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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






































































































































–














 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 ָון[ – ּ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

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

  חשון לחודש "יומיהזוהר "מפתח 
  3....................................] בשנה31יום [סדר הלימוד ליום א חשון 

  13...................................] בשנה32יום [סדר הלימוד ליום ב חשון 

  29...................................] בשנה33יום [סדר הלימוד ליום ג חשון 

  45...................................] בשנה34יום [סדר הלימוד ליום ד חשון 

  62...................................] בשנה35יום [סדר הלימוד ליום ה חשון 

  81....................................] בשנה36יום [סדר הלימוד ליום ו חשון 

  96....................................] בשנה37יום [סדר הלימוד ליום ז חשון 

  116................................] בשנה38יום [סדר הלימוד ליום ח חשון 

  135................................] בשנה39יום [סדר הלימוד ליום ט חשון 

  152..................................] בשנה40ום י[סדר הלימוד ליום י חשון 

  174...............................] בשנה41יום [סדר הלימוד ליום יא חשון 

  192...............................] בשנה42יום [סדר הלימוד ליום יב חשון 

  213................................] בשנה43יום [סדר הלימוד ליום יג חשון 

  229................................] בשנה44יום [סדר הלימוד ליום יד חשון 

  249...............................] בשנה45יום [וד ליום טו חשון סדר הלימ



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

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

  264...............................] בשנה46יום [סדר הלימוד ליום טז חשון 

  285................................] בשנה47יום [סדר הלימוד ליום יז חשון 

  302...............................] בשנה48יום [סדר הלימוד ליום יח חשון 

  318...............................] בשנה49יום [סדר הלימוד ליום יט חשון 

  334.................................] בשנה50יום [סדר הלימוד ליום כ חשון 

  350..............................] בשנה51יום [סדר הלימוד ליום כא חשון 

  365...............................]ה בשנ52יום [סדר הלימוד ליום כב חשון 

  382...............................] בשנה53יום [סדר הלימוד ליום כג חשון 

  399...............................] בשנה54יום [סדר הלימוד ליום כד חשון 

  414..............................] בשנה55יום [סדר הלימוד ליום כה חשון 

  430................................] בשנה56יום [סדר הלימוד ליום כו חשון 

  446................................] בשנה57יום [ז חשון סדר הלימוד ליום כ

  462..............................] בשנה58יום [סדר הלימוד ליום כח חשון 

  478..............................] בשנה59יום [סדר הלימוד ליום כט חשון 

TvU  



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

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

  תפילה קודם לימוד הזוהר

 

 ] בשנה31יום [סדר הלימוד ליום א חשון 
  א'' נח עדף

ר  ׂשָ ם הוא ּבָ ּגָ ׁשַ ָאָדם ְלעֹוָלם ּבְ ַּויֹאֶמר ְיָי ֹלא ָידֹון רוִחי ּבָ ּ י ֶאְלָעָזר . 'ְוגוּ ָאַמר ַרּבִ
א ֲחֵזי א , ּתָ ׁשָ ּמָ ּתַ ִריך הוא ָעְלָמא ֲעַבד ְלַהאי ָעְלָמא ְלִאׁשְ א ּבְ ָרא קוְדׁשָ ד ּבְ ּּכַ דף נח (ְּ

ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא) א''ע ר. ּכְ ֹאַרח ֵמיׁשָ ִאין ְדָאְזֵלי ּבְ ֵני ָעְלָמא ִאּנון ַזּכָ ְּוַכד ּבְ א , ּ ּקוְדׁשָ
ִריך הוא ַא ּּבְ ְרָיא ְ ְּתַער רוָחא ְדַחֵיי ִדְלֵעיָלא ַעד ְדָמטו ִאּנון ַחִיין ְלֲאַתר ְדַיֲעֹקב ׁשַ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ

יה   .ּּבֵ
א  יך ַההוא רוָחא ְלַהאי עֹוָלם ְדָדִוד ַמְלּכָ ן ָנְגֵדי ִאּנון ַחִיין ַעד ְדִאְתְמׁשִ ּמָ ּוִמּתַ ּ ּ ּ ּ ְּ ּ

יה ְרָיא ּבֵ ְרָכאן ְלֻכְלהו. ּׁשָ ן ָנְגֵדי ּבִ ּמָ ּוִמּתַ ֵאיּ ּתָ ְּוַההוא רוָחא ִעָלָאה ִאְתְנִגיד . ּ ִאּנון ּתַ ּ ּ
ָעְלָמא א ְוָיְכִלין ְלִאְתַקְייָמא ּבְ יך ְלַתּתָ ך ְלעֹוָלם ַחְסדֹו ָדא הוא . ְְוִאְתְמׁשִ ּוְבִגיֵני ּכָ ּ ּ ְּ

א ָלא ָוא. ּעֹוָלם ְדָדִוד ַמְלּכָ ִתיב ְלֹעָלם ּבְ ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ ד . ו''ּ ּהוא רוָחא  ַה)איהו(ְּדָהא ּכַ ּ
ְרָכאן ְוַחִיין ְלֹכָלא ְלִאְתָקְייָמא, ִּאְתְנִגיד ְלַההוא עֹוָלם ן ָנְפֵקי ּבִ ּמָ א ְדָחבו . ִּמּתַ ּתָ ַּהׁשְ ּ

ַלק ּכָֹלא א ִאְסּתַ ֵני ָנׁשָ ּּבְ ָאה . ּ ִגין ְדָלא ִיְמֵטי ַההוא רוָחא ְדַחֵיי ְלַהאי עֹוָלם ְלִאְתַהּנָ ּּבְ ּ ּ ּ
ֵאי וְלִא ּתָ יה ּתַ ִּמּנֵ יהּ ִגין ְדָלא ִיְתַרק ַהאי רוָחא ְלַהאי . ְּתָקְייָמא ּבֵ ר ּבְ ׂשָ ם הוא ּבָ ּגָ ׁשַ ּּבְ ּ ּ



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

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

ָאה. עֹוָלם ּתָ ָאה ָנָחׁש ּתַ יה . ַּמאי ַטְעָמא ְדָלא ְלַאְסּגָ ף ּבֵ ּקַ ְּדַדְרִגין ְדִיְתּתַ ּ ג ''א ל''ד(ּ

רוַח ְמָסָאב)ובעינן א ְדָלא ִיְתָעַרב ּבְ ּ רוָחא ִדְקדוׁשָ ּ ּ ּ ּ.  
ָמא ְדַאּתְ ָאֵמרּבְ ר ּכְ ׂשָ ך הוא ּבָ ַרך ְבִגין ּכָ ר ָדא ָנָחׁש ַקְדָמָאה ְדִיְתּבָ ׂשָ ם הוא ּבָ ּגָ ּׁשַ ּ ּ ְּ ְ ,

ֶות)בראשית ו( ְמעֹון ָדא ַמְלַאך ַהּמָ י ׁשִ א ְלָפַני ְוָאַמר ַרּבִ ר ּבָ ׂשָ ל ּבָ ְ ֵקץ ּכָ ְּוָהיו ָיָמיו . ּ
ָנה אֹוִריכו ְדקוְסִטי ִרים ׁשָ ֵּמָאה ְוֶעׂשְ   :ָּרא ְדִקיְטָראּ

ָאֶרץ ִפיִלים ָהיו ּבָ י יֹוֵסי ִאֵלין ַעָז. ַּהּנְ ֵני ַרּבִ ּּתָ ָמר ְדַאִפיק . ל''א ַוֲעָזֵא''ּ ָמה ְדִאּתְ ּּכְ ּ ּ
ָתא ִדְלֵעיָלא)א דאפיל''ד( ִריך הוא ִמְקדוׁשָ א ּבְ ּ לֹון קוְדׁשָ ּ ּ ְּוִאי ֵתיָמא ְוֵהיך ָיְכלו . ְּ ְ

ַהאי ָעְלָמא י ִחָייא ִאֵלין ֲהוו ֵמִאּנון ִדְכִתיב ְועֹוף ְיעֹוֵפף ַעל .ְלִאְתַקְייָמא ּבְ ּ ָאַמר ַרּבִ ּ ּ ּ ּ
ֵחזו ִדְלהֹון. ָהָאֶרץ א ּכְ ָמר ְדִאֵלין ִאְתֲחזו ִלְבֵני ָנׁשָ ְּוָהא ִאּתְ ּ ּ ְְוִאי ֵתיָמא ֵהיך ָיְכִלין . ּּ

ֲע. ְּלִאְתַהָפָכא ה ְגָווִנין וְבׁשַ ָמר ְדִאְתַהְפָכן ְלַכּמָ ָּהא ִאּתְ ֲאִויָרא ּּ ָּתא ְדָנְחֵתי ַאְגִלימו ּבַ ּ
א ְבֵני ָנׁשָ ְּדָעְלָמא ְוִאְתַחזון ּכִ ּ.  

ִריך הוא ְוַאְגִלימו ''א ַוֲעָזֵא''ְּוָהֵני ַעָז א ּבְ ּל ְדָמְרדו ְלֵעיָלא ְוַאִפיל לֹון קוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ ּ
יה ָטא ִמּנֵ יה ְוָלא ָיִכילו ְלִאְתַפׁשְ ַאְרָעא ְוִאְתָקְיימו ּבֵ ּּבְ ּ ּ י ָעְלָמאּו. ּּ ַתר ְנׁשֵ . ְּלָבַתר ָטעו ּבָ

ִנין ְוָקרו ְלהו  א ְואֹוִלידו ּבְ ין ִלְבֵני ָנׁשָ ָען יֹוָמא ָדא ִאּנון ָקְייֵמי ְואֹוְלֵפי ָחְרׁשִ ְּוַעד ּכְ ּ ּ ּ
ִרין ּבָ ֵני ֱאלִהים. ֲעָנִקים ּגִ ְּוִאּנון ְנִפיִלים ִאְקרון ּבְ ָמר. ּ   .ְוָהא ִאּתְ

  )ו''סימן מ(השלמה מההשמטות 
ם ַמְעָלה ְוֵלב  בֹוד ִנְקָרא ַעל ׁשֵ ּכָ בֹוד ְוֵלב ֲהֵרי ֵהן ֶאָחד ֶאָלא ׁשְ י ְרחוָמאי ּכָ ָּאַמר ַרּבִ ּ

ם ְפעוַלת ַמָטה ִּאְתְקֵרי ַעל ׁשֵ ּ ַמִים. ּ ם ְוַהְיינו ֵלב ַהׁשָ בֹוד ַהׁשֵ ְּוַהְיינו ּכְ ישעיה (ָּמאי ִניהו . ּ

בֹודֹו ֶאָלא ּכָ)'ו ל ָהָאֶרץ ּכְ הוא ְלָמְעָלה ּ ְמֹלא ּכָ יֹום ִראׁשֹון ׁשֶ ִנְבֵראת ּבְ ּל אֹוָתה ֶאֶרץ ׁשְ ּ
ם וָמאי ִניְנהו ֲחָכִמים ִדְכִתיב  בֹוד ַהׁשֵ ָרֵאל ְמֵלָאה ִמּכְ ֶנֶגד ֶאֶרץ ִיׂשְ ּּכְ ּ בֹוד )'משלי ג(ּ  ּכָ

ֲּחָכִמים ִיְנָחלו וְכִתיב  קֹומֹו)'יחזקאל ג(ּ בֹוד ְיָי ִמּמְ רוך ּכְ ְ ּבָ ּ.  
ַחְדרֹו . בֹוד ֶזהּוָמאי ֲהֵוי ּכָ ָהָיה לֹו ַמְטרֹוִניָתא ּבְ ל ְלָמה ַהָדָבר דֹוֶמה ְלֶמֶלך ׁשֶ ְָמׁשָ ּ ּ

ֶלך  ל ַהיֹום ִלְראֹות ְפֵני ַהּמֶ ִנים וָבִאים ּכָ ה ְוָהיו ָלה ּבָ ִעין ּבָ ַתֲעׁשְ ל ַחָייָליו ִמׁשְ ּכָ ְׁשֶ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ
ּוְמָבְרִכין אֹותֹו ֲאְמרו לֹו ָאָנה ִאֵמנו ָאַמר ָלֶה ּ הּ ּם לא ּתוְכלו ִלְראֹוָתה ַעּתָ ּ ֲּאְמרו . ּ

ִהיא ָכל ָמקֹום ׁשֶ ֵהא ּבְ רוָכה ּתְ א ְדָיַדע ֶאת . ּּבְ ַלל ְדִליּכָ קֹומֹו ִמּכְ ּוָמאי ִדְכִתיב ִמּמְ ּ ּ ּ
ָראו  ָאה ַעד ׁשְ ָאה ִמָמקֹום ָרחֹוק ְוֹלא ָיְדעו ֵמַאִין ּבָ ּבָ ל ְלַמְטרֹוִניָתא ׁשְ ְּמקֹומֹו ָמׁשָ ּ

ִהיא ֵאׁשֶ יָהׁשֶ ָכל ַמֲעׂשֶ ך , ּת ַחִיל ָנָאה ְוַהּגוָנה ּבְ ְֲאְמרו ֹזאת ַוָדאי ִמן ָהאֹור ִנְלְקָחה ּכַ ּ ּ
יָה ֵהִאיָרה ֶאת ָהעֹוָלם ַמֲעׂשֶ ֲאלו אֹוָתה ֵמַאִין ַאּתְ ָאְמָרה ָלֶהם ִמְמקֹוִמי ֲאְמרו ִאם . ּבְ ּׁשָ ּ ּ

ְהִיי ו רוָכה ּתִ י ְמקֹוֶמך ּבְ דֹוִלים ַאְנׁשֵ ן ּגְ ּּכֵ ּּ ְְמבֹוָרך ְמקֹוֶמךְ ְ.  
אי ְמָבְרִכין ֵליה ַרע ַאּמָ בֹוד ְיָי ֶאָחד ִמִצְבאֹוָתיו לא ּגָ ל ְלָמה . ְּוִכי ֵאין ּכְ ֶּאָלא ָמׁשָ

ַּהָדָבר דֹוֶמה ֶדה, ּ יַכת ׂשָ ּנו ַחּתִ ַקרֹוב ִמּמֶ ָהָיה לֹו ָגן ָנָאה ְוחוץ ְלַגן ּבְ ְּלִאיׁש ׁשֶ ְוִאם . ּ



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

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

ִחַלת ּתְ ן ּבִ ָקה ַהּגָ ןִּהׁשְ ל ַהּגָ ִים ַעל ּכָ ְקיותֹו ָהְלכו ָלֶהם ַהּמָ ּ ׁשָ ל . ּ יָכה ׁשֶ ַּאך אֹוָתה ַחּתִ ְ

ִהיא ֵאיָנה ְדבוָקה ֶדה ׁשֶ ַהּכֹל ֶאָחד הוא ְלִפיָכך ָפַתח ָלה ָמקֹום , ּׂשָ ַּאף ַעל ִפי ׁשְ ּּ ְּ

ָקה ָלה ְלַבָדה ְּוִהׁשְ ּ   )עד כאן מההשמטות(. ּ

ָראִתי ֵמַעל ְפִני ָהֲאָדָמהַּויֹאֶמר ְיָי ֶאְמֶחה ֶאת ָהָאָדם  ר ּבָ י יֹוֵסי ָפַתח . ֲּאׁשֶ ישעיה (ַּרּבִ

בֹוֵתיֶכם)נה בֹוַתי ַמְחׁשְ י לא ַמְחׁשְ   . ּכִ
א ֲחֵזי ִתיק ְוָלא ָאַמר ִמיִדי, ּתָ ֵעי ְלָנְקָמא ֵמַאֲחָרא ׁשָ ר ָנׁש ּבָ ד ּבַ ְּדִאילו אֹוְדֵעיה . ּכַ ּ ּ

ר ְוָלא ָיִכיל ֵליה ּמַ ִריך הוא ָלאו ָהִכי ָעִבידֲּאָבל קו. ִּיְסּתַ א ּבְ ְּדׁשָ ָּלא ָעִביד ִדיָנא . ְ
ֵרין וְתָלָתא ָעְלָמא ַעד ְדַאְכִריז ְואֹוַדע ְלהו ִזְמָנא ּתְ ּּבְ ּ יֵדיה . ּ ִגין ְדָלא ִאיָתאי ְדִיְמֵחי ּבִ ּּבְ ּ ּ

יה ְוָלא ָיִכיל ְלָקְייָמא ַקּמֵ ר ִמּנֵ ּמַ ְּדֵייָמא ֵליה ָמה ֲעָבַדת ְוָלא ִיְסּתַ ּ   .ּיהּ
א ֲחֵזי ָראִתי ֵמַעל ְפֵני ָהֲאָדָמה, ּתָ ר ּבָ ַּויֹאֶמר ְיָי ֶאְמֶחה ֶאת ָהָאָדם ֲאׁשֶ אֹוַדע לֹון . ּ

ְמֵעי ה ִזְמִנין ְוָלא ׁשָ ּמָ הֹון ּכַ ָמעו. ַעל ְיָדא ְדֹנַח ְוַאְתֵרי ּבְ ַתר ְדָלא ׁשְ ּּבָ ַאְייֵתי ֲעֵליהֹון , ּ
ִּדיָנא ְואֹוִביד לֹון ֵמַעל ַאֵפי ַאְר   .ָעאּ

מֹו  ֹנַח ַוִיְקָרא ֶאת ׁשְ יה ּבְ ִתיב ּבֵ א ֲחֵזי ַמה ּכְ ּּתָ נו)א' ס(ּ ֲעׂשֵ ּ ֹנַח ֵלאֹמר ֶזה ְיַנֲחֵמנו ִמּמַ ּ .
אלא לאמר דא . ואמאי זה. א אמאי הכא לאמר''ס( )י''בהגהת האר' ובתוס' זה מקומו בדף ס(

. מאי לאמר. לאמר. עארמז דקודשא בריך הוא קרא ליה לנח נייחא דאר. זה דא צדיק. אתתא
לאמר זה ינחמנו עבד ליה קודשא בריך הוא . אלא אתר דא קרי ליה נח ומאן איהו ארעא קדישא

זכאין אנון . זה יי קוינו לו) ישעיה כה(כתיב הכא זה ינחמנו וכתיב התם . לתתא כגוונא עילאה
ו שוי שמהן ואיה. צדיקייא דרשימין ברשימו דגושפנקא דמלכא עילאה למהוי בשמיה רשימין

אמאי לא . ויקרא שמו יעקב) בראשית כה(, וכתיב, כתיב ויקרא את שמו נח. בארעא כדקא יאות
. 'ואראה את ה) ישעיה ו(כמא דאת אמר . והכא דרגא אחרא) חדא(אלא התם דרגא . כתיב את

אוף הכא ויקרא שמו יעקב דרגא דיליה קודשא בריך הוא ממש . ואראה יי לא כתיב אלא את יי
  .)לאכללא שכינתא, ת''אבל הכא א.  ליה יעקבקרי

  ב'' נח עדף
ִריך הוא ָעְלָמא ִדְכִתיב ֲארוָרה . ְמָנא ֲהָוה ָיַדע א ּבְ ֲעָתא ְדַלְייט קוְדׁשָ ׁשַ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ ּ ְּ ּ
ֲעבוְרך ָָהֲאָדָמה ּבַ י . ּ ִריך הוא) ב''דף נח ע(ָאַמר ָאָדם ַקּמֵ א ּבְ ּקוְדׁשָ ל עֹוָלם , ְּ ִרּבֹונֹו ׁשֶ

ַלְטיוָתאַע ַגְווָנא ִדיָלך. ּד ָמַתי ְיֵהא ָעְלָמא ּבְ ן ָמהול ּכְ ְָאַמר ֵליה ַעד ְדִיְתְיִליד ָלך ּבֵ ְּ ּ ּ .
ֲעָתא ְדִאְתַיִליד ֹנַח אן ַעד ׁשַ ְּוֲהוו ְמַחּכָ ּ ִזיר )נח נט ב(ְּוֵכיָון ְדִאְתַייִליד . ּ ּ ָחָמא ֵליה ּגָ

א ָאת ַקִדיׁשָ ים ּבְ ִכיְנָת. ָּרׁשִ ֲהֵדיהְוָחָמא ׁשְ ָקא ּבַ ּא ִמְתַדּבְ ֵמיה ַעל ָמה . ּ ֵדין ָקָרא ׁשְ ּּכְ
  .ְּדָעִביד ְלָבָתר

ַקְדִמיָתא ָלא ֲהוו ָיְדֵעי ְלִמְזַרע וְלֶמֱחָצד וְלֶמֱחַרׁש ְוֲהוו ָעְבֵדי פוְלָחָנא ְדַאְרָעא  ּּבְ ּ ּ ּ ּּ
יַדְייהו יָון ְדָאָתא ֹנַח ַאְתִקין אוְמנוָתא ְלהו ְוָכל ָמאִנ. ּּבִ ּּכֵ ּ ּ ּ ִדְצִריִכין ְלַתְקָנא )צו ב(ין ּ



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

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

ד ֵפיִרין נו וֵמִעְצבֹון ָיֵדינו. ַּאְרָעא ְלֶמְעּבַ ֲעׂשֵ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ֶזה ְיַנֲחֵמנו ִמּמַ ּ ּ ּ ִמן , ּ
ה ְדִאְתַלְטָייא. ָהֲאָדָמה ְּדִאיהו ַאִפיק ַאְרָעא ִמּמַ ּ ְּדֲהוו ָזְרִעין ִחִטין ְוָקְצִרין ּגֹוִבין . ּּ ּ ּ

ִתיב ִאיׁש ָהֲאָדָמה. ִריןְּוַדְרַד ְוְבִגיֵני ָכך ּכְ ּ.  
ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר י ְיהוָדה ָאַמר ִאיׁש ָהֲאָדָמה ּכְ ִגין ְדִאְקֵרי .  ִאיׁש ָנֳעִמי)רות א(, ַּרּבִ ּּבְ

ה ְדִאְתַלְטָייא ִדְכִתיב לא אֹוִסיף ְלַקֵל ָנא ְדֲעַבד ִמּמַ ָקְרּבָ ַּצִדיק ְוַאִפיק ָלה ְלַאְרָעא ּבְ ּ ּ ּ ּ ל ּּ
ֲעבור ָהָאָדם ּוְבִגין ָדא ִאְקֵרי ִאיׁש ָהֲאָדָמה. ּעֹוד ֶאת ָהֲאָדָמה ּבַ ְּוַעל ָדא ְקָרא ֵליה . ּ ּ

ָמא ַעל ַמה ְדֵייֵתי   .ּׁשְ
י ְיהוָדה ָפַתח  ַּרּבִ ָאֶרץ)תהלים מו(ּ ּמֹות ּבָ ם ׁשַ ר ׂשָ ּ ְלכו ֲחזו ִמְפֲעלֹות ֱאֹלִהים ֲאׁשֶ ַהאי . ּ
ָמ ְּקָרא אוְקמוָה ְוִאּתְ ֲּאָבל ְלכו ֲחזו ְוגו. רּ חזות קשה ) ישעיה כא(, מאי חזו כמא דאת אמר(. 'ּ

. אשר שם שמות בארץ. בעובדוי דקודשא בריך הוא אתגלי נבואה עלאה לבני נשא. הוגד לי
ּ ְדִאלו ֲהוו ִמְפֲעלֹות יוד הא ואו הא )והוא לשון שממון( )שמות ודאי דהא שמא גרים לכלא ּ ּּ

ָאֶר ם ִקיום ּבָ ּׂשָ ָאֶרץ, ץּ ּמֹות ּבָ ם ׁשַ ָמא ֵדאלִהים ׂשָ ִגין ְדֲהוו ִמְפֲעלֹות ׁשְ ֲּאָבל ּבְ ּ.  
א ִאְתָעַרת ְלַהאי ּתָ י ִחָייא ַהׁשְ ָּאַמר ֵליה ַרּבִ ִגין . ֲּאָנא ָהִכי ֲאִמיָנא ֵליה, ָלאו. ּ ּבְ

ַבָחא ָמא ָדא ּכָֹלא הוא ׁשְ ָמא ָדא וֵבין ׁשְ ְּדֵבין ׁשְ ּ ָמה ֲאָבל ֲאָנא ֲאִמיָנא ֵל. ּּ ּיה ּכְ
ָמָהן ֵוי ׁשְ ְּדִאְתָערו ַחְבַרָיא ְדׁשָ ּ ׁש . ּ מֹות ַמּמָ ָאֶרץ ׁשֵ ּמֹות ּבָ שם בארץ ואמאי בגין (ׁשַ

  .)לאשתמשא בהו עלמא ולמהוי קיומא בעלמא
י ִיְצָחק ָאַמר ּכָֹלא הוא ַּרּבִ ִפיר ָקֲאַמר. ּ י ְיהוָדה ׁשַ ְּוֲאִפילו ַמה ְדָאַמר ַרּבִ ּ ּ ְּדִאלו . ּ ּּ

ָמא ְדַרֲחֵמי ִיְתַקָיים ָעְלָמאְיֵהא  ׁשְ ֵרי ָעְלָמא ַעל ִדיָנא , ָּעְלָמא ּבִ ִגין ְדִאְתּבְ ֲּאָבל ּבְ ּ
ך ָלא ָיִכיל ָעְלָמא  ִפיר הוא ְדִאְלָמֵלא ּכָ ָאֶרץ ְוׁשַ ּמֹות ּבָ ם ׁשַ ְְוָקְייָמא ַעל ִדיָנא ׂשָ ּ ּ ּּ

א י חֹוֵביהֹון ִדְבֵני ָנׁשָ ּמֵ   .ְּלִאְתָקְייָמא ִמּקַ
א ֲח ָמא ִדְנָחָמה , ֵזיּתָ ד ִאְתְייִליד ָקרון ֵליה ַעל ׁשְ ֹּנַח ּכַ ּ , נייחא לעלמא, נייחאליה, נח(ּ

נייחא לעלמא , נייחא לעלמא דין, נייחא לתתאין, נייחא לעלאין, נייחא לבנין, נייחא לאבהן
ָמא ָגִרים)א ולמהוי''ד( ְוֶלֱהֵוי )דאתי ִריך )א לגבי''נ(ֲאָבל .  ׁשְ א ּבְ ְ קוְדׁשָ . ּהוא ָלאו ָהִכיּ

ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ְוֹנַח ָמָצא ֵחן ִהפוך ָאְתָוון ֵחן ּכְ ְֹנַח ּבְ ּ ּ.  
י יֹוֵסי ֵחן ַהְיינו ֹנַח ִרים ְלַטב. ָּאַמר ַרּבִ ֵמיהֹון ּגָ ַצִדיַקָייא ׁשְ ֵמיהֹון . ּּבְ ַחָייַבָיא ׁשְ ּּבְ

ִרים ְלִביׁש ֵעיֵני ְיָי. ּגָ ִתיב ְוֹנַח ָמָצא ֵחן ּבְ ֹנַח ּכְ כֹור ְיהוָדה ִאְתַהָפכו ָאְתוֹוי . ּבְ ֵער ּבְ ּּבְ ּּ
ֵעיֵני ְיָי. ע''ר ָר''ֵע. ְלִביׁש   .ַרע ּבְ

א ֲחֵזי א , ּתָ י קוְדׁשָ א ְדִאּנון ָחָטאן ַקּמֵ יָון ְדִאְתְייִליד ֹנַח ָחָמא עֹוָבֵדיהֹון ִדְבֵני ָנׁשָ ּּכֵ ּ ּ ּ ּ
ִריך הוא ּּבְ ָד, ְ ּתְ ְרֵמיה ְוִאׁשְ ִניז ּגַ ְּוֲהָוה ּגָ פוְלָחָנא ְדָמאֵריהּ ּל ּבְ ּ ִגין ְדֹלא ְלֵמַהך . ּ ְּבְ ּ
אֹוְרַחְייהו ַדל. ּּבְ ּתַ ה ִאׁשְ ּמָ ַההוא . ְּוִכי ּתֹאַמר ּבַ ְ ִסְפָרא ְדָאָדם ְוִסְפָרא ְדֲחנֹוך )ז ב''ל(ּּבְ ּ

הו ְלִמְפַלח ְלָמֵריה ַדל ּבְ ּתַ ְּוֲהָוה ִאׁשְ ּ ּ.  



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

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

א ֲחֵזי ְּדָהִכי הוא ְדָהא ֹנַח ְמָנא , ּתָ ּ ָנא ְלָמֵריהּ ִגין . ֲּהָוה ָיַדע ִלְקַרב ָקְרּבָ ֶּאָלא ּבְ
ָנא ִמְתַקֵיים ְתַקֵיים ָעְלָמא ְוָיַדע ְדַעל ָקְרּבָ ח ָחְכְמָתא ַעל ַמה ּמִ ּכַ ְּדַאׁשְ ּּ ְוִאְלָמֵלא . ּ

ֵאי ָנא ָלא ֲהוו ָקְייֵמי ִעָלֵאי ְוַתּתָ ָּקְרּבָ ּ.  
ָאְרָחא ְוֲה ְמעֹון ֲהָוה ָאִזיל ּבְ י ׁשִ י ִחָייאַרּבִ י יֹוֵסי ְוַרּבִ ֵריה ְוַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ יה ַרּבִ ּוו ִעּמֵ ּ ּ ּ .

ַּעד ְדֲהוו ָאְזֵלי ַמע ִמֵלי , ּ ִעיָנן ְלִמׁשְ ן ּבָ י ֶאְלָעָזר ְלֲאבוִהי ָאְרָחא ְמַתְקָנא ַקּמָ ָּאַמר ַרּבִ ּ
ְמעֹון ְוָאַמר . ְדאֹוַרְייָתא י ׁשִ ֶדֶרך ּכְ)קהלת י(ָּפַתח ַרּבִ ם ּבַ ְ ּגַ ָכל הֹוֵלך ִלּבֹו ָחֵסר ְוגוּ ַהּסָ . 'ְׁשֶ

ִריך הוא א ּבְ י קוְדׁשָ ֵעי ְלַאְתָקָנא ָאְרֵחיה ַקּמֵ ר ָנׁש ּבָ ד ּבַ ּּכַ ּ ֵעי . ְּ ַּעד ָלא ִיפוק ְלָאְרָחא ּבָ ּ
יה ַעל ָאְרֵחיה יה וְלַצֵלי ַקּמֵ ְּלַאְמָלָכא ּבֵ ּ ּ ָמה ְדָתִניָנן ִדְכִתיב. ּּ ּּכְ יו  ֶצֶדק ְלָפָנ)תהלים פה(, ּ

ם ְלֶדֶרך ְפָעָמיו ְּיַהֵלך ְוָיׂשֵ ְ ְ יה. ּ א ִמּנֵ א ָלא ִאְתָפְרׁשָ ִכיְנּתָ ְּדָהא ׁשְ ּּ.  

  א'' נט עדף
ָמֵריה ּוָמאן ְדִאיהו ָלא ְמֵהיְמָנא ּבְ ּ ּ ִתיב , ּ ָכל ) א''דף נט ע(ַמה ּכְ ַהּסָ ׁשֶ ֶדֶרך ּכְ יה ְוַגם ּבַ ְּבֵ ּ ּ

ָּדא קוְדׁשָ. ַמאן ִלּבֹו. ְהֹוֵלך ִלּבֹו ָחֵסר ָאְרָחא ְוָגַרע ִמן ּ יה ּבְ ִריך הוא ְדָלא ְיַהך ִעּמֵ ּא ּבְ ּ ְּ ְ

ָאְרֵחיה יה ּבְ ִּסַייְעּתֵ ּ ָמאֵריה ַעד ָלא ִיפוק . ּ יה ּבְ ר ָנׁש ְדָלא ְמֵהיָמן ּבֵ ִגין ְדַההוא ּבַ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּּ
א ְדָמאֵריה ֵעי ִסַיְעּתָ ָאְרָחא ָלא ּבָ ּּבְ ּ.  
ד ִאיהו ָאִז ָאְרָחא ּכַ ְּוֲאִפילו ּבְ ּ ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתאּ ַדל ּבְ ּתַ ּיל ָלא ִאׁשְ ְוְבִגיֵני ָכך ִלּבֹו . ּ ּ

ָאְרֵחיה ַכח ּבְ ּתְ ֲהֵדיה ְדָמֵריה ְוָלא ִאׁשְ ָּחֵסר ְדָלא ָאִזיל ּבַ ּ ּ ּ ֲּאִפלו , ְּוֹאֵמר ַלּכֹל ָסָכל הוא. ּ ּ
ַמע ִמָלה ִדְמֵהיְמנוָתא ְדָמאֵריה ד ׁשְ ּּכַ ּ ּהוא ָאַמר ְדִטְפׁשוָתא הו, ּ ּ ּ יהּּ ָדָלא ּבֵ ּתַ ּא ְלִאׁשְ ּ .

ִאילו ְלַבר ָנׁש  ַהאי ְדׁשָ ּּכְ ֵריה ְדַבר ָנׁש)חד(ּ ִבׂשְ ימו ּבְ ּ ַעל ָאת ְקָייָמא ִדְרׁשִ ּ ּ ְוָאַמר ָלאו . ּ
ִּאיהו ְמֵהיְמנוָתא ָלא ְדַגְרֵמי. ּ יה ְוִאְתֲעִביד ּתִ ל ּבֵ ּכַ ַמע ַרב ֵייָבא ָסָבא ְוִאְסּתַ ּׁשָ ְוֲאַנן . ּּ

ַהאי אֹוְרָח ִעיָנן ְלֵמיַמר ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתאּבְ ִריך הוא ּבָ א ּבְ א ְדקוְדׁשָ ִסַייְעּתָ ּא ּבְ ּ ּ ְּ ּ.  
ֶמך)תהלים פו(ָּפַתח ְוָאַמר  ך ַיֵחד ְלָבִבי ְלִיְרָאה ׁשְ ֲאִמּתֶ ך ֲאַהֵלך ּבַ ָ הֹוֵרִני ְיָי ַדְרּכֶ ָ ְ ָּ ּ .

ָיא יָדא ְדק. ַהאי ְקָרא ַקׁשְ ִניָנן ּכָֹלא ִהיא ּבִ ְּדָהא ּתָ ִריך הואּ א ּבְ ּוְדׁשָ ָאה , ְּ ר ְלֶמֱהֵוי ַזּכָ ּבַ
ִריך הוא. ּאֹו ַחָייָבא א ּבְ ַבע ָדא ֵמִעם קוְדׁשָ ְּוָדִוד ֵהיך ּתָ ּ ְּ ֶּאָלא ָדִוד ָהִכי ָקֲאַמר. ְ הֹוֵרִני . ּ
ך ְָיָי ַדְרּכֶ ַּההוא ֹאַרח ִמיׁשֹור וְמַתְקָנא ְלַגָלָאה ֵעיַני וְלִמְנַדע ֵליה. ּ ּ ּ ְֲאַהֵלך ּוְלָבַתר , ּּ ּ

ָמאָלא ֹאַרח ְקׁשֹוט ְוָלא ַאְסֵטי ְלָיִמיָנא ְוִלׂשְ ך ֵאיַהך ּבְ ֲאִמּתֶ ְּבַ . ַיֵחד ְלָבִבי ַמאן ְלָבִבי. ָ
ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר  ֶמך. ּ צור ְלָבִבי ְוֶחְלִקי)תהלים עג(ּכְ ַבע ְלִיְרָאה ֶאת ׁשְ ְָוָכל ָדא ֲאָנא ּתָ ּ .

ך ַדַחְלּתָ ָקא ּבְ ְְלִאְתַדּבְ ְדָקא ָיאֹותְלִאְס, ּ ָרא אֹוְרֵחי ּכְ ּמָ ֶמך ֲאַתר חוְלִקי . ּתַ ְּלִיְרָאה ׁשְ ָ

א ְלִמְדַחל ְרָיא ַדַחְלּתָ ְּדֵביה ׁשַ ּ.  
א ֲחֵזי יה ְמֵהיְמנוָתא , ּתָ ְרָיא ִעּמֵ ִריך הוא ׁשַ א ּבְ ר ָנׁש ְדָדִחיל ֵליה ְלקוְדׁשָ ל ּבַ ּּכָ ּ ּ ּ ּ ְּ

ִל ר ָנׁש ׁשְ ְדָקא ְיאות ְדָהא ַההוא ּבַ ּּכְ ּ פוְלָחָנא ְדָמֵריהּ ּים ּבְ יה . ּ ְרָיא ּבֵ ּוָמאן ְדָלא ׁשָ ּ ּ



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

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

ַדאי ְלֶמֱהֵוי ֵליה חוָלָקא  יה ְמֵהיְמנוָתא ְוָלאו ִאיהו ּכְ ְרָייא ִעּמֵ ַּדֲחָלא ְדָמֵריה ָלא ׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
ָעְלָמא ְדָאֵתי   .ּבְ

ּּתו ָפַתח ְוָאַמר אֹור נֹוַגה הֹוֵלך ְו)משלי ד(, ּ ְ ְוֹאַרח ַצִדיִקים ּכְ ּ . ּאֹור ַעד ְנכֹון ַהיֹוםּ
יָקֵריהֹון ֵעי ּבִ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ָעְלָמא ֵדין וְבָעְלָמא ְדָאֵתי ְדקוְדׁשָ ִאין ִאּנון ַצִדיַקָיא ּבְ ַּזּכָ ּ ּ ּ ּ ְּ.  

א ֲחֵזי אֹור נֹוַגה, ּתָ ִתיב ְוֹאַרח ַצִדיִקים ּכְ ַּמה ּכְ אֹור נֹוַגה. ּ ַההוא ְנהֹוָרא . ַּמאי ּכְ ּּכְ
ְּדָנִהיר ְדָב יתּ עֹוָבָדא ִדְבֵראׁשִ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ָּרא קוְדׁשָ ָּדא הוא ְדָגִניז לֹון ְלַצִדיַקָיא , ְּ ּ ּ ּ

יה. ְלָעְלָמא ְדָאֵתי ִדיר ְוָלא ָגַרע ִמּנֵ ְנהֹוֵריה ּתָ ּהֹוֵלך ְואֹור ְדִאיהו ָסִליק ּבִ ּ ּ ּ ֲאָבל . ְ
ִתיב ַחָייַבָיא ַמה ּכְ ֲאֵפ)משלי ד(, ּּבְ ִעים ּכָ ְ ֶדֶרך ְרׁשָ לו, ָלהּ ׁשֵ ה ִיּכָ ּמֶ ֹּלא ָיְדעו ּבַ לא . ּ

ַהאי ָעְלָמא. ְוִכי ָלא ָיְדִעין, ָּיְדעו ֲעִקימו ְדָאְרָחא ּבְ ֶּאָלא ַחָייַבָיא ָאְזֵלי ּבְ ּ ּ ָעאן . ּ ְוָלא ּבָ
ין  ָלא ְדַזּמִ ּכְ ַההוא ָעְלָמא )ג לון''א ל''ד(ְּלִאְסּתַ ִריך הוא ְלֵמיַדן ְלהו ּבְ א ּבְ ּ קוְדׁשָ ּ ּ ְּ

ִדיָנא ְדֵגיִהּנֹםּוְלַא ְּוִאּנון ָצווִחין ְוָאְמִרין ַווי ָלן ְדָלא אֹוִריְכָנא אוְדִנין . ָּעָלָאה לֹון ּבְ ּ ּ
ַההוא ָעְלָמא   .)רלז ב(ּוְבָכל יֹוָמא ָאְמֵרי ווי ָדא . ְּוָלא ֲאִציְתָנא ּבְ

א ֲחֵזי ִריך הוא ְלַאְנָהָרא לֹון ְלַצִדיַקָי, ּתָ א ּבְ ין קוְדׁשָ ַּזּמִ ּ ּ ּוְלֵמיַהב , א ְלָעְלָמא ְדָאֵתיְּ
ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ְלָטא ְלֵמיַקם ֲעֵליה ּכְ ּלֹון ֲאַגר חוַלְקהֹון ֲאַתר ְדֵעיָנא ָלא ׁשָ ּ  )ישעיה סד(, ּ

ה לֹו ה ִלְמַחּכֵ ַָעִין ֹלא ָרָאָתה ֱאֹלִהים זוָלֶתך ַיֲעׂשֶ ּ ְוָיְצאו ְוָראו )ישעיה סו(, ּוְכִתיב. ּ ּ
י ִפְגֵרי ָהֲאָנׁשִ יּבְ ִעים ּבִ ַחת )מלאכי ג(, ּוְכִתיב. ּם ַהפֹוׁשְ י ִיְהיו ֵאֶפר ּתַ ִעים ּכִ ּ ְוַעּסֹוֶתם ְרׁשָ
פֹות ַרְגֵליֶכם ָעְלָמא ֵדין וְבָעְלָמא ְדָאֵתי. ּּכַ ִאין ִאּנון ַצִדיַקָיא ּבְ ַּזּכָ ּ ִתיב . ּ ֲּעַלְייהו ּכְ

ּ ַצִדיִקים ְלעֹוָלם ִייְרׁשו ָאֶרץ)ישעיה ס( ֶמך )הלים קמת(, ּוְכִתיב. ּ ָ ַאך ַצִדיִקים יֹודו ִלׁשְ ְּ ּ
ִרים ֶאת ָפֶניך בו ְיׁשָ ֵָיׁשְ ּ רוך ְיָי ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן . ּ ְּבָ   :)חסר(ּ

  פרשת נח
  ב''דף נט ע

י ִחָייא ָפַתח , ֵּאֶלה ּתֹוְלדֹות ֹנַח) ב''דף נט ע( ַּרּבִ ָלם ַצִדיִקים ְלעֹוָלם )ישעיה ס(ּ ך ּכֻ ּ ְוַעּמֵ ּ ְ

ה ָיַדי ְלִהְתָפֵארִּייְרׁשו ָא ֶּרץ ֵנֶצר ַמָטַעי ַמֲעׂשֵ אֹוַרְייָתא. ּ ְדֵלי ּבְ ּתַ ָרֵאל ְדִמׁשְ ִאין ִאּנון ִיׂשְ ַּזּכָ ּ ּ ,
ִּדְבִגיָנה ִיְזּכון ְלָעְלָמא ְדָאֵתי, ְּוָיְדֵעי ָאְרִחין ְדאֹוַרְייָתא ּ ּ.  

א ֲחֵזי ָרֵאל ִאית לֹון חוָלָקא ְלָעְלָמא ְדָאֵתי, ּתָ ל ִיׂשְ ִרית ַמ. ּּכָ ִגין ְדָנְטִרין ּבְ ּאי ַטְעָמא ּבְ
ְּדָעְלָמא ִאְתַקֵיים ֲעֵליה ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ּּ  ִאם לא ְבִריִתי יֹוָמם ָוָלְיָלה ֻחּקֹות )ירמיה לג(, ּכְ

י ְמּתִ ַמִים ָוָאֶרץ לא ׂשָ ילו ֵליה ִאית לֹון חוָלָקא . ׁשָ ִרית ְוַקּבִ ָרֵאל ְדָנְטֵרי ּבְ ְּוַעל ָדא ִיׂשְ ּ ּ ּ ּ
  .ָעְלָמא ְדָאֵתיּבְ



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

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

ִגין ָכך ִאְקרון ַצִדיִקים ְּוֹלא עֹוד ֶאָלא ּבְ ּ ְ ִרית . ּ ל ָמאן ְדָנִטיר ַהאי ּבְ אן אֹוִליְפָנא ּכָ ִּמּכָ
ְּדָעְלָמא ִאְתְקַיים ֲעֵליה ִגין ְדָנַטר ֵליה ִלְבִרית ָעְלָמא. ְּמָנא ָלן ִמיֹוֵסף. ִּאְקֵרי ַצִדיק. ּּ ּּבְ ּ ,

ָלם ַצִדיִקים ְלעֹוָלם ִייְרׁשו ָאֶרץ. יקָּזָכה ְדִאְקֵרי ַצִד ך ּכֻ ך ְוַעּמֵ ְּוַעל ּכָ ּ ּ ְ ְ.  
י ֶאְלָעָזר ָאַמר ִניָנן ְוכו, ַרּבִ ָכל ֲאַתר ָפַסל ֶאת ָהִראׁשֹוִנים ּתָ ֵּאֶלה ּבְ ּ ִתיב ְלֵעיָלא . 'ּ ַמה ּכְ

ית  ָתא ִדְבֵראׁשִ ָפְרׁשָ קֹות ֶאת )בראשית ב(ּבְ ם ִיָפֵרד ְוגו ְוָנָהר יֹוֵצא ֵמֵעֶדן ְלַהׁשְ ן וִמּשָׁ ַּהּגָ ּ' .
ְקיו ִדְלֵעיָלא ְוָעִביד ֵליה ַנְייָחא  ֵקי ֵליה ִמּשַׁ א ְוַאׁשְ ַּההוא ָנָהר ְדָנִגיד ְוָנִפיק ְוֲעִייל ְלִגְנּתָ ּ ּ ּ ּּ

י ָזְרִעין ין ְוַרּבֵ ֵדין ַנְייָחא ְלֹכָלא. ְוָעִביד ִאיּבִ א. ְּוהוא ּכְ א ָעִביד ְוָד. ְּוָדא ַנְייָחא ֵליה ְלִגְנּתָ
יה  ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר . )וגנתא נייחא ביה. א לגנתא''נ(ַּנְייָחא ּבֵ ַבת)בראשית ג(ּכְ י בֹו ׁשָ .  ּכִ

ִביִעי)בראשית ב(, ּוְכִתיב יֹום ַהּשְׁ ּבֹות ּבַ ּ ַוִיׁשְ ְּוָדא ָרָזא ְדִמָלה ָדא ָעִביד ּתֹוְלדֹות ְוָלא . ּ ּ
  .ָאֳחָרא

א ֲחֵזי  ועל דא אקרי . קיימא קדישא הוה דוגמא דלעילא. אכח ב כגוונא דא נח לתת(ּתָ

ולקיימא זרעא דכולא דכתיב . דהא נח אצטריך לתיבה לאתחברא בה, ורזא אוליפנא. אישהאדמה
  .)לחיות זרע

יָבה ִרית)לג ב( )דא(ָּדא . ָמאן ּתֵ דוְגָמא .  ֲארֹון ַהּבְ א ָהִכי ֲהוו ּכְ ְּוֹנַח ְוֵתיָבה ְלַתּתָ  )דא(ּ
ך ְוגוֹנַח. ִדְלֵעיָלא ִריִתי ִאּתָ ִרית ִדְכִתיב ַוֲהִקימֹוִתי ֶאת ּבְ יה ּבְ ִתיב ּבֵ ְ ּכְ ּ ְּוַעד ְדִאְתְקַיים . 'ּ ּ

ִרית ָלא ָעִייל ְלֵתיבוָתא יה ּבְ ּּבֵ יָבה. ּ ך וָבאָת ֶאל ַהּתֵ ִריִתי ִאּתָ ִּדְכִתיב ַוֲהִקימֹוִתי ֶאת ּבְ ְּ .
ִרית יָבה ֲארֹון ַהּבְ יָבה . ּוְכֵדין ֲהָוה ּתֵ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלאּתֵ ִרית . ְּוֹנַח ּכָֹלא ּכְ ּוְבִגין ְדַהאי ּבְ ּ

ַגְווָנא ָדא ֹנַח . ְּלֵעיָלא הוא ָעִביד ּתֹוְלדֹות ך . ּ ִאיהו ָעִביד ּתֹוְלדֹות)א לתתא''ד(ּכְ ִגיֵני ּכָ ְּבְ

  .ּ ֵאֶלה ּתֹוְלדֹות ֹנַח)כמא דאת אמר(
ַגְו. ֹּנַח ִאיׁש ַצִדיק ָּהִכי הוא ַוַדאי ּכְ ּ ְוַצִדיק ְיסֹוד עֹוָלם )משלי י(ְּוַעל ָדא . וָנא ִדְלֵעיָלאּ

ִתיב ְּדָהא ִאיהו ַעּמוָדא ְדָעְלָמא ָקְייָמא ֲעֵליה. ְּוַאְרָעא ַעל ָדא ִאְתָקְייַמת. ּכְ ּ ּ ּ ּוָמאן ִאיהו . ּ ּ
ָּדא ַצִדיק א. ּ ְם ִהְתַהֶלך ֹנַחֶאת ָהֱאלִהי,  ְדֹכָלא)א דא''נ(ְוָרָזא . ְּוֹנַח ִאְקֵרי ַצִדיק ְלַתּתָ ּ ,

יה ְלָעְלִמין, ַּדְייָקא ְּדָלא ִאְתְפַרׁש ִמּנֵ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא ִאיׁש ַצִדיק . ּּ ַאְרָעא ּכְ ּוְלֶמֱהֵוי הוא ּבְ ּ ּ
ָלָמא ְדָעְלָמא. ְיסֹוָדא ְדָעְלָמא לֹום ׁשְ ִרית ׁשָ  )בראשית ו(ְּוַעל ָדא . ִּאיׁש ָהֲאָדָמה ַוַדאי. ּּבְ

ֵעיֵני ְיָיְוֹנַח ָמָצא ֵחן   . ּבְ
דֹורֹוָתיו ִמים ָהָיה ּבְ דֹורֹוָתיו. ּתָ יה, ַמאי ּבְ ִּאֵלין ִאּנון ְדָנְפקו ִמּנֵ ּ ּ ִלים ְלֻכְלהו. ּ ּהוא ַאׁשְ ּ .
ְלהו ִלים ִמּכֻ ְּוהוא ֲהָוה ׁשְ ִמים ָהָיה ְדִאְתְייִליד ָמהול ִדְכִתיב ִהְתַהֵלך ְלָפַני ְוהֵיה ָתִמים. ּ ְּתָ ּ ּ ּ ּ .

דֹורֹוָתיו  יה ָנְפקו ּבְ ָדִרין ְדָעְלָמא ְדָהא ִמּנֵ ְּולא ּבְ ּ ּ   .)תולדות בעלמא(ּ

ּתֹוֶסְפָתא  ָּלָמה ֹנַח ֹנַח ְתֵרי ִזְמִניּ ָעְלָמא ִאית ֵליה ְתֵרין רוִחין. ּ ל ַצִדיק וַצִדיק ִדי ּבְ ֶּאָלא ּכָ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ ּרוָחא . ּ

ָעְלָמא ְדָאֵתי ָעְלָמא ֵדין ורוָחא ַחד ּבְ ַּחד ּבְ הּוָהִכי ִת. ּ ה מׁשֶ ֻכְלהו ַצִדיֵקי מׁשֶ ח ּבְ ּכַ ּׁשְ , ַיֲעֹקב ַיֲעֹקב, ּּ
מוֵאל, ַאְבָרָהם ַאְבָרָהם מוֵאל ׁשְ ּׁשְ ם, ּ ם ׁשֵ הו. ׁשֵ ָמה ִדְכִתיב ּבְ יה ּכְ ִתיב ּבֵ ר ִמִיְצָחק ְדָלא ּכְ ּּבַ ּ ּּ ּ ּ ִגין . ּ ּבְ

ָחא ָנְפַק י ַמְדּבְ ֲעָתא ְדִאְתְקָרב ַעל ַגּבֵ ׁשַ ְּדִיְצָחק ּבְ ּ ּ ּ ּּ ַהאי ָעְלָמאּ יה ּבְ ָמֵתיה ְדֲהַות ּבֵ ּת ִנׁשְ ּ ּּ ּ יה . ּ ּוֵכיָון ְדִאְתָמר ּבֵ ּּ



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

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

ַאְבָרָהם ָמֵתיה ְדָעְלָמא ְדָאֵתי, ּבְ יה ִנׁשְ רוך ְמַחֵיה ַהֵמִתים ָתַבת ּבֵ ּּבָ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ ּּ א . ָ ח ְדָלא ִיֵחד קוְדׁשָ ּכַ ִגין ָדא ִתׁשְ ּּבְ ּ ּּ
ֵמיה ֶאָלא ַעל ִי ִריך הוא ׁשְ ּּבְ ּ ּ ֵמת ְוַעל ָדא ָרַמז ְקָרא וָאַמר ָ ב ּכְ ִגין ְדִאְתַחׁשַ ְּצָחק ּבְ ּּ ּ יו ) איוב ז(ּ ְקדֹוׁשָ ֵהן ּבִ

  .'ֹלא ַיֲאִמין וגו

  א''דף ס ע
ח ֵליה ְתֵרי ִזְמִני ּבַ ִגין ְדֲהָוה ַצִדיק ׁשַ ָּדָבר ַאֵחר ֵאֶלה תֹוְלדֹות ּבְ ּ ּ ּּ ּ ּ דֹורֹוָתיו. ּּ ָּתִמים ָהָיה ּבְ ָדִרי, ּ ן ֲאָבל ּבְ

ב ִלְכלום ה וָדָרא ְדָדִוד, ַּאֲחָרִנין ֵאינֹו ְנְחׁשַ מֹו ָדָרא ְדַאְבָרָהם וָדָרא ְדמׁשֶ ָּדָבר ַאֵחר ָחֵמי ַמאי ָעַבד . ּּכְ
ָדָרא ְדֻכְלהו ַחָייִבים ּּבְ ּ ָדָרא ְדֻכְלהו ַצִדיִקים, ּ ַּקל ָוחֹוֶמר ִאלו ָהָיה ּבְ ּ ּ ּּ   )עד כאן תוספתא: (ּ

א ֲחֵזי הֹנַח ִאְתַח, ּתָ ִחּבוָרא ַחד וְלֵמיַעל ּבָ ֵתיָבה ּבְ ִרי ָעְלָמא ְלֶמֱהֵוי ּבְ ֵּזי ִמיֹוָמא ְדִאְתּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ,
ְדָקא ְיאות ֲחָדא ָלא ֲהָוה ָעְלָמא ּכְ רו ּכְ ְּוַעד ָלא ִאְתַחּבְ ִתיב, ּ  )בראשית ט(, ְלָבַתר ַמה ּכְ

ל ָהָאֶרץ ּוֵמֵאֶלה ָנְפָצה ּכָ ָמה ְדַאּתְ ָא. ַּמהו ָנְפָצה. ּ ם ִיָפֵרד)בראשית ב(, ֵמרּכְ ּ וִמּשָׁ ן . ּ ּמָ ְּדִמּתַ
דוְגָמא ָחָדא ָדרו ּתֹוְלדֹות ְלָכל ִסְטִרין ְוֹכָלא ַחד ּכְ ַכח ִפרוָדא ְוִאְתּבַ ּתְ ִּאׁשְ ּ ּ ּּ ִגיֵני ָכך ֵאֶלה . ּ ּּבְ ְ

ֵּאֶלה ַוַדאי. ּתֹוְלדֹות ֹנַח ְּדָהא ְיסֹוָדא ְדָעְלָמא ִאיהו ְדָעִביד . ּ ּ ֹוְלדֹות ְלָקְייָמא ּת) א''דף ס ע(ּ
ַאְרָעא ֵקיה. ּבְ א וְנׁשָ י ַאּבָ ֲּאָתא ַרּבִ ֵחיֵליה ִטיָנָרא ָנִקיב ְוָתַבר. ּ ך הוא . ָּאַמר ַאְרָיא ּבְ ּּכָ ְ

א ֲחֵזי. ַּוַדאי יעוָרא ְדֵתיבוָתא אוף ָנֵמי ָהִכי הוא, ְוּתָ ִּמּשִׁ ּ ּ ּ ּ.  
י ֶאְלָעָזר ָפַתח  ּ ְלכו ֲחזו ִמְפֲעל)תהלים מו(ַּרּבִ ש לעיל ''מ' ועי, בדפוס קרימונא אלקים(ֹות ּ

ָאֶרץ)נח ב ּמֹות ּבָ ם ׁשַ ר ׂשָ ָמר ְואוְקמוָה.  ְיָי ֲאׁשֶ ַּהאי ְקָרא ָהא ִאּתְ ֲּאָבל ְלכו ֲחזו. ּ ַמאי , ּ
ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ֲּחזו ה הוַגד ִלי)ישעיה כא(, ּכְ ּ ָחזות ָקׁשֶ ִריך הוא . ּ א ּבְ עֹוָבדֹוי ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ ְּ

א, דָעִבי ִלי ְנבוָאה ִעָלָאה ִלְבִני ָנׁשָ ִּאְתּגְ ּמֹות. ּ ם ׁשַ ר ׂשָ מֹות ַוַדאי, ֲאׁשֶ ָמא , ּׁשֵ ְּדָהא ׁשְ
ִרים ְלֹכָלא   .ּּגָ

מֹו ֹנַח ֵלאֹמר ֶזה ְוגו ִתיב ַוִיְקָרא ֶאת ׁשְ אי ָהָכא ֵלאֹמר' ּּכְ אי ֶזה. ַאּמַ הובא (ֶּאָלא . ְוַאּמַ
ָתאּ ֵלאֹמר ָדא )לשון זה' לעיל דף נח א ֶּזה ָדא ַצִדיק. ִאּתְ רמז כמו דקודשא בריך הוא קרא (. ּ

. ומאן איהו ארעא קדישא. אלא אתר דא קרי ליה נח. מאי לאמר, לאמר. ליה נח נייחא דארעא
א זה דא ''נ( )עבד ליה קודשא בריך הוא לתתא כגוונא עלאה. 'לאמר זה ינחמנו ממעשנו וגו

אמר רבי . בגין דלא מתפרשן דא מן דא. דא נוקבאלאמר . דא צדיק) נח, לאמר(צדיק וכן נח 
ִתיב ָהָכא ֶזה )ב''הרש. א''ל באמת בהגהת ד''כצ( )וזה אמת( )יצחק לאמר דא ארעא קדישא  ּכְ

ּ ֶזה ְיָי ִקִוינו לֹו)ישעיה כה(ּוְכִתיב ָהָתם , ְּיַנֲחֵמנו ימו . ּ ְרׁשִ יִמין ּבִ ִאין ִאּנון ַצִדיַקָיא ִדְרׁשִ ַּזּכָ ּ ּ
ְדָקא ְיאותְּדגוׁשְ ַאְרָעא ּכְ ָמָהן ּבְ ֵוי ׁשְ יִמין ְוִאיהו ׁשָ ֵמיה ְרׁשִ ׁשְ א ְלֶמהֵוי ּבִ ַּפְנָקא ְדַמְלּכָ ּ ּ ּ.  

מֹו ֹנַח ִתיב ַוִיְקָרא ֶאת ׁשְ מֹו ַיֲעֹקב)וישב קפו ב(, ּוְכִתיב. ּּכְ ִתיב . ּ ַוִיְקָרא ׁשְ אי ָלא ּכְ ַאּמַ
א ַאֲחָרא . ֶאת ֶּאָלא ָהָתם ַדְרּגָ א אֹוֲחָרא)א חדא''ד(ּ כמה דאת אמר , א את''נ(. ּ ְוָהָכא ַדְרּגָ

ִדְכִתיב)ואראה את יי ִתיב ֶאָלא ֶאת ְיָי.  ָוֶאְרֶאה ֶאת ְיָי)ישעיה ו(,  ּכְ ּאוף . ָּוֶאְרֶאה ְיָי ָלא ּכְ
מֹו ֹנַח ֹנַח ַוִיְקָרא ֶאת ׁשְ א ִדיֵליה. ָּהָכא ּבְ מֹו ַיֲעֹקב ַדְרּגָ ַּוִיְקָרא ׁשְ ּ ּ א , ּ ִריך הוא ּקוְדׁשָ ּּבְ ְ



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

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

ׁש ָקָרא ֵליה ַיֲעֹקב א. ַּמּמָ ִכיְנּתָ ָלָלא ׁשְ א דהיא דרגא אחרא ''נ(. ֲאָבל ָהָכא ֶאת ְלִאְתּכְ
  :)לתתא

י ְיהוָדה ָפַתח . 'ֵּאֶלה ּתֹוְלדֹות ֹנַח ְוגו ַּרּבִ ל )תהלים קיב(ּ ּ טֹוב ִאיׁש חֹוֵנן וַמְלֶוה ְיַכְלּכֵ
ָפט ִמׁשְ ְּדָבָריו ּבְ ִריך הוא ְדִאְקֵרי טֹוב, טֹוב ִאיׁש. ּ א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ ּ ָמה ִדְכִתיב. ְּ תהלים (, ּּכְ

ְלֲאַתר . ְּלַהאי ּכֹל חֹוֵנן וַמְלֶוה. ִאיׁש ִמְלָחָמה'  ה)שמות טו(, ּוְכִתיב. ַלּכֹל'  טֹוב ה)קמה
ְּדֵלית ֵליה ִמִדיֵליה ּ ּ ִמ. ּ ל ְדָבָריו ּבְ ָזן ְיַכְלּכֵ יה ִאּתְ ְּוַההוא ֲאַתר ִמּנֵ ּ ָפטּ ְּדָהא ַההוא ָדָבר , ּׁשְ ּ ּ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר  ָפט ּכְ ִמׁשְ ָזן ֶאָלא ּבְ ָּלא ִאּתְ ּ ְסֶאך)תהלים פט(ּ ָפט ְמכֹון ּכִ ָ ֶצֶדק וִמׁשְ ּ ּ.  
ָּדא ַצִדיק ִדְכִתיב, ָּדָבר ַאֵחר טֹוב ִאיׁש ּ י ְפִרי )ישעיה ג(, ּ י טֹוב ּכִ ּ ִאְמרו ַצִדיק ּכִ ּ ּ

ּי יֹוֵסי ָאַמר ָדא ֹנַח ִדְכִתיב ֹנַח ִאיׁש ַצִדיקַרּבִ. ַּמַעְלֵליֶהם ֹיאֵכלו ּ י ִיְצָחק ָאַמר ָדא . ּ ַּרּבִ
ת ּבָ ָבָחא ְדׁשַ ְּדֵביה ָפַתח טֹוב, ּׁשְ ּ   .' טֹוב ְלהֹודֹות ַלה)תהלים צב(, ִּדְכִתיב, ּ

י ִחָייא ָאַמר ּכָֹלא ַחד ְוֻכְלהו ִמָלה ָחָדא ָאְמרו ַּרּבִ ּּ ּ ָעְלָמאְוָדא ָעִביד ּתֹוְלדֹות. ּ .  ּבְ
ּּתֹוְלדֹות ְדָעְלָמא ָמאן ִאּנון א . ּ א ְדעֹוָבדֹוי ְדקוְדׁשָ ַמְתהֹון ְדַצִדיַקָיא ְדִאּנון ִאיּבָ ִּאֵלין ִנׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ

ִריך הוא ּּבְ ִעְטרֹוי. ְ ִריך הוא ִמְתַעֵטר ּבְ א ּבְ ֲעָתא ְדקוְדׁשָ ׁשַ ְמעֹון ָאַמר ּבְ י ׁשִ ַּרּבִ ּ ּ ִּמְתַעֵטר , ְּ
אֵּמֵעיָלא וִמ ּתָ ֵּמֵעיָלא ֵמֲאַתר ְדֲעִמיָקא ְדֹכָלא. ּתַ ה. ּ ּמֶ א ּבַ ּתָ ַמְתהֹון . ִּמְתַעֵטר ִמּתַ ִנׁשְ ּבְ
ְּדַצִדיַקָיא א. ּ ּתָ ֵדין ִאּתֹוַסף ַחִיים ֵמֵעיָלא וִמּתַ ּּכְ ל ִסְטִרין . ּ א ִמּכָ ִליל ֲאַתר ַמְקְדׁשָ ְּוִאְתּכְ

ִלים ּתְ א ִאׁשְ   .ֵּדין ָיַהב ְלֹכָלאּוְכ, ּוֵביָרא ִאְתַמְלָייא ְוַיּמָ

  ב''דף ס ע
ִתיב ֵאְרך)משלי ה(, ּכְ ֵתה ַמִים ִמּבֹוְרך ְונֹוְזִלים ִמּתֹוך ּבְ ָ ׁשְ ְ אי . ָ ָ ּבֹוְרך )הכא(ַאּמַ

ֵאְרך ַקְדִמיָתא וְלָבַתר ּבְ ָּבְ ְּדָהא ּבֹור ָלא ִאְקֵרי ֶאָלא ֵריַקְנָיא ְדָלא ְנִביַע. ּ ֵאר ַמִיין . ּּ ּבְ
ֵני . ּּכָֹלא ֲאַתר ַחד הואֶּאָלא . ְּדָנְבִעין ֶּאָלא ֲאַתר ְדִמְסּכְ יה )א דמסכנותא''נ(ּ ּ ֲאִחיָדן ּבֵ

ַגֵויה. ִאְקֵרי ּבֹור ְּדֵלית ֵליה ִמִדיֵליה ֶאָלא ַמה ְדַיֲהִבין ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּוַמאן ִאיהו דלי. ּּ ְלָבַתר . ת''ּ
ֵאר ְדִאיהו ְנִביַע וַמְלָיא  ִּאְתֲעִביד ּבְ ּ ל ִס)א דמליא''ד(ּ ּוָמאן ִאיהו ה. ְטִרין ִמּכָ . א''ּ

א) ב''דף ס ע(ִאְתַמְלָייא ֵמֵעיָלא  ּתָ ָמה ְדֲאָמָרן. ּוְנִביַע ִמּתַ ּוְנִביַע . ִאְתַמְלָייא ֵמֵעיָלא ּכְ
ַמְתהֹון ְדַצִדיַקָיא ׁשְ א ִמּנִ ּתָ ִּמּתַ ּ.  

ֵתה ַמִים ִמּבֹוְרך ָָדָבר ַאֵחר ׁשְ יה , ּ א ִדְכִתיב ּבֵ ָּדא ָדִוד ַמְלּכָ ּ ּ ֵקִני )ואל ב כגשמ(ּ  ִמי ַיׁשְ
ית ֶלֶחם ה ְדִאיהו . ְּונֹוְזִלים ָדא ִיְצָחק, ִּאית ָמאן ְדֵייַמר. ַמִים ִמּבֹור ּבֵ ִּמּתֹוך ָדא ֹמׁשֶ ּ ְ

ֶאְמָצִעיָתא ֵאר ַמִים ַחִיים. ּבְ ֵאְרך ָדא ַאֲהֹרן ְדִאְתְקֵרי ּבְ ּּבְ ּ ּ ר ִעְמהֹון. ָ א ְדִאְתַחּבַ ְּוָדִוד ַמְלּכָ ּ .
ֶאְמָצִעיָתא, ְִמּתֹוך. ּם ָדא ַאְבָרָהםְונֹוְזִלי ָּדא ַיֲעֹקב ְדִאיהו ּבְ ּ ֵאְרך ָדא ִיְצָחק ְדִאְקֵרי . ּ ּּבְ ּ ָ

ֵאר ַמִים ַחִיים א ִעָלָאה ֵמֲאָבָהן. ּּבְ ַכח ְרִתיָכא ַקִדיׁשָ ּתְ ַהאי ְקָרא ִאׁשְ ָּהא ּבְ א . ּ ְוָדִוד ַמְלּכָ
ר ִעְמהֹון   .ִאְתַחּבַ

א ְדנוְקָב יאוְבּתָ ּּתִ ּ ַדת ַמָייא ּ ד ֲעִייל רוָחא ָבה ְוַאׁשְ י ְדכוָרא ָלאו ִאיהו ֶאָלא ּכַ ּא ְלַגּבֵ ּּ ּ ּ ּ ּּ
ְּלִקְבָלא ַמִיין ִעָלִאין ְדכוִרין ּ ּ א . ּ י קוְדׁשָ א ְלַגּבֵ יאוְבּתָ ָרֵאל ָלא ִאְתָעַרת ּתִ ֶנֶסת ִיׂשְ ך ּכְ ּּכָ ּ ְ



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]12דף [ -ּ

ִריך הוא ּּבְ רוָחא ְדַצִדיַקָיא ְדָעאִלין ּבְ, ְ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ ַּגָווהּ ָווה ְלִקְבָלא . ּ ּוְכֵדין ָנְבִעין ַמָייא ִמּגַ ּ ּּ
ַּמִיין ִדְדכוָרא ּ א ָחָדא . ּ יאוְבּתָ ְּוֹכָלא ִאְתֲעִביד ּתִ וָרא )א וצבורא חדא''ס(ּ ּ וְצרֹוָרא ָחָדא ְוִקּשׁ ּ

ִריך הוא ּבְ. ָחָדא א ּבְ ְּוָדא הוא ַרֲעָוא ְדֹכָלא ְוִטיוָלא ִדְמַטֵייל קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ְּ ּ ּ ַמְתהֹון ְדַצִדיַקָייאּ ִּנׁשְ ּ.  
א ֲחֵזי ִדיק, ּתָ א ְדֵעֶדן ָלא ָנְפִקין ִמּצַ ל ִאּנון ּתֹוְלדֹות ְדִגְנּתָ ּּכָ ּ ַהאי . ּ ד ֲעִייל ּבְ ֶּאָלא ּכַ ּ

ִחּבוָרא ָחָדא יָבה ּבְ ה. ּּתֵ ִניִזין ּבָ ְּוֹכָלא ּגְ ּוְלָבַתר ִמיָנה ָנְפִקין. ּ ּאוף ָהָכא ֹנַח ִאיׁש ַצִדיק . ּ ּ
הָלא ה ְוֲהוו ְגִניִזין ּבָ ַנׁש ּכָֹלא ּבָ יָבה ְוִאְתּכְ ָעְלָמא ַעד ְדָעאל ַלּתֵ ּ ַאִפיק ּתֹוְלדֹות ְלִמְפֵרי ּבְ ּ ּ ּּ ּ .

ַאְרָעא ָעְלָמא וְלִאְתָקְייָמא ּבְ ה ָנְפקו ְלִמְפֵרי ּבְ ּוְלָבַתר ִמּנָ ּ ּ יָבה ָלא . ּ ְּוִאְלָמֵלא ְדָנְפקו ִמּגֹו ּתֵ ּ
ָעְלָמ ִּאְתַקְיימו ּבְ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא. אּ יָבה ָנְפֵקי ְלֵעיָלא. ְּוֹכָלא ּכְ יָבה ָנְפֵקי . ִמּגֹו ּתֵ ִמּגֹו ּתֵ

א ַגְווָנא ָדא. ְלַתּתָ ָּדא ּכְ ְדַמת ְדָנא)מגו(. ּ ּ ְוָהָכא ִאְתְקַיים ָעְלָמא ְוָלא ִמּקַ ְִדְבִגיֵני ָכך . ּ ּ
ֵאְרך ִתיב ְונֹוְזִלים ִמּתֹוך ּבְ ָּכְ ּוְכִתיב ַויֹו. ְ ה ָבִנים ּ לׁשָ ככתוב בדף ' אמר רבי יהודה וגו(ֶלד ֹנַח ׁשְ

  :)סב א

 
  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]13דף [ -ּ

 ] בשנה32יום [סדר הלימוד ליום ב חשון 
ֵחת ָהָאֶרץ ִלְפֵני ָהֱאֹלִהים ּשָׁ אי . ַוּתִ ֵחת ָהָאֶרץ ַאּמַ ּשָׁ יָון ִדְכִתיב ַוּתִ י ְיהוָדה ּכֵ ָּאַמר ַרּבִ ּ

יָון ְדֲעָב. ִלְפִני ָהֱאֹלִהים ֶּאָלא ּכֵ ֵדין ִלְפֵני ּ ְלָיא ְלֵעיֵניהֹון ְדֹכָלא ּכְ ִאְתּגַ ּדו חֹוֵביהֹון ּבְ ּּ ּ
ִתיב   .ָהֱאלִהים ּכְ

י יֹוֵסי ָאַמר ֲאָנא ִאְפָכא ֲאָמִרית ֵחת ָהָאֶרץ ִלְפִני ָהֱאֹלִהים. ַרּבִ ּשָׁ ַקְדִמיָתא ִלְפֵני . ַוּתִ ּבְ
ְלָייא ִאְתּגַ ָּהֱאֹלִהים ְדָלא ֲהוו ָעְבֵדי ּבְ ּ אִלְפֵני . ּ ֵני ְנׁשָ ּוְלַבסֹוף . ָּהֱאלִהים ֲעָבדו ְוָלא ִלְפֵני ּבְ

ֵלא ָהָאֶרץ ָחָמס ּמָ ְלָיא ֲהָדא הוא ִדְכִתיב ַוּתִ ִאְתּגַ ֲּעָבדו ּבְ ָכל ַאְרָעא . ּּ ְּדָלא ֲהָוה ֲאַתר ּבְ
ְלָיא ִאְתּגַ ְּדָלא ֲהָוה ּבְ ְווֵני ָאַמר ְקָרא. ּ ְתֵרי ּגַ ך ּבִ ְוְבִגין ּכָ ּ.  

ֵני . ֹות ֹנַחֵּאֶלה ּתֹוְלד ל ּבְ א ָאַמר ִמיֹוָמא ְדֲעַבר ָאָדם ַעל ְפקוָדא ְדָמֵריה ּכָ י ַאּבָ ַּרּבִ ּ ּ ּּ ּ
ֵני ָהָאָדם ָּעְלָמא ְדִאְתַיִלידו ְלָבַתר ִאְקרון ּבְ ּ ָבָחא ִאְקרון ָהִכי. ּּ ַמאן . ְּוָלא ִלׁשְ ֶּאָלא ּכְ
נֹוי ְדַההוא ְדֲעַבר ַעל ְפקוָדא ְדָמֵריה ְּדָאַמר ּבְ ּ ּ ּ ּ יָון ְדָאָתא ֹנַח. ּּ ֵני ָעְלָמא ַעל , ּּכֵ ִּאְקרון ּבְ

ֵמיה ְדֹנַח ּׁשְ ְבָחא. ּ ָעְלָמא. ּתֹוְלדֹות ֹנַח ְלׁשִ ְּוָלא ּתֹוְלדֹות ְדָאָדם ְדַאֲעבור לֹון . ְּדָקִאים לֹון ּבְ ּ ּ
  .ֵּמָעְלָמא ְוָגִרים מֹוָתא ְלֻכְלהו

י יֹוֵסי ִתיב, ִאי ָהִכי, ָּאַמר ֵליה ַרּבִ ְגָדל ָהא ּכְ ּ ְלָבַתר ַוֵיֶרד ְיָי ִלְראֹות ֶאת ָהִעיר ְוֶאת ַהּמִ ּ
ִני ָהָאָדם נו ּבְ ר ּבָ ֵני ֹנַח. ֲּאׁשֶ ִתיב ּבְ ִתיב ְוָלא ּכְ ֵני ָהָאָדם ּכְ ִגין ְדָאָדם . ּבְ ָּאַמר ֵליה ּבְ דחטא (ּ

י ָמֵריה ַטב ֵליה ְדָלא ִאְבֵרי ְוָלא ִיְכּתֹוב ֲעֵליה ַהאי ְק)א חטא''ד ּ ַקּמֵ ּ ּ   .ָראּ
א ֲחֵזי ִתיב , ֶּאָלא ּתָ ח ָאב)משלי י(ּכְ ּמַ ן ָחָכם ְיׂשַ ָרא ַטב.  ּבֵ ד ּבְ ִני ָעְלָמא , ּכַ ל ּבְ ּכָ

ָּדְכִרין ֵליה ְלֲאבֹוי ְלַטב יׁש. ּ ּּכָֹלא ָדְכִרין ֵליה ְלֲאבֹוי ְלִביׁש, ְּוַכד ִאיהו ּבִ ּ ִגין . ּ ָאָדם ּבְ
ְּדָחָטא ְוָעַבר ַעל ְפקוָדא ְדָמֵריה ּ ּ נו ,ּּ ר ּבָ ִתיב ֲאׁשֶ ָמֵריהֹון ַמה ּכְ ד ָאתו ִאּנון ְדָמְרדו ּבְ ּ ּכַ ּ ּ ּ ּ

נֹוי  ֵני ָהָאָדם ּבְ ָמֵריה ְוֲעַבר ַעל ְפקוֵדיה)עה א(ּבְ ּ ְדָאָדם ַקְדָמָאה ְדָמַרד ּבְ ּ ּ ּ ְוְבִגיֵני ָכך . ּּ ּ
ֵּאֶלה ְדָנְפקו ְוָעאלו ּג. ֵּאֶלה ְוָלא ַקְדָמֵאי. ֵּאֶלה ּתֹוְלדֹות ֹנַח ּ ּ יָבה ְוַאִפיקו ּתֹוְלִדין ּ ֹּו ּתֵ ּ

ן ּמָ א ְדֵעֶדן ְוָלא ַאִפיק לֹון ִמּתַ ְנּתָ ְּלָעְלִמין ְוָלא ּתֹוְלדֹות ָאָדם ְדָנַפק ִמּגִ ּ.  

  א''דף סא ע
א ֲחֵזי א ְדֵעֶדן, ּתָ ְנּתָ ִּאלו ַאִפיק ָאָדם ּתֹוְלדֹות ִמּגִ ּ צון ְלָדֵרי ָדִרין, ּ ּתֵ ְוָלא . ָּלא ִיׁשְ
ך  ְּוֻכְלהו ֲהוו ָקְייִמין ְלָעְלִמין. ְנהֹוָרא ְדִסיֲהָרא ְלָעְלִמיןְִאְתַחּשַׁ ְּוֲאִפילו ַמְלֲאֵכי ִעָלִאי ָלא . ּ ּּ

ְנהֹוָרא ְוִזיָוא ְוָחְכְמָתא ָרא אֹותֹו. ָּקְייֵמי ָקַמְייהו ּבִ ֶצֶלם ֱאלִהים ּבָ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ּבְ ֲאָבל . ּכְ
יָון ְדָגִרים  א ְדֵעֶדן ְוֲעַבד ּתֹוְלדֹות ְלַברֶחְטָאה) א''דף סא ע(ּּכֵ ְנּתָ ָלא . ּ ְוָנַפק ִאיהו ִמּגִ

ְדָקא ָחֵזי ָעְלָמא ְוָלא ֲהִוי ּכְ   .ִּאְתָקְיימו ּבְ
יך  ן ְדָהא ִאְלָמֵלא ָלא ִאְתְמׁשִ ּמָ ד ּתֹוְלדֹות ּתַ י ִחְזִקָיה ְוֵכי ֵהיך ָיְכִלין ְלֶמְעּבַ ְָאַמר ַרּבִ ְּ ּ ּ

ְלחֹודֹוי ְוָלא ַיֲעִביד ּתֹוְלדֹותֲּעֵליה ֵיֶצר ָהָרע ְוָחָטא  ָעְלָמא ּבִ ִּאְתְקַיים ִאיהו ּבְ ַגְווָנא ָדא . ּ ּכְ



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

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

יכו ֲעַלְייהו ֵיֶצר ָהָרע ָלא ֲעָבדו  ֶעְגָלא ְוַאְמׁשִ ָרֵאל ּבְ ִּאְלָמֵלא ְדָחבו ִיׂשְ ּ ּ ּ ּ  )במדבר קפט א(ּ
ּּתֹוְלדֹות ְלָעְלִמין ְוָלא ֵייתון ָדִרין ָאֳחָרִנין ְלָעְלָמא ּ.  

ְטָרא ְדֵיֶצר ָהָרע ַגְווָנא ָדא ִמּסִ ָּאַמר ֵליה ִאְלָמֵלא ֹלא ָחָטא ָאָדם ָלא ָעִביד ּתֹוְלדֹות ּכְ ּ .
א ְטָרא ְדרוָחא ַקִדיׁשָ ֲּאָבל ָעִביד ּתֹוְלדֹות ִמּסִ ּ ְטָרא . ּ א ָלא ָעִביד ּתֹוְלדֹות ֶאָלא ִמּסִ ּתָ ְּדַהׁשְ ּ

ּוְבִגין ְדָכל ּתֹוְלדֹות. ְּדֵיֶצר ָהָרע ְטָרא ְדֵיֶצר ָהָרעּ ְלהו ִמּסִ א ּכֻ ּ ִדְבֵני ָנׁשָ ּ ך ֵלית לֹון , ּ ִגין ּכָ ְּבְ

ִּקיום ר לֹון ְלִאְתָקְייָמא. ּ הו, ְוִאי ֶאְפׁשָ ְּדִסְטָרא ָאֳחָרא ִאְתָעַרב ּבְ ג ואפשר לון ''ח ל''ז(. ּ
  .)בסטרא אחרא

א ְד ְנּתָ ַרך ִמּגִ ְֲאָבל ִאְלָמֵלא לא ָחָטא ָאָדם ְוָלא ִאְתּתָ ְטָרא . ֵעֶדןּ ֲהָוה ָעִביד ּתֹוְלדֹות ִמּסִ
ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא ַמְלֲאֵכי ִעָלִאין ָקְייִמין ְלָדֵרי ָדִרין ּכְ ין ּכְ א ְדַקִדיׁשִ ְּדרוַח קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ יָון ְדָחָטא . ּ ּּכֵ

א ְדֵעֶדן ְנּתָ ִנין ְלַבר ִמּגִ א, ְואֹוִליד ּבְ ְנּתָ ִּאְתָקְיימו ֲאִפלו ָלא , ְּוָלא ָזָכה ְלַאָפָקא לֹון ִמּגִ ּּ
ָעְלָמא ָדא א ּבְ ָרׁשָ ּתְ ָבה. ְלִאׁשְ ּתֵ ַּעד ְדָאָתא ֹנַח ְדִאיהו ַצִדיק ְוָעאל ּבַ ּ ּ ל . ּ ָבה ָנְפקו ּכָ ּוִמן ּתֵ ּ

ָּדִרין ְדָעְלָמא ע רוֵחי ָעְלָמא. ּ ְדרו ְלָכל ַאְרּבַ ן ִאְתּבַ ּמָ ּוִמּתַ ּ ּ   :)שייך לקמן ריש סב(. ּ
ָחָתהַּוַיְרא ֱאֹלִהים ֶאת ָה ה ִנׁשְ ָחָתה. ָאֶרץ ְוִהּנִ אי ִנׁשְ ר ֶאת . ַאּמַ ׂשָ ל ּבָ ִחית ּכָ י ִהׁשְ ִגין ּכִ ּבְ

ָמר, ַּדְרּכֹו ָמה ְדִאּתְ י ִחָייא ָפַתח ְקָרא ְוָאַמר . ּּכְ ַּרּבִ י )יונה ג(ּ יֶהם ּכִ ּ ַוַיְרא ֱאֹלִהים ֶאת ַמֲעׂשֵ
ם ָהָרָעה בו ִמַדְרּכָ ּׁשָ ּ.  

א ֲחֵזי ֲעָתא ִד, ּתָ ׁשַ א ָזָכאן ְוָנְטֵרי ִפּקוֵדי ְדאֹוַרְייָתאּּבְ ְּבֵני ָנׁשָ ְקַפת, ּ ֵדין ַאְרָעא ִאְתּתַ , ּכְ
ה ַחת ּבָ ּכְ ּתַ ְּוָכל ֵחידו ִאׁשְ ְרָיא ַעל ַאְרָעא. ּ א ׁשָ ִכיְנּתָ ִגין ִדׁשְ ּוְכֵדין ּכָֹלא . ַּמאי ַטְעָמא ּבְ ּ

ֶחְדָוה ֵאי ּבְ א ְמַחּבְ. ִּעָלֵאי ְוַתּתָ ֵני ָנׁשָ ָּלן ָאְרַחְייהו ְוָלא ָנְטֵרי ְפקוֵדי אֹוַרְייָתא ְוָחָטאן ְוַכד ּבְ ּּ
י ָמאִריהֹון ָלא, ַקּמֵ ָאַרת ַאְרָעא ְמַחּבְ ּתְ א ֵמָעְלָמא ְוִאׁשְ ִכיְנּתָ ְבָיכֹול ַדְחָיין ָלה ִלׁשְ ּוְכֵדין ּכִ ּ ּ .

ַלת ְרָיא ֲעָלה וְכֵדין ִאְתַחּבְ א ִאְתַדְחָייא ְוָלא ׁשָ ִכיְנּתָ ְּדָהא ׁשְ ּ ּ ַלת. ּ ִגין . ַמאי ַטֲעָמא ִאְתַחּבְ ּבְ
ָלא ָעְלָמא ְרָיא רוָחא ָאֳחָרא ֲעָלה ִדְמַחּבְ ְּדׁשַ ּ ּ ָרֵאל ָיֲהֵבי עֹוז . ּ ְּוַעל ָדא ַאְמִריָנן ְדִיׂשְ ּ

א. ֵּלאלִהים ִדְמַקְייִמין ָעְלָמא ִכיְנּתָ   .ֱּאלִהים ָדא ׁשְ
חו ַחָי ּכְ ּתַ ָרֵאל ִיׁשְ לֹום ִאי ִיׂשְ ְּוִאם ַחס ְוׁשָ ִתיבּ ַמִים )תהלים ו(, יִבין ַמה ּכְ ּ רוָמה ַעל ַהּשָׁ

ת ֵהִכינו ִלְפָעַמי' ֱאֹלִהים ְוגו ום ְדֶרׁשֶ ִּמּשׁ ּ ם. ּ ְנַאת ִחּנָ ִסַבת ָחָמס ְוׂשִ י ּבְ ַפף ַנְפׁשִ רו ְלָפַני . ּכָ ּּכָ
יֵניהֹון ֲה' ּׁשוָחה ְוגו ּבול ִדְבִגין ָחָמס ְדֲהַות ּבֵ ַגְווָנא ְדדֹור ַהּמַ ּּכְ ּ ְנָאה וְדָבבוּ יֵניהֹון ׂשִ ָּוה ּבֵ ּ.  

ן ָרֵאל ּכֵ ְרָיא ֲעָלה רוָחא . ָיכֹול ַאף ְבַאְרָעא ְדִיׂשְ ָרֵאל ָלא ׁשַ ִניָנן ַאְרָעא ְדִיׂשְ ְּוָהא ּתָ ּ
ְלחֹודֹוי ִריך הוא ּבִ א ּבְ ר קוְדׁשָ א ָאֳחָרא ּבַ ָּאֳחָרא ְוָלא ְמַמּנָ א ֲחֵזי. ְּ ָרֵאל , ּתָ ְּדַאְרָעא ְדִיׂשְ

ְרָיא ֲעָלה ָהִכי  ּהוא ְדָלא ׁשַ ּ ִריך הוא )ב''פד ע(ּ א ּבְ ר קוְדׁשָ ִליָחא ָאֳחָרא ּבַ א ְוָלא ׁשְ ּ ְמַמּנָ ְּ

ְלחֹודֹוי א. ּבִ ִני ָנׁשָ ָלא ּבְ ְרָיא ֲעָלה ְלַחּבְ ֲעָתא ָחָדא ׁשַ ְּמָנָלן ִמָדִוד ִדְכִתיב. ֲּאָבל ׁשַ דברי (, ּ
ְ ַוַיְרא ָדִוד ֶאת ַמְלַאך ְיָי )הימים א כא ַל ם וְכֵדין ּ ָידֹו ְנטוָיה ַעל ְירוׁשָ לוָפה ּבְ ְּוַחְרּבֹו ׁשְ ּ ּ ּ

ַלת ַאְרָעא   .ִאְתַחּבָ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]15דף [ -ּ

ִריך הוא ֲהָוה א ּבְ ֲעָתא קוְדׁשָ ַהִהיא ׁשַ י ֶאְלָעָזר ֲאִפלו ּבְ ָּאַמר ַרּבִ ּ ְּ ִתיב ָהָכא ַמְלַאך . ּ ְּכְ

ְלָאך ַהּגֹוֵאל אֹוִתי)בראשית מח(ּוְכִתיב ָהָתם . ְיָי ע ַמְלַאך )שמות יד(ְכִתיב ּו. ְ ַהּמַ ְ ַוִיּסַ ּ
ִליט ֲעָלה. ָהֱאלִהים ִריך הוא ׁשַ א ּבְ ֵּהן ְלַטב ְוֵהן ְלִביׁש קוְדׁשָ ּ ּּ ָרא . ְ ִגין ְדָלא ִאְתַמּסְ ְּלַטב ּבְ

ן ָאר ְמַמּנָ חֹות ׁשְ ְּוָכל ָדְייֵרי ָעְלָמא ִיְכְספון ִמן עֹוָבַדְייהו, ּתְ ּ ִגין ְדָלא ֶיחדון. ּ ְּלִביׁש ּבְ ּ ִאּנון ּ
ְלָטָאה ֲעָלה ִתיב)ג לא''א ל''ד(ְוִאי ֵתיָמא . ְּלׁשַ או )איכה א(,  ְוָהא ּכְ י ָרֲאָתה גֹוִים ּבָ ּ ּכִ

א ן ָלא ִאְתָחַרב ַמְקְדׁשָ ְלִטין ִאּנון ְמַמּנָ יָתא ְוִאי ָלאו ׁשָ ה ְוֲחִריבו ּבֵ ִּמְקָדׁשָ ּ ּ ּ.  
א ֲחֵזי יָת וְכִתיב ָע, ּתָ ה ָעׂשִ י ַאּתָ ִתיב ּכִ ר ָזַמםּּכְ ה ְיָי ֶאת ֲאׁשֶ א ֲחֵזי. ׂשָ ִתיב ַוַיְרא , ּתָ ּּכְ

ָחָתה ה ִנׁשְ ָמר. ֱאֹלִהים ֶאת ָהָאֶרץ ְוִהּנֵ ָמה ְדִאּתְ ָחָתה ַוַדאי ּכְ ִּנׁשְ ּ ַוַיְרא )יונה ג(ָהִכי ָנֵמי . ּ
ם ָהָרָעה בו ִמַדְרּכָ י ׁשָ יֶהם ּכִ ֱּאלִהים ֶאת ַמֲעׂשֵ ֵדין ַאְרָעא ָקָראת . ּ ְלֵעיָלא ְוָסְלָקא ְּדָהא ּכְ

ָטא ַאְנָפָהא ְסִליקו ִעָלָאה וְמַקׁשְ ּּבִ ּ י ְדכוָרא. ּּ ָטא ְלַגּבֵ נוְקָבא ִדְמַקׁשְ ּּכְ ּ . ָהִכי ָנֵמי ַאְרָעא. ּ
א ִאין ְלַמְלּכָ ִנין ַזּכָ ִדיַלת ּבְ   .ְּדָהא ּגְ

  ב''דף סא ע
ִתיב ַוַיְרא ֱאֹלִהי ְּוָהָכא ְדָלא ָתבו ָדָרא ְדטֹוָפָנא ַמה ּכְ ּ ּ ָחָתה ְוגוּ ה ִנׁשְ ' ם ֶאת ָהָאֶרץ ְוִהּנֵ

ֲעָלה יַרת ַאְנָפָהא ִמּבַ ֲאַבת ְוַאְסּתִ ָתא ְדִאְסּתָ ִאּתְ ּּכְ א . ּּ ִני ָנׁשָ ּוְבִזְמָנא ְדַאְסִגיאו חֹוֵבי ּבְ ּ ּ
ְלָיא ִאְתּגַ ָמה ְד, ּּבְ ּסוָפא ִמּכָֹלא ּכְ נוְקָבא ְדֵלית ָלה ּכִ ִויָתא ַאְנָפָהא ּכְ ַּאְרָעא ׁשַ ּ ּ ּ ּ , ַאּתְ ָאֵמרּּ

ֶביָה)ישעיה כב( ַחת יֹוׁשְ ָחָתה ַוַדאי.  ְוָהָאֶרץ ָחְנָפה ּתַ י ִנׁשְ ְּוַעל ָדא ַוַיְרא ּכִ ַמאי ַטֲעָמא . ּּ
ל  ִחית ּכָ י ִהׁשְ ִגין ּכִ ר ֶאת ַדְרּכֹו ַעל ָהָאֶרץ) ב''דף סא ע(ּבְ ׂשָ   .ּּבָ

י ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ יה ְדַרּבִ י ֶאְלָעָזר ֲאַזל ְלַגּבֵ ַּרּבִ ן ָלקֹוְנָיא ָחמֹויּ ְמעֹון ּבֶ יָון ְדָחָמא ֵליה .  ׁשִ ּּכֵ ּ
ַּאְתִקין ֵליה ּתוְפִסיָתא  ָמטון ְדקוְלָפא ִויִתיבו)א טופסיסא''ס(ּ ּ ְדקוְמָרא ּבְ ּ ּ ּ ּ ָּאַמר ֵליה ָחמֹוי . ּ

ַמְעּתְ ֵמָאבוך ַהאי ִדְכִתיב  ר ְדׁשָ ְֶאְפׁשָ ּ ע ֶא)איכה ב(ּ ּצַ ר ָזַמם ּבִ ה ְיָי ֲאׁשֶ ר  ָעׂשָ ְמָרתֹו ֲאׁשֶ
  .ִצָוה ִמיֵמי ֶקֶדם

ָּאַמר ֵליה ָהא אוְקמוָה ַחְבַרָיא ּ ע ֶאְמָרתֹו. ּ ּצַ ְּדָבַזע פֹוְרִפיָרא ִדיֵליה, ּבִ ּ ּּ ר ִצָוה ִמיֵמי . ּ ֲּאׁשֶ
ְּדָהא פֹוְרִפיָרא ָפִקיד ָלה ֵמִאּנון יֹוֵמי ַקְדָמֵאי ִעָלֵאי, ֶקֶדם ּ ּ ּּ ּ י , ּ ּוְביֹוָמא ְדִאְתָחִריב ּבֵ ּ

ַזע ָלהַמ א ּבָ ְּקְדׁשָ ִגין ְדַהאי פֹוְרִפיָרא ִאיִהי ְיָקָרא ִדיֵליה ְוִתיקוָנא ִדיֵליה וָבַזע ֵליה. ּ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ.  
ר ָזַמם ה ְיָי ֲאׁשֶ יב . ָּאַמר ֵליה ָעׂשָ א ָחׁשִ א ִלְבנֹוי ַעד ָלא ֵייתון )קודם(ְוִכי ַמְלּכָ ּ ְלַאְבָאׁשָ

א ְד. ְלֶמְחֵטי ָּאַמר ֵליה ְלַמְלּכָ ר , ֲּהָוה ֵליה ָמאן ְיָקרּ ּוְבָכל יֹוָמא ֲהָוה ָדִחיל ֲעֵליה ְדָלא ִיְתּבַ ּ ּ ּ
ֵעינֹוי ין ּבְ יה ְוַתּקִ ל ּבֵ ּכֵ א. ְּוֲהָוה ִמְסּתַ יז ֵליה ְלַמְלּכָ ֵריה ְוַאְרּגִ ְּליֹוִמין ֲאָתא ּבְ א , ּ ְנַטל ַמְלּכָ

ַּההוא ָמאן ְיָקר וְתַבר ֵליה ּ ה. ּ ר ָזָמםֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ָעׂשָ   . ְיָי ֲאׁשֶ
א ֲחֵזי יה ְוֲחִביב , ּתָ ל ּבֵ ּכֵ ִריך הוא ִמְסּתַ א ּבְ א ֲהָוה קוְדׁשָ י ַמְקְדׁשָ ֵני ּבֵ ִּמן יֹוָמא ְדִאְתּבְ ּ ּ ּ ְּ

א י ַמְקְדׁשָ ָרֵאל ְדֶיחטון ִויָחֵרב ּבֵ י ְוֲהָוה ָדִחיל ֲעַלְייהו ְדִיׂשְ ֲּעֵליה ַסּגֵ ּ ּ ּ ּ ּ ָכל ִזְמָנא ְדֲהָוה . ּ ְּוֵכן ּבְ
א ֲהָוה ָלִביׁש ַההוא פֹוְרִפיָרא י ַמְקְדׁשָ י ּבֵ ָּאֵתי ְלַגּבֵ ּ ּ י . ּ יזו ַקּמֵ ְּלָבַתר ְדָגְרמו חֹוִבין ְוַאְרּגִ ּ ּ



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]16דף [ -ּ

א וָבַזע ַההוא פֹוְרִפיָרא  י ַמְקְדׁשָ א ִאְתָחַרב ּבֵ ַּמְלּכָ ּ ּ ּ א גריס הס ההוא פורפירא ואתחרב בי ''ד(ּ
ה ְיָי ֲא)מקדשא ר ָזַמםּ ַהְינו ִדְכִתיב ָעׂשָ   .ׁשֶ

ע ִאְמָרתֹו ְוגו ּצַ והא אתעטרו עטרא לרישא . האי אמרתו בקדמיתא יתבא בראש אמיר(' ּבִ

) ישעיה לג(וכדין עציבו קמיה בבתי בראי ודאי והן . ואיהי מימי קדם ודאי. ואילן נאה לפניו
ִזְמָנא )ויקרא יי צבאות ביום ההוא וגו) ישעיה כב. (אראלם צעקו חוצה י ּ ַהְיינו ּבְ ְּדִאְתָחִריב ּבֵ

א ִזְמָנא ְדִאְתֲאִבידו . ַּמְקְדׁשָ ִריך הוא ּכְ א ּבְ י קוְדׁשָ ִזְמָנא ֳאָחָרא ֵלית ֶחְדָוה ַקּמֵ ֲּאָבל ּבְ ּ ּ ְּ

יה ֲהָדא הוא ִדְכִתיב יזו ַקּמֵ ַּחָייֵבי ָעְלָמא ְוִאּנון ְדַאְרּגִ ּ ּ ּ ּ ה)משלי יא(, ּ ִעים ִרּנָ . ּ וַבֲאבֹוד ְרׁשָ
ָכל ָד ַחָייֵבי ָעְלָמאְּוֵכן ּבְ ָּרא ְוָדָרא ְדָעִביד ִדיָנא ּבְ ּ ִריך . ּ א ּבְ י קוְדׁשָ א ַקּמֵ ְחּתָ ּבַ ְֶחְדָוה ְותוׁשְ ּ ּ

  .ּהוא
ד ִאיהו ָעִביד ִדיָנא  ִריך הוא ּכַ א ּבְ י קוְדׁשָ ִניָנן ְדֵלית ֶחְדָוה ַקּמֵ ְּוִאי ֵתיָמא ָהא ּתָ ּ ּ ּ ְּ

ַחָייַבָיא א ֲחֵזי. ּּבְ ֲעָת, ֶּאָלא ּתָ ׁשַ ַחָייַבָיאּבְ ּא ְדִאְתֲעִביד ִדיָנא ּבְ ּ יה ַעל , ּ ָחן ַקּמֵ ּבְ ֶּחְדָוון ְותוׁשְ ּ
ְּדִאְתֲאִבידו ֵמָעְלָמא ד ָמָטא ַההוא ִזְמָנא . ּ י ִמיֵלי ּכַ ְ ְדאֹוִריך לֹון ְוָלא )קכא ב, קיג ב(ְּוָהּנֵ ּ

יה ֵמחֹוַבְייהו ָּתאָבן ְלַגּבֵ הו ִדיָנא ַעד. ּ ֲּאָבל ִאי ִאְתֲעִביד ּבְ ועד דלא (, ּ ָלא ָמָטא ִזְמַנְייהוּ
ה))בראשית טו(, כמא דאת אמר, אשתלים חובייהו ֵלם ֲעֹון ָהֱאמֹוִרי ַעד ֵהּנָ י לא ׁשָ ֵדין ,  ּכִ ּכְ

יה ַעל ְדִאְתֲאִבידו ֵּלית ֶחְדָוה ַקֵמיה וָבִאיׁש ַקּמֵ ּ ּ ּ ּ.  
הו אי ָעִביד ּבְ ְּוִאי ֵתיָמא ִאיהו ַעד ָלא ָמטו ִזְמַנְייהו ַאּמַ ּ ּ ְרִמין . ּ ִדיָנאּ ֶּאָלא ִאּנון ּגָ ּ

א ְלַגְרַמְייהו יׁשָ הו ִדיָנא ַעד ָלא ָמָטא ִזְמַנְייהו. ּּבִ ִריך הוא ָלא ָעִביד ּבְ א ּבְ ְּדָהא קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ְּ .
א לֹון ָרֵאל ְלַאְבָאׁשָ ֲהַדְייהו ְדִיׂשְ ֵפי ּבַ ּתְ ּתַ ִגין ְדִמׁשְ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ הו ִד. ּ ך ָעִביד ּבְ ּוְבִגין ּכָ ּ יָנא ְּ

ָלא ִזְמָנא יה. ְואֹוִביד לֹון ֵמָעְלָמא ּבְ ְּוָדא הוא ְדַאְבִאיׁש ַקּמֵ ּ ע ִמְצָרֵאי . ּ ך ַאְטּבַ ְוְבִגין ּכָ ּ
א ַיּמָ ָפט. ּבְ יֵמי ְיהֹוׁשָ ָרֵאל ּבִ ְנֵאיהֹון ְדִיׂשְ ְלהו. ְּואֹוִביד ׂשַ ָרֵאל . ְּוֵכן ּכֻ ִגיֵניהֹון ְדִיׂשְ ְּדָהא ּבְ ּ

ָלא    .ִזְמָנאִּאְתֲאִבידו ּבְ
ִלים ִזְמָנא ְדאֹוִריך לֹון ְוָלא ָתבו ּתְ ד ִאׁשְ ֲּאָבל ּכַ יה ַעל . ְּ א ַקּמֵ ְחּתָ ּבַ ֵדין ֶחְדָוה ְותוׁשְ ּּכְ ּ

ְּדִאְתֲאִבידו ֵמָעְלָמא א. ּ י ַמְקְדׁשָ ִזְמָנא ְדִאְתָחִריב ּבֵ ר ּבְ ּּבַ ִלים ִזְמָנא . ּ ּתְ ב ְדִאׁשְ ְּדַאף ַעל ּגַ ּ
יזו ִּדְלהֹון ְדַאְרּגִ ּ יהּ יה, ּ ַקּמֵ ּוֵמַההוא ִזְמָנא ָלא ֲהָוה ֶחְדָוה ְלֵעיָלא . ָּלא ֲהָוה ֶחְדָוה ַקּמֵ ּ

א   :ְוַתּתָ
ִעים ָלְיָלה ְוגו ִעים יֹום ְוַאְרּבָ ְבָעה ָאֹנִכי ַמְמִטיר ַעל ָהָאֶרץ ַאְרּבָ י ְלָיִמים עֹוד ׁשִ . 'ּכִ

ִעי ִעים יֹום ְוַאְרּבָ י ְיהוָדה ָאַמר ָהִני ַאְרּבָ ְייהוַּרּבִ ִעים יֹום . ּם ָלְיָלה ַמאי ֲעִביְדּתַ ֶּאָלא ַאְרּבָ
ְּלַאְלָקָאה ַחָייֵבי ָעְלָמא וְכִתיב ּנו ֹלא יֹוִסיף)דברים כה(, ּ ִעים ַיּכֶ ע ִסְטֵרי , ּ ַאְרּבָ ָלֳקֵבל ַאְרּבַ

ָרה ֵרי. ָעְלָמא ְלָכל ַחד ֲעׂשָ ע ִסְטֵרי ָעְלָמא ִאְתּבְ ר ָנׁש ֵמַאְרּבַ ִגין ְדּבַ ְּוַעל ָדא וָמִחיִתי . ּּבְ ּ
ל ַהְיקום ִעים ְלַאְלָקָאה וְלִאְתְמֵחי ָעְלָמא. ֶּאת ּכָ ְּוִאְצְטִריך ַאְרּבָ ְ.  

  א''דף סב ע



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]17דף [ -ּ

ְמעֹון ָאַמר ֵליה ַהאי ְקָרא  י ׁשִ יה ְדַרּבִ ִכיַח ַקּמֵ י ִיְצָחק ֲהָוה ׁשְ ַּרּבִ ּ ּ ִדְכִתיב )דקאמרי(ּ
ֵחת ָהָאֶרץ  ּשָׁ ה. ָהֱאלִהיםִלְפִני ) א''דף סב ע(ַוּתִ ּמָ א ָחָטאן ַאְרָעא ּבְ ֵני ָנׁשָ ָּאַמר ֵליה . ִאי ּבְ

ָמר ָמה ְדִאּתְ ר ֶאת ַדְרּכֹו ּכְ ׂשָ ל ּבָ ִחית ּכָ י ִהׁשְ ִגין ִדְכִתיב ּכִ ּּבְ ּ ַגְווָנא ָדא . ּ ְטָמא )ויקרא יח(ּכְ  ַוּתִ
א ָחָטאן ְוִאי ֵת. ָּהָאֶרץ ָוֶאְפקֹוד ֲעֹוָנה ָעֶליָה ֵני ָנׁשָ הֶּאָלא ּבְ ּמָ ָרא , יָמא ַאְרָעא ּבְ ֶּאָלא ִעּקְ

א ִאּנון ֵני ָנׁשָ ַלת. ְּדַאְרָעא ּבְ ִלין ַאְרָעא ְוִהיא ִאְתַחּבָ ּוְקָרא אֹוַכח ִדְכִתיב ַוַיְרא . ְּוִאּנון ְמַחּבְ ּ ּ
ר ֶאת ַדְרּכֹו ַעל ָהָאֶרץ ׂשָ ל ּבָ ִחית ּכָ י ִהׁשְ ָחָתה ּכִ ה ִנׁשְ   .ֱּאֹלִהים ֶאת ָהָאֶרץ ְוִהּנֵ

א ְתׁשוָבה,  ֲחֵזיּתָ ְלָיין ּבִ לוָתא ִדיֵליה ּתַ ְלהו ַחּבָ ל ֶחְטאֹוי ְדַבר ָנׁש ּכֻ ּּכָ ּ ּ ּ יד . ּ ְּוֶחְטָאה ְדאֹוׁשִ
ָלא ָאְרֵחיה ְוַאִפיק ַזְרָעא ַעל ַאְרָעא ַּזְרָעא ַעל ַאְרָעא וְמַחּבְ ּ יל ַאְרָעא, ּ יל ֵליה וְמַחּבִ ְּמַחּבִ ּ .

ִתיב יה . ְם ֲעֹוִנך ְלָפַני ִנְכּתַ)ירמיה ב(, ְּוֲעֵליה ּכְ ּוְכִתיב ּבֵ ע )תהלים ה(ּ י ֹלא ֵאל ָחֵפץ ֶרׁשַ  ּכִ
ה ֹלא ְיגוְרך ָרע ָָאּתָ י. ּ ְתׁשוָבה ַסּגֵ ר ּבִ כֹור ְיהוָדה ַרע )בראשית לח(, ּוְכִתיב. ּּבַ ּ ַוְיִהי ֵער ּבְ

ָמר ֵעיֵני ְיָי ַוְיִמיֵתהו ְיָי ְוָהא ִאּתְ   .ּּבְ
אי ָדִאין ָּאַמר ֵליה ַאּמַ ִמָלה ּ א ְוָלא ּבְ ֶאׁשָ ַמָיא ְוָלא ּבְ ִריך הוא ָעְלָמא ּבְ א ּבְ ּ קוְדׁשָ ּ ְּ

ִאין . ָאֳחָרא ּתָ ִגין ְדַמִיין ִעָלִאין וַמִיין ּתַ ילו ָאְרַחְייהו ּבְ ָּאַמר ֵליה ָרָזא הוא ְדָהא ִאּנון ַחּבִ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
ְדָקא ְיאות רו ְדַכר ְונוְקָבא ּכְ ָּלא ִאְתַחּבָ ּ ּ ּוַמאן ִאֵלי. ּ יָנהּ ּן ַמִיין ִעָלִאין ּבִ ִאין . ּ ּתָ ּוַמִיין ּתַ ּ

ָאה''ּא ִעָלָאה ה''ה. ַּמְלכות ּתָ ִלין. א ּתַ ַלק י, ְּוַכד ִאּנון ְמַחּבְ ַאר , ּו ְדהוא ְדַכר''ִאְסּתַ ּתָ ְוִאׁשְ
ועל דא . כגוונא דא מיין דכורין ונוקבי, מאן אנון דחבילו ארחייהו. ומיין במיין(א ''א בה''ה

ומיין הוו רתיחן ופשטו משכא מנייהו כמה דחבילו ארחייהו במיין . יא במה דאנון חבואתדנו במ
ה)הדא הוא דכתיב. דינא לקבל דינא. רתיחן הֹום ַרּבָ ל ַמְעְיינֹות ּתְ ָהא ַמִיין , ּ ִנְבְקעו ּכָ

ִאין ּתָ חו ָדא ַמִיין ִעָלִאין. ּתַ ַמִים ִנְפּתָ ַּוֲארוּבֹות ַהּשָׁ ּ ּ ִאיןַּמִיין ִעָלִאין. ּ   . ְוַתּתָ
ָאְרָחא י ְיהוָדה ֲהוו ָאְזֵלי ּבְ י ִחָייא ְוַרּבִ ַּרּבִ ּ יֵני . ּ חו ּבֵ ּכָ י טוִרין ַרְבְרָבן ְוַאׁשְ ּוָמטו ְלַגּבֵ ּ ּ ּ

ִני טֹוָפָנא א ְדֲהוו ֵמִאּנון ּבְ ֵני ָנׁשָ ְרֵמי ּבְ ּטוַרָיא ּגַ ּ ּ ַגְרָמא ָחָדא. ּ ַלת ְמָאה ְפִסיָען ּבְ ּוָפְסעו ּתְ ּ ּ .
ָווה ִריך הוא . ּוּתְ א ּבְ ֵפי ִמִדיָנא ְדקוְדׁשָ ּתָ ָּאְמרו ַהְיינו ְדָאְמרו ַחְבָרָנא ְדִאּנון ָלא ֲהוו ִמּסְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ

ָמה ִדְכִתיב ּנו ְוַדַעת ְדָרֶכיך ֹלא ָחָפְצנו)איוב כא(, ּכְ ּ ַויֹאְמרו ָלֵאל סור ִמּמֶ ּ ּ ּ ָּ ֲּהוו . ָּמה ַעְבדו. ּ
ַרְגַלְייהו ַמּבו ְּסִתיִמין ּבְ הו. ֵעי ְתהֹוָמאּ ּוַמִיין ָנְפִקין ְרִתיָחן ְוָלא ָיִכילו ְלֵמיַקם ּבְ ּ ַּעד ְדֲהוו , ּ ּ

ַאְרָעא וַמְייִתין ָמִטין וְנָפלו ּבְ ִּנׁשְ ּ ּ:  
ה ָבִנים ְוגו לׁשָ א ְוֵאיָמא ָלך ִמֵלי . 'ַּויֹוֶלד ֹנַח ׁשְ י ְיהוָדה ּתָ י ִחָייא ְלַרּבִ ָּאַמר ַרּבִ ְ ּ ּ

ַהא ַמְעָנא ּבְ ְּמָתל ְלַבר ָנׁש ְדָאִעיל ְלנוְקָבא ִדְמָעְרָיא . יְּדׁשָ ִזְמָנא )א איבא דמעהא''ד(ּ  ּבְ
ִנין. ָחָדא ָלָתא ּבְ ֵרין אֹו ּתְ עֹוָבדֹוי)כל(. ְוָנְפֵקי ּתְ ָאְרחֹוי ּבְ א ֵמָאֳחָרא ּבְ ָּדא . ּ ַחד ִמְתָפְרׁשָ

ינֹוִני ָאה ְוָדא ַחָייָבא ְוָדא ּבֵ ָטאן ּאוף ָהָכא ָנֵמי ּתְ. ַּזּכָ ַּלת ִקְטֵרי ְדרוָחא ָאְזִלין ְוׁשָ
ְתַלת ָעְלִמין ִליָלן ּבִ   .ְוִאְתּכְ

א ֲחֵזי ָמָתא, ּתָ ִנׁשְ ר רוָחא ּבְ ין טוֵרי ִפרוָדא ְוִאְתַחּבַ ָמָתא ָנְפַקאת ְוָאִעיל ּבֵ ִּנׁשְ ּ ָנִחית . ּּ
רוַח ְוֻכְלהו  ר ֶנֶפׁש ּבְ א ִאְתַחּבַ ְּלַתּתָ ִּרין ָדא ִעם ָדאּ וִמְתַחּבְ)א נחתין''אזלי ד(ּ י . ּ ָאַמר ַרּבִ



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

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

ִליָלן ָדא ִעם ָדא ְּיהוָדה ֶנֶפׁש ְורוַח ּכְ ּ ּ ָאְרחֹוי ְדַבר ָנׁש. ּ ְרָיא ּבְ ְמָתא ׁשַ  ְוִהיא )והאי(. ִּנׁשְ
  .ְּמדֹוָרא ְטִמיָרא ְדָלא ִאְתְייַדע ַאְתָרָהא

ָאה ר ָנׁש ְלִאְתַדּכָ ְמָתא ַקִד, ֲּאָתא ּבַ ִנׁשְ ְּמַסְייִעין ֵליה ּבְ ין ֵליה ּ א ְוָדָכאן ֵליה וְמַקְדׁשִ ּיׁשָ ּ ּ ּ
ָאה. ְוִאְקֵרי ָקדֹוׁש ין ְפִתיִחין ְדִאּנון ֶנֶפ, ָּלא ָזָכה ְוָלא ָאֵתי ְלִאְתַדּכָ ֵרין ַדְרּגִ ּּתְ ּ ַח ''ּׁש ְורו''ּּ

יה יה . ּּבֵ א ֵלית ּבֵ ְמָתא ַקִדיׁשָ ִּנׁשְ ְּוָלא עֹוד ֶאָלא ְד. )סיועא דלעילא ודא כפום ארחיה(ּ ִאי ּ
ַאב ְמָסֲאִבין ֵליה ְּוִסיוָעא ִדְלֵעיָלא ַאֲעִדיו ִמיֵניה. ִּיְסּתָ ּ ּ ל ַחד ְלפום . ּ אן וְלָהְלָאה ּכָ ִּמּכָ ּ

  .ָּאְרֵחיה

ְּדַקְסטֹוֵרי ְדהוְסְטָרא , ְּקטוֵרי ָרָמאיּת ֹוֶסְפָתא  ֲּאַנן ְפִתיָחן ַעְייִנין ְפִתיָחן ) א דההוא סטרא''ס(ּ ּ ּ ּ

ַּלָיא ָנִחית ֵמֵעיָלא ְלַתָתאָקל ִמן ָק. ּאוְדִנין ּ ִרין. ּ ר טוִרין וִטּנָ ְּמַתּבַ ּ ָּמאן ִאּנון ְדָחָמאן ְוָלא ָחָמאן. ּ ּ .
ֻסְכְלָתנו. ְּסִתיִמין ַעְייִנין. ֲּאִטיִמין אוְדִנין ְמִעין ָלא ָיְדִעין ּבְ ָּלא ָחָמאן וָלא ׁשָ ְתֵרין , ּ ַּחד ִדְכִליָלא ּבִ ּ

ַגווְייהו   .ּיה ְלַברָּדְחָיין ֵל. ּּבְ

ָקן ֵבין  ִּאּנון ִמְתַדּבְ ִאּנון ְתֵרי) א ביה''ס(ּּ ּּבְ ְרָיא , ּ ַּחד אוָמָנא ְדאוָמָנא ָלא ׁשַ ּ ַגַווְייהו) א שווין''ס(ּ ּּבְ ּ .
ין ין ִסְפֵרי ַקִדיׁשִ ָּלא ָעאִלין ּבֵ ל ִאּנון ְדאוָמָנא ָדא ָלא . ּ ּּכָ ּ ּ ַגַווְייהו ָלא ִאְכ) ב''דף סב ע(ּ ְרָיא ּבְ ְּתבו ּׁשַ ּ

ָמא ְדַאְת ָאֵמר  ִסְפֵרי ָדְכָרַנָייא ִאְתְמחון ִמִסְפָרא ְדַחֵיי ּכְ ּּבְ ּ ּ ּּ ִּיָמחו ִמֵסֶפר ַחִיים ְוִעם ַצִדיִקים ) תהלים סט(ּ ּּ ּ ּּ
ֵתבו ַּאל ִיּכָ ּ.  

ד ִיְפקון ֵמַהאי ָעְלָמא ווי לֹון  ּווי לֹון ּכַ ד ִיְתַמְסרון ּבִ). לחייהון(ּ ע לֹון ּכַ ַּמאן ִיְתּבַ ּ ּיָדא ְדדוָמה ּ
ָמא ְדַאְת ָאֵמר ֵתי ּכְ ּבַ ֵריׁש ַיְרֵחי וׁשַ ר ּבְ יה ּבַ נוָרא ְדָדִליק ְוָלא ִיְפקון ִמּנֵ ּויתֹוְקדון ּבְ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ וָהָיה ) ישעיה סו(, ּ

ַתֲחוֹות ְלָפַני ָאַמר ר ְלִהׁשְ ׂשָ תֹו ָיֹבא ָכל ּבָ ּבַ ׁשַ ת ּבְ ּבָ ָחְדׁשֹו וִמֵדי ׁשַ ִּמֵדי ֹחֶדׁש ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ רֹוָזא ְדִבְסַטר .  ְיָיּ ְּלָבַתר ּכָ ּ
ָּצפֹון ַאְכִריז ֲעַלְייהו וָאַמר  ּ אֹוָלה ְוגו) תהלים ט(ּ ִעים ִלׁשְ ָּיׁשובו ְרׁשָ ְנׁשו . 'ּ ָמה ֲחִביֵלי ְטִריִקין ִאְתּכַ ּּכַ ּ ּ

ע ִסְטִרין ַאְרּבַ ן ִהּנֹם. ֲּעַלְייהו ּבְ ֵגי ּבֶ א ְמַלֲהָטא ּבְ   .ֶאׁשָ

יֹו ְּתַלת ִזְמִנין ּבְ ָּמא ִמְתַפְקָדן ּ קֹול ָרם ָאֵמן ). א מתוקדן''ס(ּ ָרֵאל ֲאִתיבו ּבְ ִזְמָנא ְדִיׂשְ ְּוָלא עֹוד ֶאָלא ּבְ ּ ּ
א ְמָבַרך ֵמיה ַרּבָ ְָיֵהא ׁשְ ִריך הוא ִאְתְמֵלי ַרֲחִמין ְוַחִייס ַעל ּכָֹלא, ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ א . ָּ ּוָרִמיז ְלַמְלָאָכא ִדְמַמּנָ

ַּעל ַתְרֵעי ְדֵגיִהּנֹ ָרא ְוָחָמאן ּ יֵדיה וְפַתח ְתַלת ַתְרִעין ְדִבְסַטר ַמְדּבְ ֵמיה וְתַלת ַמְפְתָחן ּבִ ּם סמריאל ׁשְ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
ֲּאָתא ְתָנָנא ְדנוָרא וָסִתים אֹוְרִחין. ְּנהֹוָרא ְדַהאי ָעְלָמא ּ ּּ.  

ן ִדְתחֹות ְיַדְייהו ְתַלת ַמְגרֹוִפין ְמַנׁשְ ֵדין ְתַלת ְמַמּנָ ּּכְ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ יַדְייהו וֲאִתיבו ְתָנָנא ְלַאְתַרְייהו וַרְווִחין לֹון ּ ָּבן ּבִ ּ ּּ ּ ּ
ֲעָתא ֲעָתא וַפְלגות ׁשַ ּׁשַ ּ ּ ּּ ְייהו. ּ ּוְלָבַתר ַתְייִבין ְלֶאׁשַ ּּ ָרֵאל . ּ יֹוָמא וְבָכל ִזְמִנין ְדָאְמֵרי ִיׂשְ ְּוֵכן ְתַלת ִזְמִנין ּבְ ּ ּ ּ

א ְמָבַרך וכו ֵמיה ַרּבָ ָּאֵמן ְיֵהא ׁשְ ַההוא . ּ ִאּנון ַרְווִחין לֹון'ָּ ִאין ִאּנון ַצִדיַקָייא ְדאֹוְרֵחיהֹון ְמַנֲהָרא ּבְ ַּזּכָ ּ ּ ּּ
ָמא ְדַאְת ָאֵמר אֹור נֹוַגה הֹוֵלך ואֹור ַעד ְנכֹון ַהיֹום ) משלי ד(, ָּעְלָמא ְלָכל ִסְטִרין ּכְ ּואֹוַרח ַצִדיִקים ּכְ ָ ּ ּ ּ

  ):עד כאן לשון התוספתא(

א ָאַמ י ַאּבָ ַבע, רַרּבִ ִליָתִאין ַעד ׁשֶ ְנָייִנין ּתְ ם ִאית ְמדֹוִרין ַעל ְמדֹוִרין ּתִ יִהּנָ ּגֵ ְוָהא . ּבַ
ּאוְקמוָה ַחְבַרָייא ִרין ֵמחֹוֵבי ַחָייַבָיא ְוָלא ָאְזֵלי . ּ ּמְ ִאין ִאּנון ַצִדיַקָיא ְדִאּנון ִמְסּתַ ְּוַזּכָ ּ ּ ּ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]19דף [ -ּ

הו ֲאֵבי ּבְ ָאְרַחְייהו ְוָלא ִמְסּתָ ּּבְ ד ָאִזיל ְלַההוא ָעְלָמאְוָכל . ּ ַאב ּכַ ַּמאן ְדִאְסּתָ ָנִחית , ּ
יִהּנֹם ָאה. ַלּגֵ ּתָ   .ְוָנִחית ַעד ְמדֹוָרא ּתַ

אֹול ַוֲאַבדֹון ּוְתֵרין ְמדֹוִרין ִאּנון ִדְסִמיִכין ָדא ִעם ָדא ׁשְ ּ ּ ּ ּ אֹול ַדְייִנין . ּ ָּמאן ְדָנִחית ִלׁשְ ּ
יה וְסִל ל ָעְנׁשֵ ן וְמַקּבֵ ּמָ ֵּליה ּתַ ּ ּ ּיקו ֵליה ִלְמדֹוָרא ָאֳחָרא ִעָלָאהּ ּ א ַעד . ּ ַתר ַדְרּגָ א ּבָ ְּוֵכן ַדְרּגָ ּ

ְּדִאּנון ָסְלִקין ֵליה ּ ֲּאָבל ָמאן ְדָנִחית ַלֲאַבדֹון ָלא ָסְלִקין ֵליה ְלָעְלִמין. ּ ּ ך ִאְקֵרי . ּ ְוְבִגין ּכָ ּ
ֲּאַבדֹון ְדָהא ָאִביד הוא ִמּכָֹלא ּ ּ ּ.  

ָאה א ֲחֵזי ֹנַח ַזּכָ ְמֵעי ֵליה,ּתָ ְבֵני ָדֵריה ְוָלא ֲהוו ׁשָ ּ ֲהָוה ַאְתֵרי ּבִ ּ ִריך . ּ א ּבְ ְַעד ְדקוְדׁשָ ּ ּ
ּהוא ַאְייֵתי ֲעַלְייהו ִדיָנא ְדֵגיִהּנֹם ּ א ְוַתְלָגא. ּ א. ַּמאי ִדיָנא ְדֵגיִהּנֹם ֶאׁשָ ָּדא . ַמָייא ְוֶאׁשָ

ִדיָנא ְדֵגיִהּנֹם ִא. ְצִניָנא ְוָדא ְרִתיָחא ְּוֻכְלהו ּבְ ְּתָדנו ְוִאְתֲאִבידו ֵמָעְלָמאּ ּ ּוְלָבַתר ִאְתְקַיים . ּ ּ
ְדָקא ָחֵזי ֵליה ל ִזיָנא ְוִזיָנא . ָּעְלָמא ּכְ ה ּכָ ָבה ְוָאִעיל ּבָ ּתֵ  )א מבריין''ד(ְּוָעאל ֹנַח ּבַ

ה ְפִרי ֲהָוה. ְּדָעְלָמא ַּוַדאי ֹנַח ֵעץ עֹוׂשֶ ל ְזָייֵני ָעְלָמא ּכְ. ּ ָבה ּכָ ַגְווָנא ְּוָנְפקו ִמן ּתֵ
  .ִדְלֵעיָלא

א ֲחֵזי ל ִאּנון ַזְייִנין ִדְלֵעיָלא ֵחיָוון , ּתָ ֵעץ ְפִרי ּכָ ר ּבְ ה ְפִרי ִאְתַחּבַ ד ַהאי ֵעץ עֹוׂשֶ ּּכַ ּ ּ ּ
ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ה ַזְייִנין ְוָכל ַחד ְלִזיֵניה ּכְ ַּרְבְרָבן וְזֵעיָרן ְוַכּמָ ּ ַחיֹות ְקַטּנֹות )תהלים קד(, ּ

דֹולֹו ָבה. תִעם ּגְ ּתֵ ַגְווָנא ָדא ֹנַח ּבַ ַגְווָנא . ּכְ יבוָתא ְוִאְתְקַיים ָעְלָמא ּכְ ְּוֻכְלהו ָנְפקו ִמן ּתֵ ּ ּ ּ
ְוְבִגיֵני ָכך ֹנַח ִאיׁש ָהֲאָדָמה ִאְקֵרי. ִדְלֵעיָלא ֹּנַח ִאיׁש ַצִדיק ִאְקֵרי ְוָהא אוְקמוָה. ּ ּ ּ.  

ִנין ַעד ָלא ָא ַלת ְמָאה ׁשְ י ִחָייא ָאַמר ּתְ הו ַעל ַּרּבִ ֵּתי טֹוָפָנא ֲהָוה ֹנַח ַאְתֵרי ּבְ
ְמִעין ֵליה ּעֹוָבֵדיהֹון ְוָלא ֲהוו ׁשָ ִלים ִזְמָנא ְדאֹוִריך לֹון . ּ ִריך הוא ַאׁשְ א ּבְ ְַעד ְדקוְדׁשָ ְּ ּ ּ

  .ְּוִאְתֲאִבידו ֵמָעְלָמא
א ֲחֵזי י ֵהֵחל ָהָאָדם ָלרֹוב ַעל ְפֵני ָה, ּתָ ִתיב ְלֵעיָלא ַוְיִהי ּכִ ֲּאָדָמה וָבנֹות ֻיְלדו ַּמה ּכְ ּ

ְּוֲהוו ָאְזִלין ַעְרִטיָלִאין ְלֵעיֵניהֹון ְדֹכָלא. ָלֶהם ּ ִתיב. ּ ֵני ָהֱאֹלִהים )בראשית ו(, ַמה ּכְ ּ ַוִיְראו ּבְ ּ
נֹות ָהָאָדם ְוגו חֹוֵביהֹון ַעד ְדָגִרים לֹון . 'ֶאת ּבְ ָרא ְלֵמיַגד ּבְ ְּוָדא ֲהָוה ְיסֹוָדא ְוִעּקָ

ָצָא ּתֵ ְרׁשֹוי. ה ֵמָעְלָמאְלִאׁשְ ַתר ֵיֶצר ָהָרע וְבִגְזעֹוי ְוׁשָ ָכאן ּבָ ך ִאְתַמׁשְ ּוְבִגין ּכָ ְּוָדחו . ְּ
יַנְייהו א ִמּבֵ ְּמֵהיְמנוָתא ַקִדיׁשָ ּ ֲאבו . ּ ָמר)א ואיתאבידו''נ(ְּוִאְסּתָ ָמה ְדִאּתְ ל . ּ ּכְ ך ֵקץ ּכָ ִגין ּכָ ְּבְ

א ְלָפַני ר ּבָ ׂשָ   :ּא ֲעַלְייהוַלֲאָלָפא ָקֵטיגֹוְרָי, ּבָ
א ְלָפַני ר ּבָ ׂשָ ל ּבָ   .ַּויֹאֶמר ֱאֹלִהים ֶאל ֹנַח ֵקץ ּכָ

  )סימן י(השלמה מההשמטות 
הֹון ְוָיַהב  ִריך הוא ִאְתְרֵעי ּבְ א ּבְ ָרֵאל ְדקוְדׁשָ ָאה חוָלֵקיהֹון ְדִיׂשְ י ִחְזִקָיה ָאַמר ַזּכָ ַּרּבִ ּ ּ ּ ְּ ּ

א ְוַאְזָהר לֹון ְו ִגין ְדָלא ְּלהֹון אֹוַרְייָתא ַקִדיׁשָ א ּבְ ְמָרא ֵמֵעיָלא ְוַתּתָ ָיַהב לֹון ֵעיָטא ְלִאְסּתַ
ל ְמַקְטְרִגין ְוָכל  ְייהו ּכָ ִריך הוא ְוִאיּנון ַיְדֵעי ְלַדֲחָיא ִמּנַ א ּבְ ר קוְדׁשָ הו ּבָ לֹוט ּבְ ִּיׁשְ ּ ּ ּ ּ ְּ

ָמא ְדַא יה ּכְ ִגין ִדְיהֹון חוָלָקא ְדֲעְדֵביה ְוַאֲחַסְנּתֵ ַּקְסִטיִרין ּבְ ּ י ֵחֶלק )ב''דברים ל(ּתְ ָאֵמר ּ  ּכִ
  .ְיָי ַעּמֹו ַיֲעֹקב ֶחֶבל ַנֲחָלתֹו



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

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

ֵני  ִדיָנא ַעל ַעְלָמא ְוָכל ּבְ ִריך הוא ָיִתיב ּבְ א ּבְ ָנה קוְדׁשָ יֹוָמא ְדֹראׁש ַהׁשָ א ֲחֵזי ּבְ ּּתָ ּ ְּ

ָנא ְוִסְפ ּבָ חוׁשְ ָנא ְוָלא ִאית ָמאן ְדָלא ָעאל ּבְ ּבָ חוׁשְ ַּעְלָמא ַיְתֵבי ּבְ ִּרין ְדַחִיין וֵמִתין ְפִתיָחן ּ ּ ּ
ל  ָזָבא ִמּכָ ּתֵ הו ָיַהב לֹון ֵעיָטא ְלִאׁשְ ִגין ְדִאְתָרֵעי ּבְ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ַההוא יֹוָמא ְוקוְדׁשָ ּּבְ ּ ּ ְּ

ְרָייא ַעל ַעְלָמא ָכל ִזְמָנא ְדִדיָנא ׁשַ ִּקְטרוִגין ִדְלֵעיָלא ְדִאיּנון ִאְתָמָנן ְוֵכן ּבְ ּ ּ ָהאי יֹו. ּ ָמא ּבְ
ׁשֹוָפר ָרֵאל ְלִאְתָעָרא ַרֲחֵמי ָעַלְייהו וְבָמה ּבְ ִּאְזָדְמָנן ִיׂשְ ְּדָהא ָקָלא ְדָנִפיק ָסִליק ְלֵעיָלא . ּ

ֵדין  ִריך הוא ָקם )מתערי(ְוִאְתַער ׁשֹוָפר ִדְלֵעיָלא ּכְ א ּבְ ּ ִאְתֲערו ַרֲחֵמי ֵמַאְתַרְייהו ְוקוְדׁשָ ּ ּ ְּ

ִּמּכוְרַסָייא ְדִדיָנא ְוָיִת ָרֵאל ְוָלא ִאְתְייִהיב ֵרׁשו ּּ כוְרַסָייא ְדַרֲחֵמי ְוָרִחים ָעַלְייהו ְדִיׂשְ ּיב ּבְ ּ ּ ּ ּּ
  .ְלְמַקְטְרָגא

א ְוַתְקֵעי ׁשֹוָפר  ִתיוְבּתָ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ָרֵאל ַיְתֵבי ַקֵמי קוְדׁשָ ְּוִיׂשְ ּ ּּ ּ ְוִאְתֲערו )ומתערי(ְ
ַּרֲחֵמי ְדָהא ַההוא ָקָלא ְדָנִפיק ִאְתָערו ּ ָּתא ְדַרֲחֵמי ִאיהו וְכֵדין ַדְלטוָרא ָלא ָיִכיל ְלַקְייָמא ּ ּ ּ ּ

ַכח ַקֵטיגֹוְרָייא ּתְ ַּקֵמי כֹוְרַסָייא ְדַרֲחֵמי ְדָהא ָלא ָאֵתי ֵמַההוא ִסְטָרא ְוָלא ִאׁשְ ּ ּ ּ.  
ָתא ְדָמַר ְקדוׁשָ ָרֵאל ּבִ פוֵרי ְדִאיהו ַחִתיָמא ְדִדיָנא ְוַקְייֵמי ִיׂשְ יֹוָמא ְדּכִ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ַההוא ּ ְּייהו ּבְ ּ

ְטָרא ְדרוָחא  ִעיר ְדָאֵתי ִמּסִ א ָיֲהִבין ֵליה ׂשָ ִגין ְדָלא ִיְקָרב ַדְלטוָרא ְלַמְקְדׁשָ ּיֹוָמא ּבְ ּ ּ ּ
יה  ְּמָסָאָבא ְוהוא ְמָסָאָבא ְורוַח ְמָסָאָבא ִאְתַהֵני ּבֵ ּ יה ְוָלא ִאְתַקָרב )והוא(ּ ק ּבֵ ּ הוא ִאְתַעּסַ ּ

א ְלָסַאָבא  יה)מסאבא(ְּלַמְקְדׁשָ ַתְזִבין ִמּנֵ ָרֵאל ִמׁשְ ּ וְכֵדין ַאְנִפין ְנִהיִרין ְוִיׂשְ ּּ.  

  א''דף סג ע
ד ָסִגי  ִזְמָנא ַאֲחָרא ּכַ א ְדִדיָנא ִאְתָער )סגיין(ּבְ ְעּתָ ׁשַ א ַהאי ַדְלטוָרא ּבְ ֵני ָנׁשָ ּ חֹוֵבי ּבְ ּ

ח ַדְלטוָרא  ּכַ ּתְ ֵדין ִאיהו ָאֵתי ְוִאׁשְ ַּעל חֹוֵבי ַעְלָמא ּכְ ִריך הוא ְוִיְסָתַאב ּ א ּבְ ַּקֵמי קוְדׁשָ ְּ

ַכח ְוַעל ָדא  ּתְ א ְוָכל ַאְנִפין ֲעִציִבין ְוִדיָנא ִאׁשְ ַּמְקְדׁשָ א )'בראשית ו(ּּ ר ּבָ ׂשָ ל ּבָ  ֵקץ ּכָ
ְרמו, ְלָפַני ִגין ְדִאיּנון ּגָ ע חֹוֵבי ַעְלָמא ּבְ א ְלָפַני ַוָדאי ְלִמְתּבַ ּּבָ ּ ) עד כאן מההשמטות(: ּ

י ְיהוָדה . )בא לפני ודאי בגין דאנון גרמו.  למלה קדמאה קץ כל בשר בא לפניאהדרנא( ַּרּבִ
י וִמַדת ָיַמי ָמה ִהיא ֵאְדָעה ֶמה ָחֵדל ָאִני)תהלים לט(ָּפַתח  ּ הֹוִדיֵעִני ְיָי ִקּצִ לעיל (ָאַמר . ּ
ִריך הוא)נד א א ּבְ י קוְדׁשָ ּ ָדִוד ַקּמֵ ּ ין ִאּנון, ְּ ֵרין ִקּצִ ָמאָלאַחד ְל, ּּתְ ְּוִאּנון , ָיִמיָנא ְוַחד ִלׂשְ

א ְלַההוא ָעְלָמא ֵני ָנׁשָ הו ּבְ ֵרין אֹוְרִחין ְלֵמיַהך ּבְ ּּתְ ּ  ְלֵקץ )דניאל יב(, ֵּקץ ְלָיִמיָנא ִדְכִתיב. ְ
ָמאָלא ִדְכִתיב, ַּהָיִמין ְכִלית הוא חֹוֵקר )איוב כח(, ְּוֵקץ ִלׂשְ ך וְלָכל ּתַ ם ַלחׁשֶ ּ ֵקץ ׂשָ ּ אבן (ְ

אלא ההוא קץ לשמאלא דמחשיך . מאן הוא חוקר, מאי ולכל תכלית הוא חוקר.  וצלמותאופל
ְכִלית)אפיהון דברייתא יָצָאה ֶאֶבן , ּ ַמאי וְלָכל ּתַ ְרָיא ַעל ָעְלָמא ְלׁשֵ ִזְמָנא ְדִדיָנא ׁשָ ּבְ
ך. אֹוֶפל ְוַצְלָמֶות ם ַלחׁשֶ ְָדא ַמְלַאך ַהָמֶות. ְֵקץ ׂשָ ל, ָּדא ָנָחׁש, ּ רֵקץ ּכָ ׂשָ ם ,  ּבָ ֵקץ ׂשָ

ך ְרָיא ַעל . ְּדָהא ִמִסְטָרא ְדִהּתוָכא ְדַדֲהָבא ָקָאֵתי, ְַלחׁשֶ ִזְמָנא ְדִדיָנא ׁשָ ְכִלית ּבְ ּוְלָכל ּתַ
ַרְייָתא ְוכו ָכא ַאֵפיהֹון ִדּבְ ָּעְלָמא הוא חֹוֵקר ְלֶמהֵוי ַקֵטיגֹוְרָיא ְלָעְלָמא ְלַאְחׁשָ ּ דף סג (. 'ּּ

ְּדָקֲאָמָרן ִדְכִתיב ְלֵקץ ַהָיִמיןֵקץ ְלָיִמיָנא ּכִ) א''ע ּ.  



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

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

ץ ְוָתנוַח ה ֵלך ַלּקֵ ִריך הוא ְלָדִנֵיאל ְוַאּתָ א ּבְ ָּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ּ ְּ ַהאי . ְּ ָּאַמר ֵליה ְמנוָחה ּבְ ּ
ַההוא ָעְלָמא ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ָינוחו ַעל , ָּעְלָמא אֹו ּבְ ַההוא ָעְלָמא ּכְ ָּאַמר ֵליה ּבְ ּ ּ ּ

בֹו ּכְ אמרז ליה לאן אתר דהא לא ידענא מה . ותעמוד לגורלך לקץ הימין( )דניאל יב(. ָתםִמׁשְ
יַנְייהו . )אמר ליה ותנוח. יהא עלי בההוא עלמא ִזְמָנא ִדיקומון ֵמַעְפָרא ֵאיקום ּבֵ ָּאַמר ֵליה ּבְ ּ ּ ּ ּ

ּתֹו. ָּאַמר ֵליה ְוַתֲעֹמד. אֹו ָלאו ָּאַמר ֵליה ָהא ְיַדְעָנא ִדי ְיקומון ּכִ ּ ּ ּתֹותּ ֵאי , ת ּכִ הֹון ְדַזּכָ ִּמּנְ
הֹון ְדַחָייֵבי ָעְלָמא ְּקׁשֹוט וִמּנְ ּ הֹון ֵאיקום, ּ ָָאַמר ֵליה ְלגֹוָרְלך. ְּוָלא ְיַדְעָנא ִעם ָמאן ִמּנְ ּ .

ץ ה ֵלך ַלּקֵ ְָאַמר ֵליה ָהא ֲאַמְרּתְ ְוַאּתָ ָמאָלא. ּ ְוָלא , ִאית ֵקץ ְלָיִמיָנא ְוִאית ֵקץ ִלׂשְ
ְּלֵקץ ַהָיִמין אֹו ְלֵקץ ַהָיִמים. ָאן ֵקץְיַדְעָנא ְל ָּאַמר ֵליה ְלֵקץ ַהָיִמין. ּ ּ.  

ִריך הוא  א ּבְ ּאוף ָהָכא ָדִוד ָאַמר ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ ּ ּ י)תהלים לט(ְּ ָּמה ִאיהו .  הֹוִדיֵעִני ְיָי ִקּצִ
ר ְדֶיהֵוי ְלָיִמיָנא. ּחוַלק ַעְדִבי ּשַׂ יה ַעד ְדִאְתּבַ ְּוָלא ָנח ַדְעּתֵ ּ ּ ב )תהלים קי(, ּ ִדְכִתיבּ  ׁשֵ

א ֲחֵזי. ִליִמיִני א ְלָפַני, ּתָ ר ּבָ ׂשָ ל ּבָ ִריך הוא ָאַמר ֵליה ְלֹנַח ֵקץ ּכָ א ּבְ ּאוף קוְדׁשָ ּ ּ ָמאן . ְּ
א ְלָפַני. ִּאיהו ר ּבָ ׂשָ ל ּבָ ך ַאַפְייהו ִדְבִרָייָתא ְדִאיהו ֵקץ ּכָ ָּדא ֵקץ ְדַאְחׁשַ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ אן אֹוִליְפָנא . ְ ִמּכָ

ָכא לֹוןַּחָי ָכן ֵליה ֲעַלְייהו ְלַאְחׁשָ ּיֵבי ָעְלָמא ַמְקִדיִמין ֵליה וָמׁשְ ּ ּ ּ ְּדֵכיָון ְדָיֲהֵבי ֵליה ְרׁשוָתא . ּ ּ ּ ּ
ָמָתא ְּוָלא ָנִטיל ַעד ְדָיֲהֵבי ֵליה ְרׁשוָתא. ָנִטיל ִנׁשְ ּ א ְלָפַני ְלֵמיַטל ְרׁשו . ּ ְּוַעל ָדא ּבָ ּ

ָכא ַאַפְייהו ִדְבֵני  ְּלַאְחׁשָ ּ ִחיָתם ֶאת ָהָאֶרץ. ָעְלָמאּ ִני ַמׁשְ ְוְבִגיֵני ָכך ְוִהּנְ ה . ּ ְּוַעל ָדא ֲעׂשֵ
ְלָטָאה ֲעָלך ָזָבא ְוָלא ָיִכיל ְלׁשַ ּתְ ִגין ְלִאׁשְ ַבת ֲעֵצי גֹוֶפר ּבְ ְְלך ּתֵ ָ.  

א ֲחֵזי ָעְלָמא , ּתָ ָמָתא אֹו ּבְ ִזְמָנא ְדמֹוָתא ִאית ּבְ ִניָנן ּבְ ך א דאתייהיב רשו למלא''נ(ּתָ
ׁשוָקא. )המות לחבלא ר ָנׁש ּבְ ָלא ּכָֹלא. ָּלא ִיְתֲחֵזי ּבַ ָלא ְלַחּבָ ִגין ְדִאית ֵליה ְרׁשו ִלְמַחּבְ ּּבְ ּ ּ ּ .

י  ְמָרא ְוָלא ֶתחֵזי ַגְרָמך ַקּמֵ ֵעי ָלך ְלִאְסּתַ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ִגיֵני ָכך ָאַמר ֵליה קוְדׁשָ ְּבְ ְ ְ ְּ ּ ּ
לֹוט ֲעָלך ָלא ְדָלא ִיׁשְ ְִדְמַחּבְ ּ.  

ָלא רו. ְוִאי ֵתיָמא ָמאן ָיִהיב ָהָכא ְמַחּבְ ּבָ ְּדָהא ַמִיין ֲהוו ְוִאְתּגַ ּ א ֲחֵזי. ּ ֵּלית ָלך ִדיָנא , ּתָ ְ

ִדיָנא ד ִאְתָמַסר ַעְלָמא ּבְ ד ִאְתַמֵחי אֹו ּכַ ָעְלָמא אֹו ּכַ ָלא , ּבְ ַכח ַההוא ְמַחּבְ ּתְ ְּדָלא ִאׁשְ ּ
גֹו ִאּנון ִדיִנין ְדִא ְּדָאִזיל ּבְ ּ ּ ָעְלָמאּ ָלא ָאִזיל , ּאוף ָהִכי ָהָכא טֹוָפָנא ֲהָוה. ְּתֲעִבידו ּבְ ּוְמַחּבְ

גֹו טֹוָפָנא ָמא ָדא. ּבְ ׁשְ ִליל ּבִ ְּוִאיהו ִאְקֵרי ָהִכי ְדִאְתּכְ ִריך הוא . ּ א ּבְ ְּוַעל ָדא ָאַמר קוְדׁשָ ּ ְּ

ָעְלָמא   .ְּלֹנַח ְלַטְמָרא ַגְרֵמיה ְוָלא ִיְתֲחֵזי ּבְ
ַגֵוויהְוִאי ֵתיָמא ַה ָלא ָאִזיל ּבְ גֹו ַהאי ָעְלָמא וְמַחּבְ יבוָתא ִאְתֲחֵזי ּבְ ּאי ּתֵ ּ ּ ל ִזְמָנא . ּ ּכָ

ְלָטָאה ֲעֵליה ָלא ָלא ָיִכיל ְלׁשַ י ְמַחּבְ ר ָנׁש ַקּמֵ ְּדָלא ִיְתֲחֵזי ַאֵפי ְדּבַ ּ ְצַרִים . ּּ ְמָנָלן ִמּמִ
ם ֹלא ֵתְצאו ִאיׁש ִמֶפַת)שמות יב(, ִּדְכִתיב ּ ְוַאּתֶ יתֹו ַעד ּבֶֹקרּ ִגין ְדִאיהו . ח ּבֵ ַּמאי ַטְעָמא ּבְ ּ

ָלא ח ְוָיִכיל הוא ְלַחּבְ ּכַ ּתְ יה. ִּאׁשְ ְּוֹלא ִאְצְטִריך ְלִאְתַחָזָאה ַקּמֵ ּ ך ֲהָוה ָגִניז ֹנַח ְוָכל . ְ ִגין ּכָ ְּבְ

ֵתיבוָתא יה ּבְ ִּאּנון ְדִעּמֵ ּ ּ ְלָטָאה ֲעַלְייהו. ּ ָלא ָלא ָיִכיל ְלׁשַ ּוְמַחּבְ ּ:  
ָאְרָחא י יֹוֵסי ֲהוו ָאְזֵלי ּבְ י ִחָייא ְוַרּבִ ַּרּבִ י טוֵרי ְדַקְרדו. ּ ַהּנֵ ִּאָעַרע ּבְ ּ יִמין , ּ ָּחמו ְרׁשִ

ָאְרָחא ְדֲהוו ִמן יֹוֵמי ְדטֹוָפָנא ִקיִעין ּבְ ּּבְ ִקיִעין ְדֲהוו . ּ י ּבְ י יֹוֵסי ַהּנֵ י ִחָייא ְלַרּבִ ָּאַמר ֵליה ַרּבִ ּ ּּ



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

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

ִּמיֹומֹוי ְדטֹוָפָנ ִגין ְדָלא ִיְתַמֵחי חֹוֵביהֹון , אּ ִביק לֹון ְלָדֵרי ָדִרין ּבְ ִריך הוא ׁשָ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ְּ

יה יַעָיא ַקּמֵ ְּדַרּשִׁ ּ.  
ִריך הוא א ּבְ ְּדָכך ָאְרחֹוי ְדקוְדׁשָ ּ ּ ְּ ִאין ְדָעְבִדין ְרעוֵתיה. ָ ְּלַזּכָ ּ רון ְלהו ְלֵעיָלא , ּ ֵעי ְדִיְדּכְ ּּבָ ּ ּ

א ְוָלא ִיְת י דוְכָרֵניהֹון ְלָדֵרי ָדִרין ְלַטבְוַתּתָ ְּנׁשֵ יַעָייא ְדָלא ָעְבִדין . ּ ַגְווָנא ָדא ְלַרּשִׁ ּּכְ
ְּרעוֵתיה ְייהו ְוָדְכָרֵניהֹון ְלִביׁש ְלָדֵרי ָדִרין, ּ ָרא ָעְנׁשַ י חֹוַבְייהו וְלַאְדּכָ ִגין ְדָלא ִיְתְנׁשֵ ּּבְ ּ ּ ּ .

ם ֲעֹוֵנ)ירמיה ב(, ַּהְיינו ִדְכִתיב   .'ְך ְלָפַני ְוגו ִנְכּתַ
י יֹוֵסי ְוָאַמר  ה ֲעִנָיה ֲעָנתֹות)ישעיה י(ָּפַתח ַרּבִ יִבי ַלְיׁשָ ִלים ַהְקׁשִ ת ּגַ ּ ַצֲהִלי קֹוֵלך ּבַ ּ ְ .

ַּהאי ְקָרא אוְקמוָה ַחְבַרָיא ָמר. ּ ָרֵאל ִאּתְ ֶנֶסת ִיׂשְ ת . ֲאָבל ַהאי ְקָרא ַעל ּכְ ְַצֲהִלי קֹוֵלך ּבַ

ִלים יה ְד, ּּגַ ַרּתֵ ּּבְ ִדְכִתיבּ ִלים ּכְ ת ּגַ ַּאְבָרָהם ָאִבינו ָהִכי אוְקמוָה ּבַ ּ ּ ל )שיר השירים ד(, ּ  ּגַ
ִדְכִתיב. ָּנעול י ְוָאְזֵלי ְוָעאִלין ְלַגָווה וַמְלָיין ָלה ּכְ ְנׁשֵ ִלים ִאּנון ְנהֹוִרין ְדִמְתּכַ ּּגַ ּ ּ ּ ּ ּ שיר (, ּ

ָלַחִיך ַפְרֵדס ִרּמֹוִנים)השירים ד ּ ׁשְ ּ ְ.  

  ב''דף סג ע
ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר  ה ּכְ יִבי ַלְיׁשָ ִלי ֶטֶרף)איוב ד(ַהְקׁשִ ה . ַּלִיׁש ְדַכר.  ַלִיׁש אֹוֵבד ִמּבְ ַלְיׁשָ

אי ִאְקֵרי ַלִיׁש. ּנוְקָבא ום , ַאּמַ ֵהָמה)משלי ל(ִּאי ִמּשׁ ּבְ ּבֹור ּבַ ום , ּ ִדְכִתיב ַלִיׁש ּגִ ּאֹו ִמּשׁ
ִלי ָטֶרף בוָרה ֶּאָל. ִּדְכִתיב ַלִיׁש אֹוֵבד ִמּבְ ָאה וְדָאֵתי ִמּגְ ּתָ בוָרה ּתַ ּא ּכָֹלא ִאיהו ַלִיׁש ּגְ ּ ּ ּ ּ

ִלי ָטֶרף. ִּעָלָאה ְלִקין ְוָלא ָעאִלין ְלַגָווה, ַלִיׁש אֹוֵבד ִמּבְ ֲעָתא ְדִאּנון ְנָחִלין ִמְסּתַ ׁשַ ּּבְ ּ ּ ּ ,
ִלי ֶטֶרף ה ְדֲאִביַדת ִמּבְ ֵדין ִאְתְקֵרי ַלְיׁשָ ִלי ִּדְכִתיב ַלִיׁש אֹוֵב. ּּכְ ֶטֶרף ) ב''דף סג ע(ד ִמּבְ

ּוְבֵני ָלִביא ִיְתָפְרדו ּּ.  
ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר נוָתא ּכְ ָנא ְדִמְסּכֵ ּכֵ ה ַהְיינו ֲעִנָיה ֲעָנתֹות ִמּסְ ּוַמה ְדָאַמר ַלְיׁשָ ּ ּ ּ  )ירמיה א(, ּּ

ֲעָנתֹות וְכִתיב ר ּבַ ֶדיך)מלכים א ב(, ִּמן ַהּכֲֹהִנים ֲאׁשֶ ָ ֲעָנֹתת ֵלך ַעל ׂשָ ֶּאָלא . ַמאי ִאיְרָיא. ְ
א ֲהָוה ַקָיים ל ִזְמָנא ְדָדִוד ַמְלּכָ ּּכָ עוְתָרא וְבֹכָלא, ּ ַלק ֶאְבָיָתר ּבְ ִּאְסּתַ ּּ ְּלָבַתר ָאַמר ֵליה . ּ

ֶדיך ֹלֹמה ֲעָנתֹות ֵלך ַעל ׂשָ ָׁשְ ְ.  
ֹלֹמה ָהִכי אי ָקֵרי ֵליה ׁשְ ִמְס. ַּאּמַ א ּבְ יֹוָמך ֲהָוה ַאּבָ ְֶאָלא ָאַמר ֵליה ּבְ ּ א ֵלך ּ ּתָ נו ְוַהׁשְ ְּכֵ ּ

ֶדיך אי ִאְקֵרי ֶאְבָיָתר ֲעָנתֹות. ַָעל ׂשָ א ִאית לֹוַמר ַאּמַ ּתָ , ִּאי ֵתיָמא ְדֲהָוה ִמן ֲעָנתֹות. ַהׁשְ
ִניָנן ִדְכִתיב מֹו ֶאְבָיָתר)שמואל א כב(, ָּהא ּתָ ן ֲאִחיטוב וׁשְ ן ֶאָחד ַלֲאִחיֶמֶלך ּבֶ ֵלט ּבֵ ּ ַוִיּמָ ּ ְ ּ .

ְּוַאף ַעל ִפי ְדָאְמרו ְדִהיא נֹוב ִהיא ֲעָנתֹות . ְּדָהא נֹוב ִעיר ַהּכֲֹהִנים ֲהָוה, ֲהָוהְּוהוא ִמּנֹוב  ּ ּ ּ
אול  א ַעל ְיָדא ְדׁשָ נו ְוִאְתֲאִביד ַקְרּתָ ִגין ְדָנֲחַתת ְלִמְסּכֵ אי ָלה ִאְקֵרי ֲעָנתֹות ּבְ ְּוַאּמַ ּ ּ ּ

ֲהִני ַפר ֲהָוה. ְּוִאְתֲאִבידו ּכָ ְּוַעל ָדא ָקֵרי ֵליה ֶאְבָיָתר , ּ ְוָלאו הוא נֹוב,ֶּאָלא ֲעָנתֹות ּכְ ּ
ִגין ְדָאַמר , ֲעָנתֹות ה ָאִבי)מלכים א ב(ּּבְ ר ִהְתַעּנָ ֹכל ֲאׁשֶ יָת ּבְ א ְדנֹוב .  ְוִכי ִהְתַעּנִ ְרּתָ ּוִמּקַ

יֹומֹוי ִאְקֵרי ֵליה ָהִכי, ֲהָוה נו ְדָדִוד ְדֲהָוה ּבְ ְּוַעל ִמְסּכְ ּ ּ ּ.  
י ִחָיי ִריך ָּאַמר ַרּבִ א ּבְ נוָתא ֲהָוה ָעְלָמא ִמיֹוָמא ְדֲעַבר ָאָדם ַעל ִפּקוֵדי קוְדׁשָ ִמְסּכְ ְא ּבְ ּ ּ ּ ּּ ּ

ב ָעְלָמא, ּהוא ן ְוִאְתְייׁשַ ב ָעְלָמא . ַּעד ְדָאָתא ֹנַח ְוָקִריב ָקְרּבָ י יֹוֵסי ָלא ִאְתְייׁשַ ָאַמר ַרּבִ



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

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

ְּוָלא ַנְפָקא ַאְרָעא ִמזוֲהָמא ְדָנָחׁש ַעד ְדָקְי ּ ּ ָרֵאל ַעל טוָרא ְדִסיַני ְוִאְתֲאִחידו ּ ּימו ִיׂשְ ּ ּ
ב ָעְלָמא ֵדין ִאְתְייׁשַ ִאיָלָנא ְדַחֵיי ּכְ   .ּּבְ

ִריך הוא ָלא ֲהוו ֵמִתין ְלָעְלִמין א ּבְ יה קוְדׁשָ ָרֵאל ְוָחאבו ַקּמֵ ְּוִאְלָמֵלא ְדָהְדרו ִיׂשְ ּ ּ ּ ּ ְּ .
ְייהו זוֲהָמא ְדָנָחׁש ק ִמּנַ ְּדָהא ִאְתַפּסַ ּ רו ִאּנון לוֵחי ַקְדָמֵאיּכֵ. ּּ ֵדין ִאְתּבָ ּיָון ְדָחבו ּכְ ּ ּ ּ ְּדֲהוו , ּ ּ

הו ֵחירו ְדֹכָלא ּּבְ ּ ּ ר. ּ ׂשָ ל ּבָ ֵּחירו ְדַההוא ָנָחׁש ְדִאיהו ֵקץ ּכָ ּ ּ ּ ְּוַכד ָקמו ֵליָוֵאי ְלַקְטָלא . ּ
ְייהו ְוָלא ָיִכ, ְקָטָלא א ְוֲהָוה ָאִזיל ַקּמַ יׁשָ ֵדין ִאְתַער ִחְוָיא ּבִ הוּּכְ ְלָטָאה ּבְ ִגין , ּיל ְלׁשַ ּבְ

הו ְלָטָאה ּבְ ֲחִגירו ְמַזְייָנן ְוָלא ָיִכיל ַההוא ָנָחׁש ְלׁשַ ְלהו ּבְ ָרֵאל ִמְזָדְרִזין ּכֻ ְּדֲהוו ִיׂשְ ּ ּ ּ ּ ּ ְוֵכיָון . ּ
ה  ה הֹוֵרד ֶעְדְיך ֵמָעֶליך)שמות לג(ְּדָאַמר ְלמׁשֶ ָ ְוַעּתָ ְלָטָאה ִּאְתְייִהיב ְרׁשו ְלַהאי ָנָחׁש ְלׁשַ, ָ

  .ֲּעַלְייהו
א ֲחֵזי ִתיב, ּתָ ָרֵאל ֶאת ֶעְדָים ֵמַהר ֹחֵרב)שמות לג(, ַמה ּכְ ֵני ִיׂשְ לו ּבְ ּ ַוִיְתַנּצְ לו . ּ ַּוִיְתַנּצְ ּ

ֵעי ֵליה לו ִמּבָ ַּוְיַנּצְ ִגין ְדִאְתְייִהיב ְרׁשו ְלָנָחׁש . ּ לו ַעל ְיָדא ְדַאֲחָרא ּבְ ֶּאָלא ַוִיְתַנּצְ ּ ּ ּ ּ ּ
ְלָטָאה ָרֵאל.ְלׁשַ ד ִאְתְייִהיב אֹוַרְייָתא ְלִיׂשְ לו ִמטוָרא ְדחֹוֵרב ּכַ ּ ֶאת ֶעְדָים ֵמַהר חֹוֵרב ְדִקּבְ ּ ּ ּ.  

ִטיל מֹוָתא ֵמָעְלָמא אי ָלא ֲהָוה ּבָ י ִחָייא ֹנַח ְדֲהָוה ַצִדיק ַאּמַ ָּאַמר ַרּבִ ּ ִגין ְדַעד . ּ ֶּאָלא ּבְ ּ
ְּועֹוד ְדִאּנו. ָּלא ָסְלַקת זוֲהָמא ֵמָעְלָמא ִריך הוא ּ א ּבְ קוְדׁשָ יה ּבְ ּן ָלא ֲהוו ְמֵהיְמִנין ּבֵ ּ ּ ְּ

רוַח ְמָסֳאָבא אן ּבְ ׁשָ א וִמְתַלּבְ ַטְרֵפי ִאיָלָנא ְלַתּתָ ְּוֻכְלהו ֲאִחיָדן ּבְ ּ ְּותו ְלָבַתר אֹוְספו . ּּ ּ
ַקְדִמיָתא ד ּבְ ַתר ֵיֶצר ָהָרע ּכַ ְְלֶמחֵטי וְלֵמַהך ּבָ א ְדִא: ּ ְּואֹוַרְייָתא ַקִדיׁשָ ּיִהי ִאיָלָנא ְדַחֵיי ּ
ַאְרָעא ִריך הוא ּבְ א ּבְ י ָלא ָנִחית ָלה קוְדׁשָ ּתֵ ַּאּכַ ּ ָעְלָמא ְלָבַתר . ְּ יך ֵליה ּבְ ְּותו ְדִאיהו ַאְמׁשִ ּ ּ ְּ

ָמר תֹוך ָאֳהלה ְוָהא ִאּתְ ל ּבְ ר ַוִיְתּגָ ּכָ ּתְ ִמן ַהַיִין ַוִיׁשְ ְִדְכִתיב ַוֵיׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ.  
ַּעד ְדֲהוו ָאְזֵלי ּ ַחד יוָדאי ְדֲהָוה ָאֵתיָּחמו, ּ ר ָנׁש יוָדאי ִאיהו . ּ י יֹוֵסי ַהאי ּבַ ָּאַמר ַרּבִ ּ

ִאילו ֵליה. ְוִאְתֲחֵזי ְייהו ׁשְ ּבַ ד ָמָטא ּגַ ּּכַ ּ ִליָחא ְדִמְצָוה ֲאָנא. ּ ְּדָהא ֲאַנן ָדְייֵרי . ָאַמר לֹון ׁשְ ּ
ְכַפר ְדָראִמין יהְוֲאַנן ְצִריִכין, ּוָמֵטי ִזְמָנא ְדַחג, ּּבִ ּ לוָלב ְוִזיִנין ְדִעּמֵ ּ ְוֲאָנא ָאִזיל ְלָקְטָעא , ּ

ֲחָדא. לֹון ְלִמְצָוה ֻכְלהֹו . ֲּאְזלו ּכְ ע ִמיִנין ְדלוָלב ְדּבְ י ַאְרּבַ ָּאַמר ְלהו ַההוא יוָדאי ַהּנִ ּ ּ ּ ּ ּ
ַחג)א על מיא''נ(ָּאָתאן ְלַרצוֵיי ָעְלָמא  אי ֲאַנן ְצִריִכין לֹון ּבַ ַמְעּתון ַאּמַ ָבר ָא. ּ ׁשְ ַּמר ֵליה ּכְ
הו ַחְבַרָייא ִּאְתָערו ּבְ חֹות ְיָדך ֵאיָמא ָלה. ּ א ִאיהו ּתְ ֲּאָבל ִאי ִמָלה ַחְדּתָ ְּ ּ.  

אֹוַרְייָתא יה הוא ְזֵעיר ְוֻכְלהו ָעְסֵקי ּבְ ָּאַמר לֹון ַוַדאי ַההוא ֲאַתר ְדֲאַנן ָדְייֵרי ּבֵ ּ ּ ּ ּ ּ ְוִאית . ּ
י ִיְצ ָנן ַרּבִ ֵמיהֲּעָלן צוְרָבא ֵמַרּבָ ר יֹוֵסי ֵמחֹוָזָאה ׁשְ ּוְבָכל יֹוָמא ְויֹוָמא ָאַמר ָלן ִמִלין . ָּחק ּבַ ּ

אֹוַרְייָתא ין ּבְ ְלָטָאה. ַחְדּתִ ַחג ִזְמָנא הוא ְלׁשַ ְּוָאַמר ְדָהא ּבְ , ישראל שליטין בההוא זמנא(. ּ

 )יהוונקיטנא לולב דמתחזי דאנן נציחנא עלייהו על כל אנון דאקרון הממ העם ולשלטאה עלי
 )אלא, וכי אית שנים למים. אזי עבר על נפשנו המים הזדונים ברוך יי שלא נתננו טרף לשניהם(
ין)א דכל אנון רברבין''ס( ָאר ַעּמִ ין עֹוְבֵדי . ּ ִאּנון ׁשְ ָאר ַעּמִ ן ַעל ׁשְ ִּאּנון ַרְבְרִבין ְמַמּנָ

ְטַרְייהו ְרָכאן ִמּסִ ֲּעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות וִמְתּבָ ּ ָרֵאל ְוָקִריָנן לֹון ַמִים ַהֵזידֹוִניםּּ ָמא . ּ ְדִיׂשְ ּכְ
ִים ַהֵזדֹוִנים)תהלים קכד(, ְדַאּתְ ָאֵמר   .ּ ַהּמַ



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

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

  א''דף סד ע
לוָלב  ּבַ ע ִמיִנין ׁשֶ ִאּנון ַאְרּבַ א ּבְ ָמא ַקִדיׁשָ ָרָזא ִדׁשְ ְלָטָאה ֲעַלְייהו ָאֵתיָנא ּבְ ּוְבִגין ְלׁשַ ּ ּ ּ ּּ

ְּלַרּצוֵיי ֵליה ְלקוְד ּ ִריך הוא ּ א ּבְ ּׁשָ ְלָטָאה )עלייהו(ְ ָמא ) א''דף סד ע(ּ וְלׁשַ ָרָזא ִדׁשְ ֲּעַלְייהו ּבְ
א ָחא. ַּקִדיׁשָ י ַמְדּבְ ּבֵ ין ְלַנְסָכא ַעל ּגַ ּוְלַאְתָעָרא ֲעָלן ַמִיין ַקִדיׁשִ ּ.  

ָעְלָמא ָנה ִאְתֲערוָתא ַקְדָמָאה ִאיהו ּבְ ֹראׁש ַהּשָׁ ּּתו ָאַמר לֹון ּבְ ּ ֲּערוָתא ַמאי ִאְת. ּ
א . ַקְדָמָאה י ִדיָנא ִדְלַתּתָ ָּדא ּבֵ . ּ ְדִאְתַער ְלֵמיַדן ַעְלָמא)א דא ראש השנה ממש''נ(ּ

ִדיָנא ְוָדִאין ָעְלָמא ִריך הוא ָיִתיב ַעל ָעְלָמא ּבְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְּ.  
י ִדיָנא ְלֵמיַדן ָעְלָמא ְלָטא ַהאי ּבֵ ַּעד יֹוָמא ְדִכפוֵרי ְדָנֲהִרין , ְוׁשָ ּ ְוָלא , ַּאְנָפָהאּ

ָעְלָמא ַכח ִחְוָיא ַדְלטֹוָרא ּבְ ּתְ ִעיר ְדִאיהו . ִּאׁשְ ֶמה ְדַאְתָיין ֵליה ַההוא ׂשָ ק ּבַ ְּדִאיהו ִאְתַעּסַ ּ ּ ּ ּ ּ
ְדָקא ָחֵזי ֵליה ְטָרא ְדרוַח ְמָסֳאָבא ּכְ ִּמּסִ ּ ִעיר ָלא ָקִריב . ּ ַההוא ׂשָ ק ּבְ ּוְבִגין ְדִאְתַעּסַ ּ ּ

א   .ְּלַמְקְדׁשָ
ָנה ְוׂשָ יה ְוַאְנִהירו ַאְנָפָהא ְדֹראׁש ַהׁשָ ק ּבֵ ִעיר ְדֹראׁש ֹחֶדׁש ְדִאְתַעּסַ ַההוא ׂשָ ִּעיר ָדא ּכְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ

ִחין . )אנפוי דמקדשא( )א אנהירו''נ( )א כך בראש השנה''נ( ּכְ ְלהו ַמׁשְ ָרֵאל ּכֻ ְּוַעל ָדא ִיׂשְ ּ
ִריך הוא ְוִאְתֲעַבר חֹוַב א ּבְ י קוְדׁשָ ַּרֲחֵמי ַקּמֵ ְּוָרָזא ָחָדא ָאַמר לֹון ְוָלא ִאְתְייִהיב ְרׁשו . ְּייהוְּ

יִמין ין ֶעְליֹוִנין ַחּכִ ר ְלֲחִסיֵדי ַקִדיׁשִ ְּלַגָלָאה ּבַ י יֹוֵסי ַמאן ִאיהו. ּ ָאַמר לֹון ַעד . ָּאַמר ַרּבִ
כו ִדיְקָנא ּבְ   .ָּלא ּבָ

ְמ. ְלָבַתר ָאַמר לֹון. ֲּאְזלו ׁשִ ד ִסיֲהָרא ִאְתְקִריַבת ּבְ אּכַ ִריך הוא . ׁשָ א ּבְ ַּאְתַער קוְדׁשָ ְּ

יה יך ָלה ְלַגּבֵ ְרִחימו וָמׁשִ ה ּבִ ִּסְטָרא ְדָצפֹון ְוָאִחיד ּבָ ּ ּ ּ ְטָרא ָאֳחָרא, ְּ . ְוָדרֹום ִאְתַער ִמּסִ
ִמְזָרח ָרא ּבְ ֲח. ְּוִסיֲהָרא ַסְלָקא וִמְתַחּבְ ְרָכאן ּבַ ֵרין ִסְטִרין וְנִטיַלת ּבִ ּוְכֵדין ָיְנָקא ִמּתְ איּ , ׁשַ
ְרָכא ִסיֲהָרא ְוִאְתַמְלָייא ַבֲעָלה. ּוְכֵדין ִאְתּבָ ָתא ּבְ   .ְּוָהָכא ִאְתְקִריַבת ִאּתְ

ְייֵפי  ָמה ְדִאית ָרָזא ִדיוְקָנא ׁשַ ּּכְ ָהִכי ָנֵמי ִאית . ּ ְדָאָדם ְוִתיּקונֹוי)א בתיקוני דשייפי''נ(ּ
ְייֵפי נוְקָבא ְו)א איהו''נ( ּ ָרָזא ְדִדיוְקָנא ְדׁשַ ּ ּ ִּתּקוִני ְדנוְקָבאּ ַגָוון. ּ ְּוֹכָלא ָפִריׁש ּבְ ָהִכי ָנֵמי . ּ

א ָרָזא )א מאן''ד(ִאית ְלֵעיָלא  ְרִחימו ָהִכי ֲנֵמי ִאית ְלַתּתָ ה ְוִאְתַער ָלֳקֵבל ּבִ ּ ָאִחיד ּבָ ּ
חֹות ִסיֲהָרא  ָאה ָאֳחָרא ּתְ ּתָ ְּוִתּקוָנא ְדָאָדם ּתַ   .)א ותקונא דנוקבא''ד(ּ

ָמה ִדְדרֹו ָמאָלא ּכְ ה ְוִאְתַער ְלֳקְבָלה )פקודי רלג ב, תשא קצד ב(ָעא ׂשְ ּ ְלֵעיָלא ָאִחיד ּבָ ּ
ְרִחימו א. ּּבִ ווי העמודים כלהו קיימי שייפין לאתאחדא דא בדא (. ָהִכי ָנֵמי ִאית ְלַתּתָ

ולאתקשרא דא בדא קשרי מהימנותא סטרא דקדושא מסטרא דרוח מסאבא דאיהו רזא דנחש 
ָמאָלא ְדרוַח ְמָסֳאָבאַהאי ָנ. )לתתא ָּחׁש ִאיהו ְדרֹוָעא ׂשְ יה . ּ יה ַמאן ְדָרִכיב ּבֵ ְּוָאִחיד ּבֵ ּ ּ

יַנְייהו נ יך ָלה ּבֵ י ְדִסיֲהָרא וָמׁשִ ְּוָקָרָבא ְלַגּבֵ ּ ֳאַבת''ְּ ְדִביקו ְדקוְטָפא ְוִאְסּתָ ּא ּבִ ּ ּ.  



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

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

ִעיר א ְמָקְרִבין ׂשָ ָרֵאל ְלַתּתָ ִעירְּוַההוא ָנָחׁש. ּוְכֵדין ִיׂשְ ך ֲאַבְתֵריה ְדַההוא ׂשָ ּ ִאְתְמׁשַ ּ ּ ְ .
ְרָכא ַרת ְלֵעיָלא ְלִאְתּבָ ׁשָ ּוְנִהיִרין ַאְנָפָהא ַמה . ְּוִסיֲהָרא ִאְתְדִכיַאת ְוַסְלָקאת ְלֵעיָלא ְוִאְתּקְ ּ

א ַכת ְלַתּתָ   .ְּדִאְתַחׁשְ
א ִא יׁשָ יָון ְדַההוא ִחְוָיא ּבִ יֹוָמא ְדִכפוֵרי ּכֵ ֵדין ָהָכא ּבְ ּּכְ ּ ּ ִעירּ ַההוא ׂשָ ק ּבְ ִסיֲהָרא . ְּתַעּסַ

ַקת  יה ְוִאְתַעּסְ ת ִמּנֵ ִּאְתָפְרׁשַ א )בישראל(ּ ִאּמָ ּ ְלאֹוָלָפא ֲעַלְייהו ָסֵניגֹוְרָיא ְוסֹוֶכֶכת ֲעַלְייהו ּכְ ּ
ִנין ִריך לֹון ִמְלֵעיָלא וָמִחיל לֹון. ַעל ּבְ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּּ ְ ְ.  

ד  ָרֵאל ּכַ ָּמטו ַלַחג ִמְתָעֵרי ִסְטָרא ְדָיִמיָנא ְלֵעיָלאְלָבַתר ִיׂשְ יה . ּ ר ּבֵ ִגין ְדִיְתַקּשַׁ ּּבְ ּ
ְדָקא ָחֵזי ִּסיֲהָרא ְוִיְתְנִהירו ַאְנָפָהא ּכְ ּוְכֵדין ַפְלַגת . ּ ּ חוָלָקא ְדִבְרָכאן ְלָכל ִאּנון )יהב(ּ ּ ּ
חוַלְקהֹון קון ּבְ א ְדִיְתַעּסְ ן ִדְלַתּתָ ְּמַמּנָ ּ ּ ִסְטָרא ְדחוַלְקהֹון ְוָלא ֵיית. ּ ּון ְלָיְנָקא וְלָקָרָבא ּבְ ּ ּ ּ

ָרֵאל   .ְּדִיׂשְ
ְרכון ָאר ַעִמין ִאְתּבָ ד ׁשְ א ּכַ ַגְווָנא ָדא ְלַתּתָ ַאְחָסַנת . ּּכְ ִקין ּבְ ְלהֹון ִאּנון ִמְתַעּסְ ּּכֻ

ָרֵאל וְלָחְמָד. ּחוַלְקהֹון ֲהַדְייהו ְדִיׂשְ ְּוָלא ֲהוו ַאְתָיין ְלִאְתָעְרָבא ּבַ ּ יהֹוןּ . ּא חוַלק ַאְחַסְנּתֵ
חוַלְקהֹון ְוָלא  קון ּבְ ִגין ְדִיְתַעּסְ ן ּבְ ְרָכאן ְלָכל ִאּנון ְמַמּנָ ִכין ּבִ ָרֵאל ִאּנון ָמׁשְ ך ִיׂשְ ּוְבִגין ּכָ ּ ּ ּ ּ ְּ

ֲהַדְייהו ִּיְתָעְרבון ּבַ ּ.  
ְדָקא ְיאות ְרָכאן ְלֵעיָלא ּכְ ָרֵאל ָאְתָי. ְּוַכד ִסיֲהָרא ִאְתְמֵלי ּבִ ה ִיׂשְ ּין ְוָיְנִקין ִמיּנָ

ְלחֹוַדְייהו ִתיב . ּּבִ ְהֶיה ָלֶכם)במדבר כט(ְּוַעל ָדא ּכְ ִמיִני ֲעֶצֶרת ּתִ יֹום ַהּשְׁ , ַמאי ֲעֶצֶרת. ּ ּבַ
ִניׁשו ַתְרּגומֹו ּכְ ּּכְ ְרָכאן ִעָלִאין. ּ ל ַמה ִדְכִניׁשו ֵמִאּנון ּבִ ּּכָ ּ ּ ין ָאֳחָרִנין . ּ יה ַעּמִ ָּלא ָיְנִקין ִמּנֵ

ר ְלחֹוַדְייהוּבַ ָרֵאל ּבִ ְהֶיה ָלֶכם. ּ ִיׂשְ ִתיב ֲעֶצֶרת ּתִ ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ ין. ּ ָאר ַעּמִ ָלֶכם . ָלֶכם ְוָלא ִלׁשְ
ן ָאר ְמַמּנָ   .ְוָלא ִלׁשְ

יה קון ּבֵ ְרָכאן ְדִיְתַעּסְ ִים ְלֵמיַהב לֹון חוַלק ּבִ ין ַעל ַהּמַ ְּוַעל ָדא ִאּנון ְמַרּצִ ּ ּ ּ ּ ְוָלא . ּ
ְרָכאן ִעָלִאיןִּיְתָעְרבון ְל ד ָיְנִקין ּבִ ָרֵאל ּכַ ֶחְדָווָתא ְדִיׂשְ ִתיב . ָּבַתר ּבְ ְּוַעל ַההוא יֹוָמא ּכְ

ֲהָדן. ּדֹוִדי ִלי ַוֲאִני לֹו   .ְּדָלא ִאְתָעַרב אֹוֲחָרא ּבַ

  ב''דף סד ע
יָמ ְסעוָדָתא ִעָלָאה ְדֲעִביד ֵליה ְליֹוָמא ְרׁשִ ן ְרִחימֹוי ּבִ א ְדַזּמַ ְּלַמְלּכָ ּ ּ ָהא ְרִחימֹוי . אּּ

א  א ְיַדע ְדַמְלּכָ יה) ב''דף סד ע(ְּדַמְלּכָ ֵעי ְלֶמֱחֵדי . ִּאְתָרֵעי ּבֵ א ֲאָנא ּבָ ּתָ א ַהׁשְ ָאַמר ַמְלּכָ
ן . ִעם ְרִחיָמאי ל ִאּנון ַקְסטֹוֵרי ְמַמּנָ ְסעוָדָתא ִעם ְרִחיָמאי ַיֲעלון ּכָ ְּוָדִחיְלָנא ְדַכד ֲאָנא ּבִ ּ ּ ּ

ָנא  ָּמה ֲעַבד ַאְקִדים ַההוא . ִּלְפתֹוָרא ְלִמְסַעד ְסעוָדָתא ְדֶחְדָוה ִעם ְרִחיָמאיִּויִתיבון ִעּמָ
ן ְלֵמיַכל ְייהו ְדִאּנון ַקְסטוֵרי ְמַמּנָ ָרא ְדתֹוֵרי ְוַאְקִריב ַקּמַ ְּרִחימֹוי קוְסטוִרין ִדירֹוֵקי וִבׂשְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ .

א ִעם ְרִחימֹוי ְלַהִהיא ְסעוָדָת ל ִעדוִנין ְדָעְלָמאְּלָבַתר ָיִתיב ַמְלּכָ ּא ִעָלָאה ִמּכָ ּ ּ ּוְבעֹוד . ּ
ל ָצְרּכֹוי ְוָיִהיב ֵליה ִאיל ֵליה ּכָ א ׁשָ ְלחֹודֹוי ִעם ַמְלּכָ ְּדִאיהו ּבִ ּ ּ א ִעם ְרִחימֹוי . ּ ְוַאֲחֵדי ַמְלּכָ

יַנְייהו ְלחֹודֹוִהי ְוָלא ִאְתָעְרִבין ָאֳחָרִנין ּבֵ א ּבְ. ּּבִ ָרֵאל ִעם קוְדׁשָ ך ִיׂשְ ּּכָ ִּריך הואְ ך . ְ ִגין ּכָ ְּבְ

ְהֶיה ָלֶכם ִמיִני ֲעֶצֶרת ּתִ יֹום ַהּשְׁ ִתיב ּבַ   .ּּכְ



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

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

ן ִריך הוא ַאְתִקין אֹוְרָחא ַקּמָ א ּבְ י ִחָייא קוְדׁשָ י יֹוֵסי ְוַרּבִ ָּאְמרו ַרּבִ ּ ְּ ִאין ִאּנון . ּ ַּזּכָ
אֹוַרְייָתא ְדֵלי ּבְ ּתַ ְּדִמׁשְ קוהו. ּ ָּאֵתי ְנׁשָ י יֹוֵסי ָּקָרא ֲעֵליה . ּ ַנִיך ִלּמוֵדי )ישעיה נד(ַרּבִ ּ ְוָכל ּבָ ְ

ָנִיך לֹום ּבָ י ֲחַקל ָיִתיבו. ְְיָי ְוַרב ׁשְ ד ָמטו ּבֵ ּּכַ ָנא ִדְכִתיב. ּ ר ָנׁש ַמאי ׁשְ ָּאַמר ַההוא ּבַ ּ ,
ָנא )נדפס בפקודי רכז ב(. ' ַוְיָי ִהְמִטיר ַעל ְסדֹום ְוַעל ֲעמֹוָרה ְוגו)בראשית יט( ּ וַמאי ׁשְ
ָכל ֲאַתרּבְ ִתיב ַוְיָי )אמאי(. ּטֹוָפָנא ִדְכִתיב ֱאלִהים ֱאלִהים ּבְ   .)בכלא( ְוָלא ּכְ

ָכל ֲאַתר ִדְכִתיב ַוְיָי הוא וֵבית ִדינֹו ִניָנן ּבְ ֶּאָלא ּתָ ּ ּ ּ ְלחֹודֹוי. ּ ֶּאָלא . ֱּאֹלִהים ְסָתם ִדיָנא ּבִ
יָצָאה ָעְלָמא ְסדֹום ִאְתֲעִביד ִדיָנא ְוָלא ְלׁשֵ ֲהֵדי ִדיָנאּו. ּּבִ ך ִאְתָעֵרב ִאיהו ּבַ ְּבִגין ּכָ ֲאָבל . ְ

חו  ּכָ ּתַ ֵצי ְוָכל ִאּנון ְדִאׁשְ ל ָעְלָמא ׁשָ טֹוָפָנא ּכָ ּּבְ ּ ָעְלָמא)א בלחודוי''נ(ּ   . ּבְ
יה )א דהא''ד(ְוִאי ֵתיָמא  ּ ֹנַח וְדִעּמֵ ּ ָסִתים ַמֲעָיָנא ֲהָוה ְדָלא )א הא''נ(. )א אשתזיבו''ד(ּ

ֵצי ֵליהְוַע. ִאְתֲחֵזי ָעְלָמא ׁשָ ַכח ּבְ ּתְ ל ַמה ְדִאׁשְ ּל ָדא ּכָ ּ ֵצי . ּ ִאְתַגְלָיא ְוָלא ׁשָ ְּוַעל ָדא ַוְיָי ּבְ
ֵצי. ֹּכָלא ָרא ְדָהא ּכָֹלא ׁשָ ּמְ ֵעי ְסִתימו וָבֵעי ְלִאְסּתַ ֱּאלִהים ּבָ ּ ּ ְלחֹודֹוי . ּ ְּוַעל ָדא ֱאלִהים ּבִ
  .ֲהֵוי

ּב)תהלים כט(ְּוָרָזא ָדא  ב ְיָי ַלּמַ ב. ּול ָיׁשָ ִתיב ָלא ָיְכִליָנן . ַּמהו ָיׁשָ ִאְלָמֵלא ְקָרא ּכְ
ְלחֹודֹוי ְדָלא ַאְתָיא ִעם ִדיָנא. ְלֵמיַמר ב ּבִ ָּיׁשָ ב. ּ ִתיב ָהָכא ָיׁשָ  )ויקרא יג(ּוְכִתיב ָהָתם , ּכְ

ְלחֹודֹוי ב ּבִ ָדד ֵיׁשֵ   .ּבָ
ּוְבִגין ְדֹנַח ֲהָוה ָסִתים ַמֲעָיָנא ד ִא. ּ ֵצי ָעְלָמא ְוָנח רוְגֵזיה ַמה ְלָבַתר ּכַ ְּתֲעִביד ִדיָנא ְוׁשָ ּ ּ
ִתיב ַוִיְזּכֹר ֱאֹלִהים ֶאת ֹנַח ְוגו ר ְדָסִתים ַמֲעָיָנא ֲהָוה. 'ּּכְ ֵצי ָעְלָמא ָלא ִאְדּכַ ד ׁשָ ְּדָהא ּכַ ּ .

ִריך הוא ָסִתים ְוַגְלָיא)ודא(ְוָרָזא  א ּבְ ּ אֹוִליְפָנא קוְדׁשָ י ִד. ְּ ְלָיא הוא ּבֵ אּּגַ . יָנא ִדְלַתּתָ
ן ּמָ ְרָכאן ָנְפֵקי ִמּתַ ָּסִתים הוא ֲאַתר ְדָכל ּבִ ְסִתימו . ּ ל ִמלֹוי ְדַבר ָנׁש ְדִאּנון ּבִ ך ּכָ ּוְבִגין ּכָ ּ ּ ּ ּּ ְ

ְרָיין ֲעלֹוי ְרָכאן ׁשַ ִגין . ּבִ ְרָיאן ֲעלֹוי ּבְ ְלָיא ַההוא ֲאַתר ְדֵבי ִדיָנא ׁשָ ִאְתּגַ ְּוָכל ְדִאּנון ּבְ ּ ּ ּּ
ְּדִאיהו ִליט ֲעֵליהּ ֵלי ְוַההוא ְדִאְקֵרי ַרע ַעִין ׁשַ ִאְתּגְ ּ ֲאַתר ּבְ ָרָזא ִעָלָאה , ּּ ְּוֹכָלא הוא ּבְ ּּ

ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא   .ּכְ
ַגֵויה ְדָהא ְזכוָתא ִדיֵליה  ְרָיא ּבְ ְמעֹון ׁשַ י ׁשִ ָאה ָדָרא ְדַרּבִ י יֹוֵסי ְוָאַמר ַזּכָ ָכה ַרּבִ ּּבָ ּ ּ ּ ּ ּ

טוֵר ִאֵלין ַּאְזִמין ָלן ּבְ ּי ִמִלין ִעָלִאין ּכְ ּ ר ָנׁש ְלאֹוָדָעא ָלן . )עד כאן(ּ י יֹוֵסי ַהאי ּבַ ָאַמר ַרּבִ
ן ִריך הוא ְלַגּבָ א ּבְ ְדֵריה קוְדׁשָ ִּמִלין ִאֵלין ָקא ָאֵתי ְוׁשַ ּ ְּ ּ י . ּ יה ְדַרּבִ ד ָאתו ְוִסְדרו ִמִלין ַקּמֵ ּּכַ ּ ּ ּ ּּ

ִפיר ָקא ָאַמר ְמעֹון ָאַמר ַוַדאי ׁשַ ּׁשִ   .)נדפס בפקודי רסח ב( .ּ
ְמעֹון ֲאבוי י ׁשִ יה ְדַרּבִ י ֶאְלָעָזר ֲהָוה ָיִתיב יֹוָמא ַחד ַקּמֵ ַּרּבִ ּ ל . ּ ָּאַמר ֵליה ַהאי ֵקץ ּכָ

ָחא אֹו ָלא י ַמְדּבְ ּבֵ ָרֵאל ְמָקְרִבין ַעל ּגַ ִנין ְדֲהוו ִיׂשְ י ֵמִאּנון ָקְרּבָ ר ִאְתַהּנֵ ׂשָ ּּבָ ּ ָּאַמר ֵליה . ּ
ּּכָֹלא ֲהוו  אּ ֲחָדא ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ְפֵקי ּכְ   .ִּמְסּתַ

ין  ִחּבוָרא ְדִאּנון ְרעוִתין ַקִדיׁשִ ָרֵאל ִאּנון ִאְקרון ָאָדם ּבְ ֲהִני ְוֵליָוֵאי ְוִיׂשְ ְּוָתא ֲחֵזי ּכַ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
ַווְייהו ְּדָסְלִקין ִמּגַ ֵהָמה ְדָקְרִבין ִאְצְטִריך. ּ א אֹו ִאְמָרא אֹו ַהִהיא ּבְ ּבָ ׂשְ ְַההוא ּכִ ּ  ַעד ָלא ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]27דף [ -ּ

ין ְלִאְתַוָדָאה ֲעָלה יׁשִ ל ַחָטִאין ְוָכל ְרעוִתין ּבִ א ֲעָלה ּכָ ָחא ְלָפָרׁשָ י ַמְדּבְ ּבֵ ִּיְתְקִריב ַעל ּגַ ּ ּ ּ ּ .
ין ְוִהְרהוִרין גֹו ִאּנון ַחָטִאין וִביׁשִ ֹכָלא ּבְ ֵהָמה ּבְ ּוְכֵדין ַהִהיא ִאְתְקֵרי ּבְ ּ ּ ּ ּּ.  

ָנא ַדֲעָזא ַגְווָנא ְדָקְרּבָ ּּכְ ָרֵאל )ויקרא יו(ֵּזל ִדְכִתיב ּ ֵני ִיׂשְ ל ֲעֹונֹות ּבְ ּ ְוִהְתַוָדה ָעָליו ֶאת ּכָ
ֵרין. ָהִכי ָנֵמי ָהָכא. 'ְוגו ָחא ְמטוָלא ַעל ַחד ּתְ י ַמְדּבְ ּבֵ ך ָדא . ְּוַכד ָסְלָקא ַעל ּגַ ְוְבִגין ּכָ ּ

ָרָזא ְדָאָד. ְּוָדא ַסְלָקא ְלַאְתֵריה. ַּסְלָקא ְלַאְתֵריה ָמה ְדַאּתְ ָּדא ּבְ ָרָזא ִדְבֵהָמה ּכְ ם ְוָדא ּבְ
יַע ְיָי)תהלים לו(ָאֵמר    .ּ ָאָדם וְבֵהָמה ּתֹוׁשִ

  א''דף סה ע
יָרָתא ְדֵליָוֵאי  ְרעוָתא ְדַכֲהֵני ְוׁשִ א ּבִ ָאר ְמָנחֹות ְלַאְתָעָרא רוָחא ַקִדיׁשָ ֲּחִביִתין ְוָכל ׁשְ ּ ּ ּ ּ

ָרֵאל ָנ. ּוִבְצלֹוָתא ְדִיׂשְ ּוְבַההוא ּתְ ְפִקין ּ ְמָנא ְוִקְמָחא ְדָסִליק ִמְתַרָוון וִמְסּתַ ָּנא ְוׁשַ ּ ּ א ''ס(ּ
ְלָטָאה ) א''דף סה ע( )א ומתפשטין''ס( )ומתפנקין ָאר ָמאֵרי ְדִדיִנין ְדָלא ָיְכִלין ְלׁשַ ל ׁשְ ּּכָ

ַההוא ִדיָנא ְדִאְתָמַסר לֹון ִזְמָנא ָחָדא. ּּבְ א ֲחֵזי. ְּוֹכָלא ּבְ ָרָזא ּּכָֹלא ִאְתֲעִב, ּתָ יד ּבְ
ָדא ְפָקא ָדא ּבְ ִּדְמֵהיְמנוָתא ְלִאְסּתַ ָלָקא ְלֵעיָלא ָמאן ְדִאְצְטִריך ַעד ֵאין סֹוף, ּּ ְוְלִאְסּתַ ּ ּּ .

  )רסח ב, נדפס בפקודי רכא א(
ְצלֹוִתין ְלֵעיָלא ְמעֹון ֲאֵריַמת ְיָדאי ּבִ י ׁשִ ְּדַכד ְרעוָתא ִעָלָאה ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא , ָאַמר ַרּבִ ּ ּ

יר ָקְי א ְדָסִתים ַיּתִ ַלל ְלָעְלִמין ֵריׁשָ ּיָמא ַעל ַההוא ְרעוָתא ְדָלא ִאְתְיָדע ְוֹלא ִאְתַפס ּכְ ּ ּ ּּ
ְסִתימו. ְלֵעיָלא א ַאִפיק ַמאי ְדַאִפיק ְוָלא ְיִדיַע ְוָנִהיר ַמאי ְדָנִהיר ּכָֹלא ּבִ ְּוַההוא ֵריׁשָ ּּ ּ ּ.  

ָבה ִעָלָאה ְלִמְרַדף ֲאַבְתֵר ְּרעֹו ְדַמֲחׁשָ יהּּ ּיה וְלִאְתְנָהָרא ִמּנֵ ּ ַּחד ְפִריסו ִאְתְפִריס. ּ ּוִמּגֹו . ּּ
ָבה ִעָלָאה ָמֵטי ְוָלא ָמֵטי ַעד ַההוא ְפִריָסא ָנִהיר ַמה  ְרִדיפו ְדַהִהיא ַמֲחׁשָ ַּההוא ְפִריָסא ּבִ ּּ ּ ּ ּּ

ְנִהירו )א ההוא''ס(ּוְכֵדין . ְּדָנִהיר ָבה ִעָלָאה ָנִהיר ּבִ ּ ִאיהו ַמֲחׁשָ ּ ָסִתים ְדָלא ְיִדיַע )סתימוב(ּּ
ָבה ָלא ָיַדע ְנִהירו ְדַפְרָסא . ְּוַההוא ַמֲחׁשָ ָבה ְדָלא ִאְתְייַדע ּבִ ַטׁש ַהאי ְנִהירו ְדַמֲחׁשָ ֵדין ּבָ ּּכְ ּ ּ ּ ּ

ְלָייא ה ְדָלא ְיִדיַע ְוָלא ִאְתְייַדע ְוָלא ִאְתּגַ ְּדָקְייָמא ְדָנִהיר ִמּמַ ּ ּירו ּ ָדא ְנִה)א האי''נ(ּוְכֵדין . ּ
ע ֵהיָכִלין ׁשַ ֲחָדא ְוִאְתֲעִבידו ּתֵ ְנִהירו ִדְפִריָסא ְוָנֲהִרין ּכְ ַטׁש ּבִ ָבה ְדָלא ִאְתְייַדע ּבָ ְּדַמֲחׁשָ ּ ּ ּ ּ.  

ָמִתין ְּוֵהיָכִלין ָלאו ִאּנון ְנהֹוִרין ְוָלאו ִאּנון רוִחין ְוָלאו ִאּנון ִנׁשְ ּ ּ  ָמאן )איהו(ְוָלא ִאית . ּ
הו ְּדָקְייָמא ּבְ ְייהו ְּרעו. ּ ָבה ְדִאיהו ַחד ִמּנַ ַמֲחׁשָ ְלהו ּבְ ע ְנהֹוִרין ְדָקְייֵמי ּכֻ ׁשַ ָּתא ְדָכל ּתֵ ּ ּ ּ ּ ּ

ָקן ְוָלא  ָבה ְוָלא ִמְתַדּבְ ַמֲחׁשָ ֲעָתא ְדָקְייֵמי ּבְ ׁשַ ְתַרְייהו ּבְ ְלהו ְלִמְרַדף ּבַ ָנא ּכֻ ּבְ חוׁשְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּ
ְרעוָת. ִּאְתְייָדעו ְּוִאֵלין ָלא ָקְייֵמי ָלא ּבִ ָבה ִעָלָאה ּ ַמֲחׁשָ ה . )א עלאין''נ(ּא ְוָלא ּבְ ְפִסין ּבָ ּּתָ

ָבה ִעָלָאה . ְוָלא ָתְפִסין ל ָרֵזי ִדְמֵהיְמנוָתא ְוָכל ִאּנון ְנהֹוִרין ֵמָרָזא ְדַמֲחׁשָ ִאֵלין ָקְייֵמי ּכָ ּּבְ ּּ ּ ּ
ְלהו ִאְקרון ֵאין סֹוף)א ולתתא''דלתתא ד( ּ ּכֻ ּא ָמטון ְוָלא ַּעד ָהָכא ָמטו ְנהֹוִרין ְוָל. ּ

ָבה. ִּאְתְייָדעו ָבה ְוָלא ִאְתְייַדע )א כד''כדין ד(. ָּלאו ָהָכא ְרעוָתא ְוָלא ַמֲחׁשָ  ָנִהיר ַמֲחׁשָ
אן ְדָנִהיר)ידיע( יָנה ְוָנִהיר ְלַמאן ְדָנִהיר ְוָאִעיל ָדא . ּ ִמּמַ ים ּגֹו ּבִ ׁש ְוַאְסּתִ ֵדין ִאְתַלּבֵ ּּכְ

ִלילו  ָדא ַעד ְדִאְתּכְ ּּבְ ֲחָדאּ ְלהו ּכְ ָדא . ּּכֻ ר ָדא ּבְ ד ָסִליק ּכָֹלא ִאְתַקּשַׁ ָנא ּכַ ּוְבָרָזא ְדָקְרּבָ ּ ּּ
ָדא ֵאין סֹוף. ְּוָנִהיר ָדא ּבְ ָבה ִאְתַעַטר ּבְ ְסִליקו וַמֲחׁשָ ְלהו ּבִ ֵדין ָקְייֵמי ּכֻ ּּכְ ּ ּ ַּההוא ְנִהירו . ּ ּ



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]28דף [ -ּ

ָבה ִעָלָאה  יה ַמֲחׁשָ ְּדִאְתְנִהיר ִמּנֵ ּ ַכח .  ִאְקֵרי ֵאין סֹוף)בה כללדלא אתיידע (ּ ּתְ יה ִאׁשְ ּוִמּנֵ ּ
ְּוָקְייָמא ְוָנִהיר ְלַמאן ְדָנִהיר ְוַעל ָדא ּכָֹלא ָקִאים ּ ָעְלָמא ֵדין . ּ ָאה חוָלֵקיהֹון ְדַצִדיַקָיא ּבְ ַּזּכָ ּ ּ

ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי ּ.  
א ֲחֵזי ר, ּתָ ׂשָ ל ּבָ ַכח, ַהאי ֵקץ ּכָ ּתְ וָרא ִאׁשְ ָמה ְדִקּשׁ ּּכְ ֵחדוּ ּאוף ָהִכי ָנֵמי , ּ ְלֵעיָלא ּבְ

ֶחְדְווָתא א ּבְ א. ְלַתּתָ ְפָקא ּכָֹלא ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ּוְרעוָתא ְלִאְסּתַ ּ ּ א ָקְייָמא ֲעַלְייהו . ּ ְּוִאיּמָ
ְדָקא ְיאות ָרֵאל ּכְ   .ְּדִיׂשְ

א ֲחֵזי א ָיֲהִבין, ּתָ ד ִסיֲהָרא ִמְתַחְדׁשָ י ַיְרָחא ְוַיְרָחא ּכַ ָכל ֵריׁשֵ ל ּּבְ ּ ֵליה ְלַהאי ֵקץ ּכָ
חוָלֵקיה ׁש ּבְ ּמֵ ּתַ יה ְוִיׁשְ ִנין ְלִאְתַעְסָקא ּבֵ יר ַעל ָקְרּבָ ר חוְלָקא ָחָדא ַיּתִ ׂשָ ּּבָ ּ ּ ִויֵהא ִסְטָרא . ּ

ְלחֹוַדְייהו ָרֵאל ּבִ ַמְלֵכיהֹון. ְּדִיׂשְ ִגין ְדִיְתַאֲחדון ּבְ ּּבְ ִעיר, ּ חוָל. ְּוָדא ִאיהו ׂשָ ִגין ְדִאיהו ּבְ ּּבְ ּ ָקא ּ
ִעיר  יה ׂשָ ו ִדְכִתיב ּבֵ ְּדֵעׂשָ ּ ִעיר)בראשית כז(ּ ו ָאִחי ִאיׁש ׂשָ ׁש .  ֵהן ֵעׂשָ ּמַ ּתַ ְּוַעל ָדא ִאיהו ִאׁשְ ּ

חוָלֵקיה ּּבְ חוָלֵקיהֹון. ּ ין ּבְ ׁשִ ּמְ ּתַ ָרֵאל ִאּנון ִמׁשְ ְּוִיׂשְ ִתיב. ּ ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ י ַיֲעֹקב )תהלים קלה(, ּ  ּכִ
ָר ַחר לֹו ָיה ִיׂשְ   .ֵּאל ִלְסגוָלתֹוּּבָ

א ֲחֵזי ר, ּתָ ׂשָ ל ּבָ ך , ַהאי ֵקץ ּכָ ִדיר וְבִגין ּכָ ָרא ּתָ ִבׂשְ ל ְרעוֵתיה ָלאו ִאיהו ֶאָלא ּבְ ְּכָ ּ ּ ּ ּּ
ר ׂשָ ל ּבָ יה ְוַעל ָדא ִאְקֵרי ֵקץ ּכָ ִדיר ְלַגּבֵ ָרא ּתָ ּקוָנא ְדִבׂשְ ּּתִ ּ ִליט. ּ ְּוַכד ִאיהו ׁשַ ִליט ַעל , ּ ּׁשַ

ְמָתאּּגוָפא ְוָלא ַעל  ָרא ִאְתְיִהיב ְלֲאַתר ָדא. ִנׁשְ ְמָתא ָסְלָקא ְלַאְתָרא וִבׂשְ ִּנׁשְ ַגְווָנא . ּ ּכְ
ָנא ִדְרעוָתא ָסְלָקא ְלֲאַתר ָחד ָקְרּבָ ָּדא ּבְ ָרא ְלֲאַתר ָחד, ּ   .ּוִבׂשְ

ׁש ְלַכָפָרה ָנא ַמּמָ ָאה ִאיהו ָקְרּבָ ר ָנׁש ְדִאיהו ַזּכָ ּוּבַ ּ ּ ּ ְּוָאֳחָרא ְדָלאו ִאיהו. ּ ָאהּ ָלאו ,  ַזּכָ
ִגין ְדֵביה מוָמא ִדְכִתיב ָנא ּבְ ִּאיהו ָקְרּבָ ּ ּ ּ י ֹלא ְלָרצֹון ְוגו)ויקרא כב(, ּ ְּוַעל ָדא ַצִדיַקָיא . ' ּכִ ּ

ָעְלָמא  ָנא ִאּנון ּבְ ָפָרה ִאּנון ְדָעְלָמא ְוָקְרּבָ ּּכַ ּ ּ   :)עד כאן(ּ

  ב''דף סה ע
א ֲחֵזי ל, ּתָ א ְלָפַניַּויֹאֶמר ֱאלִהים ְלֹנַח ֵקץ ּכָ ר ּבָ ׂשָ ָכא ַאַפְייהו .  ּבָ ְּלֵמיַטל ְרׁשו ְלַאְחׁשָ ּּ

ִחיָתם ֶאת ָהָאֶרץ. ִּדְבֵני ָעְלָמא) ב''דף סה ע( ְוְבִגיֵני ָכך ִהְנִני ַמׁשְ ועל דא עשה לך תבת (. ּ

רבי חייא ורבי יוסי הוו אזלי בארחא אמר . עצי גופר בגין לאשתזבא בה ולא יכיל לשלטאה עלך
ִת)חד ר ִצָוהו ה ּכְ ֹכל ֲאׁשֶ   .'ּיב ַוַיַעׂש ֹנַח ּכְ

 
  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]29דף [ -ּ

 ] בשנה33יום [סדר הלימוד ליום ג חשון 
  )סימן יא(השלמה מההשמטות 

א ְוִאיּנון . 'ִּצָוה ה ָרֵאל ְדִאְתְייִהיב ְלהֹון אֹוַרְיָתא ַקִדיׁשָ ִאין ִאינון ִיׂשְ י יֹוֵסי ַזּכָ ָּאַמר ַרּבִ ּ ּ
ה ְיָמָמא ְוֵלי ְדֵלי ּבָ ּתַ יבוָתא . ֵליִּמׁשְ ח ֹנַח ִעם ּתֵ ּכַ ּתַ ַמע ְדִאלוֵלי ְדִאׁשְ א ֲחֵזי ְדָהא ַמׁשְ ּּתָ ּ

ִזיב  ּתֵ ֲחָדא ָלא ִאׁשְ רוָתא ּכַ ִאְתַחּבְ יבוָתא)ובגין כך(ּּבְ גֹו ּתֵ ים ִמן ֵעיָנא ּבְ ָּקמו ְוָאְזלו. ּ ַאְסּתִ ּ .
יַבת ֲעֵצי  ה ְלך ּתֵ ִתיב ֲעׂשֵ ַוַדאי ּכְ ָָאַמר ַההוא יוָדאי ּבְ ּ ּ ָרא , גֹוֶפרּ ִגין ְלִאְתַחּבְ ְְלך ְלַגְרָמך ּבְ ָ

ר ִצָוהו ְוגֹו ָכל ֲאׁשֶ ִתיב ַוַיֲעׁשֹ ֹנַח ּכְ ה ָמה ּכְ ָזָבא ּבָ ּתֵ ֲהָדה וְלִאׁשְ ּּבַ ּ ּ   )עד כאן מההשמטות(. 'ּּ

א ֲחֵזי ָנה ְוגו, ּתָ ׁש ֵמאֹות ׁשָ ן ׁשֵ ִתיב ְוֹנַח ּבֶ ָנא ָדא. 'ַמה ּכְ ּבְ אי ֲאָתא חוׁשְ  ְּוִכי ַאּמַ
ר . ְלִמְמֵני ָנה ָלא ֵייעול ְלֵתיבוָתא ְוָלא ִיְתַחּבַ ׁש ֵמאֹות ׁשָ ן ׁשֵ ֶּאָלא ִאילו ָלא ֲהָוה ֹנַח ּבֶ ּ ּ ּ
ֲהָדה ֲהָדה. ּּבַ ר ּבַ ֵדין ִאְתַחּבַ ָנה ּכְ ׁש ֵמאֹות ׁשָ ׁשֵ ִלים ּבְ ּתַ יָון ְדִאׁשְ ּּכֵ ּּ.  

ִלים חֹוַבְייהו ִדְבֵני  ּתַ ְּוַעל ָדא ִמן יֹוָמא ְדִאׁשְ ּ ּ ִריך הוא ַעד ּּ א ּבְ ָּעְלָמא אֹוִריך לֹון קוְדׁשָ ְּ ְ

ִלים ְדָקא ְיאות ְוֲהָוה ַצִדיק ׁשְ יה ּכְ ִלים ַדְרּגֵ ּתַ ָנה ְוִאׁשְ ׁש ֵמאֹות ׁשָ ׁשֵ ִלים ֹנַח ּבְ ּתַ ְּדִאׁשְ ּ ּ ּ ּּ ּ .
ּוְכֵדין ָעאל ְלֵתיבוָתא ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא. ּ ְּוֹכָלא ּכְ ּ:  

ָנה ׁש ֵמאֹות ׁשָ ן ׁשֵ ָמה ְדֲאָמָרןְוֹנַח ּבֶ ָנה.  ּכְ ׁש ֵמאֹות ׁשָ ֶבן ׁשֵ ָמר ּכְ ְוְבִגיֵני ָכך ָלא ִאּתְ ּ .
ּבול ַמִים. )ג לקביל שית סטרין דעלמא''א ל''ד( ּּתו ָפַתח ְוָאַמר ַוֲאִני ִהְנִני ֵמִביא ֶאת ַהּמַ ּּ .

יָון ְדָאַמר ַוֲאִני ּּכָֹלא ִמָלה ָחָדא ִהיא )א הנני''נ(ֶּאָלא ֲאִני ָאֹנִכי . ַּמאי ַטְעָמא ִהְנִני ּכֵ ּ.  
א ֲחֵזי ה ִדְלֵעיָלא, ּתָ ָלא ִמּמַ ְמָתא ַוַדאי ִדְמַקּבְ ָכל ֲאַתר ֲאִני ִאְתֲעִביד ּגוָפא ְלִנׁשְ ּּבְ ּ ּ ּ .

ך ִריִתי ִאּתָ ה ּבְ ָאת ַקָייָמא ִדְכִתיב ֲאִני ִהּנֵ ך ִאְתְרִמיז ּבְ ְוְבִגין ּכָ ְּ ְלָיא . ּּ ִאְתּגַ ֲּאִני ְדָקְייָמא ּבְ ּ
ְרְסָיא ְלַמה ִדְלֵעיָלא. ֶמֶנת ְלִמְנַדעְּמזו ֲּאִני ְדֲעִביְדָנא נוְקִמין ְלָדֵרי ָדִרין. ֲּאִני ּכָ ַוֲאִני . ּ

ֲחָדא ִליל ְדַכר ְונוְקָבא ּכְ ּּכָ ד ִדיָנא. ּ ן ְלֶמְעּבַ ְלחֹודֹוי ְדִאְזַדּמַ ים ּבִ ְּלָבַתר ִאְתְרׁשִ ּ ֵמִביא . ִהְנִני. ּ
ּבול ַמִים   .ֶּאת ַהּמַ

יָו ּבול ָלא ְיַדְעָנא ְדִאיהו ַמִיםּכֵ ּן ְדָאַמר ֵמִביא ֶאת ַהּמַ ּ ּ ּבול ְלַאְסָגָאה . ּ ֶּאָלא ֶאת ַהּמַ
ֶות ב ְדַמָיא ֲהוו, ְַמְלַאך ַהּמָ ְּדַאף ַעל ּגַ ּ ָלא . ּ  ָאִזיל )א הוה''ד( )לחבלא בהון מחבלא(ְמַחּבְ

ִאּנון ַמִיין יָצָאה ּבְ ָעְלָמא ְלׁשֵ ְלָמא ֲאַגר ַטב ָהִכי , ֲאִני ְיָי. ּּבְ ִניָנן ְנֱאָמן ֲאָנא ְלׁשַ ּּתָ
יַעָיא ְּלַצִדיַקָיא וְלִאְתָפַרע ֵמַרׁשִ ּּ ּ ְלָמא ֲאַגר . ּ ֲאִני ְלׁשַ ך ַאְבַטח לֹון ְקָרא ְלַצִדיַקָיא ּבְ ּוְבִגין ּכָ ּ ּ ְּ

ְייהו ְלָע. ַּטב ִדְלהֹון ְלָעְלָמא ְדָאֵתי יַעָיא ְלִאְתְפַרע ִמּנַ ְּוַאְגִזים ְלַרׁשִ ּ ֲאִניּ   .ְלָמא ְדָאֵתי ּבְ
ר ׂשָ ל ּבָ ֵחת ּכָ ָלא ְדָעְלָמא. ְלׁשַ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא ְדָדא הוא ְמַחּבְ ּּכְ ִתיב. ּ שמות (, ְּוַעל ָדא ּכְ

יֶכם ִלְנגֹוף)יב ּתֵ ִחית ָלֹבא ֶאל ּבָ ׁשְ ן ַהּמַ ְטָרא ְדֵקץ .  ְוֹלא ִיּתֵ ר ִמּסִ ׂשָ ל ּבָ ֵחת ּכָ ְּוָדא הוא ְלׁשַ ּ
ר ּבָ ׂשָ ל ּבָ ִריך הוא . א ְלָפַניּכָ א ּבְ יָון ְדָמָטא ִזְמָנא ְדאֹוִריך לֹון קוְדׁשָ ְּדָהא ּכֵ ּ ּ ּ ְּ ג ''א ל''ד(ְ



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]30דף [ -ּ

ר)ואוריך לון ׂשָ ל ּבָ ֵחת ּכָ ֵדין ְלׁשַ ָנה ּכְ ׁש ֵמאֹות ׁשָ ִלים ֹנַח ְלׁשֵ ָאַמר ָהִכי . ּ ַעד ְדַאׁשְ
י ִיְצָחק  ֵמיה ְדַרּבִ ּאֹוִליְפָנא ִמׁשְ   .)א האי דאמרי לכון''נ(ּ ְדָאַמר ָלן )יא ברבי יוסי מחוזא''ס(ּ

יט ָאָדם עֹוד )ישעיה לח(, ָּפַתח ְוָאַמר ֶאֶרץ ַהַחִיים ֹלא ַאּבִ י ֹלא ֶאְרֶאה ָיה ָיה ּבְ ּ ָאַמְרּתִ ּ ּ
ֵבי ָחֶדל י לא ֶאְרֶאה ָיה. ִעם יֹוׁשְ א ְדָלא ָיְדִעין ְוָלא , ָּאַמְרּתִ ִני ָנׁשָ ה ֲאִטיִמין ִאּנון ּבְ ּמָ ּּכַ ּ

ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתאַמׁשְ יִחין ּבְ ְייהו רוָחא , ּּגִ י ִמּנַ ִמלֹוי ְדָעְלָמא ְוִאְתְנׁשֵ ֵלי ּבְ ּכְ ֶּאָלא ִמְסּתַ ּ ּ ּ
  .ְדָחְכְמָתא

ַהאי  ל ַמה ְדֲעַבד ּבְ ָנא ְלָמאֵריה ִמּכָ ּבְ ַלק ֵמַהאי ָעְלָמא ְוָיִהיב חוׁשְ ר ָנׁש ִאְסּתַ ְּדַכד ּבַ ּ ּ ּּ
עֹוד ְדִאיהו ָקִא ָּעְלָמא ּבְ ֲחָדא ְוָחֵמי ַמה ְדָחֵמיּ ּים רוָחא ְוגוָפא ּכְ ּ ַּעד ְדָאִזיל ְלַההוא , ּ ּ

ל ִאּנון ְדָנְטרו  א ְדֵעֶדן ְלֶמחֵמי ּכָ ָּעְלָמא וָפַגע ֵליה ְלָאָדם ָהִראׁשֹון ָיִתיב ְלַתְרָעא ְדִגְנּתָ ּ ּ ּ ּ
הו ִּפּקוֵדי ְדָמאֵריהֹון ְוָחֵדי ּבְ ּ ּ.  
ה ַצִדיַקָיא ָסֳחָרֵניה ְּוַכּמָ י ָאְרָחא . ּ ְדָאָדםּּ ִּאּנון ְדִאְתְמָנעו ֵמָאְרָחא ְדֵגיִהּנֹם ְוָסטו ְלַגּבֵ ּ ּ ּ ּ

ֵבי ָחֶדל. ְּדַגן ֵעֶדן ְּוִאֵלין ִאְקרון יֹוׁשְ ֵבי ָחֶלד. ּ ִתיב יֹוׁשְ מֹו חוְלָדה . ְוָלא ּכְ ִגין ְדָלא ֲהוו ּכְ ּּבְ ּ ּ
ְבָקא ְּדָגְרָרא וַמְנָחא ְוָלא ָיְדָעא ְלַמאן ׁשַ ֵבי ָחֶדלֶּאָל. ּ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. א יֹוׁשְ  )ישעיה ב(, ּכְ

ּ ְדִאְתְמַנע לֹון ֵמָאְרָחא ְדִגיִהּנֹם)אלא יושבי חדל(' ִּחְדלו ָלֶכם ִמן ָהָאָדם ְוגו הו . ּ ְּוַאְתִקיפו ּבְ ּ
א ְדֵעֶדן ִגְנּתָ   .ְּלַאָעָלא ְלהו ּבְ

ֵבי ָחֶדל ִאּנון ָמֵריהֹון ִדְתׁשו ָּדָבר ַאֵחר יֹוׁשְ ּ ּ ְרַמְייהו ֵמִאּנון חֹוִבין ְדַחָייַבָיאּ ָּבה ִדְמָנעו ּגַ ּ ּ ּ ּ ּ .
י ָמאֵריה א ַקּמֵ ְתיוְבּתָ ב ּבִ ּוְבִגין ְדָאָדם ָהִראׁשֹון ּתָ ּ ּ ּ ַעל ִאּנון ְדִאְתְמָנעו )א עם''נ(ָיִתיב . ּ ּ ּ

ֵני ָחֶדל ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ֵּמחֹוֵביהֹון ְוִאּנון ּבְ ך . ֵדל ָאִני ֵאְדָעה ֶמה ָח)תהלים לט(, ּכְ ְוְבִגין ּכָ ּ
א  ַההוא אֹוְרָחא ְדִגְנּתָ ַצִדיַקָיא ְדַאְתָיין ּבְ הו ּבְ א ְדֵעֶדן ְוָחֵדי ּבְ ִּאיהו ָיִתיב ְלַתְרָעא ְדִגְנּתָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ

  .ְּדֵעֶדן

  א''דף סו ע
א ֲחֵזי י לא ֶאְרֶאה ָיה, ּתָ ִתיב ָאַמְרּתִ א סֹוָפא ֶּאָל. ְּוִכי ַמאן ָיִכיל ְלֶמחֵמי ָיה. ַּמה ּכְ

ֶאֶרץ ַהַחִיים ִּדְקָרא אֹוַכח ִדְכִתיב ָיה ּבְ ּ א ֲחֵזי. ּ ד , ּתָ ָמִתין ְלֲאַתר )תרומה קמא(ּכַ  ָסְלִקין ִנׁשְ
ָזֳהָרא ְדַאְסַפְקַלְרָיאה ְדָנֲהָרא ְדָנִהיר . ְּצרֹוָרא ְדַחֵיי ן ּבְ ן ִמְתַהּנָ ּמָ ּּתַ ּ ֵמֲאַתר ) א''דף סו ע(ּּ

א ָאֳחָרא ָלא ִתיכֹול ְּוִאילו. ִּעָלָאה ְדֹכָלא ָזֲהָרא ִדְלבוׁשָ ָמָתא ּבְ א ִנׁשְ ׁשָ ּ ָלא ִמְתַלּבְ
א . ְּלִאְתָקָרָבא ְלֶמחֵמי ַההוא ְנהֹוָרא ׁשָ א ְדִמְתַלּבְ ָמָתא ְלבוׁשָ ָמה ְדַיֲהֵבי ְלִנׁשְ ְּוָרָזא ְדִמָלה ּכְ ּ ּ ּ

ַהאי ָעְלָמא יה ְלֵמיַקם ּבְ א . ּּבֵ ָּהִכי ָנֵמי ַיֲהֵבי ָלה ְלבוׁשָ ַההוא ּ יה ּבְ ְּדָזֲהָרא ִעָלָאה ְלֵמיַקם ּבֵ ּ ּּ
גֹו ַההוא ַאְסַפְקַלְרָיאה ְדָנֲהָרא ִמּגֹו ַההוא ֶאֶרץ ַהַחִיים ָלא ּבְ ּכָ ָּעְלָמא וְלִאְסּתַ ּ ּ ּ ּּ.  

א ֲחֵזי ׁש , ּתָ ד ִאְתַלּבַ ל ֶאָלא ּכַ ּכַ ה ְדִאְסּתַ ּמֶ ָלא ּבַ ּכְ ה ָלא ָיִכיל ְלָקְרָבא ְלִאְסּתַ ּמׁשֶ
ְלבוׁשָ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ּּבִ תֹוך ֶהָעָנן ַוַיַעל ֶאל ָהָהר)שמות כד(א ָאֳחָרא ּכְ ה ּבְ ּ ַוָיֹבא מׁשֶ ְּ .

ְמִציעות ֲעָנָנא ְּוַתְרּגום ּבִ א. ּ ְלבוׁשָ ׁש ּבִ ַמאן ְדִאְתַלּבַ ה ּכְ ׁש ּבָ ְּוִאְתַלּבַ ּ  )שמות כ(ּוְבִגין ָדא . ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]31דף [ -ּ

ם ָהֱאלִה ר ׁשָ ׁש ֶאל ָהֲעָרֶפל ֲאׁשֶ ה ִנּגַ תֹוך ֶהָעָנן )שמות כד(, ּים וְכִתיבּומׁשֶ ה ּבְ ְ ַוָיֹבא מׁשֶ ּ
ל' ְוגו ּכַ ה ְדִאְסּתַ ּמֶ ָלא ּבַ ּכָ ִעים ָלְיָלה ְוָיִכיל ְלִאְסּתַ ִעים יֹום ְוַאְרּבָ ָהר ַאְרּבָ ה ּבָ   .ַוְיִהי מׁשֶ

ְלבו ַההוא ָעְלָמא ּבִ ַמְתהֹון ְדַצִדיַקָיא ּבְ ין ִנׁשְ ׁשִ ַגְווָנא ָדא ִמְתַלּבְ ּּכְ ּ ּ ַגְווָנא ְדַההוא ּ א ּכְ ּׁשָ ּ
ְנהֹוָרא ְדָנִהיר  ָלא ּבִ ּכָ ַגְווָנא ָדא ְוָקְייֵמי ְלִאְסּתַ א ּכְ ְלבוׁשָ ָּעְלָמא ְדָלא ִיְתַנֵהג ֶאָלא ּבִ ּ ּּ

ַההוא ֶאֶרץ ַהַחִיים ּּבְ ֶאֶרץ ַהַחִיים. ּ ְּוֶזהו ָיה ָיה ּבְ ּ ּ י ְלַההוא ְנהֹוָרא . ּ ְּדֲהָוה ָסִביר ְדָלא ִיְזּכֵ ּ ּ
ִגין ְדַנֲהָרא ְדָנִגיד ָפִסיק ֵליה ְוָלא אֹוִלידּוְל לוָתא ּבְ ּכְ ַּההוא ִאְסּתַ ּ ּ ּ יט ָאָדם עֹוד . ּּ לא ַאּבִ

ָמר ָמה ְדִאּתְ ָּדא ָאָדם ַקְדָמָאה ּכְ ּ.  
ה ַהאי ָעְלָמא ְוָלא ִתְחֶיה ְלַההוא . ְוָכל ָדא ָלּמָ ה ּבְ י ֵמת ַאּתָ ִגין ְדָאַמר ֵליה ְנִביָאה ּכִ ּּבְ ּ ּ

ִגין. אָעְלָמ ְּדָמאן ְדָלא . ּבְ ַהאי ָעְלָמא)הוה(ּ ִנין ּבְ יה ְמַתְרִכין ֵליה ,  אֹוִליד ּבְ ד ָנִפיק ִמּנֵ ּּכַ ּ
ַההוא ְנהֹוָרא ְדָנִהיר . ִּמָכל ַמה ְדֲאָמָרן ְרָיא ְלֶמחֵמי ּבְ ְּוָלא ׁשַ כל שכן וכל שכן שאר עמא (ּ

ּוַמה ִחְזִקָיה ְדֲהָוה ֵליה ְזכות. )ושאר בני נשא ּ ּ ךּּ ָאה ַצִדיק ַוֲחִסיָדא ּכָ ְ ָאבֹות ְוִאיהו ַזּכָ ּ ל . ּ ּכָ
י ָמאֵריה ן ַמאן ְדֵלית ֵליה ְזכות ָאבֹות ְוָחֵטי ַקּמֵ ּכֵ ּׁשֶ ּ ּ ּ.  

א ְדָקֲאָמָרן ִאיהו  ַּהאי ְלבוׁשָ ּ ָנן ְדִאְתְלִביׁשו )אנון(ּ ּ ַמה ְדָאְמרו ַחְבַרָייא ֲחלוָקא ְדַרּבָ ּ ּ ּ ּ ּ
ַההוא ָעְלָמא ָאה. ּּבְ ה ָטִבין ַזּכָ ּמָ ִריך הוא ּכַ א ּבְ ּ חוָלֵקיהֹון ְדַצִדיַקָייא ְדָגִניז לֹון קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ְּ ּ

ְּוִעידוִנין ְלַההוא ָעְלָמא ִתיב, ּ ה )ישעיה סד(, ֲּעַלְייהו ּכְ ָ ַעִין לא ָרָאָתה ֱאלִהים זוָלֶתך ַיֲעׂשֶ ּ
ה לֹו   :ִלְמַחּכֵ

ּבול ַמִים ַעל ָה י ְיהוָדה ָפַתח . ָאֶרץַּוֲאִני ִהְנִני ֵמִביא ֶאת ַהּמַ ַּרּבִ ה ֵמי )במדבר כ(ּ  ֵהּמָ
ם ֵדׁש ּבָ ָרֵאל ֶאת ְיָי ַוִיּקָ ֵני ִיׂשְ ר ָרבו ּבְ ְּמִריָבה ֲאׁשֶ ָרֵאל . ּ ֵני ִיׂשְ ֲאַתר ָאֳחָרא ֹלא ָרבו ּבְ ְּוִכי ּבְ

ה ֵמי ְמִריָבה ְוָלא ָאֳחָרִנין. ֶאת ְיָי ָנא ָהָכא ְדָקָאַמר ֵהּמָ י ֵמי ְמִריָבה ֲהוו ֶּאָלא ַה. ַּמאי ׁשְ ּּנֵ
ְקָפא ַּוַדאי ְדָיֲהבו ֵחיָלא ְותוְקָפא ְלָמאֵריהֹון ְדִדיָנא ְלִאְתּתַ ּ ּ ּ ִגין ְדִאית ַמִיין ְמתוִקין . ּ ּּבְ ּ

ָלם ְוִאית ַמִיין ְקָטטו. ִאית ַמִיין ְצִליָלן ְוִאית ַמִיין ֲעִכיָרן. ְוִאית ַמִיין ְמִריָרן . ִּאית ַמִיין ׁשְ
ָרֵאל ֶאת ְיָיְּוַעל ָדא  ֵני ִיׂשְ ר ָרבו ּבְ ה ֵמי ְמִריָבה ֲאׁשֶ יכו ֲעַלְייהו ְלַמאן ְדָלא , ֵּהּמָ ְּדַאְמׁשִ ּ ּ ּ

יה ֲהָדא הוא ִדְכִתיב ַוִיּק ִאיבו ּבֵ ִּאְצְטִריך ְוִאְסּתְ ּ ּ ּ ם1ְ   .ִָדׁש ּבָ
ֵעי ֵדׁשו ִמּבָ ֵדׁש ַוִיּקָ י ִחְזִקָיה ִאי ָהִכי ַמאי ַוִיּקָ ָּאַמר ֵליה ַרּבִ ּּ ִליַקת. ּ ֵליהּ ֶּאָלא ִמָלה ִאְסּתְ ּ .

ֵדׁש ִאְתְפִגים ַמאן ְדָלא ִאְצְטִריך ְַוִיּקָ ּ ּ ְבָיכֹול ְדִאְתְפֵגיַמת ִסיֲהָרא. ּ ּּכִ ְבָחא . ּ ֵדׁש ָלאו ְלׁשִ ַּוִיּקָ ּ
ָלא ֲע. ִּאיהו ָהָכא ָמה ְדאֹוִקיְמָנא ְלַאְייָתָאה ְמַחּבְ ּבול ּכְ ַּוֲאִני ִהְנִני ֵמִביא ֶאת ַהּמַ ַּלְייהו ּ

יה ָאבו ּבֵ ָמה ְדִאּנון ִאְסּתְ ּּכְ ּ ּ.  
ִריך הוא ַעל  א ּבְ י קוְדׁשָ ָעאן ְלֲאָתָבא ַקּמֵ יַעָיא ְדָלא ּבָ י יֹוֵסי ַווי לֹון ְלַרּשִׁ ָּאַמר ַרּבִ ּ ְּ

ַהאי ָעְלָמא עֹוד ְדִאּנון ּבְ ּחֹוֵביהֹון ּבְ ר ָנׁש ָאִתיב ְוִאְתֶנָחם ַעל חֹובֹוי. ּ א ּקוְדׁשָ. ְּדַכד ּבַ
ִריך הוא ָמִחיל ֵליה ּּבְ ּ א . ְ י קוְדׁשָ עו ְלֲאָתָבא ַקּמֵ חֹוַבְייהו ְוָלא ּבָ ְקִפין ּבְ ְּוָכל ִאּנון ְדִמְתּתַ ּ ּ ּ ּ

ִריך הוא ַעל  ּּבְ ן )ינפול(ְלָבַתר .  חֹוֵביהֹון)חובוי(ְ ּמָ יִהּנֹם ְוָלא ִיְסקון ֵליה ִמּתַ ּ ִיְנְפלו ְלּגֵ ּ ּ ּ
  .ְלָעְלִמין



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]32דף [ -ּ

א ֲחֵזי ִגין, ּתָ ל ִאּנון ָדָרא ְדֹנַח וָבעו ְלַאֲחָזָאה חֹוַבְייהו ּבְ ְייהו ּכָ ּ ְדַאְתִקיפו ִלּבַ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
ְלָיא ִאְתּגַ ַההוא ַגְווָנא. ּבְ ִריך הוא ַאְייֵתי ִדיָנא ֲעַלְייהו ּבְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ י ִיְצָחק . ְּ ָאַמר ַרּבִ

א ּבְ ְסָיא קוְדׁשָ ר ָנׁש ְבִאְתּכַ ד ָחֵטי ּבַ ְּוֲאִפילו ּכַ ּ ִּריך הוא ַרֲחָמןּ יה . ְ ר ָנׁש ְלַגּבֵ ב ּבַ ְּוִאי ּתָ
ִביק ֵליה ָּחֵפי ֲעֵליה וָמִחיל ֵליה ְוׁשָ ּ ּ ֵלי ֵליה ְלֵעיֵני ֹכָלא, ְוִאי ָלא. ּ ּּגָ   .ְמָנָלן ִמּסֹוָטה. ּ

  ב''דף סו ע
ְלָיא ִאְתּגַ ְּוָהִכי ָנֵמי ִאְתְמחון ִאֵלין ַחָייַבָיא ֵמַאְרָעא ּבְ ּ ֶּאָלא ְדֲהוו ָנְפֵקי . ּחוןְְוֵהיך ִאְתְמ. ּ ּ ּ

ָכא ְייהו ָמׁשְ הֹוָמא ְוָסְלֵקי ְוַאֲעַבר ִמּנַ ַּמָייא ְוֲהוו ְרִתיָחן ִמן ּתְ ָכא . ּ ְייהו ָמׁשְ ְּוֵכיָון ְדַאֲעַבר ִמּנַ ּ
ַגְרַמְייהו ְלחֹוד ָארו ֶאָלא ּבְ ּתְ ָרא ְוָלא ִאׁשְ ׂשְ ָּהִכי ָנֵמי ּבִ חו . ּּ ְּלַקְייָמא ִדְכִתיב ַוִיּמָ . ִמן ָהָאֶרץּ

ֲחָדא ֲארו ּכְ ּתָ ְרֵמי ִאְתָפְרָדן ָדא ִמן ָדא ְוָלא ִאׁשְ ְּוָכל ִאּנון ּגַ ּ ּ ּוִמּכָֹלא ִאְתֲעָברו ֵמָעְלָמא. ּּ ּ .
חו ִמן ָהָאֶרץ י ִיְצָחק ָאַמר ַוִיּמָ ַּרּבִ חו, ּ ַּמאי ַוִיּמָ ֶפר ַחִיים, ּ חו ִמּסֵ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ִיּמָ ּּכְ אן . ּ ִמּכָ

ִדיָנאאֹוִליְפָנ ִחָיה ְלָעְלִמין ְוָלא ְיקומון ּבְ ּא ְדֵלית לֹון ּתְ ּ   )ב''דף סו ע(. ּּ

ך ִריִתי ִאּתָ ִקיוָמא . ְַוֲהִקימֹוִתי ֶאת ּבְ י ֶאְלָעָזר ֵמָהָכא ִקיוָמא ִדְבִרית ְלֵעיָלא ּכְ ָּאַמר ַרּבִ ּ ּ ּ
א ך. ִּדְבִרית ְלַתּתָ ַמע ִדְכִתיב ִאּתָ ְַמׁשְ י ֶאְלָעָז. ּ ִאין ְוָאַמר ַרּבִ אן אֹוִליְפָנא ְדַכד ַזּכָ ּר ִמּכָ

א ָעְלָמא ִאְתְקַיים ָעְלָמא ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ִּאּנון ּבְ ְמעֹון ִמָלה ָסִתים ִאיהו. ּ י ׁשִ ָּאַמר ַרּבִ ד . ּ ּכַ
י ָלה ד ִאיהו ְמַקּנֵ י נוְקָבא ּכַ ִּאְתֲערוָתא ִדְדכוָרא ְלַגּבֵ ּ ּ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ד ַצִדיָק, ּתָ ָּרָזא ְדִמָלה ּכַ יה ּ א ָלא ִאְתֲעִדיַאת ִמּנֵ ִכיְנּתָ ָעְלָמא ִמָיד ׁשְ ּא ִאיהו ּבְ ּּ
יה א ִדיָלה ּבֵ ְּוִתיאוְבּתָ ּ ּ א ִדְדכוָרא . ּ ִתיאוְבּתָ ְרִחימו ּכְ ה ּבִ א ִדְלֵעיָלא ְלַגּבָ יאוְבּתָ ֵדין ּתִ ּּכְ ּ ּ ּ ּ

י ָלה ד ִאיהו ְמַקּנִ ְּלנוְקֵביה ּכַ ּ ּ ִרי. ּ ךְּוַעל ָדא ַוֲהִקימֹוִתי ֶאת ּבְ א . ְִתי ִאּתָ יאוְבּתָ ִּאְתַער ּתִ
ִגיָנך ַגְווָנא ָדא . ְּבְ ִריִתי ָאִקים ֶאת ִיְצָחק)בראשית יז(ּכְ   . ְוֶאת ּבְ

ָעְלָמא ִריִתי ּבְ ך ְלֶמֱהֵוי ָאת ּבְ ִריִתי ִאּתָ ָבה. ְַוֲהִקימֹוִתי ֶאת ּבְ ּוְלָבַתר וָבאָת ֶאל ַהּתֵ ּ ,
ְּדִאְלָמֵלא ָלאו ִאיהו ַצִדיק  ּ ר  ָל)ברית(ּ ָבה ּבַ ר ַלּתֵ ּא ֵייעול ְלֵתיבוָתא ְדָהא ָלא ִאְתַחּבַ ּ ּ

ָמר, ַּצִדיק ָבה ְוָהא ִאּתְ ּוְבִגיֵני ָכך וָבאָת ֶאל ַהּתֵ ְּ.  
ְבִרית ָדא א ִיְתַאֲחדון ּבִ ָכל ִזְמָנא ִדְבֵני ָנׁשָ י ֶאְלָעָזר ּבְ ָּאַמר ַרּבִ ּ קון ֵליה, ּ ּבְ ְּוָלא ִיׁשְ ּ ,

ָעְל ן ּבְ א לֹוןֵלית ַעם ְוִליׁשָ ָּמא ְדֵייכול ְלַאְבָאׁשָ ְבִרית ָדא ְוָנַטר ֵליה. ּ ְּוֹנַח ַאְתִקיף ּבִ ּ ,
ִריך הוא ָנַטר ֵליה  א ּבְ ִגיֵני ָכך קוְדׁשָ ּּבְ ּ ְּ ִני ָדֵריה ָלא ָנְטרו ֵליה. )וכל דיליה(ְ ְּוָכל ּבְ ּ ִגין , ּ ּבְ

ִריך הוא ַאֲעַבר לֹון ֵמָעְלָמא א ּבְ ך קוְדׁשָ ּּכָ ְּ ׁש ְדִאּנון ָחאבו ְוָהא ִאּתְ. ְ ַההוא חֹוָבא ַמּמָ ָּמר ּבְ ּ ּ ּ
ַההוא ַגְווָנא ִאְתְמחון ֵמָעְלָמא ּּבְ ּ.  

ְמעֹון י ׁשִ יה ְדַרּבִ ִכיַח ַקּמֵ י ְיהוָדה ֲהָוה ׁשְ ַּרּבִ ּ ַהאי ְקָרא ִדְכִתיב, ּ ְּוֲהוו ָעְסֵקי ּבְ מלכים א (, ּ
ח ה)יח א ֲחֵזי. ַּמאי ַוְיַרֵפא. ֶּהָהרוס' ּ ַוְיַרֵפא ֶאת ִמְזּבַ יֵמי ֵאִלָיהו, ּתָ ּּבִ ְבקו , ּ ְלהו ׁשָ ָרֵאל ּכֻ ִּיׂשְ ּ

ִרית ַקָייָמא ִדְלהֹון ְבקו ּבְ ִריך הוא ְוׁשָ א ּבְ ֵּליה ְלקוְדׁשָ ּ ּ ּ ד ֲאָתא ֵאִלָיהו ְוָחָמא ְדָקא . ְּ ּּכַ ּ
ִרית ְייהו ַהאי ּבְ ִרית ַקָייָמא ְוַאֲעָברו ִמּנַ ָרֵאל ַהאי ּבְ ֵני ִיׂשְ ְבקו ּבְ ּׁשָ ּ ּּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]33דף [ -ּ

יה יָון ְדָחָמא ֵאִלָיהו ָכך ֲאָתא ְלַאְתָקָנא ִמָלה ְלדוְכּתֵ ּּכֵ ּ ּ ּּ ְ יה . ּ יָון ְדָקִריב ִמָלה ְלדוְכּתֵ ּּכֵ ּ ּּ
ֵסי ּכָֹלא ח ְיָי ֶהָהרוס. ִּאּתְ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַוְיַרֵפא ֶאת ִמְזּבַ ִרית ַקָייָמא . ּּ ָּדא ּבְ ג ''א ל''ד(ּ

ִביק ֵמָעְלָמא)קיימאדאתא לאתקנא מזבח יי ההרוס ברית   )מלכים א יח(, ּוְכִתיב. ּ ְדֲהָוה ׁשָ
ֵני ַיֲעֹקב ְבֵטי ּבְ ֵרה ֲאָבִנים ְלִמְסַפר ׁשִ ים ֶעׂשְ ּתֵ ח ֵאִלָיהו ׁשְ ַּוִיּקַ ּ ּ ח ְיָי. ּ ּקוָנא ְדִמְזּבַ ָּדא הוא ּתִ ּ ּ ּ.  

ֶמך ָרֵאל ִיְהֶיה ׁשְ ר ָהָיה ְדַבר ְיָי ֵאָליו ֵלאֹמר ִיׂשְ ֲָאׁשֶ ָרֵאלַמאי ַטְע. ּ ר ָהָכא ִיׂשְ , ָמא ִאְדּכַ
ִרית ַקָייָמא  ָלָקא ְלֵעיָלא ְוְלֲאָתָבא ּבְ ֶמך ַוַדאי ְלִאְסּתַ ָרֵאל ִיְהֶיה ׁשְ ֶּאָלא ַוַדאי ִיׂשְ ּ ּּ ָּ

ָרֵאל. ְּלַאְתֵריה ִני ִיׂשְ ִריְתך ּבְ י ָעְזבו ּבְ ְָוַהְינו ִדְכִתיב ּכִ ּ ּ חֹוֶתיך ָהָרסו. ּ ך ֶאת ִמְזּבְ ּוְבִגין ּכָ ָּ ְ.  
א ֲחֵזי א, ּתָ ֵדין ָעְבֵדי ִקיוָמא ְלֵעיָלא ְוַתּתָ א ּכְ ָרֵאל ָנְטרו ְקָייָמא ַקִדיׁשָ ל ִזְמָנא ְדִיׂשְ ּּכָ ּ ּ ּּ .

א ִדְכִתיב ַכח ִקיום ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ּתְ ֵדין ָלא ִאׁשְ ִרית ּכְ ְבֵקי ְלַהאי ּבְ ְּוַכד ׁשָ ּ  ִאם )ירמיה לג(, ּ
ילא ְבִריִתי יֹוָמם ָוַלְיָלה ֻחּקֹות  ְמּתִ ַמִים ָוָאֶרץ לא ׂשָ ח ְיָי . ׁשָ ך ַוְיַרֵפא ֶאת ִמְזּבַ ּוְבִגין ּכָ ְ ּ

ְּוִכי ְרפוָאה ִאיהו. ֶּהָהרוס ְלָיא . ּ ָּהִכי הוא ַוַדאי ְדָהא ְמַקֵיים ְלַההוא ֲאַתר ִדְמֵהיְמנוָתא ּתַ ּ ּ ּ ּ ּּ
יה   .ּּבֵ

א ֲחֵזי י ְלעֹוָבָדא, ּתָ ֲעָתא ְדַקּנֵ ׁשַ ּאוף ָהִכי ִפְנָחס ּבְ ַאְתֵריהּ ִרית ּבְ . ּ ְדִזְמִרי ַאְתִקין ְלַהאי ּבְ
ִתיב ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ לֹום)במדבר כה(, ּ ִריִתי ׁשָ ך ִדְבִגין .  ִהְנִני נֹוֵתן לֹו ֶאת ּבְ ְּוִכי ַסְלָקא ַדְעּתָ ְ

ִרית. ִּפְנָחס ֲהָוה ַהאי ּבְ ּוַמה ְקָטָטא ֲהָוה ֵליה ְלִפְנָחס ּבְ ר ִמָל. ּ ֶּאָלא ָהָכא ִאְתְקׁשַ ה ּ
יה דוְכּתֵ ּּבְ ִריִתי. ּ לֹום . ִהְנִני נֹוֵתן לֹו ֶאת ּבְ ן לֹו ׁשָ  )לאתחברא כל חד בדוכתיה(ּוָמה ֶאּתֵ

ַאְתֵריה ִרית ּבְ ָרא ּבְ ִריִתי . ְּלִאְתַחּבְ  )א איהו''נ(ּוַמה . )שלום(ְּוַעל ָדא ִהְנִני נֹוֵתן לֹו ֶאת ּבְ
ָרא ּבַ לֹום ְדִאיהו ַאְתֵריה ְלִאְתַחּבְ ּׁשָ ּ חֹוַבְייהו. ֲּהֵדיהּ יה ּבְ ַּמה ְדִאְתָפַרׁש ִמּנֵ ּ ר . ּּ ִגיֵניה ִאְתַחּבַ ּּבְ

יה יה. ּּבֵ דוְכּתֵ ְּוַעל ָדא הֹוִאיל ְוהוא ַאְתִקין ִמָלה ּבְ ּ ּ אן וְלָהְלָאה ְוָהְיָתה לֹו וְלַזְרעֹו , ּּ ִּמּכָ ּ
ת עֹוָלם ֻהּנַ ִרית ּכְ ר ִקּנֵא ֵלאֹלָהיו ְו, ַאֲחָריו ּבְ ַחת ֲאׁשֶ   .'גוּתַ

  א''דף סז ע
מֹו חֹוָבא  י ָלה ּכְ ִריך הוא ַקּנֵ א ּבְ ָעְלָמא ְדקוְדׁשָ ְמעֹון ֵלית ָלך ִמָלה ּבְ י ׁשִ ָּאַמר ַרּבִ ּ ּ ְּ ְּ

ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ִרית)ויקרא כו(, ִדְבִרית ּכְ א ֲחֵזי.  ֶחֶרב נֹוֶקֶמת ְנַקם ּבְ ִלים , ְוּתָ ּתְ ָלא ִאׁשְ
ילו ֶּאָל, ּחֹוָבא ְדָדָרא ְדטֹוָפָנא ַחּבִ ִגין ְדָחבו ּבְ ּא ּבְ ּ ב ְדֲהוו .  ַעל ַאְרָעא)דארחייהו(ּ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ

ֵלא ָהָאֶרץ ָחָמס  ּמָ ִדְכִתיב ַוּתִ י )וחמס מכלא הוה ובגין כך(ְּמַקְפֵחי ָדא ְלָדא ּכְ דף סז (ּ וְכִתיב ּכִ
ֵחת ָהָא. ָּמְלָאה ָהָאֶרץ ָחָמס ִמְפֵניֶהם) א''ע ּשָׁ ל ָמקֹום ַוּתִ ְוִהְנִני . ֶרץ ִלְפֵני ָהֱאֹלִהיםִמּכָ

ֶנֶגד ִמָדה ִחיָתם ִמָדה ּכְ ַּמׁשְ לוָתא, ּ חֹוָבא ְדַחּבָ ִחיָתם ּבְ ִּהְנִני ַמׁשְ ּ.  
חֹוָבא ְדָחָמס ְדֲהוו ְמַקְפִחין ָדא ְלָדא  ִלים ִקְסַטְייהו ֶאָלא ּבְ ּתְ ְּוִאית ְדָאְמֵרי ְדָלא ִאׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ

ַמִים ין ַלּשָׁ יׁשִ ְּדֲהוו ּבִ ִריֹותּ א ֲחֵזי. ּ ְוַלּבְ ן ִמְלֵעיָלא ְדִאְתָפְקָדן ַעל ָקֵלי , ּתָ ה ִאּנון ְמַמּנָ ּמָ ּּכַ ּ ּּ
ְּדִאּנון ְדָמְסֵרי ִדיָנא ַעל ַחְבֵריהֹון ַעל ַמה ְדָעְבֵדי לֹון ּ י ָמְלָאה ָהָאֶרץ . ּ ִתיב ּכִ ְּוַעל ָדא ּכְ

ִתיב ְוִהְנִני ַמׁשְ. ָּחָמס ִמְפֵניֶהם ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ   :ִחיָתם ֶאת ָהָאֶרץּ



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

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

יְתך ה ְוָכל ּבֵ ַָויֹאֶמר ְיָי ְלֹנַח ּבֹא ַאּתָ ֻכְלהו . ּ אי ּבְ ְמעֹון ַאּמַ י ׁשִ  )ג אמר''א ל''ד(ָּאַמר ַרּבִ
ָמא ִעָלָאה ְדַרֲחֵמי. ֱאֹלִהים ְוָהָכא ְיָי ָמר ְיָי ׁשְ ָנא ָהָכא ְדִאּתְ ַּמאי ׁשָ ֶּאָלא ָרָזא ִאיהו . ּּ ּ

ְרׁשו ְדַבֲעָלהָלאו. ְּדאֹוִליְפָנא ֲהָדה ֶאָלא ּבִ ִפיָזא ּבַ ָתא אוׁשְ ָלא ִאּתְ ּ אֹוַרח ַאְרָעא ְלַקּבְ ּ ּ ּ ּּ ּ.  
ֲהָדה)נמי נח(ּאוף ָהִכי  ָרא ּבַ ֵתיבוָתא ְלִאְתַחּבְ ָעא ְלַאָעָלא ּבְ ּ ֹנַח ּבָ  )ליה(ְוָלאו ֲהָוה . ּ

ָּיאֹות ַעד ְדַבֲעָלה ְדֵתיָבה ָיַהב ֵליה ְרׁשו ְלַאֲעָלָאה  ּ ּ ּ יְתך . )הדהב(ּ ה ְוָכל ּבֵ ִָדְכִתיב ּבֹא ַאּתָ ּ
ָבה ֲעָלה ְדֵתיָבה. ֶאל ַהּתֵ ך ִאְקֵרי ָהָכא ְיָי ּבַ ּוְבִגין ּכָ ּ ֲהָדה. ְּ ר ּבַ ּוְכֵדין ָעאל ֹנַח ְוִאְתַחּבַ ְוֵכן . ּ

ֲעָלה  ְרׁשו ּבַ ִפיָזא ְלֵמיָעאל ְלֵביָתא ֶאָלא ּבִ ּאֹוִליְפָנא ְדֵלית ֵליה ְרׁשו ְלאוׁשְ ּ ּ ּ ּ ּּ ָּמאֵריה ּ
ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְלָבַתר ַוָיֹבא ֹנַח ְוגו, ְּדֵביָתא ּ'.  

א ֲחֵזי דֹור ַהֶזה, ּתָ י אֹוְתך ָרִאיִתי ַצִדיק ְלָפַני ּבַ ִתיב ּכִ ַּמה ּכְ ּ ּ אן אֹוִליְפָנא ְדָלא . ָ ִּמּכָ
יה ְדִאיהו  יד ּבֵ ֵביֵתיה ִאי ִאיהו ָחׁשִ ִפיָזא ּבְ ר ָנׁש אוׁשְ ל ּבַ ְּיַקּבֵ ּ ּ ּ ּ ֶּאָלא ִאי ָקִאים . ַּחָייָבאּּ

ָלל ֵעינֹוי ּכְ יד ּבְ ָאה ְדָלא ָחׁשִ ֵעינֹוי ְלַזּכָ יְתך ֶאל . ּּבְ ה ְוָכל ּבֵ ֲָהָדא הוא ִדְכִתיב ּבֹא ַאּתָ ּ
ָבה דֹור ַהֶזה, ַהּתֵ י אֹוְתך ָרִאיִתי ַצִדיק ְלָפַני ּבַ ִגין ּכִ ַּמאי ַטְעָמא ּבְ ּ ּ ָ.  

ְּואֹוִליְפָנא ְדִאי ָיִהיב ֵליה  יהּ ְלחֹודֹוי ְוָלא ָיִהיב ְרׁשו ְלָכל ִאּנון ְדַאְתָיין ִעּמֵ ְּרׁשו ּבִ ּ ּ ּ ָלא , ּ
ָבה. ֵּייעול לֹון ְלֵביָתא יְתך ֶאל ַהּתֵ ה ְוָכל ּבֵ ֲָהָדא הוא ִדְכִתיב ּבֹא ַאּתָ ְלֹכָלא ָיִהיב . ּ

ּוִמְקָרא ָדא אֹוִליְפָנא ָרָזא ְדָאְרחֹוי ְדַאְרָעא. ְּרׁשוָתא ְלֵמיַעל ג בא אתה וכל ביתך ''א ל''ד(. ּ
  .)'אל התבה וגו

י ְיהוָדה ָפַתח  ַּרּבִ ֵבי ָבה)תהלים כד(ּ ֵבל ְויֹוׁשְ ּ ְלָדִוד ִמְזמֹור ַלְיָי ָהָאֶרץ וְמלֹוָאה ּתֵ ּ ָהא . ּ
א אַרת ֲעֵליה רוַח ַקִדׁשָ יָרָתא וְלָבַתר ׁשָ ִניָנן ְלָדִוד ִמְזמֹור ְדָאַמר ׁשִ ּּתָ ּ ּ ּ ִמְזמֹור ְלָדִוד , ּ

א וְלָבַתר ָאַמר ְּד אַרת ֲעֵליה רוַח ַקִדיׁשָ ּׁשָ ּ ּ יָרָתא)לה(ּ ַּלְיָי ָהָאֶרץ וְמלֹוָאה.  ׁשִ ַהאי ְקָרא , ּ
א ָמר ְדִאיִהי ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ָרֵאל ִאּתְ ַּעל ַאְרָעא ְדִיׂשְ ָמא ְדַאּתְ . ּ א ּכְ ִכיְנּתָ ּוְמלֹוָאה ָדא ׁשְ ּ ּ

י ָמֵלא ְכבֹוד ְי)דברי הימים ב ה(, ָאֵמר ית ְיָי ּכִ ּ וְכבֹוד ְיָי ָמֵלא )שמות מ(, ּוְכִתיב. ָי ֶאת ּבֵ
ן ּכָ ׁשְ ֶּאָלא ָמֵלא ַוַדאי ְדִאְתַמְלָייא ִמּכָֹלא. ַמאי ָמֵלא ְוָלא ִמיָלא. ֶאת ַהּמִ ּּ ְּדִאְתַמְלָייא ִמן . ּ

א ְמׁשָ ָכל ִסְטִרין. ׁשִ ִלים ּבְ ל טוָבא ִדְלֵעיָלא. ִסיֲהָרא ׁשְ ִאְסקֹו. ָּמֵלא ִמּכָ ָפא ָדא ּכְ
ל טוָבא ְדָעְלָמא ְּדִאְתַמְלָייא ִמּכָ ּ ִתיב ַלְיָי ָהָאֶרץ וְמלֹוָאה. ּ ְּוַעל ָדא ּכְ ּ ֵבי ָבה . ּ ֵבל ְויֹוׁשְ ּּתֵ

ָאר ַאְרָעאן   .ָּדא ׁשְ
ִריך הוא ִאְתָרֵעי  א ּבְ א ִעָלָאה ְדקוְדׁשָ ָּדָבר ַאֵחר ַלְיָי ָהָאֶרץ וְמלֹוָאה ָדא ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ ּ

ַמְתהֹון ְדַצִדיַקָייא . ּהָב ּוְמלֹוָאה ִאֵלין ִנׁשְ ּ ּ ּ א ''ד( ִאְתַמְלָייא )ג דכלהון מליין לה''א ל''ד(ּּ
ְייהו ֵמֵחיָלא ְדַעּמוָדא ַחד ְדָעְלָמא ָקְייָמא ֲעֵליה)דאתמלייא ּ ִמּנַ ּ ּ ּ ְוִאי ֵתיָמא ַעל ָחד . ּ

  .ָקְייָמא
א ֲחֵזי ִתיב, ּתָ י הוא )תהלים כד(, ַמה ּכְ ים ְיָסָדהּ ּכִ   .ַּעל ַיּמִ

  )ז''סימן מ(השלמה מההשמטות 
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]35דף [ -ּ

ים ָיְסָדה ָרֵאל ַרְבְרַבָיא ְדָיְסָדן אֹוַרְייָתא ְוָחְכָמָתא , ַעל ַיּמִ יִמין ְדִיׂשְ ִּאֵלין ַחּכִ ּּ ּ
דֹול ְוֵכן הוא אֹוֵמר  ְּדִאְתְקִריַאת ַהָים ַהּגָ ְלִמיָדָייא ְדִא)'קהלת א(ּּ ּ ְוַעל ְנַהרֹות ִאֵלין ּתַ ּ ּינון ּ

דֹול ִמן ַהָתְלִמיִדים. ַרְבְרִבין ִמן ַנֲהָרא יֹוֵתיֶהן. ְוֵכן ַהָרב ּגָ קוׁשִ ְּוִאינון ְמַחְדִדין ֶאת ַהָרב ּבְ ּ .
ל יֹות ְוֵאינֹו ִמְתָרׁשֵ ל ַהקוׁשִ ְּוהוא ְמָתֵרץ לֹון ּכָ ִכין ַלָים ְוֵאינֹו ָמֵלא . ּ ִנְמׁשָ מֹו ַהְנַהרֹות ׁשְ ּּכְ

ל ַהּנְ ֱאַמר ּכָ ּנֶ ַהר ְיָי. ָּחִלים הֹוְלִכים ֶאל ַהָיםׁשְ ְּוַהְרָאָיה ֲאְמרו ָאֲחֵרי ֵכן ִמי ַיֲעֶלה ּבְ י ֵאין . ּ ּכִ
ָלא ָחְכָמה ה ּבְ ה. ַמֲעׂשֶ י ַהַתְלמוד ֵמִביא ִליֵדי ַמֲעׂשֶ   )עד כאן מההשמטות(: ּּכִ

י הוא ִריך הוא. ַּמאן הוא. ּּכִ א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר הו. ְּ נוּּכְ , ּוְכִתיב. ּא ָעׂשָ
יט)איוב כח( י הוא ִלְקצֹות ָהָאֶרץ ַיּבִ ְבָעה . ּ ּכִ ים ְיָסָדה ְוַעל ְנָהרֹות ְיכֹוְנֶנָה ִאֵלין ׁשִ ַּעל ַיּמִ ּ

ַּעּמוִדים ְדָקְייָמא  ּ ֲעַלְייהו וַמְלָיין ָלה)ארעא(ּ ּ ְייהו. ּ ְֵהיך ִאְתַמְלָייא , ִּהיא ִאְתַמְלָייא ִמּנַ

ְייהו ֵדין ַאְרָעא ָדא ַעְבַדת ֵפיִרין ְוִאְתַמְלָייא ּבְ. ִּמּנַ ָעְלָמא ּכְ ִאין ּבְ יאו ַזּכָ ֲעָתא ְדַאְסּגִ ּׁשַ ּ ּ ּ ּ
  .ִּמּכָֹלא

ִתיב ֵדין ּכְ ָעְלָמא ּכְ יאו ַחָייִבין ּבְ ֲעָתא ְדַאְסּגִ ּוְבׁשַ ּ ּ י ָים ְוָנָהר )איוב יד(, ּ ּ ָאְזלו ַמִים ִמּנִ
ְקיו ִעָלָאה, י ָיםָּאְזלו ַמִים ִמּנִ. ֶיחָרב ְוָיֵבׁש ְקָיא ִמּשַׁ ּתַ א ְדֲאָמָרן ְדִאׁשְ ָּדא ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ .

יה, ְוָנָהר ֶיֱחָרב ְוָיֵבׁש ַּההוא ַעּמוָדא ַחד ְדָקִאים ֲעָלה ְלִאְתָנֲהָרא ִמּנֵ ּ ּ ּ ְוָנָהר ֶיֱחָרב ְוָיֵבׁש . ּ
ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר  ִדיק ָאַבד)ישעיה נז(ּכְ   .ּ ַהּצַ

ִריך הוא ְוָאַמר ַרּבִ א ּבְ ַההוא ִזְמָנא ְדִאְתֲאִבידו ִאּנון ַחָיִבין ֵמָעְלָמא קוְדׁשָ ּי ְיהוָדה ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ ּ
ַדל ַעל ָעְלָמא ְוָלא ָחָמא ַמאן )א אסתכל''נ( )עציב( ּתַ ְוִאי ֵתיָמא . ּ ְדָאִגין עֹוָלה)דקאים( ִאׁשְ

ָנא ַעל , ָהא ֹנַח ְּדֲהָוה ֵליה ְלַאּגָ יה ּתֹוָלִדין ְלָעְלָמאּ ַגְרֵמיה )דריה(ּ ּוְלֲאָפָקא ִמּנֵ ֲּהָדא הוא . ּ
דֹור ַהֶזה י אֹוְתך ָרִאיִתי ַצִדיק ְלָפַני ּבַ ִּדְכִתיב ּכִ ּ ּ דֹור ַהֶזה ַדְייָקא. ָ ּּבַ ּּ.  

  ב''דף סז ע
י יֹוֵסי  ַההוא ָדָרא ַח) ב''דף סז ע(ַרּבִ ָבָחא ִדיֵליה ְדֲהָוה ּבְ דֹור ַהֶזה ָדא ׁשְ ָּאַמר ּבַ ּ ּ ּ ּ ָּייָבא ּּ

ִמים  ַכח ּכוֵלי ַהאי ִאיׁש ַצִדיק ּתָ ּתְ ְּוִאׁשְ  )א ודא די ליה''ס( )ודאי ולאו בדרא דיליה אלא(ּ
ה ָדָרא ְדמׁשֶ ְּוֲאִפילו ּבְ ָנא ַעל ָעְלָמא, ּ חו . ֲאָבל ָלא ֲהָוה ָיִכיל ְלַאּגָ ּכְ ּתַ ִגין ְדָלא ִאׁשְ ּּבְ ּ

ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ָעְלָמא ּכְ ָרה ּבְ חו )ית יחבראש(, ֲעׂשָ ּכְ ּתַ ָרה ְוָלא ִאׁשְ ם ֲעׂשָ ְצאון ׁשָ ּ אוַלי ִיּמָ ּ ּ
ן ּמָ ָרה, ּתַ חו ֲעׂשָ ּכְ ּתַ ּאוף ָהָכא ָלא ִאׁשְ ָרה. ּ נֹוי ְונוְקַבְייהו ְוָלא ֲהוו ֲעׂשָ ֶּאָלא הוא וְתַלת ּבְ ּ ּ ּ ּ.  

רו) מזוהר ישן( )סימן יב(השלמה מההשמטות ִּסְתֵרי תֹוָרה  דֹוׁש ּבָ יב ַהּקָ ּך הוא ְלֹנַח ָּמה ֵהׁשִ ָ

ל עֹוָלם ִנְקֵראָת ַרחום  ָיָצא ִמן ַהֵתיָבה ְוָרָאה ֶאת ָהעֹוָלם ָחֵרב וִהְתִחיל ִלְבּכֹות ְלָפָניו ְוָאַמר ִרּבֹונֹו ׁשֶ ׁשֶ ּּכְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
ִריֹוֶתך ְוכו ָּהָיה ְלך ְלַרֵחם ַעל ּבְ ָ רוך הוא ְוָאַמר. 'ָּ דֹוׁש ּבָ יבֹו ַהּקָ ֶּהׁשִ ְטָי. ָּ ָתא ֲאַמְרָת ָדא, יאַרֲעיָא ׁשָ ַּהׁשְ ּ ּ ,

ְעָתא ְדֲאָמִרית ָלך ׁשַ ָָלָמה ֹלא ֲאַמְרָת ּבְ ּ ּ י אֹוְתך ָרִאיִתי ַצִדיק ְלָפַני ְוגֹו, ּ ּּכִ ּ ּ ּּ ך. 'ָ ִּהְנִני ֵמִביא ֶאת , ְָוַאַחר ּכָ
ַּהַמּבול ַמִים ך. ּ ּעשה ְלך ֵתיַבת ֲעֵצי גֹוֶפר, ְָוַאַחר ּכָ ּ ּ ּ ִבי. ָ ל ַהאי ִאְתֲעּכָ ִגין ְדַתְבֵעי ּּכָ ּת וֲאָמִרית ָלך ּבְ ּ ּּ ָ

ך ְלִמְבֵעי ַרֲחִמין על ִיׁשוָבא . ַרֲחִמין ַעל ַעְלָמא ִלּבָ ֵתיבוָתא ָלא ָעאל ּבְ ְתִזיב ּבְ ָמְעָתא ְדִתׁשְ ֵדין ׁשְ ּוִמּכְ ּ ָּ ּ ּ ּ ּ ּ
ְתִזיַבת וְכַען ְדִאְתֲאִביד ַעְלָמא ַפָתְח ְּדַעְלָמא וֲעָבְדת ֵתיבוָתא ְוִאׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ְעָיין ּ ּת פוָמך ְלַמְלָלא ֳקָדָמי ּבַ ָ ּ ּ ּ



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

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

ְּוַתֲחנוִנים ך. ּ יָון ְדָחָזא ֹנַח ּכָ ִנין וֲעָלָוון ִדְכִתיב , ָּכֵ ַּאְקִריב ָקֵרּבָ ֵהָמה ַהְטהֹוָרה ) 'בראשית ח(ּ ל ַהּבְ ח ִמּכָ ַּוִיּקַ
ל ַהעֹוף ַהָטהֹור ְוגֹו   .'ּוִמּכָ

ין י יֹוָחָנן ּבֹא וְרֵאה ָמה ּבֵ ָרֵאל ַאַחר ֹנַח וֵבין ֹנַחָּאַמר ַרּבִ ָהיו ָלֶהם ְלִיׂשְ ּ ַצִדיִקים ׁשֶ ּ ּ ֹנַח לא ֵהִגין ַעל , ּ
ַאְבָרָהם ּדֹורֹו ְוֹלא ִהְתָפֵלל ֲעֵליֶהם ּכְ ִריך הוא ְלַאְבָרָהם , ּ א ּבְ ְּדֵכיָון ְדָאַמר קוְדׁשָ ּ ּ ַּזֲעָקת ) ח''בראשית י(ָּ
ה ִמָיד ַוִיַגׁש י ַרּבָ ְּסדֹום ַוֲעמֹוָרה ּכִ רוך הוא ַעד ' ּ ַאִבָרָהם ַויֹאַמר ְוגֹוּ דֹוׁש ּבָ ה ַתֲחנוִנים ִלְפִני ַהּקָ ְּוִהְרּבָ ּ ָּ ּ ּ

ֲעבוָרם ְיַכֶפר ְלָכל ַהָמקֹום ּבַ ָרה ַצִדיִקים ׁשֶ ִאם ִיְמָצא ֲעׂשָ אל ׁשְ ׁשָ ּׁשְ ּּ ּ ּ ִעיר ִעם לֹוט , ּ ָהיו ּבָ ב ַאְבָרָהם ׁשֶ ְּוַחׁשָ
ָרה  תֹו וְבנֹוָתיו ֲעׂשָ ְּוִאׁשְ ַּצִדיִקים וְלִפיָכך לא ִהְתָפֵללּּ ּ ּ ָּ ּ ּ.  

רוך הוא  דֹוׁש ּבָ ָאַמר ַהּקָ יָון ׁשֶ ה ְוִהְתָפֵלל ְוֵהִגין ַעל דֹורֹו ּכֵ א ֹמׁשֶ ך ּבָ ַּאַחר ּכַ ָּ ָּ ָּסרו ָמֵהר ) ב''שמות ל(ּ
ִָמן ַהֶדֶרך ְתִפָלה ַוְיַחל מֹשה ְוגֹו. ּ ה ּבַ ִּמָיד ֲעָמד ֹמׁשֶ ּ ַאַחָזתֹו ַחְלַח' ּ ָנן ַאְמֵרי. ָלהַּעד ׁשֶ יַח משֹה , ָרּבַ ֹלא ִהּנִ

א ִדְכִתיב  ָנַתן ַנְפׁשֹו ֲעֵליֶהם ִמן ָהעֹוָלם ַהֶזה וִמן ָהעֹוָלם ַהּבָ ִריך הוא ַעד ׁשֶ א ּבְ ְּלקוְדׁשָ ּ ּּ ּ ּ ּּ ְוִאם ַאִין ) שם(ָ
י יֹוֵסי ֵמָהָכא  ָתְבָת ָאַמר ַרּבִ ְפֶרך אשר ּכַ ְּמֵחִני ָנא ִמּסִ ּ ה ַּויֹ) ו''תהלים ק(ָּ ִמיָדם לוֵלא ֹמׁשֶ ּאֶמר ְלַהׁשְ

ֶפֶרץ ְלָפָניו ִחירֹו ָעָמד ּבַ ּּבְ ּ.  

י ְיהוֹשֹ◌ַע יֵקׁש ַרֲחִמים ַעל דֹורֹו, ָאַמר ַרּבִ לא ּבִ ִלּבֹו אוַלי ֹלא ַאָמֵלט ִדְכִתיב . ָּמה ָרָאה ֹנַח ׁשֶ ָּאַמר ּבְ ּ ּ
דֹור ) 'בראשית ז( י אֹוְתך ָרִאיִתי ַצִדיק ְלָפַני ּבָ ּּכִ ּ ּ ּּ יֵקׁש ַרֲחִמים ָ לֹוַמר ְלִפי ַהדֹור וְלִפיָכך לא ּבִ ַָהֶזה ּכְ ּ ּּ ּ

י ֶאְלָעָזר ֲאִפילו . ֲעֵליֶהם ָּאַמר ַרּבִ ִגין ְדִניָחא ֵליה ) הכי(ּ יר ֲהָוה ֵליה ְלִמְבֵעי ַרֲחִמין ַעל ַעְלָמא ּבְ ֵּהּכִ ּ ּ
ִריך הוא א ּבְ ְּלקוְדׁשָ נֹוי, ָּ ר ְמָנא ָל. ָמאן ְדֵייָמר ָטָבא ַעל ּבְ אי ְוָלא ּבָ ר יֹוַאׁש ְדָלא ֲהָוה ַזּכָ ן ִמִגְדעֹון ּבָ

ָרֵאל אי וִמׁשום ְדָאַמר ִטיבוָתא ַעל ִיׂשְ ַּזּכָ ּ ּ ּ ִריך הוא, ּ א ּבְ ָּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ֹכַחך ְזה ) 'שופטים ו(, ָּ ֵָלך ּבְ ָ

ָרֵאל ִמָיד ִמְדָין ְעָת ֶאת ִיׂשְ ְּוהֹוׁשָ ּ ֹכַחך ֶזה ִטיבוָתא. ּ ָּמהו ּבְ ּ ַניָּ ּ ְדַאָמַרת ַעל ּבָ   )עד כאן מההשמטות(. ּ

ְמעֹון ֲאבֹוי י ׁשִ ִאיל ֵליה ְלַרּבִ י ֶאְלָעָזר ׁשָ ֲעָתא ְדָעְלָמא ִאְתַמְלָייא , ַּרּבִ ׁשַ ִניָנן ּבְ ָהא ּתָ
א ְוִדיָנא ָנַפק ֵני ָנׁשָ ָעְלָמא ְדִאיהו ִאְתַפס ּבְ, חֹוֵבי ּבְ ַכח ּבְ ּתְ ָאה ְדִאׁשְ ַּווי ְלַההוא ַזּכָ ּ ּ ּ חֹובֹוי ּ

ַקְדִמיָתא חֹוַבְייהו. ְדַחָייַבָיא ּבְ ִזיב ְדָלא ִאְתַפס ּבְ ּתְ ֹּנַח ֵאיך ִאׁשְ ּּ ָמר . ְ ָּאַמר ֵליה ָהא ִאּתְ
יבוָתא יה ּתֹוָלִדין ְלָעְלָמא ִמּגֹו ּתֵ ָעא ְלֲאָפָקא ִמּנֵ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּותו ְדָהא ִדיָנא . ְּ ּ ּ

ְלָטָא ְסָייא ֵמֵעיָנאָלא ָיְכָלא ְלׁשַ ָבה ְוִאְתּכַ ּתֵ ִגין ְדֲהָוה ָטִמיר ְוָגִניז ּבַ   .ּה ֲעלֹוי ּבְ
א ֲחֵזי ִתיב, ְוּתָ יֹום ַאף ְיָי)צפניה ב(, ּכְ ְתרו ּבְ ּסָ ְקׁשו ֲעָנָוה אוַלי ּתִ ְקׁשו ֶצֶדק ּבַ ּ ּבַ ּ ּ ְוֹנַח . ּ

ְלָטָאה וְלַקְטְרָגא ֵליה ַגָווה ְלׁשַ ׁש ֶצֶדק ְוָעאל ּבְ ּקֵ ּּבִ ּ ּ י ֶעְליֹוִנין .ּ ּ ָהָכא ִאְתְרִמיז ְלִאּנון ַקִדיׁשֵ ּ
ין ִעָלִאין ִהפוָכא ְדַאְתָוון כ ָרָזא ְדַאְתָוון ַקִדיׁשִ ְּלִמְנַדע ּבְ ּ ּ ּּ ּב ְלִאְתְמֵחי ְלִאּנון ַחָייַבָיא''ּ ְוַעל . ּ

ִתיב חו ִמן ָהָאֶרץ ּכְ ָּדא ַוִיּמָ יְתך. ּּ ה ְוָכל ּבֵ   .ָּבֹא ַאּתָ
י ִיְצָחק ָפ ְפַאְרּתֹו ּבֹוֵקַע ַמִים ִמְפֵניֶהם )ישעיה סג(ַתח ַּרּבִ ה ְזרֹוַע ּתִ ּ מֹוִליך ִליִמין מׁשֶ ְ

ם עֹוָלם ה)א זרוע תפארתו''נ(. ַלֲעׂשֹות לֹו ׁשֵ ּ ָדא ְזכוָתא ְדַאְבָרָהם ְדִאיהו ָיִמיָנא ִמּמׁשֶ ּ ּ ּ .
ה ְפֶאֶרת ְדמׁשֶ ך ּבֹוֵקַע ַמִים ִמְפֵניֶהם. ּּתִ ּוְבִגין ּכָ ְ ּא ְזכוָתא ְדַאְבָרָהם ּבֹוֵקַע ַמִים ִאיהוְּדָה. ּ ּ .

ם עֹוָלם   .ְּוָכל ָדא ָלָמה ַלֲעׂשֹות לֹו ׁשֵ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]37דף [ -ּ

א ֲחֵזי ֵני ָעְלָמא, ּתָ ָאר ּבְ ה ִלׁשְ ין מׁשֶ ִריך הוא . ַמה ּבֵ א ּבְ ֲעָתא ְדֲאַמר ָלה קוְדׁשָ ׁשַ ּּבְ ּ ְּ

ה  יָחה ִלי ְוגו)שמות לב(ְלמׁשֶ ה ַהּנִ ה אֹוְת. ' ְוַעּתָ ה . 'ָך ְלגֹוי ָגדֹול ְוגוְוֶאֱעׂשֶ ִּמָיד ָאַמר מׁשֶ
ִגיִני ָרֵאל ּבְ ּבֹוק ִדיְנהֹון ְדִיׂשְ ְּוִכי ֶאׁשְ ֵני ָעְלָמא ְדֲאָנא ַקְטִלית . ּ ל ִאּנון ּבְ א ֵייְמרון ּכָ ּתָ ַּהׁשְ ּ ּ

ָרֵאל ָמה ְדֲעַבד ֹנַח. לֹון ְלִיׂשְ   .ּּכְ
ִריך הוא ִד א ּבְ ְּדֵכיָון ְדָאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ֵתיבוָתא ְּ ִזיב ֵליה ּבְ ּיׁשֵ ּ ִדְכִתיב )כמה דאתמר(ּ

ּבול ַמִים ְוגו יִתי ֵמַעל . 'ַּוֲאִני ִהְנִני ֵמִביא ֶאת ַהּמַ ר ָעׂשִ ל ַהְיקום ֲאׁשֶ ּוְכִתיב וָמִחיִתי ֶאת ּכָ ּ ּ
ִריִתי ְוגו יָון ְדָא' ְּפֵני ָהֲאָדָמה ַוֲאִני ִהְנִני ֵמִקים ֶאת ּבְ ָבה ּכֵ ּוָבאָת ֶאל ַהּתֵ ַּמר ֵליה ּ

ָעא ַרֲחִמין ַעל ָעְלָמא ְוִאְתֲאִבידו ִזיב הוא וְבנֹוי ָלא ּבָ ּתְ ְּדִיׁשְ ּ ּ ּבול . ּ ך ִאְקרון ֵמי ַהּמַ ּוְבִגין ּכָ ּ ְּ

ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ֵמיה ּכְ י מָעבֹור ֵמי ֹנַח)ישעיה נד(, ַּעל ׁשְ ַעּתִ י ֵמי ֹנַח ֹזאת לי אׁשר נׁשּבָ   . ּכִ
א ֵיי ּתָ ה ַהׁשְ ה ָאַמר מׁשֶ ִגין ְדָאַמר ִלי ְוֶאֱעׂשֶ ִני ָעְלָמא ְדֲאָנא ְקִטיַלת לֹון ּבְ ְּמרון ּבְ ּ ּ

ָרֵאל. ָאֹוְתך ְלגֹוי ָגדֹול צון ִיׂשְ ּתֵ א ַטב ִלי ְדֵאימות ְוָלא ִיׁשְ ּתָ ַּהׁשְ ּ ה ֶאת ְפֵני . ּ ִּמָיד ַוְיַחל מׁשֶ ּ
ָעא ַרֲחִמין ֲעַלְייהו ְוִאְתַער ַרֲחֵמי ַעל . ְיָי ֱאֹלָהיו   .ָעְלָמאּּבָ

ירוָתא ְדָבָעא ַרֲחֵמי ֲעַלְייהו ַמאי ָקֲאַמר י ִיְצָחק ׁשֵ ְּוָאַמר ַרּבִ ּ ה ְיָי ֶיחֶרה ַאְפך . ּ ָָלּמָ ּ
ך ַעּמֶ ה. ָּבְ ה ָלּמָ ְּוִכי ִמָלה ָדא ֵאיך ָאַמר ֵליה מׁשֶ ְ ָמא ְדַאּתְ . ּ ְּוָהא ֲעָבדו ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ּכְ ּ ּ

ֶכ ֲחוו לֹו ַויֹאְמרו ֵאֶלה ְוגוָּאֵמר ָעׂשו ָלֶהם ֵעֶגל ַמּסֵ ּתַ ּה ַוִיׁשְ ּ ּּ ה. 'ּ ה ָאַמר ָלּמָ ֶּאָלא ָהִכי . ּומׁשֶ
ד ַההוא חֹוָבא  ֵעי ְלֶמְעּבַ ה ְלָאֳחָרא ָלא ּבָ ּאֹוִליְפָנא ַמאן ִדְמַרּצֶ ֶּאָלא ַיְזִעיר ,  ַרב)דאיהו(ּ

יה ֵּליה ַקּמֵ יה ָאֳחָרא . ּ י ֵליה ַקּמֵ ּוְלָבַתר ַיְסּגֵ ּ ם ֲחָטאֶתם ֲחָטָאה )ג חייבא''א ל''ד(ּ ּ ִדְכִתיב ַאּתֶ
  .ְגֹדָלה

ה ִאם  ְרֵמיה ְלמֹוָתא ִדְכִתיב ְוַעּתָ ִריך הוא ַעד ְדָמַסר ּגַ א ּבְ ִביק ֵליה ְלקוְדׁשָ ְּוָלא ׁשָ ּ ּ ּ ּ ְּ

ָתְבּתָ ר ּכָ ְפְרך ֲאׁשֶ א ֲחָטאָתם ְוִאם ַאִין ְמֵחִני ָנא ִמּסִ ּשָׂ ִריך הוא ָמִח. ָּתִ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ יל לֹון ְּ
ֶחם ְיָי ַעל ָהָרָעה ְוגו ִּדְכִתיב ַוִיּנָ ל . 'ּ ִביק ּכָ ָזָבא ְוׁשָ ּתְ ָעא ְלִאׁשְ ן ֶאָלא ּבָ ְּוֹנַח ָלא ֲעַבד ּכֵ

  .ָעְלָמא
ְרָיא ַעל ָעְלָמא ה , ּוְבָכל ִזְמָנא ְדִדיָנא ׁשַ מׁשֶ ַכח ּכְ ּתְ א ָאַמר ַווי ְדָלא ִאׁשְ ּרוַח קוְדׁשָ ּ ּ

ֲעֵלם ִמָים ְוגו)וגו( )ימי עולם משה עמו(ַּוִיְזּכֹור  )ג''ישעיה ס(ִּדְכִתיב  ּ ַאֵיה ַהּמַ ִּדְכִתיב . 'ּ
ְצַעק ֵאָלי)שמות יד( ה ַמה ּתִ א. ּ ַויֹאֶמר ְיָי ֶאל מׁשֶ ְצלֹוָתא ָסִליק לֹון ִמן ַיּמָ ְּדָהא ִאיהו ּבִ ּ .

ַי ָרֵאל ּבְ ְצלֹוָתא ֲעַלְייהו ְדִיׂשְ ְרֵמיה ּבִ ֵוי ּגַ ּוְבִגין ְדׁשַ ּ ּ ּ אּ ֲעֵלם ִמָים)על שמיה(ִאיְקֵרי . ּמָ . ּ ַהּמַ
א יק לֹון ִמן ַיּמָ ְּדִאיהו ַאּסִ ּ.  

  א''דף סח ע
ֵרי  ה ְדַאׁשְ ִקְרּבֹו ֶאת רוַח ָקְדׁשֹו ָדא ִאיהו מׁשֶ ם ּבְ ַּאֵיה ַהּשָׂ ּ ּ ּ א ) א''דף סח ע(ּ ִכיְנּתָ ׁשְ

ָרֵאל יַנְייהו ְדִיׂשְ ְק. ּּבֵ ד ִאְתּבָ ֹהמֹות ּכַ ּתְ א מֹוִליָכם ּבַ ּתָ ׁשְ ַיּבֶ הֹוֵמי ּבְ גֹו ּתְ ּעו ַמָיא ְוֲאְזלו ּבְ ּ
ִּדְגִלידו ַמָיא  ְרֵמיה ַעל )א ועל דא אקרי משה עמו''נ(. )וכלא אתמר על משה(ּ ִגין ְדַאְמַסר ּגַ ּ ּבְ ּ



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

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

ָרֵאל ַדאי . ִיׂשְ ָאה ֲהָוה ֹנַח ָלאו ִאיהו ּכְ ב ְדַזּכָ י ְיהוָדה ַאף ַעל ּגַ ָּאַמר ַרּבִ ּ ּ ְדקו)בגין(ּ א ּ ְדׁשָ
ִגיֵניה ִריך הוא ָיִגין ַעל ָעְלָמא ּבְ ּּבְ ּ ְ.  

א ֲחֵזי ְזכות ֲאָבָהן ַקְדָמֵאי, ּתָ ְזכוֵתיה ֶאָלא ּבִ ָלה ִמָלה ּבִ ה ָלא ּתָ ּמׁשֶ ּ ּּ ֲאָבל ֹנַח ָלא ֲהָוה . ּ
ה מׁשֶ ְזכוָתא ּכְ ַמאן ְדִיְתֵלי ּבִ ֵּליה ּבְ ּ יָון ְדָא. ּ ל ָדא ּכֵ י ִיְצָחק ְוִעם ּכָ ָּאַמר ַרּבִ א ּ ַּמר ֵליה קוְדׁשָ ּ

ך ֲהָוה ֵליה ְלִמְבֵעי ַרֲחֵמי ֲעַלְייהו ִריִתי ִאּתָ ִריך הוא ַוֲהִקֹמִתי ֶאת ּבְ ּּבְ ּ ְּ ָנא ְדַאְקִריב . ְ ְּוָקְרּבָ
ֵכך רוְגָזא ֵמָעְלָמא, ְלָבַתר ְּדַיְקִריב ֵליה ִמן ַקְדַמת ְדָנא ִדְלָמא ִיּשָׁ ּ ּ ּ ְּ.  

י ְיהוָדה ַמאי ֲהָוה ֵל א ָּאַמר ַרּבִ י קוְדׁשָ יִזין ַקּמֵ ד ְדָהא ַחָייֵבי ָעְלָמא ֲהוו ַמְרּגִ ּיה ְלֶמְעּבַ ּ ּ ּּ
ָנא ִריך הוא ְוִאיהו ַיְקִריב ָקְרּבָ ּּבְ ּ ְרֵמיה ֲהָוה. ְ ֶּאָלא ַוַדאי ֹנַח ָדִחיל ַעל ּגַ ּ ּ ִגין ְדָלא ֶיֱעַרע , ּ ּּבְ

גֹו ַחָייֵבי ָעְלָמא ְדֲהָוה ָחֵמי עֹוָבֵדי יה מֹוָתא ּבְ ּּבֵ ל יֹוָמאּּ א ּכָ יׁשָ י , הֹון ּבִ ְְוֵהיך ַמְרְגָזן ַקּמֵ

ל יֹוָמא ִריך הוא ּכָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ.  
י  יאו)אלעזר פתח(ַרּבִ ל ִזְמָנא ְדַחָייֵבי ָעְלָמא ַאְסּגִ ּ ִיְצָחק ָאַמר ּכָ ַכח , ּּ ּתְ ָאה ְדִאׁשְ ַּזּכָ

ַקְדִמיָתא יַנְייהו הוא ִאְתַפס ּבְ ּּבֵ ּ ֵחלו)יחזקאל ט(, ִּדְכִתיב. ּ י ּתָ ְקָדׁשִ ּ וִמּמִ ּ ְקֵרי . ּּ ְוָתִניָנן ַאל ּתִ
י קוָדׁשִ י ֶאָלא ִמּמְ ְקָדׁשִ ִּמּמִ ל ִאּנון ַחָייַבָיא. ּּ ין ּכָ ִריך הוא ּבֵ א ּבְ ִזיב ֵליה קוְדׁשָ ְּוֹנַח ֵהיך ׁשֵ ּ ּ ּ ְּ ְ .

ְדָק ָעְלָמא ְדֲהָוה ַצִדיק ּכְ יה ּתֹוָלִדין ּבְ ִגין ְדִיְפקון ִמּנֵ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ ּ ּ   .ּא ְיאותּ
יה ילו ִמּנֵ ל יֹוָמא ְויֹוָמא ְוָלא ַקּבִ הו ּכָ ְּותו ְדִאיהו ַאְתֵרי ּבְ ּ ּ ּ ּ יה ְקָרא , ּ ַנְפׁשֵ ְּוִקֵיים ּבְ ּ

ע ְוגו)יחזקאל ג(, ִּדְכִתיב י ִהְזַהְרּתָ ָרׁשָ ה ּכִ ְלּתָ. ' ְוַאּתָ ך ִהּצַ ה ֶאת ַנְפׁשְ ָוְכִתיב ְוַאּתָ אן . ּ ִמּכָ
ל ַמאן ְדַאְזַהר ְלַח ִזיב ֵליה ְלַגְרֵמיה ְוַההוא ּּכָ יה הוא ׁשֵ יל ִמּנֵ ב ְדָלא ַקּבִ ָּייָבא ַאף ַעל ּגַ ּ ּ ּ ּ ּ ּ

חֹוֵביה ַּחָייָבא ִאְתַפס ּבְ ּ ה ַיְזַהר ֵליה ַעד ְדִיְמֵחי ֵליה ָהא אוְקמוָה ַחְבַרָיא. ּ ּמָ ְּוַעד ּכַ ּ ּ ּ ּ.  
ְמעֹון יֹוָמ י ׁשִ יה ְדַרּבִ ִכיַח ַקּמֵ י יֹוֵסי ֲהָוה ׁשְ ַּרּבִ א , א ַחדּ ָּאַמר ֵליה ַמאי ָחָמא קוְדׁשָ ּ

הֹון ְדַחָייַבָיא ַמָיא ִעּמְ ָרא ְועֹוף ׁשְ ל ֵחיַות ּבְ יָצָאה ּכָ ִריך הוא ְלׁשֵ ּּבְ ּ א ָחָטאן . ְ ֵני ָנׁשָ ִאי ּבְ
ִרָיין ַמה ָחטו ָאר ּבְ ַמָיא וׁשְ ִעיֵרי ְועֹוֵפי ׁשְ ּּבְ ִחית ּכָ. ּ י ִהׁשְ ִגין ִדְכִתיב ּכִ ָּאַמר ֵליה ּבְ ר ּ ׂשָ ל ּבָ

ֵלי ָאְרַחְייהו. ֶּאת ַדְרּכֹו ַעל ָהָאֶרץ ְלהו ֲהוו ְמַחּבְ ּּכֻ ּ ִזיָנא ָאֳחָרא. ּ ְבֵקי ִזיַנְיהו ְוָדְבקו ּבְ ּׁשַ ּ.  
א ֲחֵזי ְרָיין, ּתָ ְרמו ָהִכי ְלָכל ּבִ ִּאּנון ַחָייֵבי ָעְלָמא ּגָ א עֹוָבָדא )לאשכחא(ּוָבעֹון . ּּ ָחׁשָ  ְלַאּכְ
ית ָלןְוִא. ִדְבֵראׁשִ ָמה ְדִאּנון ְמַחּבְ ָלא ָאְרַחְייהו ּכְ ְרָיין ְלַחּבְ ְרמו ְלָכל ּבִ ּּנון ּגָ ּ ּ א . ּ ָּאַמר קוְדׁשָ

ִעיתו  ִריך הוא ַאּתון ּבְ ּּבְ ּ ּ א עֹוָבֵדי ְיַדי)לאשכחא(ְ ָחׁשָ ִלים ְרעוָתא ִדְלכֹון ,  ְלַאּכְ ֲּאָנא ַאׁשְ ּ
יִתי ֵמַע ר ָעׂשִ ל ַהְיקום ֲאׁשֶ ּוָמִחיִתי ֶאת ּכָ ָמה ְדֲהָוה . ּל ְפִני ָהֲאָדָמהּ ַּאֲהַדר ָעְלָמא ְלַמִיין ּכְ

ָמר ַמִיין ְוָהא ִאּתְ ַקְדִמיָתא ַמִיין ּבְ ְדָקא . ּבְ ָעְלָמא ּכְ ְרָיין ָאֳחָרִנין ּבְ אן וְלָהְלָאה ַאֲעִביד ּבִ ִּמּכָ
  :ְּיאות

י ָבָניו ִאּתֹו ּתֹו וְנׁשֵ ַּוָיֹבא ֹנַח וָבָניו ְוִאׁשְ ּ י ִחָי. ּ ֵתר )ירמיה כג(ּיא ָפַתח ְוָאַמר ַּרּבִ  ִאם ִיּסָ
ִרים ַוֲאִני לא ֶאְרֶאּנו ְנֻאם ְיָי ְסּתָ ּמִ א ְסִתיִמין . ִּאיׁש ּבַ א ֲאִטיִמין ִלּבָ ֵני ָנׁשָ ה ִאּנון ּבְ ּמָ ּּכַ

יה ֲהֹלא ֶאת ַהּשָׁ יָקָרא ְדָמאֵריהֹון ִדְכִתיב ּבֵ יִחין ְוָלא ָיְדִעין ּבִ ּגִ ַּעְייִנין ְדָלא ַמׁשְ ּ ַמִים ְוֶאת ּ



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

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

ָרא ֵמחֹוַבְייהו ְוָאְמֵרי ִמי רֹוֵאנו וִמי . ָהָאֶרץ ֲאִני ָמֵלא ּתְ א ְלִאְסּתַ ִני ָנׁשָ עון ּבְ ֵּהיך ּבָ ּ ּ ּ ְ

יֶהם)ישעיה כט(, ּוְכִתיב. ּיֹוְדֵענו ך ַמֲעׂשֵ ַמְחׁשָ יה. ְ ְוָהָיה ּבְ ּמֵ ְּלָאן ִיְתַטְמרון ִמּקַ ּ.  
א ְדָבָנה ַפְלְטִרין ְוֲע ְּלַמְלּכָ חֹות ַאְרָעא ְטִמיִרין ְפִציִריןּ ֵני ַפְלְטִרין . ַּבד ּתְ ְּליֹוִמין ָמָרדו ּבְ ּ

א ַאְסַחר  ַמְלּכָ ַגְייסֹוי)אצער(ּבְ א ּבְ חֹות . ּ ֲעַלְייהו ַמְלּכָ ְרַמְייהו ּתְ ָּמה ֲעָבדו ָעאלו וְטִמירו ּגַ ּ ּ ּ ּ
ּנוְקֵבי ְפִסיִרין א ֲאָנא ַעְבִדית לֹון וִמּקַ. ּ ָראָּאַמר ַמְלּכָ ָעאן ְלִאְתַטּמָ אי ַאּתון ּבָ ֲהָדא , ּּמָ

ִרים ַוֲאִני ֹלא ֶאְרֶאּנו ְנֻאם ְיָי ְסּתָ ּמִ ֵתר ִאיׁש ּבַ ּהוא ִדְכִתיב ִאם ִיּסָ ֲּאָנא הוא ַדֲעָבִדית . ּ ּ
אי ָרא ַקּמָ ְנוְקֵבי ְפִסיִרין ְוֲעָבִדית ֲחׁשֹוָכא וְנהֹוָרא ְוַאּתון ֵאיך ָיְכִלין ְלִאְתַטּמָ ּ ּ ּּ.  

  ב''ח עדף ס
א ֲחֵזי ְסָיא, ּתָ ְרֵמיה ְלִאְתּכַ יך ּגַ י ָמאֵריה ְוַאְמׁשִ ר ָנׁש ָחֵטי ַקּמֵ ד ּבַ ּּכַ ִריך הוא . ְּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ

ְלָיא ִאְתּגַ יה ִדיָנא ּבְ ָּעִביד ּבֵ ָרא . ּ ֵעי ְלַאְסּתָ ִריך הוא ּבָ א ּבְ י ַגְרֵמיה קוְדׁשָ ר ָנׁש ַאְדּכֵ ְּוַכד ּבַ ּ ְּ

ֵּליה ְדָלא ִיְתֲח יֹום ַאף ְיָיּ ֵעי ֵליה ְלֵאיַנׁש . ֵזי ּבְ ְּדַוַדאי ִאּבָ ּ י ) ב''דף סח ע(ּ ְּדָלא ִיְתֲחֵזי ַקּמֵ
יה ל ּבֵ ּכֵ ְרָיא ַעל ַעְלָמא ְדָלא ִיְסּתַ ד ׁשַ ָלא ּכַ ְּמַחּבְ יה ִאית ֵליה . ּ ל ִאּנון ְדִיְתַחזון ַקּמֵ ְּדָהא ּכָ ּ ּ ּ ּ ּּ

ָלא   .ְּרׁשו ְלַחּבָ
אְּוַהְיינו ְדָקֲאַמר ַר יׁשָ ר ָנׁש ְדֵעיֵניה ּבִ ל ּבַ ְמעֹון ּכָ י ׁשִ ּּבִ ְרָיא ֲעלֹוי, ּ ָלא ׁשַ . ֵּעיָנא ִדְמַחּבְ

ָלא ְדָעְלָמא ִאְקֵרי יה ְוָלא ְלִאְתְקָרָבא . ְּוִאיהו ְמַחּבְ ָרא ִמּנֵ ּמְ ֵעי ֵליה ְלִאיֵניׁש ְלִאְסּתַ ְּוִלּבָ ּ
ַזק  ֲהֵדיה ְדָלא ִיּתְ ּּבַ ְלָיאְוָאִסיר ְלִמְקַרב. )קמיה(ּ ִאְתּגַ ֲהֵדיה ּבְ ום ָהִכי ֵמִאיׁש ַרע ַעִין . ּ ּבַ ּוִמּשׁ ּ

יה ָרא ִמּנִ ּמְ ֵעי ְלִאְסּתַ ה. ּּבָ ה ְוַכּמָ ּמָ ֶות ַעל ַאַחת ּכַ י ַמְלַאך ַהּמָ ּמֵ ִתיב )ועל דא(. ְִמּקַ  ַמה ּכְ
ִבְלָעם  ֻתם ָהָעִין)במדבר כד(ּבְ ֶבר ׁשְ א ֲהָוה ֵל. ּ וְנֻאם ַהּגֶ יׁשָ ּיה וְבָכל ֲאַתר ְדֲהָוה ְּדֵעיָנא ּבִ ּ ּ

ָלא יך ֲעֵליה רוַח ְמַחּבְ יה ֲהָוה ַאְמׁשִ ל ּבֵ ּכֵ ִּמְסּתַ ּ הו . ְּ ָלא ּבְ ּכָ ֵעי ְלִאְסּתַ ך ֲהָוה ּבָ ּוְבִגין ּכָ ְּ

ל ּכֵ ָכל ֲאַתר ְדֵעיֵניה ֲהָוה ִמְסּתַ ֵצי ּבְ ִגין ִדיׁשֵ ָרֵאל ּבְ ִיׂשְ ּּבְ ּ ְלָעם ֶאת ֵעי. ּ א ּבִ ִתיב ַוִיּשָׂ ָניו ַּמה ּכְ
א יׁשָ ֵעיָנא ּבִ ָרֵאל ּבְ ִיׂשְ הו ּבְ ָלא ּבְ ּכָ ִגין ְלִאְסּתַ ְּדָזִקיף ֵעיָנא ַחד וָמִאיך ֵעיָנא ַחד ּבְ ּ ְּ.  

א ֲחֵזי ָבָטיו, ּתָ ָרֵאל ׁשֹוֵכן ִלׁשְ ִתיב ַוַיְרא ֶאת ִיׂשְ א ַחְפָיא ֲעַלְייהו . ַּמה ּכְ ִכיְנּתָ ְּוָחָמא ִדׁשְ ּ
ּקְ ּוְרִביָעא ֲעַלְייהו ִמְתּתַ ְלָטָאה ֲעַלְייהו ֵעיֵניהּ חֹוָתה ְוָלא ָיִכיל ְלׁשַ ְבִטין ּתְ ְתֵריַסר ׁשִ ָּנא ּבִ ּ ּ .

ַגְדָפָהא א ִעָלָאה ְרִביָעא ֲעַלְייהו ְוָחַפת לֹון ּבְ ָּאַמר ֵאיך ֵאיכֹול ְלהֹון ְדָהא רוַח ַקִדיׁשָ ּ ּ ּּ ְ .
ֲאִרי ַכב ּכַ ַרע ׁשָ ִגין . ֶּמּנוִמי ְיִקי. ּוְכָלִביא, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ּכָ ִּמי ְיִקיֶמּנו ֵמֲעַלְייהו ּבְ ּ

ְלָטא ֵעיָנא ֲעַלְייהו ְּדִיְתַגְלָיין ְוׁשָ ּ.  
ָרא ֵמֵעיָנא ְדָלא ָיִכיל רוַח  ּתְ ָעא ְלַחְפָיא ְלֹנַח ְלִאְסּתַ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ְּוַעל ָדא קוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ

ל ְוָהא  ִגין ְדָלא ִיְתַחּבֵ ְלָטא ֲעֵליה ּבְ ְּמָסֳאָבא ְלׁשַ ָמרּ ָמר . ִאּתְ ָמה ְדִאּתְ ַּוָיֹבא ֹנַח ּכְ ּ
ָרא ֵמֵעיָנא ּתְ ּבול . ְלִאְסּתַ ִּמְפֵני ֵמי ַהּמַ ּ ְדַמִיין ָדֲחקו ֵליה)דהא(ּ ּ ּ י יֹוֵסי ָחָמא ַמְלַאך . ּ ְָאַמר ַרּבִ

ֶות ְדֲהָוה ָאֵתי  ך ָעאל ְלֵתיבוָתא)ג לגביה''א ל''ד(ַּהּמָ ּ וְבִגין ּכָ ְּ  



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]40דף [ -ּ

ר ָבה ּתְ ּמַ ֵריַסר ַיְרִחין. )שתא(ִריַסר ַיְרֵחי ְּוִאְסּתַ אי ּתְ י . ְוַאּמַ י ִיְצָחק ְוַרּבִ ה ַרּבִ ְּפִליֵגי ּבָ ּ
ּב ַיְרִחין ְדָכך ִאיהו ִדיָנא ְדַחָייַבָיא''ַחד ָאַמר י. ְּיהוָדה ּ ָלָמא ַצִדיק . ְּ א ''נ(ְּוַחד ָאַמר ְלַאׁשְ
ין ְדִאְת)צריך ָאר ַדְרּגִ ֵריַסר וׁשְ ין ּתְ ּ ַדְרּגִ ּ ּ יָבהּ   .ַּחֵזי ְלֲאָפָקא ִמן ּתֵ

א ֶאׁשָ א ַיְרֵחי ּבְ יּתָ ַמָיא ְוׁשִ א ַיְרֵחי ִאּנון ּבְ ּתָ י ְיהוָדה ָאַמר ׁשִ ַּרּבִ ְּוָהא ָהָכא ַמָייא ֲהוו . ּ
ֵריַסר ַיְרֵחי אי ּתְ א)ליה(ָאַמר . ַאּמַ ַמָיא ְוֶאׁשָ ְתֵרי ִדיִנין ְדֵגיִהּנֹם ִאְתָדנו ּבְ י יֹוֵסי ּבִ ּ ַרּבִ ּ .

ַמ ַתְלָגאּבְ ָּיא ְדַמִיין ְדָנֲחתו ֲעַלְייהו ִמְלֵעיָלא ֲהוו ְצִניִנין ּכְ ּ ּ ּ א . ּּ ּתָ א ְדַמִיין ְדַנְפֵקי ִמּתַ ֶאׁשָ ּּבְ ּ
א ֶאׁשָ א וַמָייא . ֲּהוו ְרִתיָחן ּכְ ֶאׁשָ ִדיָנא ְדֵגיִהּנֹם ִאְתָדנו ּבְ ְּוַעל ָדא ּבְ ּ ּ ּ ובגין כך תריסר ירחי (ּ

ועל דא כל אנון חייבי . יביא בגיהנם תריסר ירחי הוו והא אוקמוההוו דאמר רבי אלעזר דינא דחי
ִציאו ֵמָעְלָמא)עלמא אתדנו בתרין דינין אלין במיא ואשא ּתֵ ּ ַעד ְדִאׁשְ ר . ּ ּתֵ ְוֹנַח ֲהָוה ִמְסּתַ

יה ָלא ָלא ָקִריב ְלַגּבֵ י ֵמֵעיָנא וְמַחּבְ ּסֵ ֵתיבוָתא ְוִאְתּכַ ּּבְ ּ ְטָיא ַעל ְּוֵתיבוָתא ִאיִהי ֲהָוה ׁשַ, ּ
ָרם ֵמַעל ָהָאֶרץ יָבה ַוּתָ או ֶאת ַהּתֵ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ַוִיׂשְ ַּאְנֵפי ַמָיא ּכְ ּ ּ.  

ִעים יֹום ָלקו ִעים יֹום ַעל ָהָאֶרץ ְוגו. ַּאְרּבָ ּבול ַאְרּבָ ִּדְכִתיב ַוְיִהי ַהּמַ ָאר ִזְמָנא . 'ּ ְוָכל ׁשְ
ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַוִיּמָ. ִּאְתְמחון ֵמָעְלָמא ַּווי לֹון ְלִאּנון ַחָייַבָיא ְדָהא ָלא . ּחו ִמן ָהָאֶרץּ ּ

ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר חו ּכְ ִדיָנא ֲהָדא הוא ִדְכִתיב ַוִיּמָ ָעְלָמא ְלֵמיַקם ּבְ ְּיקומון ְלַאְחָייא ּבְ ּ ּ ּּ ,
ָמם ָמִחית ְלעֹוָלם ָוֶעד)תהלים ט( ִדיָנא ָלא ְיקומון.  ׁשְ ְּדֲאִפילו ְלֵמיַקם ּבְ ּ ּ ּּ:  

ָרם ֵמַעל ָהָאֶרץַּוִי ָבה ַוּתָ או ֶאת ַהּתֵ א ָפַתח . ּׂשְ י ַאּבָ ַמִים )תהלים נז(ַּרּבִ ּ רוָמה ַעל ַהּשָׁ
בֹוֶדך ל ָהָאֶרץ ּכְ ָכל . ֱָאֹלִהים ַעל ּכָ יִזין ְלָמאֵריהֹון ּבְ ַּווי לֹון ְלַחָייַבָיא ְדִאּנון ָחָטאן וַמְרּגִ ּ ּ

ּוְבחֹוַבְייהו ַדְחָיין ָלה ַלּשְׁ. יֹוָמא ּ ּ א ֵמַאְרָעאּ ֵלק ֵמָעְלָמא. ִכיְנּתָ ְּוָגְרִמין ְדִתְסּתַ א . ּ ִכיְנּתָ ּוׁשְ
ַמִים ֱאלִהים. ִאְקֵרי ֱאֹלִהים ִתיב רוָמה ַעל ַהּשָׁ ְּוֲעָלה ּכְ ּ.  

א ֲחֵזי ָבה ְדַדְחָיין ָלה ְלַבר, ּתָ או ֶאת ַהּתֵ ִתיב ַוִיׂשְ ַּמה ּכְ ּ ּ ָרם ֵמַעל ָהָאֶרץ. ּ ְּדָלא , ַוּתָ
ְרָייא הׁשַ ְלַקת ִמּנָ ָעְלָמא ְוִאְסּתַ ְלַקת ֵמָעְלָמא. ּ ּבְ ָעְלָמא , ְוַכד ִאְסּתַ ח ּבְ ּגַ ָּהא ֵלית ַמאן ְדַיׁשְ

ְלָטא  ֵדין ֲעלֹוי)בדינא(ְוִדיָנא ׁשָ יה .  ּכְ ְלקון ִמּנֵ ְּוַכד ִיְתָמחון ַחָייֵבי ָעְלָמא ְוִיְסּתַ ּ ּּ , )דעלמא(ּ
ָעְל א ֲאַהְדַרת ְמדֹוָרה ּבְ ִכיְנּתָ   .ָמאּׁשְ

  א''דף סט ע
י ֵייָסא ַההוא , ָּאַמר ֵליה ַרּבִ ָרֵאל ְדִאְתָמחון ַחָייַבָיא ְדֲהוו ּבְ ִּאי ָהִכי ָהא ַאְרָעא ְדִיׂשְ ּ ּ ּ ּּ

ִדְבַקְדִמיָתא א ְלַאְתָרה ּכְ ִכיְנּתָ אי ָלא ֲאַהְדַרת ׁשְ ִּזְמָנא ַאּמַ ֲארו . ּ ּתָ ִגין ְדָלא ִאׁשְ ָּאַמר ֵליה ּבְ ּ ּ
ֵא ָאר ַזּכָ ִויַאת )אבל(ֶּאָלא . י ָעְלָמאָּבה ׁשְ ָכל ֲאַתר ְדֲאְזלו ַנְחַתת ְוׁשַ ּ ּבְ ּ ְּמדֹוָרה ) א''דף סט ע(ּ

הֹון ְייהו. ִעּמְ א ִמּנַ ַאְרָעא נוְכָרָאה ָאֳחָרא ָלא ִאְתָפְרׁשָ ּוַמה ּבְ ּ ָארו , ּּ ּתְ ן ִאי ִאׁשְ ּכֵ ל ׁשֶ ּּכָ
א ַאְרָעא ַקִדיׁשָ   .ּּבְ
ָמר ָכל חֹוִבין . ְוָהא ִאּתְ אּבְ ִכיְנּתָ ְּדַחָייֵבי ָעְלָמא ַדְחָיין ָלה ַלּשְׁ ּ ל . ּּ ְייהו ַמאן ִדְמַחּבֵ ַּחד ִמּנַ ּ

ְדֲאָמָרן ַפְלֵטִרין. ָּאְרֵחיה ַעל ַאְרָעא ּכִ א ְוָלא ָעאל ּבְ ִכיְנּתָ ך ָלא ָחֵמי ַאְנֵפי ׁשְ ּוְבִגין ּכָ ְ ְוַעל . ּ
חו ִמן ָהָאֶרץ ִאְתָמח ִאֵלין ַוִיּמָ ִתיב ּבְ ָּדא ּכְ ּּ ּון ִמן ּכָֹלאּ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]41דף [ -ּ

א ֲחֵזי ִריך הוא ְלַאְחָייָאה ֵמַתָייא, ּתָ א ּבְ ין קוְדׁשָ ַההוא ִזְמָנא ְדַזּמִ ּּבְ ּ ּ ל ִאּנון ֵמִתין , ְּ ּּכָ
ִריך הוא ִיְבָרא לֹון ּגוַפְייהו  א ּבְ ָאר ַאְרִעין נוְכָרִאין קוְדׁשָ ׁשְ חון ְלַבר ּבִ ּכְ ּתַ ְּדִיׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ א יוקים ''נ(ְּ

ְדָקא ָחֵזי)לון בגופייהו חֹות ַאְרָעא ַההוא .  ּכְ ַבר ָנׁש ּתְ יה ּבְ ַאר ּבֵ ּתָ ְרָמא ַחד ְדִאׁשְ ְּדָהא ּגַ ּ ּ ּ
ל ּגוָפא ִריך הוא ּכָ א ּבְ ִעיָסה ְוֲעֵליה ִיְבֵני קוְדׁשָ ֲחִמיָרא ּבְ ַּגְרָמא ִיְתֲעִביד ּכְ ּ ּ ְּ.  

ַא ָמִתין ֶאָלא ּבְ ִריך הוא ִנׁשְ א ּבְ ְּוָלא ָיִהיב לֹון קוְדׁשָ ּ ָרֵאלְּ יחזקאל (, ִּדְכִתיב. ְרָעא ְדִיׂשְ
י ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם )לז ְברֹוֵתיֶכם ַעּמִ ה ֲאִני פֹוֵתַח ֶאת ִקְברֹוֵתיֶכם ְוַהֲעֵליִתי ֶאְתֶכם ִמּקִ ּ ִהּנֵ

ָרֵאל חֹות ַאְרָעא. ֶאל ַאְדַמת ִיׂשְ לון ּתְ ְלּגְ ְּדִיְתּגַ י רוִחי ָבֶכם . ּ ִתיב ְוָנַתּתִ ּוְלָבַתר ַמה ּכְ ּ
ל . 'ְחִייֶתם ְוגוִו ָמִתין ּכָ לון ִנׁשְ ָרֵאל ְיַקּבְ ַאְרָעא ְדִיׂשְ ְּדָהא ּבְ ֵני ָעְלָמא)אנון(ּ ר ִאֵלין .  ּבְ ּּבַ
ֲאבו וְסִאיבו ַאְרָעא)דרא דטופנא( ּ ְדִאְסּתָ ּ ּ חו ִמן ָהָאֶרץ. ּ ִתיב ַוִיּמָ ִאֵלין ּכְ ּּבְ ּ ִמן ָהָאֶרץ . ּ

ב ְדַאְקׁשו . ַּדְייָקא ְּוַאף ַעל ּגַ ְּוַאְפִליגו ַקְדָמֵאי ַעל ָדאּ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ּ חו ּכְ ַּוִיּמָ תהלים (, ּ
ֶפר ַחִיים)סט חו ִמּסֵ   .ּ ִיּמָ

חו ִמן ָהָאֶרץ ָעְלָמא ְדָאֵתי ִדְכִתיב ַוִיּמָ ְמעֹון ַוַדאי ֵלית לֹון חוָלָקא ּבְ י ׁשִ ָּאַמר ֵליה ַרּבִ ּ ּ ּ ּּ .
ּוְכִתיב ְלעֹוָלם ִייְרׁשו ָאֶרץ ִדיןֲאָבל ְי. ּ ּקומון ּבְ ִתיב. ּ ִני )דניאל יב(, ְּוֲעַלְייהו ּכְ ים ִמיׁשֵ  ְוַרּבִ

ַּאְדַמת ָעָפר ָיִקיצו ֵאֶלה ְלַחֵיי עֹוָלם ְוֵאֶלה ַלֲחָרפֹות וְלֵדָראֹון עֹוָלם ּּ ָהא ֲאָבל . ּּ א ּבְ ּוְפלוְגּתָ ּ
ָמה ְדאוְקמוָה ַחְבַרָייא ּּכָֹלא ּכְ ּ ּ:  
ל ַהְיקום ֲאׁשֶ ח ֶאת ּכָ ַּוִיּמַ א ָאַמר . ּר ַעל ְפֵני ָהֲאָדָמהּ י ַאּבָ ל )את כל(ַרּבִ  ְלַאְכָלָלא ּכָ

ן ַעל ַאְרָעא ְלִטין ְמַמּנָ ִליִטין ְדׁשָ ִּאּנון ׁשַ ר ַעל ְפֵני ָהֲאָדָמה. ּּ ְּוָדא הוא ַהְיקום ֲאׁשֶ ּ ְּדַכד . ּ
ְבֵני ָעְלָמא ַאֲעַבר ְלִאּנון  ִריך הוא ִדיָנא ּבִ א ּבְ ָּעִביד קוְדׁשָ ּ ּ ן ֲעַלְייהו ְּ ִליִטין ִדְמַמּנָ ּׁשַ ּ ּ

ְדַפְייהו ִדְכִתיב  חֹות ּגַ ַקְדִמיָתא וְלָבַתר ְלִאּנון ְדַיְתֵבי ּתְ ּּבְ ּ ּ ּ  ִיְפקֹוד ְיָי ַעל ְצָבא )ישעיה כד(ּ
רֹום וְלָבַתר ַעל ַמְלֵכי ָהֲאָדָמה ַעל ָהֲאָדָמה ּמָ רֹום ּבַ   .ַּהּמָ

יה ְּוֵהיך ִמְתַעְבָרן ַקּמֵ נוָרא ְדָדִליק ֲהָדא הוא ִדְכִתיבֶּאָלא ַאֲע. ָ ַּבר לֹון ּבְ ּ י )דברים ד(, ּ  ּכִ
א' ה ֱּאלֶהיך ֵאׁש אֹוְכָלה הוא ֵאל ַקּנָ א . ָ א)הוא(ֶאׁשָ ַּההוא ָיקום ְדֲעַלְייהו . ּ ְדָאִכיל ֶאׁשָ ּ ּ ּ
א)א מעבר''נ( ֶאׁשָ ַמָיא.  ּבְ חֹוַתְייהו ּבְ ְּוִאּנון ְדַיְתֵבי ּתְ ּ ך ַוִי. ּ ּוְבִגיֵני ּכָ ְ ר ּ ל ַהְיקום ֲאׁשֶ ח ֶאת ּכָ ּּמַ

חו ִמן ָהָאֶרץ. ַּעל ְפִני ָהֲאָדָמה ַמִים ַוִיּמָ ֵהָמה ַעד ֶרֶמׂש ְוַעד עֹוף ַהּשָׁ ּוְלָבַתר ֵמָאָדם ְוַעד ּבְ ּּ .
א ל ִאֵלין ִדְלַתּתָ ּּכָ ֶאר ַאך ֹנַח. ּ ְַוִיּשָׁ ַּאך ִלְמעוֵטי. ּ ר ֹנַח ו. ְ ָעְלָמא ּבַ ֲארו ּבְ ּתָ ְּדָלא ִאׁשְ ּ יה ּ ְּדִעּמֵ

ֵתיבוָתא י יֹוֵסי אֹוֵמר ֲחִגיר ֲהָוה ְדָאִכיׁש ֵליה ַאְרָיא ְוָהא אוְקמוָה. ּּבְ ַּרּבִ ּ ּ ּ:  
ָבה ּתֵ ר ִאּתֹו ּבַ ֵהָמה ֲאׁשֶ ל ַהּבְ ל ַהַחָיה ְוֶאת ּכָ ַּוִיְזּכֹר ֱאלִהים ֶאת ֹנַח ְוֶאת ּכָ י ִחָייא . ּ ַּרּבִ

רּ ָערום ָרָאה ָרָעה ְוִנְס)משלי כב(ָּפַתח  ָמר ַעל ֹנַח ְדָעאל ְלֵתיבוָתא . ּתָ ַּהאי ְקָרא ִאּתְ ּ
ה ר ּבָ ּתַ ִזְמָנא ְדַמָייא ָדֲחקו ֵליה. ְּוִאְסּתַ ְּוָעאל ְלגֹו ֵתיבוָתא ּבְ ּ ּ ָמר ְדַעד ָלא ָעאל . ּּ ְּוָהא ִאּתְ

יַנְייהו ְוַאְסַחר לֹון ֶות ְדָאִזיל ּבֵ ְּלֵתיבוָתא ָחָמא ֵליה ְלַמְלַאך ַהּמָ ּ ּ יָו. ְּ ּן ְדָחָמא ֵליהּכֵ ָעאל , ּ
ַגָוה ר ּבְ ּתַ ָבה ְוִאְסּתַ ַּלּתֵ ר. ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ָערום ָרָאה ָרָעה ְוִנְסּתָ ְָרָאה ָרָעה ָדא ַמְלַאך . ּ ּ

ּבול יה ֲהָדא הוא ִדְכִתיב ִמְפֵני ֵמי ַהּמַ ּמֵ ר ִמּקַ ֶות ְוִנְסּתָ ַּהּמָ ּ ּּ.  



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

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

י יֹוֵסי ָאַמר ָערום ָרָאה ָרָעה ְוִנְס רַּרּבִ ָמר , )ויסתר לא כתיב(. ּתָ ַּאֲהַדר ַעל ַמה ְדִאּתְ
י  ֵתר ְוָלא ָיקום ְלַבר ְוָלא ִיְתֲחֵזי ַקּמֵ ים ִיּסָ ר ָנׁש ַחּכִ ָעְלָמא ּבַ ְרָיא ּבְ ִזְמָנא ְדמֹוָתא ׁשַ ּּבְ ּ

ָלא ִגין ְדֵכיָון ְדִאְתְייִהיב ֵליה ְרׁשו. ְמַחּבְ ּּבְ ּ ּ ּכְ, ּ ּתַ ל ִאּנון ְדִיׁשְ ל ּכָ ְּיַחּבֵ יה ְוַיַעְברון ּ ּחון ַקּמֵ ּ ּ
ִאְתַגְלָייא יה ּבְ יה . ַּקּמֵ יה ְוִאְתַחְזָיין ַקּמֵ ְּוסֹוָפא ִדְקָרא וְפָתִאים ָעְברו ְוֶנֱעָנׁשו ָעְבִרין ַקּמֵ ּ ּ ּ ּ

  .ְּוֶנֱעָנׁשו

  ב''דף סט ע
ָּדָבר ַאֵחר ָעְברו ָּעְברו ִפּקוָדא , ּ ּר ָערום ָרָאה ָּדָבר ַאֵח. ּ ְוֶנֱעָנׁשו)א דמאריהון''נ( )דא(ּּ
ר ָדא ֹנַח ֵני ָדֵריה. ָּרָעה ְוִנְסּתָ ּוְפָתִאים ָעְברו ְוֶנֱעָנׁשו ִאֵלין ּבְ ּ ּ ר , )ונענשו(. ּּ ּתַ יָון ְדִאְסּתַ ּּכֵ

ל ַההוא ִזְמָנא ן ּכָ ּמָ ֵהי ּתַ ּתָ   .ְּלָבַתר ַוִיְזּכֹר ֱאֹלִהים ֶאת ֹנַח) ב''דף סט ע(. ְּוִאׁשְ
ְמעֹון  י ׁשִ ִתיב )ור אלהים את נחויזכ(ָאַמר ַרּבִ ֲעָתא ְדִדיָנא ִאְתֲעִביד ָלא ּכְ ׁשַ א ֲחֵזי ּבְ ּ ּתָ

יה ְזִכיָרה יָון ְדִאְתֲעִביד . ּּבֵ ּ ִדיָנא ְוִאְתֲאִבידו ַחָייֵבי ָעְלָמא)ביה(ּּכֵ ּ יה ְזִכיָרה, ּ ִתיב ּבֵ ֵדין ּכְ . ּּכְ
רוָתא ָלא ִאׁשְ ָעְלָמא ִאְתַחּבְ ְרָיא ּבְ ד ִדיָנא ׁשַ ְּדָהא ּכַ ּ ַכחּ ְרָיא ַעל ָעְלָמא. ּתְ ָלא ׁשַ . ּוְמַחּבְ

יך רוְגָזא ּכִ ּתַ יָון ְדִאְתֲעַבר ִדיָנא ְוִאׁשְ ּּכֵ ּ ב ּכָֹלא ְלַאְתֵריה, ְּ ּּתָ ִתיב ָהָכא ַוִיְזּכֹר . ּ ך ּכְ ּוְבִגין ּכָ ְ ּ
ְרָיא ָזכֹור. ֱאלִהים ֶאת ֹנַח ְּדֵביה ׁשַ יה. ּ ִתיב ּבֵ ְּדֹנַח ִאיׁש ַצִדיק ּכְ ּ ּ.  

ִתיב ֵחם)תהלים פט(, ּכְ ּבְ ה ְתׁשַ ׂשֹוא ַגָליו ַאּתָ ֵגאות ַהָים ּבְ ל ּבְ ה מֹוׁשֵ ּ ַאּתָ ּ ֲעָתא . ּ ׁשַ ּבְ
ַגְלּגוֵלי וְתהֹוֵמי ָסְלֵקי ְוָנֲחֵתי א ָקִפיץ ּבְ ְּדַיּמָ ּ ְטָרא , ּ ַדר ַחד חוָטא ִמּסִ ִריך הוא ׁשָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ְּ

ִכיך  לֹוי ְוׁשָ ְלּגְ יך ּגַ ְְדָיִמיָנא וָמׁשִ ְ ּ ַּזְעֵפיה ְוֵלית ַמאן ְדָיַדע ֵליהּ ּ ּ ּ.  
ן ֵליה ַההוא נוָנא וָבַלע ֵליה א ְוִאְזַדּמַ ּיֹוָנה ָנַחת ְלַיּמָ ּ ּ ּ ּ יה . ּ ְמֵתיה ִמּנֵ ֵּהיך ָלא ָנְפַקת ִנׁשְ ּ ְ

ְּוָלא ָפְרָחא ִמָיד א. ּ אוָתא ְדַיּמָ ַההוא ּגֵ ִליט ּבְ ִריך הוא ׁשַ א ּבְ ִגין ְדקוְדׁשָ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ ּ ּּ ּהוא ְוַה. ְ
ַלק א ְלֵעיָלא וֵביה ִאְסּתַ ָמאָלא ְדָסִליק ֵליה ְלַיּמָ א הוא ַחד חוָטא ִדׂשְ אוָתא ְדַיּמָ ּּגֵ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ְוִאי . ּ

ְטָרא ְדָיִמיָנא ָלא ָסְלָקא ְלָעְלִמין ָּלאו ַההוא חוָטא ְדָמֵטי ֵליה ִמּסִ ּ ּ ּ ּ ְדַההוא )דכיון(ְדַכד . ּ ּ
א ִאְת א ְוַיּמָ ֲאָגן ְלִמְטַרף ַטְרָפאּחוָטא ָנִחית ְלַיּמָ לֹוי ְוׁשַ ְלּגְ ֵדין ִאְתָעִרין ּגַ ה ּכְ ַּאִחיד ּבָ ַעד . ּ

ִריך הוא ָאִתיב ֵליה  א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ   .ּ ְלֲאחֹוָרא ְוָתִבין ְלַאְתַרְייהו)לון(ְּ
ֵחם ּבְ ה ְתׁשַ ׂשֹוא ַגָליו ַאּתָ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ּבְ א. ּ ֵלי ַיּמָ ֵחם ְלִאּנון ּגַ ּבְ ׁשַ ּּתְ ֵחם . ּ ּבְ ׁשַ ּתְ

ר לֹון ְלֲאָתָבא ְלַאְתַרְייהו ַתּבַ ִגין ְדָסְלִקין . ּּתְ ָבָחא הוא לֹון ּבְ ׁש ׁשְ ֵחם ַמּמָ ּבְ ׁשַ ָּדָבר ַאֵחר ּתְ ּ ּ
א ְלֶמחֵמי ִתיאוְבּתָ ב ְדָלא ָיִכיל . ּּבְ ָלא וְלִמְנַדע ַאף ַעל ּגַ ּכָ ל ָמאן ְדָכִסיף ְלִאְסּתַ אן ּכָ ִּמּכָ ּ ּ

ָחן ֵליה)ה רשותאא ולא יהבין לי''נ( ּבְ ָבָחא ִאיהו ִדיֵליה ְוֹכָלא ְמׁשַ ּ ׁשְ ּ ּּ.  
ִריך הוא  א ּבְ ר ֵליה קוְדׁשָ יָבה ָדִחיל ֲהָוה ְדָלא ִיְדּכַ ּתֵ ד ֲהָוה ּבַ י ְיהוָדה ֹנַח ּכַ ָּאַמר ַרּבִ ּ ּ ּ ּ ְּ

ֵדין ַמ. ְלָעְלִמין ְּוֵכיָון ְדִאְתֲעִביד ִדיָנא ְוִאְתֲעָברו ַחָייֵבי ָעְלָמא ּכְ ּ ּ ִתיב ַוִיְזּכֹר ֱאֹלִהים ּ ּה ּכְ
  .ֶאת ֹנַח



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]43דף [ -ּ

א ֲחֵזי י ֶאְלָעָזר ָאַמרּתָ ֵעי ֵליה ְלֵאיִניׁש , ַרּבִ ָעְלָמא ָלא ִליּבָ ְרָיא ּבְ ֲעָתא ְדִדיָנא ׁשַ ׁשַ ּּבְ
ֵמיה ְלֵעיָלא  ר ׁשְ ְּדִיְדּכַ רון . )קמיה דקודשא בריך הוא בעלמא(ּ ֵמיה ִיְדּכְ ר ׁשְ ְּדָהא ִאי ַאְדּכַ ּ ּ

יה)כלהו(חֹובֹוי  ָחא ּבֵ ּגָ ּ ְוֵייתון ְלַאׁשְ ית. ּ וַנּמִ ְּדַההוא יֹוָמא יֹום טֹוב ְדֹראׁש , ְּמָנָלן ִמּשׁ ּ ּ
ִריך הוא ָדִאין ָעְלָמא א ּבְ ָנה ֲהָוה ְוקוְדׁשָ ַּהּשָׁ ּ ע . ְּ ּוְכֵדין ָאַמר ֵליה ֱאִליׁשָ  ֲהֵיׁש )מלכים ב ד(ּ

ִר א ּבְ ֶלך ָדא קוְדׁשָ ר ָלך ֶאל ַהּמֶ ְּלַדּבֵ ּ ְ ּיך הואְ ְִדְכֵדין ִאְקֵרי ֶמֶלך. ְ דֹוׁש ֶמֶלך . ּ ְֶמֶלך ַהּקָ ְ

ָפט ׁשְ ֶבת. ַּהּמִ י ָאֹנִכי יֹוׁשָ תֹוך ַעּמִ י ֶאָלא . ְַוּתֹאֶמר ּבְ חון ּבִ ּגְ רון ִלי ְוִיׁשְ ֵעיָנא ְדִיְדּכְ ָּלא ּבָ ּ ּ ּ
תֹוך ַעִמי א . ְּבְ ין ַעּמָ יה ּבֵ ַּמאן ְדֲעִייל ֵריׁשֵ חו)כלא(ּּ ּגְ ּן ֲעֵליה ְלֵמיַדן ֵליה ְלִביׁשּ ָלא ִיׁשְ ּ .

י תֹוך ַעּמִ ִגיֵני ָכך ָאְמָרה ּבְ ְּבְ ְ.  
א ֲחֵזי ר, ּתָ ָעְלָמא ָלא ִאְדּכַ ְרָיא ּבְ ֲעָתא ְדרוְגָזא ׁשַ ׁשַ יָון ְדִדיָנא ִאְתֲעָבר ַמה . ֹּנַח ּבְ ּּכֵ

ֵמיה ר ׁשְ א ִאְדּכַ ּתָ ִתיב ַוִיְזּכֹר ֱאלִהים ֶאת ֹנַח ַהׁשְ ּּכְ ָמה ָּדָבר ַאֵח. ּ ּר ַוִיְזּכֹר ֱאלִהים ֶאת ֹנַח ּכְ
ִריִתי   .ְּדַאּתְ ָאֵמר ָוֶאְזּכֹר ֶאת ּבְ

פֹוְטִקָיא ְללוד י ִחְזִקָיה ֲהָוה ָאִזיל ִמּקַ ַּרּבִ ּ י ֵייָסא. ּּ יה ַרּבִ ָּפַגע ּבֵ ַווְהָנא ֲעָלך . ּ ְָאַמר ֵליה ּתְ ּ
ְלחֹוָדך ְְדַאּתְ ּבִ ר. ּ ִניָנן ְדָלא ִיפוק ּבַ ְּדָהא ּתָ ּ ָאְרָחאּּ ָּאַמר ֵליה ַרְבָיא ַחד ָאִזיל .  ָנׁש ְיִחיָדאי ּבְ

ֲהָדאי ְוִאיהו ָאֵתי ֲאַבְתָראי ֲהָדך ַמאן ְדָלא . ּּבַ ַווְהָנא ֵאיך ָאִזיל ּבַ ָּאַמר ֵליה ְוַעל ָדא ּתְ ּ ְּ ְ

יה ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא ֵעי ּבֵ ּתָ ִּתׁשְ ָאְרָחא ְו. ּ ל ַמאן ְדָאִזיל ּבְ ִניָנן ּכָ ְּדָהא ּתָ יה ִמֵלי ּ ָּלאו ִעּמֵ ּ
יה ַנְפׁשֵ ן ּבְ ּכַ ָּאַמר ֵליה ָהִכי הוא ַוַדאי. ְּדאֹוַרְייָתא ִאְסּתַ ּ ּ.  

ִרי ֵמָאן ֲאַתר ַאְנּתְ. ַּאְדָהִכי ָמָטא ַההוא ַרְבָיא י ֵייָסא ּבְ ָּאַמר ֵליה . ָּאַמר ֵליה ַרּבִ
ים ָאִזי ר ָנׁש ַחּכִ ַמְעָנא ְדַהאי ּבַ א ְדלוד ְוׁשָ ְרּתָ ִּמּקַ יָנא ַגְרָמאי ְלפוְלָחִניה ּ ן ְוַזּמִ ּמָ ּל ּתַ ּ

ֲהֵדיה ּוְלֵמיַהך ּבַ ִרי ְיַדְעּתְ ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא. ְּ ָּאַמר ֵליה ּבְ א ֲהָוה . ּ ָּאַמר ֵליה ְיַדְעָנא ְדָהא ַאּבָ ּ
נֹות ְוַאְרִכיָנא אוְדָנאי ְלַמאי ְדֲהָוה ָאַמר ִעם ָאִחי ְד ת ָקְרּבָ ָפָרׁשַ ּאֹוִליף ִלי ּבְ ּ א ּ יׁשָ ִּאיהו ְקׁשִ

אי ִרי ֵאיָמא ִלי. ִמּנָ י ֵייָסא ּבְ   .ָּאַמר ֵליה ַרּבִ
ל ָהעֹוף ַהָטהֹור ַוַיַעל  ֵהָמה ַהְטהֹוָרה וִמּכָ ל ַהּבְ ח ִמּכָ ַח ַלְיָי ַוִיּקַ ָּפַתח ְוָאַמר ַוִיֶבן ֹנַח ִמְזּבֵ ּ ּּ ּ ּ ּ

ַח ְזּבֵ ּמִ ַח. עֹולֹות ּבַ ָּדא ִאיהו ִמ, ַּוִיֶבן ֹנַח ִמְזּבֵ יה ָאָדם ַקְדָמָאהּ ַח ְדַאְקִריב ּבֵ ְּזּבֵ דף ע (ֹנַח . ּ
אי ָקִריב עֹוָלה)א''ע א .  ַאּמַ ִגין ִהְרהוָרא ְדִלּבָ ְּדָהא עֹוָלה ָלא ַסְלָקא ֶאָלא ּבְ  ְוֹנַח )דרעותא(ּּ

ה ָחב ּמָ ַזר ִדיָנא ַעל ָעְלָמא. ּבְ ִריך הוא ּגָ א ּבְ ֶּאָלא ֹנַח ִהְרֵהר ְוָאַמר ָהא קוְדׁשָ ּ ְּ , ּ ְדִיְתָחַרבּ
ָעְלָמא ַאר ִלי ְזכו ּבְ ּתָ ל ְזכוָתא ָפַקע ִלי ְוָלא ִיׁשְ ִזיב ִלי ּכָ ִגין ְדׁשֵ ִּדיְלָמא ּבְ ּ ּ ִּמָיד ַוִיֶבן ֹנַח . ּּ ּ

ַח ַלְיָי   .ִמְזּבֵ
יה ָאָדם ָהִראׁשֹון ֲהָוה ַח ְדַאְקִריב ּבֵ ַּההוא ִמְזּבֵ ּ אי ַוִיֶבן. ּ ִגין ְד. ִּאי ָהִכי ַאּמַ ֶּאָלא ּבְ ַּחָייֵבי ּ

יה דוְכּתֵ ְרמו ְדָלא ָקְייָמא ּבְ ָּעְלָמא ּגָ ּ ּ יה ַוִיֶבן. ּ ִתיב ּבֵ יָון ְדָאָתא ֹנַח ּכְ ּּכֵ ּ ַּוַיַעל עֹולֹות ֹעַלת . ּ
ִתיב ָחָדא  ִתיב. )הוא(ּכְ ה ֵריַח ִניֹחַח ַלְיָי )ויקרא א(, ּכְ לעולם עולה סלקא ( עֹוָלה ִהוא ִאּשֵׁ

ִמים ַיְקִריֶבּנוּ עֹוָלה ַסְלָקא ְד)אי. דכר ַּכר ְוָלא ַסְלָקא נוְקָבא ִדְכִתיב ָזָכר ּתָ ּ ִתיב . ּ אי ּכְ ַאּמַ
ן ּמָ ָחא ּתַ ּכְ ּתַ ֵעי ְלִאׁשְ ה ְדָהא ֵאׁש ּבָ   .ִּאּשֶׁ



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]44דף [ -ּ

ב ְדעֹוָלה ִאְתְקִריב ָדָכר ֶּאָלא ַאף ַעל ּגַ ּוְלַאְתֵריה ִאְתְקִריב. ּ ְעָיא . ּ ּנוְקָבא ָלא ּבָ
יה א ִמּנֵ ְּלִאְתָפְרׁשָ ָדא,ּ ָרא ָדא ּבְ ִגין ְלַחּבְ ה ִאְתְקִריב ּבְ ּ ֶאָלא ּבָ ּ י . ּ ְּדָסְלָקא נוְקָבא ְלַגּבֵ ּ

ֲחָדא ָרא ּכְ ים. ְּדכוָרא ְלִאְתַחּבְ ה ְלׁשום ִאיׁשִ ב ְדִאּשֶׁ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ.  
ֹּנַח ִאְצְטִריך ֵליה ְלִמְקַרב עֹוָלה ֲאַתר ִדְדכוָרא. ְ ְּדִאיהו ּבְ ּ ּ ֲּעַבד ֵליה קוְדׁשָ. ּ ִריך הוא ּ ּא ּבְ ְ

יָבה ּתֵ ָרא וְלַאֲעָלָאה ּבַ ה. ְּוַעל ָדא ַאְקִריב עֹוָלה. ְּלִאְתַחּבְ ' ֵאׁש ה. ּעֹוָלה הוא ִאּשֶׁ
ר  נוְקָבא)בה(ְּדִאְתַחּבַ ָמאָלא ּבְ ָמאָלא ָקא ַאְתָיא )כל(ְּדָהא . ּ ׂשְ ְטָרא ִדׂשְ ּ נוְקָבא ִמּסִ

ִאְתַדּבְ ּוְדכוָרא ִמִסְטָרא ִדיִמיָנא ּבְ ּ ָדאּ ּקוָתא ָדא ּבְ ה. ּ ך ִאְקֵרי נוְקָבא ִאּשֶׁ ּוְבִגין ּכָ ה . ְּ ִאּשֶׁ
ֲחָדא ָרא ּכְ ָמאָלא ְלַסְלָקא ָלה ְלֵעיָלא וְלִאְתַקּשְׁ ה ׂשְ ְּקִטירו ִדְרִחימו ְדָאִחיד ּבָ ּ ּ ּ ּ ּ ך . ּ ְוְבִגין ּכָ ּ

ה)א כתיב''ד( ָד.  עֹוָלה ִהוא ִאּשֵׁ ירו ִדְדַכר ְונוְקָבא ָדא ּבְ ְּקׁשִ ּ ּ   :אּ
יֹחַח ה ֵריַח ִניחֹוַח. ַּוָיַרח ְיָי ֶאת ֵריַח ַהּנִ א . ּוְכִתיב ִאּשֶׁ ָנָנא ְוֶאׁשָ ַמְעָנא ּתְ ה ָהִכי ׁשְ ִאּשֶׁ

ֲחָדא ִרין ּכְ ָמה ִדְכִתיב . ְמֻחּבָ א ּכְ ָלא ֶאׁשָ ָנָנא ּבְ לֹו )שמות יט(ְּדָהא ֵלית ּתְ ן ּכֻ ּ ְוַהר ִסיַני ָעׁשַ
ר ָיַרד ָעָליו  ֵאׁשִּמְפֵני ֲאׁשֶ   .ְיָי ּבָ

א ֲחֵזי  ּ ֵאׁש ָנִפיק ִמְלָגיו ְוִאיהו ַדק)קלח, נשא קלז(ּתָ ּ ִמָלה ָאֳחָרא ְלַבר ְדָלאו . ּ ְּוָאִחיד ּבְ ּ
ָנָנא ָסְלָקא ָדא וְכֵדין ּתְ ִּאיהו ַדק ָהִכי ְוִאְתַאֲחָדן ָדא ּבְ ּ ּ ִגין ְדִאְתֲאִחיד . ּ ַּמאי ַטְעָמא ּבְ

ִמָלה ְדָרִגיׁש א ּבְ ֶּאׁשָ אְוִס. ּ ָנָנא ִמּגֹו ֶאׁשָ יה ּתְ ּיָמָניך חוְטָמא ְדָנִפיק ּבֵ ּ ּ ְ.  
ִתיב  ַאֶפך)דברים לג(ְּוַעל ָדא ּכְ ימו ְקטֹוָרה ּבְ ָ ָיׂשִ ּ א ְלַאְתֵריה. ּ ִגין ְדַאֲהַדר ֶאׁשָ ּּבְ ּ .

ַההוא ֵריָחא ְלגֹו ְלגֹו ַעד ְדִאְתַאִחיד ּכָֹלא ְוָתב ְל)אתרגיש(ְוחֹוְטָמא  ִניׁש ּבְ ּ ִאְתּכְ ּ . ַּאְתֵריהּ
ָבה ְוִאְתֲעִביד ְרעוָתא ָחָדא ְּוִאְתְקִריב ּכָֹלא ְלגֹו ַמְחׁשָ ְּדָנח רוְגָזא . ּוְכֵדין ֵריַח ִניֹחַח. ּ ּ

  .ְוִאְתֲעִביד ַנְייָחא
ְרַווְייהו ְלגֹו ְתָנָנא ְוַעְייֵלי ּתַ א ָאִחיד ּבִ א ְוֶאׁשָ ֶאׁשָ ִניׁש ְוֲעִייל ְוָקִמיט ּבְ ָנָנא ִאְתּכְ ְּדָהא ּתְ ּּ 

ְּלגֹו ַעד ְדָנח רוְגָזא ּ ּכָֹלא ָדא ְבָדא ְוָנח רוְגָזא)אחיד(ְוַכד ִאְתֲאִחיד . ּ ֵדין הוא ַנְייָחא, ּ , ּּכְ
ירו ַחד ְוִאְתְקֵרי ַנְייָחא ּוְקׁשִ ֲחָדא. ּ ַּנְייָחא ְדרוָחא ֶחְדָווָתא ְדֹכָלא ּכְ ּ ְּנִהירו ְדבֹוִציִנין ְנִהירו . ּ ּ ּ

ְּדַאְנִפין ך. ּ ְוְבִגין ּכָ ִתיבּ יֹחַח,  ּכְ ַמאן ְדָאַרח ְוָכִניׁש ּכָֹלא ְלגֹו . ַּוָיַרח ְיָי ֶאת ֵריַח ַהּנִ ּּכְ ּ
  .ַּאְתֵריה

ֵקיה י ֵייָסא וְנׁשָ ַּאָתא ַרּבִ יה. ּ חֹות ְיָדך ְוָלא ְיַדְעָנא ּבֵ ל ָהֵדין ָטָבא ִאית ּתְ ָּאַמר וַמה ּכָ ְּ .
ֲה, ָאַמר ַאֲהַדְרָנא ִמן אֹוְרָחא ר ּבַ ֲהֵדי . ֲּאְזלו. ְָדךְוִנְתַחּבֵ י ִחְזִקָיה ָאְרָחא ָדא ּבַ ָּאַמר ַרּבִ

ן א ְנַהך ְדָהא ִמַתְקָנא ַקּמָ ִכיְנּתָ ּׁשְ יָדא ְדַההוא ְינוָקא ְוֲאְזלו. ְ ָּאִחיד ּבִ ּ ּ ָּאְמרו ֵליה ֵאיָמא . ּ ּ
ְָלן ְקָרא ַחד ֵמִאנון ְדָאַמר ָלך ֲאבוך ְּ ּ ּ.  

 



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]45דף [ -ּ

 ] בשנה34יום [סדר הלימוד ליום ד חשון 
ָּפַתח ַההוא ְינוָקא ְוָאַמר  ּ יקֹות ִפיהו)שיר השירים א(ּ ֵקִני ִמְנׁשִ ּ ִיּשָׁ א , ּ אֹוְבּתָ ָּדא הוא ּתְ ּ

ִּעָלָאה ְדִיפוק  ּּ א ָנְפָקא)דנפקא(ּ ד ֶאׁשָ ָקא ְוָלא ָנִפיק ֵמחֹוְטָמא ּכַ ּ ְרעוָתא ִמפוָמא ְלַנׁשְ ּּ ,
ָקא ָנִפיק ר פוָמא ְלַנׁשְ ד ִאְתַחּבֵ ְּדָהא ּכַ ֶחְדָוה ְדֹכָלא ּּ ְנִהירו ְדַאְנִפין ּבְ ְרעוָתא ּבִ א ּבִ ּ ֶאׁשָ ּ ּּ

קוָתא ְדַנְייָחא ִאְתַדּבְ ּּבְ ּ.  

  ב''דף ע ע
י טֹוִבים דֹוֶדיך ִמָיִין ך ּכִ ּוְבִגין ּכָ ָ ְּ ּ ְדֶמחֵדי ְוָנִהיר ַאְנִפין ְוָחְייִכין ַעְייִנין )יין(ֵּמַההוא ַיִין . ּ ּ

ר ְּוָלאו ִמַי. ְּוָעִביד ְרעוָתא ּכֵ יך ַאְנִפין ְוָלֲהָטאן ַעְייִנין )דשכיר(ִּין ִדְמׁשַ ּ ְוָעִביד רוְגָזא ְוַאְחׁשִ ְ ּ
ַּיִין ְדרוְגָזא ִגין ְדֲחַמר ָדא ַטב. ּ ְּוַעל ָדא ּבְ ּ א , ּ יאוְבּתָ ָּנִהיר ַאְנִפין ְוָחֵדי ַעְייִנין ְוָעִביד ּתִ ּ

י, ִּדְרִחימו ּבֵ ל יֹוָמא ַעל ּגַ ָחא ַּמְקִריִבין ֵליה ּכָ ֵתי ֵליה ) ב''דף ע ע( ַמְדּבְ עוָרא ְדַמאן ְדׁשָ ּׁשִ ּ ּ ּ
ָּחֵדי ֵליה ְוָעִביד ֵליה ַנְייָחא ִדְכִתיב  י .  ְוִנְסּכֹו ַיִין ְרִביִעית ַהִהין)במדבר כח(ּ ך ּכִ ְוְבִגין ּכָ ּ

ּטֹוִבים דֹוֶדיך ִמָיִין ָ א. ּ ֵּמַההוא ַיִין ְדִאְתַער ְרִחימוָתא ְוִתיאוְבּתָ ּ ּ ּ.  
א ִאְתַער ְרִחימוָתא ִדְלֵעיָלאְּוֹכָל ָמה ִדְלַתּתָ ּא ּכְ ד ִאְתָדַעך ְנהֹוָרא . ּ ין ּכַ ַרּגִ ֵרין ׁשְ ְּתְ

א ִאְתְדִליק ַההוא ִדְלֵעיָלא ְתָנָנא ְדָסִליק ֵמַההוא ִדְלַתּתָ ִּדְלֵעיָלא ּבִ ּ ּ י ִחְזִקָיה ָהִכי . ּ ָאַמר ַרּבִ
ְלָיא ּבְ ּהוא ַוַדאי ְדָעְלָמא ִעָלָאה ּתַ ּ ּ ִעָלָאהּ ָאה ּבְ ָאה ְוַתּתָ י , ַּתּתָ ּוֵמִזְמָנא ְדִאְתְחִריב ּבֵ ּ

א חו ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ּכָ ּתַ ְרָכאן ָלא ִאׁשְ א ּבִ ַּמְקְדׁשָ ְלָיא. ּ ָדא ּתַ   .ְּלַאֲחָזָאה ְדָדא ּבְ
חו ּכָ ּתַ חו וְלָווִטין ִאׁשְ ּכָ ּתַ ְרָכאן ָלא ִאׁשְ י יֹוֵסי ּבִ ְּוָאַמר ַרּבִ ּ ְּדָהא ְיִניקו ְד, ּ ּ ַההוא ּ ֹּכָלא ּבְ ּ

ַאְרָעא ְוָלא , ַמאי ַטְעָמא, )א וברכאן לא נפקי''ד(ִסְטָרא ָנְפֵקי  ְרָיין ּבְ ָרֵאל ָלא ׁשַ ִגין ְדִיׂשְ ּּבְ
ְרָכאן ָחא ּבִ ּכָ ּתַ ָּפְלֵחי פוְלָחָנא ְדִאְצְטִריך ְלַאְדָלָקא ּבֹוִציִנין וְלִאׁשְ ְּ ּ ֵחי , ּ ּכְ ּתַ ך ָלא ִמׁשְ ְוְבִגין ּכָ ּ

אְלֵעיָלא ְדָקא ְיאות,  ְוַתּתָ ִקיוֵמיה ּכְ ְּוָעְלָמא ָלא ָיִתיב ּבְ ּ ּ ּ.  
ֲעבור ָהָאָדם י ִחְזִקָיה לא אֹוִסיף ְלַקֵלל עֹוד ֶאת ָהֲאָדָמה ּבַ ְּוֲאַמר ַרּבִ ּ ָאַמר , ַּמאי הוא. ּ
א ִדְלֵעיָל ל ִזְמָנא ְדֶאׁשָ ְמעֹון ְדָאַמר ּכָ י ׁשִ ַמְעָנא ֵמַרּבִ י ֵייָסא ָהִכי ׁשְ ַּרּבִ ּ , א אֹוִסיף ְלָתְקָפאּ

ֵצי ּכָֹלא א ַאְתִקיף רוְגָזא ְוׁשָ ָנָנא ְדִאיהו ִדיָנא ִדְלַתּתָ ּּתְ ּ ּ א ֵלית ֵליה . ּ ִגין ְדַכד ָנִפיק ֶאׁשָ ּּבְ ּ
ִלים ִדיָנא)קמיה(ֶּפֶסק  ּתְ ּ ַעד ְדִיׁשְ ִדיָנא . ּ ְקָפא ּבְ א ָלא אֹוִסיף ְלִאְתּתַ ְּוַכד ִדיָנא ִדְלַתּתָ ּ

יָצָאהִדְלֵעיָלא ָעִב ַלם ִדיָנא ְלׁשֵ ּתַ ּיד ִדיָנא וָפִסיק ְוָלא ִיׁשְ ּ ִתיב ֹלא אֹוִסיף . ּּ ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ ּ
א ְקָפא ִדיָנא ִדְלַתּתָ   .ְלֵמיַהב ּתֹוֶסֶפת ְלִאְתּתַ

ֲעבוְרך ִגין ִדְכִתיב ֲארוָרה ָהֲאָדָמה ּבַ ַמְעָנא ּבְ ָָאַמר ַההוא ְינוָקא ׁשְ ּ ּ ּ ּ ַהִהיא . ּ ְּדָהא ּבְ
ֲעָת חֹוָבא ְדָאָדםׁשַ ְלָטָאה ֲעָלה ַההוא ִחְוָיא . ּא ְדִאְתַלְטָיא ַאְרָעא ּבְ ִּאְתְייִהיב ְרׁשו ְלׁשַ ּ ּ

ֵני ָעְלָמא ֵצי ּבְ ָלא ְדָעְלָמא ְוׁשָ א ְדִאיהו ְמַחּבְ ִּביׁשָ ָנא. ּ ֵּמַההוא יֹוָמא ְדָקִריב ֹנַח ָקְרּבָ ּ ,
ִריך הוא א ּבְ ְּוָאַרח ֵליה קוְדׁשָ ּ חֹות ַההוא ָנָחׁש ִאְתְייִהיב , ְּ ְּרׁשו ְלַאְרָעא ְלַנְפָקא ִמּתְ ּ



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

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

ִגין ְלַאְנָהָרא . ְוָנְפָקא ִמְמָסָאָבא ִריך הוא ּבְ א ּבְ ָנא ְלקוְדׁשָ ָרֵאל ָקְרּבָ ְּוַעל ָדא ַמְקִריִבין ִיׂשְ ּ ְּ

  .ַּאֵפי ַאְרָעא

  )סימן יג(השלמה מההשמטות 
ּעֹוד ָפַתח ַההוא ְינֹוָקא ְוָאַמר  ָמְניך טֹוִבים)'שיר השירים א(ּ ֶּאָלא , ְלֵריַח ָמאן. ָ ְלֵריַח ׁשְ

טֹוֶרת. ִאית ֵריַח ְוִאית ֵריַח ן ְוֵריַח ַהּקְ ְרּבָ ל ִאינון . ֵריַח ַהּקָ ן ַמְקִריב וְמַייֵחד ּכָ ְרּבָ ֵּריַח ַהּקָ ּ
טֹוֶרת ַמְקִריב וְמַייֵחד ְוַאְנִהיר  ית ָדִוד ְוֵריַח ַהּקְ ְבַטָיא ְדֵהיָכָלא ְדּבֵ ּׁשִ ּ ּ ִּאינון ּבֹוִציִנין ִעָלִאין ּ ּ

   ֲאַפְרְסמֹוָנא ַדְכָיא)נהרי(ָנִהיר 
ִחין ֲהוו ְּוַעל ָדא ְתֵרין ָמְדּבְ טֹוֶרת ִאיהו , ּ ח ַהּקְ ַח ָהעֹוָלה ִמְזּבַ טֹוֶרת וִמְזּבֶ ַח ַהּקְ ִּמְזּבֵ ּ

ח ָהעֹוָלה ִאיהו ְלַבר ְּפִניָמָאה ִמְזּבַ ח ָהעֹוָלה ַמְתִקין ְלַא. ּ ִאיןֵריַח ִמְזּבַ ּתָ , ְנֲהָרא ּבֹוִציִנין ּתַ
טֹוֶרת ַמְתִקין ְלַאְנֲהָרא ּבֹוִציִנין ִעָלִאין ח ַהּקְ ָמֶניך טֹוִבים ְלֵריַח . ֵּריַח ִמְזּבַ ְָוַעל ָדא ְלֵריַח ׁשְ ּ

ָמְניך טֹוִבים ְָדַההוא ְקטֹוֶרת ׁשְ ּ ּ.  
ַח ְפִניִמי ְלֵעיָלא ִמ חֹות ֵהן ִמְזּבֵ י ִמְזּבֶ ּתֵ ּּבֹא וְרֵאה ׁשְ אּ ַח ִחיצֹון ְלַתּתָ ַח ַהְפִניִמי . ְזּבֵ ִּמְזּבֵ

תֹוֶסֶפת ֵה ָחה ּבְ ְזּבֵ ֵלם ְוֶזהו ִדְכִתיב ַהּמִ ּהוא ׁשָ ּ ּא ְוָכך הוא ְבָכל ָמקֹום''ּ ַח ַהִחיצֹון הוא . ְ ּוִמְזּבֵ ּ
מֹו ַנֲעָרה ַנַער ָחֵסר ה''ָחֵסר ֵה ַח ַהְפִניִמ' א ּכְ א ְדִמְזּבֵ ַכח ְדִמִאְתַערוּתָ ּתְ ִּאׁשְ  )א החיצון''ס(י ּ

ֵריַח  ל ַמְעָלה וְבָמה ִאְתָער ּבְ ַח ַהְפִניִמי ׁשֶ ל ַמָטה ִאְתָער ִמְזּבֵ ּׁשֶ א דמאתערותא דמזבח ''ס(ּּ

ובריח הקטורת של . החיצון של מטה אתער מזבח החיצון של מעלה ובמה אתער בריח הקרבנות
 )ועל דא. ח הקטורתובמה אתער ברי, מזבח הפנימי של מטה אתער מזבח הפנימי של מעלה

טֹוֶרת ל ַמָטה ְוַעל ָדא . ַהּקְ ן ׁשֶ ְרּבָ ל ַמְעָלה ְוִאְתָער ֵריַח ַהּקָ טֹוֶרת ׁשֶ ַּהּקְ  )'שיר השירים א(ּ
ָמֶניך טֹוִבים ִאינון ּבֹוִציִנין ַנֲהִרין ְוָנִציִצין ְּלֵריַח ׁשְ ִתיב ָהָכא טֹוִבים וְכִתיב ֲהָתם . ָ ּּכְ

י טֹובּ ַוַיְרא ֱאֹלִה)'בראשית א(   )עד כאן מההשמטות(: ים ֶאת ָהאֹור ּכִ

י ִחְזִקָיה ָיאֹות הוא  ָּאַמר ַרּבִ ָרֵאל ַעל טוָרא )והיא(ּ ֵלי ַעד ְדָקְיימו ִיׂשְ ּ ְוַהאי ֲהָוה ּתָ ּ ּ
ְלָטא ַההוא ָנָחׁש. ְדִסיַני ִריך הוא ַאְזִעיר ָלה ְלִסיֲהָרא ְוׁשָ א ּבְ י ִיִיָסא קוְדׁשָ ָּאַמר ַרּבִ ּ ּ ֲאָבל , ְּ

ִגין ְלֵמיַלט ָעְלָמא ִגין חֹוָבא ְדָאָדם ִאְתַלְטָייא ּבְ ַההוא יֹוָמא . ּּבְ  )דאתייהבת אורייתא(ּּבְ
ַהִהיא ְגִריעוָתא ָנא , ַּנְפַקת ַאְרָעא ֵמַהִהיא ְקָלָלה ְוָקְייָמא ִסיֲהָרא ּבְ ֲעָתא ְדקוְרּבָ ׁשַ ר ּבְ ּּבַ

ָרֵאל ָיְתִבין ַע ָעְלָמא ְוִיׂשְ חו ּבְ ּכָ ּתַ   .ל ַאְרֲעהֹוןִּאׁשְ
ָמך י ֵייָסא ְלַההוא ְינוָקא ַמה ּשְׁ ְָאַמר ַרּבִ ּ א, ּ ֵהא . ָּאַמר ֵליה ַאּבָ א ּתְ ָּאַמר ֵליה ַאּבָ

ִנין ָחְכָמה וְבׁשָ ֹכָלא ּבְ ּּבְ ך)משלי כג(ָּקָרא ֲעֵליה . ּ ך ְוָתֵגל יֹוַלְדּתֶ ַמח ָאִביך ְוִאּמֶ ָ ִיׂשְ ָ ָ.  
ין קוְד י ִחְזִקָיה ַזּמִ ָּאַמר ַרּבִ ָמה ּ ִריך הוא ְלַאֲעָבָרא רוַח ְמָסֳאָבא ִמן ָעְלָמא ּכְ א ּבְ ּׁשָ ּ א ''ד(ְ

ּ ְוֶאת רוַח ַהֻטְמָאה ַאֲעִביר ִמן ָהָאֶרץ)זכריה יג(,  ִדְכִתיב)ג דאתמר''ל  )ישעיה כה(, ּוְכִתיב. ּ
ל ָפִנים ְוֶחְרַפת ֶות ָלֶנַצח וָמָחה ְיָי ֱאֹלִהים ִדְמָעה ֵמַעל ּכָ ַלע ַהּמָ ּּבִ ּ ּ ּ ל ּ  ַעּמֹו ָיִסיר ֵמַעל ּכָ

ר י ְיָי ִדּבֶ   .ָּהָאֶרץ ּכִ



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

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

ִגין ַההוא ִחְוָיא  ִריך הוא ְלַאְנָהָרא ְלִסיֲהָרא ְוְלֲאָפָקא ָלה ֵמֲחׁשֹוָכא ּבְ א ּבְ ין קוְדׁשָ ְּוַזּמִ ּ ּ ְּ

א ָמה ִדְכִתיב. ִביׁשָ ה ִי)ישעיה ל(, ּכְ ה ְואֹור ַהַחּמָ אֹור ַהַחּמָ ְהֶיה ּ ְוָהָיה אֹור ַהְלָבָנה ּכְ
ְבַעת ַהָיִמים אֹור ׁשִ ְבָעַתִים ּכְ ִריך הוא , ַמאי אֹור. ּׁשִ א ּבְ ַּההוא אֹור ְדָגִניז ֵליה קוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ

ית עֹוָבָדא ִדְבֵראׁשִ   :ּבְ
ָניו ַויֹאֶמר ָלֶהם ְפרו וְרבו ְוגו ַּוְיָבֶרך ֱאֹלִהים ֶאת ֹנַח ְוֶאת ּבָ ּ ּ ּ ּ א ָפַתח ְוָאַמר. 'ָ י ַאּבָ , ַּרּבִ

ה)משלי י( יר ְולא יֹוִסיף ֶעֶצב ִעּמָ ת ְיָי ִהיא ַתֲעׁשִ ְרּכַ א ְדִאיִהי . ּ ּבִ ִכיְנּתָ ת ְיָי ָדא ׁשְ ְרּכַ ּּבִ ּ
ְרָכאן ְדָעְלָמא ִּאְתַפְקָדא ַעל ּבִ ְרָכאן ְלֹכָלא, ּ ה ָנְפֵקי ּבִ ּוִמּנָ ּ ּ.  

  א''דף עא ע
ַקְדִמיָתא ַויֹאֶמר ְיָי ְלֹנַח ּבֹא ַא ִתיב ּבְ א ֲחֵזי ַמה ּכְ יָבה ְוגוּּתָ יְתך ֶאל ַהּתֵ ה ְוָכל ּבֵ . 'ָּתָ

ָמר ְדָמאֵריה ְדֵביָתא ָיַהב ֵליה ְרׁשו ְלֵמיָעאל ָמה ְדִאּתְ ּּכְ ּ ּ ּ ּ ָתא ָאְמָרה ֵליה . ּ ְּלָבַתר ִאּתְ
ְרׁשוָתא ְדַבֲעָלה. ְלַנְפָקא ַקְדִמיָתא ָעאל ּבִ ּּבְ ָתא, ּ ְרׁשו ְדִאּתְ אן אֹוִליְפָנא . ְּלסֹוף ָנַפק ּבִ ִמּכָ

ִפיק) א''דף עא ע(ֵּריה ָמא ָתא ּתָ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַויֹאֶמר ֱאלִהים ֶאל , ְּדֵביָתא ָיִעיל ְוִאּתְ ּ
ָבה ִפיָזא ְוָלא ְלַאֲעָלא ֵליה. ֹנַח ֵלאֹמר ֵצא ִמן ַהּתֵ ְּדְרׁשו ֲהָוה ִביָדָהא ְלֲאָפָקא ֵליה ְלאוׁשְ ּ ּ ּ ּּ.  

ָנן ָלה יָון ְדָנַפק ָיַהב ַמּתְ ּּכֵ ִגין ְד, ּ יָדָהאּּבְ ֵביָתא וֵביָתא ּבִ ָנן ְדָיַהב ָלה . ִּאיִהי ּבְ ְּוִאנון ַמּתְ ּ ּ
ַבֲעָלה ָאה ָלה ְרִחימוָתא ּבְ ִגין ְלַאְסּגָ ּּבְ ּ ִפיָזא. ּ אן אֹוִליְפָנא אֹוַרח ַאְרָעא ְלאוׁשְ ִּמּכָ למיהב (. ּ

ּל ָדא  ְוַע)בידא דבעלה כד נפק יהב מתנן לאתתיה ולא בידה ובגין כך כיון דיהב ליה מתנן
ַבֲעָלה  ָאה ָלה ְרִחימוָתא ּבְ ָנן ְלַאְסּגָ ְּלָבַתר ְדָיַהב ָלה ַמּתְ ּ ּ ּ   א''נ(ּ

כיון דנפק יהב מתנן ונבזבזן בידא דבעלה למיהב לאתתיה ולמחדי בה ולאסגאה לה רחימותא 
אלין מתנן דיהב בידא דבעלה בגין , ויעל עולות במזבח' הדא הוא דכתיב ויקח מכל וגו, בבעלה

ומכאן אוליפנא אורח ארעא לאושפיזא דיהב מתנן בידא דבעלה ,  לה רחימותא בעלמאלאסגאה
קורבנא לדכורא לאסגאה רחימותא בבעלה , ועל דא ויעל עולות במזבח, לאתתיה ולא בידהא

ְרָכא ֵליה)ברכא ליה ָניו ַויֹאֶמר ָלֶהם ְפרו וְר, ּ ּבָ ִּדְכִתיב ַוְיָבֶרך ֱאלִהים ֶאת ֹנַח ְוֶאת ּבָ ּ ּּ ּ ּבו ְ
ִתיב. 'ְוגו ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ יר)משלי י(, ּ ת ְיָי ִהיא ַתֲעׁשִ ְרּכַ ָמר.  ּבִ ָמה ְדִאּתְ   .ַּוַדאי ּכְ

ה ה. ְּוֹלא יֹוִסיף ֶעֶצב ִעּמָ בֹון ּתֹאֲכֶלּנָ ִעּצָ ָלא . ָּרָזא ִדְכִתיב ּבְ בֹון ֲעִציבו ְורוְגָזא ּבְ ִּעּצָ ּ
ְּנִהירו ְדַאְנִפין ך ִסיֲהָר. ּ ד ִאְתֲחׁשַ ֵחיְּכַ ּכְ ּתַ בֹון ִסְטָרא ְדרוָחא ָאֳחָרא . ּא וִבְרָכאן ָלא ִמׁשְ ִעּצָ ּּבְ

ְרָכאן ֵמָעְלָמא ה, ְּדִאְמַנע ּבִ ך ְוֹלא יֹוִסיף ֶעֶצב ִעּמָ ּוְבִגין ּכָ , ְּוָדא הוא ָרָזא ִדְכִתיב. ְּ
  :ּ לא אֹוִסיף ְלַקֵלל עֹוד ֶאת ָהֲאָדָמה)בראשית ח(

ֶכם ִיְהֶי ַקְדִמיָתא . הּומֹוַרֲאֶכם ְוִחּתְ א ְדָהא ּבְ אן וְלָהְלָאה ְיֵהא ְלכֹון ְדיֹוְקִנין ִדְבֵני ָנׁשָ ִּמּכָ ּ ּ ּּ
א ָּלא ֲהוו ִדיוְקִנין ִדְבֵני ָנׁשָ ּ ּ א ֲחֵזי. ּ ִתיב, ּתָ ַקְדִמיָתא ּכְ ה )בראשית ט(, ּבְ ֶצֶלם ֱאֹלִהים ָעׂשָ  ּבְ

ה)בראשית ה(, ּוְכִתיב. ֶאת ָהָאָדם ְדמות ֱאלִהים ָעׂשָ ּנו .  אֹותֹוּ ּבִ ּתַ יָון ְדָחטו ִאׁשְ ּּכֵ ּ ּ
ָרא י ֵחיָוון ּבְ ּמֵ ְּדיוְקַנְייהו ֵמַההוא ִדיוְקָנא ִעָלָאה ְוִאְתַהָפכו ִאנון ְלִמְדַחל ִמּקַ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ.  



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]48דף [ -ּ

א ִעָלָאה ְוָזָעאן  ִרָיין ְדָעְלָמא ָזְקָפן ַעְייִנין ְוָחָמאן ִדיוְקָנא ַקִדיׁשָ ל ּבְ ַקְדִמיָתא ּכָ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּ
יהְוָד ּמֵ יָון ְדָחטו ִאְתַהַפך ְדיוְקַנְייהו ֵמֵעיַנְייהו ִלְדיוְקָנא ָאֳחָרא. ֲּחִלין ִמּקַ ּּכֵ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ ְּוִאְתַהַפך ִדְבֵני . ּ ְ ּ

ִרָיין ָאר ּבְ י ׁשְ א ָזִעין ְוָדֲחִלין ַקּמֵ   .ָּנׁשָ
א ֲחֵזי י ָמאֵריהֹון ְוָלא ָעְב, ּתָ א ְדָלא ָחָטאן ַקּמֵ ֵני ָנׁשָ ל ִאנון ּבְ ּּכָ ִּרין ַעל ִפּקוֵדי ּ ּ

י ֵמֵחיזו ִדְדיוְקָנא ִעָלָאה. אֹוַרְייָתא ּנֵ ּתַ ִּזיו ִדיוְקָנא ִדְלהֹון ָלא ִאׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ִרָיין ְדָעְלָמא . ּ ְּוָכל ּבְ ּ
יה ֵמי אֹוַרְייָתא. ָּזִעין ְוָדֲחִלין ַקּמֵ א ָעְבִרין ַעל ִפְתּגָ ֲעָתא ִדְבִני ָנׁשָ ּוְבׁשַ ּ ִּאְתַחַלף ִדיוְקָנא, ּ ּ ּ 

ִרָיין ָאֳחָרִנין י ּבְ ּמֵ ִגין ְדִאְתַחַלף ִדיוְקָנא ִעָלָאה ְוִאְתֲעַבר , ִּדְלהֹון ְוֻכְלהו ָזִעין ְוָדֲחִלין ִמּקַ ּּבְ ּּ ּ ּ
ְייהו ָרא, ִּמּנַ הו ֵחיַות ּבְ ְלֵטי ּבְ ּוְכֵדין ׁשָ ְדָקָחֵזי, ּ הו ַההוא ִדיוְקָנא ִעָלָאה ּכִ ְּדָהא ָלא ָחמו ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ.  

ך ַה ִמְלַקְדִמיןְְוַעל ּכָ יָון ְדָעְלָמא ִאְתַחַדׁש ּכְ א ּכֵ ּתָ ּׁשְ ּ ִליט לֹון , ּּ ָרָכה ָדא ְוׁשַ ִריך לֹון ּבְ ּּבָ ְ

נו, ַּעל ּכָֹלא ֶיְדֶכם ִנּתָ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ְוָכל ְדֵגי ַהָים ּבְ ּּכְ א. ּּ ְּוֲאִפילו נוֵני ַיּמָ ּ י ִחָייא . ּ ַּרּבִ
נו ֶיְדֶכם ִנּתָ ְדַמת. ָּאַמר ּבְ ִריך הוא ָעְלָמא ְמַסר ּכָֹלא . ּ ְדָנאִמּקַ א ּבְ ָרא קוְדׁשָ ְּדַכד ּבְ ּ ּ ְּ

ַמִים ְוגו יֵדהֹון ִדְכִתיב וְרדו ִבְדַגת ַהָים וְבעֹוף ַהּשָׁ ּּבִ ּ ּ ּּ'.  
י ִחְזִקָיה ָפַתח . ַָוְיָבֶרך ֱאלִהים ֶאת ֹנַח ַּרּבִ ע )תהלים לכ(ּ ֵרי ְנׂשוי ֶפׁשַ יל ַאׁשְ ּכִ ּ ְלָדִוד ַמׂשְ ּ

סו ַּהאי ְקָרא אוְקמוָה. י ֲחָטָאהּּכְ ָמר, ּ ָרָזא ְדָחְכְמָתא ִאּתְ ִניָנן . ֲּאָבל ְקָרא ָדא ּבְ ְּדָהא ּתָ
יל ּכִ ְייהו ַמׂשְ ִריך הוא ְוַחד ִמּנַ א ּבְ ח ָדִוד ְלקוְדׁשָ ּבַ ָבָחא ׁשַ ָרה ִזיֵני ׁשְ ֲעׂשָ ּּבַ ּ ּ א ַחד . ְּ ְּוהוא ַדְרּגָ ּ

ָרה אְוָדִוד ַאְתִקין ּגַ. ֵּמִאנון ֲעׂשָ ֵרי ֲעלֹוי ַהאי ַדְרּגָ ְּרֵמיה ַעד ָלא ִיׁשְ ּ.  
ע ֵרי ְנׂשוי ֶפׁשַ ַּאׁשְ א , ּ ִריך הוא ַאְתִקיל חֹוֵבי ְוַזְכָוון ִדְבֵני ָנׁשָ א ּבְ ֲעָתא ְדקוְדׁשָ ׁשַ ְּדָהא ּבְ ּ ּ ּ ְּ

ְּדַההוא  ְלִקין ְוִאנון אֹוֳחָרִנין ַז)א כד ההוא''ד(ּ ּ ִתיְקָלא ְדִבְסַטר חֹוִבין ִמְסּתַ ְּכָיין ְדִאנון ּּ ּ
ע א ָדא הוא ְנׂשוי ֶפׁשַ ִתיְקָלא ָאֳחָרא ַמְכִריִעין ְלַתּתָ ּּבְ ּ ּ ּ.  

לֹוט ֲעלֹוי  ָעְלָמא ִדיֵהא ְמַחְפָיא ְדָלא ִיׁשְ ְרָיא ּבְ ֲעָתא ְדִדיָנא ׁשַ ׁשַ סוי ֲחָטָאה ּבְ ּּכְ ּ ּ
ָלא ִריך הו, ְמַחּבְ א ּבְ י ֵליה קוְדׁשָ ָמה ְדֲהָוה ְלֹנַח ְדַכּסֵ ּּכְ ּ ּ ּ יך ֲעֵליה ְּ ּא ֵמַההוא ֲחָטָאה ְדַאְמׁשִ ּ ְּ

ְּדֵכיָון ְדֲחָטָאה ָדא ַאְנִגיד ָאָדם ַעל ַעְלָמא. ָאָדם ַעל ָעְלָמא ְלָטאן וַבר , ּ ִרָיין ׁשָ ָאר ּבְ ּׁשְ ּ
ִתּקוִניה ְייהו ְוָעְלָמא ָלא ַאְתִקין ּבְ ָּנׁש ָדִחיל ִמּנַ ּ ּ יבוָתא . ּ ד ָנַפק ֹנַח ִמּתֵ ך ּכַ ּוְבִגין ּכָ א ְּ ּקוְדׁשָ

ְרֵכיה ִריך הוא ּבָ ּּבְ ּ ָניו ְוגו. ְ ְִדְכִתיב ַוְיָבֶרך ֱאֹלִהים ֶאת ֹנַח ְוֶאת ּבָ ּ':  

  ב''דף עא ע
ם ְפרו וְרבו ְּוַאּתֶ ּ ּ חו נוְקֵבי. ּ ּכָ ּתַ ְרָכאן ָלא ִאׁשְ י ּבִ ַהּנֵ ּּבְ ָניו, ּ ֲאָבל , ֶּאָלא ֶאת ֹנַח ְוֶאת ּבָ

י. ּנוְקֵבי ָלא ָאַמר ְקָרא ָלָלא ִדְדכוֵרי ָאַמר ַרּבִ ם ּכְ ְמעֹון ְוַאּתֶ ּ ׁשִ ְּונוְקֵבי ) ב''דף עא ע(ּ
ֲחָדא ָאה נוְקֵביה. ּכְ ְּותו ֶאת ֹנַח ְלַאְסּגָ ּ ָאה נוְקֵבי ִדְלהֹון. ּ ָניו ְלַאְסּגָ   .ְּוֶאת ּבָ

ְרצו אן וְלָהְלָאה ׁשִ ד ּתֹוְלדֹות ִמּכָ ם ְפרו וְרבו ְלֶמְעּבַ ִתיב ַאּתֶ ך ּכְ ּוְבִגין ּכָ ּ ּ ּ ּ ּּ ְוָהָכא .  ָבָאֶרץְ
ְתַרְייהו ַבע ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא לֹון וְלָכל ְדָאתו ֲאּבַ ִריך הוא ׁשֶ א ּבְ ָּיִהיב לֹון קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ַעד , ְ

ֲחָדא ל ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא ּכְ טוָרא ְדִסיַני ְוִאְתְייַהב לֹון ּכָ ָרֵאל ּבְ ְּדָקְיימו ִיׂשְ ּ ּ ּּ:  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]49דף [ -ּ

יִני וֵביֵניֶכם ְוגו. 'ַּויֹאֶמר ֱאֹלִהים ְלֹנַח ְוגו ר ֲאִני נֹוֵתן ּבֵ ִרית ֲאׁשֶ ֶאת . 'ֹּזאת אֹות ַהּבְ
ָעָנן י ּבֶ י ָנַתּתִ ּתִ ְדַמת ְדָנא. ַקׁשְ י ִמּקַ ְמעֹון ָפַתח . ָּנַתּתִ י ׁשִ ַעל ָלָרִקיַע )יחזקאל א(ַּרּבִ ּ וִמּמַ

א ּסֵ ַמְרֵאה ֶאֶבן ַסִפיר ְדמות ּכִ ם ּכְ ר ַעל ֹראׁשָ ֲּאׁשֶ ּ ִת. ּ ַמע ֶאת קֹול ַמה ּכְ יב ְלֵעיָלא ָוֶאׁשְ
ן ֶלְכּתָ ַדי ּבְ קֹול ׁשַ ים ּכְ קֹול ַמִים ַרּבִ ְנֵפיֶהם ּכְ ין . ּּכַ ע ֵחיָוון ַרְבְרָבן ִעָלִאין ַקִדיׁשִ ִּאֵלין ַאְרּבַ ּ ּ

ָנא ֲעַלְייהו ּקְ ְּדַההוא ָרִקיַע ִמְתּתַ ּ ְּוֻכְלהו ַגְדַפְייהו . ּ ָראן ָדא )ג פרישן''א ל''ד(ּ ָדא ּ ִמְתַחּבְ ּבְ
ְּלַחְפָייא גוַפְייהו ּ.  

י ַגְדַפְייהו ֲעָתא ְדִאנון ָפְרׂשֵ ּוְבׁשַ ּ ּ יָרָתא, ּּ ְדִפין ְדֻכְלהו ְדָאְמֵרי ׁשִ ַמע קֹול ּגַ ּתְ ִּאׁשְ ּ ֲהָדא , ּ
ַדי קֹול ׁשַ ּהוא ִדְכִתיב ּכְ ִכיך ְלָעְלִמין. ּ ּתְ ְְדָלא ִאׁשְ ָמה ִדְכִתיב. ּ ְרך )תהלים ל(, ּכְ ָ ְלַמַען ְיַזּמֶ

ָלה ִצְדָקתֹו)תהלים צח(, ּוַמאי ָאְמֵרי. ּבֹוד ְולא ִידֹוםָכ ּ הֹוִדיַע ְיָי ְיׁשוָעתֹו ְלֵעיֵני ַהּגֹוים ּגִ ּ.  
קֹול ַמֲחְנה ל ֵחיִלין ִעָלִאין , ּקֹול ֲהֻמָלה ּכְ ָרן ּכָ ד ִמְתַחּבְ א ּכַ ְרָייָתא ַקִדיׁשָ קֹול ַמּשִׁ ּּכְ ּ

בֹודֹוּוַמאי ָאְמֵרי ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש. ְלֵעיָלא ֲּאַהְדרו .  ָקדֹוׁש ְיָי ְצָבאֹות ְמלא ָכל ָהָאֶרץ ּכְ ּ
ֲּאַהְדרו ְלָצפֹון ָאְמרו ָקדֹוׁש, ְּלָדרֹום ָאְמרו ָקדֹוׁש ּ ֲּאַהְדרו ְלִמְזָרח ָאְמרו ָקדֹוׁש. ּ ּ ֲּאַהְדרו . ּ ּ
רוך ְְלַמֲעָרב ָאְמרו ּבָ ּ ּ.  

יהֹון ּוְבָכל ֲאַתר ְד. ְוַהאי ָרִקיַע ָקִאים ַעל ֵריׁשֵ ַּאְסָחרו ַאִפין ְלַהִהיא , ִאיִהי ָאְזָלאּ ּ
יה ִלילו ַאְנִפין ּבֵ ִּסְטָרא ְדִאְתּכְ ּ ע ָזְוָיין. ּּ ִּאְסָחרו ַאְנִפין ְלַאְרּבַ א, ּ ֲחִרין ְלַתּתָ . ְּוֻכְלהו ִמְסּתַ

ע ַאְנִפין ַאְרּבַ ִליַפת ּבְ ִרּבוָעא ִדיֵליה ִאְתּגְ ּּבְ ּ ָר. ַּאְנֵפי ַאְרֵיה, ּ ַּאְנֵפי . ַּאְנֵפי ׁשֹור. אַּאְנֵפי ִנׁשְ
ֻכְלהו ָאָדם. ָאָדם ִליף ּבְ . )א אדם''ד(ר ''ַּאְנֵפי ׁשֹו. ר ָאָדם''ַּאְנֵפי ֶנׁשֶ. ה ָאָדם''ַּאְנֵפי ַאְרֵי. ּּגָ

יה ִליָלן ּבֵ ְלהו ּכְ ּּכֻ ִתיב וְדמות ְפֵניֶהם ְפֵני ָאָדם. ּ ך ּכְ ּוְבִגין ּכָ ּ ּ ּ ְּ.  
ע ּכֻ יהְּוַהאי ָרִקיַע ְדִאְתַרּבַ ִליָלן ּבֵ ָווִנין ּכְ ְּלהו ּגְ ִליִפין , ּ יה ּגְ ָווִנין ִאְתַחְזָיין ּבֵ ע ּגְ ַּאְרּבַ ּ

ע ע ַאְרּבַ ַאְרּבַ ִאין. ּבְ יִמין ְטִהיִרין ִעָלִאין ְוַתּתָ ִליִפין ְרׁשִ ע ּגְ ַאְרּבַ ָווִנין . ּּבְ אן ּגְ ד ִמְתָפְרׁשָ ּּכַ
ֵריַסר ע ָסְלִקין ּתְ ְּדִאנון ַאְרּבַ ָוון ָי. ּ ָוון סוָמק. ֹרקּגַ ָוון ִחַוור. ּּגַ ּּגַ ל . ּ ִלילו ִמּכָ ָוון ַסִפיר ְדִאְתּכְ ּּגַ ּ

ָווִנין ן )יחזקאל א(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּגְ ם ּכֵ ׁשֶ יֹום ַהּגֶ ָעָנן ּבְ ר ִיְהֶיה ּבֶ ת ֲאׁשֶ ׁשֶ ַמְרֵאה ַהּקֶ  ּכְ
בֹוד ְיָי ַּמְרֵאה ַהּנֹוַגה ָסִביב הוא ַמְרֶאה ְדמות ּכְ ּ ּ ּ ִדְגָווִנין ְדֹכָלאֵּחיזו. ּ ּ י . ּ ּתִ ך ֶאת ַקׁשְ ְוְבִגין ּכָ ּ

ָעָנן י ּבֶ   .ָנַתּתִ
י ּתִ יֹוֵסף ִדְכִתיב, ַמאי ַקׁשְ ָמר ּבְ ָמה ְדִאּתְ ּתֹו)בראשית מט(, ּּכְ ֵאיָתן ַקׁשְ ב ּבְ ׁשֶ ִגין .  ַוּתֵ ּבְ

ְּדיֹוֵסף ַצִדיק ִאְקֵרי ת ְד, ּ ִרית ְדֶקׁשֶ ּתֹו ָדא ּבְ ך ַקׁשְ ּוְבִגין ּכָ ּ ּ ַצִדיקְּ ִליל ּבְ ִּדְבִרית ָדא , ִּאְתּכְ ּ
ָדא ִאְתַאִחיד ּוְבִגין ְדֹנַח ֲהָוה ַצִדיק. ּבְ ת, ּ   .ָּקְייָמא ִדיֵליה ֶקׁשֶ

ַּוָיפֹוזו ַּמאי ַוָיפֹוזו. ּ ֲחִמידו ְדֹכָלא, ּ ַּאְנִהירו ּבַ ּ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר . ּ ֱחָמִדים )תהלים יט(ּכְ  ַהּנֶ
ִּמָזָהב וִמָפז ָרב וְמתו ּ ּּ ִרית. ִקיםּ ַטר ּבְ ד ּנָ ְנִהירו ִעָלָאה ּכַ ִּאְתְנִהירו ּבִ ּ ך ִאְקֵרי יֹוֵסף . ּ ְוְבִגין ּכָ ּ

ִדיק ִרית. ַּהּצַ ת ּבְ ׁשֶ ָדא, ַּעל ָדא ִאְקֵרי ַהּקֶ ִליל ָדא ּבְ   .ּּכָ
ֵחיזו ְטִמיִרין  ָּזֲהָרא ְיָקָרא ִעָלָאה ֵחיזו ְדָכל ֵחיזו ָחזו ּכְ ּ ּ ּ ּ ָווִנין )א טמירא''נ(ּ . ְטִמיִרין ּגְ

ְלָיין ָווִנין ְדָלא ִאְתּגַ ָעְלָמא ְדָלא . ּּגְ ד ִאְתֲחֵזי ּבְ ת ּכַ ׁשֶ ּקֶ ֵעיָנא ּבַ ָלא ּבְ ּכָ ְּוֵלית ְרׁשו ְלִאְסּתַ ּ



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]50דף [ -ּ

א ִכיְנּתָ ׁשְ ֵחיזו ְיָקָרא . ִיְתֲחֵזי ְקָלָנא ּבִ ת הוא ֵחיזו סֹוְסִטיָפא ְקִטיָרא ּכְ ָווִנין ְדֶקׁשֶ ְּוֵכן ּגְ ּ ּ ּ
ִּעָלָאה ְדָלא ָלאּ ּכָ   . ְלִאְסּתַ

א ת ְקָייָמא ַקִדיׁשָ ְּוֵכיָון ְדַאְרָעא ָחַמאת ְלַהאי ֶקׁשֶ ִקיוָמא, ּ ִּאְתָקְייַמת ּבְ ְּוַעל ָדא . ּ
ין ֱאלִהים ְוגו ִרית ּבֵ ִליל . 'ְוָהְיָתה ְלאֹות ּבְ ָווִנין ְוַחד ְדִאְתּכְ ַלת ּגְ ַּהאי ְדֲאָמָרן ְדִאֵלין ּתְ ּ ּּ

ְלהו ָרָז יַנְייהו ּכֻ ּּבֵ ר )יחזקאל א(. ּוְבגֹו ֲעָנָנא ָסְלָקא ְלִאְתֲחָזָאה. א ָחָדאּ ַעל ָלָרִקיַע ֲאׁשֶ ּ וִמּמַ
ַמְרֵאה ֶאֶבן ַסִפיר ם ּכְ ִתָיה ְדִאיִהי ְנקוָדה ָחָדא ְדָכל ָעְלָמא. ַּעל ֹראׁשָ ַּהאי ִהיא ֶאֶבן ׁשְ ּ ּ ּ .

ים ָדׁשִ ְרְסָייא , ּוַמאי ִהיא. ְּוָקְייָמא ֲעָלה ֹקֶדׁש ַהּקֳ א ַעל ִאֵלין ּכֻ א ִעָלָאה ְדִאיִהי ְמַמּנָ ַּקִדיׁשָ ּּ ּ
ע ָסְמִכין ַאְרּבַ א ּבְ ּסֵ ע ְדמות ּכִ ַּאְרּבַ ַעל ֶפה, ּ ּבְ ְּוָדא הוא ּתֹוָרה ׁשֶ ּ.  

  א''דף עב ע
ַמְרֶאה ָאָדם ָעָליו ִמְלַמְעָלה א ְדמות ּכְ ּסֵ ְּוַעל ְדמות ַהּכִ ּ ּ ּ ְכָתב. ּ ּבִ ָּדא הוא ּתֹוָרה ׁשֶ אן . ּ ִמּכָ

וון ְּד ְכָתב ְיׁשַ ּבִ ּתֹוָרה ׁשֶ ַעל ֶפה) א''דף עב ע(ּ ּבְ ָּיָתה ַעל ּתֹוָרה ׁשֶ ְרְסָייא ְלָדא. ּ ִגין ְדַהאי ּכֻ , ּּבְ
ַמְרֵאה ָאָדם ְדִאיהו ִדיוְקָנא ְדַיֲעֹקב ְדִאיהו ָיִתיב ֲעָלה ּּכְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ.  

ַפְלגו אֹוַרְייָתא ּבְ י ְיהוָדה ָקם ֵליְלָיא ַחד ְלִמְלֵעי ּבְ ַּרּבִ ָמָתא ּ ִפיָזא ּבְ ֵבי אוׁשְ ּ ֵליְלָיא ּבְ ּ
ְתֵרי ְקִסיָרא ְדַקְטִפיָרא. ַמְחֵסָיא ֵביָתא ַחד יוָדאי ְדֲאָתא ּבִ ן ּבְ ּמָ ְּוֲהָוה ּתַ י ְיהוָדה . ּ ָּפַתח ַרּבִ ּ
ית ֱאֹלִהים)בראשית כח(ְוָאַמר  ָבה ִיְהֶיה ּבֵ י ַמּצֵ ְמּתִ ר ׂשַ  ָּדא ִהיא ֶאֶבן. ּ ְוָהֶאֶבן ַהזֹאת ֲאׁשֶ

א י ַמְקְדׁשָ ֵני ּבֵ יל ָעְלָמא ְוֲעָלה ִאְתּבְ ּתִ ן ִאׁשְ ּמָ ִתָיה ְדִמּתַ ּׁשְ ּ ּ.  
ר יה ַההוא יוָדאי ְוֲאַמר ָלה ַהאי ִמָלה ֵאיך ֶאְפׁשָ ְָזַקף ֵריׁשֵ ּ ּ ּ ּ ִתָיה ַעד ָלא , ּ ְּוָהא ֶאֶבן ׁשְ

יל ָעְלָמא ּתִ ֵרי ָעְלָמא ֲהַות וִמיָנה ִאׁשְ ִּאְתּבְ י ְוַאּתְ ֲאַמְרּתְ ְו, ּ ְמּתִ ר ׂשַ ָּהֶאֶבן ַהזֹאת ֲאׁשֶ
ָבה א ִדְכִתיב. ַמּצֵ ּתָ ֵוי ָלה ַהׁשְ ַמע ְדַיֲעֹקב ׁשַ ְּדַמׁשְ ּ ּ ם )בראשית כח(, ּ ר ׂשָ ח ֶאת ָהֶאֶבן ֲאׁשֶ ּ ַוִיּקַ

ַל ם. ֵמַרֲאׁשֹוָתיו ְירוׁשָ ֵבית ֵאל ֲהָוה ְוַהאי ַאְבָנא ֲהַות ּבִ ְּותו ְדַיֲעֹקב ּבְ ּ ּ.  
י ְיהוָדה ָלא ַא יהַּרּבִ יה ְלַגּבֵ ְּסַחר ֵריׁשֵ ָ ִהּכֹון ִלְקַראת ֱאלֶקיך )עמוס ד(ָּפַתח ְוָאַמר , ּ

ָרֵאל ָרֵאל)דברים כז(, ּוְכִתיב. ִיׂשְ ַמע ִיׂשְ ת וׁשְ ָווָנה. ּ ַהְסּכֵ ְעָיין ּכַ ִּמֵלי ְדאֹוַרְייָתא ּבָ ּוִמִלין . ּ ּ
גוָפא וְרעוָתא ּכְ ָנא ּבְ ּקָ ָעאן ְלִאְתּתַ ְּדאֹוַרְייָתא ּבָ ּ ּ ׁש. ֲחָדאּ ָּקם ַההוא יוָדאי ְוִאְתַלּבַ ְוָיִתיב , ּ

י ְיהוָדה יה ְדַרּבִ ְּלַגּבֵ ּ אֹוַרְייָתא יֹוָמא ְוֵליֵלי, ּ ְדֵלי ּבְ ּתַ ִאין ַאּתון ַצִדיַקָיא ְדִמׁשְ ְּוָאַמר ַזּכָ ּ ּ ּ.  
ְרָמך א ְדַכְווַנת ּגַ ּתָ י ְיהוָדה ַהׁשְ ְָאַמר ֵליה ַרּבִ ּ ּ ֵּאיָמא ִמיָלך ְדִנְתַח, ּ ֲחָדאְ ר ּכְ ְּדָהא ִמֵלי . ּבֵ ּ

א ּקוָנא ְדגוָפא ְוִתּקוָנא ְדִלּבָ ְעָיין ּתִ ְּדאֹוַרְייָתא ּבָ ּ אי . ּ ִכיְבָנא וְבִלּבָ ַעְרָסאי ׁשְ ְּוִאי ָלאו ּבְ
ַר. ָּאַמְרָנא ִמִלין א ִאְתַחּבְ ִכיְנּתָ אֹוַרְייָתא ׁשְ ִניָנן ְדָאִפילו ַחד ְדָיִתיב ְוָלֵעי ּבְ ֶּאָלא ָהא ּתָ ּ ּּ ת ּ

ֲהֵדיה ַעְרָסאי, ּּבַ ִכיב ּבְ א ָהָכא ְוֲאָנא ׁשָ ִכיְנּתָ ְּוָלא עֹוד ֶאָלא ְדַבֲעָיין ַצחוָתא. ּוַמה ּשְׁ ּ ּ.  
ר ָנׁש  ְּותו ְדָכל ּבַ ד ִאְתַער )אחרי מות סז א(ּ אֹוַרְייָתא ִמַפְלגו ֵליְלָיא ּכַ ּ ְדָקם ְלִמְלֵעי ּבְ ּּ

ִר)בפלגו דליליא(ּרוַח ָצפֹון  א ּבְ א ּ קוְדׁשָ ִגְנּתָ ָעא ִעם ַצִדיַקָיא ּבְ ְעׁשְ ּתַ ּיך הוא ָאֵתי ְלִאׁשְ ּ ְ

ְלהו ַצְייִתין . ְדֵעֶדן א ּכֻ ְּוהוא ְוָכל ַצִדיַקָייא ִדְבִגְנּתָ ּ ּ ּ ְלִאֵלין ִמִלין ְדָנְפֵקי )ליה וצייתין(ּ ּ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]51דף [ -ּ

ִּמפוֵמיה ּ ִריך הוא ְוָכל ַצִדיַקָייא ִמְתַעְדִנין ְלִמׁשְ. ּ א ּבְ ּוַמה קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּּ ַּמע ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא ְ
ַעְרָסאי ִכיב ּבְ ֲעָתא ָדא ְוֲאָנא ֱאֵהא ׁשָ ׁשַ א ֵאיָמא ִמיָלך. ּּבְ ּתָ ְָאַמר ֵליה ַהׁשְ ּ.  

ְפסוָקא ָדא  ֵאיְלָנא ַעל ַמה ְדֲאַמְרּתְ ּבִ ָּאַמר ֵליה ׁשְ ּ  ְוָהֶאֶבן )רזא דאבן שתיה דאמרת(ּ
ית ָבה ִיְהֶיה ּבֵ י ַמּצֵ ְמּתִ ר ׂשַ ִתָיהַּהזֹאת ֲאׁשֶ ְ ֵהיך )השתא דציית למלי(. ּ ֱאלִהים ְדָדא ֶאֶבן ׁשְ

ר יל ָעְלָמא, ֶאְפׁשָ ּתִ ה ִאׁשְ ֵרי ָעְלָמא ֲהַות וִמּנָ ִתָיה ַעד ָלא ִאְתּבְ ְּדָהא ֶאֶבן ׁשְ ּ ְוַאּתְ ֲאַמְרּתְ , ּּ
י ְמּתִ ר ׂשַ א, ֲאׁשֶ ּתָ ֵוי ָלה ַהׁשְ ַמע ְדַיֲעֹקב ׁשַ ְּדַמׁשְ ּ ּ ח ֶא. ּ ּוְכִתיב ַוִיּקַ ם ּ ר ׂשָ ת ָהֶאֶבן ֲאׁשֶ
  .ֵמַרֲאׁשֹוָתיו

ַלם ְירוׁשָ ֵבית ֵאל ֲהָוה ְוַאְבָנא ָדא ֲהַות ּבִ ְּותו ְדַיֲעֹקב ּבְ ּ ָרֵאל . ּ ל ַאְרָעא ְדִיׂשְ ָּאַמר ֵליה ּכָ
חֹוֵתיה ֲהַות חֹותֹוי ְוַההוא ֶאֶבן ּתְ ִּאְכַפל ּתְ ּ ִתיב. ּ ם ּכְ ר ׂשָ ּוְכִתיב ְוָהֶאֶבן ַהזֹ. ָּאַמר ֵליה ֲאׁשֶ את ּ

ָבה י ַמּצֵ ְמּתִ ר ׂשַ ָּאַמר ֵליה ִאי ָיַדְעּתְ ִמָלה ֵאיָמא ָלה. ֲאׁשֶ ּּ.  
מוָנֶתך)תהלים יז(, ָּפַתח ְוָאַמר ָעה ְבָהִקיץ ּתְ ּבְ ָ ֲאִני ְבֶצֶדק ֶאחֶזה ָפֶניך ֶאׂשְ א . ָּ ָּדִוד ַמְלּכָ

ַהאי ֶאֶבן ֲהָוה ֲּחִביבוָתא וְדֵבקוָתא ִדיֵליה ּבְ ּ ּ ּ ֶאֶבן ָמֲאסו ַהּבֹוִנים )תהלים קיח(ְּוֲעָלה ָאַמר . ּ
ה ִחיזו ְיָקָרא ְדָמֵריה. ָּהְיָתה ְלֹראׁש ִפּנָ ָלא ּבְ ּכְ ָעא ְלִאְסּתַ ְּוַכד ּבָ יֵדיה , ּ ְּנַטל ְלַהאי ֶאֶבן ּבִ

ַקְדִמיָתא וְלָבַתר ָעִייל   .ּּבְ
י ָמֵריה ִגין ְדָכל ַמאן ְדָבֵעי ְלִאְתֲחָזָאה ַקּמֵ ּּבְ ּ ַהאי ֶאֶבןָּלא ָאִעיל ֶאָלא, ּ , ִּדְכִתיב.  ּבְ

ֹזאת ָיֹבא ַאֲהֹרן ֶאל ַהּקֶֹדׁש)ויקרא יג( ֶצֶדק ֶאחֶזה .  ּבְ ְרֵמיה ְוָאַמר ֲאִני ּבְ ח ּגַ ּבַ ְּוָדִוד ְמׁשַ
י ִדְלֵעיָלא. ָָפֶניך ְדָקא ְיאות ְלַגּבֵ ַהאי ֶאֶבן ּכְ ְדלוֵתיה ְדָדִוד ְלִאְתֲחָזָאה ּבְ ּתַ ְּוָכל ִאׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ָעְלָמא, ּתָ ַּאְבָרָהם ַאְתִקין ְצלֹוָתא ְדַצְפָרא ְואֹוַדע ִטיבו ְדָמאֵריה ּבְ ְוַאְתִקין . ּ
ְדָקא ָיאֹות ִדְכִתיב ִתּקוָנָהא ּכְ ֲעָתא ּבְ ַּהִהיא ׁשַ ּבֶֹקר)בראשית כב(, ּ ם ַאְבָרָהם ּבַ ּכֵ ִיְצָחק . ּ ַוַיׁשְ

ָעְלָמא ְדִאית  ָזָבא וְלֵמיַדן ַּאְתִקין ְצלֹוָתא ְדִמְנָחה ְואֹוַדע ּבְ ִּדין ְוִאית ַדָיין ְדָיכֹול ְלׁשֵ ּ ּ ּּ
  .ָעְלָמא

  ב''דף עב ע
ּוְבִגין ְצלֹוָתא ָדא ְדַאְתִקין ַמה ְדָלא ַאְתִקין ַבר ָנׁש , ַיֲעֹקב ַאְתִקין ְצלֹוָתא ְדַעְרִבית ּ ּ

ְדָקא ְיאות ְדַמת ְדָנא ּכְ ִּמּקַ ְרֵמיה ְוָאַמר . ּ ח ּגַ ּבַ ך ׁשַ ְּבִגין ּכָ ר ) ב'' עדף עב(ְ ְּוָהֶאֶבן ַהזֹאת ֲאׁשֶ
ָבה י ַמּצֵ ְמּתִ ָווֵתיה. ׂשַ ִוי ָלה ָאֳחָרא ּכַ ֲעָתא ָלא ׁשַ ְּדַעד ַהִהיא ׁשַ ּ ּ ּ ּ.  

ָבה ם אֹוָתה ַמּצֵ ם ְמַרֲאׁשֹוָתיו ַוָיׂשֶ ר ׂשָ ח ֶאת ָהֶאֶבן ֲאׁשֶ ך ַוִיּקַ ּוְבִגין ּכָ ּּ ּ ָבה ְדֲהָוה . ְ ַּמאי ַמּצֵ
הַו. ְּנִפיָלה ְואֹוִקים ָלה ֶמן ַעל ֹראׁשָ ִּיּצֹוק ׁשֶ יר . ּ ד ַיּתִ ְלָיא ִמיְלָתא ְלֶמְעּבַ ַיֲעֹקב ּתַ ְּדָהא ּבְ
ֵני ָעְלָמא ל ּבְ ֵקיה. ִמּכָ י ְיהוָדה וְנׁשָ ֲּאָתא ַרּבִ ּ  ְוַאּתְ )והיך(ָּאַמר ֵליה ְוָכל ַהאי ְיַדְעּתְ , ּ

ח ַחֵיי ָעְלָמא ְסחֹוָרָתא וַמּנַ ֵדל ּבִ ּתַ ִּמׁשְ ּ ֲעָתאָּאַמר ֵליה . ּ ֵרין , ְּדֲהָוה ְדִחיָקא ִלי ׁשַ ְוִאית ִלי ּתְ
ַדְלָנא ַעל ְמזֹוַנְייהו וְלֵמיַהב לֹון ֲאַגר  ּתַ ֵבי ַרב ְוֲאָנא ִאׁשְ ל יֹוָמא ּבְ ִנין ְוָקְייִמין ּכָ ּּבְ ּ ּ

אֹוַרְייָתא ְדלון ּבְ ּתַ ִגין ְדִיׁשְ ְּלמֹוַרְייהו ּבְ ּ ּ ּ.  



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

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

ֹלֹמה ָי)מלכים א ב(, ָּפַתח ְוָאַמר ּכֹון ַמְלכותֹו ְמֹאדּ וׁשְ א ָדִוד ָאִביו ַוּתִ ּסֵ ב ַעל ּכִ ּׁשַ ַמאי . ּ
ָבָחא ָדא ּכֹון ַמְלכותֹו . ׁשְ ים וְכֵדין ַוּתִ ָדׁשִ ֵוי ֲעָלה ֹקֶדׁש ַהּקֳ ִתָיה ְוׁשַ ֶּאָלא ְדַאְתִקין ֶאֶבן ׁשְ ּ ּ ּ ּּ ּ

ִרית עֹוָלם)בראשית ט(, ּוְכִתיב. ְמֹאד ִריך הוא ְּדָהא. ּ וְרִאיִתיָה ִלְזּכֹור ּבְ א ּבְ ּ קוְדׁשָ ְּ

ִדיר ה ּתָ א ִדיֵליה ּבָ יאוְבּתָ ּּתִ ּ י ָמאֵריה, ּ ה ָלא ָאִעיל ַקּמֵ ּוַמאן ְדָלא ִאְתֲחֵזי ּבָ ּ ּ ְּוַעל ָדא . ּ
ִרית עֹוָלם ִתיב וְרִאיִתיָה ִלְזּכֹור ּבְ   .ּּכְ

ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר , ַּמאי וְרִאיִתיָה. ּוְרִאיִתיָה יו ַעל  ְו)יחזקאל ט(ָּרָזא הוא ּכְ ִהְתֵויָת ּתָ
ְּלִאְתַחָזָאה ֲעַלְייהו. 'ִמְצחֹות ְוגו ָרא. ּ ִבׂשְ א ִדי ּבְ ימו ְדָאת ַקִדיׁשָ א ְדָאְמֵרי ָדא ְרׁשִ ְּוִאיּכָ ּ ּ ּ ּ.  

י ְיהוָדה ַוַדאי ּכָֹלא הוא ָּאַמר ַרּבִ ּ ָרָזא )א הכי''ד(. ּּ ָעְלָמא ּבְ ת ְדִאְתֲחֵזי ּבְ ּ ֲאָבל ַהאי ֶקׁשֶ
ַגְוונֹוי . אִעָלָאה ָקְייָמ ָטא ּבְ ת ְלִאְתַקׁשְ לוָתא ְזִמיָנא ַהאי ֶקׁשֶ ָרֵאל ִמן ּגָ ְּוַכד ִיְפקון ִיׂשְ ּ

ָטא ְלַבֲעָלה ַכָלה ָדא ְדִמְתַקּשְׁ ּּכְ ּ ד ֲהָוה . ּ א ּכַ ך ָאַמר ִלי ַאּבָ ְָאַמר ֵליה ַההוא יוָדאי ּכָ ּ ּ ּ
ַלק ֵמָעְלָמא  ָעְלָמא ּ ָלא ְתַצֵפי ְלַרְגֵלי ִדְמׁשִ)אמר לי(ִּמְסּתַ ת ּבְ ּיָחא ַעד ְדִיְתֲחֵזי ַהאי ֶקׁשֶ

ַגְווִני ְנִהיִרין ְוִיְתְנִהיר ְלָעְלָמא)ג בעננא''א ל''ד( ָטא ּבְ יַח.  ִמְתַקׁשְ ּוְכֵדין ְצֵפי ֵליה ְלָמׁשִ ּ.  
ִרית עֹוָלם, ְמָנָלן ִּדְכִתיב וְרִאיִתיָה ִלְזּכֹר ּבְ ְגָווִנין ֲח. ּ א ְדִאְתַחְזָיא ּבִ ּתָ ְּוַהׁשְ ׁשֹוִכין ּ

ִּמְתַחְזָיא ְלדוְכָרָנא  ּ ְדָלא ִיִיֵתי ַמּבול)והיא לזכור(ּ ְגָווִנין . ּ ַהִהיא ִזְמָנא ִאְתַחְזָייא ּבִ ֲּאָבל ּבְ
ר  ִרית עֹוָלם ְוִיְדּכַ ָטא ְלַבֲעָלה וְכֵדין ִלְזּכֹר ּבְ ַכָלה ְדִמְתַקּשְׁ ִתּקוָנא ּכְ ָטא ּבְ ְּנִהיִרין וִמְתַקּשְׁ ּ ּ ּ ּּ

א ּבְ ָגלוָתא ְוָיִקים ָלה ֵמַעְפָרא ֲהָדא הוא ִדְכִתיבּקוְדׁשָ ִרית ְדִאיהו ּבְ ִּריך הוא ְלַהאי ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ְ ,
ם)הושע ג( ׁשו ֶאת ְיָי ֱאלֵהיֶהם ְוֶאת ָדִוד ַמְלּכָ ּ וִבּקְ ּ ּ ְוָעְבדו ֶאת ְיָי )ירמיה ל(, ּוְכִתיב. ּ

ר ָאִקים ָלֶהם ם ֲאׁשֶ ר, ֱּאֹלֵהיֶהם ְוֶאת ָדִוד ַמְלּכָ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמרֲאׁשֶ עמוס (,  ָאִקים ֵמָעָפר ּכְ
ת ָדִוד ַהּנֹוָפֶלת)ט ִרית עֹוָלם וְלַאְקָמא ָלה . ּ ָאִקים ֶאת ֻסּכַ ְּוַעל ָדא וְרִאיִתיָה ִלְזּכֹר ּבְ ּ ּ ּ

  .ֵמַעְפָרא
ָרֵאל וְדכוָר אֹוַרְייָתא פוְרָקָנא ְדִיׂשְ ר ּבְ ך ִאְדּכַ א ִדְבִגין ּכָ ְּוָאַמר ָהִכי ַאּבָ ּ ּ ּּ ָּנא ִדיָלהְ ְוָדא . ּ

י )ישעיה נד(, ּהוא ִדְכִתיב ְעּתִ ּבַ ן ִנׁשְ י ֵמֲעבֹור ֵמי ֹנַח עֹוד ַעל ָהָאֶרץ ּכֵ ְעּתִ ּבַ ר ִנׁשְ  ֲאׁשֶ
ך ָער ּבָ ְִמְקצֹוף ָעַלִיך וִמּגְ ְּ:  

ָבה ִני ֹנַח ַהיֹוְצִאים ִמן ַהּתֵ ַּוִיְהיו ּבְ יָון ִדְכִתיב ַוִיְה. ּּ י ֶאְלָעָזר ָאַמר ּכֵ ַּרּבִ ֵני ֹנַחּ אי . ּיו ּבְ ַאּמַ
ָבה יבוָתא. ָּאַמר ַהיֹוְצִאים ִמן ַהּתֵ ִנין ָאֳחָרִנין ֲהוו ֵליה ְדָלא ָנְפֵקי ִמן ּתֵ ְּוִכי ּבְ ּ ּ ָּאַמר ֵליה . ּ

א ִאין י ַאּבָ ִנין. ַרּבִ נֹוי ּבְ ְּדָהא ְלָבַתר אֹוִלידו ּבְ ם ְוגו. ּ ִּדְכִתיב ְוֵאֶלה ּתֹוְלדֹות ׁשֵ ְּוִאנון ָלא . 'ּ
יבוָתא ם ָחם ָוָיֶפת. ָּנְפֵקי ִמּגֹו ּתֵ יָבה ׁשֵ ִתיב ַהיֹוְצִאים ִמן ַהּתֵ ך ּכְ ּוְבִגין ּכָ ְ ּ.  

ִריך הוא ִסְפָרא  א ּבְ ד ָיִהיב קוְדׁשָ ָעְלָמא ּכַ ִכיַח ּבְ ְמעֹון ָאַמר ִאילו ֲהֵויָנא ׁשְ י ׁשִ ַּרּבִ ּ ְּ ּ
ָעְלָמא ְוִסְפָרא ְדָאָדם אַּאְתִקיְפָנא ְדָל, ְְדֲחנֹוך ּבְ יֵני ֱאָנׁשָ חון ּבֵ ּכְ ּתַ ִגין ְדָלא ַחְייׁשו , ּא ִיׁשְ ּּבְ ּ

ִמִלין ָאֳחָרִנין ְלֲאָפָקא ֵמְרׁשו ִעָלָאה ִלְרׁשו ָאֳחָרא הו ְוָטָען ּבְ ָלא ּבְ ּכְ ל ֲחָכָמאן ְלִאְסּתַ ּּכָ ּ ּּ ּ .
ְקֵפי יֵמי ָעְלָמא ָיְדִעין ִמִלין ְוָסְתִמין לֹון וִמְתּתַ א ָהא ַחּכִ ּתָ ְּוַהׁשְ פוְלָחָנא ְדָמאֵריהֹוןּ ּ ּבְ ּ.  



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

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

ָרָזא ְדָרִזין ְחָנא ּבְ ּכַ ּ ְדַכד ִאְתַער ֶחְדָוה ְדָכל ֶחְדָוון ְטִמיָרא )תוספתא(. ְוַהאי ְקָרא ַאׁשְ ּ
יק יה ְנִהירו ַדּקִ ין ַאְנִהיר ִמּנֵ א ְדַסְבּתִ ְּסִתיָמא ַסְבּתָ ּ ח . ּ ְמׁשַ ֶּחְדָוה ְדָכל ֶחְדָוון ָנִהיר ְלָיִמיָנא ּבִ

ֶחְדָווה ְדַחְמָרא ַטב. ּת ִעָלָאהְּרבו ָמאָלא ּבְ ֶחְדָווה , ְּוָנִהיר ִלׂשְ א ''ד(ָנִהיר ְלֶאְמָצִעיָתא ּבְ
רוָחא. ּ ִדְתֵרין ִסְטִרין)דארגוונא ּרוַח ִאְתַער ְורוַח ָסְלָקא ְוִאְתְייִהיב ּבְ ּ ּ.  

  א''דף עג ע
ָדא ָּדְבָקן ָדא ּבְ ְתַלת. ּ ַלת ָעאִלין ּבִ ַל. ּתְ ְבִריתִמּגֹו ּתְ ִרית ְדָדְבָקא ּבִ . ת ָנְפָקא ַחד ּבְ

ִּאְתֲעָבַרת רוַח ְדָסְלָקא יה, ּ קו רוָחא . ִּמְתֲעָבַרת ִמּנֵ ְתֵרין ִסְטִרין ִאְתַדּבְ ד ִאְתְייִהיַבת ּבִ ּּכַ ּ ּ
רוָחא  ִנין) א''דף עג ע(ּּבְ ַלת ּבְ ָרן ִמּתְ ָלָתא. ּוִמְתַעּבְ ְייהו ּתְ ְּוֹנַח ְוֵתיָבה ָנְפקו ִמּנַ ַגְווָנא ,ּ  ּכְ
ם ְוָחם ְוָיֶפת, ּ ִעָלִאין)דלתתא(ִּדְתָלָתא  יבוָתא ׁשֵ ְּוִאֵלין ִאנון ְדָנְפקו ִמּגֹו ּתֵ ּ ּ ּ ם ְדִבְסַטר . ּ ּׁשֵ

ָמאָלא, ָיִמיָנא ָווָנא ְדָכִליל לֹון. ָּחם ְדִבְסַטר ׂשְ   .ֶּיֶפת ַאְרּגְ
חֹות ַקְסִט. ְּוָחם הוא ֲאִבי ְכָנַען ִּאְתֲערוָתא ְדרוָחא ְמָסֲאָבא . יִפיןּזוֲהָמא ְדַדֲהָבא ּתְ ּ ּ

ים ְוָאַמר. ְּדָנָחׁש ַקְדָמָאה ך ְרׁשִ ְוְבִגין ּכָ . ְּדַאְייֵתי ְלָווִטין ַעל ָעְלָמא. ְּוָחם הוא ֲאִבי ְכָנַען, ּ
ַּההוא ְכָנַען ְדִאְתַלְטָיא ּ ִרָיין. ּ יך ַאְנֵפי ּבְ ַּההוא ְכָנַען ְדַאְחׁשִ ּ ְ ּ ּ.  

ך  ְוְבִגין ּכָ ָלָלא ְדֻכְלהו ֶאָלא ָדא ִדְכִתיב ְוָחם הוא ֲאִבי ְכָנַען)כלהו(ּ ּ ָלא ָנִפיק ִמּגֹו ּכְ ּ ּ ּּ .
יך ָעְלָמא ְַההוא ְדַאְחׁשִ ּ ם הוא ֲאִבי ָכך אֹו ֶיֶפת הוא ֲאִבי , ּ ְכָלָלא ָדא ְוׁשֵ ִתיב ּבִ ְּוָלא ּכְ ְּ

ֶּאָלא ִמָיד ָקַפץ ְוָאַמר ְוָחם הוא ֲאִבי ְכָנַען, ְָכך ּ   .יַּוַדא. ּ
ִתיב  ד ֲאָתא ַאְבָרָהם ַמה ּכְ ָאֶרץ)בראשית יב(ְּוַעל ָדא ּכַ ְּדַעד ָלא ֲהָוה . ּ ַוַיֲעֹבר ַאְבָרם ּבָ

ָעְלָמא ָרֵאל ּבְ ִּקיוָמא ְדֲאָבָהן ְוָלא ָאתו ַזְרָעא ְדִיׂשְ ּ ּ ָמא ִעָלָאה , ּ ָמא ָדא ְוֵייעול ׁשְ ְּדִיפוק ׁשְ ּ ּ ּּ
א ִאין ִיׂשְ. ַּקִדיׁשָ ד ֲהוו ַזּכָ ָרֵאלּּכַ ָמא ָדא ֶאֶרץ ִיׂשְ ד ָלא ָזכו . ָרֵאל ִאְקֵרי ַאְרָעא ַעל ׁשְ ּּכַ

ָמא ָאֳחָרא ָנַען, ִאְקֵרי ַאְרָעא ַעל ׁשְ   .ֶאֶרץ ּכְ
ִתיב ַנַען ֶעֶבד ֲעָבִדים ִיְהֶיה ְלֶאָחיו)בראשית ט(, ְּוַעל ָדא ּכְ ּ ַויֹאֶמר ָארור ּכְ ְּדִאיהו . ּ ּ

ִתיבּו. ַאְייֵתי ְלָווִטין ַעל ָעְלָמא ֵהָמה)בראשית ג(, ְבָנָחׁש ַמה ּכְ ל ַהּבְ ה ִמּכָ ַּהְיינו . ּ ָארור ַאּתָ
ם ָחם ְוָיֶפת. ִדְכִתיב ֶעֶבד ֲעָבִדים ִתיב ׁשֵ ֵני ֹנַח ַהיֹוְצִאים ִמן . ְּוַעל ָדא ּכְ ַלת ִאֵלין ּבְ ּּתְ
ְדָקַאְמִריָנן יָבה ּכִ   :ַהּתֵ

ִני ֹנַח ה ֵאֶלה ּבְ לׁשָ ִּקיוָמא ְדָכל . ּׁשְ ּ ִּקיוָמא ְדָרָזא ִעָלָאה, ָעְלָמאּ ּ ּוֵמֵאֶלה ָנְפָצה ָכל . ּ ּ
ָווִנין ִעָלִאין)דא(ַּהְיינו ָרָזא . ָהָאֶרץ ּ ִדְתַלת ּגְ ֵקי . ּ ְּדַכד ַההוא ָנָהר ְדָנִגיד ְוָנִפיק ַאׁשְ ּ ּ

ֵחיָלא ִדְתַלת ִאֵלין ִעָלִאין ְּלִגְנָתא ּבְ ָווִנין ִדְל. ּ ן ּגְ ן ִאְתָפְרׁשָ ּמָ ּוִמּתַ ִליל ּּ ל ַחד ְוַחד ּכָ א ּכָ ַתּתָ
ַחְבֵריה א, ּּבְ ט ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ִריך הוא ִאְתַפּשַׁ א ּבְ ְּלַאֲחָזָאה ִדיָקָרא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּוִאיהו ַחד , ְּ

ֵאי ִעָלֵאי ְוַתּתָ   .ּּבְ
ַטר ִדְקדוׁשָ ָכל ִאנון ְדַאְתָיין ִמּסְ ָווִנין ִאֵלין ּבְ ַלת ּגְ י ֶאְלָעָזר ּתְ ָּאַמר ַרּבִ ּ ּ ּ ּוֵמֵחיזו ִדְתַלת , הּ ּ ּ

ְטָרא ְדרוָחא ָאֳחָרא אן ְלָכל ִאנון ְדַאְתָיין ִמּסִ ָווִנין ִאֵלין ִמְתָפְרׁשָ ּּגְ ּ ּ ּ ָרָזא . ּ ל ּבְ ּכֵ ְסּתַ ְוַכד ּתִ



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

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

ָרָזא ְדִא א ּבְ ָווִנין ְלָכל ִאנון ִסְטִרין ַעד ְדָעְייִלין ְלַתּתָ ן ּגְ ח ֵהיך ִמְתָפְרׁשָ ּכַ ׁשְ ין ּתִ ְּדַדְרּגִ ּ ּ ּ ּנון ְ
ִרין ִצּנֹוִרין  ְבָעה ְוֶעׂשְ י ְדָחְפָיין ִלְתהֹוֵמי)סטרי(ׁשִ ּ ְדַדּשֵׁ ּ.  

ִריך הוא . ְּוֹכָלא ְיִדיָעא ַלֲחִכיִמין ֶעְליֹוִנין א ּבְ ָאה חוַלְקהֹון ְדַצִדיַקָייא ְדקוְדׁשָ ַּזּכָ ּ ּ ּ ּ ְּ

יְקֵריהֹון ְוָגֵלי לֹון ִסְתִרין ִעָלִאין ְדָחְכְמָתא ִּאְתָרֵעי ּבִ ִתיב,ּ  סֹוד ְיָי )תהלים כה(, ּ ֲעַלְייהו ּכְ
  .ִּליֵרָאיו וְבִריתֹו ְלהֹוִדיָעם

י ֶאְלָעָזר ְוָאַמר  יָת )ישעיה כה(ָּפַתח ַרּבִ י ָעׂשִ ְמך ּכִ ה ֲארֹוִמְמך אֹוֶדה ׁשִ ָ ְיָי ֱאלַהי ַאּתָ ָ

ֶּפֶלא ֵעצֹות ֵמָרחֹוק ֱאמוָנה ֹאֶמן א ְלִאְס. ּ ה ִאית לֹון ִלְבֵני ָנׁשָ ּמָ א ּכַ יְקָרא ְדקוְדׁשָ ָלא ּבִ ּכָ ּּתַ ּ
ָחא ִליָקֵריה ּבְ ִריך הוא וְלׁשַ ּּבְ ּ ּ ְדָקא ָיאֹות. ְ ָחא ְלָמאֵריה ּכְ ּבְ ִגין ְדָכל ַמאן ְדָיַדע ְלׁשַ ּּבְ ּ ּ ,

ִריך הוא ָעִביד ֵליה ְרעוֵתיה א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ּ א. ְּ ְרָכאן ְלֵעיָלא ְוַתּתָ י ּבִ   .ְּוָלא עֹוד ֶאָלא ְדַאְסּגֵ
ֵמיהְוַעל  ָחא ֵליה ְלָמאֵריה וְלַיֲחָדא ׁשְ ּבְ ָּדא ַמאן ְדָיַדע ְלׁשַ ּ ּ ּ ּ ָּחִביב הוא ְלֵעיָלא ְוָחִמיד , ּ

יה  ַח ּבֵ ּבֵ ּתַ ִריך הוא ִמׁשְ א ּבְ א ְוקוְדׁשָ ְּלַתּתָ ּ ִתיב, )א ביקריה''נ(ְּ ּ ַויֹאֶמר )ישעיה מט(, ְּוֲעֵליה ּכְ
ך ֶא ר ּבְ ה ִיְשָרֵאל ֲאׁשֶ ִָלי ַעְבִדי ַאּתָ   :ְּתָפֵארּ

ֶרם ַּוָיֶחל ֹנַח ִאיׁש ָהֲאָדָמה ַוִיַטע ּכֶ ּ י יֹוֵסי. ּ י ְיהוָדה ְוַרּבִ ן ֵעֶדן . ַּרּבִ  )אתרכבת(ַחד ָאַמר ִמּגַ
ְרַכת וְנִציב ָלה ָהָכא ִּאְתּתַ ַתל ָלה. ּ ַאְרָעא ֲהַות ְוָעַקר ָלה ְוׁשָ ְּוַחד ָאַמר ּבְ ּוְבַההוא יֹוָמא , ּ ּ

ין ְוִניַצ ֵתי ִמן ַחְמָרא ְוָרֵויַעְבַדת ִאיּבִ   .ּת ַלְבְלִבין ְוֲעָנִבים ְוֲהָוה ָסִחיט ָלה ְוׁשָ

  ב''דף עג ע
ַהאי ְקָרא ְמעֹון ָאַמר ָרָזא ְדָחְכְמָתא ִאיהו ָהָכא ּבְ י ׁשִ ַּרּבִ ַההוא . ּ ָעא ֹנַח ְלִמְבַדק ּבְ ד ּבָ ּּכַ ּ

יה. ּחֹוָבא ְדָבַדק ָאָדם ָהִראׁשֹון ָקא ּבֵ ָּלאו ְלִאְתַדּבְ ֶּאָלא ְלִמְנַדע וְלַאְתָקָנא ָעְלָמא ְוָלא , ּ ּ
ֶרם. ָיִכיל ַההוא ּכֶ ָּסַחט ֲעָנִבים ְלִמְבַדק ּבְ יָון ְדָמָטא ְלַהאי. ּ ל)א כדין''ד(, ּּכֵ ר ַוִיְתּגָ ּכָ ּ ַוִיׁשְ ּ .

ֵלי ִפְרָצה ְדָעְלָמא ְדֲהָו. ְּוָלא ֲהָוה ֵליה ֵחיָלא ְלֵמיַקם ל ּגַ ך ַוִיְתּגָ ּוְבִגין ּכָ ּּ ּ ּ תֹוך . ה ָסִתיםְ ְּבְ

ה ִתיב ּבְ יָתה. א''ָאֳהֹלה ּכְ ְקַרב ֶאל ֶפַתח ּבֵ ִתיב ְוַאל ּתִ ְּוַעל ָדא ּכְ תֹוך . ּּ ) ב''דף עג ע(ְּבְ
ֶרם ָּאֳהָלה ְדַההוא ּכָ ּ ּ.  

תוֵיי ַיִין ֲהוו ֵני ַאֲהֹרן ְדָתִניָנן ׁשְ ַגְווָנא ָדא ּבְ ּּכְ ּ ַההוא ֲא. ּ ַתר ְּוִכי ַמאן ָיִהיב לֹון ַחְמָרא ּבְ
י ּתֵ ך ְדִאנון ֲחִציִפין ֲהוו ְדָרוֹו ַחְמָרא. ְלִמׁשְ ִּאי ַסְלָקא ַדְעּתָ ּ ּ ּ ֶּאָלא ַוַדאי ֵמַההוא , ָלאו ָהִכי. ְ ּ ּ

ּ ַוַיְקִריבו ִלְפֵני ְיָי ֵאׁש ָזָרה)ויקרא י(, ַּחְמָרא ָרוֹו ִדְכִתיב ִתיב ָהָכא ֵאׁש ָזָרה וְכִתיב ָהָתם . ּ ּּכְ
ָמְרך ֵמ)משלי ז( ה ָזָרה ְוֹכָלא ַחד ִמָלהָ ִלׁשְ ִּאּשָׁ ּ.  

ל ר ַוִיְתּגָ ּכָ ּתְ ִמן ַהַיִין ַוִיׁשְ ַגְווָנא ָדא ַוֵיׁשְ ְּוֵכן ּכְ ּ ּ ָמה . ּ ְּוַעל ָדא ִאְתַער ָחם ֲאִבי ְכָנַען ּכְ
ְלָטָאה ָמר ְוִאְתְיִהיב ֲאַתר ִלְכַנַען ְלׁשַ ָרָזא ִדְבִרי, ְּדִאּתְ ּוַמאי ְדֲהָוה ָהֵדין ַצִדיק ּבְ ּ ּ . ת ֵסְרסֹוּ

ְּוַתְנָיא ְדַאֲעַבר ִמיֵניה ַההוא ִקיוָמא ּ ּ ּּ.  
ָעְלָמא ַקְדִמיָתא ַעל ְיֵדיה ּבְ ך ָאַמר ָארור ְדָהא ְלָווִטין ִאְתָערו ּבְ ּוְבִגין ּכָ ּ ּ ּ ועל דא (. ְּ

ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר . )ויאמר ארור כנען דהא לווטין ייתון על עלמא כקדמיתא ֶעֶבד ֲעָבִדים ִיְהֶיה ּכְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]55דף [ -ּ

ֵהָמה ְוגוָא ל ַהּבְ ה ִמּכָ ן. 'ּרור ַאּתָ ּקַ ן ְלִזְמָנא ְדָאֵתי ְוהוא ָלא ִיְתּתַ ּקַ ּּכָֹלא ִיְתּתַ ּ ְּוֹכָלא ִיְפקון . ּ ּ
ְּלֵחירו ְוהוא ָלא ִיפוק ּ ִביֵלי ְדאֹוַרְייָתא. ּּ ְּוָרָזא ִאיהו ְלִאנון ְדָיְדֵעי ָאְרחֹוי וׁשְ ּ ּ ּ.  

ַע)תהלים נא(ָּפַתח ְוָאַמר  י ְפׁשָ ּי ֲאִני ֵאָדע ְוַחָטאִתי ֶנְגִדי ָתִמיד ּכִ ה ִאית לֹון ִלְבֵני . ּ ּמָ ּכַ
ִריך הוא א ּבְ ֵמי קוְדׁשָ ָרא ֵמחֹוַבְייהו ִמּקַ ּמְ א ְלִאְסּתַ ָּנׁשָ ּ ים . ְּ ר ָנׁש ָרׁשִ ְּדָהא ְלָבַתר ְדָחָטא ּבַ ּ

א ַס תוְקָפא ִדְתיוְבּתָ ר ּבְ ּהוא חֹוֵביה ְלֵעיָלא ְוָלא ִאְתְמַחק ּבַ ּ ּ ּ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ְגָיאּ ירמיה (, ּכְ
ם ֲעֹוֵנך ְלָפָני)ב י ָלך ּבֹוִרית ִנְכּתַ ֶתר ְוַתְרּבִ ּנֶ ִסי ּבַ ַכּבְ י ִאם ּתְ ְ ּכִ ְ.  

א ֲחֵזי ימו, ּתָ ִריך הוא ִזְמָנא ָחָדא ָעִביד ְרׁשִ א ּבְ י קוְדׁשָ יָון ְדָחב ַבר ָנׁש ַקּמֵ ּּכֵ ּ ּ ְוַכד ָחב . ְּ
ְנָייָנ יה ִזְמָנא ּתִ ירּּבֵ ימו ַיּתִ ף ַההוא ְרׁשִ ּקַ ּא ִאְתּתַ ט ַההוא . ּ ִליָתָאה ִאְתַפּשַׁ יה ִזְמָנא ּתְ ָּחב ּבֵ ּּ

ְטָרא ָדא ְלִסְטָרא ָדא ְתָמא ִמּסִ ם ֲעֹוֵנך ְלָפָני, ּכִ ִתיב ִנְכּתַ ֵדין ּכְ   .ְּכְ
א ֲחֵזי ִריך הוא ַעל ִעְסָק, ּתָ א ּבְ י קוְדׁשָ יָון ְדָחב ַקּמֵ א ּכֵ ָּדִוד ַמְלּכָ ּ ּ ַבעְּ יב , ּא ְדַבת ׁשֶ ָחׁשִ

ים ֲעֵליה ְלָעְלִמין ְּדַההוא חֹוָבא ִאְתְרׁשִ ּ ִתיב. ּ ם ְיָי ֶהֱעִביר ַחָטאְתך )שמואל ב יב(, ַמה ּכְ ָ ּגַ ּ
יה)קודשא בריך הוא(. ּלא ָתמות ּמֵ ימו ִמּקַ ּ ַאֲעַבר ַההוא ְרׁשִ ּ ּ.  

ַבע ִד ִניָנן ְדַבת ׁשֶ א ְוָהא ּתָ י ַאּבָ ָּאַמר ֵליה ַרּבִ ּ א ֲהַות ִמן יֹוָמא ּ ּיֵליה ְדָדִוד ַמְלּכָ ּ
ֵרי ָעְלָמא י ִמן ַקְדַמת ְדָנא, ְּדִאְתּבְ ִריך הוא ְלאוִרָיה ַהִחּתִ א ּבְ אי ָיֲהָבה קוְדׁשָ ַּאּמַ ּ ּ ּ ָאַמר . ְּ

ָתא ַאְזִמיָנא ֵליה ְלַבר ָנׁש ְל ב ְדִאּתְ ִריך הוא ַאף ַעל ּגַ א ּבְ ֵּליה ָהִכי אֹוְרחֹוי ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ֶמֱהֵוי ְּ
ַּאְקִדים ַאֲחָרא וְנִסיב ָלה ַעד ְדָמָטא ִזְמֵניה ְדַהאי, ִּדיֵליה ּ ּ ּ יָון ְדָמָטא ִזְמֵניה. ּ ּּכֵ ִּאְתַדְחָייא , ּ

ַלק ֵמָעְלָמא י ַהאי ָאֳחָרא ְדָאֵתי ְלָבַתר ְוִאְסּתַ ּמֵ ַּהאי ְדָנִסיב ָלה ִמּקַ ּ ּ א . ּ יה קוְדׁשָ י ַקּמֵ ְּוָקׁשֵ ּ
ִריך הוא ְלַאֲע ּּבְ י ַהאי ָאֳחָראְ ּמֵ ָּבָרא ֵליה ֵמָעְלָמא ַעד ָלא ָמֵטי ִזְמֵניה ִמּקַ ּ.  

י  ַבע ְדִאְתְייִהיַבת ְלאוִרָיה ַהִחּתִ ְּוָרָזא ְדַבת ׁשֶ ּ ַקְדִמיָתא)כדאמרן(ּ ח,  ּבְ ּכַ ּפוק ְודוק ְוִתׁשְ ּ ּ .
ָרֵאל א ִלְכַנַען ַעד ָלא ֵייתון ִיׂשְ אי ִאְתְיִהיַבת ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ַּאּמַ ח ִמָלה ָדא.ּ ּכַ ְּוֹכָלא . ּ ְוִתׁשְ

ָּרָזא ָחָדא ִאיהו וִמָלה ָחָדא ּ ּ.  
א ֲחֵזי א, ּתָ ְתיוְבּתָ ב ְדאֹוֵדי ַעל חֹוֵביה ְוָתב ּבִ ָּדִוד ַאף ַעל ּגַ ּ ּ יה וְרעוֵתיה , ּ ָּלא ַאֲעֵדי ִלּבֵ ּ ּ ּ

ֵּמִאנון חֹוִבין ְדָחב ַבע, ּ ּוֵמַההוא חֹוָבא ְדַבת ׁשֶ ּ ִגין ְדָדִחיל , ּ ִרים ּּבְ ִדיר ִדיְלָמא ּגָ ֲּעַלְייהו ּתָ ּ
ָנה ֲעָתא ְדַסּכָ ׁשַ ְייהו ִויַקְטֵרג ֲעֵליה ּבְ ַּחד ִמּנַ י לֹון ִמיֵניה וֵמְרעוֵתיה. ּ ך ָלא ַאְנׁשֵ ּוְבִגין ּכָ ּ ּ ּ ְּ.  

א ֲאִנ ֵני ָנׁשָ הו חֹוֵבי ּבְ ין ְדַתְלָיין ּבְ ְלהו ַדְרּגִ ַעי ֲאִני ֵאָדע ּכֻ י ְפׁשָ ָּדָבר ֲאַחר ּכִ ּ ּ . י ֵאָדעּ
ֹלֹמה  א ַעד ְדָאָתא ׁשְ ְּוַחָטאִתי ֶנְגִדי ָתִמיד ָדא ְפִגימו ְדִסיֲהָרא ְדָלא ָנְפָקא ִמְסאוְבּתָ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ

ָלמוָתא ַאׁשְ ָרֵאל ְלָרֲחָצן ִדְכִתיב. ְּוִאְתְנִהיַרת ּבְ ם ָעְלָמא ִויִתיבו ִיׂשְ ּסָ ּוְכֵדין ִאְתּבַ ּ מלכים א (, ּ
ב ְיהוָדה ְוִיׂשְ)ה ּ ַוֵיׁשֶ ְפנֹו ְוַתַחת ְתֵאָנתֹוּ ַחת ּגַ ל ָדא ְוַחָטאִתי . ָרֵאל ָלֶבַטח ִאיׁש ּתַ ְּוִעם ּכָ ּ

ָמה . ְּוָלא ִאְתְפָסק ֵמָעְלָמא. ֶּנְגִדי ָתִמיד יָחא ְלִזְמָנא ְדָאֵתי ּכְ א ְמׁשִ ַּעד ְדֵייֵתי ַמְלּכָ ּ
ָמר  ּ ְוֶאת רוַח ַהטוְמָאה ַאֲעִביר ִמן ָהָאֶרץ)זכריה יג(ְּדִאּתְ ּ ּ:  



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]56דף [ -ּ

ּבֹור ַצִיד ִלְפֵני ְיָי ִנְמרֹוד ּגִ ן ֵיָאַמר ּכְ ּבֹור ַצִיד ִלְפִני ְיָי ַעל ּכֵ ּהוא ָהָיה ּגִ א ֲחֵזי. ּ ּהוא , ּתָ
יף ּקִ ַבר ּתַ ְּלבוׁשֹוי ְדָאָדם ָהִראׁשֹון ֲהָוה ָלִביׁש ְוֲהָוה ָיַדע ְלֵמיַצד ֵציָדה ִדְבִרָייָתא . ֲהָוה ּגְ ּ ּ ּ

הו   .ּּבְ
י ֶאְלָעָז ַתר פוְלַחן ְדַעבֹוָדה ָזָרה ְוֲהָוה ָאַמר ַרּבִ י ִלְבִרָייָתא ְלֵמיַהך ּבָ ּר ִנְמרֹוד ֲהָוה ְמַפּתֵ ּ ּ ְ ּ

ָעְלָמא וָפְלִחין ֵליה  ִליָטא ּבְ ֵני ָעְלָמא ְוֲהָוה ָאַמר ְדִאיהו ׁשַ ין ְוָנַצח ּבְ ִאנון ְלבוׁשִ ִליט ּבְ ּׁשַ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ
א ִני ָנׁשָ ֵמיה ִנְמ. ּבְ אי ִאְקֵרי ׁשְ ִעָלֵאי ְּוַאּמַ א ִעָלָאה ִדְלֵעיָלא ְדָמַרד ּבְ ַמְלּכָ ּרֹוד ְדָמַרד ּבְ ּּ ּ ּ

ֵאי ַתּתָ   .ּוָמַרד ּבְ

  א''דף עד ע
ִאנון  ל ) א''דף עד ע(ּּבְ ִליט ַעל ּכָ ין ׁשַ ְּלבוׁשִ הו וָמַרד )א שאר''ד(ּ ִני ָעְלָמא וָמַלך ּבְ ּ ּבְ ּ ְּ

ִליָטא ְדָעְלָמא ְוֲה ָמאֵריה ְוָאַמר ְדִאיהו ׁשַ ּּבְ ּ ּ ֵני ּ ך ּבְ י ִלְבִרָייָתא ֲאַבְתֵריה ַעד ְדָמׁשַ ְָוה ְמַפּתֵ ּ ּ ּ
ַתר פוְלָחָנא ְדָמאֵרי ָעְלָמא א ְלֵמיַפק ִמּבָ ָּנׁשָ ּ הו . ּ ין ָיְדֵעי ּבְ ִאיֵלין ְלבוׁשִ ְמעֹון ּבְ י ׁשִ ָּאַמר ַרּבִ ּ

  :ַּחְבַרָייא ָרָזא ִעָלָאה
ָפה ַאַחת וְדָב. ַמְתִניִתין ְמעֹון ָפַתח . ִרים ֲאָחִדיםַּוְיִהי ָכל ָהָאֶרץ ׂשָ י ׁשִ  )מלכים א ו(ַּרּבִ

ִית  ּבַ ַמע ּבַ ְרֶזל לא ִנׁשְ ֵלי ּבַ ל ּכְ ְרֶזן ּכָ בֹות ְוַהּגַ ע ִנְבָנה וַמּקָ ֵלָמה ַמּסַ נֹותֹו ֶאֶבן ׁשְ ִהּבָ ִית ּבְ ְּוַהּבַ
נֹותֹו ִהּבָ נֹותֹו, )האי קרא אית לאסתכלא ביה(. ּבְ ִהּבָ ִית ּבְ לֹמה ְוִכי ָלא . ְוַהּבַ ִני ֵליה ׁשְ ֲּהָוה ּבָ

ן ּמָ ְּוֻכְלהו אוָמִנין ְדֲהוו ּתַ ּ ּ נֹותֹו, ּ ִהּבָ   .ַּמהו ּבְ
ָמה ִדְכִתיב ך הוא ּכְ ֶּאָלא ּכָ ְ ה ַהְמנֹוָרה)שמות כה(, ּ יָעׂשֶ ה ּתֵ ה ַמהו .  ִמְקׁשָ ִּאם ִהיא ִמְקׁשָ

ה יָעׂשֶ א ִאְתֲעִביד ִאיהו. ּתֵ ָאת ְוִניּסָ ֶּאָלא ַוַדאי ּכָֹלא ּבְ ּּ ְרֵמיהּ ד . ּ ִמּגַ ָראן ְלֶמְעּבַ יָון ְדׁשָ ּּכֵ
ְדַמת ְדָנא ה ַמה ְדֹלא ֲהוו ָיְדִעין ִמּקַ ד ּבָ א אֹוִליף ְלאוָמִנין ְלֶמְעּבַ ֲּעִביְדּתָ ּ ּ ּ ּ.  
ָרא ַעל ְיַדְייהו ִריך הוא ׁשְ א ּבְ ִגין ְדִבְרְכָתא ְדקוְדׁשָ ַּמאי ַטְעָמא ּבְ ּ ּ ּ ִתיב , ְּ ְּוַעל ָדא ּכְ

נֹותֹו ִהּבָ ְרֵמיהּבְ ִני ִמּגַ ּ ִאיהו ִאְתּבְ ד, ּ ָראן ְלֶמְעּבַ ְְדהוא אוְלָפא אוְלַפן ְלאוָמִנין ֵהיאך ׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ,
יה ְוָעְבֵדי ַעד  ָלאן ּבֵ ּכְ ׁש וִמְסּתַ א ַמּמָ ימו ְדַההוא ֲעִביְדּתָ ַלק ֵמֵעיַנְייהו ְרׁשִ ְּוָלא ִאְסּתַ ּ ּ ּ ּ ּ ּ

יָתא ל ּבֵ ֵני ּכָ   .ְּדִאְתּבְ
ֵלָמה ַמּסַ ִתיב ָחֵסר יו. ע ִנְבֶנהֶאֶבן ׁשְ ֵלָמה ּכְ ֵלָמה ַוַדאי''ׁשְ ע ְדִאְתְנִטיל . ּד ֶאֶבן ׁשְ ַּמּסַ

א  ְרָייא ֲעַלְייהו ְוִאְתֲעִביד ֲעִביְדּתָ ע , )מסע דאתנטיל ועביד עבידתא(ְּוַאְתָייא ְוׁשָ ַמּסַ
ְייהו ד ְדָלא ִמַדְעּתַ ְּדַאְנִטיל ָיָדן ְלֶמְעּבַ ּ ּ ע ו. ּ ִתיב ָהָכא ַמּסַ ע )במדבר י(ְכִתיב ָהָתם ּּכְ ּ וְלַמּסַ

ֲחנֹות ַמע. ֶאת ַהּמַ ְרֶזל ֹלא ִנׁשְ ֵלי ּבַ ל ּכְ ְרֶזן ּכָ בֹות ְוַהּגַ ַזע ּכָֹלא ְוָלא . ּוַמּקָ ִמיר ּבָ ִגין ְדׁשָ ּּבְ ּ
ַמע ִמָלה ּתְ ד, ִּאׁשְ ָאר ָמאִנין ְלֶמְעּבַ ְּדָלא ִאְצְטִריכו ִלׁשְ א ֲהָוה. ּ ָאת ְוִניּסָ   .ְּוֹכָלא ּבְ

ה ֲחִביִבין ִאנון ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתאָא ּמָ ְמעֹון ּכַ י ׁשִ ַּמר ַרּבִ ק . ּ ָאה חוָלֵקיה ַמאן ְדִאְתַעּסַ ַּזּכָ ּ ּ
הו ְוָיַדע ְלֵמיַהך  ְּבְ ֹאַרח ְקׁשֹוט)ביה(ּ נֹותֹו.  ּבְ ִהּבָ ִית ּבְ א . ְוַהּבַ ְרעוָתא ְדקוְדׁשָ ד ָסְלָקא ּבִ ּּכַ ּ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]57דף [ -ּ

ד ְיָקָרא ִל ִריך הוא ְלֶמְעּבַ ּּבְ ָטא, ּיָקֵריהְ ָבה ְרעוָתא ְלִאְתַפׁשְ ָּסְלָקא ִמּגֹו ַמֲחׁשָ ַטת , ּ ְּוִאְתַפׁשְ
ָבה ְסִתיָמא ְדָלא ִאְתְייַדע ֵּמֲאַתר ְדִאיִהי ַמֲחׁשָ ּ.  

ָרָזא ְדִאיהו רוַח ַחִיים ִדיר ּבְ ְרָייא ְלֵבי ָגרֹון ֲאַתר ְדִאיהו ְנִביַע ּתָ ַטת ְוׁשַ ַּעד ְדִאְתַפׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ .
ֲאַתר ָדאּוְכֵדין  ְרָיא ּבְ ָבה ְוׁשָ ַטת ַהִהיא ַמֲחׁשָ ד ִאְתַפׁשְ ּּכַ ָבה ֱאֹלִהים , ּ ִאְקֵרי ַהִהיא ַמֲחׁשָ

ּ הוא ֱאלִהים ַחִיים)ירמיה י(, ִּדְכִתיב. ַּחִיים ּ.  
ן ָנְפקו ֶאׁשָ ּמָ ְלָיא ִמּתַ ָטא וְלִאְתּגַ ָעא ְלִאְתַפׁשְ ּעֹוד ּבָ ּּ ִליָלן ּכְ''ּא וַמָי''ּא ְורוָח''ּ , ֲחָדאא ּכְ

ַמע ּתְ ִלים ְוִאיהו קֹול ַחד ְדָנִפיק ְוִאׁשְ ַבר ׁשְ ְּוָנַפק ַיֲעֹקב ּגְ ָבה ְדֲהָוה ְסִתיָמא . ּ ֵּמָהָכא ַמֲחׁשָ
ְלָיא ַמע ְלִאְתּגַ ּתְ אי ִאׁשְ ֲחׁשַ   .ּבַ

ְלָיא ָבה ְלִאְתּגַ ַטת ַהאי ַמֲחׁשָ ְפָוון. ּעֹוד ִאְתַפׁשְ ׂשִ יׁש ּבְ ֵדין ּוְכ, ּוָבַטׁש ַהאי קֹול ְוַאּקִ
ַּנְפָקא ִדּבור ִלים ּכָֹלא, ּ ְּדַאׁשְ ָבה ְסִתיָמא . ְּוָגֵלי ּכָֹלא, ּ ַמע ְדֹכָלא ִאיהו ַהִהיא ַמֲחׁשָ ּתְ ִּאׁשְ ּּ

ְּדֲהַות ְלגֹו ְוֹכָלא ַחד ּ.  
ְתִקיָפא ְדַההוא ָקָלא טוָתא ָדא ְוִאְתֲעִביד ִדּבור ּבִ יָון ְדָמָטא ִאְתַפׁשְ ּּכֵ ּ ּ ּ ּ ִית , ּּ ֵדין ְוַהּבַ ּכְ

נֹותֹו ִהּבָ ָכל ִזְמָנא ְוִזְמָנא. ּבְ נֹותֹו ּבְ ִהּבָ ִתיב ֶאָלא ּבְ ר ִנְבָנה לא ּכְ ֲאׁשֶ ָמה . ּּכַ ֵלָמה ּכְ ֶאֶבן ׁשְ
ָמר ִעְטָרה לֹו ִאּמֹו)שיר השירים ג(, ּוְכִתיב. ְּדִאּתְ ֲעָטָרה ׁשֶ   . ּבָ

ְרָיא ְוָנִטיל ְלַבר ע ְדַנְפָקא ִמְלגֹו ְוׁשַ ַּמּסַ אַּנְפָקא ִמְלֵע, ּ ְרָיא ְוָנִטיל ְלַתּתָ . יָלא ְוׁשַ
ְרֶזל ֵלי ּבַ ל ּכְ ְרֶזן ּכָ בֹות ְוַהּגַ יה ְוָלא . ּוַמּקָ ְלָיין ּבֵ ִאין ְדֻכְלהו ּתַ ּתָ ין ּתַ ָאר ַדְרּגִ ִּאֵלין ׁשְ ּ ּ ּ ּ

ן ּמָ ד ִאיִהי ַסְלָקא ְלִאְתַאֲחָדא ְלֵעיָלא וְלָיְנָקא ִמּתַ ָלן ְלגֹו ּכַ ָמעו ְוָלא ִאְתַקּבְ ּתְ ִּאׁשְ ְוָדא . ּ
נֹותֹו ִהּבָ ד ִאיִהי ָיְנָקא. ּהוא ּבְ ְרָכאן, ּוְכֵדין ּכַ ֶחְדָווָתא ְוָיְנִקין ְוִאְתַמְלָיין ּבִ ְלהו ָקְייֵמי ּבְ . ּּכֻ

ִיחוָדא ַחד ָרָזא ָחָדא ּבְ ְלהו ּבְ ּוְכֵדין ָקְייִמין ָעְלִמין ּכֻ ּ ֻכְלהו ָעְלִמין , ּ הו ּבְ ְּוָלא ֲהֵוי ּבְ ּ
ִּפירוָדא ן ְלִסְטַרְייהו ְלָמה ְלָבַתר . ּ ָטן וִמְתָפְרׁשָ ְלהו ִמְתַפׁשְ ל ַחד ְוַחד ּכֻ ְּדָנְטֵלי חוַלְקהֹון ּכָ ּ ּ ּ ּּ ּ
ן   .ְדִאְתַמּנָ

  ב''דף עד ע
א ֲחֵזי ָפה ַאַחת ְוגו, ּתָ ָנְסָעם ) ב''דף עד ע(' ַוְיִהי ָכל ָהָאֶרץ ׂשָ ִתיב ַוְיִהי ּבְ ְלָבַתר ַמה ּכְ

ֶדם ְנָער. ָעְלָמאֵּמַההוא ַקְדָמָאה ְד. ִמּקֶ ֶאֶרץ ׁשִ ְקָעה ּבְ ַּוִיְמְצאו ּבִ ן . ּ ן ִמְתָפְרׁשָ ּמָ ְּדָהא ִמּתַ ּ
ָדָרא, ְּלָכל ִאנון ִסְטִרין ְּוִאיהו ִריׁש ַמְלכו ְלִאְתּבְ ּ.  

ִתיב  ם ִיָפֵרד)בראשית ב(ְוִאי ֵתיָמא ָהא ּכְ ן וִמּשָׁ קֹות ֶאת ַהּגָ ּ ְוָנָהר יֹוֵצא ֵמֵעֶדן ְלַהׁשְ ּ .
ן ֲהֵוי ִפירוָדאַּוַדאי ָה ּמָ ִּכי הוא ְדֵכיָון ְדָנְטֵלי ִמּתַ ּ ּ ן ְלַיְנָקָאה ָלא ֲהִוי , ּּ ּמָ ין ּתַ ִניׁשִ ְּוַכד ִאנון ּכְ
ִּפירוָדא ְּוַכד ָנְטִלין ֲהֵוי ִפירוָדא. ּ ָמה , ּ ְקָעה ּכְ ֶדם ַוִיְמְצאו ּבִ ָנְסָעם ִמּקֶ ִּדְכִתיב ַוְיִהי ּבְ ּּ
ָמר   .ְּדִאּתְ

ָרא ַוְיִהי ָכל ָהָאֶר יסֹוָדא ְוִעּקָ ֵדין ָעְלָמא ּבִ ָפה ֶאָחת וְדָבִרים ֲאָחִדים ְדָהא ּכְ ּץ ׂשָ ּ
ִריך הוא א ּבְ קוְדׁשָ יה ּבְ א ָחָדא וְמֵהיְמנוָתא ָחָדא ּבֵ ְרׁשָ ְּוׁשָ ּ ּ ּ ֶדם . ְּ ָנְסָעם ִמּקֶ ִתיב ַוְיִהי ּבְ ַמה ּכְ



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]58דף [ -ּ

ָרא ְדָעְלָמא ְמֵהיְמנוָתא ְדֹכָלא ְדָמָאה ִעּקָ ִּמּקַ ּ ּ ְקָעהַּוִי. ּ ה . ְּמְצאו ּבִ חו ְוָנְפקו ּבָ ּכָ ְּמִציָאה ַאׁשְ ּ ּ
חֹות ְמֵהיְמנוָתא ִעָלָאה  ִּמּתְ   .)וימצאו(ּ

א ֲחֵזי ֶבל, ּתָ ית ַמְמַלְכּתֹו ּבָ ִהי ֵראׁשִ יה ַוּתְ ִתיב ּבֵ ן ְנַטל . ִּנְמרֹוד ַמה ּכְ ּמָ ְּדָהא ִמּתַ
ְרׁשו ָאֳחָרא ְּוָהָכא ַוִיְמְצאו . ְּלִאְתַאֲחָדא ּבִ ְייהו ּ ִלּבַ ן ְנָטלו ּבְ ּמָ ְנָער ִמּתַ ֶאֶרץ ׁשִ ְקָעה ּבְ ּּבִ ּ

ְּלֲאָפָקא ֵמְרׁשוָתא ִעָלָאה ִלְרׁשו ָאֳחָרא ּּ:  

ֵרת ) ב''ד ע''דף ע(ִּסְתֵרי תֹוָרה  ָלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש ְדַמְלֲאֵכי ַהׁשָ ּקוְמטוָרא ְדֻהְרָמָנא ְמַמְלָלן ּבְ ּ ּ ּ ּּ

יה ְוָלא ֲהוו  ְתמֹוְדָען ּבֵ ִּאׁשְ ּ ן ָאֳחָראּ ִליׁשָ ֵצר ֵמֶהם ְוגו. ְמַמְלִלין ּבְ ִתיב ְוַעָתה ֹלא ִיּבָ ך ּכְ ִגין ּכָ ּּבְ ּ ּ ְּדִאְלָמֵלי . 'ָ
יה ְתמֹוְדָען ּבֵ ן ָאֳחָרא ְדַמְלֲאֵכי ִעָלֵאי ָלא ֲהוו ִאׁשְ ִליׁשָ ָתָעאן ּבְ ִּמׁשְ ּ ּּ ד, ּּ ִבין ְלֶמְעּבַ יבו ְדִאנון ָחׁשְ ָּגַרע ֲחׁשִ ּ ּ ּ .

ִגין ְדעֹוָב א ולא ַיִתירּּבְ ֵני ֱאָנׁשָ ִרְגָעא ָחָדא ְלֵחזו ּבְ ִדין ָלאו ִאיהו ֶאָלא ּבְ ָּדא ְדׁשֵ ּ ּ ּּ.  

ל ַחד ְוַחד על ּבוְרֵייה ולא ִאְתְחַלף ְלהו ַדְרָגא וְבִגין . ּוְדָבִרים ֲאָחִדים ְּדֲהוו ָיְדִעין ַדְרִגין ִעָלִאין ּכָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּּ
ִתיב וְדָבִרים ֲאָחִדים ך ּכְ ּּכָ ּ א ִעיָטא ְדָחְכְמָתא ִדְכִתיב ָהָבה ִנְבֶנה ָלנו ּו. ָ יׁשָ ִעיָטא ּבִ ך ִאְתָיֲעטו ּבְ ְּבִגין ּכָ ּ ּ ּּ ּ ּ ָ

ִּעיר וִמְגָדל ָרָזא ְדָחְכְמָתא הוא. ּ ּּכָלא ּבְ ּּ ַאְרָעא ִסְטָרא ָאֳחָרא וְלִמְפַלח פוְלָחָנא , ּ ּוָבעו ְלִאַתְקָפא ּבְ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ
ִּדיֵליה ִגין ְדֲהוו ָיְד. ּ ּּבְ ין ִמַתָמן ַנֲחִתין ְלָעְלִמיןּ יׁשִ ל ִדיִנין ּבִ ִּעין ְדָהא ּכָ ּ ּ ּ א. ּ ּוָבְעָיין ִלְדחוֵיי ַדְרָגא ְדֻקְדׁשָ ּ ּ ּ ּּ.  

ּר וִמְגָד''ִעי ָּדא ָחְכְמָתא ִעָלָאה, ל''ּ ּ ַאְרָעא) א דהא''ד. (ּ ף ּבְ א ָלא ִאְתַתּקַ ֲּהוו ָיְדֵעי דשָמא ַקִדיׁשָ ּ ּ ּ ּ ,
ִעיר וִמְגָד ֶּאָלא ּבְ ּ ּר ִדְכִתיב''ִעי. לּ ִּעיר ָדוד ִהיא ִציֹון ְוגו) א ח''מ) (שמואל ב ה(, ּ ּ ּל ִדְכִתיב ''ִּמְגָד. 'ּ ּ

ִמְגַדל ָדִוד ַצָואֵרך) שיר השירים ד( ָּכְ ּ ּ ַאְרָעא . ּּ ְלָטָנא ְדִסְטָרא ָאֳחָרא ּבִ ּוְבָחְכְמָתא ֲעָבדו ְלֶמֱהֵוי ׁשָ ּ ּּ
ּל ָהָאֶרץ ֵמַאְתֵריה ֹ ֲאדֹון ּכָ)א לדחייא''ד(ְּדַדְחָייא  ַאְרָעא. ּ ּוְלֶמֱהִוי ִדיוָרא ְלִסְטָרא ָאֳחָרא ּבְ ּ.  

ם ה ָלנו ׁשֵ ָמה ַדֲאִחיָדא . ְּוַנֲעׂשֶ ם ְלֵעיָלא) א דאחרא''ד(ּּכְ ם , ִּאיהו ׁשֵ יננא ְלֶמֱהֵוי ׁשֵ ַּנְתִקיף ָלה ּבֵ ּ
ַאְרָעא ֶּפן ָנפֹוץ. ּבְ ְד. ּ ְּיִדיָעה ֲהוו ָיְדִעין ְדִיְתּבַ ּ ּרון ֵמַעל ַאֵפי ַאְרָעאּּ ד . ּ ך ֲהוו ִמְתַיֲחִדין ְלֶמְעּבַ ּוְבִגין ּכָ ּ ָּ

ָחְכָמה   .ֲּעִביְדָתא ָדא ּבְ

ָיא ִּסְטָרא ָאֳחָרא ִאיהו ְדַכר ְונוְקָבא תוְקָפא ְדזוֲהָמא ְדִדיָנא ַקׁשְ ּ ּ ּ ּּ הו ) ביה(ּוְכָמה ְדָאָדם ָחב . ּ ּּבְ
ִגיֵניה על ָעְלָמא ְּוִאְתָקפו ּבְ ּ ּ ף ַיִתירּאו. ּ ּף ָהִכי ִאּנון ָעְבִדין ְדִאְתַתּקַ ּ ּ ּ ֵני ָהָאָדם. ּ נו ּבְ ר ּבָ ִּדְכִתיב ֲאׁשֶ נֹוי . ּּ ּבְ

א ִליט ִסְטָרא ָאֳחָרא ַעל ָעְלָמא ִסְטָרא ִביׁשָ ְּדָאָדם ַקְדָמָאה ְדַאְייֵתי ְוַאׁשְ ּ ה ָלאו . ּ ָמה ְדִסְטָרא ִדְקדוׁשָ ּּכְ
ַהאי ָעְלָמא ֶאָל ְלָטֵניה ּבְ ּׁשָ ִעיר וִמְגָדלּ ּא ּבְ ַלט ַהאי ְסַטר . ּ יֵבי ִאּנון ְלִמְבֵני ִעיר וִמְגָדל ְלִמׁשְ ּאוף ָהִכי ֲחׁשִ ּ ּ ּ

ָעְלָמא א ּבְ יׁשָ   :ּבִ

ִּוִיֶרד ְיָי ִלְראֹות א ְלֶמֱחִזי ) א''דף עה ע. (ּ ָמא ְדַקִדיׁשָ ָּנַחת ַהאי ׁשְ ּ ּעֹוָבֵדיהֹון ְדִבְנָיינא ְדָבנו) על(ּ ּ ּ .
ין ְוֲהוו ַמְצִליִחיןְּוִאּנון ֲהו ל ִאּנון ַדְרִגין ַקִדיׁשִ י ּכָ ְלׁשֹון ֹקֶדׁש ְלַגּבֵ ּו ְמַמְלָלן ּבִ ּּ ּ ּ ּ ה . ּּ יָון ְדַנֲחַתת ְקֻדׁשָ ּּכֵ ּ ּ

ל ִאּנון ַדְרִגין לו ּכָ ְלּבְ ִּאְתּבַ ּּ ּ ִּעָלִאין ָנֲחתו ְוַתָתִאין ְסִליקו. ּ ּּ ּ ּ ָמ. ּ ר ּכְ ֹאַרח ֵמיׁשָ ּה ְדֲהווְּוָלא ֲהוו ָקְייִמין ּבְ ּ .
ע ְנהֹון ּבְ ל ִליׁשַ ְלּבֵ ּוְלָבַתר ּבִ ָדרו ְלָכל ִסְטֵרי ָעְלָמא' ּ ן ְוִאְתּבַ ִּליׁשָ ּ ּ.  

ל  ְרִקיָעא וֵביה ָקְייִמין ּכָ א הוא ּבִ ַּחד ְמַמּנָ ּ ַּמְפְתָחן ְדעֹוָבֵדי ָעְלָמא) ג אנון''א ל''ד(ּ ּ ּוִאיהו ָקְייָמא . ּ
ֲעֵתי ְוִרְגֵעי ְדיֹו ׁשַ ַּזִמין ּבְ א. ָמאּ ָרָזא ְדָחְכְמָתא ִגְנָזא ְדַהאי ְמַמּנָ ְּוִאּנון ֲהוו ָיְדִעין ּבְ ּ ּּ ְּוֲהוו ָפְתֵחי ְוָסְגֵרי . ּ ּ ּ

ֵמיְמָרא ְדפוְמהֹון עֹוָבֵדיהֹון ּבְ ּוַמְצְלֵחי ּבְ ּּ יָון . ּ ל ֵמיְמָרא ִדְלהֹון) דאסתכלא(ּכֵ ְלּבָ ְּדִאְתּבַ ּּכָֹלא ִאְתְמָנע , ּ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]59דף [ -ּ

ְייהו ְקָעהַּוֲאַת. ִּמּנַ ַההוא ּבִ חו ּבְ ּכָ ן ַאׁשְ ּר ְמֻתּקָ ּ ְקָעה: ִּסְטָרא ְדִסְטִרין. ּ ַּוִיְמְצאו ּבִ ּ ן ְלַהאי . ּ ֲּאַתר ְמֻתּקָ א ''ד(ּ
א ְדָבעו ִאּנון ְלַאְתָקָפא ְוִאְתְמָנעו) ג ההוא''ל יׁשָ ִּסְטָרא ּבִ ּ ּ ּּ ּ ּתוְקָפא . ּ ְּדַההוא ִסְטָרא ֲהָוה ַתְלָיא ) דיליה(ּּ ּ ּ

ְּלִאְתְפ ַגְווָנא ְדִאּנון ְדָבנו ַקְרָתא וִמְגְדָלא ּ יְרָיין ּכְ ְקָעה ַעד ְדָנְטָלא ַתָמן ֵחיִלין וַמׁשִ ַהִהיא ּבִ ָּרָעא ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ
ְּוִאְתְיִהיבו  יָדָהא) כלא(ּ ְלהו ּבִ ֵק. ּּכֻ עו ְלֵמיַפק ּבְ ְּוִאְתַקָטלו ַתָמן ִאּנון דלא ּבָ ּ ּ ּּ ּ ּ ִהילו. ן''ּץ ַהָיִמי''ּ ִּאְתּבְ ּ ְוָנְפלו ּ ּ
ֵקץ ַהָיִמי ְקָעה. ם''ּּבְ ַהאי ּבִ ַקְדִמיָתא ּבְ ַההוא ֲאַתר ְדִאְתַחַלׁש ֻתְקָפא ּבְ ּּבְ ּ ּ ּ ּּ ּ ִתיב. ּ ּועל ָדא ּכְ ) יחזקאל לו(, ּ

ְּוִהיא ְמֵלָאה ֲעָצמֹות ַההוא צוְלָמא ְדָאִקים ְנבוַכְדֶנַצר. ּ ְּוִאְתַתְקַפת ּבְ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ר תוְקָפא ְל. ּ ְּוִאְתּבַ ּ ִאּנון ּּ ָּבַתר ּבְ ּ
ַּגְרִמין וְבַההוא צוְלָמא ּ ּּ ְּדִאּנון ַקְדָמֵאי ָקְיימו וָקמו ַעל ַרְגֵליהֹון. ּ ּ ּ ר. ּ ְּוַההוא צוְלָמא ִאְתּבָ ּּ ל . ּ ּוְכֵדין ָיְדעו ּכָ ּ

ְלחֹודֹוי ִריך הוא ּבִ א ּבְ ר קוְדׁשָ ַּעִמין ְדָעְלָמא ְדֵלית ֱאלֹוַה ּבַ ּ ּ ּ ָּ ּ ּותו ְדִאְתַקַדׁש. ּ ּ ּּ ֵמיה ַעל ְיָדא ְדֲחַנְנָיה ּ ּ ׁשְ ּ
ַחד יֹוָמא ֵאל ַוֲעַזְרָיה ְוכָלא ּבְ ִתיב. ִּמיׁשָ ְּוַעל ָדא ּכְ ְּוִהְקִדיׁשו ֶאת ְקדֹוׁש ַיֲעֹקב וגו) ישעיה כט(, ּ ּ עד (', ּ

  )כאן סתרי תורה

ה ָל ַמִים ְוַנֲעׂשֶ ּשָׁ ַּויֹאְמרו ָהָבה ִנְבָנה ָלנו ִעיר וִמְגָדל ְוֹראׁשֹו ּבַ ּ ּ ּ םּ י ִחָייא ָפַתח . ּנו ׁשֵ ַּרּבִ ּ
ָים ִנְגָרׁש ְוגו)ישעיה נז( ִעים ּכַ א ַנְפָקא , ִאין. ְוִכי ִאית ָים ִנְגָרׁש. 'ּ ְוָהְרׁשָ ְּדַכד ַיּמָ

ּקוֵניה ְוָאִזיל  ִּמּתִ ָלא)בלא הבלא(ּ ָלא ַחּבָ ַרך ֵמַאְתֵריה,  ּבְ ֵדין ִנְגַרׁש ְוִאְתּתְ ּּכְ ַמאן ְדָרֵוי , ְ ּּכְ
ָּלא ָיִתיב ַעל ּבוְרֵייה ְוָסְלָקא ְוָנֲחָתאַחְמָרא ְו ֵקט לא יוַכל. ּ י ַהׁשְ ִגין ּכִ , ַּמאי ַטְעָמא ּבְ

ְפָווֵתיה. ְּוִיְגְרׁשו ֵמיָמיו ֶרֶפׁש ְוִטיט א ְוָכל ִטּנוָפא ְלׂשִ ל ַההוא ִטיָנא ְדַיּמָ ְּדַמְפקו ֵמימֹוי ּכָ ּ ּ ּ ּ.  

  א''דף עה ע
ִעים ְד ַגְווָנא ָדא ִאנון ְרׁשָ ּּכְ ּקוָנאּ ָלא ּתִ ָרִוי ַחְמָרא ּבְ ַּנְפָקא ֵמָאְרָחא ְדָתְקָנא ְוָאְזֵלי ּכְ ּ ,

ר ְלאֹוַרח ָעִקים ֵקט לא יוָכל, ַמאי ַטְעָמא. ְּדָנְפֵקי ֵמאֹוַרח ֵמיׁשָ י ַהׁשְ ִגין ּכִ ְּדָהא ֲעִקימו . ּּבְ ּ
ִכיכו ָלא ִתּקוָנא וְבָלא ׁשְ ִרים לֹון ְלֵמַהך ּבְ ְּדָאְרַחְייהו ּגָ ּ ּ ּ ְּוָלא עֹוד ֶאָלא ְדָכל רוְגָזא . ְּ ּ ּ

ְלהו ַמְפֵקי ִטּנוָפא  ֲעָתא ְדָאְמִרי ִמָלה ִמפוַמְייהו ַההוא ִמָלה ֶרֶפׁש ְוִטיט ּכֻ ׁשַ ִּדיְדהו ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּּ
ֲאֵבי  ְּוִגיעוָלא ִמפוַמְייהו ְלַבר ַעד ְדִמְסּתָ ּ ּ   .ּוְמָסֲאֵבי לֹון) א''דף עה ע(ּּ

א ֲחֵזי ַּויֹאְמרו ָה, ּתָ ַמִיםּ ּשָׁ ָּבה ִנְבָנה ָלנו ִעיר וִמְגָדל ְוֹראׁשֹו ּבַ ּ ֵּלית ָהָבה ֶאָלא ַהְזָמָנה . ּ
ָעְלָמא ַמִים. ּבְ ּשָׁ ִּנְבֶנה ָלנו ִעיר וִמְגָדל ְוֹראׁשֹו ּבַ ּ יה . ּ א ָאתו ְלַסְרָבא ּבֵ יׁשָ ֵעיָטא ּבִ ְלהו ּבְ ּּכֻ ּ ּ

ִריך הוא א ּבְ קוְדׁשָ ּּבְ טוָתא ָאתו . ְּ ׁשְ ּּבִ א)איהו(ּ ִטְפׁשו ְדִלּבָ ּ ּבְ ּ ּ.  
ְייהו ִלּבַ טוָתא ְנִסיבו ּבְ א ׁשְ י ַאּבָ ָּאַמר ַרּבִ ּ ִגין ְלָנְפָקא . ּ יעו ָאתו ּבְ ָחְכָמה ִדְרׁשִ ֲּאָבל ּבְ ּ ּ

ֵּמְרׁשו ִעָלָאה ִלְרׁשו ָאֳחָרא וְלַאְחָלָפא ְיָקֵריה ִליָקָרא נוְכָרָאה ּ ּ ּ ּוְבֹכָלא ִאית ָרָזא . ּּ ּ
ְּדָחְכְמָתא ִעָלָא   .הּ

ָּהָבה ִנְבָנה ָלנו ִעיר וִמְגָדל ּ א ֲחֵזי. ּ ְקָעה ְדִאיהו ְרׁשו נוְכָרָאה , ּתָ ד ָמטו ְלַהאי ּבִ ּּכַ ּ ּ ּ ּ
א גֹו נוֵני ַיּמָ ִקיַע ּבְ ְלְטנוָתא ָדא ּתְ ִלי ְלהו ֲאַתר ְדׁשָ ְּוִאְתּגְ ּ ּ ּ ָּאְמרו ָהא ֲאַתר ְלֵמיַתב . ּ

יה ָאה ּבֵ א ְלִאְתַהּנָ ְקָפא ִלּבָ ּוְלִאְתּתַ ֵאיּ ּתָ ִּמָיד ָהָבה ִנְבָנה ָלנו ִעיר.  ּתַ ֲאַתר ָדא . ּ ַּנְתִקין ּבְ
ִּעיר וִמְגָדל ּ.  



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]60דף [ -ּ

ם ה ָלנו ׁשֵ ְּוִנְבֶנה ְלֲאַתר ָדא ,  ְיֵהא ָלן ְלַדֲחָלא ְוָלא ָאֳחָרא)יהיב לון(ֲּאַתר ָדא . ְּוַנֲעׂשֶ
ִּעיר וִמְגָדל ה ָלן ְלָסְלָקא ְלֵעיָלא ְדָלא ֵניכֹול ְלִאְת. ּ הָּלּמָ ָאה ִמּנָ ָהא ָהָכא ֲאַתר . ַּהּנָ

ן. ְמַתְקָנא ּמָ ם ַדֲחָלא ְלִמְפַלח ּתַ ה ָלנו ׁשֵ ְּוַנֲעׂשֶ ַדר ְלִסְטֵרי . ּ ין ָאֳחָרִנין ְוִנְתּבַ ֶּפן ָנפוץ ְלַדְרּגִ ּ ּ
  :ָעְלָמא

ר ִזְמִנין  ְגָדל ָדא הוא ַחד ֵמִאּנון ֶעׂשֶ ַּוֵיֶרד ְיָי ִלְראֹות ֶאת ָהִעיר ְוֶאת ַהּמִ ּ ּ ּ ְּדָנֲחָתא ּ
א ְלַאְרָעא ִכיְנּתָ ְדַמת ְדָנא. ׁשְ ְּוִכי ַמה הוא ִלְראֹות ְוָלא ֲהָוה ָיַדע ִמּקַ ֶּאָלא ִלְראֹות . ּ

ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ִדיָנא ּכְ ָחא ּבְ ּגָ ֹפט)שמות ה(, ְלַאׁשְ ֶאת ָהִעיר ְוֶאת . ּ ֵיֶרא ְיָי ֲעֵליֶכם ְוִיׁשְ
ְגָדל ָלא. ַּהּמִ ּכָ ֵני ָהָאָדם. ָהָכא ִאית ְלִאְסּתַ ִתיב ִלְראֹות ֶאת ּבְ ֶּאָלא ִלְראֹות ֶאת . ְּדָהא ָלא ּכְ

ְגָדל אי. ָּהִעיר ְוֶאת ַהּמִ ִדיָנא. ַאּמַ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ח קוְדׁשָ ּגַ ֲעָתא ְדַאׁשְ ׁשַ ֶּאָלא ּבְ ּ ְּ ּ ,
א ִדְלֵעיָלא ַדְרּגָ ח ּבְ ּגַ ַקְדִמיָתא ַיׁשְ א, ּבְ א ִדְלַתּתָ ַדְרּגָ ִעָלֵאי וְלָבַתר ּבְ. ּוְלָבַתר ּבְ ַּקְדִמיָתא ּבְ ּ

ֵאי ַתּתָ ּוְבִגין ְדַהאי ִמָלה ָמָטא ְלֵעיָלא. ּבְ ּ ַקְדִמיָתא , ּ יה ּבְ חוָתא ִדְלֵעיָלא ֲהָוה ּבֵ ּגָ ַּאׁשְ ּ
ְגָדל ִּדְכִתיב ִלְראֹות ֶאת ָהִעיר ְוֶאת ַהּמִ ּ.  

ֵני ָהָאָדם נו ּבְ ר ּבָ נֹוי ְדָאָדם ַק. ֲּאׁשֶ ֵני ָהָאָדם ּבְ ָמֵריה ְוָגַרם מֹוָתא ַמאי ּבְ ְּדָמָאה ְדָמַרד ּבְ ּ
ְנָייָנא ַוַדאי ָאְמרו . ְלָעְלָמא ֵני ָהָאָדם ּבִ נו ּבְ ר ּבָ ֲּאׁשֶ ּ ּ וָבעו ְלִמְבִני ְלֵעיָלא)גרמו(ּ ּ.  

  ב''דף עה ע
ְמעֹון ָפַתח  י ׁשִ ַער )יחזקאל מו( )ואמר(ַּרּבִ ֶהָחֵצר ) ב''דף עה ע( ּכֹה ָאַמר ְיָי ֱאֹלִהים ׁשַ

ת ִיָפֵתַח וְביֹום ַהֹחֶדׁש ַה ּבָ ה וְביֹום ַהּשַׁ ֲעׂשֶ ת ְיֵמי ַהּמַ ׁשֶ ְּפִניִמית ַהפֹוֶנה ָקִדים ִיְהֶיה ָסגור ׁשֵ ּ ּּ ּ ּ
יה. ִּיָפֵתַח ָלא ּבֵ ּכָ ָמר. ַּהאי ְקָרא ִאית ְלִאְסּתַ ָמה ְדִאּתְ ת ְיֵמי . ְּוִאיהו ָרָזא ּכְ ׁשֶ ִּיְהֶיה ָסגור ׁשֵ

ה ֲעׂשֶ אי . ַהּמַ אמאי יהיה סגור כל אנון יומין . 'ום השבת יפתח וביום החדש יפתח וגוובי(ַאּמַ
  .)דששת ימי המעשה

א. ֶּאָלא ִאֵלין ְיֵמי חֹול קוְדׁשָ א חֹול ּבְ ׁשָ ּמָ ּתַ ְּדַתְרָעא ָדא ִיְהֶיה ָסגור ְדָלא ְלִאׁשְ ּ ּ ּוְביֹום . ּ
ת ִיָפֵתַח וְביֹום ַהֹחֶדׁש ִיָפֵתַח ּבָ ַּהּשַׁ ֵדין ׁשִ. ּּ א ְּדָהא ּכְ א )דקודשא בריך הוא(ּּמוׁשָ ּ ְדקוְדׁשָ ּ

א קוְדׁשָ א. ּּבְ ְמׁשָ ׁשִ ָרא ּבְ   .ּוְכֵדין ִאְתְנִהיר ִסיֲהָרא ְלִאְתַחּבְ
א ֲחֵזי א יֹוֵמי ְדחֹול, ּתָ ּתָ ִאּנון ׁשִ ח ּבְ ְרָעא ָדא ָלא ִאְתַפּתַ ּּתַ ּ ִאּנון יֹוֵמי . ּ ִגין ְדָהא ּבְ ּּבְ ּ

ָז ָאה ִאּתְ ּתָ ַאְרָעא ְּדחֹול ָעְלָמא ּתַ ר ּבְ ית יֹוִמין ְדחֹול ַעל ָעְלָמא ּבַ ל ִאּנון ׁשִ ְלִטין ּכָ ּן ְוׁשָ ּ
ָרֵאל   .ְדִיׂשְ

ַער ַהֶזה ִאיהו ָסגור ִגין ְדַהּשַׁ א ּבְ ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ְלֵטי ּבְ ְלֵטי ָלא ׁשָ ְּוִאּנון ְדׁשָ ּ ּ ּ ּ יֹום . ּּ ֲאָבל ּבְ
ָרן  ְלהו ִמְתַעּבְ ת וְביֹום ַהֹחֶדׁש ּכֻ ּבָ ַּהּשַׁ ַער ַהֶזה ִאיהו ָפתוַח ְוָעְלָמא ּ ִגין ְדַהּשַׁ ְלִטין ּבְ ְּוָלא ׁשָ ּ ּּ ּ

ן ְוָלא ִאְתְייִהיב ָעְלָמא ִלְרׁשו ָאֳחָרא ּמָ ָזן ִמּתַ ֶחְדָוה ְוִאּתְ ִּאיהו ּבְ ּ.  
ְלחֹוַדְייהו ְלִטין ּבִ ית יֹוִמין ִאּנון ׁשָ ְּוִאי ֵתיָמא ְדָכל ִאּנון ׁשִ ּ ּ א ֲחֵזי. ּ ַעד . יםַּהפֹוֶנה ָקִד, ּתָ

ָעְלָמא ִדיר ּבְ ל ּתָ ּכַ ְלָטָאה ִאיהו ִאְסּתַ ָּלא ְיקומון ְלׁשַ ּ ח ְלִאְתְזָנא ָעְלָמא . ּ ֲּאָבל ָלא ִאְתַפּתַ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]61דף [ -ּ

א א וְביֹוָמא ְדָחְדׁשָ ּתָ ּבַ יֹוָמא ְדׁשַ ר ּבְ א ּבַ ִּמּקוְדׁשָ יֹוָמא . ּ ָקן ּבְ ְלהו ִאְתַדּבְ ְּוֻכְלהו יֹוִמין ּכֻ ּ ּ
א ְוִאְתְזנו ּתָ ּבַ ןְּדׁשַ ּמָ ְרִעין ְפִתיָחן ְוַנְייָחא )ג כדין''א ל''ד(ְּדָהא .  ִמּתַ ְלהו ּתַ א ּכֻ ּתָ ּבַ יֹוָמא ְדׁשַ ּ ּבְ ּ ּ

ֵאי ַכח ְלֹכָלא ְלִעָלֵאי ְוַתּתָ ּתְ ִּאׁשְ א ֲחֵזי. ּ א ְלחֹול . ַּוֵיֶרד ְיָי ִלְראֹות, ּתָ ורדיד (ָּנַחת ִמּקוְדׁשָ
נו ְוָק)פרישא ה ְדּבָ ּמֶ ָחא ּבַ ּגָ ּ ְלַאׁשְ ְּיימו ִקיוָמא ְלַאְתָעָרא ַעל ָעְלָמא ְלָדֲחָלא לֹוןּ ּּ.  

 
  



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]62דף [ -ּ

 ] בשנה35יום [סדר הלימוד ליום ה חשון 
ְמעֹון י ׁשִ יה ְדַרּבִ י ִיְצָחק ֲהָוה ָיִתיב ַקּמֵ ַּרּבִ טוָתא . ּ ָּאַמר ֵליה ָמה ָחמו ִאֵלין ְדֲעָבדו ׁשְ ּ ּ ּ ּּ

ִריך הוא ְו א ּבְ קוְדׁשָ יה ּבְ ָּדא ְלָמְרָדא ּבֵ ּ ָדאְּ ֵעיָטא ָחָדא ִאְתָקְיימו ּבְ ֻּכְלהו ּבְ ָּאַמר ֵליה ָהא . ּ
א ֶדם ִאְתְנִטילו ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ ָנְסָעם ִמּקֶ ָמר ִדְכִתיב ַוְיִהי ּבְ ִּאּתְ ָרֵאל . ּ ִּאְתְנִטילו ֵמַאְרָעא ְדִיׂשְ

ק. ְּוָנֲחתו ְלָבָבל   .ָּאְמרו ָהא ָהָכא ֲאַתר ְלִמְדּבַ
ם ְו ה ָלנו ׁשֵ ֲאַתר ָדא' גוְּוַנֲעׂשֶ א ּבְ ק ִסיוָעא ִדְלַתּתָ ְּוִיְתַדּבַ ּ ִגין ְדַכד ִדיָנא ָאֵתי . ּּ ּּבְ ּ

ָעְלָמא ָרָאה ּבְ ָּהא ֲאַתר ָדא ְלֳקְבֵליה, ְלַאׁשְ ָזן. ּ י ָעְלָמא ְוִיּתְ ְּדָהא ְלֵעיָלא . ּוֵמָהָכא ִאְתַהּנֵ
יה ְּדִחיקו ִאיהו ְלִאְתְזָנא ָעְלָמא ִמּנֵ ּ ּ יה ְקָרָבא ְּוָלא עֹוד ֶאָל. ּ ח ּבֵ ק ִלְרִקיָעא ְוַנּגַ ּא ֲאַנן ִנּסַ

ִדְבַקְדִמיָתא)ביה(ְּדָלא ֵיחֹות  ָעְלָמא ּכְ   : טֹוָפָנא ּבְ
ָפה ַאַחת ְלֻכָלם ַּויֹאֶמר ְיָי ֵהן ַעם ֶאָחד ְוׂשָ ֲחָדא. ּ ִגין ְדֻכְלהו ּכְ ּּבְ ִייחוָדא ְדֻכְלהֹון , ּ ּּבְ ּ

עֹוָבַדְייהו ַּיַעְבדון ְוִיְצְלחון ּבְ ּ ל ַחד ְלִסְטֵריה. ּ ין ּכָ ְדרון ַדְרּגִ ִּיְתּבַ ּ ּ י . ּ ל ַהּנֵ ְדרון ּכָ ך ִיְתּבַ ּוְבִגין ּכָ ּ ְּ

א ם. ִדְלַתּתָ ִתיב ַוָיֶפץ ְיָי אֹוָתם ִמּשָׁ   .ַּמה ּכְ
ל  ְלּבֵ אי ִאְתּבַ ְנהֹון ַאּמַ ִגין . )אתבדר ובלבל לון קודשא בריך הוא(ְוִאי ֵתיָמא ִליׁשַ ֶּאָלא ּבְ

ְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁשְּדֻכְלהֹון  ָנא ָקא ָעִביד לֹון ִסיוָעא. ְּמַמְלִלין ּבִ ַּההוא ִליׁשְ ִגין ִדְבעֹוָבָדא . ּּ ּּבְ
א ָוָנה ְדִלּבָ ָקא ּכַ ְלָיין ִמִלין ִאֵלין ְלַאְדּבְ ּוְבִמלוָלא ְדפוָמא ּתַ ּ ּ ּּ ּ ּוְבָדא ָעְבֵדי ִסיוָעא ְלַההוא . ּ ּ ּּ

  .ֲּאַתר ְדָבֵעי ְלַאָקָמא
ְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁשְּוַעל ָדא ִא ָפא ְרעוְתהֹון ּבִ ּקָ ְנהֹון ְדָלא ָיִכילו ְלִאְתּתַ ל ִליׁשַ ְלּבָ ְּתּבַ ּ יָון . ּ ּכֵ

עֹוָבָדא  ְנהֹון ָלא ַאְצָלחו ּבְ ְּדִאְתַחַלף ִליׁשַ ִגין ְדֵחיָלא ִדְלֵעיָלא ָלא ָיְדֵעי )ת''כט א בס(ּּ ּ ּבְ ּ
ְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש ר ּבִ מֹוְדֵעי ּבַ ּתְ ָנא ִדְלהֹון ִאְתַחַלׁש ֵחיֵליהֹון .ְוָלא ִאׁשְ ל ִליׁשְ ְלּבָ ּ ְוַכד ִאְתּבַ

ר ּתוְקָפא ִדְלהֹון   .ְּוִאְתּבַ
א ֲחֵזי ְּדָהא ִמָלה , ּתָ ְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש)דא(ּ ֵאי ּבִ ּתָ יה , ּ ְדָאְמֵרי ּתַ ַמָיא ָיְדֵעי ּבֵ ְלהו ֵחיֵלי ׁשְ ּּכֻ ּ

יה ְקֵפי ּבֵ ן ָאֳחָרא ָלא ָיְד. ְּוִאְתּתַ יהְוִליׁשַ מֹוְדֵעי ּבֵ ּתְ יָון . ִּעין ְוָלא ִאׁשְ ְּוַעל ָדא ִאֵלין ּכֵ ּ
ָנא ִדְלהֹון ל ִליׁשָ ְלּבָ ִּמָיד ַוַיְחְדלו ִלְבנֹות ָהִעיר, ְּדִאְתּבַ ּ ּ ר ֵחיַלְייהו ְוָלא ָיִכילו . ּ ְּדָהא ִאְתּבַ ּ ּ

ְרעוָתא ִדְלהֹון ד ִמֵדי ּבִ ְּלֶמְעּבַ ֵמיה )דניאל ב(. ּ ְ ְמָבַרך )דקודשא בריך הוא( )אדי אלה(ּ ֶלֱהֵוי ׁשְ

ִּדי ָחְכְמָתא וְגבוָרָתא ִדי ֵלהִהיא, ִמן ָעְלָמא ְוַעד ָעְלָמא ּ ִגין . ּ ּ ְדַאְנִחית )דא(ְּדָהא ּבְ
ִריך הוא ָרֵזי ְדָחְכְמָתא ְלָעְלָמא א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ָרא , ְּ א וָבעו ְלִאְתּגָ ֵני ָנׁשָ יה ּבְ ְלָקלו ּבֵ ִּאְתּקַ ּ ּ ּ

יה   .ּּבֵ

  א''דף עו ע
ֵלי ֵליה ָיַדע ) א''דף עו ע(ּוְבַהִהיא ָחְכָמה , ָּיַהב ָחְכְמָתא ִעָלָאה ְלָאָדם ָהִראׁשֹון ְּדִאְתּגְ ּ

ין ֵיֶצר ָהָרע, ַּדְרּגִ יה ַמּבוֵעי ְדָחְכְמָתא, ְּוִאְתְדַבק ּבְ ְלקו ִמּנֵ ַּעד ְדִאְסּתַ ּ ּ י . ּּ ב ַקּמֵ ּוְלָבַתר ּתָ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]63דף [ -ּ

ְלָיין ֵליה , ָּמאֵריה ְּוִאְתּגַ ַקְדִמיָתאּ ְייהו ְוָלא ּכְ ַההוא ִסְפָרא ִדיֵליה ָיַדע ָחְכָמאן. ִּמּנַ ְּלָבַתר ּבְ ּ .
יה יזו ַקּמֵ א ְוַאְרּגִ ֵני ָנׁשָ ּוְלָבַתר ָאתו ּבְ ּ ּ ּ.  

ִריך הוא א ּבְ ה ְלקוְדׁשָ ָּיַהב ָחְכְמָתא ְלֹנַח וְפַלח ּבָ ּ ּ ּתְ ִמן ַהַיִין , ְּ ִתיב ַוֵיׁשְ ְּלָבַתר ַמה ּכְ ּ ּ
ָמרַּוִיׁשְ ָמה ְדִאּתְ ל ּכְ ר ַוִיְתּגַ ּּכָ ִריך הוא. ּ א ּבְ ה ְלקוְדׁשָ ָּיַהב ָחְכְמָתא ְלַאְבָרָהם וְפַלח ּבָ ּ ּ ְּ .

ִריך הוא א ּבְ י קוְדׁשָ יז ַקּמֵ ָמֵעאל ְדַאְרּגִ יה ִיׁשְ ְּלָבַתר ָנַפק ִמּנֵ ּ ּ ו. ְּ יה ֵעׂשָ . ְּוֵכן ִיְצָחק ָנַפק ִמּנֵ
ֵרין ֲאָחָתן   .ַיֲעֹקב ְנַסב ּתְ

יה ָי ִתיב ּבֵ ה ַמה ּכְ יִתי ְנֱאָמן הוא)במדבר יב(ַּהב ָחְכְמָתא ְלמׁשֶ ָכל ּבֵ ה . ּ ּבְ מׁשֶ ְוָלא ֲהָוה ּכְ
ְייהו א ְדַחד ִמּנַ ִתיאוְבּתָ יה ּבְ ין ְוָלא ָסָטא ִלּבֵ ֻכְלהו ַדְרּגִ ׁש ְמֵהיָמן ּבְ ּמָ ּׁשַ ּ ּ ּ ּ ֶּאָלא ָקִאים . ּ

ְדָקא ְיאות ְמֵהיְמנוָתא ִעָלָאה ּכְ ּּבִ ּּ.  
א ֹלֹמה ַמְלּכָ יה . ָּיַהב ָחְכְמָתא ִעָלָאה ִלׁשְ ִתיב ּבֵ ֹלֹמה )משלי א(ְּלָבַתר ַמה ּכְ ֵלי ׁשְ  ִמׁשְ

ֶבר ְלִאיִתיֵאל ְלִאיִתיֵאל ְוֻאָכל)משלי ל( א ְנֻאם ַהּגֶ ּשָׂ י ֵאל ְוָחְכְמָתא .  ַהּמַ ֹלֹמה ִאּתִ ָאַמר ׁשְ
ִּדיֵליה הוא ד ְרעו. ּ ְּואוָכל ְוֵאיכול ְלֶמְעּבַ ּ ֹלֹמה )מלכים א יח(ְלָבַתר . ִתיּ ָטן ִלׁשְ ּ ַוָיֶקם ְיָי ׂשָ

  .'ְוגו
א ֲחֵזי חו ִאֵלין ֵמַההוא ָחְכָמה ְדַקְדָמֵאי, ּתָ ּכָ ִגין ְזִעירו ְדָחְכְמָתא ְדַאׁשְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ יה , ּּ רו ּבֵ ִּאְתּגָ ּ

ִריך הוא א ּבְ קוְדׁשָ ּּבְ ל ַמה ְדֲעָבדו, ְּ ּוָבנו ִמְגָדל ְוֲעָבדו ּכָ ּ ּ ּ ּ ָדרו ֵמַאְנֵפי ַאְרָעא ַע. ּ ּד ְדִאְתּבַ ּ ּ ּ
ד ִמיֵדי הו ָחְכָמה ְלֶמְעּבַ ַאר ּבְ ּתָ ְּוָלא ִאׁשְ ִריך הוא ִיְתַער . ּ א ּבְ ֲּאָבל ְלִזְמָנא ְדָאֵתי קוְדׁשָ ּ ְּ

ה ֲהָדא הוא ִדְכִתיב ָעְלָמא ְוִיְפְלחון ֵליה ּבָ ָּחְכְמָתא ּבְ ּ ּ ן )יחזקאל לו(, ּ ּ ְוֶאת רוִחי ֶאּתֵ
ִקְרּבְ יִתיּבְ יה ָעְלָמא. ֶכם ְוָעׂשִ ַקְדָמֵאי ְדֲחִבילו ּבֵ ָּלאו ּכְ ּ י . ּ ֻחּקַ ר ּבְ יִתי ֶאת ֲאׁשֶ ֶּאָלא ְוָעׂשִ

יֶתם ְמרו ַוֲעׂשִ ׁשְ ָפַטי ּתִ ֵלכו ְוֶאת ִמׁשְ ּּתֵ ּּ.  
ָאְרָחא י ִחָייא ֲהוו ָאְזֵלי ּבְ י יֹוֵסי ְוַרּבִ ַּרּבִ י ִחָייא. ּ י יֹוֵסי ְלַרּבִ ָּאַמר ֵליה ַרּבִ ח ּ  ִנְפּתַ

אֹוַרְייָתא ְוֵניָמא ִמָלה י יֹוֵסי ְוָאַמר . ּּבְ ֶקֶרב )דברים כג(ָּפַתח ַרּבִ י ְיָי ֱאֹלֶהיך ִמְתַהֵלך ּבְ ְ ּכִ ָּ
ב  יְלך ְוָלֵתת ֹאְיֶביך ְלָפֶניך ְוָהָיה ַמְחְניך ָקדֹוׁש ְוֹלא ִיְרֶאה ְבך ֶעְרַות ָדָבר ְוׁשָ ַּמֲחְנך ְלַהּצִ ָ ָ ָ ָ ָ ָ

ְי ְיָי ֱאֹלֶהיך ִמְתַהֵלךּכִ. ֵָמַאֲחֶריך ֵעי ֵליה, ָּ ְּמַהֵלך ִמּבָ ְ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר . ּ  )בראשית ג(ֶּאָלא ּכְ
ן ְלרוַח ַהיֹום ּגָ ִּמְתַהֵלך ּבַ ּ ְ יה ָאָדם ָהִראׁשֹון. ּ ְּוָדא הוא ִאיָלָנא ְדָאַכל ִמּנֵ ּ ִּמְתַהֵלך נוְקָבא . ּ ְ ּ

ְּמַהֵלך ְדַכר ְ ּ.  
ְיי ְּוָדא הוא ְדָאִזיל ַקּמַ ָרא ִדְכִתיב ּ ַמְדּבְ ד ֲהוו ָאְזֵלי ּבְ ָרֵאל ּכַ ּהו ְדִיׂשְ ּ ְ ַוְיָי הֹוֵלך )שמות יג(ּ

ָאְרָחא. 'ִלְפֵניֶהם יֹוָמם ְוגו ד ָאִזיל ּבְ ר ָנׁש ּכַ יה ְדּבַ ּהוא ְדָאִזיל ַקּמֵ ּ  )תהלים פה(, ִּדְכִתיב. ּ
ם ְלֶדֶרך ְפָעָמיו ֶּצֶדק ְלָפָניו ְיַהֵלך ְוָיׂשֵ ְ ְ ֲעָתא ְדִאיהו ְּוָדא הוא. ּ ׁשַ ר ָנׁש ּבְ יה ְדּבַ ּ ְדָאִזיל ַקּמֵ ּ ּ ּ ּ

ה. ָזֵכי יְלך ְוָלֵתת אֹוְיֶביך ְלָפֶניך. ְוָלּמָ ְָלַהּצִ ָ יה . ָ לֹוט ּבֵ ָאְרָחא ְוָלא ִיׁשְ ר ָנׁש ּבְ ָזָבא ּבַ ּתְ ְּלִאׁשְ
  .ָאֳחָרא

ָרא ֵמחֹובֹוי וְל ּמְ ר ָנׁש ְלִאְסּתַ ֵעי ֵליה ְלּבַ ך ִלּבָ ּוְבִגין ּכָ ּ ָאה ְלַגְרֵמיהְּ ַּמאי ַדְכיו ָדא. ַּדּכָ ּ ּ .
ֵעי ֵליה, ַמאי ָקדֹוׁש. ָ ְוָהָיה ַמֲחֶניך ָקדֹוׁש)דברים כג(, ִּדְכִתיב ים ִמּבָ ֶָאָלא ַמֲחֶניך . ְּקדֹוׁשִ ּ



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]64דף [ -ּ

הו ן ּבְ ּקַ ר ְוִאְתּתַ ְייֵפי גוָפא ְדגוָפא ִאְתַחּבַ ָּקדֹוׁש ִאֵלין ׁשַ ּ ּ ּ ך ְוָהָיה ַמֲחְניך. ּ ָוְבִגין ּכָ ְ .  ָקדֹוׁשּ
ְּולא ִיְרֶאה ְבך ֶעְרַות ָדָבר ָ.  

ָּדא ִמְלָתא . ַּמאי ֶעְרַות ָדָבר ִריך הוא .  ְדֶעְרָיין)ערייתא(ּ א ּבְ ְּדָדא הוא ִמָלה ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ ּ
יר ִמּכָֹלא ה ַיּתִ ָּמִאיס ּבָ יָון ְדָאַמר ְולא ִיְרֶאה ְבך ֶעְרַות. ּ ָּכֵ אי ָדָבר, ּ י ַחָי. ַּאּמַ ֶּאָלא ַהּנִ יֵבי ּ

ִמָלה ִדְלהֹון ְדָנְפֵקי ִמפוַמְייהו ְוָהא ִאיהו ֶעְרַות ָדָבר ָּעְלָמא ְדָגֲעֵלי וְמָסֲאֵבי ַגְרַמְייהו ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ.  
ה ך ָלּמָ ך. ְְוָכל ּכָ ִגין ְדִאיהו ָאִזיל ַקּמָ ְּבְ ּ ֵדין. ּ ב ֵמַאֲחֶריך, ְוִאי ַאּתְ ָעִביד ּכְ ִָמָיד ְוׁשָ ְּדָלא , ּ

ֲהָד ָך ְוֵייתוב ֵמַאֲחֶריךֵיִזיל ּבַ ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא. ְּ ק ּבְ ָאְרָחא ִנְתַעּסֵ יה ּבְ ְּוֲאַנן ָהא ַאְזִליָנן ַקּמֵ ּ .
יה א ָלא ַאֲעִדיַאת ִמיּנֵ ִכיְנּתָ יה ְדַבר ָנׁש וׁשְ ְּדָהא אֹוַרְייָתא ִאְתַעְטָרא ַעל ֵריׁשֵ ּ ּ ּ ּ ּ.  

  ב''דף עו ע
י ִחָייא ְוָאַמר ַויֹאֶמר ה ָּפַתח ַרּבִ ּ ָפה ַאַחת ְלֻכָלם ְוגו' ּ א ֲחֵזי' ֶּהן ַעם ֶאָחד ְוׂשָ ַמה , ּתָ

ֶדם ָנְסָעם ִמּקֶ ִתיב ַוְיִהי ּבְ ֶדם. ּכְ ל עֹוָלם. ַמאי ִמּקֶ ְדמֹונֹו ׁשֶ ַּוִיְמְצאו. ִמּקַ ֵעי ֵליה . ּ ַּוִיְראו ִמּבָ ּ ּ
ַּמאי ַוִיְמְצאו ן ֵמָרֵזי ְדָחְכְמָתא . ּ ּמָ חו ּתַ ּכָ ֶּאָלא ְמִציָאה ַאׁשְ ֵני ּ ן ִמן ּבְ ּמָ ְדָמֵאי ְדִאְתְנַער ּתַ ִּמּקַ

ִריך , טֹוָפָנא א ּבְ קוְדׁשָ יה ּבְ א ְדֲעָבדו ְלַסְרָבא ּבֵ ַהִהיא ֲעִביְדּתָ ד ּבְ ְדלו ְלֶמְעּבַ ּתַ ְוָבה ִאׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
פוָמא ְוַעְבֵדי , ּהוא ְּוֲהוו ָאְמֵרי ּבְ א) ב''דף עו ע(ּ   .ֲעִביְדּתָ

ִתיב ֶהן ַעם ֶאָח ָפה ַאַחת ְלֻכָלםָחֵמי ַמה ּכְ א ַחד וְרעוָתא ַחד . ּד ְוׂשָ ִלּבָ ִגין ְדִאּנון ּבְ ּּבְ ּ ּ ּ
ְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש ּוְמַמְלֵלי ּבִ ר ָיְזמו ַלֲעׂשֹות. ּ ל ֲאׁשֶ ֵצר ֵמֶהם ּכָ ה לא ִיּבָ ְּוֵלית ַמאן ְדִיְמַנע . ְּוַעּתָ

ל לֹון ַדְרּגִ, ֲאָבל ַמאי ַאֲעִביד. עֹוָבָדא ִדְלהֹון א, ין ִדְלֵעיָלאֲּאַבְלּבֵ ן ִדְלהֹון ְלַתּתָ . ְּוִליׁשַ
ְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש . ּוְכֵדין ִאְתְמַנע עֹוָבָדא ִדְלהֹון א ַחד וְמַמְלֵלי ּבִ ְרעוָתא ְוִלּבָ ִגין ְדֲהוו ּבִ ּוַמה ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ

ר ָיְזמו ַלֲעׂשֹות ֵצר ֵמֶהם ּכֹל ֲאׁשֶ ִתיב ֹלא ִיּבָ הוְוִדיָנא ִדְלֵעיָלא ָלא ָיִכיל ְל, ּּכְ ְלָטָאה ּבְ . ּׁשַ
אֹוַרְייָתא ִקין ּבְ א ַחד וְרעוָתא ַחד, ֲּאַנן אֹו ַחְבַרָייא ְדִמְתַעּסְ ִלּבָ ְּוֲאַנן ּבְ ה , ּ ּמָ ַעל ַאַחת ּכַ

ה   .ְוַכּמָ
אן ְלִאּנון ָמאֵרי ְדַמְחלֹוֶקת ֵלית לֹון ִקיוָמא י יֹוֵסי ִמּכָ ָּאַמר ַרּבִ ל ִזְמָנא . ּּ  )דאלין(ְּדָהא ּכָ

א ָחדִּדְבֵני ָע ְרעוָתא ָחָדא ְוִלּבָ ְּלָמא ִאֵלין ִעם ִאֵלין ּבִ ּ א , ּ קוְדׁשָ יה ּבְ ב ְדָמְרֵדי ּבֵ ַּאף ַעל ּגַ ּ ּ ּ
ִריך הוא ּּבְ הו ִדיָנא ִדְלֵעיָלא, ְ ְלָטא ּבְ ָּלא ׁשָ ם . ּ יָון ְדִאְתַפְלגו ִמָיד ַוָיֶפץ ְיָי אֹוָתם ִמּשָׁ ּּכֵ ּ ּ ּּ ּ

  .'ְוגו
ּתְ י ִחָייא ִאׁשְ ְלָייאָּאַמר ַרּבִ ִמָלה ְדפוָמא ּתַ ַּמע ְדֹכָלא ּבְ ּּ ל ִמָיד . ּ ְלּבֵ יָון ְדִאְתּבַ ְּדָהא ּכֵ ּ ּ

ם ִתיב. ַּוָיֶפץ ְיָי ֹאָתם ִמּשָׁ ִזְמָנא ְדָאֵתי ַמה ּכְ ים )צפניה ג(, ֲאָבל ּבְ י ָאז ֶאֱהֹפך ֶאל ַעּמִ ְ ּכִ

ֶכם ֶא ם ְיָי וְלָעְבדֹו ׁשְ ׁשֵ ָלם ּבְ ָפה ְברוָרה ִלְקֹרא ּכֻ ּׂשָ ְ ְוָהָיה ְיָי ְלֶמֶלך )זכריה יד(, ָּחד וְכִתיבּּ

מֹו ֶאָחד יֹום ַההוא ִיְהֶיה ְיָי ֶאָחד וׁשְ ל ָהָאֶרץ ּבַ ַּעל ּכָ ּ רוך ְיָי ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן. ּ ְּבָ ּ:  

  פרשת לך לך



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]65דף [ -ּ

א) ב''ו ע''דף ע(ִסְתֵרי תֹוָרה  תוְקָפא ְדֻהְרָמנו ְדַמְלּכָ ּתאָנא ּבְ ּ ּּ ּ יף ַּאְנִציב ַחד ִא, ּ א ְוַתּקִ ּיָלָנא ַרּבָ

ְתֵריַסר ְתחוִמין ִאְסַתַחר, ְּנִטיַע ִאיָלָנא ָדא, ּגֹו ְנִטיָען ִעָלִאין ּּבִ ּ א ַרְגֵליה, ּּ ע ִסְטִרין ְדָעְלָמא ְפִריׂשָ ַאְרּבַ ּּבְ ּ .
יה ָתְלָיין, ּק ַפְרֵסי ַמְטָלנֹוי''ּת ל ְרעוִתין ְדִאּנון ָפְרִסין ּבֵ ּּכָ ּ ּּ ּ ּ ד ִאְתַער, ּ ֲהֵדיה ֵלית ,  ַהאיּּכַ ְלהו ִמְתָעִרין ּבַ ּּכֻ ּּ ּ

ַּמאן ְדָנִפיק ֵמְרעוֵתיה ְלָבַתר ּ ּּ ּ ֲהֵדיה, ּ ְרעוָתא ָחָדא ּבַ ְלהו ּבִ ּּכֻ ּ ִּאְתָנִחית ) א נחית''ס(ָּקם ִמְלֵעיָלא , ּּ ּ
ַמְטָלנֹוי ְלגֹו ַיָמא יה ַיָמא . ּּבְ ִּמּנֵ . ַּמִיין ְדָנְבִעין) א לכל''דכל ד(ִּאיהו ְמקֹוָרא . ִּאְתַמְלָייא) אתגלי(ּ

ית ל ֵמימֹוי ִדְבֵראׁשִ ְּתחֹוֵתיה ִמְתַפְלִגין ּכָ ּ ּ ּ ּּ יה ַתְלָיין, ּּ ְקיו ְדִגְנָתא ּבֵ ּׁשַ ּּ ּ ּ.  

יה ָפְרִחין ְמִתין ְדָעְלָמא ִמּנִ ל ִנׁשְ ּּכָ ּּ ִגְנָתא ְלָנֲחָתא ְלַהאי ָעְלָמא. ּ ְמִתין ִאֵלין ָעאִלין ּבְ ִּנׁשְ ּ ָמָתא ּכַ. ּּ ד ִּנׁשְ
א  ְרָכאן ְלֶמֱהֵוי ַאּבָ בע ּבִ ׁשֶ ְרָכא ּבְ ָּנְפָקא ִאְתּבָ ְּלגוָפא ) ג לרוחא ודם''א ל''ד(ּ ְסִליקו ) ולמהוי(ּ ּּבִ

ג לרוחא ''א ל''ד(דדיוקנא עלאה הדא הוא דכתיב ויאמר יי אל אברם הא נשמתא עלאה אבא (
ְּדִדיוְקנא ִעָלָאה) לגופא בסליקו) ודם ּ ּ.  

ְעָיא  ד ּבַ ִריך הוא ְלִמיַטר ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא , ְּלָנֲחָתא ְלַהאי ָעְלָמא) נפשא(ּכַ א ּבְ ּאֹוֵמי ָלה קוְדׁשָ ּּ ּ ּ ָּ

ד ְרעוֵתיה ּוְלֶמְעּבַ ּ ּוָמַסר ָלה ְמָאה ַמְפְתָחאן ְדִבְרָכאן. ּּ ּ ּּ ומולדתך דא גופא דאתקרי אילנא דחיי דאיהו . (ּ
) משלי כח(שנאמר . דא קודשא בריך הואאביך . ומבית אביך דא שכינתא. תריסר שבטין עלאין

ואין אביו אלא קודשא בריך הוא ואין אמו אלא כנסת . 'גוזל אביו ואמו ואומר אין פשע וגו
ומבית , א ומולדתך דא אילנא דחיי''נ(, )אל הארץ אשר אראך דא איהו האי עלמא. ישראל

עד כאן סתרי (, )למאאל הארץ אשר אראך דא איהו האי ע. אביך תריסר תחומין שבטין עלאין
  )תורה

ֶָלך ְלך ֵמַאְרְצך וגו ָ א ָפַתח ְוָאַמר. 'ָ י ַאּבָ ִיִרי ֵלב )ישעיה מו(, ַּרּבִ ְמעו ֵאַלי ַאּבִ ּ ׁשִ
יֵרי ֵלב. ָהְרחֹוִקים ִמְצָדָקה ְמעו ֵאַלי ַאּבִ ְייהו ְדַחָייַבָיא, ּׁשִ יִפין ִלּבַ ּקִ ה ּתַ ּמָ ּּכַ ְּדָחָמאן , ּ

ִביֵלי וָאְרֵחי ְדאֹו הוׁשְ ָלן ּבְ ּכְ א , ַּרְייָתא וָלא ִמְסּתַ ְתיוְבּתָ יִפין ְדָלא ְמַהְדִרין ּבִ ּקִ ְייהו ּתַ ּוִלּבַ ּ ּ ּ
י ָמֵריהֹון יֵרי ֵלב, ְלַגּבֵ ָדָקה ְדִמְתַרֲחֵקי ֵמאֹוַרְייָתא. ְּוִאְקרון ַאּבִ   .ָּהְרחֹוִקים ִמּצְ

ִריך ה א ּבְ י ִחְזִקָיה ָאַמר ְדִמְתַרֲחֵקי ִמקוְדׁשָ ְַרּבִ ּ ּ יהּ ּוא ְוִאּנון ְרִחיִקין ִמּנֵ ּ ך , ּ ְוְבִגין ּכָ ּ
יֵרי ֵלב ִריך הוא. ִּאְקרון ַאּבִ א ּבְ י קוְדׁשָ ָעאן ְלָקְרָבא ְלַגּבֵ ָדָקה ְדָלא ּבָ ָּהְרחֹוִקים ִמּצְ ּ ִגין , ְּ ּבְ

ָדָקה ך ִאּנון ְרחֹוִקים ִמּצְ ּּכָ ָדָקה ְרחֹוִקים ִאּנון, ְ יָון ְדִאּנון ְרחֹוִקים ִמּצְ ּּכֵ ּ לֹום ְדֵלית לֹון ּ ּ ִמּשָׁ
לֹום ִעים)ישעיה מח(, ִּדְכִתיב. ׁשָ לֹום ָאַמר ְיָי ָלְרׁשָ ִגין ְדִאּנון .  ֵאין ׁשָ ַּמאי ַטְעָמא ּבְ ּ

ָדָקה   .ְרחֹוִקים ִמּצְ

  א''דף עז ע
א ֲחֵזי ִריך הוא ְוִאְתָקַרב, ּתָ א ּבְ ֵעי ְלָקְרָבא ְלקוְדׁשָ ַּאְבָרָהם ּבָ  ,ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְּ

ע)תהלים מה( ָנא ֶרׁשַ ׂשְ ע ִאְתָקַרב ִלְצָדָקה.  ָאַהְבּתָ ֶצֶדק ַוּתִ ָנא ֶרׁשַ ִגין ְדָאַהב ֶצֶדק ְוׂשָ , ּבְ
ִתיב ִגין ִדְכִתיב ָאַהְבּתָ , ַמאי ַטְעָמא אֹוֲהִבי.  ַאְבָרָהם אֹוֲהִבי)ישעיה מא(, ְּוַעל ָדא ּכְ ּּבְ

ִריך הוא ְד. ֶצֶדק א ּבְ ְּרִחימוָתא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ֵני ָדִריה ) א''דף עז ע(ָרִחים ְּ ל ּבְ ֵּליה ַאְבָרָהם ִמּכָ ּ
ָמר ָמה ְדִאּתְ ָדָקה ּכְ יֵרי ֵלב ְוִאּנון ְרחֹוִקים ִמּצְ ְּדֲהוו ַאּבִ ּ ּ ּ.  



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]66דף [ -ּ

י יֹוֵסי ָפַתח  נֹוֶתיך ְיָי ְצָבאֹות)תהלים פד(ַּרּבִ ּכְ ָ ַמה ְיִדידות ִמׁשְ ּ ה ִאית לֹון ִלְבִני . ּ ּמָ ּכַ
ּכָ א ְלִאְסּתַ ִריך הואָנׁשָ א ּבְ פוְלָחָנא ְדקוְדׁשָ ָּלא ּבְ ּ ּ א ָלא ָיְדֵעי ְוָלא . ְּ ֵני ָנׁשָ ל ּבְ ְּדָהא ּכָ

ִאים ָעְלָמא ֵלי ַעל ַמה ּקָ ּכְ ְייִמין. ִמְסּתַ ִריך הוא . ְּוִאּנון ַעל ַמה ּקָ א ּבְ ָרא קוְדׁשָ ְּדַכד ּבְ ּ ְּ

ִים ִמְתָעְרִבין ּכְ ַמָיא ֵמֵאׁש וִמּמַ ְלֵדיָּעְלָמא ֲעַבד ׁשְ ּוְלָבַתר ַאְגִלידו ְוָקְיימו . ֲּחָדא ְוָלא ֲהוו ּגַ ּ ּ
ִתיל ָעְלָמא ן ׁשָ ּמָ רוָחא ִעָלָאה וִמּתַ ּּבְ ְּוִאּנון ָסְמִכין ָלא ָקְייִמין ֶאָלא , ְלָקְייָמא ַעל ָסְמִכין, ּּ ּ

ַההוא רוָחא ּּבְ ְלהו ְמַרְפִפין ְוָז, ּ ַלק ּכֻ ֲעָתא ְדַההוא רוָחא ִאְסּתַ ּוְבׁשַ ּ ּ ּ ת ֲהָדא ּּ ִעין ְוָעְלָמא ִאְרּתַ
יז ֶאֶרץ ִמְמקֹוָמה ְוַעּמוֶדיָה ִיְתַפָלצון)איוב ט(, ּהוא ִדְכִתיב ְרּגִ ּ ַהּמַ ּ ּּ ְּוֹכָלא ָקִאים ַעל . ּ

אֹוַרְייָתא ִמְתַקֵיים ָעְלָמא ְוִאּנון ָקְייִמין ְוָסְמִכין , אֹוַרְייָתא ְדֵלי ּבְ ּתַ ָרֵאל ִמׁשְ ְּדַכד ִיׂשְ ּ ּּ
ִליםָקְייִמי ִקיוָמא ׁשְ ַאְתַרְייהו ּבְ ּן ּבְ ּּ.  

א ֲחֵזי ִריך הוא ָעאל ְלִגְנָתא ְדֵעֶדן , ּתָ א ּבְ ֲעָתא ְדִאְתַער ַפְלגות ֵליְלָיא ְוקוְדׁשָ ׁשַ ּּבְ ּ ְּ ּ
ָעא ִעם ַצִדיַקָיא ְעׁשְ ּתַ יה, ְּלִאׁשְ ָחן ַקּמֵ ּבְ ָרן וְמׁשַ ְלהו ִאיָלִנין ִדְבִגְנָתא ְדֵעֶדן ְמַזּמְ ּּכֻ ּ ּ , ְכִתיבִּד. ּ

נו ֲעֵצי ַהָיַער ִמִלְפֵני ְיָי ְוגו)דברי הימים א טז( ּ ָאז ְיַרּנְ ּ ּ'.  
ין ֶעְליֹוִנין ָּמאן ִמְנכֹון ְדָעִייל רוָחא , ְּוָכרֹוָזא ָקֵרי ְבָחִיל ְוָאַמר ְלכֹון ָאְמִרין ַקִדיׁשִ ּ

ָמע אוְדנֹוי ְלִמׁשְ יה ָפתו. ְּוֵעינֹוי ְפִקִחין ְלֶמֱחֵמי, ּּבְ ְּוִלּבֵ ֲעָתא ְדרוָחא ְדָכל , ַח ְלִמְנַדעּּ ׁשַ ּּבְ ּ
ָמָתא ִסימו ְדִנׁשְ ּרוִחין ָאִרים ּבְ ן ָנִפיק ָקָלא ְדָקַלָיא, ּ ּמָ ּוִמּתַ ע ִסְטֵרי , ּ ַדר ְלַאְרּבַ ֵּחְיִלין ִאְתּבַ

 ַחד )לעיל לב ב, תיקונים עג(ג . ּב ַחד ָנִחית ְלַההוא ְסַטר. א ַחד ָסִליק ִלְסַטר ָחד. ָעְלָמא
ֵריןָעִי ין ּתְ ְתַלת. יל ּבֵ ֵרין ִמְתָעִרין ִמְתַעְטָרן ּבִ ַחד. ּד ּתְ ַלת ָעְייֵלי ּבְ ּו ַחד ַאִפיק . ה ּתְ

ָווִנין ית ִמְנהֹון ִלְסַטר ָחד. ּגְ ית ִמְנהֹון ָנֲחֵתי ְלַההוא ְסַטר, ז ׁשִ ְתֵריַסר. ְּוׁשִ ית ָעְייֵלי ּבִ . ח ׁשִ
ִרין וְת ֶעׂשְ ֵריַסר ִמְתָעִרין ּבְ ָרה. ֵריןּט ּתְ ֲעׂשָ ִליָלן ּבַ ית ּכְ ַחד. י ׁשִ ָרה ָקִאים ּבְ   .יא ֲעׂשָ

  ב''דף עז ע
חֹוֵריהֹון ְנָתא ּבְ ַּווי ְלִאּנון ְדַנְייֵמי ׁשֵ ִדיָנא , ּ ָלאן ֵאיך ְיקומון ּבְ ּכְ ָּלא ָיְדֵעי ְוָלא ִמְסּתַ ּ ְ

ן ִאְתַפַקד ּבַ ְּדחוׁשְ ּ ַאב ּגוָפא) ב''דף עז ע(, ּ ד ִאְסּתָ ְטָיא ַעל ַאְנֵפי ְדֲאִויָרא ְוִנׁשְ, ּּכַ ָּמָתא ׁשַ ּ
ָחן, ְוָסְלָקא ְוַנֲחָתא, ְּדִטיֲהָרא גֹו קוְסִפיָתא, ְּוַתְרִעין ָלא ִמְתַפּתְ ַאְבִנין ּבְ ָלן ּכְ ְלּגְ ַווי . ִּמְתּגַ

ע לֹון י ְדִעּנוֵגי ְדַצִדיַק, לֹון ַמאן ִיְתּבַ גֹו דוְכּתֵ ִעדוָנא ָדא ּבְ ְּדָלא ְיקומון ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ִּאְתַפְקדון , ָיאּ ּ ּ
ְייהו ּדוְכּתַ ּ יָדא ְדדוָמה. ּ רון ּבִ ִּאְתַמּסְ ִתיב. ַנֲחֵתי ְוָלא ַסְלֵקי, ּ ָלה ָעָנן )איוב ז(, ֲּעַלְייהו ּכְ  ּכָ

אֹול לא ַיֲעֶלה ן יֹוֵרד ׁשְ ְַוֵיַלך ּכֵ ּ.  
ע  ַאְרּבַ ַטר ָצפֹון וָבַטׁש ּבְ ְלהֹוָבא ַחד ִמּסְ ֲעָתא ִאְתַער ׁשַ ַהִהיא ׁשַ ִסְטֵרי ָעְלָמא ְוָנִחית ּּבְ

יה ְוָקֵרי ְלהֹוָבא ּבֵ ְדֵפי ְדַתְרְנגֹוָלא ְוִאְתַער ַההוא ׁשַ ין ּגַ ּוָמֵטי ּבֵ ּ ר , ּ ְּוֵלית ַמאן ְדִאְתַער ּבַ
אֹוַרְייָתא ֵאי ְקׁשֹוט ְדָקְייֵמי ְוִאְתָערו ּבְ ִּאּנון ַזּכָ ּ ִריך הוא ְוָכל ִאּנון . ּ א ּבְ ּוְכֵדין קוְדׁשָ ּ ּ ְּ

ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ָּייא ִדְבגֹו ִגְנָתא ְדֵעֶדן ַצְייֵתי ְלָקֵליהֹוןַּצִדיַק ֶבת )שיר השירים ח(, ּכְ ּ ַהיֹוׁשֶ
ִמיִעִני יִבים ְלקֹוֵלך ַהּשְׁ ים ֲחֵבִרים ַמְקׁשִ ּנִ ּגַ   :ְּבַ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]67דף [ -ּ

ִתיב ְלֵעיָלא , ַּויֹאֶמר ְיָי ֶאל ַאְבָרם ַרח )בראשית יא(ַמה ּכְ ּ ַוָיָמת ָהָרן ַעל ְפֵני ּתֶ ָאִביו ּ
ר ָדא, ַמאי ִאיְרָיא ָהָכא. 'ְוגו ַחֵיי ֲאבֹוי ּבַ ר ָנׁש ְדִמית ּבְ ֶּאָלא ַעד ַההוא יֹוָמא ָלא ֲהָוה ּבַ ּ ּּ ּ ,

ן ַמאן ָקִטיל לֹון ְלָהָרן, ְּוַכד ִאְתְרֵמי ַאְבָרם ְלנוָרא ִאְתְקִטיל ָהָרן ּמָ ּוְבִגין ָדא ָנְפקו ִמּתַ ּ ּ ,
יָון ְדָרמו ַאְבָרָה ֶּאָלא ּכֵ ּ ָדֵאיּ ּשְׂ ָזֵביה, ּם ְלנוָרא ְדּכַ ִריך הוא וׁשֵ א ּבְ ִלי ֲעֵליה קוְדׁשָ ִּאְתּגְ ּ ּ ּ ְּ ,

ן ּמָ   .ְּוֲהָוה ָהָרן ֲאחוי ָקֵאי ּתַ
ִזיב ּתְ ָדֵאי ְבִגין ְזכוֵתיה ְדָהָרן ִאׁשְ ּשְׂ ָּאְמרו ּכַ ּ א ְואֹוְקֵדיה , ּ ְלהֹוָבא ְדֶאׁשָ ִּמָיד ָנַפק ׁשַ ּ ּ

ַרח ָאִביוֲּהָדא הוא ִדְכִת, ְלָהָרן ּיב ַוָיָמת ָהָרן ַעל ְפִני ּתֶ ַרח ֵלית . ּ ְּוִאית ְדָאְמֵרי ַזְרָעא ְדּתֶ
יה ְלָטא ּבֵ א ׁשָ ָרֵמי ְלָהָרן ְלנוָרא, ֶּאׁשָ ְלָטא , ֲּאָבל ּנְ ַוַדאי ְדָלא ׁשָ ְּוִאי ָלא ִאיּתֹוַקד ֵנַדע ּבְ ּ

ַזְרֵעיה ִּמָיד ָרִמי ֵליה ְלָהָרן ְלנוָרא ְוִאּת, ּנוָרא ּבְ ּ ן ֲהָדא ּ ּמָ ַרח ֲאבֹוי ָקִאים ּתַ ֹוְקד ְוֲהָוה ּתֶ
ַרח ָאִביו ּהוא ִדְכִתיב ַוָיָמת ָהָרן ַעל ְפֵני ּתֶ ּ ּ.  

ִריך  א ּבְ יְזֵביה ְלַאְבָרָהם ֶאָלא קוְדׁשָ ַנָיא ְדָלא ׁשֵ ל אוַמָיא ְוִליׁשְ ַההוא יֹוָמא ָיְדעו ּכָ ְּבְ ּ ּ ּ ּ ּּ
ּהוא ְדִאיהו ְיִחיָדִאי ְדָעְלָמא ּ ֵניה ְדַאְבָרָהם ְוָאְמִרין ֵליה ָחִמיָנן ְוֲהו, ּ ּכְ ַנְייהו ְלִמׁשְ ּו ַמְייֵתין ּבְ ּ ּ ּ

ִריך הוא ְדִאיהו ִרּבֹוֵניה ְדָעְלָמא, ְָלך א ּבְ קוְדׁשָ ְּדַאּתְ ָרִחיץ ּבְ ּ ּ ּ ּ ְאֹוִליף ְלָבָנָנא ֵמאֹוְרָחך , ְּ ּ
  ).ּים ֶנֱאָספו ַעם ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ְנִדיֵבי ַעּמִ)תהלים מז(ְּוֲעַלְייהו ָאַמר ְקָרא , ְּדַאּתְ ֵיַדע

א ֲחֵזי ן ָהָרן ְוגו, ּתָ נֹו ְוֶאת לֹוט ּבֶ ַרח ֶאת ַאְבָרם ּבְ ח ּתֶ ִתיב ַוִיּקַ ם . 'ַּמה ּכְ ַּוֵיְצאו ִאּתָ ּ
ִדים ׂשְ ם. ֵּמאור ּכַ ַּוֵיְצאו ִאּתָ ֵעי ֵליה, ּ ַרח ְוגו. ִּאּתֹו ִמּבָ ח ּתֶ ִתיב ַוִיּקַ ְּדָהא ּכְ ּאו ַּמאי ַוֵיְצ' ּ

ם ָרא ְלֵמיַפק ִמּגֹו ִאּנון . ִאּתָ ָרה ַנְפקו ְדִאּנון ֲהוו ִעּקְ ַרח ְולֹוט ִעם ַאְבָרָהם ְוׂשָ ֶּאָלא ּתֶ ּ ּ ּ ּּ ּ
ַּחָייַבָיא ִזיב ִמּגֹו נוָרא, ּ ּתְ ֵריה ִאׁשְ ַרח ְדַאְבָרָהם ּבְ ְּדֵכיָון ְדָחָמא ּתֶ ּ ּ ּ ד , ּ ִּאְתַהַדר ְלֶמְעּבַ

ְּרעוֵתיה ְדַאְבָרָהם ּ ַרח ְולֹוטּוְב, ּ ם ּתֶ ך ַוֵיְצאו ִאּתָ ִּגין ּכָ ּ ְ.  
ַנַען ִתיב ָלֶלֶכת ַאְרָצה ּכְ ֲעָתא ְדַנְפקו ַמה ּכְ ּוְבׁשַ ּ ן. ּ ּמָ ְִדְרעוָתא ִדְלהֹון ֲהָוה ְלֵמיַהך ּתַ ּ ּ .

ָאה ְמַסְייִעין ֵליה ל ַמאן ְדִאְתַער ְלִאְתַדּכָ אן אֹוִליְפָנא ּכָ ִּמּכָ ּ א ֲחֵזי. ּ ְּדָהִכי הוא ְד, ּתָ ּ ֵכיָון ּ
ַנַען ִמָיד ַויֹאֶמר ְיָי ֶאל ַאְבָרם ֶלך ְלך ִָדְכִתיב ָלֶלֶכת ַאְרָצה ּכְ ְ ּ ּ ְּוַעד ְדִאיהו ִאְתַער , ּ ּ

ִתיב ֶלך ְלך ַקְדִמיָתא ָלא ּכְ ָּבְ ְ.  
א ֲחֵזי ֵרי , ּתָ ַקְדִמיָתא ַעל ַמה ְדִתׁשְ א ּבְ ִּמָלה ִדְלֵעיָלא ָלא ִאְתַער ַעד ְדִאְתַער ְלַתּתָ ּ

ְנהֹוָרא ִחָווָרא ַעד ְדִאיִהי , ְּוָרָזא ְדִמָלה, ִדְלֵעיָלאַהִהיא  ְּנהֹוָרא אוְכָמא ָלא ִאְתַאִחיד ּבִ ּ ּ
ַקְדִמיָתא ַקְדִמיָתא, ִאְתָעִרית ּבְ יָון ְדִאיִהי ִאְתָעִרית ּבְ ְרָייא ֲעָלה, ּּכֵ ִּמָיד ְנהֹוָרא ִחְווָרא ׁשַ ּ.  
ִתיב  ֹקט ֵאלּ ֱאֹלִהים ַאל ָד)תהלים פג(ְּוַעל ָדא ּכְ ׁשְ ֱחָרׁש ְוַאל ּתִ ִגין . ְִמי ָלך ַאל ּתֶ ּבְ

ְּדָלא ִיְתְפַסק ְנהֹוָרא ִחָווָרא ֵמָעְלָמא ְלָעְלִמין יִרים ֶאת ְיָי ַאל ֳדִמי )ישעיה סב(ְוֵכן . ּּ ְזּכִ ּ ַהּמַ
ֵרי ִאְתֲערוָתא ִדְלֵעיָלא. ָלֶכם ה ְדִיׁשְ ּמָ א ּבְ ִגין ְלַאְתָעָרא ְלַתּתָ י. ּּבְ ר ָנׁש ְוֵכן ּכֵ ָּון ְדִאְתַער ּבַ

ֵדין ִאְתַער ִאְתֲערוָתא ִדְלֵעיָלא ַקְדִמיָתא ּכְ ִּאְתֲערוָתא ּבְ א ֲחֵזי. ּ יָון ִדְכִתיב ַוֵיְצאו , ּתָ ּּכֵ ּּ
ִדים ְוגו ׂשְ ם ֵמאור ּכַ ִּמָיד ַויֹאֶמר ְיָי ֶאל ַאְבָרם ְוגו' ִּאּתָ ּ'.  

  א''דף עח ע



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]68דף [ -ּ

ַָויֹאֶמר ְיָי ֶאל ַאְבָרם ֶלך ְלך ְ י ֶאְלָעָזר ֶלך ְלךָא, ּ ַָמר ַרּבִ ְרָמך, ְ ְְלַגְרָמך ְלַאְתָקָנא ּגַ ְ ,
א ִדיָלך)לאתתקפא( ְ ְלַאְתָקָנא ַדְרּגָ ֶָלך ְלך. ּ ין )א כדאי''ס(ֵלית ַאְנּתְ , ְ  ְלֵמיַקם ָהָכא ּבֵ

ַּחָייִבין ִאֵלין ְָוָרָזא ְדִמָלה ֶלך ְלך . ּ ְ ִריך הוא ) א''דף עח ע(ּ א ּבְ ְּדָהא קוְדׁשָ ּ ָּיִהיב ֵליה ְּ
ּ ִסְטֵרי ְדִייׁשוֵבי ָעְלָמא)צנורי(ְּוֲהָוה ָיַדע וְמָצֵרף , ְּלַאְבָרָהם רוָחא ְדָחְכְמָתא ל , ּ ּכַ ְוִאְסּתַ

ן ַעל ִסְטֵרי ִייׁשוָבא ִתיְקָלא ְוָיַדע ֵחיִלין ִדי ְמַמּנָ הו ְוַאְתַקל ּבְ ּּבְ ּ ּ.  
ד ָמָטא ְלגֹו ְנקוָדה ְדֶאְמָצִעיָתא ְדִייׁשו ּּכַ ּ ָיֵדיהּ ִתיְקָלא ְוָלא ֲהָוה ָסִליק ּבְ ִקיל ּבְ . ָּבא ּתָ

ְרעוֵתיה ָקא ּבִ א ֲעָלה ְוָלא ָיִכיל ְלִאְתַדּבְ ח ְלִמְנַדע ֵחיָלא ִדי ְמַמּנָ ּגַ ַּאׁשְ ּ ּ ה ִזְמִנין , ּ ּמָ ִקיל ּכַ ּתָ
ל ָעְלָמא יל ּכָ ּתִ ן ִאׁשְ ּמָ ח ְוָצַרף ְוָתַקל ְלִמְנַדע, ְּוָחָמא ְדָהא ִמּתַ ּגַ ּ ְוָחָמא ְדָהא ֵחיָלא ַאׁשְ

וָבא י ְדִיּשׁ ַגְווֵני ְדִסְטֵרי ַדְרּגֵ עוָרא ָעִמיק ְוָסִתים ְוָלאו ִאיהו ּכְ ִּעָלָאה ְדֲעָלה ֵלית ֵליה ׁשִ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ.  
ל  יל ּכָ ּתִ יה ִאׁשְ וָבא ִמּנֵ ה ְדֵמַהִהיא ְנקוָדה ֶאְמָצִעיָתא ְדִיּשׁ ּמָ ַגח ְוָתִקיל ְוָיַדע ְדָהא ּכְ ַּאׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ

ָאר ֵחיִלין . ְלָמא ְלָכל ִסְטרֹויָע ל ׁשְ ן ָנְפקו ּכָ ּמָ ֵרי ֲעָלה ִמּתַ ָּהִכי ָנֵמי ָיַדע ְדָהא ֵחיָלא ְדׁשָ ּ ּ ּ
ל ִסְטֵרי ָעְלָמא יה ֲאִחיָדן, ִּדְמַמָנן ַעל ּכָ ְּוֻכְלהו ּבֵ ֵדין . ּ ם ֵמאור )בראשית יא(ּכְ ּ ַוֵיְצאו ִאּתָ ּ ּ
ַנַען ִדים ָלֶלֶכת ַאְרָצה ּכְ ׂשְ   .ּכַ

ִריָרא ְדִמָלה ְדַההוא ֲאַתר ְוָלא ֲהָוה ָיַדע ְוָלא ע ח ְוָתִקיל ְוָצִריף ְלֵמיַקם ַעל ּבְ ּגַ ֹּוד ַאׁשְ ּ ּ
ָקא ָּיִכיל ְלֵמיַקם ֲעָלה ְלִאְתַדּבְ יָון ְדָחָמא ּתוְקָפא ְדַהאי ֲאַתר ְוָלא ָיִכיל ְלֵמיַקם ֲעֵליה , ּ ּּכֵ ּ ּ ּ
בו ׁשָ ִּמָיד ַוָיֹבאו ַעד ָחָרן ַוֵיׁשְ ּּ ּ   .םּ

ֵרי ָעְלָמא . ַמאי ַטְעָמא ְדַאְבָרָהם ְלָטִנין ְמַדּבְ ָכל ִאּנון ׁשָ ֶּאָלא ְדִאיהו ֲהָוה ָיַדע ְוָצִריף ּבְ ּ ּ ּ
וָבא ָכל ִסְטרֹו ְדִיּשׁ ֵרי ּכְֹכַבָיא , ּּבְ וָבא ְמַדּבְ ִסְטֵרי ְדִיּשׁ ְלִטין ּבְ ִקיל ְוָצִריף ִאּנון ְדׁשָ ְּוֲהָוה ּתָ ּ ּ

ּוַמָזֵליהֹון יִפין ִאֵלין ַעל ִאֵליןַמאן, ּ ּקִ ּ ִאּנון ּתַ ּ וֵבי ְדָעְלָמא , ּ ל ִיּשׁ ִקיל ּכָ  ְוֲהָוה )ולא(ְּוֲהָוה ּתָ
ידֹוי יה. ָסִליק ּבִ יפו ְדֲעִמיִקין ְוָלא ָיִכיל ְלֵמיַקם ּבֵ ּקִ ד ָמָטא ְלַהאי ֲאַתר ָחָמא ּתַ ּּכַ ּ יָון . ּ ּכֵ

ִריך הוא ִאְתֲערוָתא ִדי א ּבְ ְּדָחָמא קוְדׁשָ ּ ּ א ִדיֵליהְּ ֵּליה ְוִתיאוְבּתָ ּ ִלי ֲעֵליה ְוָאַמר . ּ ִּמָיד ִאְתּגְ ּ
ֵָליה ֶלך ְלך ְ ְרָמך. ּ ְְלִמְנַדע ָלך וְלַאְתָקָנא ּגַ ְּ.  
יה, ֵָמַאְרְצך ק ּבֵ וָבא ְדֲהִוית ִמְתַדּבַ ֵּמַההוא ִסְטָרא ְדִיּשׁ ּ ּ ּ ך. ּ ָוִמּמֹוַלְדּתְ ֵּמַההוא ָחְכָמה , ּ

ח ְוָתִקי ּגַ יה וְבַההוא ְּדַאּתְ ַמׁשְ ֲעָתא ְוִזְמָנא ְדִאְתְייִליַדת ּבֵ ּל ּתֹוְלָדָתא ִדיָלך ְוִרְגָעא ְוׁשַ ּ ּ ּ ְ

ּּכֹוָכָבא וְבַההוא ַמָזָלא ּ ית ָאִביך. ּ ָוִמּבֵ ֵביָתא ְדֲאבוך, ּ ח ּבְ ּגַ ְְדָלא ַתׁשְ ּ ּ א . ּ ְרׁשָ ְְוִאי ִאית ָלך ׁשָ

יָתא ְדֲאבוך ָעְלָמא ִמּבֵ ְְלַאְצָלָחא ּבְ ּ ִגין , ּ חוָתא ָדאּבְ ּגָ ך ֶלך ְלך ֵמָחְכָמה ָדא וֵמַאׁשְ ּּכָ ּ ּ ּ ָ ְ ְ.  
א ֲחֵזי ְּדָהִכי הוא, ּתָ ָחָרן, ּ ִדים ְוֲהוו ּבְ ׂשְ ְּדָהא ָנְפקו ֵמאור ּכַ ּ ּ ּ אי ֵייָמא ֵליה ֶלך ְלך , ּ ַָאּמַ ְ ּ

ך ֵָמַאְרְצך וִמּמֹוַלְדּתְ ָמר. ָּ ָמה ְדִאּתְ ָרא ְדִמְלָתא ּכְ ֶּאָלא ִעּקְ ּ ר ַאְרֶאָךֶאל ָהָאֶרץ ֲא. ּ ַּאְרֶאָך . ּׁשֶ
ַּמה ְדָלא ְיִכיַלת ְלֵמיַקם ֲעֵליה ְוָלא ְיִכיַלת ְלִמְנַדע ֵחיָלא ְדַהִהיא ַאְרָעא ְדִאיהו ָעִמיק  ּ ּ ּ ּ

  :ְוָסִתים

ָתא ָחָדאִּסְתֵרי תֹוָרה  ְרּכְ ך ְלגֹוי ָגדֹול ַהאי ּבִ ְּוֶאֶעׂשְ ַּוֲאָבֶרְכך ְתֵרין, ָ ֶמך ְתַל, ָ ַּוֲאַגְדָלה ׁשְ ָ ְוְהֵיה , ּתּ

ע ָרָכה ַאְרּבַ ית, ַָוֲאָבְרָכה ְמָבֲרֶכיך ָחֵמׁש. ּבְ ּוְמַקֶלְלך ָאאֹור ׁשִ ָ ּ ְפחֹות ָהֲאָדָמה הא . ּ ל ִמׁשְ ְּוִנְבְרכו ְבך ּכָ ּ ָ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]69דף [ -ּ

ַבע ְרָכאן. ׁשֶ ַבע ּבִ ִאֵלין ׁשֶ ְרכו ּבְ יָון ְדִאְתּבָ ּּכֵ ּ ר ֵאָל, ּּ ר ִדּבֶ ֲאׁשֶ ִתיב ַוֵיֶלך ַאְבָרם ּכַ ַּמה ּכְ ָ ּ ּיו ְיָי ְלָנֲחָתא ְלַהאי ּ
ָמה ְדִאְתָפְקָדא ָּעְלָמא ּכְ ּ ִּמָיד ַוֵיֶלך ִאתֹו לֹוט. ּ ָ ּ ִגיֵניה . ּ ָּדא ִאיהו ָנָחׁש ְדִאְתַלְטָיא ְוִאְתַלְטָיא ָעְלָמא ּבְ ּ ּ ּּ ּ

ְּדִאיהו ָקִאים ְלִפְתָחא ְלַאְסָטָאה ְלגוָפא ּ ּּ ּ ָמָתא פוְלָחָנא ְדִאְת, ּ ּולא ִתְפעֹול ִנׁשְ ּ ּ ּ ַּפְקַדת ַעד ְדַיַעְברון ֲעָלה ּּ ּ ּ ּ ּ
ַהאי ָעְלָמא י ִנין''ּבְ ָמָתא ִאְתָעַרת ְלִמְפַלח פוְלָחנא ְדִאְתַפְקַדת , ג ׁשְ ִנין וְלֵעיָלא ִנׁשְ ְּדָהא ִמְתֵריַסר ׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ

ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ָנה. ּ ְבִעים ׁשָ ִנים ְוׁשִ ן ָחֵמׁש ׁשָ ַבע ְוָחֵמׁש ְת. ְוַאְבָרם ּבֶ ותרין עלאין (ֵּריַסר ִאּנון ּׁשֶ
  ).עלייהו ארבע סרי אנון

ַהאי ָעְלָמא ָמָתא ּבְ ּוְכֵדין ִאְתֲחִזיַאת ִנׁשְ ּ ּ ִנים ְדִאּנון ת. ּ ְּדִאיִהי ַאְתָיא ֵמָחמש ׁשָ ּּ ּ ּק ַפְרֵסי ְדִאיָלָנא ''ּ ּ
ָנה ָדא ִאיהו ַההוא ִאיָלָנא ַמָמׁש ְדִאיהו ׁשְ. ְּדַחֵיי ְבִעים ׁשָ ְּוׁשִ ּ ּ ּ ָנה ִאְתְקֵריּּ ְבִעין ׁשָ ִּביָעָאה ְלַדְרִגין ְוׁשִ ֵדין . ּ ּכְ

ֵצאתֹו ֵמָחָרן  א ֲהָדא הוא ִדְכִתיב ּבְ פוְלָחָנא ַקִדיׁשָ ָּנְפַקת ֵמַההוא זוֲהָמא ְדָנָחׁש ְוָעאַלת ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ שנה ' ימי ע(ּ
ֵּמַההוא רוְגָזא ְותוְקָפא ְדַההו) לא ספורות חיים מההוא ארבע סרי ּ ּ ּ ּּ ָּנָחׁש ְדֲהָוה ַאְסֵטי ֵליה ַעד ) שטן(א ּ ּ

ְלָטא ֲעלֹוי ָתא ְלגוָפא ְוׁשָ ַּהׁשְ ּּ.  

ִנין ְלָטא ָעְרָלה ְתַלת ׁשְ ִאיָלָנא ׁשָ ּּבְ ֵני ָעְרָלה. ּ ִנין ְדִאְקרון ׁשְ ַבר ָנׁש ְתַלת ָסֵרי ׁשְ ּּבְ ּ ּ יָון ְדַאֲעָברו ַעל , ּ ּּכֵ ּ
ִנין ְוִאְתַעְבַרת  ּגוָפא ִאּנון ׁשְ ּ ּ ּּ א) א ואתערת''ד(ּ ָמָתא ְלִמְפַלח פוְלָחָנא ַקִדיׁשָ ִּנׁשְ ּ ּ ּ ְּפִקיַדת ְלגוָפא , ּ ּ ּּ

ִּלְרעוָתא ָטָבא ָמה ְדַהִוי, ּ ְלָטָאה ּכְ ִּלְכפֹוף ְלַההוא ָנָחׁש ְדָהא ָלא ָיִכיל ְלׁשַ ּ ּ ַרי , ּ ח ַאְבָרם ֶאת ׂשָ ִּדְכִתיב ַוִיּקַ ּּ ּ
תֹו ְוגו דא נשמתא ' ה. דא נשמתא לנשמתא והוא זכר'  י.'את שרי דא ה' אברם דא י(' ִּאׁשְ

ָּדא גוָפא). דנוקבא ּּ י ְדכוָרא, ּ נוְקָבא ְלַגּבֵ ָמָתא ּכְ י ִנׁשְ ְּדִאיִהי ְלַגּבֵ ּ ן ָאִחיו ָדא . ּּ ְּוֶאת לֹוט ּבֶ ) יצר הרע(ּ
ך ִמן גוָפא ל ּכָ ָּנָחׁש דלא ַאֲעֵדי ּכָ ּּ ִגין ְדֵבקוָתא ְדגוָפא ָלא ַאֲעִדיו, ָּ ּּבְ ּ ּ ּ ּּ ך ּ ל ּכָ יה) זמנא ההוא(ָ ּכָ ֲאָבל , ִּמּנֵ

ְרֵחיה ְוָלא ָיִכיל  יה ְואֹוַכח ֵליה ְוָכִפיף ֵליה על ּכָ ָמָתא ַאְלֵקי ֵליה ָתִדיר ְוַאְתֵרי ּבֵ ִּאְתֲערוָתא ְדִנׁשְ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ ּ
ְלָטָאה   .ְלׁשַ

ר ָרָכׁשו ִאֵלין עֹוָבִדין ָטִבין ְדָעִביד ּבַ ם ֲאׁשֶ ל ְרכוׁשָ ְּוֶאת ּכָ ּ ּּ ִאְתֲערוָתא ּ ַהאי ָעְלָמא ּבְ ּר ָנׁש ּבְ ּּ
ָמָתא ר עשו ְבָחָרן. ְּדִנׁשְ ֶפׁש ֲאׁשֶ ְּוֶאת ַהּנְ ּ ַחְברוָתא ְדַהִהיא , ּ ַקְדִמיָתא ּבְ ְדֵבקוָתא ּבְ ַּההוא ְנֶפׁש ְדֲהַות ּבִ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ

ֲהֵדי גוָפא ְוַאְתִקין ָלה ְלָבַתר ָּעְרָלה ּבַ ּ ּּ ְּדָהא ְלָבַתר ִדְתֵליַסר, ּ ּּ ָמָתא ִאְתָעַרת ְלַאְתָקָנא ּ ִנין וְלֵעיָלא ְדִנׁשְ ּ ׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ
ְּלגוָפא א ֲהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ יׁשָ תוְקָפא ְדָנָחׁש וְתאוְבֵתיה ּבִ ַתְתָפא ּבְ ִנין ְלַההוא ְנֶפׁש ְדִמׁשְ ַּתְרַווייהו ְמַתּקְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ

ר ָעׂשו ְבָחָרן פׁש ֲאׁשֶ ְּוֶאת ַהּנְ ּ ל ָד. ּ תוְקָפא ְּוִעם ּכָ ָרא ֵליה ּבְ ַההוא ָנָחׁש ְלַתּבְ יה ּבְ ְמָתא ַאְתֵקיַפת ּבֵ ּא ִנׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ
ְעּבודא ִדְתׁשוָבה  ׁשִ ּּבְ ּ ואמשיך ליה לגבי בתי כנסיות ובתי מדרשות בגין , א בשעבודא דאורייתא''נ(ּּ

ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב וַיֲעבֹור ) דלא יתגבר על רוחא כדבקדמיתא ּ אחר הגליון שורה ' הכתוב בדף פ(ּ
  )עד כאן סתרי תורה) (ו''ט

ך ְלגֹוי ָגדֹול ְוגו ך' ְָוֶאֶעׂשְ ִגין ִדְכִתיב ֶלך ְלך, ְָוֶאֶעׂשְ ָּבְ ְ ִגין ִדְכִתיב , ַּוֲאָבַרֶכָך. ּ ּּבְ
ֶמך. ֵָמַאְרְצך ַָוֲאַגְדָלה ׁשְ ך, ּ ִגין ִדְכִתיב וִמּמֹוַלְדּתְ ָּבְ ּ ָרָכה. ּ ִגין ִדְכִתיב, ְוְהֵיה ּבְ ית ּּבְ ּ וִמּבֵ

  .ָָאִביך

  ב''דף עח ע



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]70דף [ -ּ

ְטָרא ְדָיִמיָנא ך ְלגֹוי ָגדֹול ִמּסִ ְמעֹון ָאַמר ְוֶאֶעׂשְ י ׁשִ ַּרּבִ ָמאָלא . ָ ְטָרא ִדׂשְ ַּוֲאָבַרֶכָך ִמּסִ ּ
ְטָרא ְדֶאְמָצִעיָתא ֶמך ִמּסִ ַָוֲאַגְדָלה ׁשְ ָרֵאל. ּ ְטָרא ְדַאְרָעא ְדִיׂשְ ָרָכה ִמּסִ ָהא ָהָכא . ְוְהֵיה ּבְ

ְר ַאְבָרָהםּכֻ יה ּבְ ִליָלן ּבֵ ע ָסְמִכין ְדֻכְלהו ּכְ ְּסָייא ְדַאְרּבַ ּ ּ ְרָכאן ְלַאֲחִריֵני , ּ אן וְלָהְלָאה ּבִ ִּמּכָ
ְזֵני ֵמָהָכא ִדְכִתיב ַוֲאָבְרָכה ְמָבַרֶכיך  ְָדִמּתְ ּ ָוְמַקֶלְלך ָאאֹור ְוִנְבְרכו ְבך ּכֹל ) ב''דף עח ע(ּ ָּ ּּ

ְפחֹות ָהֲאָדָמה   .ִּמׁשְ
י ְמעֹון ֲאבֹויַרּבִ י ׁשִ יה ְדַרּבִ ּ ֶאְלָעָזר ֲהָוה ָיִתיב ַקּמֵ י ִיְצָחק , ּ י ְיהוָדה ְוַרּבִ ְּוֲהֵוי ִעֵמיה ַרּבִ ּ

י ִחְזִקָיה ְמעֹון ֲאבֹוי. ְּוַרּבִ י ׁשִ י ֶאְלָעָזר ְלַרּבִ ַָהאי ִדְכִתיב ֶלך ְלך ֵמַאְרְצך , ָּאַמר ֵליה ַרּבִ ָ ְ

ך ָוִמּמֹוַלְדּתְ יָון ְדֻכְל, ּ ְהו ָנְפקו ְלֵמַהךּּכֵ ּ ָמר ֵליה ְדֻכְלהו ִיְפקון, ּ אי ָלא ִאּתְ ַּאּמַ ּ ּ ְּדָהא ַאף . ּ
ב ְדֶתַרח ֲהָוה ְפַלח ְלֲעבֹוָדה ָזָרה ַּעל ּגַ ֲהֵדיה . ּ ִאְתֲערוָתא ַטב ְלֵמיַפק ּבַ יָון ְדִאְתַער ּבְ ּּכֵ ּ ּ

ְת, ְּדַאְבָרָהם ִריך הוא ִאְתָרֵעי ּבִ א ּבְ ְּוָחִמיָנן ְדקוְדׁשָ ּ אי ְּ ָרא ְלֵמיַפק ַאּמַ א ְדַחָייַבָיא וׁשְ ּיוְבּתָ ּ ּּ
ִתיב ְלכו ָלֶכם ְלחֹודֹוי ֶלך ְלך, ָּלא ּכְ אי ְלַאְבָרָהם ּבִ ַָאּמַ ְ.  

ְמעֹון י ׁשִ ִגין ְלַאֲהָדָרא , ָּאַמר ֵליה ַרּבִ ִדים ּבְ ׂשְ ד ָנַפק ֵמאור ּכַ ִּאי ֵתיָמא ְדֶתַרח ּכַ ּ ּ
ְתׁשוָבה ֲהָוה ָזָבא ָנַפקֶּאָל. ָלאו ָהִכי, ּּבִ ּתְ ד ָנַפק ְלִאׁשְ ָעאן , א ּכַ ֵני ַאְרֵעיה ּבָ ְלהו ּבְ ְּדֲהוו ּכֻ ּ ּ ּ

ִזיב ַאְבָרָהם ֲהוו ָאְמֵרי ֵליה ְלֶתַרח. ְּלִמְקְטֵליה ּתְ יָון ְדָחזו ְדִאׁשְ ּּכֵ ּ ּ ּ ַּאְנּתְ הוא ְדֲהִוית ַמְטֵעי , ּ ּ
ִאֵלין ְפִסיִלין ָּלן ּבְ ּוִמּגֹו ַדֲחָלא ִדְלהֹון ָנַפ, ּ ּ ַרחּ ן , ק ּתֶ ּמָ יָון ְדָמָטא ְלָחָרן ָלא ָנַפק ִמּתַ ּּכֵ

ר ֵאָליו ְיָי ַוֵיֶלך ִאּתֹו לֹוט, ְלָבַתר ר ִדּבֶ ֲאׁשֶ ְִדְכִתיב ַוֵיֶלך ַאְבָרם ּכַ ְּ ּּ ִתיב , ּ ַרח ָלא ּכְ ְּוִאילו ּתֶ
  .)אלא ויצא, ביה וילך(

ִעים אֹוָרם וְזר)איוב לח(ָּפַתח ְוָאַמר  ּ ַוִיְמַנע ֵמְרׁשָ רּ ּבֵ ׁשַ ה ּתְ ַּהאי ְקָרא אוְקמוָה. ֹוַע ָרּמָ ּ ,
ִעים אֹוָרם ְייהו ְדֲהָוה אֹוָרם, ֲּאָבל ַוִיְמַנע ֵמְרׁשָ ָּדא ִנְמרֹוד וְבֵני ָדֵריה ְדָנַפק ַאְבָרָהם ִמּנַ ּ ּ ּ ּ ּ ּ .

ר ּבֵ ׁשַ ה ּתְ   .ָּדא ִנְמרֹוד, ּוְזרֹוַע ָרּמָ
ִעים אֹוָרם ָּדָבר ַאֵחר ַוִיְמַנע ֵמְרׁשָ ַרח וְבֵני ֵביֵתיהָּדא , ּ ּּתֶ ָהאֹור . ָּדא ַאְבָרָהם, אֹוָרם. ּ

הֹון ִתיב ֶאָלא אֹוָרם ְדֲהָוה ִעּמְ ָּלא ּכְ ר. ּ ּבֵ ׁשַ ה ּתְ ָּדא ִנְמרֹוד ְדֲהָוה ַמְטֵעי , ּוְזרֹוַע ָרּמָ ּ
ֵני ָעְלָמא ל ּבְ ִתיב ֶלך ְלך, ֲּאַבְתֵריה ּכָ ך ּכְ ָוְבִגין ּכָ ְ ְ ִגין ְלַאְנָהָרא ָלך ו. ּ ּּבְ ְּלָכל ִאּנון ְדִיְפקון ְ ּ ּ

אן וְלָהְלָאה ִּמיָנך ִמּכָ ְ.  
ּּתו ָפַתח ְוָאַמר ָחִקים ְורוַח ָעְבָרה )איוב לז(, ּ ּשְׁ ִהיר הוא ּבַ ה ֹלא ָראו אֹור ּבָ ּ ְוַעּתָ ּ ּ

ַטֲהֵרם ה לא ָראו אֹור. ַוּתְ ִריך הוא ְלַאְבָרָה, ֵאיָמַתי, ְּוַעּתָ א ּבְ ֲעָתא ְדָאַמר קוְדׁשָ ׁשַ ּּבְ ּ ְם ֶלך ְּ

ית ָאִביך ך וִמּבֵ ְָלך ֵמַאְרְצך וִמּמֹוַלְדּתְ ָ ָ ָּ ָחִקים. ּ ּשְׁ ִהיר הוא ּבַ ִריך הוא . ּּבָ א ּבְ ְּדָבָעא קוְדׁשָ ּ ְּ

ן ּמָ ַההוא אֹור ִדְלֵעיָלא וְלַאְנָהָרא ּתַ ָקא ֵליה ְלַאְבָרָהם ּבְ ְּלַאְדּבָ ּ ּ ַטֲהֵרם. ּ . ְּורוַח ָעְבָרה ַוּתְ
בו ּבִ ְּדָהא ְלָבַתר ּתָ ֵני ֵביֵתיה ּ ַרח ְוָכל ּבְ א ּתֶ ְּתיוְבּתָ ֵני ֵביֵתיה . )א וכל בני מאתיה''נ(ּ א ''נ(ּּבְ

ר ָעׂשו ְבָחָרן)בני מאתיה ֶפׁש ֲאׁשֶ ּ ִדְכִתיב ְוֶאת ַהּנֶ ַרח. ּ ה ָתֹבא ֶאל ֲאבֹוֶתיך , ּתֶ ִָדְכִתיב ְוַאּתָ ּ
לֹום ְוגו ׁשָ   .'ּבְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]71דף [ -ּ

ר ֵאָליו ְי ר ִדּבֶ ֲאׁשֶ ַּוֵיֶלך ַאְבָרם ּכַ ָ א ֲחֵזי. ָיּ י ֶאְלָעָזר ּתָ ִתיב ַוֵיֵצא , ָאַמר ַרּבִ ְּדָהא ָלא ּכְ ּ
ר ֵאָליו ְיָי ר ִדּבֶ ֲאׁשֶ ְֶאָלא ַוֵיֶלך. ַּאְבָרם ּכַ ּ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ֶלך ְלך. ּ ָּכְ ְּדָהא ְיִציָאה , ְ

ִדים ָלֶלֶכת ַאְרָצ ׂשְ ם ֵמאור ּכַ ַקְדִמיָתא ֲעְבדו ִדְכִתיב ַוֵיְצאו ִאּתָ ּּבְ ּ ּ ּ ָנַעןּּ ִתיב , ה ּכְ א ּכְ ּתָ ְוַהׁשְ
ִתיב ַוֵיֵצא ַּוֵיֶלך ְוָלא ּכְ ְּ.  

ר ֵאָליו ְיָי ר ִדּבֶ ֲאׁשֶ ֻכְלהו ַהְבָטחֹות, ּּכַ ְּדַאְבַטח ֵליה ּבְ ּ ְַוֵיֶלך ִאּתֹו לֹוט. ּ יה , ּ ר ִעּמֵ ְּדִאְתַחּבַ ּ
ִגין ְלֵמיַלף ֵמעֹוָבדֹוי ל ָדא ָלא אֹוִליף ּכוֵלי ַהאי, ּבְ ְּוִעם ּכָ ִאין ִאּנון ָא. ּ י ֶאְלָעָזר ַזּכָ ַּמר ַרּבִ

יה ֵמַההוא  הו וְלָדֲחָלא ִמּנֵ ִגין ְלֵמיַהך ּבְ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ַּצִדיַקָייא ְדאֹוְלֵפי ָאְרחֹוי ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ ְ ּ
ִריך הוא א ּבְ ָנא ְלקוְדׁשָ ּבָ ר ָנׁש ְלֵמיַהב ִדיָנא ְוחוׁשְ ין ּבַ ּיֹוָמא ְדִדיָנא ְדַזּמִ ּ ּ ּ ְּ.  

  א''עט עדף 
הו ַהאי ְקָרא )איוב לז(, ָּפַתח ְוָאַמר י ַמֲעׂשֵ ל ַאְנׁשֵ ל ָאָדם ַיְחּתֹום ָלַדַעת ּכָ ַיד ּכָ ּ ּבְ

ּאוְקמוָה ִלימו יֹומֹוי ְדַבר ָנׁש ְלֲאָפָקא ) א''דף עט ע(ֲאָבל . ּ ַההוא יֹוָמא ְדַאׁשְ א ֲחֵזי ּבְ ּּתָ ּ ּ ּ
ר ְו, ֵמָעְלָמא ַּההוא יֹוָמא ְדגוָפא ִאְתּבַ ּ יהּ א ִמּנֵ ְעָיא ְלִאְתָפְרׁשָ א ּבָ ַּנְפׁשָ ֵדין ִאְתְייִהיב , ּ ּכְ

ְלָטא ְוָקִאים ַעל  ִזְמָנא ְדגוָפא ׁשָ ְּרׁשו ְלַבר ָנׁש ְלֶמֱחֵמי ַמה ְדָלא ֲהָוה ֵליה ְרׁשו ְלֶמֱחֵמי ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ
ּּבוְרֵייה ּ.  

ֵבי יֹומֹוי ְוחֹוב ִליָחן ְוָחׁשְ ַלת ׁשְ ּוְכֵדין ָקְייֵמי ֲעֵליה ּתְ ַהאי ָעְלָמאּ , ֹּוי ְוָכל ַמה ְדֲעַבד ּבְ
פוֵמיה ְּוהוא אֹוֵדי ַעל ּכָֹלא ּבְ ּ יֵדיה, ּּ ּוְלָבַתר הוא ָחִתים ֲעֵליה ּבִ ּ ּ ַיד , ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ּבְ

ל ָאָדם ַיְחּתֹום ְלהו ֲחִתיִמין ְלֵמיַדן ֵליה , ּכָ ּוִביֵדיה ּכֻ ּ ּ  ָעְלָמא ַעל ַקְדָמֵאי )א בהאי''בההוא ד(ּ
ְייהוְו י ַחד ִמּנַ יֵקי ָלא ִאְתְנׁשֵ י ְוַעל ַעּתִ ְתָרֵאי ַעל ַחְדּתֵ ל , ַּעל ּבַ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ָלַדַעת ּכָ

הו י ַמֲעׂשֵ גוָפא ְורוָחא ָהִכי ָנֵמי ָיִהיב . ַּאְנׁשֵ ַהאי ָעְלָמא ּבְ ְּוָכל ִאּנון עֹוָבִדין ְדֲעַבד ּבְ ּ ּ ּ
גוָפא ְורוָחא ַעד ָל ָנא ּבְ ּבְ ּחוׁשְ ּ ּא ִיפוק ֵמָעְלָמאּּ ּ.  

א ֲחֵזי א ְדָבֵעי , ּתָ ְעּתָ ׁשַ ַהאי ָעְלָמא ָהִכי ָנֵמי ֲאִפלו ּבְ י ְקַדל ּבְ ָמה ְדַחָייַבָיא ַאְקׁשֵ ּּכַ ּ ּ ּ
י ְקַדל ַהאי ָעְלָמא . ְלַנְפָקא ֵמַהאי ָעְלָמא ַאְקׁשֵ ר ָנׁש ְדָיִליף ּבְ ָאה הוא ּבַ ך ַזּכָ ְּבִגין ּכָ ּ ְ

א ּבְ ָּאְרחֹוי ְדקוְדׁשָ הוּ ִגין ְלֵמיַהך ּבְ ִּריך הוא ּבְ ְּ י . ְ ַהּנֵ ל ּבְ ּכַ ב ְדִאְסּתַ ְּוַחָייָבא ַאף ַעל ּגַ א ''נ(ּ
ֵעי ְלֵמיַלף)דאשתדל בהדי י ְקַדל ְוָלא ּבָ ך ִאית ֵליה ְלַצִדיָקא . ּ ַצִדיַקָייא ַאְקׁשֵ ּוְבִגין ּכָ ּ ְּ

י ְקַדל  ב ְדַחָייָבא ַאְקׁשֵ יה ְוַאף ַעל ּגַ ְּלִמְתַקף ּבֵ ּ ּבֹוק ֵליה ְוִאית ֵליה ְלַאְתָקָפא ּ ּהוא ָלא ִיׁשְ ּ ּ
ּבֹוק ֵליה יֵדיה ְוָלא ִיׁשְ ּּבִ ּבֹוק ֵליה ְיַהך ְוַיֲחִריב ָעְלָמא, ּ ְְדִאי ִיׁשְ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ע ְדָדָחה ְלֵגֲחִזי, ּתָ ֲהֵדיה ָלא . ִּמן ֱאִליׁשָ ל ִזְמָנא ְדֲהָוה לֹוט ּבַ ַאְבָרָהם ּכָ ְּוֵכן ּבְ ּ
ר ּבַ יַעָיאִאְתַחּבַ ר , ֲּהֵדי ַרּשִׁ ּכַ ל ּכִ ִתיב ַוִיְבַחר לֹו לֹוט ֶאת ּכָ יה ַמה ּכְ יָון ְדִאְתְפַרׁש ִמּנֵ ּּכֵ ּ ּּ

ַּהַיְרֵדן י ְסדֹום ָרִעים ְוַחָטִאים ַלְיָי . ּוְכִתיב ַוֶיֱאַהל ַעד ְסדֹום, ּ ְתֵריה ְוַאְנׁשֵ ִתיב ּבַ ַּמה ּכְ ּ
  .ְמֹאד



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]72דף [ -ּ

א ַהאי ְדֲאַמְרּתְ י ַאּבָ ִפיר הואָּאַמר ַרּבִ ִתיב ַוֵיֵצא ַאְבָרם ׁשַ ּ ַוֵיֶלך ַאְבָרם ְוָלא ּכְ ּ ּ ֲאָבל . ְּ
ֵצאתֹו ֵמָחָרן ִתיב ּבְ ִתיב ְוַהִהיא ְיִציָאה . סֹוָפא ִדְקָרא ַמה ּכְ י ֶאְלָעָזר ֵמָחָרן ּכְ ָאַמר ַרּבִ

ַקְדִמיָתא   :ֵמֶאֶרץ מֹוַלְדּתֹו ֲהַות ּבְ
ּתֹו ַרי ִאׁשְ ח ַאְבָרם ֶאת ׂשָ ח.ַּוִיּקַ ּ ַמהו ַוִיּקַ ִמֵלי ַמַעְלָייָתא, ּ יך ָלה ּבְ ֶּאָלא ַאְמׁשִ ּּ ִגין , ְ ּבְ

ָלא ְרעוָתא ִדיָלה ַאְרָעא ָאֳחָרא ּבְ ֵתיה ְלֵמיַהך ּבְ ר ָנׁש ְלֲאָפָקא ִאּתְ ְּדֵלית ֵליה ְרׁשו ְלּבַ ּ ּ ּ ּ ְּ .
ח ַאְבָרם ּו.  ַקח ֶאת ַהְלִוִים)במדבר ג( ַקח ֶאת ַאֲהֹרן )במדבר כ(ְּוֵכן הוא אֹוֵמר  ך ַוִיּקַ ְּבִגין ּכָ ְ

ין יׁשִ ה ּבִ ּמָ ִני ָדָרא ּכַ ִמִלין ְואֹוַדע ָלה ָאְרֵחיהֹון ְדִאּנון ּבְ יך ָלה ּבְ ָּמׁשִ ּ ּ ּּ ך ַוִיַקח . ְ ּוְבִגין ּכָ ְ ּ
ּתֹו ַרי ִאׁשְ   .ַאְבָרם ֶאת ׂשָ
ן ָאִחיו יה לֹוט. ְוֶאת לֹוט ּבֶ רוַח ֶּאָלא ּבְ, ָּמה ָחָמא ַאְבָרָהם ְלָדְבָקא ִעּמֵ ִּגין ְדָצָפה ּבְ ּ

יה ָדִוד ין ְלֵמיַפק ִמּנֵ ַּהּקֶֹדׁש ְדַזּמִ ּ ר ָעׂשו ְבָחָרן. ּּ ֶפׁש ֲאׁשֶ ִרים ְוִגיֹורֹות . ְּוֶאת ַהּנֶ ִּאֵלין ּגֵ ּ
ְייהו ְּדַאְתִקינו ַנְפׁשַ ּ ִאל, ּ ין וַמֲעֶלה ֲעֵליהֹון ּכְ ָרה ְמַגֶייֶרת ָנׁשִ ַּאְבָרָהם ְמַגֵייר ּגוְבִרין ְוׂשָ ּ ּּ ּו ּ

  .ֲּעְבדו ְלהֹון

  ב''דף עט ע
א ֲהוו ֵני ָנׁשָ ה ּבְ ּמָ א ִאי ָהִכי ּכַ י ַאּבָ יה, ָּאַמר ַרּבִ ִּאי ֵתיָמא ְדֻכְלהו ֲאְזלו ִעּמֵ ּ ּ י . ּ ָאַמר ַרּבִ

ְלהו ִאְקרון )א ובגין כך כלהו''ובגין כלהו ד(. ֶאְלָעָזר ִאין יה ּכֻ א ְדֲהוו ָאְזִלין ִעּמֵ ֵני ָנׁשָ ּ ּבְ ּ ּ ּ דף (ּ
ַאְרָעא ְוָלא ֲהָוה ָדִחיל ִדְכִתיב ַוַיֲעֹבר ַאְבָרם . ַעם ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם) ב'' עעט ְּוֲהָוה ַמֲעַבר ּבְ ּ ּ

ָאֶרץ   .ּבָ
ר ָעׂשו ְבָחָרן ֲהָוה ֲאִמיָנא ָהִכי ֶפׁש ֲאׁשֶ ִתיב ְוַהּנֶ א ִאי ֲהָוה ּכְ י ַאּבָ ָּאַמר ֵליה ַרּבִ ֶּאָלא , ּ

ִתיב ֶפׁש ּכְ יהֶאת ְלַא, ְוֶאת ַהּנֶ אן ְדֲהוו ָאְזֵלי ִעּמֵ ָאה ְזכוָתא ְדֻכְלהו ַנְפׁשָ ְּסּגָ ּ ּ ּ ּ ְּדָכל ַמאן , ּ
יה יה ְוָלא ַאֲעֵדי ִמּנֵ ְלָיא ּבֵ ה ְלָאֳחָרא ַההוא ְזכוָתא ּתַ ִּדְמַזּכֶ ּ ּ ּ ֶפׁש , ּ ְּמָנָלן ִדְכִתיב ְוֶאת ַהּנֶ

ר ָעׂשו ְבָחָרן ן ֲהָוה ָאִזיל ִע, ֲּאׁשֶ ְּזכוָתא ְדִאּנון ַנְפׁשָ ּ יה ְדַאְבָרָהםּ ּּמֵ ֶָלך ְלך. ּ ְ.  
ִריך הוא ֲעֵליה  א ּבְ ֵלי קוְדׁשָ ְמעֹון ַמאי ַטְעָמא ְדִגלוָיא ַקְדָמָאה ְדִאְתּגְ י ׁשִ ָּאַמר ַרּבִ ּ ּ ּ ּ ְּ ּ

ֶלך ְלך ְָדַאְבָרָהם ָפַתח ּבְ ְ ּ ִריך הוא, ּ א ּבְ יה קוְדׁשָ ְּדָהא ַעד ָהָכא ָלא ַמִליל ִעּמֵ ּ ּ ְּ ַמאי , ּ
ָך ְלךַּטְעָמא ָפַתח ֶל ִנין . ְ ִניה ְמָאה ְדָהא ְלֵמָאה ׁשְ ּבְ חוׁשְ ֶּאָלא ָהא ָקֲאְמרו ְדָרַמז ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ

ר   .ִּאְתְייִליד ֵליה ּבַ
א ֲחֵזי ַאְרָעא ּכָֹלא ָרָזא ְדָחְכְמָתא ִאיהו, ֲאָבל ּתָ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ל ַמה ְדָעִביד קוְדׁשָ ּּכָ ּ ּ ּּ ְ ,

ִגין ְדַאְבָרָהם ָלא ֲהָוה ָדִביק  ּּבְ ְדָקא ָחֵזיּ ֵדין ּכְ ִריך הוא ּכְ א ּבְ קוְדׁשָ יה ּבְ ּּבֵ ּ ְָאַמר ֵליה ֶלך , ְּ ּ
ִריך הוא, ְָלך א ּבְ ֲהֵדיה ְדקוְדׁשָ ְּוָדא ֶרֶמז ְלַההוא ֲאַתר ְדָבֵעי ְלִאְתְקָרָבא ּבַ ּ ּ ּ ּ א , ְּ ְּוִאיהו ַדְרּגָ ּ

ִריך הוא א ּבְ ַּקְדָמָאה ְלָאֳעָלא ְלקוְדׁשָ ך ֶלך ְל, ְּ ִגין ּכָ ְּבְ   .ָךְ
ן ְיַקֵבל ֵליה  יה ַעד ְדֵייעול ְלַאְרָעא ְדַתּמָ ְּוַהאי ַדְרָגא ָלא ָיִכיל ַאְבָרָהם ְלִאְתַאֲחָדא ּבֵ ּ ּ ּ ּ

ִתיב, ְּלַההוא ַדְרָגא ַגְווָנא ָדא ּכְ ַאַחת )שמואל ב ב(, ּכְ ְיָי ֵלאֹמר ַהֶאֱעֶלה ּבְ ַאל ָדִוד ּבַ ּ ַוִיׁשְ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]73דף [ -ּ

ֵּמָעֵרי ְיהוָדה ַויֹאֶמר ְיָי ֲעֵלה ּ ַויֹאֶמר ָאָנה ֶאֱעֶלה ַויֹאֶמר ֶחְברֹוָנהּ אול . ּ יָון ְדִמית ׁשָ ְּוִכי ּכֵ ּ
ָרֵאל ל ִיׂשְ יל ַמְלכוָתא ִמָיד ַעל ּכָ אי ָלא ַקּבִ ּוַמְלכוָתא ִאְתֲחֵזי ְלָדִוד ַאּמַ ּ ּ ּ.  

ֶּאָלא ּכָֹלא ָרָזא ְדָחְכְמָתא ִאיהו ּ ָלא ַמְלכוָת, ּ ִגין ְדָדִוד ֵלית ֵליה ְלַקּבְ ּּבְ ּ ּא ֶאָלא ַעד ּ
ל ַמְלכוָתא הו ְיַקּבֵ ֶחְברֹון וְכֵדין ּבְ ֲאָבָהן ְדִאּנון ּבְ ר ּבַ ְּדִיְתַחּבַ ּ ּ ּ ּ ַבע . ּ ן ׁשְ ּמָ ב ּתַ ְּוַעל ָדא ִאְתַעּכַ

ן ַמְלכוֵתיה ָרָזא ְדָחְכְמָתא וְבִגין ִדיַתּקֵ ְדָקא ְיאות ְוֹכָלא ּבְ ל ַמְלכוָתא ּכְ ִגין ִדיַקּבֵ ִנין ּבְ ּׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ .
ִריך הוא ַעד ְדָעאל ְלַאְרָעאּכְ א ּבְ ִקיוָמא ְדקוְדׁשָ ַּגְווָנא ָדא ַאְבָרָהם ָלא ָעאל ּבְ ּ ּ ּ ְּ ּ.  

ָאֶרץ ִתיב ַוַיֲעֹבר ַאְבָרם ּבָ ֵעי ֵליה. ָּחֵמי ַמה ּכְ ַּוַיֲעֹבר ַוֵיֶלך ִמּבָ ְ ּ ֶּאָלא ָהָכא הוא ֶרֶמז , ּ
ע יה ָעְלָמא ּבְ ים ּבֵ א ְדִאְתַחּתִ ָמא ַקִדיׁשָ ּׁשְ ּ ָמא ָדא''ּ ׁשְ ִליָפן ְדֻכְלהו ּבִ ּב ַאְתָוון ּגְ ִתיב ָהָכא . ּ ּכְ

ַּוַיֲעֹבר וְכִתיב ָהָתם  ּ ַוַיֲעֹבר ְיָי ַעל ָפָניו ַוִיְקָרא)שמות לה(ּ ּּ:  

ִריך הוא ָרִמיז ָחְכְמָתא ִעָלָאה ) ה עד ויעבור הוא גליון''ב מקב''ט ע''ע(ִּסְתֵרי תֹוָרה  א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ָּ

ַאְבָרָהם ּ וְבִיְצָחקּבְ ָמָתא ְוִאיִהי , ּ ָמָתא ְלִנׁשְ ַּאְבָרָהם ָדא ִנׁשְ ּ ָמ, )א אב ורם''ס(ּ ָרה''ְנׁשָ לֹוט . ה דא ִהיא ׂשָ
ָּדא הוא ָנָח ּׁש וַבת זוֵגיה ְדַההוא סמאל''ּ ּ ּ ּ א ָדא ִיְצָחק''ּרו. ּּ ַּח ַקִדיׁשָ ּ א ָדא ִרְבָקה''ְּנֶפ. ּ ּׁש ַקִדיׁשָ ר ''ֵּיֶצ. ּ
ָּהָרע ָדא רוַח ֵהָמהּ ָחְכָמֵתיה ,  ַהּבְ ֹלֹמה ּבְ ּועל ָדא ָאַמר ׁשְ ֵני ָהָאָדם ָהעֹוָלה ִהיא ) קהלת ג(ּּ ִּמי יֹוֵדַע רוַח ּבְ

ְטָרא ְדֵיֶצר ָהָרע' ְוגו ֲהִמית ָדא ְנֶפׁש ִמּסִ ְּנֶפׁש ַהּבַ ּ ּ ּּ ּ.  

ְּוַעל ָדא ָאְמרו  ָמָתא ִאְתֲעָרא) א דההוא''נ(ּ ָמָתא ְלִנׁשְ ְּדִאיִהי ִנׁשְ ּ ּ ִיְרָאּ , ָּתא''ּה וְבָחְכְמ'' ְלַגְבָרא ּבְ
ִביָנה ָמָתא ִאְתֲעָרא ְלִאיִניׁש ּבְ ִּנׁשְ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ ַּויֹאֶמר ָלָאָדם ֵהן ִיְרַאת ְיָי ִהיא ָחְכָמה ) איוב כח(, ּ ּ

ָמ. 'ְוגו ְתׁשוָב''ִנׁשְ ָּתא ִאְתֳעֵרי ּבִ ּ ּ ָר''ּ יָנה ְוִאְקֵרי ׂשָ ּה ְדִאְתְקֵרי ּבִ ּל ְוִאְתְקֵרי ַדַעת ''ַּח הוא ַהּקֹו''ְּורו. ה''ּ ּ
אֹוַרְייָתא ְּוִאְתֳעֵרי ְלִאיִניׁש ִדי ָסִליק ָקֵליה ּבְ ּּ ְכָתב, ּ ּבִ ְּוִאְתְקֵרי תֹוָרה ׁשֶ ּ יה , ּ ְכִלית ִאְתָער ִמּנֵ ְּוְנֶפׁש ַהׂשִ ּ ּ ּ

  .עֹוָבִדין ָטִבין

ע ְיסֹודֹות  ָרא גוָפא ֵמַאְרּבַ ּוְבדוְגָמא ָדא ּבָ ּ ּ ּ ָמָתא ּ ָמָתא ְלִנׁשְ ַגְווָנא ְדהוא ִנׁשְ ֵּאׁש ְורוַח ְוָעָפר וַמִים ּכְ ּ ּּ ּ ּ
ָמה ְורוַח ְוֶנֶפׁש ְּנׁשָ ה. ּ ַּמִים ָדא ְדַכר ודא הוא ַמִים ְמִתיֵקי ִדְקדוׁשָ ּ ּ ְּוִאית ַמִים ַהְמָאְרִרים ְדִאּנון ֵיֶצר , ּּ ּּ ּ

א נוְקָבא ְוִאית ֶאׁשָ. ָהָרע א ַקִדיׁשָ ִּאית ֶאׁשָ ּּ ָכל ֵעת ֶאל , ּא נוְכָרָאה אש ָזָרהּ ִתיב ְוַאל ָיֹבא ּבְ ְּוַעל ָדא ּכְ ּ ּ
ְּדִאיִהי נוְקְבָתא ִמן ֵיֶצר ָהָרע, ַהּקֶֹדׁש ּ ּ א ִאיהו ְדַכר. ּ ּרוַח ַקִדיׁשָ ּ ּ ִּאית רוַח ְמָסֳאָבא ָדא ֵיֶצר ָהָרע . ּ ּּ ּ

ֱאַמר  ּנֶ י ִמׁשֶֹרׁש ָנָחׁש ִיֻצא ֶצַפע) ישעיה יד(ׁשֶ ּּכִ ּ א וִאית ָעָפר ְמָסֳאָבא. ּ ִּאית ָעָפר ַקִדיׁשָ ּ ּ ּּ.  

ָמָתא ְדִאיִהי ְתׁשוָב ְּוַעל דא ִנׁשְ ּ ּּ ְעּבוָדא ִדְתׁשוָבה ''ּ ׁשִ ַההוא ָנָחׁש ְלַתְבָרא ֵליה ּבְ יה ּבְ ּה ַאְתִקיַפת ּבֵ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ
יך ֵליה ְלָבֵתי ְכֵנִסיֹות וְלָבֵתי ִמְדָרׁשֹות ּוַאְמׁשִ ּ ּ ּּ ּּ ִטין ְלכְּוִאּנון ַא, ָ ע ְיסֹוֵדי ִמְתַפׁשְ ְּרּבַ ע ''ּב ַאְתָוון אחה''ּ

  ):עד כאן גליון. (ץ''ּת זסשר''ק דטלנ''ף גיכ''בומ

ֶכם ָאֶרץ ַעד ְמקֹום ׁשְ ָמא ְדַאְת . ַּוַיֲעֹבר ַאְבָרם ּבָ ִכיְנָתא ַתָמן ּכְ ָתא ֲאַתר ְדִדיוָרא ִדׁשְ ִניׁשְ י ּכְ ָּדא ּבֵ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ּּ
ָי ָנַתִתי ְלך ׁשְ''ִנוֲא) בראשית מח(, ָאֵמר ּ ִכיְנָתא ְדִאְתֲחֵזי ֵליה הֹוִאיל ְוִאְתְקֵרי ַצִדיק, ֶאָחד' ם'ֶכ'ּ ָּדא ׁשְ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ ,

ֲהֵדי ַצִדיק ְּדָהא ֶצֶדק ָלאו ִדיוָרה ֶאָלא ּבַ ּ ּ ּ ּּ ּּ ֶכם, ּ ֵתי ִמְדָרׁשֹות . ְּוָדא הוא ַעד ְמקֹום ׁשְ ַּעד ֵאלֹון מֹוֶרה ֵאלו ּבָ ּ ּ ּ
ְּדאֹוְלִפין ו יםּּ ַרּבִ ּמֹוִרים ַתָמן תֹוָרה ּבָ ּ ּ.  



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]74דף [ -ּ

ָאֶרץ ַנֲעִני ָאז ּבָ ְרֵחיה. ְוַהּכְ ַעל ּכָ גוָפא ּבְ ן ֵיֶצר ָהָרע ּבְ ם ְוִאְתַתּקַ ּסַ ֵדין ִאְתּבַ ּּכְ ּּ ּ ּ ּ ָמָהן ִאית . ּ ְּדַסִגיִאין ׁשְ ּ ּ
ָוְבִגיֵני ָכך , ֵּליה ָמָהן ַסִגיִאין) אתהדר(ּ ׁשְ ר ּבִ ָאֶרץ ודאי . ִּאְדּכַ ַהאיָּאז ּבָ ְפָיא ּבְ ְּוִאְתּכַ ִגין ִדְכֵדין ִאיהו , ּ ּּבְ ּ

ך ל ּכָ יה ַההוא ָנָחׁש ּכָ ִזְמָנא ְדָלא ִאְתֲעַבר ִמּנִ ָגוָפא ּבְ ּ ּ ּ ּּ ָאֶרץ, ּ ַנֲעִני ָאז ּבָ ֵדין ַהּכְ ִגין ְדֵבקוָתא ְדגוָפא ּכְ ּּבְ ּּ ּ ּ ּ ,
ַנֲעִני י, ַּאַמאי ִאְקֵרי ּכְ יׁשִ ְּדַאְסַחר גוָפא ְלִדיִנין ּבִ ּּ ַהאי ָעְלָמא . ןּ ָמָתא ָקְייָמא ּבְ לאתתקנא אורחוי (ְּוִנׁשְ

ה) דגופא י ּבָ ִגין ְלִמְזּכֵ ְדָקא ְיאות ּבְ ּּכְ ד ָנְפַקת ֵמַהאי ָעְלָמא ִאי ָזָכאת ָסְלָקא ְלַאְתָרה ְדָנְפַקת , ּּ ְּלָבַתר ּכַ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ
ם ּבָ ה ׁשָ ַח אשר ָעׂשָ ִּמַתָמן ִדְכִתיב ֶאל ְמקֹום ַהִמְזּבֵ ּ ּ ם ָאֳהלה ּּ ר ָהָיה ׁשָ ִּראׁשֹוָנה וְכִתיב ֶאל ַהָמקֹום ֲאׁשֶ ּ ּ

ְתִחָלה ּּבַ ֵה. ּ   .א''ָאֳהלה ּבְ

ין ְלָסְלָקא ְלֵעיָלא וֵבין ְלָנֲחָתא ְלַתָתא ָתא ִאיִהי ָקְייָמא ּבֵ ְּוַהׁשְ ּ ּ ית אל וֵבין ָהָעי) דכתיב. (ּּ ין ּבֵ ּּבֵ ִאי . ּ
ַח ָּזָכאת ָסְלָקא אל ְמקֹום ַהִמְזּבֵ ם ְוגוֲא, ּ ה ׁשָ ר ָעׂשָ ַח. 'ׁשֶ ם. ַּמאן עשה וַמאן ִמְזּבֵ ה ׁשָ ר ָעׂשָ , ֶּאָלא ֲאׁשֶ

ִריך הוא א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ֵני . ָּ ְבֵטי ּבְ ַח ְוַאְתִקין ָלה על ְתֵריַסר ַאְבִנין ְלִמְסַפר ׁשִ ְּדִאיהו ָעַבד ַתָמן ַהאי ִמְזּבֵ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ
ֶמך וַדאיַּיֲעֹקב אשר ָהָיה ְדַבר ְיָי ֵאָליו ֵלאֹמר ָרֵאל ִיְהְיה ׁשְ ּ ִיׂשְ ָ.  

ֵרי ָעְלָמא ִעָלָאה  ד ִאְתּבְ ִראׁשֹוָנה ּכַ ם ּבָ ה ׁשָ ַח ָדא ָעׂשָ ּוִמְזּבֵ ּ ּ ל ''ּוִמיָכֵא, ְטִמיָרא ְלָכל ָעְלִמין) עלאה(ּ
ָמִתין ִנין ְדִנׁשְ א ָקִאים וַמְקִריב ֲעָלה ָקְרּבָ ֲהָנא ַרּבָ ּּכַ ּ ּ יָון , ּ ִתיב ְּדִנׁשְ) ב''דף פ ע(ּכֵ ָּמָתא ָסְלָקא ַתָמן ַמה ּכְ ּ ּ ּ

ם ַאְבָרם ּבשם ְיָי ְצרֹוָרא ְדַחֵיי, ַּוִיְקָרא ׁשָ ָמָתא ָקאֵרי ַתָמן ְוִאְצִריָרא ּבִ ִּנׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ.  

ְפָיא , ְּוָכל ָדא ְדָקא ָיאֹות וְלִאּכַ ַהאי ָעְלָמא ְלַאְתָקָנא גוָפא ּכְ ָאה ּבְ ִּאי ַזּכָ ּ ּ ּ ּּ ּתוְקָפא ְדַה) ולאספיא(ּ ּּ ּהוא ּ
ִתיב, ָלְטָייא יה ַמה ּכְ א ִמּנֵ ַּעד ְדִאְתָפְרׁשָ ּ ּּ ין רֹוֵעי ִמְקֵנה ַאְבָרם וֵבין רֹוֵעי ִמְקֵנה לֹוט , ּ דא (ַּוְיִהי ִריב ּבֵ

ַהאי ָעְלָמא, )יצר הרע ָכל יֹוָמא ְויֹוָמא ּבְ ָמָתא, ְּדּבְ ִּאּנון ִסיָען וַמְנִהיִגי ְדִנׁשְ ּ ּ ְּוִאּנון ִסיָען וַמְנִה, ּ יִגין ּ
ְּדֵיֶצר ָהָרע ִאֵלין, ּ ִקְטרוָגא ְמַקְטְרִגין ִאֵלין ּבְ ִּאּנון ּבְ ּ ּ ָמָתא , ּ ין ִנׁשְ יַנְייהו ּבֵ ַצֲעָרא ּבֵ ְייִפין ְדגוָפא ּבְ ְּוָכל ׁשָ ּ ּ ּּ ּ ּ

ָכל יֹוָמא ְּוַההוא ָנָחׁש ְדָקא ַמִגיִחין ְקָרָבא ּבְ ּ ִתיב ַויֹאֶמר ַאְבָרם אל לֹוט. ּ ַּמה ּכְ ָמָת. ּ י ִּנׁשְ ּא ֲאַהְדָרא ְלַגּבֵ
ֵּיֶצר ָהָרע ְוָאַמר ֵליה יִני וֵביְניך וֵבין רֹוַעי וֵבין רֹוֶעיך, ּ ַָאל נא ְתִהי ְמִריָבה ּבֵ ָּ ּ ּ ִּסְטִרין ִדיִלי ְוִסְטִרין , ּ

ִָדיָלך ים ַאִחים ֲאַנְחנו. ּ י ֲאָנׁשִ ָדא, ּּכִ ִּיֶצר טֹוב ְוֵיֶצר ָהָרע ְקֵריִבין ָדא ּבְ ּ ָמאָלאָּדא ִליִמי, ּ   .ָנא ְוָדא ִלׂשְ

ֲּהלא ָכל ָהָאֶרץ ְלָפְניך ִהָפֶרד ָנא ֵמָעַלי ָעְלָמא. ָּ ַּסִגיִאין ַחָייַבָיא ִאּנון ּבְ ּ ְתַרְייהו , ּ ִּזיל ְוׁשוט ֲאּבַ ּּ
ְּוִאְתְפַרׁש ֵמִעִמי ּ ֹמאל ְוֵאיִמיָנה ְוגו. ּ ַכָמה ְקָרִבין ְד. 'ִאם ַהׂשְ ְּואֹוַכח ֵליה ְוָאִעיק ֵליה ּבְ ּ ָכל ּּ ֲהֵדיה ּבְ ָּעִביד ּבַ

ּעד ִדְכִתיב ַוִיָפְרדו ִאיׁש ֵמַעל ָאִחיו, יֹוָמא ּּ ּּ.  

ִתיב ין ָדא ִמן ָדא ַמה ּכְ יָון ְדִמְתָפְרׁשִ ּּכֵ ּ ּּ ּ ָנַען, ּ ֶאֶרץ ּכְ ִאּנון ַצִדיַקָיא . ַאְבָרם ישב ּבְ ַבת ִנׁשמָתא ּבְ ִּאְתַיׁשְ ּּ ּ ּ ּ
ָלם ׁשְ ִיׁשוָבא ַטב ּבִ רְולֹוט ָיׁשַ. ּּבְ ּכָ ָעֵרי ַהּכִ ֲאַתר , ב ּבְ ָרא ּבְ ַּההוא ָלְטָיא ְמַקְטְרָגא ָאִזיל ְלַקְטְרָגא וְלִאְתַחּבְ ּ ּ ּ

ְּדַחָייַבָיא ַתָמן ִדְכִתיב ַוֶיֱאַהל ַעד ְסדֹום ּּ ּ ּּ י ְסדֹום ָרִעים ְוַחָטִאים ַלְיָי ְמֹאד. ּ ְתֵריה ְוַאְנׁשֵ ִתיב ּבַ ַּמה ּכְ ּ ַּתָמן . ּ ּ
ִוי ִד ְרָיא ְוׁשָ הו ְלַאְסָטָאה לֹון וְלאֹוָבָדא לֹוןּׁשַ ָרא ּבְ יַנְייהו ְלִאְתַחּבְ ּיוֵריה ּבֵ ּ ּ ּ ּּ ואברהם בעובדין טבין . (ּ

ין) א''ס) (חסר) (בתשובה באורייתא יׁשִ עֹוָבִדין ּבִ   .ּבְ

ָלא ְמַקְטְרָגא ְוִאְתְדֵכי גוָפא ֵמַההוא זוֲהָמא ָמָתא ּבְ ְתָאַרת ִנׁשְ יָון ְדִאׁשְ ּּכֵ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ ִריך הוא , ּ א ּבְ ִּמָיד קוְדׁשָ ָּ ּ
ֲהֵדיה ְוָיִרית ַאְחַסְנָתא ִעָלָאה ְוַתָתָאה ֵרי ִדיוֵריה ּבַ ַּאׁשְ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ ין ַצִדיַקָיא, ּ ְּוִאית ֵליה ַנְייָחא ּבֵ ּּ ין , ּ ּוַההוא ָלְטָיא ּבֵ

ֲהֵדיה יַעָייא ָחָטאן ּבַ ִּאּנון ַרׁשִ ַּעד ְדָלא ֲהָוה פוְרָקָנא ְלחֹוַבְייהו, ּ ּ ה .ּּ ּבָ י ִנׁשְ ַמע ַאְבָרם ּכִ ִתיב ַוִיׁשְ ּ ַמה ּכְ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]75דף [ -ּ

גוָפא. ָאִחיו ַדְכיו ּבְ ְתָאַרת ּבְ ָמָתא ְדִאׁשְ ַמע ַאְבָרם ָדא ִנׁשְ ַּוִיׁשְ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ ה ָאִחיו. ּ ּבָ י ִנׁשְ ה , ּכִ ּבָ ָּדא ֵיֶצר ָהָרע ְדִנׁשְ ּּ
חֹוִבין ַסִגיִאין ין ִאּנון ַחָייַבָיא ּבְ ּּבֵ ּ ַּוָיֶרק ֶאת ֲחִנ. ּ אֹוַרְייָתא , ּיָכיו ְיִליֵדי ֵביתֹוּ ִּאֵלין ִאּנון ַצִדיַקָייא ְדָלָעאן ּבְ ּּ ּ ּ ּ

ֲהֵדיה י ְייֵפי ְדגוָפא ְזִריִזין ְלֵמיַהך ּבַ ְּדִאּנון ׁשַ ּ ּ ָּ ּ ּח וֹשלׁש ֵמאֹות''ּ ְייִפין ְדגוָפא''ִּאֵלין רמ, ּ ּח ׁשַ ּּ ְבִעין, ּ , וׁשִ
ָמָתא ְדָנְפָקא ִמַת ְּדָרָזא ְדִנׁשְ ּ ּּ ּ י ִאּנון ַחָייַבָיא ְלֲאָתָבא לֹון ). כ''ע(ָּמן ּ כָלא ִאְזְדָרז ְלֵמַהך ַתָמן ְלַגּבֵ ּּבְ ּ ּּ ּ ָּ ּ

  .ֵמחֹוֵביהֹון) מחובוי(

ִתיב וִיְרדֹף ַעד ָדן ַּמה ּכְ ּ ּ א ְדֵגיִהּנֹם. ּ ְתַרְייהו ְואֹוַדע לֹון ִדינא ְדַההוא ָעְלָמא ְועֹוְנׁשָ ָּרִדיף ֲאּבַ ּ ּ ּ ּ ְוָלא , ּ
א ָּיִהיב ְד י קוְדׁשָ ְתיוְבָתא ְלַגּבֵ יָמָמא וְבֵליְלָיא עד ְדאֹוַכח לֹון ְלִאּנון ַחָייִבין ְוָאִתיב לֹון ּבִ ִּמיכו ְלֵעיֵניה ּבִ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ

ִריך הוא ּּבְ ל ָהְרכוׁש. ָ ב ֶאת ּכָ ִתיב ַוָיׁשֶ ַּמה ּכְ ּ ְדָקא ְיאות, ּּ ֵליָמא ּכְ ְתיוְבָתא ׁשְ ָּאִתיב לֹון ּבִ ּ ּ ּּ ּ.  

ְרֵחיה . ' לֹוט ָאִחיו ְוגוְּוַגם ֶאת ַעל ּכָ ֲהֵדיה ַעד ְדַאְכְפֵייה ּבְ ֲּאִפלו ְלַההוא ֵיֶצר ָהָרע ַאְתִקיף ּבַ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ) ולא(ּּ
ְדָקא ָחֵזי ְּוַאְמִתיק ֵליה ּכְ ְדָקא ְיאות. ּ ֵליָמָתא ּכְ ְתיוְבָתא ׁשְ ּּכָלא ָאִתיב ּבִ ּ ּ ּ ּּ ּ ְתַכח ְיָמָמא , ּ ִגין ְדָלא ִאׁשְ ּּבְ ּ

ְדָקָחזוְוֵליְלָי ֵליָמָתא ּכִ ְתיוְבָתא ׁשְ ּא ַעד ְדאֹוַכח לֹון וְרַדף לֹון ַעל ַההוא חֹוָבא ְדָחאבו ַעד ְדָתאבו ּבִ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ.  

ָתא ַּאֲהַדְרָנא ְלִמיֵלי ַקְדָמֵאי ְדָפְרׁשָ ּ ּ ִתיב . ּ ִעיר וגו) שיר השירים ג(ּכְ ְּמָצאוִני ַהׁשֹוְמִרים ַהּסֹוְבִבים ּבָ ּ' .
) רות א(כדוגמא דא רמיז בהאי קרא , ד'' דרמיז באברהם ויצחק ושרה ורבקה ידותנן כדוגמת(

ך דא נשמתא ''אלימל. ושם האיש אלימלך ושם אשתו נעמי ושם שני בניו מחלון וכליון אפרתים
ָמה''ָנְעִמ.) לנשמתא ְּוַאַמאי ִאְתְקֵרי ָנְעִמי, ּי ָדא ְנׁשָ ַמְחלֹון . ֵּהינוִויִהי ֹנַעם ְיָי ֱאֹל) תהלים צ(ִּמׁשום , ּ

א ָּדא רוָחא ַקִדיׁשָ ּ ִריך הוא, ּ א ּבְ ְּוָלָמה ִאְתְקֵרי ַמְחלֹון ְדָמַחל ֵליה קוְדׁשָ ּ ּ ְּ א''ּרו. ּ ּת ָדא ֶנֶפׁש ַקִדיׁשָ ְּוָלָמה , ּ
ם תֹו''ִּאְתְקֵרי רו ּן ָדא רוָח''ִכְליֹו. ר''ּת ַעל ׁשֵ ִעיָר''ּ לֹום ּוַעל ָדא ָאַמר ְשלֹמה ָעָליו ַה, א''א ְדּבְ קהלת (ׁשָ

ּרוַח ַהּבהמה ָדא ֵיֶצ) ג ל ֵיֶצר ָהָרע''ָּעְרָפ. ע''ר ָהָר''ּ ָמאָלא ַבת זוֵגיה ׁשֶ א ִדׂשְ ּה ָדא ַנְפׁשָ ּ ּ ְּוָלָמה ִאְתְקֵרי . ּ
י ַעם קשרז ֹעֶרף הוא ָּעְרָפה ִמׁשום ּכִ ּ ּ.  

ָמָתא ִעָלָאה ר ָנׁש ָסְלָקא ִנׁשְ ִּאי ָזָכה ּבַ ְּוִאי ָלאו ִמְסַתְל, ּ ָתַאר ּ ָמָתא ְורוָחא ְוִאׁשְ ֵּקי ִאּנון דֹוְבֵרי ִנׁשְ ּּ ּ
ְכִלית ָמָתא ִעָלָאה ְוְנֶפׁש ַהׂשִ ִּנׁשְ ּ ִתיב, ּּ ֵתי ַכלֹוֶתיָה ) רות א(, ַּמה ּכְ ָמה וׁשְ ר ָהיָתה ׁשָ ַּוֵתֵצא ִמן ַהָמקֹום ֲאׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ

ִּעָמה ַוֹתאֶמר ָנֳעִמי ִלַכלֹוֶתיָה ׁשְֹבָנה ְבֹנַתי ְוגו ּ ּ ּ ַוֹתאֶמר רות ַאל ִתְפְגִעי ִבי ְוגו.'ּּ ּ ּ ּ ָבה ְלַעָמה ' ּּ ְּוָעְרָפה ׁשָ ּ ּ
ַלםִ◌ ִדְלַתָתא. ּוְלֱאלֶהיָה ַגְווָנא ִדְירוׁשָ ֵלם ְלֵעיָלא ּכְ ִריך הוא ְירוׁשְ א ּבְ ְּתַנן ָעַבד קוְדׁשָ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ ׁשוִרין וִמְגָדִלין , ָּ ּּבְ ּ ּ

ּוִפְתִחין ְפִתיִחין ּ ּ ּ ְּוִאּנון חֹומֹות, ּ ּ ְדַתָמן ִאית ֲעַלְייהו ָנְטִרין ּ ּּ ּ ְּדָנְטֵרי ַתְרֵעי ְדִאּנון חֹומֹות ) א''דף פא ע(ּ ּּ ּ ּ
ִּדְכִתיב ַלִים ִהְפַקְדִתי ׁשֹוְמִרים ְוגו) ישעיה סב(, ּ ַּעל חֹומֹוַתִיך ְירוׁשָ ּ ּּ ְלהו . 'ָ א ִעָלָאה ִמּכֻ ֲהָנא ַרּבָ ּוִמיָכֵאל ּכַ ּּ

ָּנְטֵרי ַתְרֵעי ְדִאּנון חֹו ּ   .ּמֹותּ

ָמ ד ָנְפַקת ֵמַהאי ָעְלָמא) י''דאתקרי נעמ(ה ''ְנׁשָ ּּכַ ִגְנָתא ְדֵעֶדן ְדַאְרָעא ְדָנַטע , ּ ִּאי ָזָכאת ָעאַלת ּבְ ּ ּ ּ ּ
ַגְווָנא ְדַההוא ִגְנָתא ְדֵעֶדן ִדְלֵעיָלא ִריך הוא ְלרוֵחיהֹון ְדַצִדיַקָייא ּכְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ל ַצִדיַק. ָ ְּוַתָמן ּכָ ּ ּ ָייא ּ

  .ְּדָעְלָמא

ָמָתא ָנְפַקת ֵמַהאי ָעְלָמא ְּוַכד ִנׁשְ ּ ְמַעְרָתא ְדָכֶפְלָתא ְדַתָמן ִאיִהי ִפְתָחא ְדַגן ֵעֶדן, ּ ָּעאַלת ּבִ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ָּפְגַעת . ּ ּ
ָאָדם ָהִראׁשֹון וְבִאּנון ֲאָבָהן ְדַתָמן ּּבְ ּ ּ ּ ה וָפְתִחין ָלה ִפ, ִּאי ָזָכאת ִאיִהי, ּ ָּחָדאן ּבָ ּ ּּ ּ ְּתִחין ְוָעאַלתּ וִאי ָלא . ּ

ַּדְחָיין ָלה ְלַבר . אזלת' מצאוני השומרים וגו) שיר השירים ג(ומה היא אמרה כד דחיין לה לבר . (ּ



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]76דף [ -ּ

בהלו נרו ) איוב כט(לבתר דאזלת תמן מקמי דאתיא לעלמא דא ויהיבת נר על רישיה שנאמר 
  .עלי ראשי כל מאן דחזון לה מזדעזעין ואמרי הזאת נעמי

אני מלאה הלכתי . 'אל תקראנה לי נזעמי קראן לי מרה וגו) רות א(ת היא ואמרה אתיב
בההוא אתר וריקם השיבני יי בלא תורה ובלא מעשים טובים דאעיל לי בגופא בישא למה 

ּוִאי ז ָזָכאת ָעְייַלת ְלִגְנָתא ְדֵעֶדן). תקראנה לי נעמי ויי ענה בי ּ יָון ְדָעְייַלת ָיְתָבא ַתָמ, ּ ּּכֵ ּ ּ ּ ִגְנָתא ּ ּן ּבְ
ׁשו ) אזדווגת באלימלך דא מחלון דדא רוח אזדווג ברות דדא נפש השכלית( ְּוִאְתַלּבְ א ''ד(ּ

א ְדִדיוְקָנא ְדַהאי ָעְלָמא ְוִאְתַעְדַנת ַתָמן) ואתלבשת ְלבוׁשָ ַּתָמן ּבִ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ.  

א ִאְתָמַסר ִּסְתָרא ְדִסְתִרין ַלֲחִכיֵמי ִלּבָ ּ ְּתַלת ַדְר) ארבע. (ּ ּ ָדאּ ִּגין ִאּנון ְדֲאִחיָדן ָדא ּבְ ּ ּ ּוִאֵלין ִאּנון , ּ ּ
ָמה''ּרו) ד''נשמתא לנשמתא נשמתא עלאה דאתקרי יו(ֶּנֶפׁש  ְּנֶפׁש ִאיהו ֵחיָלא ) ש''נפ. (ַּח וְנׁשָ ּ

יה ֵני ִמּנֵ ְּדגוָפא ִאְתּבְ ּ ּּ נוְקֵבי. ּ ַהאי ָעְלָמא ְלִאְזַדְווָגא ּבְ ר ָנׁש ִאְתַער ּבְ ְּדַכד ּבַ ּ ֵמי ּּ ִייֵפי ִמְסַתּכְ ל ׁשַ ּה ּכָ ּ א ''נ(ּ
ָאה )מתכנשי ּ ֹ וִמְתַתְקֵני ְלִאְתַהּנָ ּ ּ ַּתָמן) לנשמה(ּ ַההוא , ּ יה ּבְ ם ּבֵ ְּוַההוא ְנֶפׁש וְרעוָתא ִדיֵליה ִאְסַתּכַ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ
ַההוא ַזְרָעא ְד) ממש(עֹוָבָדא  יך ֵליה ְלַההוא ְנֶפׁש ְוָאִעיל ֵליה ַתָמן ּבְ ּוָמׁשִ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ידָ   .אֹוׁשִ

יך ַתָמן א ְדָמׁשִ יכו ְדַנְפׁשָ ּוִמגֹו ְרעוָתא וְמׁשִ ּ ּ ּ ָּ ּ ּ ּ ּ ך ֵחיָלא אֹוֲחָרא ַתָמן ֵמִאּנון ַדְרִגין ְדִאְתְקרון , ּ ִּאְתְמׁשַ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ ָּ

י יכו ְדַההוא ַזְרָעא, ם''ִאיׁשִ ְמׁשִ ְּוָעאל ּכָלא ּבִ ּ ּ יה גוָפא, ּ ֵני ִמּנֵ ְּוִאְתּבְ ּ ּּ ָּלא ַקְדָמָאה ַתָתָאה ְּוָדא ִאיהו ֵחי. ּ ּ
ְּדִאּנון  ְּתַלת) ארבע(ּ ּ.  

ּוְבִגין ְדַהאי  ְדֵבקוָתא ִויסֹוָדא ְדגוָפא) נשמתא לנשמתא(ּ ְּנֶפׁש ַאְקִריב ּבִ ּ ּּ ָנא ְדִאְתְקִריב , ּ ָּקְרּבָ ּ
י ָמָתא ִאְתְיִהיַבת חוָלָקא ְלִאּנון ַדְרִגין ְדִאיׁשִ ְּלַכָפָרא ַעל ִנׁשְ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ ְבִגין )  רוח ונפש השכליתדאתקרון(ם ''ּ

יכו ְדחוְלָקא ְדַההוא  ִּדְמׁשִ ּ ּ ּ ּ ְייהו) נשמה(ּ ְּנֶפׁש ָאֵתי ִמּנַ ּ י . ּ ִני ַלְחִמי ְלִאׁשַ ְּוַהְיינו ִדְכִתיב ֶאת ָקְרּבָ ּ מהו (ּ
ָפָרה ) לחמי לאשי דיהיב מזונא לאשי ודא הוא שפע מאור דאנון מתהנן מזיו השכינה ִגין ְדהוא ּכַ ּּבְ ּ ּ

ְּדְנֶפ ַהאי ָעְלָמא. ּׁש ָנְטֵלי חוָלֵקיהֹוןּ ר ָנׁש ּבְ ַּהִהיא ְנֶפׁש ָלא ִאְתֲעֵדי ִמן ִקְבָרא ְלָעְלִמין, ְּוַכד ִמית ּבַ ּ ,
ָתעו ָדא ִעם ָדא ּוְבֵחיָלא ָדא ָיְדֵעי ֵמַתָייא וִמׁשְ ּ ּ ּ ּּ ּ.  

ַהאי ָעְלָמא ֶפׁש ּבְ ּרוַח ִאיהו ִדְמַקֵיים ַלּנְ ּ ּ ּ יכו ְד. ּ ְּוִאיהו ְמׁשִ ד ִאּנון ּ י ְדכוָרא ּכַ ִּאְתֲערוָתא ְדנוְקָבא ְלַגּבֵ ּ ּ ּ ּּ ּ
ִתיאוְבָתא ָחָדא ּּבְ ִתיאוְבָתא ִדיָלה. ּּ י ְדכוָרא ּבְ ּוְכֵדין ִאְתָעַרת ְלַגּבֵ ּ ּ ּּ ּ ּ י , ּ ַגְווָנא ְדנוְקָבא ְלַגּבֵ ְּלַהאי רוַח ּכְ ּ ּ

י ְדכ ִתיאוְבָתא ְלַגּבֵ ִדיַאת ַזְרָעא ּבְ ִּדְלַתָתא ַאׁשְ ּ ּ ּ ּּ כד אשדיאת שפע בתיאובתא לגבי (ְּוִסְתָרא ָדא . ּוָראּ
ר ְנָתָנה) קהלת יב) (נוקבא והכא רזא ְּוָהרוַח ָתׁשוב אל ָהֱאלִהים ֲאׁשֶ ּ ּּ ה ''ש ונשמ''ונפ(ַח ''ְּוַהאי רו. ּ

ה אסתלק לגנתא ''אתפרשן י) (ואתפרשת מנפש(ָּנְפָקא ֵמַהאי ָעְלָמא ) א לנשמתא כד''ונשמת
ָּעאל ְלִגְנָתא ְדֵעֶדן ִדְבַהאי ) ה ומתלבש בדיוקנא עלאה מרקמא בכל גווניןדעדן בשמיא עלא ּ

ד ָנֲחִתין ְלַהאי , )תתאה(ָעְלָמא  י ַמְלֲאֵכי ִעָלֵאי ּכַ ׁשֵ ָמה ְדִמְתַלּבְ ׁש ַתָמן גֹו ֲאויָרא ְדִגְנָתא ּכְ ְּוִאְתַלּבַ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ
ִגין ְדִאּנון ֵמַההוא רוַח ֲהוו ִדְכ. ָעְלָמא ּּבְ ּ ּ ּ ּ ה ַמְלָאָכיו רוחֹות וגו) תהלים קד(, ִּתיבּ ּעֹוׂשֶ ּ'.  

ָכל ִעדוִנין ִדיוְקָנא ְדַהאי ָעְלָמא ְוַתָמן ִאְתַעְדַנת ּבְ ַגן ֵעֶדן ְדַאְרָעא ּבְ ׁש ּבְ ּאוף ָהִכי רוחא ִמְתַלּבָ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ ַגן , ּ ּּבְ
ֵּעֶדן ָדא ִאית ִציוִרין ְוִדיוְקִנין ְדַהאי ָעְלָמא ּ ּ ּּ ּ ִּציוִרין ְוִדיוְקִנין ְדָעְלָמא ִעָלָאהְּוִאית . ּ ּ ּ ּ ּ ל ִאּנון , ּ ְּוַתָמן ּכָ ּ ּ

ַּצִדיַקָייא ָאְזִלין וִמְתַעְדִנין ַתָמן ּ ּ ּּ ּ ָעָאן ְלָסְלָקא ְלֵעיָלא, ּּ ֵתי ִאּנון ּבָ ּבַ ּוְבֵריׁש ַיְרֵחי ְוׁשַ ח ''דיוקנא דא מרו. (ּּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]77דף [ -ּ

ח ''י אסתלקו רו''י ושבת''י וירח''ל זמנש דבהאי עלמא ובדיוקנא דא אתעדנו בכל עדונין ובכ''וא
באן . ש ומתפשטי מהאי גופא ומתלבשי בדיוקנא עלאה בגן עדן דלעילא מרקמא בכל גוונין''ונפ

ּוִבְמִציעות ִגְנָתא ) ד ואנון נהנין מאור השכינה''ה בלבושא דיליה ואזדווגו כחדא ידו''אתר הוא י ּ ּ ּּ ּ
ָכ ָמא ּבְ ִּאית ַעמוָדא ָחָדא ֵמֻרּקָ ּ ָעא ְלָסְלָקא. ּל ְגָווִניןּ ד ּבָ ְּוַההוא רוַח ּכַ א , ּ ט ַתָמן ֵמַההוא ְלבוׁשָ ִּאְתַפׁשַ ּ ּ ּ ּ ּ

ְּוָעאל גֹו ַההוא ַעמוָדא ) ונפשא אשתארת תמן בגופא( ּּ ְּוָסִליק ְלֵעיָלא גֹו ַההוא ֲאַתר ) וסלקת(ּ ּּ
יה ְּדָנְפַקת ִמּנֵ ּּ ִדְכִתיב ְוָהרוַח ָתׁשוב ְוגו, ּ ּּכְ ּּ ּ'.  

ִריך הואְו א ּבְ ן ּבוְסִמין ַקֵמי קוְדׁשָ א וַמְקִריב ָלה ָקְרּבַ ֲהָנא ַרּבָ ָּנִטיל ָלה ִמיָכֵאל ּכַ ּ ּ ּ ּ ָּ ְּוָיְתָבא ) ואתת(, ּ
ַההוא ְצרֹוָרא ְדַחֵיי  ַּתָמן וִמְתַעְדָנא ּבְ ּ ּ ּ ּּ ּ ְָדַעִין ֹלא ָרָאָתה ֱאלִהים זוָלְתך ְוגו) ישעיה סד(ּ ּ ּּ דף פא (ְּלָבַתר . 'ּ

ָכל ִעדוִנין)ב''ע ּ ָנֲחָתא ְלגֹו ִגְנָתא ְדַאְרָעא וִמְתַעְדָנא ּבְ ּ ּ ּּ ּ א , ּ ַההוא ְלבוׁשָ ת ּבְ ׁשַ ְּוִאְתַלּבְ ּ ּ ואזדווגא בנפש (ּ
ַקְדִמיָתא) דידיה ָמה ְדֲהַות ּבְ טוָרא ַעל ַחד ְתֵרין ִמּכַ ְּוָיְתָבא ַתָמן ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ודא הוא בחול ואסתלקא בישיבות . (ּ

  ).באורייתא ובכל רישי ירחי וזמני ושבתי נחתא אזדווגת בנפשדגן עדן ומתעסק 

ל ִאֵלין ָמה ִהיא ֵחיָלא ִעָלָאה על ּכָ ְּנׁשָ ְּוִאיִהי ֵמֵחיָלא ִדְדכוָרא ָרָזא ְדִאיָלָנא ְדַחֵיי, ּ ְוָדא ָסְלָקא . ּ
י . ְּלֵעיָלא ִמָיד ֲחָד) א אנון''ד(ְוָכל ַהּנֵ ִרין ּכְ ְּתַלת ַדְרִגין ִמְתַקׁשְ ּ ּ ָדאּּ ְלהו ָסְלִקין . ּא ָדא ּבְ ן ּכֻ ְּוַכד ִמְתָפְרׁשָ ּ ּ

יה ּוָתִבין ְלַההוא ֲאַתר ְדַנְפקו ִמּנֵ ּ ּ ּּ ּ גֹו ְמַעְרָתא ְדָאָדם . ּ ד ַהאי רוָחא ָנְפַקת ֵמַהאי ָעְלָמא ְוָעאַלת ּבְ ּּכַ ּּ ּ ּ ּ
ְּוֲאָבָהן ַתָמן ִּאּנון ָיֲהִבין ָלה ִפְנָקס ִסיָמָנא ְוָעאַלת ְלַגּבֵ, ּ ּ ּ רוִבים , ּי ִגְנָתא ְדֵעֶדןּ ַחת ּכְ ּכָ ְּקִריַבת ַתָמן ְוַאׁשְ ּ ּ ּ ּ

ְּוַההוא ַלַהט ַהֶחֶרב ַהִמְתַהֶפֶכת ּ ּ ּ ִּאי ָזָכאת ָחָמאן ִפְנָקס ִסיָמָנא וָפְתִחין ָלה ִפְתָחא ְוָעאַלת. ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ְּוִאי ָלא ַדְחָיין . ּ
  .ָּלה ְלַבר

  א''דף פ ע
ְּוָיְתָבא ַתָמן ּ ל ַההוא , ּ ִדיוְקָנא ְדַהאי ָעְלָמאּּכָ א ַתָמן ּבְ ׁשָ ִּזְמָנא ְדָיְתָבא ִמְתַלּבְ ּּ ּ ּ ֵתי . ּ ּבַ ּוְבֵריׁש ַיְרֵחי ְוׁשַ ּ

ָעאת ְלַסְלָקא ד ּבָ ַּצִדיַקָייא ִדְבִגְנָתא ְדֵעֶדן ַיֲהִבין ָלה ִפְנָקס ִסיָמָנא. ּּכַ ּ ּּ ּ ַההוא ַעמוָדא וָפְגַעת , ּּ ְּוָסְלַקת ּבְ ּ ּ ּּ ּ ּ
ִאּנון ָנְט ֵלםּּבְ ֵּרי חֹומֹות ְירוׁשְ ִּאי ָזְכָאה ָפְתִחין ָלה ִפְתָחא ְוָעאַלת, ּ ּ ּ ּ ְּוִאי ָלא ָנְטִלין ִמיָנה ַההוא ִפְנָקס . ּּ ּ ּ

ָּתַבת ְלִגְנָתא וָאְמָרה . ְּוַדְחָיין ָלה ְלַבר ּ ִעיר ְוגו) שיר השירים ג(ּ ְּמָצאוִני ַהׁשֹוְמִרים ַהּסֹוְבִבים ּבָ או ' ּ ָּנׂשְ
יה , ַדי ֵמָעַליֶּאת ְרִדי ָּדא ִאיהו ִפְנָקס ִסיָמָנא ְדָנְטֵלי ִמּנֵ ּ ּ ּׁשֹוְמֵרי ַהחֹומֹות ִאֵלין ִאּנון ָנְטֵרי ). א מינה''ד(ּּ ּ ּ

ַלִים ּחֹומֹות ְירוׁשָ כדוגמא דא נשמתא לנשמתא אתפשט מההוא לבושא דלעילא ומסתלק לעילא . (ּ
ובכל רישי ) שמות קמא ב(רת בגופא אשתא) א ונפשא''ס(ונשמה . לעילא ואתהני מאור השכינה

ירחי וזמני ושבתי נחתא נשמה לנשמה ומזדווגא לנשמה דאשתארת בגופא ומזדווגא בנשמה 
עד הכא רוחא דשמאלא היורדת . ודיוקנא דגנתא דעדן דלתתא הוא אש ומים שנאמר שמים

בשרו אך ) איוב יד(, למטה אזלת לדרגא דיליה ונפש דיליה אשתארא בגופא דארעא דכתיב
ועל דא אמרו דמתיא ידעי בעלמא דאתי מיקרא דצדיקייא ומעלמא תתאה . 'עליו יכאב וגו

  ):עד כאן סתרי תורה) (ומשתעיין דא עם דא

ָאֶרץ וְכִתיב ָהָתם  ִתיב ָהָכא ַוַיֲעֹבר ַאְבָרם ּבָ י ֵייָסא ָסָבא ּכְ ִסְפָרא ְדַרּבִ ּּבְ  ֲאִני )שמות לג(ּּ
ל טוִבי ְדָקא ָחֵזיְּוהוא. ַּאֲעִביר ּכָ ה ְדַאְרָעא ְדָאֵתי ֵמֲאַתר ִעָלָאה ּכְ ּ ֶרֶמז ִלְקדוׁשָ ּ ַעד . ּ



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]78דף [ -ּ

ֶכם ַעד ֵאלֹון מֹוֶרה ְטָרא ָדא . ְמקֹום ׁשְ ְדָקא ָחֵזי. )ג דלתתא''א ל''ד(ִמּסִ . ְלִסְטָרא ָדא ּכְ
ָאֶרץ ַנֲעִני ָאז ּבָ א ְד. ְוַהּכְ יׁשָ ְלָטא ִחְוָיא ּבִ ֵדין ׁשָ ָמר ְדַעד ּכְ ָּהא ִאּתְ ִאְתַלְטָיא ְוַאְייֵתי ְלָווִטין ּ
ַנַען ֶעֶבד ֲעָבִדים ִיְהֶיה ְלֶאָחיו וְכִתיב)בראשית ט(, ַּעל ָעְלָמא ִדְכִתיב ּ ָארור ּכְ בראשית (, ּ

ֵהָמה ְוגו)נ ל ַהּבְ ה ִמּכָ ִריך הוא. 'ּ ָארור ַאּתָ א ּבְ י קוְדׁשָ ן ִאְתְקִריב ַאְבָרָהם ְלַגּבֵ ְּוַתּמָ ַמה . ְּ
ִתיב ַוֵי ִלי ֵליה ַמה ְדָלא ֲהָוה ָיַדע ַההוא ֵחיָלא ֲעִמיָקא ּּכְ ָּרא ְיָי ֶאל ַאְבָרם ָהָכא ִאְתּגְ ּ ּ

ְלָטא ַעל ַאְרָעא ך ַוֵיָרא ַמה . ְלׁשָ ּוְבִגין ּכָ ְ יה) א''דף פ ע(ּ י ִמּנֵ ּסֵ ְּדֲהָוה ִמְתּכַ ּ.  
ְרֶאה ֵאָליו ַח ַלְיָי ַהּנִ ם ִמְזּבֵ ּוְכֵדין ַוִיֶבן ׁשָ יָון ְד, ּ ְרֶאה ֵאָליוּּכֵ ֶּאָלא . ָּאַמר ַלְיָי ַמהו ַהּנִ

יה יה ְוִאְתְקַיים ּבֵ ְלָטא ַעל ַאְרָעא ְוָעאל ּבֵ ִלי ֵליה ַההוא ַדְרָגא ְדׁשָ ָּהָכא ִאְתּגְ ּ ּ ּ ּּ:  
ם ָהָהָרה ק ִמּשָׁ ן ָיַדע ַהר ְיָי. ַּוַיְעּתֵ ּמָ ַהאי ֲאַתר. ִמּתַ ין ִדְנִטיִעין ּבְ ְּוֻכְלהו ַדְרּגִ ּ ֳהלה ַּוֵיט ָא. ּ

ֵה ִתיב''ּבְ יה. א ּכְ ין ְדֲאִחיָדן ּבֵ ֻכְלהו ַדְרּגִ ַמָיא ּבְ יל ַמְלכו ׁשְ ָּפִריׂש ְפִריׂשו ְוַקּבִ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּוְכֵדין ָיַדע . ּ
ִליט ַעל ּכָֹלא ִריך הוא ׁשַ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ַח. ְּ ָנה ִמְזּבֵ ָחן ֲהוו. ּוְכֵדין ּבָ ּוְתֵרין ַמְדּבְ ִגין ְדָהָכא , ּ ּּבְ

ִל ִליט ַעל ּכָֹלא ְוָיַדע ָחְכָמה ִעָלָאהִאְתּגְ ִריך הוא ׁשַ א ּבְ ּי ֵליה ְדָהא קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ַּמה ְדָלא ֲהָוה , ְּ
ְדַמת ְדָנא ְסָיא. ָּיַדע ִמּקַ א ְדִאְתּכַ ְלָיא ְוַחד ְלַדְרּגָ א ְדִאְתּגַ ָחן ַחד ְלַדְרּגָ ִרין ַמְדּבְ ּוָבָנה ּתְ ּ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ַקְד, ּתָ ְרֶאה ֵאָליו ְוגוְּדָהִכי ֲהָוה ּבְ ַח ַלְיָי ַהּנִ ם ִמְזּבֵ ִתיב ַוִיֶבן ׁשָ ּוְלָבַתר . 'ִּמיָתא ּכְ
ְרֶאה ֵאָליו ִתיב ַהּנִ ַח ַלְיָי ְסָתם ְוָלא ּכְ ם ִמְזּבֵ ִתיב ַוִיֶבן ׁשָ ְּוֹכָלא ָרָזא ְדָחְכְמָתא ִאיהו. ּּכְ ּ .

א ַעד ְדָס א ְלַדְרּגָ ּוְכֵדין ִאְתַעַטר ַאְבָרָהם ִמַדְרּגָ ּ ּ ע ּ יה ֲהָדא הוא ִדְכִתיב ַוִיּסַ ִּליק ְלַדְרּגֵ ּ ּ
ה ְגּבָ ָּדא ָדרֹום ְדהוא חוָלֵקיה ְדַאְבָרָהם. ְַאְבָרם ָהלֹוך ְוָנסֹוַע ַהּנֶ ּ ּ ּ ּ ַתר . ּ א ּבָ ָּהלֹוך ְוָנסֹוַע ַדְרּגָ ְ

י ְדָקא ְיאות ְוָסִליק ְלַדְרּגֵ ר ּכְ ן ִאְתַקּשַׁ א ַעד ְדָסִליק ְלָדרֹום ְוַתּמָ ַּדְרּגָ ּ יָון . ּה ְדָדרֹוםּ ּכֵ
א ְוָעאל  ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ַדְרּגֹוי ּבְ ְּדִאְתַעַטר ַאְבָרָהם ּבְ ּ א)בארעא(ּ א ַקִדיׁשָ ַדְרּגָ ֵדין ַמה , ּ ּבְ ּכְ

ָאֶרץ ִתיב ַוְיִהי ָרָעב ּבָ ִריך הוא. ּכְ א ּבְ י ְדקוְדׁשָ ְּדָלא ֲהוו ָיְדֵעי ְיִדיָעה ְלָקְרָבא ְלַגּבֵ ּ ּ ְּ:  
ָען ָלא ֲהָוה ֵחיָלא ְדַעל ַאְרָעא ָיִהיב ּתוְקָפא וְמזֹוָנא ַעל , ָאְרץַוְיִהי ָרָעב ּבָ ְּדַעד ּכְ ּ ּ ּ

ת , ַאְרָעא ִגין ְדַעד ָלא ִאְתַקְדׁשַ ּּבְ ִקיוָמא)א אתתקנת''נ(ּ ּ ְוָלא ָקְייָמא ּבְ יָון ְדָחָמא . ּ ּּכֵ
א ַעל ַאְרָעא ָלא ָיִהיב ּתו ַּאְבָרָהם ְדָהא ַההוא ֵחיָלא ִדְמַמּנָ ּ ּ ְדָקָחֵזיּ א ּכִ , ְּקָפא ְוֵחיָלא ַקִדיׁשָ

ם ֵדין ַוֵיֶרד ַאְבָרם ִמְצַרְיָמה ָלגור ׁשָ ּּכְ י ֶאת , ְמָנא ָיַדע ַאְבָרָהם. ּ ִָדְכִתיב ְלַזְרֲעך ָנַתּתִ ּ
א ֶאָלא . ָּהָאֶרץ ַהזֹאת ִתּקוָנא ַקִדיׁשָ ְקָנא ּבְ ֵדין ָיַדע ַאְבָרָהם ְדָהא ַאְרָעא ָלא ִאְתּתַ ּּכְ ּ ּ ּ

ַד ין ּבְ יה)ידיען(ְרּגִ ין ְדִיְפקון ִמּנֵ ּ ַקִדיׁשִ ּ ּ ּוְכֵדין ָיַדע ַאְבָרָהם ָרָזא ְדָחְכְמָתא ְדַאְרָעא ָלא , ּ ּ
ְדֲאָמָרן ה ֶאָלא ּכִ ְקדוׁשָ ן ּבִ ּקַ ִּתּתַ ּ:  

ם ַּוֵיֶרד ַאְבָרם ִמְצַרְיָמה ָלגור ׁשָ ִקיל ְלַגן ְיָי. ַמאי ַטְעָמא ְלִמְצַרִים. ּ ִגין ְדׁשָ ֶּאָלא ּבְ ּ .
ֶאֶרץ ִמְצַרִים ַגן ְיָי ּכְ ִקיל ְוָנִחית ַחד ַנֲהָרא ְדִאיהו ְלָיִמיָנא ִדְכִתיב. ִּדְכִתיב ּכְ ן ׁשָ ְּדַתּמָ ּ ּ ּ ,

ם ַהָזָהב)בראשית ב( ר ׁשָ ל ֶאֶרץ ַהֲחִויָלה ֲאׁשֶ ם ָהֶאָחד ִפיׁשֹון הוא ַהּסֹוֵבב ֶאת ּכָ ּ ׁשֵ ּ ּ .
ֵהיְמ יָון ְדָיַדע ְוָעאל ּבְ ֵליָמָתאְּוַאְבָרָהם ּכֵ ין ְדִאְתַאֲחָדן . ּנוָתא ׁשְ ל ִאּנון ַדְרּגִ ָעא ְלִמְנַדע ּכָ ּּבָ ּ ּ

א ּוִמְצַרִים ֲהָוה ָנִטיל ִמָיִמיָנא . ְלַתּתָ ך ָנַחת ְלִמְצַרִים)א לימינא''ד(ּ ְ וְבִגין ּכָ א ֲחֵזי. ּ , ְוּתָ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]79דף [ -ּ

ְלֵקי ַרֲחֵמי  ד ִמְסּתַ ַאְרָעא ֶאָלא ּכַ ַכח ּבְ ּתְ ְפָנא ָלא ִאׁשְ ּּכַ ר ִהְקִריב ָלֹבא : ִּמן ִדיָנאּ ֲאׁשֶ ַוְיִהי ּכַ
ר ִהְקִריב. ִמְצָרְיָמה ֲאׁשֶ י ֶאְלָעָזר ּכַ ֵעי ֵליה, ָאַמר ַרּבִ ר ָקַרב ִמּבָ ֲאׁשֶ ר ִהְקִריב. ּּכַ ֲאׁשֶ , ַמאי ּכַ

ִדְכִתיב ָרֵאל ְלִתיוְבּתָ)שמות יד(, ֶּאָלא ּכְ ּ וַפְרֹעה ִהְקִריב ְדִאיהו ַאְקִריב ְלהו ְלִיׂשְ ּ ּ ּ ּאוף . אּ
ְדָקא ְיאות, ָהָכא ִהְקִריב ִריך הוא ּכְ א ּבְ ְרֵמיה ְלקוְדׁשָ ְּדַאְקִריב ּגַ ּ ּ ּ ָלֹבא ִמְצָרְיָמה . ְּ

ְייהו וְלִאְתַרֲחָקא ֵמעֹוְבֵדי ִמְצַרִים ין וְלִאְתַרֲחָקא ִמּנַ ִאּנון ַדְרּגִ ָחא ּבְ ּגָ ְּלַאׁשְ ּ ּ ּ ּ.  
א ֲחֵזי י ְיהוָדה ּתָ ָלא ְרׁשו)א בגין''ס(ֵכיָון , ָּאַמר ַרּבִ ּ ְדָנַחת ַאְבָרָהם ְלִמְצַרִים ּבְ ּ ,

ִנין ע ְמָאה ׁשְ ִמְצַרִים ַאְרּבַ נֹוי ּבְ ידו ּבְ ְעּבִ ּתַ ִתיב ַוֵיֶרד ַאְבָרם ִמְצָרְיָמה, ִּאׁשְ ְּדָהא ּכְ ְוָלא . ּ
ִתיב ֵרד ִמְצָרִים ָרה, ּכְ ִגיָנה ְדׂשָ ל ַההוא ֵליְלָיא ּבְ ְּוִאְצָטַער ּכָ ּ ּ.  

ה ְיַפת ַמְרֶאה ָאּתְַּויֹאֶמר י ִאּשָׁ י ּכִ ה ָנא ָיַדְעּתִ ּתֹו ִהּנֵ ָרה ִאׁשְ ְוִכי ַעד ַהִהיא .  ֶאל ׂשָ
ה ְיַפת ַמְרֶאה ֲהַות ֲעָתא ָלא ֲהָוה ָיַדע ַאְבָרָהם ְדִאּשָׁ ֶּאָלא ָהא אוְקמוָה ְדַעד ַהִהיא . ּׁשַ ּ ּ ּ

ְסִגיאו ָרה ּבִ ִדיוְקָנא ְדׂשָ ל ּבְ ּכַ ֲעָתא ָלא ִאְסּתַ ּׁשַ יֵניהֹוןּ ּת ְצִניעוָתא ְדֲהַות ּבֵ ְוַכד ָקִריב , ּ
ה   .ְּלִמְצַרִים ִאְתַגְלָייא ִאיִהי ְוָחָמא ּבָ

  א''דף פב ע
ה ָיַדע ּמָ ֶזה ְוִהיא ָקְייָמא , ָּדָבר ַאֵחר ּבְ ר ָנׁש ִמְתּבַ ֶּאָלא ַעל ְיָדא ְדטֹוַרח אֹוְרָחא ּבַ ּ ּ

י ּנִ ּתַ ִפירו ִדיָלה ְוָלא ִאׁשְ ׁשַ ּּבְ ּ אָּדָב. ּ ִכיְנּתָ ה ׁשְ י ְדָחָמא ִעּמָ ה ָנא ָיַדְעּתִ ּר ַאֵחר ִהּנִ ך . ּ ְוְבִגין ּכָ ּ
ָווִנין. ִאְתְרַחץ ַאְבָרָהם ְוָאַמר ֲאחֹוִתי ִהיא ַלק ִלְתֵרי ּגְ ּוִמָלה ָדא ִאְסּתָ ּ ָמעֹו. ּ ַמׁשְ ְוַחד . ַחד ּכְ

ִדְכִתיב , ּוְכִתיב. ְמִרי ָנא ֲאחֹוִתי ָאּתְּוְכִתיב ִא.  ֱאמֹור ַלָחְכָמה ֲאחֹוִתי ָאּתְ)משלי ז(, ּכְ
ר ֵאֵלינו)דברים ה( ַדּבֵ ֲעבוֵרך. ּ ְוַאּתְ ּתְ ְְלַמַען ִייַטב ִלי ּבַ ֲעבוֵרך ִייַטב , ּ ִכיָנה ָאַמר ּבַ ַלֵפי ׁשְ ְּכְ ּ ּ

ִריך הוא א ּבְ ִּלי קוְדׁשָ ְגָלֵלך. ְּ י ּבִ ר ָנׁש ְוִי. ְְוָחְיָתה ַנְפׁשִ ַלק ּבַ ִגין ִדְבָדא ִיְסּתַ ּּבְ ה ּ ְזּכֶ
ְלָקא ְלָאְרָחא ְדַחֵיי ְּלִאְסּתַ י ֵייָסא ָאַמר ָיַדע ֲהָוה ַאְבָרָהם . 'ִאְמִרי ָנא ֲאחֹוִתי ְוגו. ּ ַרּבִ

ה ִזּמָ ִטיִפין ִאּנון ּבְ ְּדֻכְלהו ִמְצָרֵאי ׁשְ ּ אי ָלא ָדִחיל ) א''דף פב ע(ְּוֵכיָון ְדָכל ַהאי , ּ ָיַדע ַאּמַ
ֵתיה ְדָלא ַאֲהַדר ֵמ ַּעל ִאּתְ ןּ ה. ָּאְרָחא ְוָלא ֵייעול ְלַתּמָ א ִעּמָ ִכיְנּתָ ִגין ְדָחָמא ׁשְ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ:  

  )סימן יד(השלמה מההשמטות 
בֹוא ַאְבָרם ִמְצַרְיָמה ָרה ֵהיָכן ָהְיָתה, ַוְיִהי ּכְ ֵעי ֵליה ְוׂשָ ּבָ בֹוָאם ּמִ ֶּאָלא ַאְבָרָהם . ּּכְ

יָון ְד א ְוָסַגר ֲעָלה ּכֵ ֵתיבוּתָ ַּאֲעָלה ּבְ ּ א ָאַמר ֲאָנא ָיִהיב ּ ָּמָטא ְלִמְצָרִים ֲאְמרו ֵליה ַהב ִמְכּסָ ּ
א ָסא ַאּתְ . ִמְכּסָ ֲּאְמרו ֵליה ָמאִנין ַאּתְ ָטִעין ָאַמר ֲאָנא ָיִהיב ְדָמאִנין ָאְמרו ֵליה ַמְטּכְ ּ ּ ּ

ָסא ָּאְמרו ֵליה ַמְרֶגָלאן ַאּתְ ָטִעין. ָּטִעין ָאַמר ֲאָנא ָיִהיב ְדַמְטּכְ ּהו ֲאָנא ָיִהיב ָאַמר ְל, ּ
א ְדַמְרֶגָלאן ר, ִּמְכּסָ ָּאְמרו ֵליה ִאי ֶאְפׁשָ ַגָווה, ּ יבוָתא ְוֶנחֵזי ָמה ּבְ ח ּתֵ ֶּאָלא ְלִמְפּתַ ּ יָון . ּ ּכֵ

הֹוָרא ִדיָלה ֲהָדא הוא ִדְכִתיב  יבוָתא ִאְתָנַהָרא ַאְרָעא ְדִמְצָרִים ִמּנְ ְּדַפְתחו ּתֵ ּ ּ ּ ּ ּ ַוִיְראו )שם(ּ ּ
ה ְוגֹוַהִמְצִרים ֶא בֹוָאם ִמְצַרְיָמה' ת ַהִאׁשָ י ְיהוָדה ַוְיִהי ּבְ ֲּהָוה ֵליה ְלֵמיָמר ֶאָלא , ָּאַמר ַרּבִ ּ
ֵתיָבה ְוכו   )עד כאן מההשמטות(: 'ּּבַ



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]80דף [ -ּ

י ָיָפה ִהיא ְמֹאד ה ּכִ ְצִרים ֶאת ָהִאּשָׁ ֹבא ַאְבָרם ִמְצָרְיָמה ַוִיְראו ַהּמִ ַּוְיִהי ּכְ י . ּ ָאַמר ַרּבִ
ֵת ה קוְסטוָנא, ּיָבה ָאִעיל ָלהְּיהוָדה ּבְ ּוְפָתחו ָלה ְלֵמיַסב ִמּנָ ּ ּ ּ ח ֲהָוה ְנהֹוָרא . ּ יָון ְדִאְתַפּתַ ּּכֵ ּ

י ָיָפה ִהיא ְמֹאד א ֲהָדא הוא ִדְכִתיב ּכִ ְמׁשָ ְנהֹוָרא ְדׁשִ ּּכִ יָבה , ַמאי ְמֹאד. ּ ּתֵ ֶּאָלא ְדָחמו ּבַ ּ ּ
ַּאִפיקו ָלה .  ָאֳחָרא)א נהורא''נ(ִּדיוְקָנא  ּ ִמְלַקְדִמין ֲהָדא הוא ִדְכִתיב ַוִיְראו ּ ְּוָחמו ָלה ּכְ ּ ּ ּּ

ֵרי ַפְרֹעה ֵרי . ּאֹוָתה ׂשָ ה ַמאי ַוִיְראו אֹוָתה ׂשָ ְצִרים ֶאת ָהִאּשָׁ יָון ִדְכִתיב ַוִיְראו ַהּמִ ּּכֵ ּ ּ ּּ ּ
ִמְלַקְדִמין וְכֵדין ַוְיַהְללו א, ַפְרֹעה ֶּאָלא ְדֲאִפיקו ָלה ְוָחמו ָלה ּכְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ֹּוָתה ֶאל ַפְרֹעה ְוגוּ כאן (. 'ּ

  )ב''ח דף לח ע''שייך מה שבז
י ִיְצָחק יה . ָאַמר ַרּבִ ֲעִביְדּתֵ יִחין ּבַ ּגִ ַּווי ְלִאּנון ַחָייַבָיא ְדָעְלָמא ְדָלא ָיְדִעין ְוָלא ַמׁשְ ּ ּּ

ִריך הוא א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ֵלי , ְּ ּכְ ּ ְדָכל ַמה ְדֲהֵוי ּבְ)בכלא(ְּוִאּנון ָלא ִמְסּתַ א ּ ָּעְלָמא ֵמִעם קוְדׁשָ
ִריך הוא ִאיהו ּּבְ ּ סֹוָפא ִדְכִתיב, ְ ַקְדִמיָתא ַמה ִדְלהֵוי ּבְ ְּדִאיהו ָיַדע ּבְ ּ ּ יד )ישעיה מו(, ּ  ַמּגִ
ית ַאֲחִרית ִגין ְלָסְלָקא לֹון ְלָבַתר יֹוִמין. ֵמִראׁשִ ַקְדִמיָתא ּבְ ֵכי ְוֲעִביד ֲעִביָדן ּבְ   .ְּוִאיהו ִאְסּתָ

א ֲחֵזי ִא י ַפְרֹעהּתָ ַרי ְלַגּבֵ ְּלָמֵלא ְדִאְנִסיַבת ׂשָ ִרים , ָּלא ַאְלֵקי הוא, ּ ְּוַאְלָקאוָתא ָדא ּגָ ּ
דֹוִלים ְנָגִעים ּגְ ן ְדִיְלקון ִמְצַרִים ּבִ ַּאְלָקאוָתא ְלָבַתר ּכֵ ּ דֹוִלים וְכִתיב , ּ ִתיב ָהָכא ְנָגִעים ּגְ ּּכְ

ן ְיָי אֹותֹות ומֹוְפ)דברים ו(ָהָתם  ּ ַוִיּתֵ ִמְצַרִיםּ דֹוִלים ְוָרִעים ּבְ ר ַמּכֹות . ִתים ּגְ ַּמה ְלַהָלן ֶעׂשֶ ּ
ר ַמּכֹות אן ֶעׂשֶ ָרֵאל ֵליְלָיא. ַאף ּכָ ין וְגבוָרן ְלִיׂשְ ִריך הוא ִנּסִ א ּבְ ָמה ְדֲעִביד קוְדׁשָ ּּכְ ּ ּ ּ ְּ ,

ין וְגבוָראן ֵליְל ָרה ִנּסִ ִריך הוא ְלׂשָ א ּבְ ּאוף ָהָכא ֲעַבד ָלה קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ   .ָיאְּ

 
  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]81דף [ -ּ

 ] בשנה36יום [סדר הלימוד ליום ו חשון 
י יֹוֵסי ָפַתח ְוָאַמר  י)תהלים ג(ַּרּבִ בֹוִדי וֵמִרים ֹראׁשִ ֲעִדי ּכְ ה ְיָי ָמֵגן ּבַ ָּאַמר ָדִוד . ּ ְוַאּתָ

י ְקָרָבא ֵני ָעְלָמא ֵייתון ַלֲאָגָחא ּבִ ב ְדָכל ּבְ ַּאף ַעל ּגַ ֲעִדי, ּ ה ְיָי ָמֵגן ּבַ , א ֲחֵזיּתָ. ְוַאּתָ
ֲעִדי ִתיב ָמֵגן ּבַ ִריך הוא. ּכְ א ּבְ ָּאַמר ָדִוד ְלקוְדׁשָ ּ ל עֹוָלם ִמְפֵני ָמה ָלא ַעְבֵדי , ְּ ִּרּבֹונֹו ׁשֶ

ַאְבָרָהם ִדְכִתיב ָאֹנִכי ָמֵגן ָלך ָרָכה ּבְ ָמה ְדָחְתֵמי ּבְ י ֲחִתיָמה ִדְבָרָכה ּכְ ְּבִ ּ ְוָאְמֵרי ָמֵגן . ּ
  .ַאְבָרָהם

ָּאַמר ֵליה קו ִריך הוא ְלָדִודּ א ּבְ ְּדׁשָ אי , ְ יו ְוָקִאים ַקּמָ יו וְצַרְפּתִ ַחְנּתִ ָבר ּבְ ַּאְבָרָהם ּכְ
ִלים ִקיוָמא ׁשְ ּּבְ ָּאַמר ֵליה ָדִוד ִאי ָהִכי . ּ י)תהלים כו(ּ ִני ָצְרָפה ִכְליֹוַתי ְוִלּבִ ָחֵנִני ְיָי ְוַנּסֵ .  ּבְ

ַבע ִא יָון ְדֲעַבד ַהִהיא ִמָלה ְדַבת ׁשֶ ּּכֵ יה ַעל ַמה ְדָאַמרּּ ר ָדִוד ַקּמֵ ְּדּכַ ּ  )תהלים יז(ָאַמר . ּ
ל ַיֲעָבר ִפי ְמָצא ַזּמֹוִתי ּבַ ל ּתִ י ּבַ ּנִ י ָפַקְדּתָ ַלְיָלה ְצַרְפּתַ ַחְנּתָ ִלּבִ ּּבָ ּ.  

י ַחְנּתָ ִלּבִ ִני ְוַאְנּתְ ּבָ ָחִנִני ְיָי ְוַנּסֵ יֹוַתי ְוַאּתְ ֲאָנא ֲאִמיָנא ָצְרָפה ִכְל. ָאַמר ֲאָנא ֲאִמיָנא ּבְ
ְדָקא ְיאות ְחּתְ ִלי ּכְ ּכַ ְמָצא ָלא ַאׁשְ ל ּתִ י ּבַ ּנִ ל ַיֲעָבר ִפי. ְּצַרְפּתַ ן ְוַהאי . ַּזּמֹוִתי ּבַ ַמאן ִיּתֵ

ִבית ְדָלא ַיֲעָבר ִלי פוָמאי ִּמָלה ַדֲחׁשָ ּ ּּ ָרָכה ְדָקֲאָמָרן ָמֵגן ָדִוד, ּ יה ּבְ ל ָדא ָחְתִמין ּבֵ ְּוִעם ּכָ ּ ּ ּ ,
ֲעִדיּוְבִגין  ה ְיָי ָמֵגן ּבַ ך ָאַמר ָדִוד ְוַאּתָ ּּכָ י, ְ בֹוד וֵמִרים ֹראׁשִ ּ ַוַדאי )ג והאי''א ל''ד(. ּּכְ

יה א ָדא ְיָקָרא ִדיִלי ְדֲאָנא ִמְתַעַטְרָנא ּבֵ ַּדְרּגָ ּ ּ ּ ּ:  
ְלחו אֹותֹו ים ַוְיׁשַ ַּוְיַצו ָעָליו ַפְרֹעה ֲאָנׁשִ ּ א ֲחֵזי. ּ ִריך הוא ִא, ּתָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּיהו ָמֵגן ְּ

א ֵני ָנׁשָ הו ּבְ ְלטון ּבְ ְּלַצִדיַקָייא ְדָלא ִיׁשְ ּ ּ ִריך הוא ָאִגין ַעל ַאְבָרָהם ְדָלא , ּּ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ְּ

ֵתיה יה וְבִאּתְ ְלטון ּבֵ ִּיׁשְ ּ ּ ּ.  
א ֲחֵזי ל ַההוא ֵליְלָיא, ּתָ ָרה ּכָ ה ְדׂשָ א ָלא ִאְתֲעֵדי ִמּנָ ִכיְנּתָ ּׁשְ ּ ַרב ֲּאָתא ַפְרֹעה ְלִמְק, ּ

ֲהָדה ֲּאָתא ַמְלַאך ְוַאְלֵקי ֵליה, ּּבַ ָרה ַאְלֵקי הוא ַמְלֵקי, ְ ל ֵאיַמת ְדֲאְמָרה ׂשָ ּּכָ ְוַאְבָרָהם , ּ
ְלָטָאה ֲעָלה ֲהָדא הוא ִדְכִתיב ָרה ָלא ָיְכִלין ְלׁשַ ָמאֵריה ְדָהא ׂשָ ֲּהָוה ַמְתִקיף ּבְ ּ ּ  )משלי כח(, ּ

ְכִפיר ִיְבָטח ִריך הואְוָהָכא, ְּוַצִדיִקים ּכִ א ּבְ ּ ִנְסיֹוָנא הוא ְדָלא ִהְרֵהר ֲאַבְתֵריה ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ְּ.  
א ֲחֵזי י ִיְצָחק ּתָ ִריך הוא ְלַנֲחָתא ְלִמְצַרִים , ָאַמר ַרּבִ א ּבְ יד קוְדׁשָ ך ָלא ַפּקֵ ִּדְבִגין ּכָ ּ ְּ ְ

ֶּאָלא הוא ַעְצמֹו ִמַגְרֵמיה ָנַחת ּ ִגין ְדָלא ְיֵהא ִפְתחֹון ֶפה ִל, ּ ּּבְ ּ ן ּ ְּבֵני ָעְלָמא ְדָאַמר ֵליה ּכֵ ּ
ֵתיה ּוְלָבַתר ִאְצַטֵער ַעל ִאּתְ ּ.  
י ִיְצָחק ָפַתח ְוָאַמר  א)תהלים צב(ַּרּבִ ּגֶ ְלָבנֹון ִיׂשְ ֶאֶרז ּבַ ָמר ִיְפָרח ּכְ ּתָ ּ ַצִדיק ּכַ ַּצִדיק . ּ

ָמר ִיְפָרח ּתָ יׁש ַצִדיק ְלָתָמר. ּכַ ִּמְפֵני ָמה ַאּקִ יָון ְד. ּ ָמר ּכֵ ָּגְזִרין ֵליה ָלא ָסִליק ַעד ְזַמן ַּמה ּתָ
חֹותֹוי ַעד ְזַמן ַסְגָיא, ַסְגָיא יָון ְדִאְתֲאִביד ֵמָעְלָמא ָלא ָסִליק ַאֵחר ּתְ ּאוף ָהִכי ַצִדיק ּכֵ ּ ּ .

ֶגא אוף ָהִכי ָנֵמי ְלָבנֹון ִיׂשְ ֶאֶרז ּבַ ּּכְ ּ.  



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]82דף [ -ּ

ָמר ָלא ָסִליק ֶאָלא ְדַכר ְונוְקָב ָמר ִיְפָרח ַמה ּתָ ּתָ ּּכַ ּ ּאוף ָהִכי ַצִדיק ָלא ָסִליק ֶאָלא . אּ ּ ּ
ְּדַכר ְונוְקָבא ְּדַכר ַצִדיק ְונוְקָבא ַצֶדֶקת, ּ ּ ּ ָרה, ּ ַגְווָנא ְדַאְבָרָהם ְוׂשָ ֶגא . ּּכְ ְלָבנֹון ִיׂשְ ֶאֶרז ּבַ ּּכְ

חֹותֹוי ְלָבנֹון ִעָלָאה ַעל ּכָֹלא ְוֹכָלא ַיְתֵבי ּתְ ָּמה ֶאֶרז ּבַ ּ ּ ּאוף ָהִכי ַצִדיק הו, ּ ּ ּא ִעָלָאה ַעל ּ
חֹותֹוי ּּכָֹלא ְוֹכָלא ַיְתֵבי ּתְ ְּוָעְלָמא ָלא ָקְייָמא ֶאָלא ַעל ַצִדיק ַחד ִדְכִתיב. ּ ּ  )משלי י(, ּ

ִמיך, ְּוֲעֵליה ָקִאים ָעְלָמא. ְּוַצִדיק ְיסֹוד עֹוָלם ְוְבִגיֵניה ִאְסּתְ ּ יל, ּ ּתִ   .ְּוֲעֵליה ִאׁשְ

  ב''דף פב ע
י ְיהוָדה ָאַמר ְוָה ְבָעה ָסְמִכין ָעְלָמא ָקְייָמא ִדְכִתיבַּרּבִ ִניָנן ְדַעל ׁשִ ּא ּתָ  )משלי ט(, ּ
ְבָעה י יֹוֵסי ָהִכי הוא ַוַדאי. ָּחְצָבה ַעּמוֶדיָה ׁשִ ָּאַמר ֵליה ַרּבִ ּ ְלהו ָאֳחָרִנין )הכא(ֲאָבל , ּ ּ ּכֻ

ִביָעָאה  ׁשְ ָּקְייֵמי ְדִאיהו ָסְמָכא ְדָעְלָמא) ב''דף פב ע(ּבִ ֵקי ְּוִאיהו, ּ  )לעלמא(ּ ַצִדיק ְוָדא ַאׁשְ
ִתיב . ּ ְוָזן ּכָֹלא)א מן כלא''ס(ְוָרִוי ָעְלָמא  י ְפִרי )ישעיה ג(ְּוֲעֵליה ּכְ י טֹוב ּכִ ּ ִאְמרו ַצִדיק ּכִ ּ ּ

יו)תהלים קמה(, ּוְכִתיב. ַּמַעְלֵליֶהם יאֵכלו ל ַמֲעׂשָ   . טֹוב ְיָי ַלּכֹל ְוַרֲחָמיו ַעל ּכָ
י ִיְצָחק ִתיב,ָאַמר ַרּבִ ן)בראשית ב(,  ָהא ּכְ קֹות ֶאת ַהּגָ ָּדא .  ְוָנָהר יֹוֵצא ֵמֵעֶדן ְלַהׁשְ

ּהוא ָסְמָכא ְדָעְלָמא ָקִאים ֲעֵליה ֵקי ְלִגְנָתא , ּ יה )דעדן(ְּוִאיהו ַאׁשְ י ִמּנֵ ּקֵ ּתַ ּ ְוִגְנָתא ִאׁשְ
יה ֲעִביָדא ֵפיִרין ּוִמּנֵ ּ ָעְלָמא ְוִא. ּ ְּוֻכְלהו ֵפיִרין ָפְרִחין ּבְ ּ ּּנון ִקיוָמא ְדָעְלָמא ִקיוָמא ּ ּ ּּ ּ

ּוַמאן ִניְנהו, ְדאֹוַרְייָתא ִריך הוא, ּ א ּבְ ַמְתהֹון ְדַצִדיַקָייא ְדִאּנון ְפִרי עֹוָבדֹוי ְדקוְדׁשָ ִּנׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ ּ .
ַמְתהֹון ְדַצִדיַקָייא ָסְלָקן ָכל ֵליְלָיא ְוֵליְלָיא ִנׁשְ ך ּבְ ּוְבִגין ּכָ ּ ְּ.  

הוְּוַכד ִאְתְפַלג ֵלי ָעא ּבְ ְעׁשְ ּתַ ִריך הוא ָאֵתי ְלִגְנָתא ְדֵעֶדן ְלִאׁשְ א ּבְ ְּלָיא קוְדׁשָ ּ ַמאן. ְּ . ּבְ
ֻכְלהו י יֹוֵסי ּבְ ַההוא ָעְלָמא, ָּאַמר ַרּבִ ין ִאּנון ִדְמדֹוֵריהֹון ּבְ ּּבֵ ּ ְמדֹוֵריהֹון , ּ ין ִאּנון ְדָיְתֵבי ּבִ ּּבֵ ּ

ַהאי ָעְלָמא ע ּבְ, ּבְ ֲעׁשַ ּתַ ֻכְלהו ִמׁשְ ַפְלּגות ֵליְלָיאּּבְ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ּהו קוְדׁשָ ּ ּ ְּ.  
א ֲחֵזי ָאה, ּתָ ּתָ ָּעְלָמא ִדְלֵעיָלא ִאְצְטִריך ְלִאְתֲערוָתא ְדָעְלָמא ּתַ ַמְתהֹון , ְ ְוַכד ִנׁשְ

ְנהֹוָרא ִדְלֵעיָלא  י ּבִ ׁשֵ ְלהו ִמְתַלּבְ ְּדַצִדיַקָייא ָנְפֵקי ֵמַהאי ָעְלָמא ְוָסְלֵקי ְלֵעיָלא ּכֻ ּ ִדיוְקָנא ּ ּּבְ
ע ְוָתִאיב לֹון ְדִאיְנהו ְפִרי עֹוָבדֹוי, ְיָקר ֲעׁשַ ּתַ ִריך הוא ִמׁשְ א ּבְ ּוְבהו קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ְּוַעל ָדא , ְּ

ִריך הוא א ּבְ ִנין ְלקוְדׁשָ ין ּבְ ָמִתין ַקִדיׁשִ ָרֵאל ְדִאית לֹון ִנׁשְ ִּאְקרון ִיׂשְ ּ ּ ּ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר , ְּ ּכְ
ִנים ַא)דברים יד( ם ַלְיָי ֱאֹלֵהיֶכם ּבָ א ְדעֹוָבדֹוי, ּתֶ ִנים ַוַדאי ִאיּבָ ּּבָ ּ.  

י ֵייָסא ְוֲאִפילו ִאּנון ִדְבַהאי ָעְלָמא  ָּאַמר ַרּבִ ּ ּ ִגין ִדי . ְֵהיַאך, )דארעא(ּ ָּאַמר ֵליה ּבְ ּ
אֹוַרְייָת ְלהו ִמְתָעֵרי ְלִמְקֵרי ּבְ ֵאי ְקׁשֹוט ּכֻ ל ִאּנון ַזּכָ ַפְלגות ֵליְלָיא ּכָ ּּבְ ּ ָחן ּ ּבְ ַמע ּתוׁשְ ּא וְלִמׁשְ ּ

ְלהו , ְּדאֹוַרְייָתא ִריך הוא ְוָכל ִאּנון ַצִדיַקָיא ִדְבגֹו ִגְנָתא ְדֵעֶדן ּכֻ א ּבְ ָמר ְדקוְדׁשָ ְּוָהא ִאּתְ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ

יָמָמא ִדְכִתיב, ַצְייִתין ְלָקֵליהֹון ך ֲעַלְייהו ּבִ ְּוחוָטא ְדֶחֶסד ִאְתְמׁשַ ּ ה ּ יֹוָמם ְיַצֶו)תהלים מב(, ְּ
י יֹרה ִעּמִ ְּיָי ַחְסדֹו וַבַלְיָלה ׁשִ ּ ּ.  

ִלים א ׁשְ ְחּתָ ּבַ יה ָדא ּתוׁשְ ֵליְלָיא ַקּמֵ ָחן ְדָסְלִקין ּבְ ּבְ ְּוַעל ָדא ּתוׁשְ ּ ּ ּ ּ א ֲחֵזי. ּ ֲעָתא , ּתָ ׁשַ ּבְ
כֹוֵריהֹון ְדִמ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ד ָקַטל קוְדׁשָ יהֹון ּכַ ָבּתֵ ָרֵאל ֲהוו ְסִגיִרין ּבְ ְּדִיׂשְ ּ ּ ֲּהוו , ְצָרֵאיְּ

יה ָחן ַקּמֵ ּבְ   .ֲּאָמֵרי ֲהֵליָלא ְוֻתׁשְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]83דף [ -ּ

א ֲחֵזי ַפְלגות ֵליְלָיא, ּתָ א ֲהָוה ָקם ּבְ ְּדָדִוד ַמְלּכָ ִכיב , ּ ְּדִאי ֵתיָמא ְדֲהָוה ָיִתיב אֹו ׁשָ ּ
ָחן ּבְ יִרין ְותוׁשְ ַעְרֵסיה ְוֲהָוה ָאַמר ׁשִ ּּבְ ָמה ִדְכִתיב , ָלא, ּ ת ַלְיָלה  ֲחצֹו)תהלים קיט(ֶּאָלא ּכְ

ָָאקום ְלהֹודֹות ְלך ָחן ְדאֹוַרְייָתא. ּ ּבְ יִרין ְותוׁשְ ׁשִ ָקא ּבְ ֲעִמיָדה ְלִאְתַעּסְ ָּאקום ַוַדאי ּבַ ּ ּ ּוְבִגין . ּ
א ַחי ְלָעְלִמין ך ָדִוד ַמְלּכָ ּּכָ א, ְ יָחא ִאיהו ַמְלּכָ א ְמׁשִ יֹוֵמי ַמְלּכָ ְּוֲאִפילו ּבְ ּ א . ּ ַנן ַמְלּכָ ְּדָהא ּתְ

יָחא ֵמיהְמׁשִ ֵמיה ְוִאי ִמן ֵמַתָייא הוא ָדִוד ׁשְ ּ ִאי ִמן ַחָייא הוא ָדִוד ׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ְּוִאיהו ֲהָוה ִאְתַער , ּ
ַצְפָרא ַעד ָלא ֵייֵתי ִדְכִתיב ַחר)תהלים נז(, ּּבְ ֶבל ְוִכּנֹור ָאִעיָרה ׁשָ ּ עוָרה ְכבֹוִדי עוָרה ַהּנֵ ּ.  

א ֲחֵזי ָרה ֲהַו, ּתָ ל ַההוא ֵליְלָיא ְדׂשָ ּּכָ יה ְדַפְרֹעה ָאתו ַמְלֲאֵכי ִעָלֵאי ְלַזְמָרא ֵליה ּ ּת ְלַגּבֵ ּ ּ ּּ
ָחן ּבְ יִרין ְותוׁשְ ׁשִ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ְּלקוְדׁשָ ּ ְלכו ִזילו ְוֲעִבידו , ְּ ִריך הוא ּכֻ א ּבְ ָּאַמר ְלהו קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּּ ְ

ִמְצַרִים ין ַרְבְרִבין ּבְ ׁשִ ין ְל, ַמְכּתְ ימו ְלַמאן ְדֲאָנא ַזּמִ ְּרׁשִ ד ְלָבַתרּ ִתיב )דא(, ֶמְעּבַ  ַמה ּכְ
דֹוִלים ְוגו ע ְיָי ֶאת ַפְרֹעה ְנָגִעים ּגְ   .'ַּוְיַנּגַ

א ֲחֵזי ִתיב ַוִיְקָרא ַפְרֹעה ְלַאְבָרם ְוגו, ּתָ ַּמה ּכְ ִתיב ָהָכא , ְמָנא ֲהָוה ָיַדע. 'ּ ְּדָהא ָלא ּכְ
ב ה ָהׁשֵ ֲאִביֶמֶלך ִדְכִתיב ְוַעּתָ ָמר ּבַ ָמה ְדִאּתְ ּּכְ י ָנִביא הוא ְוגוְּ ת ָהִאיׁש ּכִ ְוָהָכא ָלא ', ּ ֵאׁשֶ

ָּאַמר ֵליה ִמִדי ּ.  
ת ַאְבָרם ַרי ֵאׁשֶ ִתיב ַעל ְדַבר ׂשָ י ִיְצָחק ָהא ּכְ ְּדָהִכי ֲהוו ָאְמֵרי ֵליה. ָּאַמר ַרּבִ ּ ַּעל ְדַבר , ּ

ת ַאְבָרם ַרי ֵאׁשֶ ָמה ִדְמַמֵל. ׂשָ יה ּכְ ְּדָהא ָלא ֲהָוה ְמַמֵליל ִעּמֵ ּּ ּ ֲאִביֶמֶלךּ ִמָלה , ְיל ּבַ ֶּאָלא ּבְ ּ
יר ָמר ְוָלא ַיּתִ ת ַאְבָרם ִאיִהי, ָדא ִאּתְ ַרי ֵאׁשֶ א ָדא ַעל ְדַבר ׂשָ ׁשָ ְּוָלא ֲהָוה ַמִליל , ַּמְכּתְ

יה)דא( ֵדין ָיַדע , ּ ִעּמֵ ֵתיה ְדַאְבָרָהם ִאיִהי)הוא(ּכְ ּ ְדָהא ִאּתְ ּ ִּמָיד ַוִיְקָרא ַפְרֹעה ְלַאְבָרם , ּ ּ ּ
  .'אֶמר ְוגוַּויֹ

ים א לֹון. ַּוְיַצו ָעָליו ַפְרֹעה ֲאָנׁשִ הו ְלַאְבָאׁשָ ר ַנׁש ּבְ ִגין ְדָלא ִיְקַרב ּבַ ה ּבְ ָּלּמָ ְלחו . ּ ַּוְיׁשַ ּ
ָכל ַאְרָעא ְדִמְצַרִים, אֹותֹו ְּלָוָייה ֲעָבדו ֵליה ּבְ ִריך הוא ָהִכי ַאְנּתְ . ּ א ּבְ ָּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ְּ

ד  ין ְלֶמְעּבַ ִּלְבנֹוי ַאּתְ ּתֹוִזיף לֹון ֵמַאְרָעך ִדְכִתיבַזּמִ ַלח ַפְרֹעה ֶאת )שמות יג(, ְ ׁשַ ּ ַוְיִהי ּבְ ּ
ל ַאְרֵעיה ָּהָעם ְדאֹוִזיף לֹון ִמּכָ ּ.  

  א''דף פג ע
ן ֵליה ְלַאְבָרָהם וְלַמאי ִאיְצְטִריך ה ִאְזַדּמֵ ך ָלּמָ ל ּכָ א ּכָ י ַאּבָ ְָאַמר ַרּבִ ְּ ּ ִגין , ּ ֶּאָלא ּבְ

ָעְלָמאְּלַגְד ָרה ּבְ ֵמיה ְדַאְבָרָהם ְוׂשָ ָּלא ׁשְ י ) א''דף פג ע(, ּ ִמְצַרִים ְדִאּנון ֳחָרׁשֵ ְּדָאִפילו ּבְ ּ ּ ּּ
ְייהו ִזיב ִמּנַ ּתְ ר ָנׁש ְלִאׁשְ ִליק ְלֵעיָלא ֲהָדא . ָּעְלָמא ְוָלא ֲהָוה ָיִכיל ּבַ ַדל ַאְבָרָהם ְוִאְסּתַ ִּאְתּגַ ּ

ּהוא ִדְכִתיב ַוַיַעל ַאְבָרם ִמ ְצַרִיםּ ה, ּמִ ְגּבָ אלא , ומאי הוא ואשתו וכל אשר לו(. ְלָאן ֲאַתר ַהּנֶ

  )לאודעא דלא גזלו מניה מדעם מאנון מתנן דיהבו ליה בדיל שרה דתהא למלכא
א ֲחֵזי ְמעֹון ּתָ י ׁשִ ּּכָֹלא ָרָזא ְדָחְכְמָתא ִאיהו, ָאַמר ַרּבִ ָחְכְמָתא , ּ ְוָקא ָרַמז ָהָכא ּבְ

ין ִדְלַת א ְדָקא ָנִחית ַאְבָרָהם ְלעוְמַקָייא ִדְלהֹון ְוָיַדע לֹוןְּוַדְרּגִ ּּתָ ּ הו, ּ ק ּבְ ְּוָלא ִאְתַדּבָ ְוָתב , ּ
י ָמֵריה ָנָחׁש ְוָגִרים . ְּלַקּמֵ א ּבְ ָאָדם ְדַכד ָמָטא ְלַההוא ַדְרָגא ִאְתַפּתָ הו ּכְ א ּבְ ְּוָלא ִאְתַפּתָ ּּ ּ ּ



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]84דף [ -ּ

ֹנַח. מֹוָתא ְלָעְלָמא א ּכְ ִתיבְּוָלא ִאְתַפּתָ א ַמה ּכְ ּ ְדַכד ָנַחת וָמָטא ְלַההוא ַדְרּגָ ּ  )בראשית ט(, ּ
תֹוך ָאֳהֹלה ל ּבְ ר ַוִיְתּגָ ּכָ ּתְ ִמן ַהַיִין ַוִיׁשְ ְַוֵיׁשְ ּ ּ ּ ה. ּ ִתיב ּבְ   .א''ָאֳהֹלה ּכְ

ְצַרִים ִתיב ַוַיַעל ַאְבָרם ִמּמִ ַאְבָרָהם ַמה ּכְ ּיה ְוָתב ְלַאְתֵר, ְּדָסִליק ְוָלא ָנִחית. ֲּאָבל ּבְ
ַקְדִמיָתא יה ּבְ ק ּבֵ ְּלַדְרָגא ִעָלָאה ְדִאְתַדּבָ ּ ּ ִגין ְלַאֲחָזָאה ָחְכָמָתא , ְועֹוָבָדא ָדא ֲהָוה. ּ ּבְ

ִקיוָמא ְוָתב ְלַאְתֵריה א ְוָקם ּבְ ְדָקא ָחֵזי ֵליה ְוָלא ִאְתַפּתָ ִלים ּכְ ִקיוָמא ׁשְ ְּדִאְתַקָיים ּבְ ּ ּ ּ ּּ ּ ּּ .
ה ְגּבָ ָּדא ָדרֹום ַדְר, ַהּנֶ הּ ְגּבָ ַקְדִמיָתא ִדְכִתיב ָהלֹוך ְוָנסֹוַע ַהּנֶ יה ּבְ א ִעָלָאה ְדִאְתֲאִחיד ּבֵ ְּגָ ּ ּ ּ ּ .

ה ְגּבָ ַקְדִמיָתא, ּאוף ָהָכא ַהּנֶ יה ּבְ ק ּבֵ ֲּאַתר ְדִאְתַדּבַ ּ.  
א ֲחֵזי ַקְדִמיָת, ָּרָזא ְדִמָלה, ּתָ ן ּבְ ּמָ ָלא . אִּאי ַאְבָרם ָלא ֵייחות ְלִמְצַרִים ְוָלא ִיְצָטֵרף ּתַ

ִריך הוא א ּבְ קוְדׁשָ ְּיֵהא חוַלק ַעְדֵביה ּבְ ּ ּ ִריך הוא . ְּ א ּבְ ָעא קוְדׁשָ ד ּבָ ַגווָנא ָדא ִלְבנֹוי ּכַ ּּכְ ְּ

ד ֵליה  יה)א לון''ד(ְּלֶמעּבַ ִלים וְלָקְרָבא לֹון ְלַגּבֵ א ׁשְ א ָחָדא ַעּמָ ּ ַעּמָ ִּאי ָלא ָנֲחתו , ּ
ַקְדִמיָתא ְלִמְצַרִים ְוָלא ִיְצַט ןּבְ ּמָ א ְיִחיָדא ִדיֵליה, ְּרפון ּתַ ּלא ֲהוו ַעּמָ ַגְווָנא ָדא )סא א(. ּ  ּכְ

ה ָלא ֲהות ַאְרָעא חוְלֵקיה  לֹוט ּבָ ַקְדמיָתא ְוִיׁשְ א ִלְכַנַען ּבְ ִּאי ָלא ִאְתְייִהיַבת ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ּ ּ ּ
ִריך הוא א ּבְ ְּוַעְדֵביה ְדקוְדׁשָ ּ ּ   .ּוֹכָלא ָרָזא ָחָדא. ְּ

ְמ י ׁשִ ָאְרָחאַרּבִ י , עֹון ֲהָוה ָאִזיל ּבְ א ְוַרּבִ י ַאּבָ ֵריה ְוַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ יה ַרּבִ ְּוֲהָוה ִעּמֵ ּ
ַּעד ְדֲהוו ָאְזֵלי. ְּיהוָדה יִחין ְלִמְנַדע , ּ ּגִ ֵני ָעְלָמא ָלא ַמׁשְ ַווְהָנא ֵהיך ּבְ ְמעֹון ּתָ י ׁשִ ְָאַמר ַרּבִ

ַלְיָלה ַאף רוִחי )ישעיה כו(, ַתח ְוָאַמרָּפ. ִּמֵלי ְדאֹוַרְייָתא וָעל ָמה ָקְייֵמי י ִאִויִתיך ּבַ ּ ַנְפׁשִ ּּ ָ

ֲחֶרָך י ֲאׁשַ ִקְרּבִ ַּהאי ְקָרא אוְקמוָה ְואֹוִקיְמָנא ֵליה, ּּבְ ּ א ֲחִזי, ּ ר ָנׁש, ֲאָבל ּתָ א ְדּבַ ד , ַּנְפׁשָ ּכָ
יה ְוָסְלָקא ְלֵעיָלא, ּ ָסִליק ְלַעְרֵסיה)איהו( ּיָמא ְדֻכְלהו ָסְלָקאןְוִאי ֵת. ָּנְפַקת ִמּנֵ ל . ּ ָלאו ּכָ

א ר ַחד , ַּחד ְוַחד ָחֵמי ַאֵפי ַמְלּכָ ֲהֵדי גוָפא ּבַ ה ּבַ ַאר ּבָ ּתָ א ָסְלָקא ְוָלא ִאׁשְ ֶּאָלא ַנְפׁשָ ּ ּ
ימו  א)נשימו(ְּרׁשִ ּ ְדֻקיְסָטא ְדַחיוָתא ְדִלּבָ ּ ּ ּּ.  

א ָאְזָלא וָבְעָיא ְלָסְלָקא ין. ְּוַנְפׁשָ ה ַדְרּגִ ין ְלָסְלָקאְּוַכּמָ ָטאת ְוִהיא ִאְתָעְרַעת ,  ְלַדְרּגִ ׁשָ
י קוְמִרין ְטִהיִרין ִדְמָסֲאבוָתא ַהּנֵ ּּבְ ּ יָמָמא ָסְלָקא . ּ ָאַבת ּבִ ִּאי ִהיא ְדִכיַאת ְדָלא ִאְסּתָ ּ

י, ְּוִאי ָלאו ְדִכיַאת. ְלֵעיָלא הו ְוָלא ָסְלָקא ַיּתִ ַקת ּבְ יַנְייהו ְוִאְתַדּבְ ֳאַבת ּבֵ ִּאְסּתָ ּ ן . רּ ְוַתּמָ
ַקת ֵמִאּנון ִמִלין ִדְזַמן ָקִריב ּמֹוָדֵעי ָלה ִמִלין ְוִאיהו ִאְתַדּבְ ּ ּ ּ ּּ ה ומֹוָדִעין . ּ ּוְלִזְמִנין ְדַחְייִכין ּבָ ּ ּ ּ

ִדיִבין ָּלה ִמִלין ּכְ ר ָנׁש ְוָתאַבת . ּ ל ֵליְלָיא ַעד ְדִיְתַער ּבַ ְווָנא ּכָ ַהאי ּגַ ּוְכֵדין ָאְזָלא ּכְ ּ
ִגין . ְּלַאְתָרה ֶחְלָמא ּבְ ִריך הוא ָרִזין ִדיֵליה ּבְ א ּבְ ִאין ִאּנון ַצִדיַקָייא ְדָגֵלי לֹון קוְדׁשָ ַּזּכָ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ

רון ִמן ִדיָנא ּמְ ְּדִיְסּתַ ּ ְייהו. ּ ְרַמְייהו ְוַנְפׁשַ ַּווי ְלִאּנון ַחָייֵבי ָעְלָמא ִדְמָסֲאִבין ּגַ ּ ּ ּ.  
א ֲחֵזי ֲאבו, ּתָ ִּאּנון ְדָלא ִאְסּתָ ּ ַעְרַסְייהוּכַ, ּ ל , ּד ָסְלֵקי ּבְ ין ּכָ א ָסְלָקא ְוָעאַלת ּבֵ ַנְפׁשָ

הו ַקת ּבְ ַקְדִמיָתא ְוָסְלָקא ְוָלא ִאְתַדּבְ ין ּבְ י ַדְרּגִ ַּהּנֵ פום . ּ ָטאת ְוָסְלָקא ּכְ ּוְלָבַתר ָאְזָלא ְוׁשָ ּ
  .ּאֹוְרָחה



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]85דף [ -ּ

יה ִדְסַבר  א ְדָזָכת ְלָסְלָקא ִאְתֲחִזיַאת ַקּמֵ ַּהִהיא ַנְפׁשָ ְרעוָתא ּ ַקת ּבִ ַּאֵפי יֹוִמין ְוִאְתַדּבְ ּ ּ
ֵהיָכֵליה ָרא ּבְ א וְלַבּקְ נֹוַעם ַמְלּכָ א ִעָלָאה ְלֶמֱחֵמי ּבְ ִתיאוְבּתָ ְּלִאְתַחָזָאה ּבְ ּ ּּ ר ָנׁש . ּ ְּוָדא הוא ּבַ

ָעְלָמא ְדָאֵתי ִדיר ּבְ ְּדִאית ֵליה חוָלָקא ּתָ ּ ּ ּ.  
א ִדְכִסיָפא ִדיָלה ּכַ ְּוָדא ִהיא ַנְפׁשָ ִריך הוא ּ א ּבְ קוְדׁשָ ּד ָסְלָקא ּבְ ְוָלא , )תדיר(ְּ

י ִזיִנין ְטִהיִרין ַאֲחָרִנין ַהּנֵ ַקת ּבְ ַאְתָרא , ִאְתַדּבְ א ּבְ ַתר ִזיָנא ַקִדיׁשָ א בתר ''ד(ְּוִהיא ָאְזַלת ּבָ
ן)אתרא ּמָ ָלְיָלה. ּ ְדָנְפַקת ִמּתַ י ִאִויִתיך ּבַ ִתיב ַנְפׁשִ ך ּכְ ּוְבִגין ּכָ ָ ְּ ִגי. ּ ְתָרך ְוָלא ּבְ ְן ְלִמְרַדף ּבַ ּ

ַתר ִזיָנא ָאֳחָרא נוְכָרָאה ָאה ּבָ ְּלִאְתַפּתָ ּ.  

  ב''דף פג ע
א ֲחֵזי א, ּתָ ַתר ַדְרּגָ ַלְיָלה וְלִמְרַדף ּבָ ְלָטא ּבַ י ָדא ֶנֶפׁש ְדִאיִהי ׁשָ ַּנְפׁשִ ּ ּ ּ יֹום. ּּ ּרוַח ּבַ ּ ,

י ִאִויִתיך  ִָדְכִתיב ַנְפׁשִ ּ ַלְיָלה) ב''דף פג ע(ּ ַלְיָלה, ּּבַ ְלָטא ּבַ ָּדא ֶנֶפׁש ְדִאיִהי ׁשָ ּ ַּאף רוִחי . ּ
ֲחֶרָך י ֲאׁשַ ִקְרּבִ יָמָמא. ּּבְ ְלָטא ּבִ ָּדא רוַח ְדִאיהו ׁשָ ּ ּ ּ.  

ְפרוָדא ין ִאּנון ּבִ ְּוִאי ֵתיָמא ִדְתֵרין ַדְרּגִ ּ ּ א ַחד ִאּנון, ָלאו ָהִכי, ּ ְּדָהא ַדְרּגָ ּ ֵרין , ּ ְּוִאּנון ּתְ
ִחּבוָרא ַחד יה .ּּבְ הו ְוִאּנון ּבֵ ק ּבְ ְלָטא ֲעַלְייהו ְוִאְתַדּבָ ּ ְוַחד ִעָלָאה ְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ  ְוִאְתְקִריַאת )ואקרון(ּ

ָמה ָרָזא ְדָחְכְמָתא, ְנׁשָ ין ָסְלָקאן ּבְ ְּוֻכְלהו ַדְרּגִ ּ ר ָנׁש , ּ ל ּבַ ּכֵ ין ִיְסּתַ ָלן ִאֵלין ַדְרּגִ ּכְ ְּדַכד ִמְסּתַ ּּ
ָחְכָמה ִעָלָאה הְוַהאי ְנ, ּּבְ ָקן ּבָ הו וִמְתַדּבְ ָמה ָעִייל ּבְ ּׁשָ ּ ּ ר , ּ ֵדין ַההוא ּבַ ְלָטא ּכְ ְּוַכד ַהאי ׁשָ

ִלים ִמּכָֹלא ִריך הוא. ָּנׁש ִאְקֵרי ָקדֹוׁש ׁשְ א ּבְ י קוְדׁשָ ְּרעוָתא ָחָדא ְלַגּבֵ ּ ְּ.  
גוָפא ְוָזַנת ֵליה''ֶנֶפ ָאה ְוָדא ְסִמיָכא ּבְ ּתָ ּׁש ִאיהו ִאְתֲערוָתא ּתַ ּ ּ ה ְוִהיא ְּוגו, ּ ָּפא ָאִחיד ּבָ

גוָפא ִאְתֲערוָתא . ִּאְתַאֲחַדת ּבְ ָרָאה ֲעָלה רוַח ּבְ ְרְסָייא ְלַאׁשְ ְקַנת ְוִאְתֲעִביַדת ּכֻ ְּלָבַתר ִאְתּתַ ּ ּ
גוָפא ְּדַהאי ֶנֶפׁש ְדִאְתֲאִחיַדת ּבְ ּ ָמה ִדְכִתיב, ּ רֹום)ישעיה לכ(, ּכְ ּ ַעד ֵיָעֶרה ָעֵלינו רוַח ִמּמָ ּ.  

ְרַווְייהוְּלָבַתר ִד ִני ּתַ ָמה, ְּמַתּקְ ָלא ְנׁשָ י . ְזִמיִנין ְלַקּבְ ְרְסָייא ְלַגּבֵ ְּדָהא רוַח ִאְתֲעִביד ּכֻ ּ
ָרָאה ֲעֵליה ָמה ְלַאׁשְ ָמה ִאיִהי ְסִתיָמא ִעָלָאה ַעל ּכָֹלא ְטִמיָרא ְדָכל , ְּנׁשָ ְּוַהאי ְנׁשָ ּ

ַכח ְדִאית . ְטִמיִרין ּתְ ְרְסָייא ְלּכֻ)לה(ִּאׁשְ י ִעָלָאה ֲעַלְייהו ּכֻ ְרְסָייא ְלַגּבֵ ְּרְסָייא ְוּכֻ ְוַכד . ּ
ַהאי ִמָלה ח ָרָזא ְדָחְכְמָתא ּבְ ּכַ ׁשְ ין ּתִ ַדְרּגִ ל ּבְ ּכַ ְסּתַ ַהאי . ּּתִ ָקא ּבְ ְּוֹכָלא הוא ָחְכְמָתא ְלִאְתַדּבְ ּ ּ

  .ַּגְווָנא ִמִלין ְסִתיִמין
א ֲחֵזי  גוָפאּ ֶנֶפׁש ִאיִהי ִאְתֲערוָתא )לעיל עז ב(ּתָ יה ּבְ ָקא ּבֵ ָאה ְדִאְתַדּבְ ּתָ ּּתַ ּ ּ ַגְווָנא . ּ ּכְ

ִּדְנהֹוָרא ְדבוִציָנא ה . ּ ְפִתיָלה ְוָלא ִאְתְפַרׁש ִמּנָ ַקת ּבִ ָאה ְדִאיִהי אוְכָמא ִאְתַדּבְ ּתָ ִּדְנהֹוָרא ּתַ ּ ּ ּ ּּ
ה ְקַנת ֶאָלא ּבָ ְּוָלא ִאְתּתַ ְפִתיָלה ִאְתֲעִביַדת ּכֻ. ּ ְקַנת ּבַ ְּרְסָייא ִלְנהֹוָרא ִעָלָאה ְּוַכד ִאְתּתַ

ְרָייא ַעל ַההוא ְנהֹוָרא אוְכָמא ִּחָווָרא ְדׁשַ ּ ּ ּ.  
ְרְסָייא ִלְנהֹוָרא  ְרַווְייהו ִאְתֲעִביַדת ַההוא ְנהֹוָרא ִחָווָרא ּכֻ ְקָנן ּתַ ד ִמְתּתַ ְּלָבַתר ּכַ ּ ּ

ָרא ַעל ַההוא ְנ ְּסִתיָמָאה ְדָלא ִאְתֲחֵזי ְוָלא ִאְתְייַדע ַמה ְדׁשָ ּ ּוְכֵדין ְנהֹוָרא . ּהֹוָרא ִחָווָראּ



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]86דף [ -ּ

ִלים ֹכָלא. ׁשְ ִלים ּבְ ר ָנׁש ְדִאיהו ׁשְ ְּוָכך הוא ּבַ ּ ּ ּ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ּוְכֵדין ִאְקֵרי ָקדֹוׁש. ְ , ּכְ
ה ְוגו)תהלים טז( ָאֶרץ ֵהּמָ ר ּבָ ים ֲאׁשֶ ָרָזא ִעָלָאה. ' ִלְקדֹוׁשִ ַגְווָנא ָדא ּבְ   .ּּכְ

א ֲחֵזי ֲעָת, ּתָ ׁשַ ָמה , ּא ְדָעאל ַאְבָרָהם ְלַאְרָעאּבְ ִריך הוא ּכְ א ּבְ ִּאְתֲחִזִי ֵליה קוְדׁשָ ּ ְּ

ְרֶאה ֵאָליו ָמר ִדְכִתיב ַלְיָי ַהּנִ ְּדִאּתְ ַח ְלַההוא ַדְרָגא, ּ ן ֶנֶפׁש וָבָנה ִמְזּבֵ ּמָ יל ּתַ ְּוַקּבִ ְלָבַתר . ּ
יל רוַח ה ְדַקּבִ ְגּבָ ָּהלֹוך ְוָנסֹוַע ַהּנֶ ּ ם )עד(ְלָבַתר . ְ ֵדין ַוִיֶבן ׁשָ ָמה ּכְ ָקא ּגֹו ְנׁשָ ּ ְדָסִליק ְלִאְתַדּבְ ּ ּ

ַח ַלְיָי ְסָתם ָמה ְדִאיִהי ְסִתיָמא ְדָכל ְסִתיִמין, ִמְזּבֵ ָּדא ִהיא ְנׁשָ ּ.  
ין ַדְרּגִ ְּלָבַתר ָיַדע ְדָבֵעי ְלִאְצְטָרָפא וְלִאְתַעְטָרא ּבְ ּ ִּמָיד ַוֵיֶרד ַאְבָרם ִמְצָרְיָמה, ּ ּ ,

ּתְ ןְוִאׁשְ ּמָ א ּגֹו ִאּנון ְטִהיִרין. ִזיב ִמּתַ ְּוָלא ִאְתַפּתָ יָון ְדָנַחת . ְּוִאְתָצִריף ְוָתב ְלַאְתֵריה, ּ ּּכֵ
ְצַרִים, ְוִאְתָצִריף ִּמָיד ַוַיַעל ַאְבָרם ִמּמִ ְמֵהיְמנוָתא , ּ ק ּבִ ָּסִליק ַוַדאי ְוָתב ְלַאְתֵריה ְוִאְתָדּבַ ּ ּ ּ

ה ְגּבָ ִּעָלָאה ִדְכִתיב ַהּנֶ ּ.  
ִריך הוא ְוִאְתֲעִביד  א ּבְ קוְדׁשָ ק ּבְ אן וְלָהְלָאה ָיַדע ַאְבָרָהם ָחְכְמָתא ִעָלָאה ְוִאְתָדּבַ ִּמּכָ ּ ּ ְּ ּ

ֶסף וַבָזָהב. ָיִמיָנא ְדָעְלָמא ּכֶ ְקְנה ּבַ ּמִ ֵבד ְמֹאד ּבַ ֵדין ְוַאְבָרם ּכָ ּּכְ ִסְטָרא . ּ ֵבד ְמֹאד ּבְ ּכָ
ִסְטָרא ְדַמ. ְדִמְזָרח ְקֶנה ּבְ ּמִ ְטָרא ְדָדרֹום. ֲעָרבּבַ ֶסף ִמּסִ ּכֶ ְטָרא ְדָצפֹון. ּּבַ ָזָהב ִמּסִ   .ּּבַ

קו ְידֹוי א ְוֻכְלהו ַחְבַרָיא וְנׁשָ י ַאּבָ י ֶאְלָעָזר ְוַרּבִ ָּאתו ַרּבִ ּ ּ א ְוָאַמר ַווי ַווי . ּ י ַאּבָ ָכה ַרּבִ ּבְ
ַלק ִמן ָעְלָמא ַמאן ַיְנִהיר ְנהֹוָרא ְדאֹוַרְייָתא ְסּתַ ד ּתִ ְמִעין ַז. ּּכַ ָאה חוַלְקהֹון ְדַחְבַרָייא ְדׁשָ ּּכָ ּ ּ

ְִמִלין ְדאֹוַרְייָתא ִאֵלין ִמפוָמך ּ ּּ ּ ּ.  
א ֲחֵזי ְמעֹון ּתָ י ׁשִ ָעיו, ָאַמר ַרּבִ ִתיב ַוֵיֶלך ְלַמּסָ ַָמה ּכְ ָעיו . ְּלִמְפַקד ַאְתֵריה ְוַדְרּגֹוי, ּ ְלַמּסָ

ִתיב עֹו ּכְ עֹו, ְלַמּסָ א ַק. ַמאן ַמּסָ ַקְדִמיָתאָּדא ַדְרּגָ ְּדָמָאה ְדִאְתֲחֵזי ֵליה ּבְ ִתיב ָהָכא , ּ ּכְ
עֹו וְכִתיב ָהָתם  ע ִנְבֶנה)מלכים א ו(ַּמּסָ ֵלָמה ַמּסַ ֵלָמה ַוַדאי.  ֶאֶבן ׁשְ . ְּוָהא אֹוִקיְמָנא ֶאֶבן ׁשְ
ָמר ָמה ְדִאּתְ ע ּכְ   .ַמּסַ

  א''דף פד ע
ָעיו ַָוֵיֶלך ְלַמּסָ ַתר )ו' ג סוף פ''ע' הגלגולים דף ו' בס' עיין פי(. ּ א ּבָ ין ַדְרּגָ ל ִאּנון ַדְרּגִ ּ ּכָ ּ ּ

ָמר ָמה ְדִאּתְ א ּכְ ֶגב . ַּדְרּגָ ָרא לֹון ) א''דף פד ע(ִמּנֶ ית ֵאל ְלַאְתָקָנא ַאְתֵריה וְלַחּבְ ְּוַעד ּבֵ ּ
ִלים ִיחוָדא ׁשְ ְדָקא ְיא. ּּבְ ַכח ָרָזא ְדָחְכְמָתא ּכְ ּתְ ית ֵאל ִאׁשְ ֶגב ְוַעד ּבֵ   .ּותְּדָהא ִמּנֶ

ִחָלה ּתְ ם ָאֳהֹלה ּבַ ר ָהָיה ׁשָ קֹום ֲאׁשֶ ֵה, ֶּאל ַהּמָ ית ֵאל, ַמאן ָאֳהלה, א''ָאֳהלה ּבְ . ָּדא ּבֵ
ְדֲאָמָרן ֵלָמה ּכִ ִראׁשֹוָנה . ֶאֶבן ׁשְ ם ּבָ ה ׁשָ ר ָעׂשָ ַח ֲאׁשֶ ְזּבֵ ים ְוָאַמר ֶאל ְמקֹום ַהּמִ ּתו ְרׁשִ

ְרֶאה ֵאָליו ם ְיָיּוְכֵדין . ִּדְכִתיב ַלְיָי ַהּנִ ׁשֵ ם ַאְבָרם ּבְ ְמֵהיְמנוָתא . ַּוִיְקָרא ׁשָ ק ּבִ ֵדין ִאְתָדּבַ ּּכְ ּ
ֵליָמָתא   .ׁשְ

א ֲחֵזי א ְלֵעיָלא ִדְכִתיב ַוֵיָרא ְיָי ֶאל ַאְבָרם, ּתָ ּתָ ַקְדִמיָתא ָסִליק ִמּתַ ּּבְ ּוְכִתיב ַלְיָי . ּ
ְרֶאה ֵאָליו ְדֲאָמָרן . ַהּנִ א ַקְדָמָאה ּכִ ְּוָדא הוא ַדְרּגָ ֵלָמה ּ . )מסע נבנה וכתיב למסעו(ֶאֶבן ׁשְ

ה ְגּבָ ְוְלָבַתר ָהלֹוך ְוָנסֹוַע ַהּנֶ ָדרֹום חוָלֵקיה ְוַעְדֵביה. ּ א ַעד ְדִאְתַעַטר ּבַ ַתר ַדְרּגָ א ּבָ ַּדְרּגָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ .



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]87דף [ -ּ

ד ָסִליק ְוָאַמר ַלְיָי ְסָתם ָּדא ָעְלָמא ִעָלָאה, ְּלָבַתר ָסִתים ִמָלה ּכַ ן ָנִטי. ּ ּמָ ין ּוִמּתַ ַדְרּגִ ל ּבְ
ְדָקא ְיאות ַאְתֵריה ּכְ ק ּכָֹלא ּבְ א ְוִאְתָדּבַ ְּוָנִחית ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ ּ ּּ.  
ח ָרָזא ְדָחְכְמָתא ִעָלָאה ּכַ ׁשְ ין ּתִ ַדְרּגִ ל ּבְ ּכֵ ְסּתַ ד ּתִ ֶגב . ְּוָהָכא ּכַ ָעו ִמּנֶ ִתיב ַוֵיֶלך ְלַמּסָ ְַמה ּכְ

ירוָתא ְדָעְלָמ ְטָרא ְדָיִמיָנא ׁשֵ ִּמּסִ ּ ְוָנִחית , ּא ִעָלָאה ְסִתיָמא ֲעִמיָקא ְלֵעיָלא ַעד ֵאין סֹוףּ
א  ַתר ַדְרּגָ א ּבָ ַּדְרּגָ א)עד(ּ ית ֵאל ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ ֶגב ְוַעד ּבֵ   . ִמּנֶ

ְדָקא ְיאות ִדְכִתיב ֶאל  ַאְתֵריה ּכְ ק ִיחוָדא ּבְ ם ְיָי ַאְדּבַ ׁשֵ ם ַאְבָרם ּבְ ּוְכִתיב ַוִיְקָרא ׁשָ ּ ּ ּ ּּ
ִראׁשֹוָנהְמקֹום ַהּמִ ם ּבָ ה ׁשָ ר ָעׂשָ ַח ֲאׁשֶ ם. ְזּבֵ ה ׁשָ ר ָעׂשָ א , ַמאי ֲאׁשֶ ּתָ ְּדָסִליק ָלה ִמּתַ ּ

א. ְלֵעיָלא ין ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ ַדְרּגִ א ָנִחית ּבְ ּתָ ין , ְוַהׁשְ ִגין ְדִהיא ָלא ַתֲעֵדי ֵמִאּנון ַדְרּגִ ּּבְ ּ ּ
ה, ִּעָלִאין ְּוִאּנון ָלא ַיֲעדון ִמּנָ ּ ְדָקא ָיאֹותְוִיְתַיֵח, ּ ִיחוָדא ָחָדא ּכְ ּד ּכָֹלא ּבְ ּ.  

ִריך הוא ַוַדאי א ּבְ ֵדין ִאְתַעַטר ַאְבָרָהם ְוֲהָוה חוַלק ַעְדֵביה ְדקוְדׁשָ ּּכְ ּ ּ ּ ּ ּ ִאין ִאּנון . ְּ ַּזּכָ
הֹון ִריך הוא ְוהוא ִמְתַעֵטר ּבְ א ּבְ קוְדׁשָ יה ּבְ ַּצִדיַקָייא ְדִמְתַעְטֵרי ּבֵ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ ִאין ִא. ּ ָעְלָמא ַזּכָ ּּנון ּבְ

ָעְלָמא ְדָאֵתי ִאין ִאּנון ּבְ ִתיב. ֵּדין ְוַזּכָ ָלם ַצִדיִקים ְלעֹוָלם )ישעיה ס(, ֲּעַלְייהו ּכְ ך ּכֻ ּ ְוַעּמֵ ּ ְ

אֹור נֹוַגה הֹוֵלך ְואֹור ַעד ְנכֹון ַהיֹום)משלי ד(, ּוְכִתיב. ִּיְרׁשו ָאֶרץ ּ ְואֹוַרח ַצִדיִקים ּכְ ְ ּ ּ.  
ד ָמטו , ֲּאְזלו י ֲחַקל ָיְתבוּּכַ ַחד ּבֵ ְמעֹון ְוָאַמר . ּּבְ י ׁשִ ּ ְפֵנה ֵאַלי )תהלים כה(ָּפַתח ַרּבִ

יה. 'ְוָחִנִני ְוגו ָלא ּבֵ ּכָ ה ֲאַתר, ַּהאי ְקָרא ִאית ְלִאְסּתַ ַכּמָ ַהאי . ְּוָהא אֹוִקיְמָנא ֵליה ּבְ ֲאָבל ּבְ
יה ְּקָרא ִמִלין ְסִתיִמין ִאית ּבֵ א . ּד ָאַמר ְפֵנה ֵאַלי ְוָחִנִניְוִכי ָדִו. ְּפֵנה ֵאַלי. ּ ִגין ַדְרּגָ ֶּאָלא ּבְ ּ

יה ָקֲאַמר ִּדיֵליה ְדִאיהו ִאְתַעַטר ּבֵ ּ ּ ּ ָנה ֻעְזך ְלַעְבֶדך. ּ ָּתְ ִדְכִתיב, ָּ ָנה ֻעְזך ָדא ֹעז ִעָלָאה ּכְ ּּתְ ּ ָ ,
ן ֹעז ְלַמְלּכֹו)שמואל א ב( א ְמׁשִ.  ְוִיּתֵ ְַמאן ַמְלּכֹו ָדא ֶמֶלך ְסָתם ַמְלּכָ ּאוף ָהָכא . יָחאּ

ְדֲאָמָרן ֶמֶלך ְסָתם יָחא ּכִ א ְמׁשִ ְְלַעְבֶדך ָדא ַמְלּכָ ָּ ּ.  
יָעה ְלֶבן ֲאָמֶתך יה , ְָוהֹוׁשִ ָמא ְדִאּמֵ ׁשְ י ִאיהו ַעד ְדִאיהו ָאַמר ּבִ ֵריה ְדִיׁשַ ְּוִכי ָלא ֲהָוה ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ

ָמא ְדֲאבֹוי ׁשְ ָראֶּאָלא ָהא אֹוִקיְמָנא ְדַכד ֵייֵתי. ְּוָלא ּבִ ל ִמָלה ִעָלָאה ְלִאְדּכָ ר ָנׁש ְלַקּבֵ ּ ּבַ ּ ,
ִמָלה ְדִאיהו ַוַדאי ֵעי ְלֵמַהך ּבְ ּּבָ ּ ּ ּ יה ְוָלא ְלֲאבֹוי. ְ ר ְלִאּמֵ ְּוַעל ָדא ַאְדּכַ ִניָנן . ּ א ''ד(ְּותו ָהא ּתָ

ְדָקֲאָמָרן)ג דהא''ל ְ ְדָדא ֶמֶלך ּכִ ּ.  
א ֲחֵזי ְמעֹון ּתָ י ׁשִ ִתיב ַו, ָאַמר ַרּבִ ין ֹרֵעי ִמְקֵנה ַאְבָרםַמה ּכְ ִתיב ָחֵסר , ְיִהי ִריב ּבֵ ִרב ּכְ

ְּדָבָעא לֹוט ְלֶמהַדר ְלפוְלָחָנא נוְכָרָאה ְדַפְלֵחי ָיְתֵבי ַאְרָעא, יוד ּ ּ ְּוסֹוֵפיה ִדְקָרא אֹוַכח , ּ ּ
ָאֶרץ ב ּבָ ַנֲעִני ְוַהְפִריִזי ָאז יֹוׁשֵ ִּדְכִתיב ְוַהּכְ ּוְמָנָלן ְדלֹוט ַאֲהַדר ְלָס. ּ ְּרָחֵניה ְלפוְלָחָנא ּ ּ

ֶדם, ּנוְכָרָאה ע לֹוט ִמּקֶ ִּדְכִתיב ַוִיּסַ ֶדם)לעיל עד ב(ַמאי . ּ ל עֹוָלם,  ִמּקֶ ְדמֹונֹו ׁשֶ ִתיב . ִמּקַ ּכְ
ל עֹוָלם  ְדמֹונֹו ׁשֶ ֶדם ַמה ְלַהָלן ְנִטילו ִמּקַ ָנְסָעם ִמּקֶ ֶדם וְכִתיב ַוְיִהי ּבְ ע לֹוט ִמּקֶ ָּהָכא ַוִיּסַ ּּ ּ ּ

ןּאוף ָה   .ָכא ּכֵ

  ב''דף פד ע



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]88דף [ -ּ

יה יָון ְדָיַדע ַאְבָרָהם ְדלֹוט ְלָהִכי ָנֵטי ִלּבֵ ּּכֵ ּ ִּמָיד ַויֹאֶמר ַאְבָרם ֶאל לֹוט ְוגו. ּ ִּהָפֶרד ָנא ' ּ
ֲהָדאי. ֵמָעַלי ָרא ּבַ ַדאי ְלִאְתַחּבְ ָעא . ֵלית ַאְנּתְ ּכְ יה ְוָלא ּבָ ֵדין ִאְתְפַרׁש ַאְבָרָהם ִמּנֵ ּּכְ ּ

ְּלֵמיַהך וְלִא יהְ ָרא ִעּמֵ ר ְלַחָייָבא סֹוֵפיה ְלֵמיַהך ֲאַבְתֵריה , ְּתַחּבָ ְּדָכל ַמאן ְדִיְתַחּבַ ּ ּ ְּ ּ
ׁש  ִגיֵניה) ב''דף פד ע(ּוְלִאְתַעּנַ   .ּּבְ

ן ִדְכִתיב ּמָ ׁש ּתַ ר ִעם ַאְחָאב ְוִאְלָמֵלא ְזכו ְדֲאָבָהן ִאְתַעּנַ ָפט ְדִאְתַחּבַ ְּמָנָלן ִמיהֹוׁשָ ּ ּ ּ ,
ָפט)דברי הימים ב יח( ּנו. ּ ַוִיְזַעק ְיהֹוׁשָ ִזיב ִדְכִתיב ַוְיִסיֵתם ֱאלִהים ִמּמֶ ּתְ ּוְכֵדין ִאׁשְ ּ ְּוַעל ָדא . ּ

ֲהֵדיה ְדלֹוט ָעא ַאְבָרם ְלֵמיַהך ּבַ ָּלא ּבָ ּ ָעא לֹוט ְלֶמהַדר ִמּסוְרָחֵניה . ְ ל ָדא ָלא ּבָ ְּוִעם ּכָ ּ ּ
ר ַהַיְר ּכַ ל ּכִ ֶּאָלא ַוִיְבַחר לֹו לֹוט ֶאת ּכָ ּ ֶדם ִאְתְנִטיל ִמן ַקְדָמָאה ְדָעְלָמא . ֵּדןּ ע לֹוט ִמּקֶ ַּוִיּסַ

ַאְבָרָהם ֵליָמָתא ּכְ ְמֵהיְמנוָתא ׁשְ ָקא ּבִ ָעא ְלִאְתַדּבְ ְּוָלא ּבָ ָנַען. ּ ֶאֶרץ ּכְ ב ּבְ . ַאְבָרם ָיׁשַ
ָקא ּבְ ַאְתָרא ִדְמֵהיְמנוָתא וְלִמְנַדע ָחְכְמָתא ְלִאְתַדּבְ ָקא ּבְ ְּלִאְתַדּבְ ּ ּ ּ ָעֵרי . ָּמאֵריהּ ב ּבְ ְולֹוט ָיׁשַ

ר ַוֶיֱאַהל ַעד ְסדֹום ּכָ י . ַּהּכִ ִּעם ִאּנון ַחָייִבין ְדָעְלָמא ְדַנְפקו ִמּגֹו ְמֵהיְמנוָתא ִדְכִתיב ְוַאְנׁשֵ ּ ּ ּ ּ ּּ
ְדָקא ְיאות. ְּסדֹום ָרִעים ְוַחָטִאים ַלְיָי ְמֹאד ל ַחד ִאְתְפַרׁש ְלָאְרֵחיה ּכְ ּּכָ ּ ך . ּ ִאין ְְבִגין ּכָ ַזּכָ

אֹוַרְייָתא ְיָמָמא ְוֵליְלָיא ְדֵלי ּבְ ּתַ ִּאּנון ַחְבַרָייא ְדִמׁשְ ּ ִריך , ּ א ּבְ קוְדׁשָ ְְוַחְברוָתא ִדְלהֹון ּבְ ּ ּ
ִתיב. ּהוא ְלֶכם ַהיֹום)דברים ד(, ְּוֲעַלְייהו ּכְ ְיָי ֱאֹלֵהיֶכם ַחִיים ּכֻ ם ַהְדֵבִקים ּבַ ּ ְוַאּתֶ ּּ ּ:  

א ָפַתח . 'ַּאֲחֵרי ִהָפֶרד לֹוט ֵמִעּמֹו ְוגוַוְיָי ָאַמר ֶאל ַאְבָרם  י ַאּבָ ּ ַוָיָקם יֹוָנה )יונה א(ַּרּבִ
ה ִמִלְפִני ְיָי ְוגו יׁשָ ְרׁשִ ִריך הוא ִדְכִתיב . 'ִּלְברֹוַח ּתַ א ּבְ י קוְדׁשָ ּמֵ ר ִמּקַ ּתַ ַּווי ְלַמאן ְדִאְסּתַ ּ ּ ְּ

יה  ַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ ֲא)ירמיהכג(ּּבֵ ִּני ָמֵלא ְנֻאם ְיָי ְוהוא ָאֵתי ְלֶמֱעַרק  ֲהלא ֶאת ַהּשָׁ
יה ּמֵ   .ִּמּקַ

ִתיב ְדֵרָגה)שיר השירים ב(, ֶּאָלא ּכְ ֵסֶתר ַהּמַ ַלע ּבְ ַחְגֵוי ַהּסֶ ֶנֶסת .  יֹוָנִתי ּבְ ּיֹוָנִתי ָדא ּכְ
ָרֵאל ל ָעְלָמא. ִיׂשְ ֵלם ְדִאיִהי ָסְלָקא ַעל ּכָ ַלע ָדא ְירוׁשְ ַחְגֵוי ַהּסֶ ּּבְ ּ ַל. ּ ּע ִאיִהי ִעָלָאה ַמה ּסֶ

יָפא ַעל ּכָֹלא ֵלם ִאיִהי ִעָלָאה ְוַתּקִ ָלא אוף ְירוׁשְ יָפא ַעל ּכֻ ְּוַתּקִ ּ ּּ ְדֵרָגה ָדא . ּ ֵסֶתר ַהּמַ בית (ּּבְ
א ְדָכל ָעְלָמא)המקדש ים ִלּבָ ָדׁשִ ית ֹקֶדׁש ַהּקֳ ּ ֲאַתר ְדִאְקֵרי ּבֵ ּ.  

ִג ְדֵרָגה ּבְ ֵסֶתר ַהּמַ ִתיב ּבְ ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ ָתא ְדִאיִהי ּ ִאּתְ ָרא ּכְ ּתְ א ִמְסּתַ ִכיְנּתָ ן ֲהַות ׁשְ ּין ְדַתּמָ ּ
יָתא ְלַבר ְּצנוָעה ְלַבֲעָלה ְוָלא ָנְפָקא ִמּבֵ ָמה ְדַאּתְ ָאַמר . ּ ֶגֶפן )תהלים קכח(ּכְ ך ּכְ ּתְ ָ ֶאׁשְ

ֵתי ֵביֶתך ְוגו ַיְרּכְ ָפֹוִרָיה ּבְ ְרָייא ְלַבר. 'ּ ָרֵאל ָלא ׁשָ ֶנֶסת ִיׂשְ ך ּכְ א ְּכָ ְסִתירו ְדַדְרּגָ ּ ֵמַאְתָרָהא ּבִ ּ
לוָתא גֹו ּגָ ִזְמָנא ְדָגלוָתא ְדִאיהו ּבְ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ ּ ָגלוָתא, ּ ּוְבִגין ְדִאיִהי ּבְ ּ ין ִאית לֹון , ּ ָאר ַעּמִ ׁשְ

יר ְלָוה ַיּתִ   .ִּטיבו ְוׁשַ
א ּכָֹלא ֲה ְרָיין ַעל ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ָרֵאל ׁשַ ִזְמָנא ְדִיׂשְ א ֲחֵזי ּבְ ּּתָ ְדָקא ְיאותּ ן ּכְ ּקַ , ָּוה ִמְתּתַ

ִלים ֲעַלְייהו ְרְסָייא ׁשְ ְּוַעְבֵדי פוְלָחָנא וָבַקע ֲאִויִרין ְדָעְלָמא ְוָסִליק ַההוא פוְלָחָנא , ְּוּכֻ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ
ְלחֹוַדְייהו, ְּלֵעיָלא ְלַאְתֵריה ָרֵאל ּבִ ְקַנת ְלפוְלָחָנא ֶאָלא ְלִיׂשְ ִגין ְדַאְרָעא ָלא ִאְתּתַ ּּבְ ּ ּּ .

ה  ְלִטין ּבָ ָאר ַעִמין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ֲהוו ִמְתַרֲחֵקי ְדָלא ֲהוו ׁשָ ך ׁשְ ּוְבִגין ּכָ ּ ּ ּ ּ ּּ ְ

ְמִצית ִגין ְדָלא ִאְתָזנו ֶאָלא ִמּתַ א ּבְ ּתָ ְדַהׁשְ ּּכִ ּ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]89דף [ -ּ

ִזְמָנא ְדֵב ִליִטין ּבְ ה ַמְלִכין ֲהוו ְדׁשַ ּמָ ְּוִאי ֵתיָמא ָהא ָחֵמיָנן ּכַ ּ ְקָדׁש ַקָיים ַעל ּּ ּית ַהּמִ ּ
א ֲחֵזי. ָעְלָמא ָרֵאל ַאְרָעא, ּתָ ַבִית ִראׁשֹון ַעד ָלא ְסִאיבו ִיׂשְ ָאר , ּּבְ ְלִטין ׁשְ ָּלא ֲהוו ׁשָ

ל  ְלִטין ְוָלאו ּכָ ְמִצית וָבה ֲהוו ׁשָ ַּעִמין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ֶאָלא ִאְתָזנו ִמּתַ ּ ּ ּ ּּ ּ
ך יָו. ְּכָ א ֵמַאְתָרה ּכֵ ִכיְנּתָ ְבָיכֹול ָדחו ָלה ִלׁשְ ֵדין ּכִ ָרֵאל ְוָסִאיבו ַאְרָעא ּכְ ּן ְדָחבו ִיׂשְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ

א ָאֳחָרא ְלָטָאה, ְּוִאְתָקְרַבת ְלדוְכּתָ ָאר ַעִמין ְוִאְתְייִהיב לֹון ְרׁשו ְלׁשַ ְלִטין ׁשְ ּוְכֵדין ׁשָ ּ.  
א ֲחֵזי ִליט ֲע, ּתָ ָרֵאל ָלא ׁשַ ִריך הוא ַּאְרָעא ְדִיׂשְ א ּבְ ר קוְדׁשָ א ָאֳחָרא ּבַ ָּלה ְמַמּנָ ּ ְּ

ְלחֹודֹוי גֹו ַאְרָעא. ּבִ ָרֵאל ְוֲהוו ְמַקְטִרין ְלַטֲעָוון ָאֳחָרִנין ּבְ ֲעָתא ְדָחאבו ִיׂשְ ּוְבׁשַ ּ ּ ְבָיכֹול , ּ ּכִ
ָרא ַטֲעָוון ָאֳחָר ֵכי וְמַקְטֵרי ְלִאְתַקׁשְ ִכיְנָתא ֵמַאְתָרה וָמׁשְ ִּאַדְחָייא ׁשְ ּ ּ אּ ִכיְנּתָ ּוְכֵדין , ן ּגֹו ׁשְ

ְלָטנוָתא ִגין ִדְקֹטֶרת ִקְטָרא הוא ְלִאְתַקָטָרא, ִּאְתְייִהיב לֹון ׁשָ ּּבְ ּ ָאר . ּ ְלטו ׁשְ ּוְכֵדין ׁשָ ּ
ין ּוָבְטלו ְנִביִאים, ַעּמִ ַאְרָעא, ּ ְלטו ּבְ ין ִעָלִאין ָלא ׁשָ ְּוָכל ִאּנון ַדְרּגִ ּ ּּ.  

ְלָטנוָתא ִד ְּוָלא ַאֲעִדיו ׁשָ ּ ְייהוּ א ְלַגּבַ ִכיְנּתָ כו ִלׁשְ ִגין ְדִאּנון ָמׁשְ ין ּבְ ָאר ַעּמִ ּׁשְ ּ ּ ְּוַעל ָדא . ּ
ָאר  ׁשְ א ּבִ ִכיְנּתָ ָגלוָתא ִדׁשְ ן ּבְ ּכֵ ָאר ַעִמין ָלא ַאֲעִדיו ְוָכל ׁשֶ ִני ָהא ׁשוְלָטנוָתא ִמׁשְ ֵבית ׁשֵ ּּבְ ּ ּ ּ ּ

ְלִטין וְבִגין ּכָ ן ׁשָ ָאר ְמַמּנָ ין ֲאַתר ִדׁשְ ַּעּמִ ְיהוּ ּבַ א ְדִאְתְקִריַבת ּגַ ִכיְנּתָ ְלהו ַיְנִקין ִמן ׁשְ ּך ּכֻ ּ ּ ְ.  

  א''דף פה ע
ָראן ַעל ַאְרָעא וָפְלֵחי פוְלָחָנא ) א''דף פה ע(ְוַעל  ָרֵאל ֲהוו ׁשָ ִזְמָנא ְדִיׂשְ ָּדא ּבְ ּ ּ ּ ּּ

ִריך הוא א ּבְ ְּדקוְדׁשָ יַנְייהו ְוָלא ָנְפַק, ְּ א ֲהַות ְצנוָעה ּבֵ ִכיְנּתָ ּׁשְ יָתא ְלַבר ּ ת ִמּגֹו ּבֵ
ְלָייא ִאְתּגַ ַההוא ִזְמָנא ָלא ָנְטלו ְנבוָאה ֶאָלא . ּבְ ל ִאּנון ְנִביִאים ְדֲהוו ּבְ ך ּכָ ּוְבִגין ּכָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ

ְדָקֲאָמָרן ַאְתָרה ּכִ א. ּּבְ ך יֹוָנה ֲהָוה ָעַרק ְלַבר ֵמַאְרָעא ַקִדיׁשָ ּוְבִגין ּכָ ֵלי ֲעֵליה , ְּ ְּדָלא ִיְתּגְ ּ
ִריך הואְּנבוָא א ּבְ ִליחוָתא ְדקוְדׁשָ ׁשְ ּה ְוָלא ְיַהך ּבִ ּ ּ ְּ ְ.  

ָבֶבל ְדִאיהו ְלַבר א ּבְ ִכיְנּתָ ְלָייא ׁשְ ְּוִאי ֵתיָמא ָהא ָחִמיָנן ְדִאְתּגַ ּ , ָּהא אֹוִקיְמָנא ִדְכִתיב. ּּ
ְּדֲהָוה ַמה ְדָלא ֲהָוה ִמן ַקְדַמת ְדָנא ִמיֹוָמא ְדִאְתּבְ,  ָהֹיה ָהָיה)יחזקאל א( ּ ּ אּ י ַמְקְדׁשָ , ִּני ּבֵ

ָבר ֲעָתא ֲהַות וְכִתיב ַעל ְנַהר ּכְ ְּוַהִהיא ְנבוָאה ְלׁשַ ֵרי , ּ ָּנָהר ִדְכָבר ֲהָוה ִמיֹוָמא ְדִאְתּבְ ּ
ִדיר ֲעֵליה ִדְכִתיב, ָעְלָמא ְלָייא ּתָ א ִאְתּגַ ִכיְנּתָ ּוׁשְ ּ קֹות )בראשית ב(, ּּ  ְוָנָהר יֹוֵצא ֵמֵעֶדן ְלַהׁשְ

ן וִמ ם ִיָפֶרד ְוגוֶּאת ַהּגָ ּ ְוָדא ִאיהו ַחד ִמיַנְייהו)שם האחד וגו(. 'ּּשָׁ ּ.  
ָרֵאל ְלפום ַצֲעַרְייהו ֲעָתא ְדִאְצְטִריכו ָלה ִיׂשְ א ְלפום ׁשַ ִכיְנּתָ ְלָייא ׁשְ ן ִאְתּגַ ְּוַתּמָ ּ ּ ּ ּ ּ ֲאָבל . ּ

ְלָייא ִזְמָנא ָאֳחָרא ָלא ִאְתּגַ ִגין ְדָלא ִת. ּּבְ ך יֹוָנה ּבְ ּוְבִגין ּכָ א ְוָלא ְּ ִכיְנּתָ ֵרי ֲעלֹוי ׁשְ ׁשְ
ֵלי ֲעֵליה א ְוֲעַרק, ִּתְתּגְ ּוְכִתיב . ּ ִמִלְפֵני ְיָי)יונה א(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב . ָּאַזל ֵמַאְרָעא ַקִדיׁשָ

י ִמִלְפִני ְיָי הוא ּבֹוֵרַח ים ּכִ י ָיְדעו ָהֲאָנׁשִ ּּכִ ּּ.  
א ֲחֵזי ְל, ּתָ א ָלא ִאְתּגַ ִכיְנּתָ ה ִדׁשְ ּמָ ּּכְ ַאְתָרא ְדִאְתֲחֵזי ָלהּ ָּיא ֶאָלא ּבְ ּ ּאוף ָהִכי ָלא , ּ

ר ָנׁש ְדִאְתֲחֵזי ָלה ּבַ ְלָיא ֶאָלא ּבְ ִּאְתֲחֵזי ְוָלא ִאְתּגַ ּ ּ ְּדָהא ִמן יֹוָמא ְדָסִליק ַעל ְרעוֵתיה . ּ ּ ּ ּ
ֻסְרָחֵניה ְּדלֹוט ְלִאְתַהְפָכא ּבְ א ֵמַאְבָרָהם, ּּ ְלַקת רוָחא ַקִדיׁשָ ִּאְסּתַ יהְוַכד. ּ ַלק לֹוט ִמּנֵ ּ ִאְסּתַ ּ ,



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]90דף [ -ּ

יה ֲהָדא הוא ִדְכִתיב ַוְיָי ָאַמר ֶאל ַאְבָרם ַאֲחֵרי ִהָפְרד לֹוט  דוְכּתֵ א ּבְ ָרא רוַח קוְדׁשָ ִּמָיד ׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
  .'ֵמִעּמֹו ְוגו

א ֲחֵזי ב ְלֻסְרָחֵניה, ּתָ יָון ְדָחָמא ַאְבָרָהם ְדלֹוט ֲהָוה ּתָ ּּכֵ ּ ַמר ָא. ֲּהָוה ָדִחיל ַאְבָרָהם, ּ
א ְדַאֲעַטר ִלי  ִגיֵניה חוָלָקא ַקִדיׁשָ ִגין ַחְברוָתא ְדָדא ֲאִביְדָנא ּבְ לֹום ּבְ ִּדיְלָמא ַחס ְוׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ

ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ קֹום . ְּ א ָנא ֵעיֶניך וְרֵאה ִמן ַהּמָ יה ָאַמר ֵליה ׂשָ יָון ְדִאְתְפַרׁש ִמּנֵ ּּכֵ ּ ּ ָּ ּ
ם ר ַאָתה ׁשָ   .ֲאׁשֶ

קֹו ֵהיְמנוָתא ַמאי ִמן ַהּמָ ַקְדִמיָתא ְוִאְתַעְטַרת ּבְ יה ּבְ ַקת ּבֵ ם ְדִאְתַדּבְ ה ׁשָ ר ַאּתָ ּם ֲאׁשֶ ּ ּ ּ ּ
ֵליָמָתא ה ָוֵקְדָמה ְוָיָמה. ׁשְ ַקְדִמיָתא ִדְכִתיב ַוֵיֶלך . ָצפֹוָנה ָוֶנְגּבָ ָעיו ְדֲהוו ּבְ ְִאֵלין ִאּנון ַמּסָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
ָעיו ְג. ְלַמּסָ ְוְכִתיב ָהלֹוך ְוָנסֹוַע ַהּנֶ הּ ְמֵהיְמנוָתא . ּבָ ין ִעָלִאין ְדִאְתַעַטר ּבִ ִּאֵלין ַדְרּגִ ּ ּ ּּ ּ

ַקְדִמיָתא ֵליָמָתא ּבְ   .ׁשְ
ר  ל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ י ֶאת ּכָ נֹוי ְלָעְלִמין ִדְכִתיב ּכִ יה וִמן ּבְ ר ְדָלא ַיֲעֵדי ִמּנֵ ּשַׂ ּוְכֵדין ִאְתּבַ ּ ּ ּ ּ

ה רֹוֶאה ה רֹוֶאה. ַאּתָ ר ַאּתָ ָּדא ַדְר. ַמאי ֲאׁשֶ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ּ ְלָיא ֵליה ּכְ א ַקְדָמָאה ְדִאְתּגַ ּּגָ ּּ
ְרֶאה ֵאָליו ְלהו . ַלְיָי ַהּנִ ִליל ִמּכֻ ִגין ְדַדְרָגא ָדא ַקְדָמָאה ִאְתּכְ ה רֹוֶאה ּבְ ר ַאּתָ ך ֲאׁשֶ ּוְבִגין ּכָ ּ ּ ְּ

יה ין ְוֻכְלהו ִאְתֲחזון ּבֵ ַּדְרּגִ ּ ּ ל ָהָאֶרץ ֲא, ּ י ֶאת ּכָ ך ּכִ ְוְבִגין ּכָ ה רֹוֶאה ְוגוּ ר ַאּתָ   .'ׁשֶ
לוד ִפיָזא ּבְ ֵבי אוׁשְ י ֶאְלָעָזר ִאֲעַרא ּבְ ַּרּבִ י ִחְזִקָיה, ּּ יה ַרּבִ ְּוֲהָוה ִעּמֵ ֵליְלָיא ְלִמְלֵעי . ּ ָקם ּבְ

אֹוַרְייָתא יה, ּבְ ּבֵ י ִחְזִקָיה ּגַ ָּקם ַרּבִ ִקיְסְטָרא ְדקוְסָטא ַחְבַרְי. ּ י ֶאְלָעָזר ּבְ ָּאַמר ֵליה ַרּבִ ּ יא ּ
ִכיֵחי   .ׁשְ

י ֶאְלָעָזר ְוָאַמר  ֲעֵצי ַהַיַער ְוגו)שיר השירים ב(ָּפַתח ַרּבִ ַתפוַח ּבַ ּ ּכְ ּ ַתפוַח. 'ּ ּּכְ א , ּ ָּדא קוְדׁשָ ּ
ִריך הוא ּּבְ ָאר ִאיָלִנין ְדָלא ִאית ְדָדֵמי ֵליה, ְ ל ׁשְ ְגָוונֹוי ִמּכָ ְּדִאיהו ָחִמיד וִמְתַעַטר ּבִ ּ ּ ּ ּ ּ ּ .

ים ִאיהו ִמּכֹ ָוֵתיה, ָּלאָּרׁשִ ים הוא ְדֵלית ָאֳחָרא ּכַ ָּרׁשִ ּ ּ י. ּ ִצלֹו ִחַמְדּתִ ך ּבְ ִגיִני ּכָ ּּבְ ִצלֹו ְוָלא . ְ ּּבְ
ִצָלא ָאֳחָרא ן. ּּבְ ָאר ְמַמּנָ ִצלֹו ְוָלא ְבִצָלא ִדׁשְ ּּבְ י. ּ ְדּתִ ִּמן יֹוָמא ְדֲהָוה ַאְבָרָהם , ֵאיָמַתי, ִחּמַ

ָעְלָמא ְדִאיהו ָחִמיד ְוָרִחים ֵל ּּבְ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמרּ ַאֲהָבה ּכְ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ּיה ְלקוְדׁשָ ּ ישעיה (, ְּ
י.  ַאְבָרָהם אֹוֲהִבי)מא א, ּוִפְריֹו ָמתֹוק ְלִחּכִ א ַקִדיׁשָ ָּדא הוא ִיְצָחק ְדִאיהו ִאיּבָ ּ ּ ּ ּ.  

י ְבּתִ י ְוָיׁשַ ִצלֹו ִחַמְדּתִ ָּדָבר ַאֵחר ּבְ ִדיק , יּוִפְריֹו ָמתֹוק ְלִחּכִ. ָּדא ַיֲעֹקב, ּ ָּדא יֹוֵסף ַהּצַ ּ
ָעְלָמא ין ּבְ ְּדֲעַבד ֵפיִרין ַקִדיׁשִ ִתיב . ּּ . ּ ֵאֶלה ּתֹוְלדֹות ַיֲעֹקב יֹוֵסף)בראשית לז(ְּוַעל ָדא ּכְ
ְּדָכל ִאּנון ּתֹוְלדֹות ְדַיֲעֹקב  ּ דעביד , א ביוסף הצדיק קיימי''נ( )יוסף דאיהו דעביד תולדות(ּ

ָמא ְדֶאְפַרִים , ) שבטיםג''א ל''ד( )תולדות כעין כלהו ָרֵאל ַעל ׁשְ ך ִאְקרון ִיׂשְ ּוְבִגין ּכָ ְּ

יר ִלי ֶאְפַרִים ְוגו)ירמיה לא(, ִּדְכִתיב   .' ֲהֵבן ַיּקִ

  ב''דף פה ע
ֲעֵצי ַהַיַער ַתפוַח ּבַ ָּדָבר ַאֵחר ּכְ ּ ְּדָדֵמי ֵליה ְלַתפוַח ְדָסִליק ֵריִחין . ָּדא ַאְבָרָהם. ּּ ּ ּ דף פה (ּּ

ֵני ָדֵריהְוִא) ב''ע ל ּבְ ֵליָמָתא ַעל ּכָ ְמֵהיְמנוָתא ׁשְ ים ּבִ ְּתְרׁשִ ים ַחד ְלֵעיָלא, ּ , ְוִאְתְרׁשִ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]91דף [ -ּ

א ִדְכִתיב  ים ַחד ְלַתּתָ ַמאי ַטְעָמא ֲהָוה .  ֶאָחד ָהָיה ַאְבָרָהם)ד''ג כ''יחזקאל ל(ְּוִאְתְרׁשִ
ָעְלָמא ִדי ָסִליק ִלְמֵהיְמנוָתא . ֶאָחד ְּדָלא ֲהָוה ָאֳחָרא ּבְ ר ִאיהוּ ִריך הוא ּבַ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ְּ .

ר ָעׂשו ְבָחָרן ֶפׁש ֲאׁשֶ ִתיב ְוֶאת ַהּנֶ י ִחְזִקָיה ְוָהא ּכְ ָּאַמר ֵליה ַרּבִ ָען ִאּנון . ּּ ָּאַמר ֵליה ַעד ּכְ ּ
הו ַאְבָרָהם ין ִעָלִאין ְדִאְתַעַטר ּבְ ַדְרּגִ ָּלא ֲהוו ּבְ ּ ּ ּ.  

ַמְעָנא ְדָל ְּלָבַתר ָאַמר ֵליה תו ׁשְ ּ ִיְצָחק ְוַיֲעֹקבּ ַלק ּבְ ּא ִאְקֵרי ַאְבָרָהם ֶאָחד ַעד ְדִאְסּתַ ּ .
ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב  ַלק ּבְ יָון ְדִאְסּתַ ּּכֵ ֵדין ִאְקֵרי )א והא''נ(ּ ָלְתהֹון ֲאָבָהן ְדָעְלָמא ּכְ ְלהו ּתְ ּ ְוֲהוו ּכֻ ּ ּ

ל ּבְ. ַאְבָרָהם ֶאָחד ים ִמּכָ ָעְלָמא ָרׁשִ פוַח ּבְ ּוְכֵדין הוא ּתַ ּ ִפיר ָקא . ֵני ָעְלָמאּּ ָּאַמר ֵליה ׁשַ ּ
  .ֲאַמְרּתְ

ִריך הוא א ּבְ ֲעֵצי ַהַיַער ָדא קוְדׁשָ ַתפוַח ּבַ ָּדָבר ַאֵחר ּכְ ּ ּ ּ ְּ ּ ִריך . ּ א ּבְ ן דֹוִדי ָדא קוְדׁשָ ְּכֵ ּ ּ ּ
ִריך הוא. ּהוא א ּבְ ִצלֹו ָדא קוְדׁשָ ּּבְ ּ ְּ י. ּ ְבּתִ י ְוָיׁשַ ֵלי ק, ִחַמְדּתִ יֹוָמא ְדִאְתּגְ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ּוְדׁשָ ְּ

ָרֵאל אֹוַרְייָתא ְוָאְמרו  ילו ִיׂשְ ַּעל טוָרא ְדִסיַני ְוַקּבִ ּ ַמע)שמות כד(ּ ה ְוִנׁשְ   . ַנֲעׂשֶ
י הו . ּוִפְריֹו ָמתֹוק ְלִחּכִ ִּאֵלין ִמִלין ְדאֹוַרְייָתא ִדְכִתיב ּבְ ּ ּ ּ ּ וְמתוִקים ִמְדַבׁש )תהלים יט(ּ ּ ּ

יָּדָבר ַאֵח. ְּונֹוֶפת צוִפים א , ּר וִפְריֹו ָמתֹוק ְלִחּכִ ַמְתהֹון ְדַצִדיַקָיא ְדֻכְלהו ִאיּבָ ִּאֵלין ִנׁשְ ּ ּ ּ ּ
יה ְלֵעיָלא ִריך הוא ְוָקְייֵמי ִעּמֵ א ּבְ ְּדעֹוָבדֹוי ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ.  

א ֲחֵזי ִריך הוא ּכֻ, ּתָ א ּבְ א ְדעֹוָבדֹוי ְדקוְדׁשָ ָמִתין ְדָעְלָמא ְדִאּנון ִאיּבָ ל ִנׁשְ ּּכָ ּ ּ ּ ּ ּ ְּלהו ַחד ְּ
ָרָזא ַחד ְגָווִנין ְדַכר ְונוְקָבא, ּבְ ין ּבִ ְלהו ִמְתָפְרׁשִ ְּוַכד ָנֲחֵתי ְלָעְלָמא ּכֻ ּ ְּוִאּנון ְדַכר ְונוְקָבא , ּּ ּ ּ

ֲחָדא ִרין ּכְ   .ְמֻחּבָ
א ֲחֵזי י ְדכוָרא ָעִביד ֶנֶפׁש, ְוּתָ א ְדנוְקָבא ְלַגּבֵ יאוְבּתָ ּּתִ ּ א ִד. ּ ּוְרעוָתא ְדִתיאוְבּתָ ּ ּ ּ ְּדכוָרא ּ

ה קוָתא ִדיֵליה ּבָ י נוְקָבא ְוִאְתַדּבְ ְּלַגּבֵ ּ ּ ּ א , ּ יאוְבּתָ ַּאִפיק ֶנֶפׁש ְוָכִליל ּתִ  )א תיאובתיה''נ(ּ
ְּדנוְקָבא ְוָנִטיל ָלה ִליל. ּ א ִדְלֵעיָלא ְוִאְתֲעִבידו ְרעוָתא ) ְוִאְתּכְ ִתיאוְבּתָ ָאה ּבְ ּתָ א ּתַ יאוְבּתָ ּּתִ ּ ּ ּ ּ
ָלא ִפירוָד ָּחָדא ּבְ   .אּ

ָקן )נטיל(ּוְכֵדין  ין ְדַתְרַווְייהו ִמְתַדּבְ ַרת ִמן ְדכוָרא ְוִתיאוְבּתִ ִליל ּכָֹלא נוְקָבא ְוִאְתַעּבְ ּ ּכָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
ֲחָדא ָדא, ּכְ ִליל ָדא ּבְ ְּוַעל ָדא ּכָֹלא ּכָ ֲחָדא ָנְפִקין. ּּ ָמִתין ָנְפִקין ְדַכר ְונוְקָבא ּכְ ְּוַכד ִנׁשְ ּ .

יָון ְדָנֲח ן ָדא ְלִסְטָרא ָדא ְוָדא ְלִסְטָרא ָדאְּלָבַתר ּכֵ ֵּתי ִמְתָפְרׁשָ ִריך הוא , ּ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְּ

ְלחֹודֹוי. ְּמַזִווג לֹון ְלָבַתר ִריך הוא ּבִ א ּבְ ְּוָלא ִאְתְייִהיב ִזווָגא ְלָאֳחָרא ֶאָלא ְלקוְדׁשָ ּ ּ ְּ ּ ,
ְדָקא ָי ָרא לֹון ּכְ ְּדִאיהו ָיַדע ִזווָגא ִדְלהֹון ְלַחּבְ ּ ּ ּ   .אֹותּ

ֶנֶפׁש  ר ֶנֶפׁש ּבְ ִגין ְדִאְתַחּבַ אֹוַרח ְקׁשֹוט ּבְ עֹוָבדֹוי ְוָאִזיל ּבְ ר ָנׁש ְדָזֵכי ּבְ ָאה הוא ּבַ ַּזּכָ ּ ּ
ָמה ְדֲהָוה ֵמִעיָקָרא ְדָקא ְיאות, ּּכְ ִלים ּכְ ר ָנׁש ׁשְ עֹוָבדֹוי ָדא הוא ּבַ ְּדָהא ִאי ָזֵכי ּבְ ּ ּ ּוְבִגין . ּ
ִתיב וִפְריֹו ָמ ך ּכְ ּּכָ יְ יה ָעְלָמא. תֹוק ְלִחּכִ ְרָכא ִמּנֵ ִתּקוָנא ְמֹבָרך ְלִאְתּבָ ְּדהוא ּבְ ּ ּ ִגין , ְּ ּבְ

ְלָיא ִאי ָזֵכי ִאי ָלא ָזֵכי עֹוָבִדין ְדַבר ָנׁש ּתַ ְּדֹכָלא ּבְ ּּ.  
ַמְעָנא ִדְכִתיב י ִחְזִקָיה ָהִכי ׁשָ ָּאַמר ַרּבִ י ֶפְרְיך ִנְמָצא)הושע יד(, ּ ּנִ ָ ִמּמֶ א . ּ ִריך ּקוְדׁשָ ְּבְ

י ַוַדאי ֶפְרְיך ִנְמָצא ּנִ ָרֵאל ִמּמֶ ָהוא ָאַמר ֵליה ִלְכְנֶסת ִיׂשְ ּ ּ ּ ִתיב ֶאָלא . ּ ֶּפְרִיי ִנְמָצא ָלא ּכְ ּ



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]92דף [ -ּ

ֶָפְרְיך ִליל . ּ תוְקָפא ִדְדכוָרא ְוִאְתּכְ ִליל ּבְ א ְדנוְקָבא ְדֲעִביד ֶנֶפׁש ְוִאְתּכְ יאוְבּתָ ַּההוא ּתִ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
ֶנֶפׁש ְוִאְת ְדֲאָמָרןֶנֶפׁש ּבְ ָדא ּכִ ִליל ָדא ּבְ ֲּעִבידו ָחד ּכָ ָעְלָמא. ּ ְרַווְייהו ּבְ חו ּתַ ּכָ ּתַ ְּלָבַתר ִאׁשְ ּ ,

א ְדנוְקָבא ַכח ִאיּבָ ּתְ ֵחיָלא ִדְדכוָרא ִאׁשְ ְּוָדא ּבְ ּ ּ.  
א ִדְדכוָרא ַכח ִאיּבָ ּתְ א ְדנוְקָבא ִאׁשְ ִתיאוְבּתָ ָּדָבר ַאֵחר ּבְ ּ ּ ּ א . ּ יאוְבּתָ ְּדִאי ָלאו ּתִ ְּדנוְקָבא ּ ּ

י ֶפְרְיך ִנְמָצא ּנִ י ְדכוָרא ָלא ִאְתֲעִבידו ֵפיִרין ְלָעְלִמין ֲהָדא הוא ִדְכִתיב ִמּמֶ ְָלַגּבֵ ּ ּּ ּ ּ:  
ְנָער ְוגו יֵמי ַאְמָרֶפל ֶמֶלך ׁשִ י יֹוֵסי ָפַתח . 'ְַוְיִהי ּבִ ְזָרח ֶצֶדק )ישעיה מא(ַּרּבִ  ִמי ֵהִעיר ִמּמִ

ּאי ְקָרא אוְקמוָה ַחְבַרָייאַה. 'ִּיְקָרֵאהו ְלַרְגלֹו ְוגו ָרָזא ְדָחְכְמָתא ִאיהו. ּ . ֲּאָבל ַהאי ְקָרא ּבְ
ִריך הוא ְלֵעיָלא א ּבְ ְבָעה ְרִקיִעין ֲעַבד קוְדׁשָ ִניָנן ׁשִ ְּדָהא ּתָ ּ מֹוַדע ְיָקָרא , ְּ ּתְ ְּוֻכְלהו ְלִאׁשְ

ִריך הוא א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ֵּהיְמנוָתא ִעָלָאהְּוֻכְלהו ָקְייִמין ְלאֹוָדָעא ָרָזא ִדְמ, ְּ ּ.  

  א''דף פו ע
א ֲחֵזי ְבָעה, ּתָ ְייהו ְדִאּנון ׁשִ ִּאית ְרִקיָעא ִעָלָאה ָסִתים ְלֵעיָלא ִמּנַ ּ ּ ְּוָדא הוא ְרִקיָעא , ּ

ר לֹון ְוָנִהיר לֹון ְלֻכְלהו ְּדַדּבָ א ְדָלא ְיִדיָעא, ְוָדא ָלא ִאְתְייַדע, ּ ֶאְלּתָ ׁשְ ִגין , ְּוָקְייָמא ּבִ ּבְ
ָווִהין ֲעֵליה, ּיהו ָסִתים ְוָעִמיקְּדִא ְּוֹכָלא ּתְ ך ִאְקֵרי ִמ, ּ ְוְבִגין ּכָ ָמה ְדאוְקמוָה ִדְכִתיב, י''ּ ּּכְ ּ ּ ,

ָמר)איוב לח( ַרח ְוִאּתְ ֶטן ִמי ָיָצא ַהּקָ ְּוַהאי הוא ְרִקיָעא ִעָלָאה ,  ִמּבֶ ְּדָקְייָמא ) א''דף פו ע(ּ
ְבָעה ל ִאּנון ׁשִ   .ַּעל ּכָ

ְלהו ְוָלא ָנִהירְוִאית ְלַתּתָ ָאה ִמּכֻ ּתָ ּא ְרִקיָעא ְדִאיהו ּתַ ּ ָאה ְדָלא , ּ ּתָ ּוְבִגין ְדִאיהו ּתַ ּ ּ ּ
יה, ָנִהיר ר ּבֵ ַּההוא ְרִקיָעא ְדֲעַלְייהו ִאְתַחּבַ ּ ּ ַגֵויה ְוִאְקֵרי , ּ ִליל לֹון ּבְ ֵרין ַאְתָוון ּכָ ְּוִאֵלין ּתְ ּ ּ

ְּדַההוא ְרִקיָעא ִעָלָאה ְדִאְקֵרי, ָים ּ   .י'' ִמּּ
יה ִגין ְדָכל ִאּנון ְרִקיִעין ָאֳחָרִנין ִאְתֲעִבידו ַנֲחִלין ְוָעאִלין ְלַגּבֵ ּּבְ ּ ּ ּוְכֵדין ִאיהו ַים , ּ ּ

ין ְונוִנין ִלְזַנְייהו ִּעָלָאה ְוֲעַבד ִאיּבִ ּ ְּוַעל ָדא ָאַמר ָדִוד , ּ דֹול וְרַחב )תהלים קד(ּ ּ ֶזה ַהָים ּגָ ּ
ם ֶרֶמׂש ְוֵאין ִמ דֹולֹותָיַדִים ׁשָ ְּסָפר ַחיֹות ְקַטּנֹות ִעם ּגְ ּ.  

ִתיב ְזָרח ֶצֶדק ִיְקָרֵאהו ְלַרְגלֹו)ישעיה מא(, ְּוַעל ָדא ּכְ ְזָרח. ּ ִמי ֵהִעיר ִמּמִ . ִמי ֵהִעיר ִמּמִ
ּ ָדא הוא )'א צדק יקראהו לרגלו וגו''ד, א דא שרה''נ(. ֶּצֶדק ִיְקָרֵאהו ְלַרְגלֹו. ָּדא ַאְבָרָהם ּ

ָאה ְדֻכְלהו ְרִקיִעין ְדִאְתֲעִביד ָיםְרִקיָעא ּתַ ּּתָ ּ ּ.  
ן ְלָפָניו ּגֹוִים ְנִאין, ַמאן ַהאי. ִיּתֵ ָאה ְדֲאָמָרן ְדֲעִביד נוְקִמין ְוַאִפיל ׂשָ ּתָ ּהוא ְרִקיָעא ּתַ ּ ּ ּ ּ .

ח ָדִוד ְוָאַמר  ּבַ ּתַ ּוְבַהאי ִאׁשְ ְנַאי ַאְצִמי)תהלים יח(ּ ה ִלי ֹעֶרף וְמׂשַ ּ ְוֹאיַבי ָנַתּתָ ישעיה (. ֵתםּ
ן ְלָפָניו ּגֹוִים)מא ִריך הוא .  ִיּתֵ א ּבְ ין ְדֲהָוה ָרִדיף ֲעֵליהֹון ַאְבָרָהם ְוקוְדׁשָ ִּאֵלין ִאּנון ַעּמִ ּ ּ ְּ ּ

יתן לפניו . אלין מלכים דממנן לעילא עלייהו) מאי ירד אלא. (ומלכים ירד(. ֲהָוה ָקִטיל לֹון
ּ וְמָלִכים ַיְרְד )אלין עמין דלתתא, גוים ן ַרְבְרָבן ִדְלֵעיָלאּ ִּאֵלין ְמַמּנָ א . ּ ְּדַכד ֲעִביד קוְדׁשָ ּ

ָעְלָמא  ִריך הוא ִדיָנא ּבְ ּּבְ ּ א)א בעמא''ד(ְ ֵעיָלא ְוַתּתָ ֹכָלא ֲעִביד ִדיָנא ּבְ ּ ּבְ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]93דף [ -ּ

ַרְגָליו ֹלא ָיבֹוא לֹום ֹאַרח ּבְ ִּיְרְדֵפם ָדא ַאְבָרָהם. ִּיְרְדֵפם ַיֲעבֹור ׁשָ ה ָרִדיף ְּדַאְבָרָהם ֲהָו. ּ
יה ְוָקִטיל לֹון, לֹון ִריך הוא ֲהָוה ָעַבר ַקּמֵ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ א . ְּ לֹום ָדא קוְדׁשָ ִּדְכִתיב ַיֲעבֹור ׁשָ ּ ּ

לֹום ִריך הוא ְדִאְקֵרי ׁשָ ּּבְ ּ ְ.  
ַרְגָליו לא ָיבֹוא גֹו. ֹאַרח ּבְ גֹו ֲעָנֵני אֹו ּבְ ך ְדֲהָוה ַאְבָרָהם ָאִזיל ּבְ ְּוִכי ַסְלָקא ַדְעּתָ ְ 

ּסוְסָוון וְרִתיִכין ַרְגָליו ֹלא ָיבֹוא. ּ יה ְדַאְבָרָהם ָלא , ֶּאָלא ֹאַרח ּבְ ְּדָלא ֲהָוה ָאִזיל ַקּמֵ ּ ּ
ַרְגָליו ְלחֹודֹוי ִדְכִתיב ֹאַרח ּבְ ִריך הוא ּבִ א ּבְ ִליָחא ֶאָלא קוְדׁשָ ַּמְלָאָכא ְוָלא ׁשְ ּ ְּ ַמאן ַרְגָליו . ּ

חֹו ִּאֵלין ַמְלָאִכין ְדִאּנון ּתְ ּ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמרּ ִריך הוא ּכְ א ּבְ ּתֹוי ְדקוְדׁשָ ּ ּ ְוָעְמדו )זכריה יד(, ְּ
יֹום ַההוא ְוגו ַּרְגָליו ּבַ ּ'.  

ְזָרח א ֲחֵזי. ָּדָבר ַאֵחר ִמי ֵהִעיר ִמּמִ ִריך הוא ִאְתָער ָעְלָמא , ּתָ א ּבְ ֲעָתא ְדקוְדׁשָ ׁשַ ּּבְ ּ ְּ

ְּלַאְייָתָאה ְלַאְבָרָהם וְלָקְרָבא ֵליה ְל יהּ ין ַיֲעֹקב ְלֵמיַפק , ַּגּבֵ ִגין ְדַזּמִ ַּהאי ִאְתֲערוָתא ּבְ ּ ּ
ִריך הוא א ּבְ יה ְדקוְדׁשָ ִאין ַקּמֵ ְלהו ַזּכָ ְבִטין ּכֻ ֵריַסר ׁשִ יה וְלָקְייָמא ּתְ ִּמּנֵ ּ ּ ּ ּ ּ ֶּצֶדק ִיְקָרֵאהו . ְּ

ִדיר ִמן יֹוָמא . ְלַרְגלֹו ִריך הוא ֲהָוה ָקֵרי ֵליה ּתָ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ָמא ְדַאּתְ ְּ ֵרי ָעְלָמא ּכְ ְּדִאְתּבְ
ך ֶצֶדק ִיְקָרֵאהו ַוַדאי, ּ קֹוֵרא ַהדֹורֹות ֵמֹראׁש)ישעיה מא(, ָאֵמר ּוְבִגין ּכָ ּ , ְלַרְגלֹו. ְּ

יה פוְלָחֵניה וְלָקְרָבא ֵליה ְלַגּבֵ יה ּבְ ָרא ּבֵ ְּלִאְתַחּבְ ּ ּ ּ ּ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ּ ר )שמות יא(, ּכְ  ָהָעם ֲאׁשֶ
ַרְגֶל   .ָיךּבְ

ְזָרח רוָתא ִדְנהֹוָרא ְלַאְנָהָרא. ָּדָבר ַאֵחר ִמי ֵהִעיר ִמּמִ ן ׁשֵ ּמָ ְּדִמּתַ ּ ִגין ְדָדרֹום ַההוא . ּ ּּבְ ּ
ּּתוְקָפא ִדיֵליה ִמּגֹו ִמְזָרח ִאיהו ּ ְּוַעל ָדא ִמי ֵהִעיר ַההוא ְנהֹוָרא ְדָדרֹום. ּ ּ ְזָרח. ּ ִגין , ִמּמִ ּבְ

ָזן ּבְ ְּדִאיהו ָנִטיל ְוִאּתְ א ְדַההוא ְרִקיָעא ִעָלָאה ְלֵמיַהב ֵליה ְלִמְזָרח, ַקְדִמיָתאּ ְּוִתיאוְבּתָ ּ ּ ּּ.  
ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר , ָּדא ַמֲעָרב. ֶּצֶדק ִיְקָרֵאהו ְלַרְגלֹו ִכיך ּכְ ִדיר ְוָלא ׁשָ ְְדִאיהו ָקֵרי ֵליה ּתָ ּ ּ ּ

קֹוט)תהלים פג( ׁשְ חָרׁש ְוַאל ּתִ ְ ֱאֹלִהים ַאל ֳדִמי ָלך ַאל ּתֶ ִדיר .  ֵאלּ ִגין ְדַמֲעָרב ִאְתַער ּתָ ּּבְ
יה ן ְלָפָניו ּגֹוִים וְמָלִכים ַיְרְד. ְּלַגּבֵ ִּיּתֵ ין . ּ ל ִאּנון ַעּמִ יל ּתוְקָפא ְלַאְכָנָעא ּכָ יה ַקּבִ ְּדָהא ִמּנֵ ּ ּ ּ

  .ְּדָעְלָמא
י ְיהוָדה ָאַמר  ְזָרח)ישעיה מא(ַּרּבִ ָּדא ַאְבָרָהם ְדָלא ָנ,  ִמי ֵהִעיר ִמּמִ ִּטיל ִאְתֲערוָתא ּ

ְזָרח ִריך הוא ֶאָלא ִמּמִ א ּבְ י קוְדׁשָ ְּלַגּבֵ ּ ְטָרא , ְּ ַצְפָרא ִמּסִ א ְדָנִפיק ּבְ ְמׁשָ ִגין ְדָחָמא ׁשִ ּּבְ ּ
ִריך הוא, ְדִמְזָרח א ּבְ יה ְדִאיהו קוְדׁשָ ָּנִטיל ִאְתֲערוָתא ְלַנְפׁשֵ ּ ּ ּ ּ א . ְּ ָּאַמר ָדא הוא ַמְלּכָ ּ

ל ַההוא יֹוָמאְּפַלח . ְּדָבָרא ָיִתי ֵּליה ּכָ ִניׁש , ּ א ְדִאְתּכְ ְמׁשָ א ָחָמא ׁשִ  )וירחא נפקת(ְּלַרְמׁשָ
ל ַהאי יֹוָמא. ְוִסיֲהָרא ָנֲהָרא ִליט ַעל ַההוא פוְלָחָנא ְדָפָלִחית ּכָ ָּאַמר ָדא הוא ַוַדאי ְדׁשַ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ,

יה ְוָלא ָנִהיר ך ַקּמֵ ְּדָהא ִאְתֲחׁשַ ל ַההו. ְּ ָּפַלח ֵליה ּכָ ּ   .א ֵליְלָיאּ
א . ְּלַצְפָרא ָחָמא ְדָאְזָלא ֲחׁשֹוָכא ְוִאְתְנִהיר ִסְטָרא ְדִמְזָרח ל ִאֵלין ַמְלּכָ ָּאַמר ַוַדאי ּכָ ּ

ִליט ְדַאְנִהיג לֹון ִּאית ֲעַלְייהו ְוׁשַ א ְדַאְבָרָהם . ּּ יאוְבּתָ ִריך הוא ּתִ א ּבְ יָון ְדָחָמא קוְדׁשָ ּּכֵ ּ ּ ּ ְּ

יה ֵדין ִאְתּגָ, ְּלַגּבֵ יהּכְ ֵּלי ֲעלֹוי וַמִליל ִעּמֵ ִּדְכִתיב ֶצֶדק ִיְקָרֵאהו ְלַרְגלֹו, ּּ יה . ּ ְּדַמִליל ִעּמֵ ּּ
  .ְּוִאְתְגֵלי ֲעֵליה



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]94דף [ -ּ

  ב''דף פו ע
י ִיְצָחק ָפַתח  ִרים)ישעיה מה(ַּרּבִ יד ֵמיׁשָ ִריך הוא ) ב''דף פו ע(. ּ דֹוֵבר ֶצֶדק ַמּגִ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ

קוׁשְ ל ִמלֹוי ִאּנון ּבְ ּּכָ ּ ִרים, ָטאּ ִרים, ְוֲעִביד ֵמיׁשָ ה ֲעִביד ֵמיׁשָ ּמָ א . ּבְ ָרא קוְדׁשָ ִגין ְדַכד ּבְ ּּבְ ּ
ִריך הוא ָעְלָמא ּּבְ א . ָּלא ֲהָוה ָקִאים ְוֲהָוה ִמְתמֹוֵטט ְלָהָכא וְלָהָכא, ְ ָּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ

ִריך הוא ְלָעְלָמא ּּבְ ַּמה ָלך ְדַאּתְ ִמְתמֹוֵטט, ְ ְ ל עֹוָלם ָלא ָיִכיְלָנא ִר, ָּאַמר ֵליה. ּ ּבֹונֹו ׁשֶ
י ְיסֹוָדא ַעל ַמה ְדִאְתַקָיים ְּלֵמיַקם ְדֵלית ּבִ ּ ך ַחד . ּ ין ְלֵמיַקם ּבָ ְָאַמר ֵליה ָהא ֲאָנא ַזּמִ ּ

ַּצִדיק ְדִאיהו ַאְבָרָהם ִדי ַיְרִחים ִלי ּ ּ ִקיוֵמיה ֲהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ִּמָיד ָקִאים ָעְלָמא ּבְ ּ ּ ּ ּ ,
ַאְבָרָהם ֵא)בראשיתב( ְרָאם ֶאָלא ּבְ ִהּבָ ְקָרא ּבְ ְרָאם ַאל ּתִ ִהּבָ ַמִים ְוָהָאֶרץ ּבְ ֶּלה ּתֹוְלדֹות ַהּשָׁ ּ .

ַאְבָרָהם ִמְתַקֵיים ָעְלָמא   .ּּבְ
י ִחָייא  ִרים)ישעיה מה(ָּאַמר ַרּבִ יד ֵמיׁשָ ִריך .  ַמּגִ א ּבְ ְְדָהא ָאִתיב ֵליה ָעְלָמא ְלקוְדׁשָ ּ ּ ּ
ּהוא ַההוא ַאְבָרָה א ְויֹוִקידו אֹוַרְייָתאּ ִנין ְדַיֲחִריבו ַמְקְדׁשָ יה ּבְ ין הוא ְדִיְפקון ִמּנֵ ּם ַזּמִ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ .

אמר ליה זמין למיפק מניה עשו חייבא דיחרב , אמר ליה הא יצחק, א לנפקא מניה ישמעאל''נ(
יה , )בי מקדשא ויוקיד אורייתא ר ָנׁש ְלֵמיַפק ִמּנֵ ין ַחד ּבַ ָּאַמר ֵליה ַזּמִ ְּדִאיהו ַיֲעֹקב ְוִיְפקון ּּ ּ ּ

ִאין ְלהו ַזּכָ ְבִטין ּכֻ ֵריַסר ׁשִ יה ּתְ ִּמּנֵ יד . ּ ִגיֵניה ֲהָדא הוא ִדְכִתיב ַמּגִ ִּמָיד ִאְתְקַיים ָעְלָמא ּבְ ּ ּ ּ
ִרים   .ֵמיׁשָ

ְלהו ְלַטֲעַמְייהו ִמְתָפ ד ַויֹאֶמר ּכֻ ר ַוַיּגֵ י ֶאְלָעָזר ָאַמר ָהא ַאְתַעְרָנא ַוְיַדּבֵ ַּרּבִ ּ ּ ּ ןּ ר . ְרׁשָ ַוְיַדּבֵ
א ְלַבר ְלָיא ַדְרּגָ ִאְתּגַ ִּאיהו ּבְ ין ִעָלִאין, ּ ִאּנון ַדְרּגִ א ְפִניָמָאה ּכְ ְּדָלא ִאיהו ַדְרּגָ ּ ּ ּ ּ ְּוָדא ִאיהו , ּּ

ְלָטָאה ַעל ִדּבור. ּ דֹוֵבר ֶצֶדק)ישעיה מה( א ְפִניָמָאה ִעָלָאה ְדׁשַ ד ִאיהו ֶרֶמז ְלַדְרּגָ ַּוַיּגֵ ּ ּ ּּ ּ ּ ,
ִריםְוָד יד ֵמיׁשָ יה ֲהָדא הוא . ּא הוא ַמּגִ ְרָייא ּבֵ א ִעָלָאה ְדַיֲעֹקב ׁשַ ִרים ָדא ַדְרּגָ ַּמאן ֵמיׁשָ ּ ּּ

ִרים)תהלים צט(, ִדְכִתיב ה ּכֹוַנְנּתָ ֵמיׁשָ ִתיב.  ַאּתָ יד ּכְ ך ַמּגִ ְוְבִגין ּכָ ִתיב דֹוֵבר, ּ   .ְּוָלא ּכְ
ִתיב י ִיְצָחק ְוָהא ּכְ ִריתֹו)דברים ד(, ָאַמר ַרּבִ ד ָלֶכם ֶאת ּבְ ָּאַמר ֵליה ָהִכי הוא . ּ ַוַיּגֵ ּ

ָאה ְדִאיהו דֹוֵבר ֶצֶדק ּתָ ְלָטא ַעל ּתַ א ְדׁשָ ַּוַדאי ִאיהו ַדְרּגָ ּ ּ ּ ּ א לאשתלא ''נ(ּ ִאיהו )בה(ְּוֹכָלא . ּ
ָלא )איבא ּכָ א ֲחֵזי)א אתיא''נ(.  ָהָכא)איכא( ְלִאְסּתַ ב ְדִדּבור ִאיהו,  ּתָ ְּדַאף ַעל ּגַ ּ ּ ָאהּ ּתָ ,  ּתַ

ָּלא ֵתיָמא ְדָלא ִעָלָאה ִאיהו א ִעָלָאה ִאיהו, ּּ ֶּאָלא ַוַדאי ִדּבור ַמְלָייא ִאיהו ִמּכָֹלא ְוַדְרּגָ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ .
ם)דברים לכ(ְְוִסיָמִניך  י לא ָדָבר ֵרק הוא ִמּכֶ ּ ּכִ ּ.  

י ֶאְלָעָזר ֲהָוה ָאִזיל ְלֵבי ֲחמֹוי י ִחָיי, ַרּבִ יה ַרּבִ ְּוֲהוו ִעּמֵ ּ י ִחְזִקָיהּ י יֹוֵסי ְוַרּבִ ָאַמר . ּא ְוַרּבִ
א ד ִאְתַער ְלַתּתָ י ֶאְלָעָזר ָהא ָחֵמיָנא ְדִאְתֲערוָתא ִדְלֵעיָלא ָלאו ִאיהו ֶאָלא ּכַ ַּרּבִ ּ ּ ְּדָהא , ּ

ְלָייא  א ּתַ א ִדְלַתּתָ ִתיאוְבּתָ ִּאְתֲערוָתא ִדְלֵעיָלא ּבְ   .)מלתא(ּ
קֹוט ֵאל ֱאלִהים ַע)תהלים פג(, ָּפַתח ְוָאַמר ׁשְ חָרׁש ְוַאל ּתִ ְל ֳדִמי ָלך ַאל ּתֶ ָּדא הוא . ּ ּ

ְלָטָאה ִגין ְלׁשַ א ּבְ ְֱאֹלִהים ַאל ֳדִמי ָלך, ָּאַמר ָדִוד. ִּאְתֲערוָתא ִדְלַתּתָ י , ּ ְלַאְתָעָרא ְלַגּבֵ
י ָיִמיָנא ּבֵ ָרא ּגַ ִּעָלָאה וְלִאְתַחּבְ ִגין . ּ י ִהּנֵה א)תהלים פג(ַמאי ַטְעָמא ּבְ ֹּוְיֶביך ֶיֱהָמיון ְוגו ּכִ ָ '

ִרית ִיְכרֹותו)וכתיב( י נֹוֲעצו ֵלב ַיְחָדיו ָעֶליך ּבְ ּ ּכִ ּ ך ֱאלִהים ַאל ֳדִמי ָלך , ָּ ְוְבִגין ּכָ ְּ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]95דף [ -ּ

י ֵעיָלא ֲהָדה, ְלַאְתָעָרא ְלַגּבֵ ֵדין ִאְתָעַרת ָיִמיָנא וְקִטיַרת ָלה ּבַ ְּדָהא ּכְ ּ ּ ַרת . ּ ְוַכד ִאְתַקׁשְ
ֵד ָיִמיָנא ּכְ ְנִאין ִדְכִתיב ּבְ ר ׂשָ ְרַעץ )שמות טו(ּין ִאְתּבַ ּכַֹח ְיִמיְנך ְיָי ּתִ ָ ְיִמיְנך ְיָי ֶנְאָדִרי ּבַ ָּ

  .אֹוֵיב
ָחא ְקָרָבא ֲעֵליה ְדַאְבָרָהם ל ִאּנון ַמְלִכין ְלַאּגָ רו ּכָ ֲעָתא ְדִאְתַחּבָ ׁשַ ְּוָתא ֲחֵזי ּבְ ּ ּ ּ ּ ,

ִּאְתָייֲעטו ְלַאֲעָבָרא ֵליה ִמן ָעְלָמא ר ַאחוָה ְדַאְבָרָהם ִמָיד ֲאְזלו, ּ לֹוט ּבַ ְלטו ּבְ ְּוֵכיָון ְדׁשָ ּ ּ ּ ּּ ,
ן ֲאִחי ַאְבָרם ַוֵיֵלכו ִּדְכִתיב ַוִיְקחו ֶאת לֹוט ְוֶאת ְרכוׁשֹו ּבֶ ּ ּ ּּ ִגין ְדִדיוְקֵניה , ַמאי ַטְעָמא. ּ ּּבְ ּ ּ

ך ַוֵיֵלכו, ְּדלֹוט ֲהָוה ָדֵמי ְלַאְבָרָהם ּוְבִגין ּכָ ּּ ִגיֵניה ֲהָוהְּדָכל ַהה, ְ ּוא ְקָרָבא ּבְ ּ.  
ֵני ָעְלָמא ִמפוְלָחָנא נוְכָרָאה ְוָאִעיל לֹון . ַמאי ַטְעָמא ִגין ְדֲהָוה ַאְבָרָהם ַאִפיק ּבְ ּּבְ ּ ּּ ּ

ִריך הוא א ּבְ פוָלָחָנא ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ ִגין ְלַגְדָלא . ְּ ָעְלָמא ּבְ ִריך הוא ַאְתַער לֹון ּבְ א ּבְ ְּותו קוְדׁשָ ּ ּ ְּ

ָמא ְד ָעְלָמא וְלָקְרָבא ֵליה ְלפוְלָחֵניהׁשְ ַּאְבָרָהם ּבְ ּ ּ יָון ְדַאְבָרָהם ִאְתַער . ּ ְּוָרָזא ְדִמָלה ּכֵ ּ
ַאְבָרָהם ר ּכָֹלא ּבְ ֵדין ֱאֹלִהים ַאל ֳדִמי ָלך ַעד ְדִאְתַקּשַׁ ְתַרְייהו ּכְ ְּלִמְרַדף ֲאּבַ ּ ּ ּ ְוַכד , ְּ

ֵדין ִאְתּבָ ַאְבָרָהם ּכְ ר ּכָֹלא ּבְ ְדָקא ֲאָמָרן ִדְכִתיב ְיִמיְנך ְיָי ִּאְתַקּשַׁ יה ּכְ ּמֵ ְלהו ַמְלִכין ִמּקַ ָרו ּכֻ ּ ּ ּ ּ
ְרַעץ אֹוֵיב ְוגו   :'ּתִ

 
  



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]96דף [ -ּ

 ] בשנה37יום [סדר הלימוד ליום ז חשון 
  א''דף פז ע

ֵלם הֹוִציא ֶלֶחם ָוָיִין י ֶצֶדק ֶמֶלך ׁשָ ְוַמְלּכִ ְמעֹון ָפַתח ְוָאַמר . ּ י ׁשִ   ַוְיִהי)תהלים עו(ַּרּבִ
ֵלם ֻסּכֹו ְוגו ׁשָ ִריך הוא ְלִמְבֵרי ָעְלָמא ַחד . 'ּבְ א ּבְ ְרעוָתא ְדקוְדׁשָ ד ָסִליק ּבִ א ֲחֵזי ּכַ ּּתָ ּ ּ ְּ

ְלהֹוָבא ְדבוִציָנא ְדַקְרִדינוָתא ּׁשַ ּ ּ ַכאת ְואֹוִקיַדת. ּ ִזיָקא ָחׁשְ ף ִזיָקא ּבְ דף (ְּוַאִפיק ִמּגֹו . ּוְנׁשַ
הֹוָמא ַחד ִטי) א''פז ע הו ָעְלָמאִסְטֵרי ּתְ ַחד וָבָרא ּבְ ר לֹון ּכְ ּף ְוִחּבֵ ּ.  

ָמאָלא ּשְׂ ְלהֹוָבא ָסִליק ְוִאְתַעְטָרא ּבִ ַּההוא ׁשַ ָיִמיָנא, ּ ְּוַההוא ִטיף ָסִליק ְוִאְתַעַטר ּבְ ּ ,
י ָדא ְלִסְטָרא ָדא ְוָדא ְלִסְטָרא ָדא ַחד ִאְחָלפו דוְכּתֵ ָּסְלקו ַחד ּבְ ּ ּ ּ ְּדָנִחית ָסִליק וְדָסִלי, ּ ק ּ

ָדא. ָנִחית ִּאְתַקְטרו ָדא ּבְ ּ ִלים, ּ יַנְייהו רוַח ׁשְ ָּנִפיק ִמּבֵ ֵרין ִסְטִרין ִאְתֲעִבידו . ּ ֵדין ִאּנון ּתְ ּּכְ ּ
ַחד יַנְייהו ְוִאְתַעְטרו ַחד ּבְ ַּחד ְוִאְתְייִהיב ּבֵ ּ א. ּ ָלם ְלַתּתָ ָלם ְלֵעיָלא וׁשְ ַכח ׁשְ ּתְ ֵדין ִאׁשְ , ּּכְ

א ִאְתַקָיים   .ְּוַדְרּגָ
וא''ִּאְתַעְטַרת ה ה''ו ָוא''א ּבְ ֵדין ַסְלָקא ה, א''ו ּבְ ִלים''ּכְ וָרא ׁשְ ִקּשׁ ָרא ּבְ . ּא ְוִאְתַקּשְׁ

ֵלם י ֶצֶדק ֶמֶלך ׁשָ ֵדין וַמְלּכִ ְּכְ ִלימו. ּ ׁשְ ִליט ּבִ ֵלם ַוַדאי ֶמֶלך ִאיהו ְדׁשַ ֶּמֶלך ׁשָ ּ ּ ּּ ְ ֵאיָמַתי , ְ
יֹוָמא ְדִכפוֵרי ֵלם ּבְ ִּאיהו ֶמֶלך ׁשָ ּּ ּ ְדָכל ַאְנִפין ְנִהיִריןְ אמר , דבר אחר מלכי צדק מלך שלם(. ּ

, רבי שמעון בעא קודשא בריך הוא למיפק כהונתא משם כמא דאת אמר ברוך אברם לאל עליון
אמרז ליה אברהם וכי מקדימין ברכתא דעבדא , כיון דאקדים ברכתא דאברהם לברכתא דמריה

. נאם יי לאדני שב לימיני) תהלים קי(,  דכתיבמיד אתיהיבת כהונתא לאברהם, לברכתא דמריה
דכתיב והוא כהן לאל , וכתיב בתריה נשבע יי ולא ינחם אתה כהן לעולם על דברתי מלכי צדק

  )ואין זרעו כהן, עליון
י ֶצֶדק ָּדָבר ַאֵחר וַמְלּכִ ְתָרָאה. ּ ֵלם. ָּדא ָעְלָמא ּבַ ָּדא ָעְלָמא ִעָלָאה, ְֶמֶלך ׁשָ ְּדִאְתַעַטר . ּ ּ

ֲחָדאַח ֵרין ָעְלִמין ּכְ ָלא ִפירוָדא ּתְ ַחד ּבְ ּד ּבְ ָאה ּכָֹלא הוא, ּ ּתָ ְּוֲאִפילו ָעְלָמא ּתַ ּּ ְּוַחד ִמָלה . ּ
יה. ִּאיהו ּהֹוִציא ֶלֶחם ָוָיִין ִדְתֵרי ִאֵלין ּבֵ ׁש ָעְלָמא ָלֳקֵבל . ּּ ּמֵ ְּוהוא ֹכֵהן ְלֵאל ֶעְליֹון ְמׁשַ

ְּוהוא ֹכֵהן ָדא ָיִמיָנא. ָעְלָמא ֲהָנא ְלָבְרָכא . ְּלֵאל ֶעְליֹון ָעְלָמא ִעָלָאה. ּ ֵעי ּכַ ך ּבָ ְוְבִגין ּכָ ּ
  .ָעְלָמא

א ֲחֵזי ְרָכאן , ּתָ א )ג כד''א ל''ד(ּבִ ַכֲהָנא ַרּבָ ר ּבְ ד ִאְתַחּבַ ָאה ּכַ ּתָ  ָנִטיל ַהאי ָעְלָמא ּתַ
רוך ַאְבָרם  ֵדין ַוְיָבַרֵכהו ַויֹאַמר ּבָ ְּכְ ּ ָּהִכי הוא ַוַדאי ְלֵאל ֶעְליֹון )וגו(ּּ ֵעי . ּ ַגְווָנא ָדא ּבָ ּכְ

ָרא  ָיִמיָנא ְלִאְתַקּשְׁ ר ּבְ ִגין ְדִיְתַקּשַׁ א ּבְ ִרין וְלָבְרָכא ַהאי דוְכּתָ ָרא ִקׁשְ א ְלָקׁשְ ֲהָנא ְלַתּתָ ּּכַ ּ ּ
ַחד ֵרין ָעְלִמין ּכְ ּקוָנא ְדִבְרָכאן ִאיהו. ּתְ רוך ַאְבָרם ָרָזא ְדִמָלה ּתִ ּּבָ ּ ּ ּּ ְ.  

רוך ָּבָ הּ רוך ַאּתָ ָמה ְדַאְמִריָנן ּבָ ְ ַאְבָרם ּכְ ּ ַמִים ָוָאֶרץ. ְּיָי ֱאלֵהינו. ְלֵאל ֶעְליֹון. ּ . קֹוֵנה ׁשָ
ְּוַהאי ְקָרא ָרָזא ְדִבְרָכאן ִאיהו. ְֶמֶלך ָהעֹוָלם א ְלֵעיָלא)ובגין כך(. ּ ּתָ ְוָברוך . ּ ַוְיָבַרֵכהו ִמּתַ ּ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]97דף [ -ּ

אֵמֵעיָל. )אשר מגן צריך בידך(ֵאל ֶעְליֹון  ֲאַתר . א ְלַתּתָ ָקא ּבְ ר ִמּכֹל ְלִאְתַדּבְ ן לֹו ַמֲעׂשֵ ַּוִיּתֶ ּ
א ר ְלַתּתָ ּשַׁ וָרא ִאְתּקַ ְּדִקּשׁ ּ.  

ַּעד ְדֲהוו ָאְזֵלי ֲהֵדיה, ּ י ֵייָסא ְוַחד יוָדאי ּבַ הו ַרּבִ ִּאֲעַרע ּבְ ּ ְּוֲהָוה ָאַמר ַההוא יוָדאי . ּ ּ
י ֶאּשָׂ)תהלים כה( ִתיב ִמְזמֹור ְלָדִוד אֹו . ְלָדִוד. אָ ְלָדִוד ֵאֶליך ְיָי ַנְפׁשִ אי ָלא ּכְ ְוִכי ַאּמַ

י . ְלָדִוד ִמְזמֹור ִגיֵניה ֵאֶליך ְיָי ַנְפׁשִ א ְדָאַמר ּבְ ְחּתָ ּבַ יה ָקֲאַמר ְלָדִוד ּתוׁשְ ִגין ַדְרּגֵ ֶָאָלא ּבְ ּ ּ ּ ּ
א י. ֵָאֶליך ְיָי ְלֵעיָלא. ֶאּשָׂ י, ַנְפׁשִ ּ ָדא ָדִוד )אשא(, ַמאן ַנְפׁשִ א ַקְדָמָאה )ואה(ּ ּ ַדְרּגָ

א. ְּדָקֲאָמָרן ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ֲּאַסֵלק, ֶאּשָׂ א ֵעיַני ֶאל ֶהָהִרים)תהלים קכא(, ּכְ ִגין .  ֶאּשָׂ ּבְ
ן  ּמָ ָרא ּתַ יה ְלִאְתַעְטָרא ְלֵעיָלא וְלִאְתַקּשְׁ ֵדל ְלַסְלָקא ַדְרּגֵ ּתַ ְּדָכל יֹומֹוי ְדָדִוד ֲהָוה ִמׁשְ ּ ּ ּ ּ

וָרא ׁשְ ִקּשׁ ְדָקא ְיאותּּבְ   .ִּלים ּכְ
ַגְווָנא ָדא  ֲאַמר)תהלים קג(ּכְ יה ּקָ ִגין ַדְרּגֵ י ֶאת ְיָי ּבְ ְרִכי ַנְפׁשִ ּ ְלָדִוד ּבָ ּוַמאי ָאַמר , ּ

י ֶאת ְיָי ְרִכי ַנְפׁשִ וָרא ְלֵעיָלא. ּבָ ִקּשׁ ָרא ּבְ ִּאֵלין . ַמאן ְקָרַבי, ְוָכל ְקָרַבי. ֶּאת ְלִאְתַקּשְׁ
ָר ָאר ֵחיָון ּבְ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. אׁשְ ְּדִאְקרון ְקָרַבִים ּכְ ּ וֵמַעי ָהמו ָעָליו)שיר השירים ה(, ּ ָּדָבר . ּ

י ְרִכי ַנְפׁשִ ִגיֵניה ָקֲאַמר, ַאֵחר ּבָ ִלימו ְדֹכָלא. ּּבְ ֶּאת ְיָי ָדא ׁשְ ּ ָלָלא ְדֹכָלא, ּ ֶּאת ְיָי ּכְ ּ.  
י ֵייָסא ָחִמיָנא ָל י ֶאְלָעָזר ְלַרּבִ ַרתָּאַמר ֵליה ַרּבִ א ָקֲאִתית ְוִאְתַחּבָ ִכיְנּתָ ּך ְדָהא ִעם ׁשְ ְ .

ָּאַמר ֵליה ָהִכי הוא ַוַדאי ּ ה ִמֵלי , ּ ּמָ ֲהֵדיה ְוָאַמר ִלי ּכַ ּוְתַלת ַפְרֵסי הוא ְדָאִזיְלָנא ּבַ ּ ּ ּּ
ַּמַעְלָייָתא ְוֲאָנא ֲאִגיְרָנא ֵליה ְליֹוָמא ָדא ְוָלא ְיַדְעָנא ְדִאיהו ּבֹוִציָנא ְדָנִהיר  ּ ּ ְדָחִמיָנא ּ ּכִ

א ּתָ   .ַהׁשְ

  ב''דף פז ע
ָמך י ֶאְלָעָזר ְלַההוא יוָדאי ַמה ּשְׁ ְָאַמר ֵליה ַרּבִ ּ ּ ָּאַמר ֵליה יֹוֶעֶזר . ָּאַמר ֵליה יֹוֶעְזִר, ּ

ֲחָדא)מלה חדא(ְוֶאְלָעָזר  ָרא ,  ְיִתיָבן ּכְ י ַחד ִטּנָ ּבֵ ַההוא ֲחַקל) ב''דף פז ע(ָּיְתבו ּגַ ָּפַתח . ּּבְ
ַּההוא יו ֶעיך ְלַמֲעִני ְוַחטֹאֶתיך ֹלא )ישעיה מג(ַדאי ְוָאַמר ּ ָ ָאֹנִכי ָאֹנִכי הוא מֹוֶחה ְפׁשָ ָּ ּ

ֵרי ִזְמֵני ָאֹנִכי ָאֹנִכי. ֶאְזּכֹור   .ַמאי ַטְעָמא ּתְ
ֲעָתא ְדָבָרא ָעְלָמא ׁשַ ִסיַני ְוַחד ּבְ ֶּאָלא ַחד ּבְ ּ ָאֹנִכי ְיָי ֱאֹלֶהיך ָדא )שמות כ(ִּדְכִתיב , ּ ָ

ִסיַניּהוא ָרא ָעְלָמא ִדְכִתיב.  ּבְ ד ּבְ יִתי ֶאֶרץ ְוָאָדם ָעֶליָה )ישעיה מה(, ְּוַחד ּכַ  ָאֹנִכי ָעׂשִ
ָראִתי א, ּהוא. ּבָ ין ֵעיָלא ְוַתּתָ ִגין ְלַאֲחָזָאה ְדָלא ֲהֵוי ִפירוָדא ּבֵ ּּבְ ּּ.  

ֶעיך ִתיב. ָמֹוֶחה ְפׁשָ ֶעיך ָלא ּכְ ַָמֲעִביר ְפׁשָ ִג. ֶּאָלא מֹוֶחה, ּ ּין ְדָלא ִיְתַחזון ְלָעְלִמיןּבְ ּּ .
י ִדְכִתיב, ַמאי ְלַמֲעִני. ְלַמֲעִני ִגין ִאּנון ַרֲחִמין ְדַתְלָיין ּבִ ּּבְ ּ י ֵאל ַרחום ְיָי )דברים ד(, ּ ּ ּכִ

  .'ֱָאלֶהיך ְוגו
ֶעיך ְלַמֲעִני ָָדָבר ַאֵחר מֹוֶחה ְפׁשָ א ֲחֵזי . ּ ּ ַחָייֵבי ָעְלָמא ָעְבִדין ְפ)לעיל פד ב(ּתָ ִּגימוָתא ּ

א, ְלֵעיָלא יקו ְדִבְרָכאן ָלא ָנִחית ְלַתּתָ ְּדַכד ִאּנון חֹוִבין ָסְלִקין ַרֲחִמין וְנִהירו ִעָלָאה ְוַיּנִ ּ ּ ּ ּּ ,
א ָקא ְלַתּתָ ְרָכאן ִדְלֵעיָלא ְלַיּנָ א ָלא ָנִטיל ּבִ ִגין ְדָלא . ְּוַהאי ַדְרּגָ ך ְלַמֲעִני ּבְ ּוְבִגין ּכָ ְּ



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]98דף [ -ּ

ְרָכ ָקא ִּיְתָמְנעון ּבִ ַגְווָנא ָדא . ּ ְלֹכָלא)ליה(אן ְלַיּנָ י ֲאִני ֲאִני )דברים לכ(ּכְ ה ּכִ ּ ְראו ַעּתָ
ָמר. ּהוא ָמה ְדִאּתְ א ּכְ ין ֵעיָלא ְוַתּתָ ְּלַאֲחָזָאה ְדָלא ֲהֵוי ִפירוָדא ּבֵ ּ ּּ.  

א ֲחֵזי ְרָכ, ּתָ ָעְלָמא ִאְתָערו ּבִ ִאין ּבְ חו ַזּכָ ּכָ ּתַ ד ִאׁשְ ַגְווָנא ָדא ּכַ ּּכְ ְלהוּ יָון . ּאן ְלָעְלִמין ּכֻ ּכֵ
ָרָכה ְרָכאן ְלָעְלָמא ִדְכִתיב ַוֲאָבֶרְכך ְוְהֵיה ּבְ ְָדָאָתא ַאְבָרָהם ִאְתַער ּבִ ּ ָרָכה. ּ . ַמאי ֶוְהֵיה ּבְ

א ִדְכִתיב ְוִנְבְרכו ְבך ְוגו ְרָכאן ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ִגיֵניה ּבִ חון ּבְ ּכְ ּתַ ֶָרֶמז ְדִיׁשְ ּ ּ ּ ְרָכה ּוְכִתיב ַוֲאָב' ּ
  .ְָמָבַרֶכיך

יַעָיא ֲּאָתא ִיְצָחק אֹוַדע ְלֹכָלא ְדִאית ִדין ְוִאית ַדָיין ְלֵעיָלא ְלִאְתָפְרָעא ֵמַרּשִׁ ּ ּ ּ ּ ְּוִאיהו , ּ
ֵני ָעְלָמא ל ּבְ ִריך הוא ּכָ א ּבְ ִגין ְדִיְדֲחלון ֵליה ְלקוְדׁשָ ָעְלָמא ּבְ ִּאְתַער ִדיָנא ּבְ ּ ּ ּ ּ ֲאָתא . ְּ

ְדָקא ָחֵזיַיֲעֹקב ְוִאְתַער ַר ָעְלָמא ּכְ ִלים ְמֵהיְמנוָתא ּבְ ָעְלָמא ְוַאׁשְ   .ֲּחֵמי ּבְ
ֵלם י ֶצֶדק ֶמֶלך ׁשָ ִתיב וַמְלּכִ יֹוֵמי ְדַאְבָרָהם ַמה ּכְ ְּבְ יה, ּ דוְכּתֵ ְרְסָייא ּבְ ְּדִאְתַעְטַרת ּכֻ ּ ּ ּ ,

ַלל ָלא ְפִגימו ּכְ ֵלם ּבְ ַכח ֶמֶלך ׁשָ ּתְ ּוְכֵדין ִאׁשְ ּּ ָּיִין ְדַאִפיק ְמזֹוִנין ְלָעְלִמין הֹוִציא ֶלֶחם ָו. ְ ּ
ְדָקא ָחֵזי ְלהו ּכְ ְלהו ָעְלִמין. ּּכֻ ְרָכאן ִמּכֻ ּהֹוִציא ֶלֶחם ָוָיִין ְדָלא ִאְתְמָנעו ּבִ ּ ָמא . ּ הֹוִציא ּכְ

ין ִדְלֵעיָלא ַאִפיק ְמזֹוִנין וִבְרָכאן ְלָעְלִמין )בראשית א(, ְדַאּתְ ָאֵמר ּ ּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ִמַדְרּגִ ּּ
ְלהו   .ּּכֻ

ְדָקא ָחֵזי ִלימו ִעָלָאה ּכְ ׁשְ ַכח ּכָֹלא ּבִ ּתְ ְּוהוא ֹכֵהן ְלֵאל ֶעְליֹון ְדִאׁשְ ּּ ּ ָמה . ּ ְלִאְתֲחָזָאה ּכְ
ְרָכאן ָעְלָמא וָמְנֵעי ּבִ ְּדַחָייַבָיא ָעְבֵדי ְפִגימו ּבְ ּ ּ ִאין ַאְתָיין . ּ ִגין ַזּכָ  )אתחזיאן(ָהִכי ָנֵמי ּבְ

ְרָכאן ְלָעְלָמא ֵני ָעְלָמאּו, ּבִ ל ּבְ ְרָכאן ּכָ   :ְּבִגיַנְייהו ִאְתּבָ
ר ִמּכֹל ן לֹו ַמֲעׂשֵ ְרָכאן ְדָנְפֵקי ִמּכֹל. ַּוִיּתֶ ר ִמּכֹל ֵמִאּנון ּבִ ַּמאי ַמֲעׂשֵ ִגין ְדִאיהו ֲאַתר . ּ ּּבְ ּ

ן ָנְפֵקי ּמָ ְרָכאן ְדָנֲחֵתי ְלָעְלָמא ִמּתַ ְּדָכל ּבִ ר. ּ ן לֹו ַמֲעׂשֵ ָּדָבר ַאֵחר ַוִיּתֵ ִריך .  ִמּכֹלּ א ּבְ ְקוְדׁשָ ּ
ָרא ּהוא ַיַהב ֵליה ַמַעׂשְ ּוַמאן ִאיהו. ּ א ְדָכל ִפְתִחין ִדְמֵהיְמנוָתא וִבְרָכאן , ּ ָּדא ַדְרּגָ ּ ּ ּ ּּ

ָאה ָרה ִמּמֵ ָרה ְוִאיהו ֲעׂשָ ר ְוִאיהו ַחד ֵמֲעׂשָ יה ָקְייֵמי ְוִאיהו ַמֲעׂשֵ ְּדָעְלָמא ּבֵ ּ ּ ּ אן . ּ ִמּכָ
ְדָקא ָחֵזיּוְלָהְלָאה ָעאל ַאְב ִקיוָמא ִדְלֵעיָלא ּכְ ָּרָהם ּבְ ּ.  

ִפיר ָקא ֲאַמְרּתְ י ֶאְלָעָזר ׁשַ ָּאַמר ֵליה ַרּבִ ך. ּ י ֶאְלָעָזר ַמאי ֲעִביְדּתָ ְָאַמר ֵליה ַרּבִ ָאַמר , ּ
ַאְתִרי ֵּליה ַקְרָיָנא ַדְרְדֵקי ּבְ י יֹוֵסי ִדְכַפר ָחִנין ְלָמָתא וְסִליקו, ּ א ֲאָתא ַרּבִ ּתָ ַּהׁשְ ּ  לֹון ּ
יה אי ְואֹוְתבו לֹון ְלַגּבֵ ִּמַגּבָ ַההוא ִזְמָנא ְדַדְרְדֵקי . ּ ִני ָמָתא ַאְגָרא ּכְ ל ּבְ ְּוֲהוו ָיֲהִבין ִלי ּכָ ּ ּ

אי ּבָ ָנא. ֲּהוו ּגַ ְייהו ְלַמּגָ י ִמּנַ אי ְדָלא ִאְתֲחֵזי ִלי ְלִאְתַהּנֵ ַנְפׁשָ ְלָנא ּבְ ּכַ ְּוִאְסּתַ ַוֲאִגיְרָנא , ּ
ֲהֵד יםַגְרָמאי ּבַ א ִאְצְטִריכו ָהָכא. ּי ְדַהאי ַחּכִ ְרָכאן ְדַאּבָ י ֶאְלָעָזר ּבִ ָּאַמר ַרּבִ ּ.  

  א''דף פח ע
ְמעֹון . ָּקמו י ׁשִ יה ְדַרּבִ ָּאתו ַקּמֵ ּ י , )לבתר(ּ יה ְדַרּבִ ל יֹוָמא ַקּמֵ ְּוֲהָוה ָיִתיב ְוָלֵעי ּכָ ּ
ְמעֹון ְנִטיַלת ָיַדִים ַק. ׁשִ יהְויֹוָמא ַחד ֲהָוה ָעִסיק ּבִ ְדָקא . ּּמֵ ל ַמאן ְדָלא ָנִטיל ְידֹוי ּכְ ָּאַמר ּכָ
א, ְּיאות ׁש ְלַתּתָ ׁש ְלֵעיָלא ִאְתַעּנַ ב ְדִאְתַעּנַ א, ַּאף ַעל ּגַ יה ְלַתּתָ ּוַמאי עֹוְנׁשֵ ְּדָגִרים ֵליה , ּ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]99דף [ -ּ

נוָתא ְּלַגְרֵמיה ִמְסּכְ ך. ּ יה ּכָ ָמה ְדעֹוְנׁשֵ ְּכְ ּ ָּהִכי הוא ָזֵכי ַמאן ְדָנִטיל ְי, ּ ְדָקא ְיאות ּ ּדֹוי ּכְ
ְדָקא ְיאות ְרָכאן ַעל ְידֹוי ּכְ ָראן ּבִ ְרָכאן ִדְלֵעיָלא ְדׁשָ ְּדָגִרים ְלַגְרֵמיה ּבִ ּ ּ ּ ַרך , ּ ְְוִאְתּבָ

עוְתָרא   )א''דף פח ע(. ּּבְ

יעוָרא ׁשִ ַמָיא ְוָנִטיל לֹון ּבְ ְמעֹון ָחָמא ֵליה ְדַאְנַטל ְידֹוי ּבְ י ׁשִ ְּלָבַתר ַאְקִדים ַרּבִ ּ ּ  ַסְגָייא ּ
ְרכֹוֶתיך. ְדַמִיין ְמעֹון ַמֵלא ָיָדיו ִמּבִ י ׁשִ ָָאַמר ַרּבִ ֵּמַההוא יֹוָמא וְלָהְלָאה , ְְוָכך ֲהָוה. ּ ּ

ל יֹוָמא ֵני ּכָ אֹוַרְייָתא ְוָיִהיב ְמזֹוָנא ְלִמְסּכְ ח ִסיָמא ְוֲהָוה ָלֵעי ּבְ ּכַ ר ְוַאׁשְ ְוֲהָוה ָחֵדי , ִאְתַעּתַ
ר לֹו הֹון וַמְסּבַ ְמעֹון . ּן ַאְנִפין ְנִהיִריןִּעּמְ י ׁשִ ְיָי )א''מ' ישעי(ָּקָרא ֲעֵליה ַרּבִ ִגיל ּבַ ה ּתָ  ְוַאּתָ

ְקדֹוׁש ְוגו   )חסר(', ּבִ
ַּאַחר ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה ָהָיה ְדַבר ְיָי ֶאל ַאְבָרם ְוגו י ְיהוָדה ַפָתח . 'ּּ ַּרּבִ  )שיר השירים ז(ּ

ׁשוָקתֹו ָּהא אוְקמוָה. ֲּאִני ְלדֹוִדי ְוָעַלי ּתְ ַכח ִאְתֲערוָתא , ּ ּתְ א ִאׁשְ ִאְתֲערוָתא ִדְלַתּתָ ֲּאָבל ּבְ ּ
א, ְלֵעיָלא ְּדָהא ָלא ִאְתַער ְלֵעיָלא ַעד ְדִאְתַער ְלַתּתָ ֵחי . ּ ּכְ ּתַ ּוִבְרָכאן ִדְלֵעיָלא ָלא ִמׁשְ ּ

א ְוָלאו ִאיהו ֵריַקְנָיא ׁשָ יה ַמּמָ ֶמה ְדִאית ּבֵ ֶּאָלא ּבַ ּ ּ ּ.  

ַּאַחר ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה ְוגוָרה ִּסְתֵרי תֹו ִּאֵלין ִפְתָגֵמי אֹוַרְייָתא. 'ּ ּ ּ ּ ִּדְכִתיב, ּ ֶּאת ַהְדָבִרים ) דברים ה(, ּ ּ

ל ְקַהְלֶכם ר ְיָי ֶאל ּכָ ָּהֵאֶלה ִדּבֶ ַּמה ְלַהָלן ִפְתָגֵמי אֹוַרְייָתא. ּ ּ ּ ּ ּ ּאוף ָהָכא ִפְתָגֵמי אֹוַרְייָתא, ּ ּ ּ ּ ַתר . ּ ּּבָ
ַתַדל ְּדִאׁשְ ְדָבִרים ָהֵאֶלהּּ ַהאי ָעְלָמא ּבַ ר ָנׁש ּבְ ּ ּבַ ָמָתא , ּ ר ֵליה ְוַאְקִדים ָלה ְלִנׁשְ ִריך הוא ְמַבׂשֵ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ָּ

ָלם  ֲָהָדא הוא ִדְכִתיב ַאל ִתיָרא ַאְבָרם ָאֹנִכי ָמֵגן ָלך, )בשורות טובות(ׁשְ ּ ּ ין ְדֵגיִהּנֹם. ּ יׁשִ ל ַזְייִנין ּבִ   .ִּמּכָ

ָכְרך ַה ַהאי ָעְלָמא ָזֵכי ְוַאְחִסין ְירוָתא ַאְחַסְנָתא ָׂשְ אֹוַרְייָתא ּבְ ַתַדל ּבְ ִגין ְדָכל ַמאן ְדִאׁשְ ה ְמֹאד ּבְ ְּרּבֵ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ
ָמה ִדְכִתיב  ָעְלָמא ְדָאֵתי ּכְ ּּבְ ּ ש מאין תלת עשר נהרי ''דא י(ׁש ''מאי ֵי. ְלַהְנִחיל אֹוֲהַבי ִיׁש) משלי ח(ּ

). א דא עלמא דאתי''נ) (דיהבי ליה אחסנתא עלאה בעלמא דאתי) מכילן(דאפרסמונא דכיא 
ְּואֹוְצרֹוֵתיֶהם ֲאַמֵלא ּ ל ִטיבו ְדָעְלָמא, ּ ַהאי ָעְלָמא ֵמעוְתָרא וִמּכָ ּּבְ ּ ַּמאן ְדָאִזיל ְלָיִמיָנא ָזֵכי ְלָעְלָמא . ּּ

ָעְלָמא ֵדין, ְּדָאֵתי ָמאָלא ָהא עוְתָרא ּבְ ּוַמאן ְדָאִזיל ִלׂשְ ּ ּ  שמאלא קדישא ואית שמאלא דאית(, ּ
ויהבי ליה , ודא הוא דאמרינן מאן דמתעסק באורייתא יהבי ליה ארך ימים בעלמא דאתי, מסאבא

ומאן דיתרעי דיתהני גופא ', ארך ימים בימינה וגו) משלי ג(עשר וכבוד בעלמא דין שנאמר 
 מסטרא יהבי ליה עותרא בעלמא דין, בעלמא דין ולא אתעסק באורייתא ובעובדין טבין

ואי תימא וכי לא אית בעלמא . ובעותרא דא עביד ביש ירית גיהנם, דשמאלא מסטרא דיצר הרע
ודא הוא , דכל המקיים את התורה מעוני סופו לקיימה מעשר, אין, דין עותרא מסטרא דקדושה

ד ֲאָתא ֵמָהָתם). עותרא טבא דמסטרא דקדושה א ּכַ י ַאּבָ ַּרּבִ ֵע, ּ ֵעי ֲהָוה ַמְכִריז ַמאן ּבָ ּי עוְתָרא וַמאן ּבָ ּּ
אֹוַרְייָתא ַתַדל ּבְ ָעְלָמא ְדָאֵתי ֵייֵתי ְוִיׁשְ ּאֹוְרָכא ְדַחֵיי ּבְ ּ ּ ּּ יה. ּּ ין ּכוֵלי ַעְלָמא ְלַגּבֵ ְנׁשִ ֲּהוו ִמְתּכַ ּ ַּרָווק ַחד ֲהָוה . ּּ

יְבבוֵתיה ׁשִ ּּבְ יה. ּּ ּיֹוָמא ַחד ֲאָתא ְלַגּבֵ ֵעיָנא ְלִמ, ּ י ּבָ ִיְהֶיה ִלי עוְתָראָּאַמר ֵליה ַרּבִ ֵדי ׁשֶ אֹוַרְייָתא ּכְ ְּלֵעי ּבְ ּּ ּ .
ָּאַמר ֵליה ָהא ַוַדאי ֶמך. ּ ָָאַמר ֵליה ַמה ׁשְ ָּאַמר ֵליה ְדָאִזיל ְלָיִמיָנא ָזֵכי ְלָעְלָמא ְדָאֵתי. ּ ּ ּוַמאן ְדָאִזיל , ּ ּ

ָעְלָמא ֵדין ָמאָלא ָהא עוְתָרא ּבְ ִּלׂשְ ודא הוא , אבאדאית שמאלא קדישא ואית שמאלא מס(, ּ
ויהבי ליה עשר וכבוד , דאמרינן מאן דמתעסק באורייתא יהבי ליה ארך ימים בעלמא דאתי



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]100דף [ -ּ

ומאן דיתרעי דיתהני גופא בעלמא דין ולא ', ארך ימים בימינה וגו) משלי ג(בעלמא דין שנאמר 
יהבי ליה עותרא בעלמא דין מסטרא דשמאלא מסטרא דיצר , אתעסק באורייתא ובעובדין טבין

ואי תימא וכי לא אית בעלמא דין עותרא מסטרא . ובעותרא דא עביד ביש ירית גיהנם, רעה
ודא הוא עותרא טבא , דכל המקיים את התורה מעוני סופו לקיימה מעשר, אין, דקדושה

ד ֲאָתא ֵמָהָתם). דמסטרא דקדושה א ּכַ י ַאּבָ ַּרּבִ ֵעי , ּ ֵעי עוְתָרא וַמאן ּבָ ֲּהָוה ַמְכִריז ַמאן ּבָ ּאֹוְרָכא ְדַחֵיי ּּ ּ
אֹוַרְייָתא ַתַדל ּבְ ָעְלָמא ְדָאֵתי ֵייֵתי ְוִיׁשְ ּּבְ ּ ּ יה. ּּ ין ּכוֵלי ַעְלָמא ְלַגּבֵ ְנׁשִ ֲּהוו ִמְתּכַ ּ יְבבוֵתיה. ּּ ׁשִ ַּרָווק ַחד ֲהָוה ּבְ ּ ּּ .

יה ּיֹוָמא ַחד ֲאָתא ְלַגּבֵ ֵד, ּ אֹוַרְייָתא ּכְ ֵעיָנא ְלִמְלֵעי ּבְ י ּבָ ָּאַמר ֵליה ַרּבִ ִיְהֶיה ִלי עוְתָראּ ּי ׁשֶ ּ ָּאַמר ֵליה ָהא . ּ
ֶמך. ַּוַדאי ָָאַמר ֵליה ַמה ׁשְ י יֹוֵסי ָמאֵרי ְדעוְתָרא . ָּאַמר ֵליה יֹוֵסי. ּ ָּאַמר לֹון ְלַתְלִמידֹוי ְדִיְקרון ֵליה ַרּבִ ּּ ּ ּ ּ ּ

אֹוַרְייָתא. ויָקָרא ק ּבְ ָּיִתיב וִאְתַעּסַ ּ ּ.  

ְּליֹוִמין ֲהָוה ָקִאים ַקֵמיה י ָאן הוא עוְתָרא, ּ ָּאַמר ֵליה ַרּבִ ּ ּ ַמִים ָקא . ּ ם ׁשָ ַמע ִמיָנה ְדָלא ְלׁשֵ ָּאַמר ׁשְ ּ
יה , ְּוָעאל ְלִאְדֵריה, ֲעִביד ַמע ַחד ָקָלא ְדֲהָוה ָאַמר ָלא ַתַעְנׁשֵ ּׁשְ א ִליֱהִוי) תוב לגביה(ּּ ָּתב . ְּדַגְבָרא ַרּבָ

יה ִרי ִתיב ְו, ְּלַגּבֵ ָּאַמר ֵליה ִתיב ּבְ ּ ֲּאָנא ָיִהיְבָנא ָלך עוְתָראּ ּ ָ.  

יֵדיה ַּאְדָהִכי ֲאָתא ַגְבָרא ַחד וָמאָנא ְדָפז ּבִ ּ ּּ ּ ֵביָתא, ּ ַּאְפֵקיה וְנַפל ְנהֹוָרא ּבְ ּ ּּ ֵעיָנא . ּ י ּבָ ָּאַמר ֵליה ַרּבִ
אֹוַרְייָתא ְוֲאָנא ָלא ָזִכיָנא י ּבְ אֹוַרְייָת, ְּלִמְזּכֵ ַתַדל ּבְ ּוָבֵעיָנא ָמאן ְדִיׁשְ ּּ ּ ִגיִניּ ְּדָהא ִאית ִלי עוְתָרא ַסֵגי . א ּבְ ּ ּּ ּ

א ַבק ִלי ַאּבָ י ֵמִאֵלין, ְּדָקא ׁשְ ּסֵ ְּדַכד ָיִתיב על ְפתֹוֵריה ֲהָוה ְמַסַדר ֲעֵליה ְתֵליַסר ּכַ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ י . ּ ּוָבֵעיָנא ְלִמְזּכֵ
אֹוַרְייָתא ְוֲאָנא ָיִהיְבָנא עוְתָרא ּּבְ ָּאַמר ֵליה ְלַההוא ַרָווק ִת. ּּ ּ ּ אֹוַרְייָתא ְוָדא ָיִהיב ָלך עוְתָראּ ַתַדל ּבְ ּׁשְ ּ ּּ ָּ ,

א ְדָפז ּסָ ָּיַהב ֵליה ַההוא ּכַ ּ ּ א . ּ י ַאּבָ ִלי ) איוב כח(ָּקָרא ֲעֵליה ַרּבִ ה ָזָהב וְזכוִכית וְתמוָרָתה ּכְ ּלא ַיַעְרֶכּנָ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ
ר ָנׁש ֲהָוה ָיִה. ָּפז אֹוַרְייָתא ְוַההוא ּבַ ָּיִתיב ְוָלָעא ּבְ ּ ּיב ֵליה עוְתָראּ ּ ְּליֹוִמין ָעאל ֲחִמידו ְדאֹוַרְייָתא . ּ ּ

ְמעֹוי ֵכי. ּבִ ֵכי. ּיֹוָמא ַחד ֲהָוה ָיִתיב ְוֲהָוה ּבָ יה ְדֲהָוה ּבָ ֵחיה ַרּבֵ ּכְ ַּאׁשְ ּ ִכית, ּ ָּאַמר ֵליה ַעל ָמה ָקא ּבָ ָאַמר . ּ
ִגין ַהאי ְחנא ַחֵיי ְדָעְלָמא ְדָאֵתי ּבְ ֵּליה וָמה ַמּנַ ּ ּ איָלא, ּ י ְלַגּבָ ֵעיָנא ֶאָלא ְלִמְזּכֵ ַמע . ּ ּבְ ָתא ׁשְ ָּאַמר ַהׁשְ

ַמִים ָקא ֲעִביד ם ׁשָ ִּמיָנה ְדָהא ְלׁשֵ ּ.  

ָּקָרא ֵליה ְלַההוא ַגְבָרא ִני, ּ ָּאַמר ֵליה טֹול עוְתָרך ְוַהב ֵליה ְלַיְתֵמי וְלִמְסּכְ ּ ּ ּּ ְּוֲאָנא ָיִהיְבָנא ָלך חוַלק , ָּ ָ

אֹוַרְייָת ַּיִתיר ּבְ ָכל ַמה ְדֲאַנן ָלָעאןּ א ְדָפז. ּא ּבְ ּסָ י יֹוֵסי ַההוא ּכַ ַּאֲהַדר ֵליה ַרּבִ ּ ּ ְוַעד יֹוָמא ָלא ַאֲעֵדי , ּ
ֵמיה ן ַפִזי, ּׁשְ נֹוי ּבֶ ּוִמן ּבְ ּ ן ַפִזי, ּ י יֹוֵסי ּבֶ ְּוַהְיינו ַרּבִ ְּוָזָכה ְלַכָמה אֹוַרְייָתא הוא וְבנֹוי , ּ ּ ּ בגין דלעא (ּ

ְּדֵלית). באורייתא אֹוַרְייָתא וְמַקְייָמהּ ָמאן ְדָלֵעי ּבְ ָעְלָמא ּכְ ּ ָלך ֲאַגר ַטב ּבְ ּ ּּ ָ:  

ַמֲחֶזה ֵלאֹמר ְוגו ַּאַחר ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה ָהָיה ְדַבר ְיָי ֶאל ַאְבָרם ּבַ ּ אֹוַרְייָתא ', ּּ ָכל ֲאַתר ִדְכִתיב ּבְ ּּבְ ּ ּּ
ָמא ְדִאְתְגֵלי ַלֲאָבָהן ַמֲחֶזה ָדא ׁשְ ּּבַ ּ ּּ ַד, ּ ִאיהוּוָמאן, ּ ֱאַמר , י''ּׁשַ ּנֶ ָוֵאָרא ֶאל ַאְבָרָהם ֶאל ) שמות ו(ׁשֶ

ַדי ֵאל ׁשַ ִּיְצָחק ְוֶאל ַיֲעֹקב ּבְ ָמא ְדַאְת ָאֵמר. ּ ַדי ֶיחֶזה) במדבר כד(, ּּכְ ר ַמֲחֵזה ׁשַ ְּוָדא ִאיהו ֵחיזו . ֲאׁשֶ ּ
ְּדָכל ֶחְזָוון ִעָלִאין ִאְתַחְזָיין ִמַגִויה ּ ּּ ּּ ַהאי ַמְרֶא, ּ יה וֹכָלא ַחדּכְ ּה ְדָכל ִדיוְקִנין ִאְתַחְזָיין ּבֵ ּ ּ ּ ּּ ַמְרֶאה ַמֲחֶזה ַחד . ּ

ָּדא ַתְרגום ְוָדא ָלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש, ּהוא ּּ ּ.  

אֹוַרְייָתא י יֹוֵסי ַסִגיִאין ִאּנון ּבְ ָּאַמר ַרּבִ ָנא , ּּ ַההוא ִליׁשְ ְּוַעל ָדא ֲהָוה ֵליה רשו ְלאוְנְקלוס ְלַתְרֵגם ּבְ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ
אֹוַרְייָתאְּד ִריך הוא ּבְ א ּבְ ָּגֵלי קוְדׁשָ ּ ָנא ָדא ָסִתים ִאיהו ִמגֹו ַמְלֲאֵכי ִעָלָאה. ָּ ְּוִליׁשְ ַמֲחֶזה , ּּ ְּדֲהָוה ) דהא(ּּבַ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]101דף [ -ּ

ַאְבָרָהם יה ּבְ ד ְמַמֵליל ּבֵ ָדא ּכַ ָּסִתים ִמַמְלֲאֵכי ִעָלֵאי ְדָלא ָיְדֵעי ּבְ ּּ ּ ּ ִגין ְדַאְבָרָהם , ַמאי ַטְעָמא. ּ ָלא ֲהָוה ּּבְ
ָרא ׂשְ ָּמהול ְוֲהָוה ָעֵרל ָסִתים ּבִ ְלׁשֹון ַתְרגום. ּ ְייהו ּבִ ך ֲהָוה ָסִתים ִמּנַ ּוְבִגין ּכָ ּ ּּ ּ ּ ְלָעם ִדְכִתיב . ָ ַגְווָנא ָדא ּבִ ּּכְ ּ

ַדי ֶיחְזִה ר ַמֲחֵזה ׁשַ ִגין דלא ְיֵה. ְיֱחֶזה, ֲּאׁשֶ ֵרת ּבְ ָּסִתים ֲהָוה ִמָלה ִמגֹו ַמְלֲאֵכי ַהׁשָ ּ ּ א ּּ ּא לֹון ִפְטָרא ְדקוְדׁשָ ּ ּ
ַההוא ָעֵרל ְמָסֳאָבא  ִריך הוא ְמַמֵלל ּבְ ּּבְ ּּ י ָלאו ) עה ב, עד ב(ָ ְּדָהא ַמְלֲאֵכי ַקִדיׁשֵ ִנְזָקִקין ) יקרון(ּ

ְלׁשֹון ַתְרגום ּּבִ ּ ּ ּ.  

ּוַתְרגום ַחד ֵמ, ָלׁשֹון' ְּוָהא ַגְבִריֵאל אֹוִליף ְליֹוֵסף ע, ִּאי ֵתיָמא דלא ָיְדֵעי ּ ֶּאָלא , ָּלׁשֹון הוא' עּ
ל , ִּמְנַדע ָיְדֵעי ֲאָבל ָלא ִנְזָקִקין ְתַנן ִגיִחין ֲעֵליה ְדָהא ָמִאיס ִאיהו ַקַמְייהו ִמּכָ י ולא ַמׁשְ ְּדָלא ַחְייׁשֵ ּ ּ ּ ּּ ּ

ָאר ָלׁשֹון ְּוִאי ֵתיָמא הֹוִאיל וָמִאיס ִאיהו ִמַמְלֲאֵכי ִעָלֵאי. ׁשְ ּ ּּ ַּאַמאי ִתְרֵגם אוְנְקל, ּ ּ ּ ַהאי ּ ּוס אֹוַרְייָתא ּבְ ּ
ן עוִזיֵאל ַהִמְקָרא, ָלׁשֹון ְּויֹוָנָתן ּבֶ ֶָאָלא ָמִאיס הוא ַקַמְייהו וָהִכי ִאְצְטִריך. ּּ ּ ּּ ּ ְּדֵלית ִקְנָאה ְלַמְלֲאֵכי , ּ ּ

ָרֵאל  ֲהַדְייהו ְדִיׂשְ ִּעָלֵאי ּבַ ואלמלא הוו ידעי שבחי דאורייתא הוה להו קנאה , אלא אורייתא(ּ
ך, ַּיִתיר) ישראלבהדייהו ד ְָוַעל ָדא ַתְרגום תֹוָרה וִמְקָרא ּכָ ּ ּ ּּ ּ ַתב , ּ ַכָמה דוְכֵתי ּכָ ּולא ָמִאיס ִאיהו ְדָהא ּבְ ּ ּּ ּ ּ

אֹוַרְייָתא ָהִכי ִריך הוא ּבְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ָּ.  

י ך ָסִתים ִאיהו ִמגֹו ַמְלֲאֵכי ִעָלֵאי ַקִדיׁשֵ ּוְבִגין ּכָ ּ ּּ ּ ּ ְּוַעל ָדא ִאְתְגִלי ּבֵ. ָ ּ אֹוַרח ָסִתים ְדָלא ּ ַאְבָרָהם ּבְ ּיה ּבְ ּּ
ין ְוָלא ְיֵהא לֹון ִפְטָרא יה ַמְלָאִכין ַקִדיׁשִ ְגחון ּבֵ ִּיׁשְ ּּ ּ ר ָנׁש ָעֵרל, ּ ִריך הוא ִאְתְגִלי ַעל ּבַ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ָּ .

ִאְתַגְלָיא ְדַמְלֲאֵכי ִעָלֵאי ֵּאיָמַתי ִאְתְגִלי ֵליה ּבְ ּּ ּּ ּ ּ ּ ד ָיִהיב ֵל, ּ ר ִאתֹו ּכַ א ִדְכִתיב ַוְיַדּבֵ ִרית ְקָייָמא ַקִדיׁשָ ּיה ּבְ ּ ּּ ּ ּ
ַמֲחֶזה, ֱאלִהים ֵלאֹמר ִתיב ּבַ א ולא ּכְ ָמא ְדקוְדׁשָ ֱּאלִהים ׁשְ ּ ִאְתַגְלָייא. ּ ָמא ּבְ ּׁשְ ּ ּ.  

ְסָיא, ֵלאֹמר ַמאי ֵלאֹמר ִאְתּכַ ָכל ָלׁשֹון ְדָלא ְתֵהא ּבְ ֵּלאֹמר וְלַאְכָרָזא ּבְ ּ ּ ִל, ּ ָנא ָאֳחָראָלאו ּבְ ֶּאָלא , יׁשְ
ה ְדָיְכֵלי ְלֵמיַמר ָדא ְלָדא ְוָלא ָיְכֵלי ְלַקְטְרָגא וְלֵמיַמר ִפְטָרא ָתְעָיין ּבָ ָנא ְדכָלא ִמׁשְ ִליׁשְ ּּבְ ּּ ּ ּ ּ ְּוַעל ָדא , ּּ

ר ִאתֹו ֱאלִהים ֵלאֹמר ְבִרית . ֱאלִהים ְולא ַמֲחְזה. ַּוְיַדּבֵ ִגין ְדֲהָוה ְמֲעִייל ֵליה ּבִ ּּבְ ּ א ְוָקִריב ּּ ְּקָייָמא ַקִדיׁשָ
יה ֵּליה ְלַגּבֵ ּ.  

ך ָאת ה י ְיהוָדה ָאַמר ְבִגין ּכָ ַּרּבִ ָ ָּלא ִאְתְייַהב ֵליה ַעד ְדִאְתַגַזר' ּ ּ ּ ּּ ִרית , ּ ַּמאי ַטְעָמא ְדִאיִהי ַמָמׁש ּבְ ּ ּ
ֵדין ִאְתְייִהיַבת ֵליה ָאת ה. ִאְקֵרי ְבִרית ּכְ יָון ְדָעאל ּבִ ְּוַעל ָדא ּכֵ ּ ּ ּּ ּ ִריִתי ִאָתך ְוָהִייָת . א''ּ ה ּבְ ִּדְכִתיב ֲאִני ִהּנֵ ּ ּ ָּ ּ

ְמך ַאְבָרם ְוגו ְָלַאב ֲהמֹון גֹוִים ולא ִיָקֵרא עֹוד ׁשִ ּ':  

ַּאַחר ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה י ֶאְלָעָזר. ּ י ִחָייא ֲהָוה ָאִזיל ְלֶמֱחֵמי ְלַרּבִ י ַחַגאי, ַּרּבִ יה ַרּבִ ְּפַגע ּבֵ ָּאַמר ֵליה , ּּ
ָּחא ִדְמַתְקנא ַקֵמיה ְדַמר ְלָאן ִאיהו ָאִזילַהאי ָאְר ּ ּ ּּ י ֶאְלָעָזר, ּ ָּאַמר ֵליה ְוֲאָנא , ָּאַמר ֵליה ְלֶמֱחֵמי ְלַרּבִ

ֲהָדך ַמע ִזיל ְוִאי ָלאו תוב ֲאַבְתָרך, ָָנֵמי ֵאיִזיל ּבַ ר ְסָבָרא ְלַמאי ְדִתׁשְ ָָאַמר ֵליה ִאי ֵתיכול ְלִמְסּבַ ּ ּ ּ ּּ ּ ָאַמר , ּ
הו, ּיחוׁש ַמר ְלַהאיֵּליה לא ִל ָמה ָרֵזי ְדאֹוַרְייָתא ְוָיִכיְלָנא ְלֵמיַקם ּבְ ַמְענא ּכַ ְּדָהא ֲאָנא ׁשְ ּּ י . ּ ָּפַתח ַרּבִ ּ
י ) במדבר כח(, ַּמאי ִדְכִתיב, ַּחַגאי ְוָאַמר ִני ַלְחִמי ְלִאׁשַ ִני ָדא . 'ְוגו) ב''דף פט ע(ֶּאת ָקְרּבָ ֶּאת ָקְרּבָ ּ

ָרא ְד ׂשְ ן ּבִ ָראָּקְרּבַ ׂשְ ָרא ַעל ּבִ ׂשְ ִּאְתְקַרב ְלַכָפָרא ָדָמא על ָדָמא ּבִ ּ ּ ִנין ָלאו ִמְתָקְרִבין , ּ ִגין ְדָכל ָקְרּבָ ּּבְ ּ
ָרא ׂשְ ָרא ְלַכָפָרא על ּבִ ׂשְ ֶּאָלא ַעל ּבִ ֵהָמה ַמה ָחָטאת. ּ ר ָנׁש ָחָטא ּבְ ַמְעָנא ִאי ּבַ ִריך , ְּוָהִכי ׁשְ א ּבְ ְָדקוְדׁשָ ּ

ן ְוגו)  אויקרא(ּהוא ָאַמר  ם ָקְרּבָ י ַיְקִריב ִמּכֶ ֵני , ַּאַמאי. 'ָאָדם ּכִ ִריך הוא ֲעִביד רוַח ּבְ א ּבְ ֶּאָלא קוְדׁשָ ּ ָּ ּ
ֵהָמה א ְורוַח ַהּבְ ְּוַאְפִריׁש ָדא ִמן ָדא, ָּנׁשָ ּ ך . ּ ָוְבִגין ּכָ ֵני ָהָאָדם ָהעֹוָלה ִהיא ְלַמְעָלה ) קהלת ג(ּ ּרוַח ּבְ



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]102דף [ -ּ

ֵהָמה ְוגו ּוַדאי ִמְתְפַרׁש ָדא ִמן ָדא' ְּורוַח ַהּבְ ּ ּּ ִתיב. ּ ַּוֹיאֶמר ) בראשית א(, ַּעד ָלא ָחָטא ָאָדם ַמה ּכְ
ב זֹוֵרַע ָזַרע ְוגו ל ֵעׂשֶ ה ָנַתִתי ָלֶכם ֶאת ּכָ ֱּאלִהים ִהּנִ ּ ּוְכִתיב ָלֶכם ִיְהֶיה ְלָאְכָלה ולא ַיִתיר' ּ ּ יָון ְדָחָטא . ּ ּּכֵ

גו ָתִאיב ּבְ ְּוֵיֶצר ָהָרע ִאׁשְ ּ ָּפא ִדיֵליהּ הו ִדיָנא, ּ ּוְבָכל ִאּנון תֹוָלִדין ֲעַבד ּבְ ּ ּ ּוְלָבַתר ֲאָתא ֹנַח וָחָמא ְדָהא . ּּ ּּ ּ
ֵני ֵמַאְתָרא ְדֵיֶצר ָהָרע ּגוָפא ִאְתּבְ ּ ּ ּּ ָמה ְדַאְקִריב ָאָדם, ּ ן ּכְ ִתיב, ַּאְקִריב ָקְרּבָ ַּוָיַרח ְיָי ) בראשית ח(, ַּמה ּכְ

יֹחַח וג עוָריו) וכתיב. ('וֶּאת ֵריַח ַהּנִ י ֵיֶצר ֵלב ָהָאָדם ַרע ִמּנְ ּּכִ אן וְלָהְלָאה . ּ ִריך הוא ִמּכָ א ּבְ ָּאַמר קוְדׁשָ ּ ָּ

ָתִאיב ֵמַההוא ֵיֶצר ָהָרע ּהֹוִאיל ְוגוָפא ִאׁשְ ּ ּּ ָרא, ּ ׂשְ ָמה ְדִאְתֲחֵזי ֵליה ֵייכול ּבִ ג גוָפא ּכְ ִּיְתַעּנַ ּ ּּ ּ ּ ב . ּ ְיֶרק ֵעׂשֶ ּכְ
ָּנַתִתי ָלֶכם  ָרא. ֶּאת ּכֹלּ ׂשְ ד ָאִכיל ּבִ י . ּכַ ָדא ְוִאְתַרּבֵ ָרא ִדיֵליה ְוִאְתָעַרב ָדא ּבְ ׂשְ ג ּבִ ָרא ִאְתַעּנַ ׂשְ ֵּמַההוא ּבִ ּ ּּ ּ ּ ּ
יה ּגוָפא ִמּנֵ ַכָמה ֶחְטִאין, ּּ ּוֵמַההוא ֹעֶנג גוָפא ָחָטא ּבְ ּ ּּ ּ ָרא. ּ ׂשְ ָפָרה על גוָפא ּבִ ִריך הוא ּכַ א ּבְ ָּאַמר קוְדׁשָ ּ ּּ ּ ָּ. 

י ִמיֵניה וֵביה ָחָטא ָרא ִאְתַרּבֵ ָרא ָאִכיל וִבׂשְ ׂשְ ּּבִ ּ ּ ָרא. ּּ ׂשְ ך ְלַכָפָרא על גוֵפיה ּבִ ְּבִגין ּכָ ּּ ּ ּ ָרא ְדָאִכיל . ָ ּוִבׂשְ ּ
ָרא ֲעִביד ָדָמא ְלגוָפא  ׂשְ ּּבִ ּ ) בגין כך דמא דאשתאר מההוא בשרא דאכיל בשרא עבד דמא לגופא(ּ

ָת ך ָדָמא ְדִאׁשְ ְּבִגין ּכָ ּ ּ ָרא ָ ׂשְ ָרא ְלַבר ִאְתַעַתד ְלַכָפָרא ַעל ָדָמא ְדִאְתֲעִביד ֵמַההוא ּבִ ׂשְ ַּאר ֵמַההוא ּבִ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ
ִּדיֵליה ִדְכִתיב ּ ֶפׁש ְיַכֵפר) ויקרא יז(, ּ ּנְ י ַהָדם הוא ּבַ ּּכִ ּ ּ ּ.  

ִני ִתיב ָקְרּבָ ְנֶכם ִדְכִתיב, ּּכְ ּוְכִתיב ָקְרּבַ ּּ ַּתְקִריבו ֶאת ָקְר) ויקרא א(, ּ ְנֶכםּּ ין ַהאי ְלַהאי, ּבַ ֶּאָלא , ַמה ּבֵ
ִני לֹום. ָקְרּבָ ָלִמים ְדַאְתָיין ַעל ׁשָ גֹון ׁשְ ּּכְ ְנֶכם. ּ ם, ָקְרּבַ מֹות ְדַאְתָיין ַעל ֵחְטא וָאׁשָ גֹון ַחָטאֹות ַוֲאׁשָ ּּכְ ּ ּּ ,

ָרא ׂשְ ִני ּבִ ך ֶאת ָקְרּבָ ְּבִגין ּכָ ֲהָנא . ֶּרתֵּריַח ָדא ְקטֹו. ַלְחִמי ַנֲהָמא ְוַחְמָרא. ָ ִּניֹחִחי ָדא ַנַחת רוַח ְדֲעִביד ּכַ ּ ּּ
א ָמא ַקִדיׁשָ ְרעוָתא ִדׁשְ ּּבִ ּ ָבָחה, ּּ יר וׁשְ ְרעוָתא ְדׁשִ ְּוֵליָוֵאי ּבִ ּ ּּ.  

מֹוֲעדֹו ְמרו ְלַהְקִריב ִלי ּבְ ִּתׁשְ מֹוֲעדֹו ַמאי ֲהִוי. ּ ּבֶֹקר וָבֶעֶרב, ּבְ ָכל יֹוָמא ּבַ ִּאי ֵתיָמא ּבְ ּמאי ִאיהו , ּ
ַההוא ִזְמָנא ַרֲעָוא, )א מאי אריא דאיהו מועדו''נ(מֹוֲעדֹו ּבְ ְלָטא ּבְ ֶּאָלא מֹוֲעדֹו ְדׁשָ ּ ְתַכח . ּ ְּרעו ְדִאׁשְ ּ ּ

ַדְרָגא ְיִדיָעא מֹוֲעדֹו. ְּלֵעיָלא ּבְ ִתיב ּבְ ּועל ָדא ּכְ ן ִאְתְקִריב. ּ ד ָקְרּבָ ּּכָלא ָנְטִלין חוָלָקא. ּּכַ ְדָרן , ּ ְּוִאְתּבַ ּ
ָכל ָעְלִמין , ן ְלָכל ִסְטָראְּקִליִפי ְתַכח ַרֲעָוא וְרעו ּבְ ְּוִייחוָדא ִאְתְקִריב ְוִאְתַייַחד ובֹוִציִנין ִאְתַנֲהִרין ְוִאׁשְ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ

ְדָקא ָחֵזי ָרָזא ְדִיחוָדא ָחָדא ּכְ ְתַכח ּבְ ִריך הוא ִאׁשְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּּ ֵקיה. ָ י ִחָייא וְנׁשָ ֲּאָתא ַרּבִ ּ ּ ּ ָיאֹות ָּאַמר ֵליה, ּ
י ְלֵמיַהך ְלֶמֱחֵמי ֵליה ִלְסָבר ַאְנִפין ְדיֹוִמין ִרי ִמיּנִ ַּאְנְת ּבְ ּּ תו פתח ואמר דוד מלכא דאיהו רביעאה . (ָּ

א אמאי דוד מלכא אחסין מלכותא דאיהו רביעאה דאיהו אבן מאסו ''נ) (ואיהו אבן מאסו הבונים
  ).הבונים

יה, ֲּאְזלו ד ָמטון ְלַגּבֵ ּּכַ ֹּון ַיְתֵבי ַעל ַתְרָעאָחָמא ל, ּ משא ִזיל ְוֵאיָמא לֹון ַהאי , ּ ָּאַמר ֵליה ְלׁשַ ּ
ל ֶאָחד  ְרְסָייא ִדְתַלת ָקְייִמין ַמהו ּכָ ּּכֻ ּּ ָּאְמרו ֵליה ִזיל ְוֵאיָמא ֵליה ְלַמר ְדָלאו ְלַמָגָנא ). א כלא חד''ס(ּ ּ ּ ּ ּ

א ְדִאיהו ְרִביָעָאה ֶאֶבן ָמֲאסו ַה ָּאַמר ָדִוד ַמְלּכָ ּ ּ ָדוד . ּבֹוִניםּ יה ּבְ ָּאַמר ֵליה ִזיל ְוֵאיָמא לֹון ְדָאן ָגֲעלו ּבֵ ּ ּ ּּ
ְּדִאיהו ָאַמר ֶאֶבן ָמֲאסו ַהּבֹוִנים ּ ַהאי . ּ ְמַעת ּבְ י ַחַגאי ְוָאַמר ֵליה ׁשַ י ַרּבִ יה ְלַגּבֵ י ִחָייא ֵריׁשֵ ַּאֲהַדר ַרּבִ ּּ ּ ּ

ַהאי ְקָרא ִדְכִתיב. ִמיִדי ַמְענא ּבְ ָּאַמר ׁשְ ֵני '') ר השירים אשי(, ּ מוִני ְוגו''ִּאִמי ''ּבְ ִּנֲחרו ִבי ׂשָ ְּדַהאי . 'ּ
א ֲאָמרֹו ֹלֹמה ַמְלּכָ ְייהו, ְקָרא ׁשְ ד ָדחו ֵליה ֲאחוִהי ִמּנַ א ִאְתָמר ּכַ ְּוַעל ָדִוד ַמְלּכָ ּ ּ ּ ּ ּּ.  

ִריך הוא ְלֵמיַהב ַמְלכוָתא ִליהוָדה א ּבְ ַמְעָנא ַמאי ָחָמא קוְדׁשָ ְּותו ׁשְ ּ ּ ּ ּּ ל ֲאחוִהיָּ ֶּאָלא ַאְתָוון , ּ ִמּכָ ּ
יה ֵמיה ֲחִקיָקן ּבֵ ִּדׁשְ ּ ך ַאְחִסין ַמְלכוָתא, ּ ֵמיה וְבִגין ּכָ ִריך הוא ָיַהב ְיָקָרא ִלׁשְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ָּ ַמְעָנא . ָ ְּותו ׁשְ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]103דף [ -ּ

ֵמיה ַוַדאי ְּיהוָדה ָהא ַאְתָוון ִדׁשְ ּ ּ ֵּליֵתיה ַאַמאי' ד, ּּ ֶּאָלא ָדא ָדִוד ַמ. ּּ ּ ֵני ּ ל ּבְ ֵמיה ִמּכָ ׁשְ ר ּבִ א ְדִאְתַקׁשַ ְּלּכָ ּּ
ָּעְלָמא ִדְכִתיב ם ְוגו) הושע ג(, ּ ׁשו ֶאת ְיָי ֱאלֵהיֶהם ְוֶאת ָדוד ַמְלּכָ ּוִבּקְ ּ ּּ ֵמיה' ּ ׁשְ יר ּבִ ָּהא ָדִוד ָקׁשִ ּתו , ּ ּ

ל ְתִפִלין וַדאי ד ר ֶשׁ ְּדִאיהו ֶקׁשֶ ּ ּּ ּ א ' ּ ר , )יא קשר של תפלין ודא''ד(ָּדוד ַמְלּכָ ך ָדִוד ִאְתַקׁשַ ּוְבִגין ּכָ ּ ָּ

ֵמיה ׁשְ יָון ְדָעאלו ְיִתיבו ַקֵמיה, ָּעאלו. ּּבִ ּּכֵ ּ ּ ּּ ִתיקו, ּ י ֶאְלָעָזר ְוִאּנון ִאׁשְ ִתיק ַרּבִ ִּאׁשְ ּּ י ֶאְלָעָזר . ּ ָעאל ַרּבִ
ְעָי ַמע ַחד ָקָלא ְדֲהָוה ָאַמר ִזיל ְוֵאיָמא לֹון ַמה ְדִאּנון ּבָ ְּלִאְדֵריה ׁשְ ּ ּ ִרין ִאּנוןּ ּין ִדְכׁשֵ ְייהו. ּ . ַּאֲהַדר ְלַגּבַ

ַמע ִמָלה ֵליָמא ִלי ָּאַמר לֹון ִאית ַמאן ִדׁשְ ּ אן ְלַאְנָהָרא ִמגֹו ַצחוָתא ְדבוִציָנא . ּ ָּאְמרו ֵליה ֲאַנן ְמַחּכָ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ
ִּעָלָאה וְסָבָרא  ר) א''דף צ ע(ּ ָּפַתח ְוָאַמר. ִנְסּבַ ֵהיַכ) חבקוק ב(, ּ ל ָהָאֶרץַוְיָי ּבְ ד . ּל ָקְדׁשֹו ַהס ִמָפָניו ּכָ ּכַ

ִריך הוא ְלִמְבֵרי ָעְלָמא א ּבְ ֵעי קוְדׁשָ ּּבָ ים ִרׁשוִמין ולא ֲהָוה , ָּ ָבה ָרָזא ְדאֹוַרְייָתא ְוָרׁשִ ל גֹו ַמֲחׁשָ ִּאְסַתּכַ ּ ּ ּ
ַּעד ְדָבָרא ְתׁשוָבה ְדִאיִהי ֵהיָכָלא ְפִניָמָאה ִעָלָאה ְו, ָיִכיל ְלֵמיַקם ּ ּּ ּ ימו ּ ָּרָזא ְסִתיָמא ְוַתָמן ִאְתְרׁשִ ּ ּ ּ ּ

ִגלוַפְייהו ְּוִאְתַצְיירו ַאְתָוון ּבְ ּ ּּ ּ ּ ּּ.  

ל  ים ַקֵמיה ִציוִרין ְדָכל ָעְלָמא ִדְכִתיב ַהס ִמָפָניו ּכָ ַהאי ֵהיָכָלא ְוָרׁשִ ל ּבְ ֵרי ָדא ֲהָוה ִמְסַתּכַ יָון ְדִאְתּבְ ּּכֵ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ ּּ
ים ַקֵמיה ְרׁש ָּהָאֶרץ ְרׁשִ ּוִמין ְוִציוִרין ְדָכל ָעְלָמאּ ּ ּּ אֹור ַקְדָמָאה . ּ ל ּבְ ַמִים ָמה ֲעַבד ִאְסַתּכַ ֵעי ְלִמְבֵרי ׁשָ ּּבָ

ַמִים יה וְבָרא ׁשָ ְּוִאְתַעַטף ּבֵ ּ ִּדְכִתיב. ּ ְיִריָעה) תהלים קד(, ּ ַמִים ּכַ ך נֹוֶטה ׁשָ ְלָמה ְוַאַחר ּכָ ׁשַ   .ָעֹוֶטה אֹור ּכַ

ד ָע ל ְלֶמְעּבַ ל ִּאְסַתּכַ ים ַקֵמיה ּכָ ל וְרׁשִ יה ִאְסַתּכַ יה וִמּנֵ ְּלָמא ַתָתָאה ֲעַבד ֵהיָכָלא אֹוֲחָרא ְוָעאל ּבֵ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ
ָּעְלִמין ְלַתָתא וְבָרא לֹו ּ ל ָהָאֶרץ. ּ ֵהיַכל ָקְדׁשֹו ַהס ִמָפָניו ּכָ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַוְיָי ּבְ ּ ס ''ה, ּס ִמָפָניו''ַה. ּ

ל ְנקו ים ַקֵמיה ּכָ ָּרׁשִ ּ ִתין ְוָחֵמׁשּ ִּדין ְדָכל ָעְלָמא ְדִאּנון ׁשִ ּ ּ ן ה, ּ ּבַ חוׁשְ ִתין ִאּנון ְוָחֵמׁש ִאּנון, ס''ּּכְ ּׁשִ ּ ְּוֻכְלהו , ּ
ָרא ָעְלָמא ד ּבְ ים ַקֵמיה ּכַ ָּרׁשִ ִריך הוא ָלאו ִאיהו ֶאָלא ְלִאּנון ְדָיְדִעין . ּ א ּבְ ך ְיָקָרא ְדקוְדׁשָ ְּבִגין ּכָ ּ ּ ּ ּ ּּ ָ ָ

ְדָקא ְיאותָּאְרחֹוי וְמ אֹוַרח ְקׁשֹוט ּכְ ה ּבְ ֲּהִכין ּבָ ּ ֲהַדְייהו. ּ ָתֵעי ּבַ ַּאְדָהִכי ְדֲהָוה ִמׁשְ ֲּאָתא נוָרא ְוַאְסַחר , ּּ ּ
ְּוִאּנון ָיְתבו ְלַבר, ֵּליה ָכל ִאּנון ִאיְדִרין . ּּ א ֱהִביֲאִני ַהֶמֶלך ֲחָדָריו ּבְ ָמעו ַחד ָקָלא ְדֲהָוה ָאַמר ִאי ַקִדיׁשָ ּׁשְ ּ ּ ָּ ּ

א  ְּדָסָבא ְדַאְנִפין עוֵליָמא ַקִדיׁשָ ּ ּ יֵדיה) א עולימתא קדישתא''נ(ּּ ְּדִאְתְמָסרו ַמְפְתָחן ִדְלהֹון ּבִ ּ ּּ ּ ְּוֻכְלהו , ּ
ְָמַתְקָנן ָלך וְלִאּנון ִדְבִגיָנך ָּ ּ ּ ְמָחה ָבך. ּ ַמָיא ָנִגיָלה וִנׂשְ ל ֵחיָלא ִדׁשְ א ּכָ ָוְבַחָייך ַקִדיׁשָ ָּ ד ָחמו ִאֵלי. ּּ ּּכַ , ן ָהִכיּ

ִּאְזַדְעזְעו ּוְדִחילו ָסִגי ָנַפל ֲעַלְייהו, ּ ּ ּּ אן ְוֵנַהך ְלאֹוְרִחין, ֵּלית ֲאַנן ַחְזָיין ְלַהאי, ֲאְמֵרי, ּ ִָנפוק ִמּכָ ּ ) אזלו(, ּ
ַּיְתבו ַתָמן ּכל ַההוא יֹוָמא ְוָלא ָיִכילו ְלֶמֱחֵמי ֵליה ּ ּ ּּ ּ ִרי, ּ א ּבְ ְּוָאְמרו ֵלית ְרעוָתא ְדקוְדׁשָ ּ ּּ ּך הוא ְדֵניִתיב ּ ּ ּ ָ

ָּהָכא ָנְפקו ִמַתָמן ְוַאְזֵלי ּ ּּ.  

י ִחָייא ְוָאַמר  ַּעד ְדֲהוו ָאְזֵלי ָפַתח ַרּבִ ּ ּ י ְדָברֹו ְוגו) תהלים קג(ּ ְרכו ְיָי ַמְלָאָכיו ִגּבֹוֵרי ֹכַח עֹוׂשֵ ּּבָ ּ' .
א ָאר ַעִמין ְדָעְלָמא ְדקוְדׁשָ ל ׁשְ ָרֵאל ִמּכָ ִאין ִאּנון ִיׂשְ ַּזּכָ ּ ּ ָאר ַעִמין ְוֲעַבד ּּ ל ׁשְ הו ִמּכָ ִריך הוא ִאְתָרֵעי ּבְ ּ ּבְ ּּ ּ ָ

ּלֹון חוְלֵקיה ְוַאְחַסְנֵתיה ּ א, ּּ ְּוַעל ָדא ָיִהיב לֹון אֹוַרְייָתא ַקִדיׁשָ ְרעוָתא ֲחָדא ַעל , ּּ ִגין ְדֻכְלהו ֲהוו ּבִ ּּבְ ּ ּ ּ ּ
ִמיָעה ָיה ִלׁשְ ּטוָרא ְדִסיַני וַאְקִדימו ֲעׂשִ ּ ּ ּ.  

יָון ְד ִריך הוא ְלַפַמְלָיא ִדיֵליה ָאַמר לֹון ַעד ָהָכא ַאתון ּּכֵ א ּבְ ִמיָעה ְקָרא קוְדׁשָ ַּאְקִדימו עשָיה ִלׁשְ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ָ ּ
ָעְלָמא ֲּהִויתון ְיִחיָדִאין ַקָמאי ּבְ כָלא, ּּ ֲהַדְייהו ּבְ ַאְרָעא ֲחֵבִרים ּבַ ַני ּבְ אן וְלָהְלָאה ָהא ּבָ ִּמּכָ ּ ֵּלית ְלכו רשו . ּ ּ ּ

ַאְרָעאְלַקְדׁשָ ֲהַדְייכו ּבְ רון ּבַ ָרֵאל ִיְתַחּבְ ִמי ַעד ְדִיׂשְ ּא ׁשְ ּ ִמי, ּּ א ׁשְ ֲחָדא ֲחֵבִרים ְלַקְדׁשָ ְּוֻכְלהו ֶתֱהוֹון ּכְ ִגין , ּּ ּבְ



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]104דף [ -ּ

ְרכו ְיָי ַמְלָא ְרִקיָעא ִדְכִתיב ּבָ ַגְוונא ְדַמְלֲאֵכי ִעָלֵאי ָעְבֵדי ּבִ ִמיָעה ּכְ ָיה ִלׁשְ ְּדַאְקִדימו ֲעׂשִ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ָּכיו ִגּבֹוֵרי ֹכַח ּ
קֹול ְדָברֹו מֹוַע ּבְ י ְדָברֹו ִלׁשְ ּעֹוׂשֵ ֹמע. ּ ַקְדִמיָתא וְלָבַתר ִלׁשְ י ְדָברֹו ּבְ ּעֹוׂשֵ ּּ ּ.  

ְרכו ְיָי ַמְלָאָכיו ָּדָבר ַאֵחר ּבָ ִריך הוא . ּ א ּבְ ַאְרָעא ְדִאּנון ֲחׁשוִבין ַקֵמי קוְדׁשָ ִּאֵלין ִאּנון ַצִדיַקָיא ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ָּ ּ ּ ּ
ַמ ְרִקיָעאּכְ ְנֵאיה, ְּלֲאֵכי ִעָלֵאי ּבִ ר ַעל ׂשַ ר ַטב ְדִמְתַגּבֵ ִגּבָ ֵרי ַעל ִיְצֵריהֹון ּכְ ִגין ְדִאּנון ִגּבֹוֵרי ֹכַח ְדִמְתַגּבְ ּּבְ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ ּ .

קֹול ְדָברֹו ֹמַע ּבְ ֲעָתא ְדִאְצְטִריכו. ִּלׁשְ ׁשַ ַמע ָקָלא ִמְלֵעיָלא ּבְ ָכל יֹוָמא ְלִמׁשְ ְּדָזָכאן ּבְ ּ ּּ ּ ָתא ָמאן ָיִכיל . ּ ַּהׁשְ
ין ֶעְליֹוִנין ֲהַדְייהו ְדִאּנון ַקִדיׁשִ ְּלֵמיַקם ּבַ ּ ּ ִאין ִאּנון ְדָיְכֵלי ְלֵמיַקם ַקַמְייהו, ּ ַּזּכָ ּ ִאין ִאּנון ְדָיְכֵלי , ּּ ַּזּכָ א ''ד(ּ

ַמְייהו) ג למאן דייכול''ל ְתָזָבא ִמּקַ ְּלִאׁשְ ּ ִריך, ּ א ּבְ ָגחוָתא ְדקוְדׁשָ ַָאׁשְ ּ ּ ּּ ָכל יֹוָמאּ ּ הוא ֲעַלְייהו ּבְ ֵָהיך ֲאַנן , ּ

ְּיִכיָלן ְלֵמיַעל ַקַמְייהו ִתיב. ּ ְּוַעל ָדא ּכְ ּכֹן ֲחֵצֶריך וְכִתיב ) תהלים סה(, ּ ֵרי ִתְבַחר וְתָקֵרב ִיׁשְ ַּאׁשְ ּ ּ ּּ תהלים (ָּ
ֵרי ָאָדם עֹוז לֹו ָבך ְוגו) פד   ):עד כאן סתרי תורה(', ַָאׁשְ

ת עֹוַב ע ְמָנָלן ֵמֵאׁשֶ ְּדָיהו ְדָאַמר ָלה ֱאִליׁשָ ּ ִית)מלכים ב ד(ּ ּבָ יִדי ִלי ַמה ֵיׁש ָלך ּבַ ְ ַהּגִ ּ .
ֲאַתר ֵריַקְנָיא ְרָיין ַעל ָפתֹוָרא ֵריַקְנָיא ְוָלא ּבְ ְרָכאן ִדְלֵעיָלא ָלא ׁשָ ְּדָהא ּבִ ּ ִתיב . ּ ַמה ּכְ

י ִאם ָאסוך ׁשָ ִית ּכִ ּבָ ְפָחְתך ּכֹל ּבַ ְַוּתֹאֶמר ֵאין ְלׁשִ ְַמאי ָאסוך. ֶמןָּ ֶּאָלא ֲאְמָרה ֵליה . ּ ּ
ָעא ְזִעיָרא יַחת ֶאְצּבְ ֵדי ְמׁשִ ָחא ָלאו ִאיִהי ֶאָלא ּכְ יעוָרא ְדַהאי ִמׁשְ ּׁשִ ּ.  

ִני א ֵריַקְנָיא. ָּאַמר ָלה ִנַחְמּתַ דוְכּתָ ְרָכאן ִדְלֵעיָלא ּבְ רון ּבִ ְּדָהא ָלא ְיַדְעָנא ֵהיַאך ִיׁשְ ּ ּ ְּ ,
א ְדִא ּתָ ֶמןֲּאָבל ַהׁשְ ְרָכאן, ְית ָלך ׁשֶ יה ּבִ ָחא ּבֵ ּכָ ּתַ ָּדא הוא ֲאַתר ְלִאׁשְ ּ ָלן ִדְכִתיב. ּ , ִּמּנָ

ֶמן ַהטֹוב ְוגו)תהלים קלג( ּשֶׁ ִתיב' ּ ּכַ ָרָכה )תהלים קלג(, ְּוֵסיֵפיה ַמה ּכְ ם ִצָוה ְיָי ֶאת ַהּבְ י ׁשָ ּ ּכִ
ְרָכאן. ַּחִיים ַעד ָהעֹוָלם ָראן ּבִ ּוְבַאְתָרא ָדא ׁשָ   .)ואתמר(. ּ

ֶמן ֶאָלא ַטל)תהלים קלג(ְוִאי ֵתיָמא  ִתיב ׁשֶ יֹוֵרד ַעל ַהְרֵרי ִציֹון ְוָלא ּכְ ַטל ֶחְרמֹון ׁשֶ ּ ּכְ ּ .
ֶמן ְוִאיהו ַטל ֶּאָלא ִאיהו ׁשֶ ּ ָחא ִעָלָאה. ּ ׁשְ ִריך הוא ִמּמִ א ּבְ ַּההוא ַטל ִאיהו ְדַאִטיל קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ .

ֶמן ָנַפק ְלִסְטָרא ְד ְּדַההוא ׁשֶ ּ   .ָיִמיָנאּ
ֶמן ֵרין ִאּנון ַיִין ְוׁשֶ ֶמן ִלְסַטר ָיִמיָנא. ְּוָאְזלו ִלְתֵרין ִסְטִרין. ּּתְ ָמאָלא ׁשֶ . ַיִין ִלְסַטר ׂשְ

ֶמן  א וְבִגין ְדׁשֶ ח ַמְלכוָתא ַקִדיׁשָ ן ִאְתְמׁשַ ּמָ ְרָכאן ְלָעְלָמא וִמּתַ ְטָרא ְדָיִמיָנא ָנְפֵקי ּבִ ּוִמּסִ ּ ּ ּ ּ ּ
ן  ּקַ ַקְדִמיָתאֲהָוה ִאְתּתַ א ּבְ ן ְלֵעיָלא ֲאִריקו ְדִבְרָכאן, ְלַתּתָ ֶמן ִאְזַדּמַ ּׁשֶ ּ.  

  ב''דף פח ע
א ֲחֵזי לֹמה ) ב''דף פח ע(ֵּמִאְתֲערוָתא , ּתָ ֶמן ִדְלֵעיָלא ָקאי ְלֲאָרָקא ַעל ָדִוד וׁשְ ְּדַהאי ׁשֶ ּ ּ ּ

ְרָכא  נֹוי)על(ְלִאְתּבָ ֶמן.  ּבְ ְּמָנא ָלן ִדְכִתיב ַוַיֲעֹמד ַהּשֶׁ ִתיב ָהָכא ַוַיֲעֹמד. ּ ּוְכִתיב ָהָתם . ּּכְ
ים)ישעיה יא( ר עֹוֵמד ְלֵנס ַעּמִ י ֲאׁשֶ ְרׁש ִיּשַׁ   . ׁשֹוִ

א ֲחֵזי ן וְמזֹוָנא ְלָעְלָמא, ּתָ ּמָ ְלָחן ְדֶלֶחם ַהָפִנים ְדִבְרָכאן ָנְפִקין ִמּתַ ֻ ִּמּשׁ ּ ָלא ָבֵעי , ּּ
ָחא ֵריַקְנָיא ֲאִפלו ִרְגָעא ָחָד ּכָ ּתַ ְּלִאׁשְ ן, אּ ּמָ ְרָכאן ִמּתַ ְלקון ּבִ ִגין ְדָלא ִיְסּתַ ּּבְ ּאוף ָהִכי ָלא , ּּ

ְלָחן ֵריַקְנָיא ְלָחן ֵריַקְנָיא, ְמָבְרִכין ַעל ׁשֻ ְרָיין ַעל ׁשֻ ְרָכאן ִדְלֵעיָלא ָלא ׁשָ ְּדָהא ּבִ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]105דף [ -ּ

א ֲחֵזי ׁשוָקתֹו, ּתָ ִתיב ֲאִני ְלדֹוִדי ְוָעַלי ּתְ ַקְד, ַּמה ּכְ ִּמיָתא וְלָבַתר ְוָעַלי ֲאִני ְלדֹוִדי ּבְ
ׁשוָקתֹו ַקְדִמיָתא. ּּתְ א ּבְ ֲּאִני ְלדֹוִדי ְלַאְתָקָנא ֵליה דוְכּתָ ּ ׁשוָקתֹו. ּ ּוְלָבַתר ְוָעַלי ּתְ ָּדָבר . ּ

ַחת ִעְמהֹון ְדַחָייַבָיא. ַאֵחר ֲאִני ְלדֹוִדי ּכְ ּתַ א ָלא ִאׁשְ ִכיְנּתָ ִניָנן ׁשְ ְּדָהא ּתָ ּ ר , ּ יָון ְדָאֵתי ּבַ ּּכֵ
ְרָיא ֲעֵליהָנ א ׁשַ ִכיְנּתָ ֵדין ׁשְ ִריך הוא ּכְ א ּבְ י ְדקוְדׁשָ ּבֵ ָאה וְלִמְקַרב ּגַ ּׁש ְלִאְתַדּכָ ּ ּ ּ ֲּהָדא הוא . ְּ

ַקְדִמיָתא ׁשוָקתֹו ְלָבַתר, ִדְכִתיב ֲאִני ְלדֹוִדי ּבְ ִאין . ְּוָעַלי ּתְ ָאה ְמַדּכְ ר ָנׁש ְלִאְתַדּכָ ָּאֵתי ּבַ
  .ֵּליה

א ֲחֵזי א ַאַחר ַה, ּתָ ַתר ִאֵלין ַמְלִכין ְוָקִטיל לֹון קוְדׁשָ ְּדָבִרים ָהֵאֶלה ְדָרַדף ַאְבָרָהם ּבָ ּ ּּ ּ
ִריך הוא ּּבְ ַרֲעָנא ַההוא ַאְגָרא ַדֲהֵויָנא , ֲהָוה ַאְבָרָהם ּתֹוֶהא, ְ לֹום ּגָ ָּאַמר ִדיְלָמא ַחס ְוׁשָ ּ ּ

ִריך הוא ְוַאִחי א ּבְ י קוְדׁשָ א ְלַגּבֵ ֵני ָנׁשָ ַּאֲהַדר ּבְ א ְּ ּתָ יה ְוַהׁשְ הו ְלָקָרָבא לֹון ְלַגּבֵ ְּדָנא ּבְ ּ
א ַעל ָיִדי ֵני ְנׁשָ יָרא ַאְבָרם ָאֹנִכי . ִּאְתְקִטילו ּבְ ִריך הוא ַאל ּתִ א ּבְ ִּמָיד ָאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ְּ ּ

ה ְוגו ָכְרך ַהְרּבֵ ָָמֵגן ָלך ׂשְ יַלת ֲעַלְייהו. 'ְ ְלהו ָלא ִיְזּכון, ַּאְגָרא ַקּבִ ְּדָהא ּכֻ ּ   . ְלָעְלִמיןּ

  א''דף פט ע
ֲחֶזה ֵלאֹמר ּמַ ֲחֶזה, ָּהָיה ְדַבר ְיָי ֶאל ַאְבָרם ּבַ ּמַ א ְדָכל , ַמאי ּבַ ַההוא ֵחיזו ַדְרּגָ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ ּ

יה ִּדיוְקִנין ִאְתַחְזָיין ּבֵ ּ א ֲחֵזי. ּּ ְמעֹון ּתָ י ׁשִ א , ָאַמר ַרּבִ ַזר ַאְבָרָהם ֲהָוה ַחד ַדְרּגָ ַּעד ָלא ִאְתּגְ
יהַּמִל ּוַמאן ִאיהו ָדא ַמֲחֶזה ִדְכִתיב, ּיל ִעּמֵ ּ ּ ַדי ֶיחֶזה)במדבר כד(, ּ ַזר . ּ ַמֲחֵזה ׁשַ יָון ְדִאְתּגְ ּּכֵ

א ָראן ַעל ַהאי ַדְרּגָ ין ׁשָ ְלהו ַדְרּגִ ֲּהוו ּכֻ ּ יה ֲהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ ּוְכֵדין ַמִליל ִעּמֵ ּ  )שמות ו(, ּּ
ַזר ָלא ֲהוו ֶאל ַאְבָרָהם ֶאל ) א''דף פט ע(ָוֵאָרא  ַדי ְוַעד ָלא ִאְתּגְ ֵאל ׁשַ ִּיְצָחק ְוֶאל ַיֲעֹקב ּבְ ּ

ָראן ֲעלֹוי ְלַמָלָלא ין ׁשָ ִּאּנון ַדְרּגִ ּ ּ.  
ִתיב ַוֵיָרא ְיָי ֶאל ַאְבָרם וְכִתיב ַוִיַסע ַאְבָרם ָהלֹוך ְוָנסֹוַע  ַקְדִמיָתא ּכְ ְְוִאי ֵתיָמא ְדָהא ּבְ ּ ּּ ּ

ה וְכִתיב ַוִיֶבן  ְגּבָ ַּהּנֶ ין ִעָלִאיןּ ַח ָהא ָהָכא ִאּנון ַדְרּגִ ם ִמְזּבֵ ּׁשָ ּ א ֲאָמָרן ְדַעד ָלא . ּ ּתָ ְּוַהׁשְ
יה א ְלַמָלָלא ִעּמֵ ָראן ַעל ַהאי ַדְרּגָ ין ִעָלִאין ׁשָ ַזר ָלא ֲהוו ִאּנון ַדְרּגִ ִּאְתּגְ ּ ּ ּ ּּ ּ.  

א ֲחֵזי ִריך הוא ָחְכָמה ְלַאְבָר, ּתָ א ּבְ ַקְדִמיָתא ַיַהב קוְדׁשָ ּּבְ ָהם ְלִמְנַדע ָחְכָמה ְּ
יה ְוָיַדע ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא ָקא ּבֵ ְּלִאְתַדּבְ ּ ּ א , ּ יה ָלא ֲהָוה ֶאָלא ַהאי ַדְרּגָ ֲּאָבל ְלַמָלָלא ִעּמֵ ּּ

ְלחֹודֹוי ָאה ּבִ ּתָ ַזר, ּתַ יָון ְדִאְתּגְ ָאה , ּּכֵ ּתָ א ּתַ ָראן ַעל ַהאי ַדְרּגָ ין ִעָלִאין ֲהוו ׁשָ ְלהו ַדְרּגִ ּּכֻ ּ ּ ּּ
יהּבְ ִּגין ְלַמָלָלא ִעּמֵ ָמר, ּ ָמה ְדִאּתְ ֹכָלא ּכְ ַלק ַאְבָרָהם ּבְ ּוְכֵדין ִאְסּתַ ּּ ּ.  

א ֲחֵזי ִריך הוא, ּתָ א ּבְ ָמא ְדקוְדׁשָ ׁשְ ר ָנׁש ָלא ִאְתַאִחיד ּבִ ַזר ּבַ ַּעד ָלא ִאְתּגְ ּ יָון , ְּ ּכֵ
יה ֵמיה ְוִאְתַאִחיד ּבֵ ׁשְ ַזר ָעאל ּבִ ְּדִאְתּגְ ּ יה ַעד ָלא ְוִאי ֵתיָמא ַא. ּ ְּבָרָהם ְדִאְתַאִחיד ּבֵ ּ

ַזר ְדָקא ְיאות. ִאְתּגְ יה ְוָלא ּכְ ָּהִכי ֲהָוה ְדִאְתַאִחיד ּבֵ ּ ְּדָהא ִמּגֹו ְרִחימוָתא ִעָלָאה ְדָרִחים , ּ ּ ּּ
ִריך הוא ק א ּבְ ֵּליה קוְדׁשָ ּ ִר. ָּריב ֵליה1ְּ ַזר ְוִאְתְייִהיב ֵליה ּבְ יד ֵליה ְדִיְתּגְ ְּלָבַתר ַפּקִ ּ ּ . יתּ

וָרא ין ִעָלִאין, ִּקּשׁ ְּדֻכְלהו ַדְרּגִ ּ ֲחָדא ְלַאְכָלָלא ָדא . ּ ָרא ּכָֹלא ּכְ וָרא ְלִאְתַקּשְׁ ִרית ִקּשׁ ּּבְ ּּ
ָדא יה, ּבְ ר ּבֵ וָרא ְדֹכָלא ִאְתְקׁשַ ִרית ִקּשׁ ּּבְ ּ ַזר. ּּ ך ַאְבָרָהם ַעד ָלא ִאְתּגְ ְוְבִגין ּכָ ִּמלֹוי ָלא . ּ

יה ֶאָלא ּבַ ֲּהָוה ִעּמֵ ָמרּ ָמה ְדִאּתְ ֲחֶזה ּכְ   .ּּמַ



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]106דף [ -ּ

א ֲחֵזי ָמא , ּתָ ִרית ּכְ ִרי ֶאָלא ַעל ּבְ ִריך הוא ָעְלָמא ָלא ִאְתּבְ א ּבְ ֲעָתא ְדָבָרא קוְדׁשָ ׁשַ ּּבְ ּ ּ ְּ

ֵר י''ְדַאּתְ ָאֵמר ּבְ ָרא ֱאלִהים''א ׁשִ א )ג ברית''א ל''ד(ְּוַהְיינו , ת ּבָ ִרית ִקֵיים קוְדׁשָ ּ ְדַעל ּבְ ּּ
ִריך הוא ּּבְ ַמִים ָוָאֶרץ לא )ירמיה לג(, ּוְכִתיב,  ָעְלָמאְ  ִאם לא ְבִריִתי יֹוָמם ָוַלְיָלה ֻחּקֹות ׁשָ

י ְמּתִ אן. ׂשַ וָרא ִאיהו ְדיֹוָמא ְוֵליְלָיא ָלא ִמְתָפְרׁשָ ִרית ִקּשׁ ְּדָהא ּבְ ּ ּ ּ ּ.  
ַנאי  ִריך הוא ָעְלָמא ַעל ּתְ א ּבְ ָרא קוְדׁשָ ד ּבְ י ֶאְלָעָזר ּכַ ָּאַמר ַרּבִ ְּדַכד ֵייתון , ֲהָוהְּ ּ

לון אֹוַרְייָתא ָיאֹות ָרֵאל ִאם ְיַקּבְ ְּוִאם ָלאו ֲהִרי ֲאָנא ַאֲהַדר ְלכו ְלֹתהו ָוֹבהו. ִּיׂשְ ּ ְוָעְלָמא . ּ
ילו אֹוַרְייָתא וְכֵדין ִאְתְקַיים  ָרֵאל ַעל טוָרא ְדִסיַני ְוַקּבִ ָּלא ִאְתְקַיים ַעד ְדָקְיימו ִיׂשְ ּּ ּ ּ ּ ּ

  .ָעְלָמא
ִרי ָעְלִמיןּוֵמַה ִריך הוא ּבָ א ּבְ ּהוא יֹוָמא וְלָהְלָאה קוְדׁשָ ּ ּ ּוָמאן ִאּנון. ְּ ִּזווִגין ִדְבֵני , ּ ּ ּ

א ת ְפלֹוִני ִלְפלֹוִני. ָנׁשָ ִריך הוא ְמַזֵווג ִזווִגין ְואֹוֵמר ּבַ א ּבְ ְּדָהא ֵמַההוא ִזְמָנא קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ .
ֵרי ְּוִאֵלין ִאּנון ָעְלִמין ְדהוא ּבָ ּ ּ א ֲחֵזי.ּ ָּאֹנִכי ָדא הוא ַדְרָגא ַקְדָמָאה . ְָאֹנִכי ָמֵגן ָלך,  ּתָ ּ ּ

ַקְדִמיָתא יה ּבְ ְּדִאְתֲאִחיד ּבֵ ּ:  
ִו ן ִלי''ַּויֹאֶמר ַאְבָרם ֲאֹדָני יֹהִ ּתֶ ד ''ֱאלִהים יו. ד''ן יו''ת נו''ף דל''י אל''אדנ. ה ַמה ּתִ

ִּחּבוָרא ִדְתֵרין ָעְלִמין , ּא ָרָזא ְדִמָלהּ ֶאָל)א אלהים יהוה בניקוד אלהים''נ(. א''ו ה''א וי''ה ּ
ָאה ְוַעְלָמא ִעָלָאה ּתָ ֲחָדא ַעְלָמא ּתַ   .ּּכְ
ן ִלי ְוָאֹנִכי הֹוֵלך ֲעִריִרי ּתֶ ר. ְַמה ּתִ ָרא , ְּדֵלית ִלי ּבַ ְּואֹוִליְפָנא ְדָכל ָמאן ְדֵלית ֵליה ּבְ ּ ּ

ָמא ְדַאּתְ ָאֵמ ַהאי ָעְלָמא ִאְקֵרי ֲעִריִרי ּכְ ְוַאְבָרָהם ַעל ָמה . ּ ֲעִריִרים ִיְהיו)ויקרא כ(, רּבְ
ן ִלי ּתֶ ָּאַמר ִמָלה ָדא ְדָאַמר ַמה ּתִ ִריך הוא. ּ א ּבְ קוְדׁשָ יה ּבְ ִאילו לא ֶהֱאִמין ּבֵ ְבָיכֹול ּכְ ּּכִ ּ ּ ְּ.  

ַהאי ָעְלָמא ִריך הוא ָאֹנִכי ָמֵגן ָלך ּבְ א ּבְ ְֶאָלא ָאַמר ֵליה קוְדׁשָ ְּ ּ ּ ָכְרך ַה. ּ ה ְמֹאד ָׂשְ ְרּבֵ
ָעְלָמא ְדָאֵתי ן ִלי. ּבְ ּתֶ ָרָזא ְדָחְכְמָתא ְוָאַמר ַמה ּתִ ִּמָיד ִאְתַער ַאְבָרָהם ּבְ ְּדָהא ְיַדְעָנא , ּ

ר ר ָנׁש ְדָלא אֹוִליד ּבַ ַההוא ָעְלָמא ּבַ יה ּבְ יל ֲאַגר ְלֵמיַעל ּבֵ ְּדָלא ַקּבִ ּ ּ ְּוַעל ָדא ָאַמר ַמה , ּ
ן ִלי ְוָאֹנִכי הֹוֵל ּתֶ יה, ְך ֲעִריִריּתִ ן ִלי ְדָלא ָזִכיָנא ּבֵ ּתֶ ְּדָהא ָלא ּתִ ּ ר ָנׁש ְדָלא . ּ אן ְדּבַ ִּמּכָ ּ

ַההוא ָעְלָמא ְלֲאָעָלא ּגֹו ַפְרּגֹוָדא ַהאי ָעְלָמא ָלא ָזֵכי ּבְ ְבִנין ּבְ ָּזֵכי ּבִ ּ.  

  ב''דף צ ע
ִאְצַטְגִנינות ִדיֵליה ְדָלא יֹוִליד ְּוַאְבָרָהם ֲהָוה ָחֵמי ּבְ ּ ּ ִתיב ַויֹוֵצא אֹותֹו . ּ ) ב''דף צ ע(ַּמה ּכְ

אמר ליה קודשא בריך הוא צא מאצטגנינות דילך אברם אינו מוליד אברהם (. 'ַּהחוָצה ְוגו
ר. )מוליד ִמי ְיֵהא ָלך ּבַ ָרָזא ִדׁשְ ַהאי ֶאָלא ּבְ ל ּבְ ּכַ ִריך הוא ָלא ִתְסּתַ א ּבְ ְָאַמר ֵליה קוְדׁשָ ְּ ּ ּ ּ .

ָדא . ָ ִיְהֶיה ַזְרֶעךֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ּכֹה ר ֵליה ּבְ ן ִאְתַקּשַׁ ּמָ א ְדִמּתַ ָמא ַקִדיׁשָ ָּרָזא ִדׁשְ ּ  )ברא(ּ
ְטָרא ָאֳחָרא   .ְוָלא ִמּסִ

ְרָעא ִלְצלֹוָתא ּּכֹה ְדהוא ּתַ ָרָכה, ּ ח ּבְ ּכַ ה ִיׁשְ יה, ּּבָ ִאְלּתֵ ר ָנׁש ׁשְ ח ּבַ ּכַ ה ִיׁשְ ּּבָ ּּכֹה ַההוא . ּ
ְטָר ְטָרא ִדְגבוָרה ָקא ֲאָתא ִיְצָחק, ּא ִדְגבוָרהִסְטָרא ְדַאְתָייא ִמּסִ ְּדָהא ִמּסִ ְּוַההוא ִסְטָרא . ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]107דף [ -ּ

ין וֵפיֵרי ְלָעְלָמא ן ַאְתָיין ִאיּבִ ּמָ ִּדְגבוָרה ּכֹה ִאְקֵרי ְדִמּתַ ּ א ְדֹכְכַבָיא , ּ ְטָרא ִדְלַתּתָ ְּוָלא ִמּסִ ּ
ּוַמָזלֹות ּ.  

ְיָי ֵדין ְוֶהֱאִמין ּבַ ק ְלֵעיָל. ּכְ אִּאְתָדּבַ ק ְלַתּתָ ֹכְכַבָיא . ּא ְוָלא ִאְתָדּבַ ְיָי ְוָלא ּבְ ְוֶהֱאִמין ּבַ
ּוַמָזֵלי ְיָי. ּ י ַאְגֵריה ְלָעְלָמא ְדָאֵתי, ְוֶהֱאִמין ּבַ ְּדַאְבַטח ֵליה ְדַיְסּגֵ ּ ּ ּ ְיָי. ּ ַההוא , ְוֶהֱאִמין ּבַ ּּבְ

ן ֵייֵתי ֵליה ַזְרָעא ְלא ּמָ א ְדִאְתְייִהיב ֵליה ְדִמּתַ ַּדְרּגָ ּ ּ ָעְלָמאּ ֶבָה לֹו ְצָדָקה. ֹוָלָדא ּבְ . ַּוַיְחׁשְ
ִאילו ִהיא ַרֲחֵמי ַהאי ּכֹה ב ְדִאיִהי ִדיָנא ּכְ ֶבָה לֹו ְדַאף ַעל ּגַ ַּוַיְחׁשְ ּ ּ ֶבָה לֹו . ּ ָּדָבר ַאֵחר ַוַיְחׁשְ ּ

ֲחָדא, ְצָדָקה ָרא לֹון ּכְ ָאה ְלַחּבְ ַתּתָ ָרא ִעָלָאה ּבְ יר ִקׁשְ ְּדָקׁשִ ּ.  
א ֲחֵזי ְּוִכי ֵתיָמא ְדָהא אֹוִליד , ּא ִאְתָערו ַאְבָרָהם מֹוִליד ַאְבָרם ֵאינֹו מֹוִלידָה, ּתָ

עֹוד ְדִאיהו ַאְבָרם ָמֵעאל ּבְ ִּיׁשְ ִריך הוא ָלא . ּ א ּבְ ָרא ְדַאְבַטח ֵליה קוְדׁשָ ֶּאָלא ַההוא ּבְ ּ ּ ּ ְּ ּ
עֹוד ְדִאיהו ַאְבָרם ּאֹוִליד ּבְ עֹוד ְדִאיהו ַאְבָרם א, ּ ְּדָהא ּבְ ּ אּ יָון ְדִאְתְקֵרי , ֹוִליד ְלַתּתָ ּּכֵ

ֵדין אֹוִליד ְלֵעיָלא ִרית ּכְ ּבְ וָרא , ַאְבָרָהם ְוָעאל ּבַ ִקּשׁ ך ַאְבָרם ֵאינֹו מֹוִליד ּבְ ּוְבִגין ּכָ ְּ

ָמה ְדֲאָמָרן, ִּעָלָאה ִיְצָחק, ַאְבָרָהם מֹוִליד ּכְ ר ְלֵעיָלא ּבְ   :ְוִאְתַקּשַׁ
ִעים ׁשְ ן ּתִ ִנים ְוגוַוְיִהי ַאְבָרם ּבֶ ע ׁשָ ָנה ְוֵתׁשַ א ָפַתח . ' ׁשָ י ַאּבָ י ִמי )שמואל ב כב(ַּרּבִ  ּכִ

ְלֲעֵדי ְיָי וִמי צור ְוגו ֵּאל ִמּבַ א ָאַמר ַהאי ְקָרא . 'ּ י ִמי ֵאל )ח''תהלים י(ָּדִוד ַמְלּכָ  ּכִ
ְלֲעֵדי ְיָי ד ִמִדי ִמ. ִמּבַ א ְדְיכול ְלֶמְעּבַ ִליָטא אֹו ְמַמּנָ ָּמאן הוא ׁשַ ּ ּ ְלֲעֵדי ְיָיּּ ֶּאָלא ַמה , ּבַ

ִריך הוא א ּבְ ד ֵמִעם קוְדׁשָ ְּדִאְתַפּקַ ּ ְּ ְרׁשוַתְייהו ָקְייֵמי ְוָלא ָיְכֵלי , ּ ִגין ְדֻכְלהו ָלא ּבִ ּּבְ ּ ּ ּ
ד ִמִדי ּוִמי צור. ְּלֶמְעּבַ ְרֵמיה , ּ ד ּתוְקָפא וְגבוָרה ִמּגַ יף ְדָיכֹול ְלֶמְעּבַ ּקִ ּוַמאן ִאיהו ּתַ ּ ּ ּ ּ ּ ּ

ְלֲע ר . ֵּדי ֱאלֵהינוִמּבַ ד ִמִדי ּבַ ִריך הוא ְוָלא ָיִכיל ְלֶמְעּבַ א ּבְ יָדא ְדקוְדׁשָ ְלהו ּבִ ֶּאָלא ּכֻ ּ ּ ּ ְּ ּ
ְרׁשוֵתיה ּּבִ ּ.  

ְלֲעֵדי ְיָי י ִמי ֵאל ִמּבַ ַמאן . ָּדָבר ַאֵחר ּכִ ְרׁשוֵתיה ְוָלא ּכְ ִריך הוא ּכָֹלא ּבִ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּּ ְ

ֵחיזו ְדֹכ ְּדִאְתֲחֵזי ּבְ ּ ְּכַבָיא וַמָזֵליּ ְּדֻכְלהו ַאְחְזָיין ִמָלה, ּ ּ ִריך הוא ַאְחַלף ֵליה , ּ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ְּ

ּוִמי צור זוָלִתי ֱאלֵהינו. ְלַגְווָנא ָאֳחָרא ּ ּ ִריך . ּ א ּבְ ָמה ְדקוְדׁשָ ְָהא אוְקמוָה ְדֵלית ַצָייר ּכְ ּ ּ ּ ּ ּּ
ִלים ָעִביד ְוִצֵייר ִדיוְק ּהוא ְדִאיהו ַצָייר ׁשְ ּ ּ ּ ּּ ָכל ּ ִלים ְלַההוא ִדיוְקָנא ּבְ ָּנא ּגֹו ִדיוְקָנא ְוַאׁשְ ּ ּ ּ

ּקוֵניה ּּתִ ה ֶנֶפׁש ִעָלָאה ְדָדֵמי ְלִתּקוָנא ִעָלָאה, ּ ְּוָאִעיל ּבָ ּּ ּ א , ּ קוְדׁשָ ך ֵלית ַצָייר ּכְ ְּבִגין ּכָ ּ ְ

ִריך הוא ּּבְ ְ.  
א ֲחֵזי יאוְבּתֵ, ּתָ ד ִאְתַער ּתִ ר ָנׁש ּכַ ֵּמַההוא ַזְרָעא ְדּבַ ּ י נוְקֵביה ְונוְקֵביה ּ ּיה ְלַגּבֵ ּ ּ ּ ּ

ֵרין  ר ַחד ְדָכִליל ִמּתְ ְייהו ּבַ ֲחָדא ְוָנַפק ִמּנַ ְרַווְייהו ּכְ ָרן ּתַ ֵדין ִמְתַחּבְ יה ּכְ ִּאְתָעַרת ְלַגּבֵ ּ ּ ּ
ַחד ִּדיוְקִנין ּכְ ִליל ִמּתַ. ּ ִציוָרא ְדִאְתּכְ ִריך הוא ִצֵייר ֵליה ּבְ א ּבְ ִגין ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּּ ְוַעל . ְּרַווְייהוְ

ִציוָרא  ַכח ַההוא ִדיוְקָנא ּבְ ּתְ ִגין ְדִיׁשְ ַההוא ִזְמָנא ּבְ א ַגְרֵמיה ּבְ ר ָנׁש ְלַקְדׁשָ ֵעי ּבַ ָּדא ּבָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ
ְדָקא ָחֵזי ִלים ּכְ   .ׁשְ

א ֲחֵזי י ִחָייא ּתָ ִריך הוא, ָּאַמר ַרּבִ א ּבְ ה ִאּנון ַרְבְרִבין עֹוָבדֹוי ְדקוְדׁשָ ּמָ ּּכַ ּ ּ ּ ְדָהא ,ְּ
ַגְווָנא ְדָעְלָמא ר ָנׁש ִאיהו ּכְ ּאוְמנוָתא ְוִציוָרא ְדּבַ ּ ּ ּ ִריך הוא , ּּ א ּבְ ּוְבָכל יֹוָמא ְויֹוָמא קוְדׁשָ ּ ְּ



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]108דף [ -ּ

ְדָקא ָחֵזי ֵליה ל ַחד ְוַחד ּכְ ֵרי ָעְלָמא ְמַזִווג ִזווִגין ּכָ ּּבָ ּ ּ ְּוהוא ִצֵייר ִדיוְקֵניהֹון ַעד ָלא ֵייתון , ּ ּ ּ ּּ
  .ְלָעְלָמא

  א'' צא עדף
א ֲחֵזי ְמעֹון, ּתָ י ׁשִ ִתיב ֶזה ֵסֶפר ּתֹוְלדֹות ָאָדם, ְּדָאַמר ַרּבִ ֶּאָלא . ְּוִכי ֵסֶפר ֲהָוה ֵליה. ּכְ

יו ְוכו ִריך הוא ַאְחֵמי ֵליה ְלָאָדם ָהִראׁשֹון דֹור דֹור ְודֹוְרׁשָ א ּבְ ּאוְקמוָה ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ְֵהיַאך . 'ְּ

א ְדִאּנון ְזִמיִנין ְלֵמיֵתי ְלָעְלָמאִּאי ֵתיָמא ְד, ַּאְחֵמי ֵליה רוַח קוְדׁשָ ָּחָמא ּבְ ּ ּ ַמאן ְדָחָמא . ּ ּּכְ
ָחְכְמָתא ַמה ְדֵייֵתי ְלָעְלָמא ְלהו, ָלאו ָהִכי. ּּבְ ֵעיָנא ּכֻ ֶּאָלא ָחָמא ּבְ ְּוַההוא ִדיוְקָנא . ּ ּ ּ

ֵעיָנא ְלהו ָחָמא ּבְ ָעְלָמא ּכֻ יה ּבְ יִנין ְלֵמיַקם ּבֵ ְּדַזּמִ ּ ֵרי ַמ, ּ ִגין ְדִמיֹוָמא ְדִאְתּבְ ּאי ַטְעָמא ּבְ ּּ
ִריך הוא  א ּבְ י קוְדׁשָ ְלהו ָקְייִמין ַקּמֵ א ּכֻ ְבֵני ָנׁשָ יִנין ְלֵמיַקם ּבִ אן ְדַזּמִ ְלהו ַנְפׁשָ ָּעְלָמא ּכֻ ּ ּ ּ ְּ

יה  יִנין ְלֵמיַקם ּבֵ ׁש ְדַזּמִ ַההוא ִדיוְקָנא ַמּמָ ּּבְ ּ ּ ּ ָעְלָמא) א''דף צא ע(ּ   .ּבְ
ַגְוו אן ָסְלָקןּכְ ְלהו ַנְפׁשָ ַתר ְדָנְפִקין ֵמַהאי ָעְלָמא ּכֻ ל ִאּנון ַצִדיַקָייא ּבָ ָּנא ָדא ּכָ ּ ּ ּּ ,

ַהאי  ַגְווָנא ְדֲהוו ּבְ הו ּכְ א ּבְ ׁשָ ִריך הוא ַאְזִמין לֹון ִדיוְקָנא ָאֳחָרא ְלִאְתַלּבְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ

י, ָעְלָמא ְלהו ָקְייִמין ַקּמֵ ך ּכֻ ְּבִגין ּכָ ֵעיָנאְ   .ּה ְוָחָמא לֹון ָאָדם ָהִראׁשֹון ּבְ
ִקיוַמְייהו ַתר ְדָחָמא לֹון ָלא ָקְייֵמי ּבְ ְּוִאי ֵתיָמא ּבָ ּ ִריך . ּּ א ּבְ ל ִמלֹוי ְדקוְדׁשָ א ֲחֵזי ּכָ ְּתָ ּ ּ ּ
יה ַעד ְדָנֲחתו ְלָעְלָמא ִקיוָמא ִאּנון ְוָקְיימו ַקּמֵ ּהוא ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ִתיב. ּּ ַגְווָנא ָדא ּכְ י )רים כטדב(, ּכְ  ּכִ

נֹו ֹפה ְוגו ר ֶיׁשְ ְלהו ' ֵאת ֲאׁשֶ ָעְלָמא ּכֻ יִנין ְלֶמֱהֵוי ּבְ א ְדַזּמִ ֵני ָנׁשָ ָּהא אוְקמוָה ְדֻכְלהו ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ
ן ּמָ ָכחו ּתַ ּתְ   .ִּאׁשְ

ר ֵאיֶנּנו ֹפה ְוגו ִתיב ֵאת ֲאׁשֶ ָלא ְדָהא ּכְ ּכָ ָּהָכא ִאית ְלִאְסּתַ ַמע ַהְנהו ' ּ ּוַמׁשְ  )כלהו(ּ
ןְּדִיְפ ּמָ ּקון ֵמִאּנון ְדָקְיימו ּתַ ּ ּ נו עֹוֵמד ַהיֹום, ּ ִתיב ִעּמָ נו ַהיֹום ְוָלא ּכְ ִגין ִדְכִתיב ִעּמָ ּּבְ ּּ ּ ֶּאָלא . ּ

ן ֶאָלא ְדָלא ִאְתֲחזו ְלֵעיָנא)הכא(ַּוַדאי  ּמָ ְלהו ָקְיימו ּתַ ּ ּכֻ ּ ּ נו ַהיֹום ַאף , ּּ ִתיב ִעּמָ ך ּכְ ְּבִגין ּכָ ּ ְ

ב ְדָלא ִאְתֲחז   .ּוןַּעל ּגַ
ָמה ְדִאְתֲחזון ְלָאָדם ָהִראׁשֹון ְדָחָמא לֹון  ְּוִאי ֵתיָמא ַמאי ַטְעָמא ָלא ִאְתֲחזון ָהָכא ּכְ ּ ּ ּ

ֵעיָנא יר, ֵעיָנא ּבְ ָרֵאל ֵחיזו . ְוָהא ָהָכא ִאְתֲחֵזי ַיּתִ ד ִאְתְייִהיַבת אֹוַרְייָתא ְלִיׂשְ ֶּאָלא ָהָכא ּכַ ּ
ין ִעָלִאין ֲהוו ָח ָּאֳחָרא ְוַדְרּגִ ָלא ּ ּכָ ִאיִבין ְלִאְסּתַ ֵעיָנא ְוֲהוו ּתְ ָלאן ֵעיָנא ּבְ ּכְ ָּמאן וִמְסּתַ ּ

יָקָרא ְדָמֵריהֹון ּוְלֶמחֵמי ּבִ ְלחֹודֹוי , ּ ִריך הוא ּבִ א ּבְ ך ָחמו ְיָקָרא ִעָלָאה ְדקוְדׁשָ ּוְבִגין ּכָ ּ ּ ּ ְּ ְּ
  .ְוָלא ֵמָאֳחָרא

יִנין ְלָק א ְדַזּמִ ֵני ָנׁשָ ְלהו ּבְ ְּוַעל ָדא ּכֻ ּ ִריך ּ א ּבְ י קוְדׁשָ ְלהו ָקְייֵמי ַקּמֵ ָעְלָמא ּכֻ ְְייָמא ּבְ ּ ּ
יה ֲהָדא הוא ִדְכִתיב יִנין ְלָקְייָמא ּבֵ ׁש ְדַזּמִ ִאּנון ִדיוְקִנין ַמּמָ ּהוא ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ְלִמי )תהלים קלט(, ּ  ּגָ

ָָראו ֵעיֶניך ְוַעל ִסְפְרך ְוגו ָ ְלִמי ָראו ֵעיֶניך. 'ּ ָּגָ ִגין. ּ ּ ְדִדיוְקָנא ָאֳחָרא ִעָלָאה ַמאי ַטְעָמא ּבְ ּ ּ
ִתיב ך ּכְ ַהאי וְבִגין ּכָ ְֲהִוי ּכְ ּ וִמי צור זוָלִתי ֱאֹלֵהינו)תהלים יח(, ּ ּ ּ ַּמאן ַצָייר ַטב ְדַצָייר . ּ ּּ

ִריך הוא)דא בדא(ּ ּכָֹלא )דכליל( א ּבְ קוְדׁשָ ּ ּכְ ְּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]109דף [ -ּ

י ִמי ֱאלֹוַה ָּדָבר ַאֵחר ּכִ ָּדא ָרָזא ְדִמָלה ְדָהא ֵאל, ּ ְלהו ּּ ִליל ִמּכֻ ָלָלא הוא ְדִאְתּכְ ּ ּכְ ּ ּ
ין ִגין ִדְכִתיב , ַּדְרּגִ א ָאֳחָרא ּבְ ְּוִאי ֵתיָמא ְדָהא ֵאל ִאיהו ַדְרּגָ ּ ּ ָכל )תהלים ז(ּ  ֵאל זֹוֵעם ּבְ

א ֲחֵזי. יֹום ְלחֹודֹוי ְוָלא ִאְתְפַרׁש ְלָעְלִמין, ּתָ ְלֲעֵדי ְיָי ְדָלאו ִאיהו ּבִ ְּדָהא ֵלית ֵאל ִמּבַ ּ ּ ּ .
ִתיב ְלֲעֵדי ְיָי ְוגו)שמואל ב כב(, ְּוַעל ָדא ּכְ י ִמי ֵאל ִמּבַ ּוִמי צור ְוגו',  ּכִ ְּדָהא צור ָלאו ' ּ ּ

ִדְכִתיב ְלחֹודֹוי ֶאָלא ּכָֹלא ַחד ּכְ ִּאיהו ּבִ ּ י ְיָי )דברים ד(, ּ בֹוָת ֶאל ְלָבֶבך ּכִ ָ ְוָיַדְעּתָ ַהיֹום ַוֲהׁשֵ ּ
  .'ּהוא ָהֱאלִהים ְוגו

א ֲחֵז ָמר , יּתָ ָמה ְדִאּתְ ְלחֹודֹוי ּכְ יה ִמּגֹו ַמֲחֶזה ּבִ ַזר ַאְבָרָהם ֲהָוה ְמַמֵליל ִעּמֵ ַּעד ָלא ִאְתּגְ ּ ּ
ֲחֶזה ְוגו ּמַ ִּדְכִתיב ָהָיה ְדַבר ְיָי ֶאל ַאְבָרם ּבַ ֲחֶזה. 'ּ ּמַ א ְדָכל ִדיוְקִנין . ּבַ ַההוא ֵחיזו ַדְרּגָ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּ

יה ָמה ְדִא, ִּאְתַחְזָיין ּבֵ ָמרּּכְ ְּוַהאי ַמֲחֶזה ִאיהו ָרָזא ִדְבִרית. ּתְ ּ.  
יה  א ֵחיזו ְדָכל ִדיוְקִנין ִאְתַחְזָיין ּבֵ ִגין ְדִאיהו ַדְרּגָ ך ִאְקֵרי ַמֲחֶזה ּבְ ְּוִאי ֵתיָמא ִדְבִגין ּכָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ

ַזר ַאְבָר)פח ב(ָהא ֲאַמְרּתְ , ּוְכֵדין ִאְקֵרי ַמֲחֶזה ַקְדִמיָתא ְדַעד ָלא ִאְתּגְ ָהם ָלא ֲהָוה ּ ּבְ
ין ָאֳחָרִנין ָראן ֲעלֹוי ַדְרּגִ א ְדָלא ׁשָ ר ַהאי ַדְרּגָ יה ּבַ ְּמַמֵליל ִעּמֵ ּ ּ ּ ֲחֶזה , ּ ּמַ א ֲאַמְרּתְ ּבַ ּתָ ְוַהׁשְ

ין ִעָלִאין  ֵּחיזו ְדָכל ַדְרּגִ ּ ּ ִתיב ָהָיה ְדַבר ְיָי ֶאל ַאְבָרם . )איהו(ּ ַזר ּכְ ְּוָהא ַעד ָלא ִאְתּגְ
ֲחֶזה ּמַ   .ּבַ
ןֶּאָל ּקַ ין ִעָלִאין ִאְתּתַ ין ִעָלִאין ִאיהו וְבֵחיזו ְדַדְרּגִ א ֵחיזו ְדָכל ַדְרּגִ ּא ַהאי ַדְרּגָ ּּ ּ ּ ּ ּ ּ ְוַאף . ּ

ין ִעָלִאין ִאיהו  ֵחיזו ְדַדְרּגִ א ּבְ ִזיר ַהאי ַדְרּגָ ב ִדְבַההוא ִזְמָנא ְדַאְבָרָהם ָלא ֲהָוה ּגָ ַּעל ּגַ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ
ָווִנין ִאי ּוְבָכל ִאּנון ּגְ ְּוֵחיזו ְדִאּנון . ּהו ָקִאיםּ ּ חֹוֵתיה ַחד )וצז ב, קא א(ּ ָווִנין ָקְייֵמי ּתְ ּ ּגְ

ָוון ִחַוור ִּמָיִמיָנא ּגַ ּ ָוון סוָמק. ּ ָמאָלא ּגַ ַּחד ִמּשְׂ ָווִנין. ּ ל ּגְ ְּוִאיהו ֵחיזו ְדָכל , ַּחד ְדָכִליל ִמּכָ ּ ּ
ָווִנין ִעָלִאין ְדָקְייֵמי ֲעֵליה ּּגְ ּ יה ְּוַעל ָדא ּבְ. ּ ַּהאי ֵחיזו ָקִאים ֲעֵליה ְדַאְבָרָהם וַמִליל ִעּמֵ ּ ּ ּ ּּ

ַזר ב ְדָלא ִאְתּגְ ִתיב ַוֵיָרא ְיָי ֶאל ַאְבָרם. ְּוַאף ַעל ּגַ ַזר ַמה ּכְ יָון ְדִאְתּגְ ּּכֵ ּ.  
א ֲחֵזי ַדי , ּתָ ִבְלָעם)אמר(ַּמֲחֵזה ׁשַ ִתיב ּבְ ִתיב ַמֲחֶזה ְסָתם.  ּכְ ין, ּוְבַאְבָרָהם ּכְ  ַהאי ַמה ּבֵ

א . ְלַהאי ַדי ִאֵלין ִדְלַתּתָ ֶּאָלא ַמֲחֵזה ׁשַ ּּ יה ְוִאּנון ֵחיזו ִדיֵליה)דנפקו(ּ ּ ִמּנֵ ּ ּ ּ ַמֲחֶזה ְסָתם ַמֲחֶזה . ּ
ָּדא הוא ה יה)דכל חיזו(' ּ ּ ְדָכל ִדיוְקִנין ִעָלִאין ִאְתַחְזָיין ּבֵ ּ ּ ַאְבָרָהם , ּּ ִתיב ּבְ ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ ּ

ַדיַּמֲחֶזה ְסָתם וְבִבְל   .ָּעם ַמֲחֵזה ׁשַ

  ב''דף צא ע
ְדֲאָמָרן ַזר ַאְבָרָהם ֲהָוה ֵליה ַהאי ַדְרָגא ּכִ ְּוַעל ָדא ַעד ָלא ִאְתּגְ ַזר ִמָיד . ּ יָון ְדִאְתּגְ ּּכֵ ּ

ְלהו ' ַּוֵיָרא ְיָי ֶאל ַאְבָרם ְוגו ִּאְתֲחזון ּכֻ א) ב''דף צא ע( )שאר(ּ ין ַעל ַהאי ַדְרּגָ ַּדְרּגִ ְוַהאי , ּ
ִלימוַּדְרּגָ ׁשְ ְדָקא ָחֵזי ּבִ יה ּכְ ּא ַמִליל ִעּמֵ ּ ְבִרית . ּ א ְוָעאל ּבִ א ְלַדְרּגָ ְּוַאְבָרָהם ִאְתַקַטר ִמַדְרּגָ ּ

ִלימו ׁשְ ְדָקא ָחֵזי ּבִ א ּכְ ְּקָייָמא ַקִדיׁשָ ּ  

  )ח''סימן מ(השלמה מההשמטות 



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]110דף [ -ּ

ְטָרא ְדַצִדיק ְיסֹוד עֹו ִרית ִמּסִ א ִאְתְקִריַאת אֹות ּבְ ִכיְנּתָ ִסיַני ׁשְ ִרית ּבְ ָלם ֹזאת אֹות ַהּבְ
ָרֵאל ֶנַצ. ַּעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא. )א ביני''ס( ֵני ִיׂשְ ִהיא ָדא , ּאֹות ָדא ַצִדיק. ד''ח הֹו''ּוֵבין ּבְ

א  ִכיְנּתָ ֶת)א''שמות ל(ׁשְ ַמִים ִמּכֶ ה ְיָי ֶאת ַהׁשָ ת ָיִמים ָעׂשָ ׁשֶ י ׁשֵ ּר ַעד ַעּמוָדא '' ּכִ
ְטָרא ְדָאּתְ וְּד. ְדֶאְמָצִעיָתא ָכל ֲאַתר ֶאָלא ִמּסִ ית ּבְ ֵּלית ׁשִ ִביִעי ֶאָלא ִמְטָרא ' ּ ְּוֵלית ׁשְ

יה ָחְכָמ' ְּדָאּתְ י ָאה אֹות ִהיא''ֲּעָטָרה ַעל ֵריׁשֵ ִקינו . ּה ִעָלָאה אֹות ִהיא ָחְכָמה ַתּתָ ְּוּתַ
ן ָחְכָמ ְּלִמְגָזר ִלְתָמְנָייא ְדִאיהו ַתּמָ ּ הֹון יה ַעד ְיסֹוד ְלָק''ּ ָלא ּבְ ְּזִעיָרא ְלַסְלָקא ָלה ַעד ' ּבְ

ָמָנא ְוַעְפָרא ְלַקֵיים  ְוָייא ָעְרָלה ּבְ ִקינו ְלׁשָ יהֹון ְוּתַ ֶתר ְלֶמהֵוי ֲעָטָרה ַעל ָראׁשֵ ּּכֶ ּ ישעיה (ּ
  )עד כאן מההשמטות(:  ְוָנָחׁש ָעָפר ַלְחמֹו)ה''ס

א ֲחֵזי ַזר ַאְבָרָהם, ּתָ יָון ְדִאְתּגְ א ְוִאְתַעַטר ָנַפק ֵמ, ּּכֵ ְקָייָמא ַקִדיׁשָ ָּעְרָלה ְוָעאל ּבִ ּ
ִקיוָמא ְדָעְלָמא ָקִאים ֲעֵליה א ְוָעאל ּבְ ִעְטָרא ַקִדיׁשָ ּּבְ ּ ּ ּ ִגיֵניה, ּּ ּוְכֵדין ִאְתְקַיים ָעְלָמא ּבְ ּּ .

ִגין ִדְכִתיב  ַמִים ָוָאֶרץ לא ׂשָ)ירמיה לג(ּּבְ י ִאם ֹלא ְבִריִתי יֹוָמם ָוַלְיָלה ֻחּקֹות ׁשָ . ְמּתִ
ְרָאם)בראשית ב(ּוְכִתיב  ִהּבָ ַמִים ְוָהָאֶרץ ּבְ ה. ּ ֵאֶלה ּתֹוְלדֹות ַהּשָׁ ְרָאם''ּבְ ַאְבָרָהם, א ּבָ . ּבְ

ָרָזא ָחָדא ָקִאים ל ִאּנון ָדִרין . ְּוֹכָלא ּבְ ִריך הוא ַאֲחֵמי ֵליה ְלָאָדם ּכָ א ּבְ ֲעָתא ְדקוְדׁשָ ּוְבׁשַ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ

ַההוא ְוָחָמא לֹון, ְּדָעְלָמא א ְדֵעֶדן ּבְ ִגְנּתָ ְלהו ָקְיֵמי ּבְ ל ָדָרא ְוָדָרא ּכֻ ל ַחד ְוַחד ּכָ ּ ּכָ ּ ּ
ַהאי ָעְלָמא יִנין ְלָקְייָמא ּבְ ִּדיוְקָנא ְדַזּמִ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ַלל, ְוּתָ יה ַחִיים ּכְ יָון ְדָחָמא ֵליה ְלָדִוד ְדָלאו ּבֵ ָמר ּכֵ ָּהא ִאּתְ ּ ּ ּ ָוה, ּ ְּוִאיהו ְיִהיב , ּּתָ
ּ ִמִדיֵליה עֵּליה ִנין' ּ ִנין, ׁשְ ע ֵמאֹות וְתָלִתין ׁשְ ׁשַ ך ֲהוו ֵליה ְלָאָדם ּתְ ְּבִגין ּכָ ּ ּ ְבִעין . ְ ְּוִאּנון ׁשִ

ָלקו ֵליה ְלָדִוד ִּאְסּתַ ּ ּוִמָלה ָדא ָרָזא ְדָחְכְמָתא ִאיהו. ּ ּ ּ ְּדָדִוד ֵלית ֵליה , ּּ ְבִעין )יומין(ּ ר ׁשִ  ּבַ
ִנין ֵמָאָדם ַקְדָמָאה ָּלא ָרָזא ְדָחְכְמָתא ִאיהוְוֹכ, ׁשְ ּ ָרָזא . ּ א ּכָֹלא ִאיהו ּבְ ְּוָכל ַמה ִדְלַתּתָ ּּ

  .ִּדְלֵעיָלא
א ֲחֵזי יה, ְוּתָ ְלהו ִזווִגין ִזווִגין ַקּמֵ ָמִתין ְדָעְלָמא ּכֻ ָכל ִאּנון ִדיוְקִנין ְדִנׁשְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ד . ּ ְלָבַתר ּכַ

ִריך א ּבְ ְַאְתָיין ְלַהאי ָעְלָמא קוְדׁשָ ּ הוא ְמַזִווג ִזווִגיןּ ּ ּ ּ.  
י  ִריך הוא )יהודה(ָאַמר ַרּבִ א ּבְ ּ ִיְצָחק קוְדׁשָ ת ְפלֹוִני ִלְפלֹוִני)מזווג זווגין ואמר(ְּ . ּ ָאַמר ּבַ

ִתיב י יֹוֵסי ַמאי ָקא ַמְייֵרי ְוָהא ּכְ ֶמׁש)קהלת א(, ָאַמר ַרּבִ ַחת ַהּשֶׁ ל ָחָדׁש ּתַ ָאַמר .  ֵאין ּכָ
י ְיהוָדה ּתַ ִתיבַּרּבִ ֶמׁש ּכְ אֵני ְלֵעיָלא, ַחת ַהּשֶׁ   .ׁשָ

רֹוָזא ָהָכא י יֹוֵסי ַמאי ּכָ ַהִהיא . ָאַמר ַרּבִ י ִחָייא ּבְ י ִחְזִקָיה ָאַמר ַרּבִ ְּוָהא ָאַמר ַרּבִ ּ
ַנת לֹו ת זוגֹו ִאְזַדּמְ ר ָנׁש ְלָעְלָמא ּבַ ׁש ְדָנִפיק ּבַ ֲעָתא ַמּמָ ּׁשַ ִאין ִאּנ. ּ א ַזּכָ י ַאּבָ ּון ָאַמר ַרּבִ

א ַעד ָלא ֵייתון ְלָעְלָמא א ַקִדיׁשָ י ַמְלּכָ ַמְתהֹון ִמְתַעְטִרין ַקּמֵ ַּצִדיַקָייא ְדִנׁשְ ּ ּ ּ ִניָנן , ּּ ְּדָהִכי ּתָ
ָמִתין ְלָעְלָמא ִריך הוא ִנׁשְ א ּבְ ֲעָתא ְדַאִפיק קוְדׁשָ ַהִהיא ׁשַ ּּבְ ּ ְּ ָמִתין , ּ ל ִאּנון רוִחין ְוִנׁשְ ּּכָ ּ

ִליָלן ְד ְלהו ּכְ ּּכֻ ֲחָדאּ ָרן ּכְ ַּכר ְונוְקָבא ְדִמְתַחּבְ ּ.  
א ד ַעל ִעדוֵאיהֹון ִדְבֵני ָנׁשָ ִליָחא ְדִאְתַפּקַ א ׁשְ יָדא ְדַההוא ְמַמּנָ ָרן ּבִ ְּוִאְתַמּסְ ּ ּ ּ ּ ְוַלְיָלה . ּּ

ֵמיה ין, ּׁשְ ידֹוי ִמְתָפְרׁשִ ֲעָתא ְדָנֲחִתין ְוִאְתַמְסָרן ּבִ ּוְבׁשַ ּ ּוְלִזְמִנין ָדא ַאְקִדים , ּ ּ ִּמן ָדא ְוָאִחית ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]111דף [ -ּ

א ְבֵני ָנׁשָ ּ ָמָטא ִעיָדן ְדִזווָגא ִדְלהֹון)מחא(ְוַכד . ְּלהו ּבִ ּ ִריך הוא ְדָיַדע ִאּנון . ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ְּ

ַקְדִמיָתא וַמְכְרָזא ֲעַלְייהו ְדּבְ ר לֹון ּכִ ָמִתין ְמַחּבַ ּרוִחין ְוִנׁשְ ּ ָרן ִאְתֲעִבידו ַחד . ּ ְּוַכד ִאְתַחּבְ
ְדָקא ָחֵזיּּגוָפא ַחד ָמאָלא ּכְ ָמָתא ָיִמיָנא וׂשְ ֶמׁש, ּ ִנׁשְ ַחת ַהּשָׁ ל ָחָדׁש ּתַ ך ֵאין ּכָ ְוְבִגין ּכָ ּ .

ִניָנן ֵלית ִזווָגא ֶאָלא ְלפום עֹוָבדֹוי ְוָאְרחֹוי ְדַבר ָנׁש ְּוִאי ֵתיָמא ָהא ּתָ ּ ּ ָּהִכי הוא ַוַדאי. ּּ ּ .
ָרן ׁשְ ָמה ְדָנִפיקָזֵכי , ְּדִאי ָזֵכי ְועֹוָבדֹוי ִאְתּכַ יה ּכְ ָרא ּבֵ ְּלַההוא ִדיֵליה ְלִאְתַחּבָ ּ ּ ּ ּ.  

ע  ָאן ֲאַתר ִיְתּבַ ָרן עֹוָבדֹוי ּבְ ׁשְ ָּאַמר ַרִבי ִחָייא ַמאן ְדִאְתּכַ ּ ַההוא ִזווָגא )א יתבא''ס(ּ ּ ּ
ִּדיֵליה ִניָנן ְלעֹוָלם ִיְמּכֹר ָאָדם כו. ּ ְלִמיד ָחָכ' ָּאַמר ֵליה ָהא ּתָ ת ּתַ א ּבַ ג תא ''א ל''ד(ם ְוִיּשָׂ

יֵדיה. )חזי ְּדַתְלִמיד ָחָכם ִפְקדֹוָנא ְדָמאֵריה ִאְתַפְקָדן ּבִ ּ ּּ ל ִאּנון . ּ א ּכָ ָרָזא ְדַמְתִניּתָ אָנא ּבְ ּּתָ ּ
ַרֲחֵמי ִזווָגא ִדְלהֹון ָמִתין ָיְכִלין ְלַאְקָדָמא ּבְ ִגְלּגוָלא ְדִנׁשְ ְּדָאתו ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ְּוַעל ַהאי ִאְתָערו . ּ

ַרֲחִמים)אין נושאין נשים במועד אבל מקדשין(. ַחְבַרָייא א ְיַקְדֶמּנו ַאֵחר ּבְ ּמָ ּ ׁשֶ ִפיר . ּ ְּוׁשַ
ָּקֲאְמרו ַאֵחר ַדְייָקא ִריך הוא, ּ א ּבְ יה ְדקוְדׁשָ ין ִזווִגין ַקּמֵ ן ָקׁשִ ְּוַעל ּכֵ ּ ּ ּ ּ  )פנים(ְּוַעל ּכָֹלא . ְּ

ִתיב ִרים ַדְרֵכי ְיָי ּכְ י ְיׁשָ ַּוַדאי ּכִ ּ.  

  א''עדף צב 
י ֶאְלָעָזר ָאַמר ָהא ָרָזא ְדִמָלה ְיַדְעָנא ַלח ֵליה ְלַרּבִ י ְיהוָדה ׁשָ ַּרּבִ ּ ִּאּנון ְדָאתו , ּ ּ ּ

ָמִתין ֵמָאן ֲאַתר ְלהו ִזווָגא ִגְלּגוָלא ְדִנׁשְ ּּבְ ּ ּ ּ ִתיב. ּ ַלח ֵליה ּכְ ה )שופטים כא(, ּׁשְ ֲעׂשֶ  ַמה ּנַ
ים ְוגו ם ָלֶכם ְוגוּוְכִתי. 'ָלֶהם ַלּנֹוָתִרים ְלָנׁשִ ָתא ִדְבִני ִבְנָיִמין אֹוַכח . 'ּב ְלכו ַוֲחַטְפּתֶ ַּפְרׁשָ ּ

ַרֲחִמים א ְיַקְדֶמּנו ַאֵחר ּבְ ּמָ ִניָנן ׁשֶ אבל תשכח דא , כי אותו אחר אין לו בת זוגו(. ְּוַעל ַהאי ּתָ

ד ליה ייתי אחוהי וייבם אתתיה ויתילי, כגון בר נש דנסיב בת זוגיה ולא הוו ליה מנה בנין ומת
דא הוא אחר דאין לו בת . האי בר הוא מיתא דאהדרת נשמתיה לעלמא. מנה בר) א''דף צב ע(

ודא הוא שמא יקדמנו אחר ברחמים דיכיל לאקדמא אחרא למיסב אתתיה דדא , זוג אלא אמיה
בעלה ) הוא(ברחמי ובצלותא ואף על גב דאמינא לך דיכיל לאקדמא ברחמי לא יכיל אלא אם 

  )יהו זכאהחייבא איהו וא
י ְיהוָדה  ִריך הוא)השתא(ָּאַמר ַרּבִ א ּבְ י קוְדׁשָ ין ִזווִגין ַקּמֵ ּ ַהאי הוא ַוַדאי ְדָקׁשִ ּ ּ ּ ּ ּ ָאה . ְּ ַזּכָ

ִריך הוא א ּבְ ָרֵאל ְדאֹוַרְייָתא אֹוִליף ְלהו ָאְרחֹוי ְדקוְדׁשָ ּחוַלְקהֹון ְדִיׂשְ ּ ּ ּ ּ ּ ְוָכל ְטִמיִרין , ְּ
ּוְגִניָזא ִדְגִניִזין ַקּמֵ ִתיב. ּיהּ ִמיָמה ְוגו)תהלים יט(, ַּוַדאי ּכְ ָאה חוָלֵקיה ַמאן . ' ּתֹוַרת ְיָי ּתְ ַּזּכָ ּ

אֹוַרְייָתא ְוָלא ִיְתְפַרׁש ִמיָנה ַדל ּבְ ּתָ ְּדִיׁשְ ֲעָתא , ּּ ְּדָכל ַמאן ְדִיְתְפַרׁש ֵמאֹוַרְייָתא ֲאִפלו ׁשַ ּ ּּ ּ
ָמה ְדִאְתְפַרׁש ֵמַחֵיי ְדָעְלָמא ִד ָּחָדא ּכְ ּ ּּ י ִהיא ַחֶייך ְוֹאֶרך ָיֶמיך)דברים ל(, ְכִתיבּ ָ ּכִ ְ ָ , ּוְכִתיב. ּ

לֹום יֹוִסיפו ָלך)משלי ג( נֹות ַחִיים ְוׁשָ ְ ֹאֶרך ָיִמים וׁשְ ְּ ּּ:  
ָנה ְוגו ִעים ׁשָ ׁשְ ן ּתִ י יֹוֵסי ָפַתח . 'ַוְיִהי ַאְבָרם ּבֶ ָלם ַצִדיִקים )ישעיה ס(ַּרּבִ ך ּכֻ ּ ְוַעּמֵ ּ ְ

ין. ' ָאֶרץ ְוגוְּלעֹוָלם ִייְרׁשו ָאר ַעּמִ ל ׁשְ ָרֵאל ִמּכָ ִאין ִאּנון ִיׂשְ ִריך הוא , ַּזּכָ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ְּ

ִרים . ָּקָרא לֹון ַצִדיִקים ּ וְתַמְנָיא ַאְלֵפי ָמאֵרי ְדַגְדִפין )ג וחמש''א ל''ד(ְּדַתְנָיא ֵמָאה ְוֶעׂשְ ּ
ְמִעין ָקָלא ְו ל ָעְלָמא ְוׁשָ ַּאֲחִדין ֵליה ְלַההוא ָקָלאְּדָאְזִלין ְוָטאִסין ּכָ ּ.  



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]112דף [ -ּ

ָעְלָמא ְדֵלית ָלה ָקָלא ָמה ְדָתִניָנן ֵלית ָלך ִמָלה ּבְ ּּכְ ּ ּּ ְרִקיָעא, ְ , ְוָאְזָלא ְוָטאָסא ּבָ
ְּוַאֲחִדין ָלה ָמאֵרי ְדַגְדִפין ְוָסְלִקין ַההוא ָקָלא   )א דמדין''נ(ּ ְדָאְמִרין )א למאריהון''ד(ּ

ַמִים יֹוִליך ֶאת ַהּקֹול ְוגו)קהלת י(, ֵּהן ְלִביׁש ִדְכִתיבְּוַדְייִנין ָלה ֵהן ְלַטב  י עֹוף ַהּשָׁ   .'ְ ּכִ
ֵּאיָמַתי ָדְייִנין ְלַההוא ָקָלא ִכיב ְוָנִאים. ּ ר ָנׁש ׁשָ ֲעָתא ְדּבַ ׁשַ י ִחָייא ָאַמר ּבְ ַּרּבִ ּ ,

יה ְמֵתיה ָנְפַקת ִמּנֵ ְּוִנׁשְ ר ָנׁש, ּ ּבַ יה ּבְ ְּכֵדין ָדְייִנין ְלַההוא ָקָלא ֲהָדא ּו, ְּוִהיא ַאְסִהיַדת ּבֵ ּ
ֹמר ִפְתֵחי ִפיך)מיכה ז(, ּהוא ִדְכִתיב ֶֹכֶבת ֵחיֶקך ׁשְ ָ ִמּשׁ ום ְדִהיא , ַמאי ַטְעָמא. ָּ ִּמּשׁ ּ

ַבר ָנׁש ָמֵתיה ַאְסִהיַדת . ַאְסִהיַדת ּבְ ָכל יֹוָמא ִנׁשְ ר ָנׁש ֲעִביד ּבְ ל ַמה ְדּבַ י ְיהוָדה ָאַמר ּכָ ַּרּבִ ּ ּ
יה ֵליְלָיאּּבֵ ַבר ָנׁש ּבְ   . ּבְ

ף ְיָמָמא ְוָעאל  ד ָנׁשַ ֵליְלָיא ּכַ ְייָתא ּבְ ֲעָתא ַקּמַ ְתִחַלת ׁשַ י ֶאְלָעָזר ּבִ אָנא ָאַמר ַרּבִ ּתָ
יָמָמא ְרִעין ִדְפִתיִחין ּבִ ְתֵריַסר ּתַ א ָעאל ּבִ ְמׁשָ ן ַעל ׁשִ ָחן ִדְמַמּנָ א ָמאֵרי ְדַמְפּתְ ְמׁשָ ּׁשִ ּ ַתר , ּ ּבָ

ֻכְל ְרִעין ְסִתיִמין , ּהוְּדָעל ּבְ ל ִאּנון ּתַ ֵרי ְלַאְכָרָזא, )א פתחין''נ(ּּכָ רֹוָזא ָקִאים ְוׁשָ ָקִאים , ּכָ
ָחן ָּמאן ְדָקִאים ְוָאִחיד ְלִאּנון ַמְפּתְ רֹוָזא, ּ ַתר ְדִסֵיים ּכָ ּּבָ ין , ּ ְנׁשִ ל ִאּנון ְנטוֵרי ָעְלָמא ִמְתּכַ ּּכָ ּ

ִכין)פומא(ֵּלית ָמאן ְדָפַתח , ְוָסְלִקין ּכְ ּתַ ּ ִפְטָרא ּכָֹלא ִמׁשְ א ִמְתָעִרין . ּ ֵדין ִדיִנין ִדְלַתּתָ ּּכְ ּ
ָעְלָמא אִטין ּבְ אֵרי ְלַאְנָהָרא, ְוָאְזִלין ְוׁשָ   .ְוִסיֲהָרא ׁשָ

ְקִעין וְמַיְלִלין ּוָמאֵרי ִדיָבָבא ּתָ ּ י . ּ ִרין ַקּמֵ יָרָתא וְמַזּמְ ֵדין ִמְתָעֵרי ׁשִ ְנָיינות ּכְ ְקִעין ּתִ ּּתָ ּ
ָעְלָמא, ָמאֵריהֹון ִקיוַמְייהו ְוִאְתָעִרין ִדיִנין ּבְ ֵריִסין ָקְיימו ּבְ ה ָמאֵרי ּתְ ּמָ ּּכַ ּ ּ א , ּּ ֵני ָנׁשָ ֵדין ּבְ ּכְ

ִדיָנא ָמָתא ָנְפַקת ְוַאְסִהיַדת ַסֲהדוָתא ְוִאְתַחְייַבת ּבְ ִריך הוא ָעִביד , ָּנְייִמין ְוִנׁשְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְּ

ַבר ָנׁש ְוִנ ַבת ְלַאְתָרהֶחֶסד ּבְ ְמָתא ּתָ   .ּׁשְ
ד ִצֳפִרין ִמְתָעִרין ַפְלגות ֵליְלָיא ּכַ ּּבְ רוָחא, ּ ִּסְטָרא ְדָצפֹון ִאְתַער ּבְ ִקיוֵמיה , ּ ָּקם ּבְ ּ ּ

ם ּסָ ִכיך ְוִאְתּבַ ַההוא רוָחא ְוׁשָ ְרִביָטא ְדִבְסַטר ָדרֹום וָבַטׁש ּבְ ְׁשַ ּ ּ ּ ּ א , ּ ֵדין ִאְתַער קוְדׁשָ ּּכְ
ִריך הוא  ּּבְ ִגְנָתא ְדֵעֶדןְ ָעא ִעם ַצִדיַקָיא ּבְ ְעׁשְ ּתַ ִנימוסֹוי ְלִאׁשְ ּּבְ ּ ּ.  

אֹוַרְייָתא ע ּבְ ֲעׁשַ ּתַ ר ָנׁש ְדָקִאים ְלִאׁשְ ָאה חוָלֵקיה ְדּבַ ֲעָתא ַזּכָ ַההוא ׁשַ ּּבְ ּ ּ ּ א , ּ ְּדָהא קוְדׁשָ ּ
ְלהו ָצְייִתין ְל א ְדֵעֶדן ּכֻ ִריך הוא ְוָכל ַצִדיַקָיא ִדְבִגְנּתָ ּּבְ ּ ּ ּ ָּקֵליה ֲהָדא הוא ִדְכִתיבְ שיר (, ּ

ִמיִעִני)השירים ח יִבים ְלקֹוֵלך ַהׁשְ ים ֲחֵבִרים ַמְקׁשִ ּנִ ּגַ ֶבת ּבַ ְ ַהיֹוׁשֶ א . ּ ְּוֹלא עֹוד ֶאָלא ְדקוְדׁשָ ּ ּ
יך ֲעֵליה ַחד חוָטא ְדֶחֶס ִריך הוא ָמׁשִ ּּבְ ּ ּ ְּ ָעְלָמא)ג תדיר''א ל''ד(ד ְלֶמֱהֵוי ''ְ ְּדָהא ,  ְנִטיר ּבְ

ִאין ָנְטִרין ֵליה ֲהָדא הוא ִדְכִתיבִע ָּלִאין ְוַתּתָ ּ ּ יֹוָמם ְיַצֶוה ְיָי ַחְסדֹו וַבַלְיָלה )תהלים מב(, ּ ּ ּ ּ
י יֹרה ִעּמִ   .ׁשִ

  ב''דף צב ע
אֹוַרְייָתא ַוַדאי ִאית ֵליה חוָלָקא  ֲעָתא ּבְ ַהאי ׁשַ ַדל ּבְ ּתַ ל ַמאן ְדִאׁשְ י ִחְזִקָיה ּכָ ָּאַמר ַרּבִ ּ ּ ּ ּ ּ

ִדיר ּבְ ִדיר. ָּעְלָמא ְדָאֵתיּתָ י יֹוֵסי ַמאי ַטְעָמא ּתָ ָּאַמר ֵליה ָהִכי אֹוִליְפָנא ְדָכל . ָּאַמר ַרּבִ ּ
ל ִאּנון ְנִטיָען ְדִגיְנָתא  ִגְנָתא ְדֵעֶדן ּכָ ִריך הוא ִאְתַער ּבְ א ּבְ ד קוְדׁשָ ַּפְלגות ֵליְלָיא ּכַ ּ ּ ּ ְּ ּ

יר ֵמַההוא ַנֲחָלא ְדִאְק ְקָיין ַיּתִ ּתַ ִּאׁשְ ַּנַחל ְקדוִמים ַנַחל ֲעָדִנים ְדָלא ָפְסקו ) ב''דף צב ע(ֵרי ּ ּ ּּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]113דף [ -ּ

ִאילו ַההוא ַנֲחָלא ִאְתַרק , ֵמימֹוי ְלָעְלִמין אֹוַרְייָתא ּכְ ָדל ּבְ ּתְ ְבָיכֹול ַההוא ְדָקִאים ְוִאׁשְ ּּכִ ּ ּ ּ ּ
א ְדֵעֶדן גֹו ִאּנון ְנִטיָען ִדְבִגְנּתָ ֵקי ֵליה ּבְ יה ְוַאׁשְ ַּעל ֵריׁשֵ ּ ּ ּ ְוֹלא עֹוד ֶאָלא )מר רבי יוסיא(. ּ

ּהֹוִאיל ְוֻכְלהו ַצִדיַקָייא ִדְבגֹו ִגְנָתא ְדֵעֶדן ַצְייִתין ֵליה ּ ּ ְקיו , ּּ ַההוא ׁשַ ְוָיין ֵליה ּבְ ּחוְלָקא ׁשַ ּ ּ ּ
ָעְלָמא ְדָאֵתי. ְּדַנֲחָלא ִדיר ּבְ ַכח ְדִאית ֵליה חוָלָקא ּתָ ּתְ ִּאׁשְ ּ ּ.  

א ֲהָוה ָאֵתי ִמְטֶב י ַאּבָ ְּרָיה ְלֵבי ְטרֹוְנָיא ְדָחמויַרּבִ יה, ּ ֵריה ֲהָוה ִעּמֵ י ַיֲעֹקב ּבְ ְּוַרּבִ ּ ,
א ְכַפר ַטְרׁשָ ב. ִּאָעְרעו ּבִ ּכַ עו ְלִמׁשְ ד ּבָ א ְלָמֵריה ְדֵביָתא ִאית ָהָכא , ּּכַ י ַאּבָ ָּאַמר ַרּבִ ּ

ְרְנגֹוָלא אי, ָּאַמר ֵליה ָמאָרא ְדֵביָתא. ּתַ ִגין ְד. ַאּמַ ָּאַמר ֵליה ּבְ ַפְלגות ֵליְלָיא ּ ָּקִאיְמָנא ּבְ
ׁש   .ַמּמָ

ְָאַמר ֵליה ָלא ִאְצְטִריך י ַעְרָסאי ָמִליָנא , ּ ֵביָתא ְדָהֵדין ִטְקָלא ְדַקּמֵ ְּדָהא ִסיָמָנא ִלי ּבְ ּ ּ
ְלהו ַמָיא ֲחצֹות ַלְיָלה ָאקום , ֵּליה ַמָיא ְוָנִטיף ִטיף ִטיף ׁש ִאְתָרקו ּכֻ ַפְלגות ֵליְלָיא ַמּמָ ּּבְ ּ ּ ּ

ְפֵטי ִצְדֶקךְל ָהֹודֹות ְלך ַעל ִמׁשְ ַּמאי ָקא ָחָמא ָדִוד ְדִאיהו ָאַמר ֲחצֹות ַלְיָלה ְוָלא , ָּ ּ
ֲחצֹות ַלְיָלה ֶּאָלא ֲחצֹות ַלְיָלה ַוַדאי. ּבַ ִריך הוא ָאַמר ָהִכי, ּ א ּבְ ְּלקוְדׁשָ א . ְּ ְּוִכי קוְדׁשָ

ִריך הוא ָהִכי ִאְקֵרי ּּבְ ַכח ְוִסיָעָתא ְּדָהא ֲחצֹות ַלְי, ִאין. ְ ּתְ ִריך הוא ִאׁשְ א ּבְ ׁש קוְדׁשָ ָּלה ַמּמָ ְּ

ָעא ִעם ַצִדיַקָיא ְעׁשְ ּתַ ִגְנָתא ְדֵעֶדן ְלִאׁשְ ֲעָתא ְדָעִייל ּבְ ִּדיֵליה וְכֵדין ִהיא ׁשַ ּ ּ.  
ֲחָדא ר ּכְ א ְוִנְתַחּבַ ִכיְנּתָ ׁשְ ף ּבִ ּתֵ ּתַ י ַיֲעֹקב ַוַדאי ִנׁשְ א ְלַרּבִ י ַאּבָ ּיבו ְוָיִתיבו ָקִר, ָּאַמר ַרּבִ ּ

יה ִפיר ָקֲאַמְרּתְ, ִּעּמֵ ָּאְמרו ֵליה ֵאיָמא ִמָלה ְדפוָמך ְדׁשַ ּ ּ ּ ְּ ָּאַמר לֹון ִמָלה . ְְמָנא ָלך ַהאי. ּ
ָבאי ְּותו ֲהָוה ָאַמר ִדְתַלת . ָדא אֹוִליְפָנא ִמּסָ ל )א דתחלת''נ(ּ ֲעֵתי ָקַמְייָתא ְדֵליְלָיא ּכָ ּ ׁשַ
א ִמְתָעִר ִּדיִנין ִדְלַתּתָ ָעְלָמאּ אִטין ּבְ   .ין ְוָאְזִלין ְוׁשָ

א ָלא  ִגְנָתא ְדֵעֶדן ְוִדיִנין ִדְלַתּתָ ִריך הוא ִאְתַער ּבְ א ּבְ ׁש קוְדׁשָ ַפְלגות ֵליְלָיא ַמּמָ ּּבְ ּ ּ ְּ

ָחן ּכְ ּתַ ׁש. ִמׁשְ ַפְלגות ֵליְלָיא ַמּמָ ָכחו ֶאָלא ּבְ ּתְ ֵליְלָיא ָלא ִאׁשְ ְּוָכל ִנימוִסין ִדְלֵעיָלא ּבְ ּ ּ ּּ .
ְּמָנָלן ֵמַאְבָרָהם ִדְכִתיב ַוֵיָחֵלק ֲעֵליֶהם ַלְיָלה ִמְצַרִים . ּ ֲחִצי ַהַלְיָלה)שמות יב(ּבְ , ּ ַוְיִהי ּבַ

ַכח ּתְ אֹוַרְייָתא ָהִכי ִאׁשְ יִאין ּבְ ֶּאָלא . ּ וְמָנא ֲהָוה ָיַדע)ומה(. ְוָדִוד ֲהָוה ָיַדע. ּוְבַאְתִרין ַסּגִ
ְּדַמְלכוָתא. ָהִכי ָאַמר ָסָבא ַהאי ּ ְלָיא)ליליא(ּ ִדיֵליה ּבְ ֲעָתא .  ּתַ ַהִהיא ׁשַ ְּוַעל ָדא ָקִאים ּבְ
יָרָתא ׁש, ְוָאַמר ׁשִ ִריך הוא ֲחצֹות ַלְיָלה ַמּמָ א ּבְ ּוְלָהִכי ַקְרֵייה ְלקוְדׁשָ ּ ָָאקום ְלהֹודֹות ְלך , ְּ ּ

ְלָיין ֵמָהָכא' ְוגו ל ִדיִנין ּתַ ְּדָהא ּכָ ְּוִדיִנין ְדַמְלכוָתא ֵמָה, ּ ִחיןּ ּכְ ּתַ ֲעָתא , ָכא ִמׁשְ ְוַהִהיא ׁשַ
יָרָתא ה ָדִוד ְוָקם ְוָאַמר ׁשִ ִּאְתְקִטיר ּבָ ֵקיה. ּ א וְנׁשָ י ַאּבָ ֲּאָתא ַרּבִ ָּאַמר ֵליה ַוַדאי ָהִכי , ּ ּ

ְדַרִני ָהָכא ִריך ַרֲחָמָנא ְדׁשַ ּהוא ּבְ ּ ְּ.  
א ֲחֵזי ָכל ֲאַתר ְוָהא אֹוִקיְמָנא ִמי, ּתָ ְּוָהִכי הוא ַוַדאי, ֵּליַלְיָלה ִדיָנא ּבְ ְוָהא ִאְתַער , ּ

ְמעֹון י ׁשִ ִתיב ֲחצֹות . ַקֵמי ְדַרּבִ אי ּכְ ֵריה ְדַההוא ַגְבָרא ִאי ָהִכי ַאּמַ ָּאַמר ַההוא ְינוָקא ּבְ ּ ּ ּ ּ
ַמָיא ִאְתָעַרת. ַלְיָלה ַפְלגות ֵליְלָיא ַמְלכוָתא ִדׁשְ ָמר ּבְ ָּאַמר ֵליה ָהא ִאּתְ ּ ּ ּ.  

ַמ א. ְּעָנא ִמָלהָאַמר ֲאָנא ׁשְ י ַאּבָ ִרי ַטב ְדָהא ִמָלה ְדפוָמך , ָּאַמר ֵליה ַרּבִ ְֵאיָמא ּבְ ּ ּ ּּ
ַמְעָנא ְדָהא ַלְיָלה ִדיָנא ְדַמְלכוָתא ִאיהו וְבָכל ֲאַתר . ָּקָלא ְדבוִציָנא ֶלהֵוי ָּאַמר ֲאָנא ׁשְ ּ ּ ּ



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]114דף [ -ּ

ִּדיָנא הוא ְתֵרי, ְּוַהאי ְדָקֲאַמר ֲחצֹות, ּ ִגין ְדַיְנָקא ּבִ ִדיָנא ְוֶחֶסד)חצות( ַגְווִני ּּבְ ַּוַדאי ,  ּבְ
ַּפְלגוָתא ַקְדִמיָתא ִדיָנא הוא ּ ּ ִסְטָרא ְדֶחֶסד, ּ ְּדָהא ַפְלגוָתא ָאֳחָרא ְנִהירו ַאְנָפָהא ּבְ ּ ּ ּּ ְוַעל . ּ
ִתיב ַוַדאי ָּדא ֲחצֹות ַלְיָלה ּכְ ּ.  

  א''דף צג ע
יה וָבְר ֵריׁשֵ ֵוי ְידֹוי ּבְ א ְוׁשַ י ַאּבָ ָּקם ַרּבִ ּ ַכח , ֵּכיהּ ּתְ יְבָנא ְדָחְכְמָתא ָלא ִאׁשְ ָּאַמר ַוַדאי ֲחׁשִ ּ

ה ֵאי ְדָזכו ּבָ ִאּנון ַזּכָ ר ּבְ ּּבַ ּ ְמעֹון ָזכו . ּ י ׁשִ ָדָרא ְדַרּבִ א ָחֵמיָנא ְדֲאִפילו ְינוֵקי ּבְ ּתָ ַּהׁשְ ּ ּ ּּ
ְמעֹון. ְלָחְכְמָתא ִעָלָאה י ׁשִ ָאה ַאְנּתְ ַרּבִ יהַּווי ְלָדָרא ְדַאְנּתְ. ַזּכָ ַלק ִמּנֵ ְסּתַ ּ ּתִ דף (ָּיְתבו ַעד . ּ

אֹוַרְייָתא) א''צג ע ְדלו ּבְ ּתַ ַּצְפָרא ְוִאׁשְ ּ.  
א ְוָאַמר  י ַאּבָ ָלם ַצִדיִקים ְוגו)ישעיה ס(ָּפַתח ַרּבִ ך ּכֻ ּ ְוַעּמֵ ּ ִּמָלה ָדא ָהא אוְקמוָה . 'ְ ּ ּ

ָלם ַצִדיִקים ך ּכֻ ִתיב ְוַעּמֵ ַּחְבַרָייא ַמאי ַטְעָמא ּכְ ּ ָרֵאל ַצִדיֵקי ִניְנהוְו, ְ ְלהו ִיׂשְ ִּכי ּכֻ ּ ְוָהא . ּ
יִעין ְדָעְבִרין ַעל ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא ה ַרּשִׁ ה ַחָטִאין ְוַכּמָ ּמָ ָרֵאל ּכַ ִיׂשְ הו ּבְ ה ַחָייִבין ִאית ּבְ ּמָ ּּכַ ּ ּ ּּ ּ.  

ָרָזא ְדַמְתִניִתין ָרֵאל ְדָעְבִדי. ֶּאָלא ָהִכי ָתָנא ּבְ ִאין ִאּנון ִיׂשְ ַּזּכָ ָנא ְדַרֲעָוא ּ ן ָקְרּבָ
ָנא ַנְייהו ִלְתַמְנָיא יֹוִמין ְלָקְרּבָ ִריך הוא ְדַמְקִריִבין ּבְ א ּבְ ְּלקוְדׁשָ ּ ּ ָזרו ָעאלו , ְּ ְּוַכד ִאְתּגְ ּ

ִריך הוא ִדְכִתיב א ּבְ ַהאי חוָלָקא ָטָבא ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ ּ ּ יָון . ּ ְוַצִדיק ְיסֹוד עֹוָלם)משלי י(, ְּ ּכֵ
ַהאי ְּדָעאלו ּבְ ּ חוָלָקא ְדַצִדיק ִאְקרון ַצִדיִקיםּ ּ ּ ָלם ַצִדיִקים, ּ ַּוַדאי ּכֻ ּּ.  

ן ְלעֹוָלם ִייְרׁשו ָאֶרץ ִדְכִתיב. ְּוַעל ּכֵ ֲעֵרי ֶצֶדק ָאֹבא ָבם)תהלים קיח(, ּכְ ּ ִפְתחו ִלי ׁשַ ּ .
ַער ַלְיָי ַצִדיִקים ָיֹבאו בֹו ּוְכִתיב ֶזה ַהּשַׁ ּ ָזרו ְוִאְקרו. ּ ִּאּנון ְדִאְתּגְ ּ ּ . ֵּנֶצר ַמָטַעי. ּן ַצִדיִקיםּ

ִגְנָתא ְדֵעֶדן ַהאי ֶאֶרץ ַחד ִמַנְייהו ִריך הוא ּבְ א ּבְ ִּנֶצר ֵמִאּנון ְנִטיִעין ְדָנַטע קוְדׁשָ ּ ּ ּ ְוַעל , ְּ
ָעְלָמא ְדָאֵתי וְכִתיב ָרֵאל חוָלָקא ָטָבא ּבְ ן ִאית ְלהו ְלִיׂשְ ּּכֵ ּ ּ ּ ַצִדיִקים ִייְרׁשו )תהלים לז(, ּ ּ

א ִדיָלן. ַּמהו ְלעֹוָלם. ּ ְלעֹוָלם ִייְרׁשו ָאֶרץ)ישעיה ס(. ָאֶרץ ַמְתִניּתָ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא ּבְ , ּּכְ
ין ַחְבַרָייא ָמר ַהאי ִמָלה ּבֵ . )ותאנא מאי קא חמא קרא דלא אקרי אברהם עד השתא(. ְּוָהא ִאּתְ

לא הכי א. קודשא בריך הוא לא קרא לאברהם אברהם עד השתא מאי טעמא, א תא חזי''נ(
ֶּאָלא ָהִכי , )א ושריא ביה''וכד אתגזר אתחבר ביה האי ה, אוקימנא דעד השתא לא אתגזר

ַזר א ָלא ִאְתּגְ ּתָ ַהאי ה, ּאֹוִקיְמָנא ְדַעד ַהׁשְ ר ּבְ ַזר ִאְתַחּבַ יה ' ְוַכד ִאְתּגְ ְרָיא ּבֵ א ׁשַ ִכיְנּתָ ּוׁשְ ּ
  .ּוְכֵדין ִאְקֵרי ַאְבָרָהם

ְּוַהְינו ִדְכִתיב ְרָאם)שית בברא(, ּ ִהּבָ ַמִים ְוָהָאֶרץ ּבְ ה. ּ ֵאֶלה ּתֹוְלדֹות ַהּשָׁ ' ְוָתאָנא ּבְ
ָרָאם ַאְבָרָהם. ּבְ ֲחָדא. ְוָתאָנא ּבְ א ְוֹכָלא ָנִחית ּכְ ִכיְנּתָ ַּמאי ָקַאְמֵרי ֶאָלא ָדא ֶחֶסד ְוָדא ׁשְ ּּ ,

ָיא ִמָלה ְוַהאי ְוַהאי ֲהֵוי   .ְּוָלא ַקׁשְ
י ַיֲעֹקב ְלַר א ַהאי הָאַמר ַרּבִ י ַאּבָ ְרָאם ְזִעיָרא' ּבִ ּ ְדַהַלְיָי )ב ו''דברים ל(' ְוה, ְּדִהּבָ ּ

ין ַהאי ְלַהאי, ַרְבְרָבא ָּאַמר ֵליה ָדא , ַמה ּבֵ ִמיָטה)שכינתא(ּ ואית דמתני (ְוָדא יֹוְבָלא ,  ׁשְ

, דהא מתנהרא כדקא יאות, רברבא' דכד מנהרא מצדיק כדין קיימא באשלמותא וה, דכלא חד
ך ִזְמִנין )א זעירא''מנין דלא קיימא באשלמותא וינקא מסטרא אחרא כדין הולז ְ וְבִגין ּכָ ּ
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ְפִגימוָתא ָלמוָתא ְוִזְמִנין ּבִ ַאׁשְ ְּדִסיֲהָרא ָקְייָמא ּבְ ּ מֹוַדע ְוֹכָלא , ּ ּתְ ַכח ְוִאׁשְ ּתְ ּוְבַאְנָפָהא ִאׁשְ ּ ּ
ִפיר ִריָרא ְדִמָלה. ּׁשַ ְּוַהאי ִאיהו ּבְ ּ ּ.  
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 ] בשנה38יום [מוד ליום ח חשון סדר הלי
ָאר  ל ׁשְ הֹון ִמּכָ ִריך הוא ִאְתָרֵעי ּבְ א ּבְ ָרֵאל ְדקוְדׁשָ ִאין ִאּנון ִיׂשְ א ַזּכָ י ַאּבָ ָּאַמר ַרּבִ ּ ּ ְּ

יה ַהאי ָאת, ְוָיִהיב לֹון ָאת ְקָייָמא ָדא, ַעִמין ְּדָכל ַמאן ְדִאית ּבֵ ּ יִהּנֹם ִאי , ּ ָלא ָנִחית ַלּגֵ
ֵמיה ִּאיהו ָנִטיר ׁשְ ר ּבִ ּקֵ ְרׁשוָתא ָאֳחָרא ְוָלא ְמׁשַ ְדָקא ָיאות ְדָלא ָעִייל ֵליה ּבִ ּ ֵליה ּכְ ּ ּ ּ ּ ּ

א ַהאי, ְּדַמְלּכָ ר ּבְ ּקֵ ְּדָכל ַמאן ִדְמׁשַ ִריך הוא ִדְכִתיב, ּ א ּבְ ֵמיה ְדקוְדׁשָ ׁשְ ר ּבִ ּקֵ ַמאן ִדְמׁשַ ּּכְ ּ ּ ּ ּ ְּ ,
ִנים ָזִרים )הושע ה( י ּבָ ָגדו ּכִ ְיָי ּבָ   .ָּיָלדוּ ּבַ

ִרית ֵריה ְלָאֳעֵליה ְלַהאי ּבְ יק ּבְ ִזְמָנא ְדַבר ָנׁש ַאּסִ א ּבְ י ַאּבָ ּתו ָאַמר ַרּבִ ּ ּ א , ּ ְּקֵרי קוְדׁשָ
ָעְלָמא ִרָיה ֲעָבִדית ּבְ ְלָיא ִדיֵליה ְוָאַמר ָחמו ַמאי ּבְ ִריך הוא ְלַפּמַ ּּבְ ּ ּ ּ ן . ְ ֲעָתא ִאְזַדּמַ יה ׁשַ ּּבֵ ּ

ד)ו במ(ּ ֵאִלָיהו ְוָטאס )ליה( ן'  ָעְלָמא ּבְ ּמָ ן ּתַ ר ָנׁש . ָּטאִסין ְוִאְזַדּמַ ִניָנן ְדָבֵעי ּבַ ְּוַעל ָדא ּתָ ּ
ְרְסָייא ָאֳחָרא ִליָקָרא ִדיֵליה ָנא ּכֻ ְּלַתּקָ ְרְסָייא ְדֵאִלָיהו)יג א(ְוֵייָמא , ּ ּ ָדא ּכֻ ּ ְוִאי ָלאו ָלא , ּּ

ן ֵרי ַתּמָ י קוְד. ׁשָ ְּוהוא ָסִליק ְוַאְסִהיד ַקּמֵ ִריך הואּ א ּבְ ּׁשָ ְ.  
א ֲחֵזי ִתיב, ּתָ ַקְדִמיָתא ּכְ ּ ַמה ְלך ֹפה ֵאִלָיהו ְוגו)מלכים א יט(, ּבְ ּ ָ ּוְכִתיב ַקּנֹא ִקֵנאִתי . 'ּ

ָרֵאל ְוגו)אלהי צבאות(ַלְיָי  ֵני ִיׂשְ ִריְתך ּבְ י ָעְזבו ּבְ ָ ּכִ ָכל ֲאַתר ְדַהאי . 'ּ ָּאַמר ֵליה ַחֶייך ּבְ ָּ ּ
א יָמא ַקִדיׁשָ ןְּרׁשִ ּמָ ן ּתַ ְזַדּמַ ְרהֹון ַאְנּתְ ּתִ ְבׂשַ ַני ּבִ מון ֵליה ּבָ ּ ִיְרׁשְ ּ ָרֵאל , ּ ּופוָמא ְדַאְסִהיד ְדִיׂשְ ּ ּ ּ

ָרֵאל ְמַקְייִמין ַהאי ְקָייָמא, ָּעְזבו ּהוא ַיְסִהיד ְדִיׂשְ ׁש ֵאִלָיהו . ּ ִניָנן ַעל ָמה ִאְתַעּנַ ְּוָהא ּתָ ּ
ִריך הוא ַעל ְדָא א ּבְ י קוְדׁשָ ַּקּמֵ ּ נֹויְּ   .ַּמר ִדְלטֹוָרא ַעל ּבְ

ַּאְדָהִכי ֲהָוה ָאֵתי ְנהֹוָרא ְדיֹוָמא ְוֲהוו ֲאָמֵרי ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא ָּאַמר ֵליה . ָּקמו ְלֵמיַזל. ּ
ִלימו ַהאי ֵליְלָיא ַאׁשְ ה ְדַעְסִקיתו ּבְ ּמֶ ַּההוא ַגְבָרא ּבַ ּ ּ ָּאַמר ֶלהו ְדֶתחמון . ֲּאָמֵרי ַמאי הוא. ּ ּ ּ

ּפֹוי ְדָמֵריה ְדַקָייָמאִלְמָחר ַאְנ ּ ּ ְייכו, ּ עוָתא ָדא ִמּנַ ָעאת ּבָ ְּדָהא ְדִביָתאי ּבָ ּ ּ ּוְגַזר ְקָייָמא . ּ
ִּדְבֵרי ְדִאְתְייִליד ִלי ְּלָמָחר ֵליֱהֵוי ִהלוָלא ִדיֵליה, ּ ּ עוָתא ְדִמְצָוה . ּ א ַהאי ּבְ י ַאּבָ ָּאַמר ַרּבִ ּ

א ֵניִת ִכיְנּתָ ִּאיהו וְלֶמחֵמי ַאֵפי ׁשְ ּ   .יבּ

  ב''דף צג ע
ל ַההוא יֹוָמא ּאֹוִריכו ּכָ ל ִאּנון ) ב''דף צג ע(, ּ ַנׁש ַההוא ַגְבָרא ּכָ ַההוא ֵליְלָיא ּכָ ּּבְ ּ ּ

אֹוַרְייָתא ְוָלא ֲהָוה ַמאן ְדָנִאים, ְרִחימֹוי ָדלו ּבְ ּתַ ְּוָכל ַההוא ֵליְלָיא ִאׁשְ ּ ּ ָּאַמר ֶלהו ַההוא , ּ ּ
ל ְייכו ּכָ ָמטו ִמּנַ ַּגְבָרא ּבְ א ְדאֹוַרְייָתאּ   :ּ ַחד ְוַחד ֵליָמא ִמָלה ַחְדּתָ

ְרכו ְיָי)שופטים ה( ְוָאַמר )רבי אבא(ָּפַתח ַחד  ִהְתַנֵדב ָעם ּבָ ָרֵאל ּבְ ִיׂשְ ְפרֹוַע ְפָרעֹות ּבְ ּ ּבִ ּ .
ַהאי ְקָרא ַּמאי ָקא ָחמו ְדבֹוָרה וָבָרק ְדָפְתחו ּבְ ּ ּ ּ ִניָנן ֵלית ָעְלָמא ִמְתָק. ּ ְייָמא ֶּאָלא ָהִכי ּתָ

ִרית ִדְכִתיב ֶּאָלא ַעל ַהאי ּבְ ַמָיא '  ִאם ֹלא ְבִריִתי יֹוָמם ָוַלְיָלה ְוגו)ירמיה לג(, ּ ְּדָהא ׁשְ
ִרית. ְּוַאְרָעא ַעל ָדא ָקְייִמין ָרֵאל ְמַקְייִמין ַהאי ּבְ ל ִזְמָנא ְדִיׂשְ ך ּכָ ִגין ּכָ ַמָיא , ְּבְ ִּנּמוֵסי ׁשְ
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ִקיוַמ ְּוַאְרָעא ָקְייִמין ּבְ ִרית, ְּייהוּ ָרֵאל ְמַבְטִלין ַהאי ּבְ לֹום ִיׂשְ ְּוָכל ִזְמָנא ְדַחס ְוׁשָ ַמָיא , ּ ׁשְ
ָעְלָמא, ְוַאְרָעא ָלא ִמְתָקְייִמין ִחין ּבְ ּכְ ּתַ   .ּוִבְרָכאן ָלא ִמׁשְ

א ֲחֵזי ְייהו ְקָייָמ, ּתָ ִטילו ִמּנַ ד ּבְ ָרֵאל ֶאָלא ּכַ ין ַעל ִיׂשְ ָאר ַעּמִ ִליטו ׁשְ ָּלא ׁשַ ּ ּ ּּ ּוַמה . ּא ָדאּ
ִטילו ִמַנְייהו ּּבְ ְלָיין. ּ ְּדָלא ִאְתָפְרָען ְוָלא ִאְתּגַ ָרֵאל ֶאת ְיָי . ּ ִני ִיׂשְ ִתיב ַוַיַעְזבו ּבְ ְּוַעל ָדא ּכְ ּּ

ַיד ִסיְסָרא' ְוגו ׁש, ַּוִיְמּכֹר אֹוָתם ּבְ ַּוַיַעְזבו ֶאת ְיָי ַמּמָ ַּעד ְדֲאַתת ְדבֹוָרה ְוִאְתַנְדַבת ְלָכל . ּ ּ ּ
ִמָלה ָדאִיׂשְ חֹוַתְייהו, ָּרֵאל ּבְ ְנֵאיהֹון ּתְ ָנעו ׂשַ ֵדין ִאְתּכְ ּּכְ ּ.  

ָרֵאל ֲאִטיִמין ִאּנון ְוָלא  ַע ְוִכי ִיׂשְ ִריך הוא ִליהֹוׁשֻ א ּבְ ְּוַהְיינו ְדָתִניָנן ְדָאַמר קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ בא (ְּ
ְלָייא ְוָלא ָקְייִמין ְקָייָמא ִד)ע( )'א' מ ּ ִאְתְפָרעו ְוָלא ִאְתּגַ ֵעי ְלָאֳעָלא ְלהו , יִליּ ְּוַאּתְ ּבָ

ְנֵאיהֹון ִנית)יהושע ה(. ְּלַאְרָעא וְלַאְכָנָעא ׂשַ ָרֵאל ׁשֵ ִני ִיׂשְ ְּוַעד ְדִאְתְפָרעו . ּ ׁשוב מֹול ֶאת ּבְ ּּ
ְנֵאיהֹון ָנעו ׂשַ ִרית ָלא ָעאלו ְלַאְרָעא ְוָלא ִאְתּכְ ְלָייא ַהאי ּבְ ְּוִאְתּגַ ּ יָון . ּ ּאוף ָהָכא ּכֵ

חֹוַתְייהו וִבְרָכאן ִאְתֲחָזרו ְלָעְלָמא ְּד ְנֵאיהֹון ּתְ ָנעו ׂשַ ַהאי ָאת ִאְתּכְ ָרֵאל ּבְ ִּאְתַנְדִבין ִיׂשְ ּ ּ ּ ּ
ְרכו ְיָי ִהְתַנֵדב ָעם ּבָ ָרֵאל ּבְ ִיׂשְ ְפרֹוַע ְפָרעֹות ּבְ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ּבִ ּ ּּ.  

ְ ַוְיִהי ַבֶדֶרך ּבַ)שמות ד(, ָּקם ָאֳחָרא ָפַתח ְוָאַמר ׁש ֲהִמיתֹו ְלַמאן ּ הו ְיָי ַוְיַבּקֵ ׁשֵ לֹון ַוִיְפּגְ ּּמָ ּ
ה ְצָרִים . ְלמׁשֶ ָרֵאל ִמּמִ ִריך הוא ְוִכי ַאּתְ ָאִזיל ְלַאָפָקא ַית ִיׂשְ א ּבְ ָּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ּ ְּ

ִליָטא א ַרב ְוׁשַ ּוְלַאְכְנָעא ַמְלּכָ ֵיית ִמָנך ְקָייָמא, ּ ְִדְבָרך ָלא ִא. ְְוַאּתְ ַאְנׁשְ ַזרּ ִּמָיד , ְתּגְ
ׁש ֲהִמיתֹו   .ַוְיַבּקֵ

א ְלאֹוְקֵדיה ְלהֹוָבא ְדֶאׁשָ ׁשַ ְבִריֵאל ּבְ אָנא ָנַחת ּגַ ּּתָ ְוִאְתְרִמיז ַחד ִחיְוָיא ִמּתֹוְקָדא , ּ
ַגֵויה אָפא ֵליה ּבְ ְּלׁשָ ּ אי ִחיְוָיא. ּ ִריך הוא ַאּתְ ָאִזיל ְלַקְטָלא , ַאּמַ א ּבְ ָּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ְּ

ַזרִחיְוָיא יָפא וְבָרך ָלא ִאְתּגְ ְ ַרְבְרָבא ְוַתּקִ ִּמָיד ִאְתְרִמיז ְלַחד ִחיְוָיא ְלַקְטָלא ֵליה. ּ ַעד , ּ
ח ִצפֹוָרה צֹור ּקַ ִזיב ֲהָדא הוא ִדְכִתיב ַוּתִ ּתְ ְּדָחַמת ִצפֹוָרה ְוַגְזַרת ִלְבָרה ְוִאׁשְ ּּ ּ , ַּמהו צֹור. ּ

ּוַמאי ַאְסָווָתא ִדְכִת. ֶּאָלא ַאְסָווָתא ָנהּ ְכרֹות ֶאת ָעְרַלת ּבְ ה רוַח . ּיב ַוּתִ ְּדִנְצְנָצא ּבָ ּ ּ
א   .ּקוְדׁשָ

ׁשו ַויֹאֶמר ְוגו)בראשית מה(ָקם ָאֳחָרא ְוָאַמר  ׁשו ָנא ֵאַלי ַוִיּגָ ּ ַויֹאֶמר יֹוֵסף ֶאל ֶאָחיו ּגְ ּ ּּ ּ' .
יה אי ָקֵרי ְלהו ְוָהא ְקִריִבין ֲהוו ַגּבֵ ְּוִכי ַאּמַ ּ ֲעָת. ּ ׁשַ . ּא ְדָאַמר לֹון ֲאִני יֹוֵסף ֲאִחיֶכםֶּאָלא ּבְ

ַמְלכו ִעָלָאה ָווהו ְדָחמו ֵליה ּבְ ּּתְ ּ ּ ּ ּ ִגין ָדא ַרַווְחָנא ֵליה. ּ ָּאַמר יֹוֵסף ַמְלכו ָדא ּבְ ּ ּ ׁשו ָנא , ּ ּּגְ
ׁשו ֵּאַלי ַוִיּגָ ְּדַאֲחֵזי ְלהו ַהאי ְקָייָמא ְדִמיָלה, ּ ִגי, ּ ָּאַמר ָדא ָגְרַמת ִלי ַמְלכו ָדא ּבְ ּן ְדָנְטִרית ּ

  .ָּלה
אן אֹוִליְפָנא ַמאן ְדָנִטיר ְלַהאי ָאת ְקָייָמא ַמְלכו ִאְתַנְטַרת ֵליה ִּמּכָ ּ ְמָנָלן ִמּבַֹעז . ּ

ְכִבי ַעד ַהּבֶֹקר ְדֲהָוה ְמַקְטֵרג ֵליה ִיְצֵריה ַעד ְדאֹוֵמי אֹוָמָאה )רות ג(, ִּדְכִתיב ּ ַחי ְיָי ׁשִ ּ ּ ּ
ִרית ִג, ּוְנִטיר ְלַהאי ּבְ ָאר ַמְלִכיןּבְ ל ׁשְ ִליִטין ַעל ּכָ יה ַמְלִכין ׁשַ ּין ָכך ָזָכה ְדָנְפקו ִמּנֵ ּ ּ ּ ְ ,

ִריך הוא א ּבְ ָמא ְדקוְדׁשָ ׁשְ יָחא ְדִאְתְקֵרי ּבִ א ְמׁשִ ּוַמְלּכָ ּ ּ ְּ:  



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]118דף [ -ּ

ִתיב ְָפַתח ִאיָדך ְוָאַמר ּכְ ֲחֶנה ָעַלי ַמֲחְנה ְוגו)תהלים כז(, ּ ֹזאת ֲאִני. ' ִאם ּתַ  ָהִכי ָתאָנא ּבְ
ֹזאת, בֹוֵטַח ר ָנׁש ְוִאְתְרִמיָזא ְלֵעיָלא, ַּמהו ּבְ י ּבַ ּבֵ ִדיר ּגַ ָּדא ָאת ְקָייָמא ִדְזִמיָנא ּתָ ּ ,

ִרית ָמה ִדְכִתיב ֹזאת אֹות ַהּבְ ֹזאת ּכְ ָמר ּבְ ְוְבִגיֵני ָכך ִאּתְ ִריִתי. ּ א. ֹזאת ּבְ ַחד ַדְרּגָ ְּוֹכָלא ּבְ ּ .
א  ַחד ַדְרּגָ ןְּוָתאָנא ֶזה ְוֹזאת ּבְ ִּאּנון ְוָלא ִמְתָפְרׁשָ ֵני . ּ ָאר ּבְ ְוִאי ֵתיָמא ִאי ָהִכי ָהא ׁשְ

ְלחֹודֹוי ְוָלא ָאֳחָרא. ָעְלָמא ָהִכי אי ָדִוד ּבִ יה . ַּאּמַ יה ְוִאְתְרִמיָזא ּבֵ ִגין ְדֲאִחיָדא ּבֵ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ ּ
ְּוהוא ִכְתָרא ְדַמְלכוָתא ּ ּ.  

  א''דף צד ע
א ֲחֵזי ִגין ְדַהאי ֹזא, ּתָ ְדָקא ָחֵזיּּבְ א ּכְ ּת ָלא ָנַטר ֵליה ָדִוד ַמְלּכָ ) א''דף צד ע(ַּמְלכוָתא , ּ

ל ַההוא ִזְמָנא יה ּכָ ִּאְתַעֵדי ִמּנֵ ּ ַמְלכוָתא ִדְלֵעיָלא. ּ , ְּוָהִכי אֹוִליְפָנא ַהאי ֹזאת ִאְתְרִמיָזא ּבְ
א א ַקִדיׁשָ ַל ם ַקְרּתָ ְירוׁשָ ְּוִאְתְרִמיָזא ּבִ ֲעָתא ְד. ּ ַההוא ׁשַ ּּבְ ָנַפק ָקָלא , ָּדִוד ֲעַבר ֲעֵליהּ
ֵרי ּתְ ׁשְ ה ְדִאְתַקְטַרת ּתִ ּמֶ ְּוָאַמר ָדִוד ּבַ ַל ם וַמְלכוָתא ִאְתֲעֵדי ִמיָנך. ּ ְָלך ַטְרִדין ִמְירוׁשָ ְּ ּ ּ ּ .

יְתך)שמואל ב יב(, ְּמָנא ָלן ִדְכִתיב ָ ִהְנִני ֵמִקים ָעֶליך ָרָעה ִמּבֵ יְתך ַדְייָקא ְוָהִכי ֲהָו. ָ ִּמּבֵ ה ָ
ׁש יה ִאְתַעּנַ ה ְדֲעַבר ּבֵ ּמָ ּּבְ ה, ּ ה ְוַכּמָ ּמָ ֵני ָעְלָמא ַעל ַאַחת ּכַ ָאר ּבְ א ָהִכי ׁשְ ּוַמה ָדִוד ַמְלּכָ ּ.  

ְָפַתח ִאיָדך ְוָאַמר  י)תהלים צד(ּ ְכָנה דוָמה ַנְפׁשִ ְמַעט ׁשָ ּ לוֵלי ְיָי ֶעְזָרָתה ִלי ּכִ ּ אָנא . ּ ּתָ
ָרֵאל ְדָלא ָנ ה ָזָכאן ִיׂשְ ּמֶ ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ְוָלא ּּבַ ָאר ַעּמִ ׁשְ יִהּנֹם ּכִ ֲּחֵתי ַלּגֵ ּ

ידֹוי ְדדוָמה ִּאְתַמְסָרן ּבִ ַהאי ָאת)אלא(, ּ   . ּבְ
ה ֲחִביֵלי  ּמָ ר ָנׁש ָנִפיק ֵמָעְלָמא ּכַ ֲעָתא ְדּבַ ׁשַ ְּדָהִכי ָתאָנא ּבְ  ְטִהיִרין )מלאכי חבלה(ּ

ִּאְתַפְקָדן ֲעֵליה ּ א.ּ ּ ְזִקִפין ֵעיָנא ְוָחָמאן ַהאי ָאת ְדהוא ְקָייָמא ְדקוְדׁשָ ּ ּ יה, ּ ן ִמּנֵ ִּאְתָפְרׁשָ ּ ,
יִהּנֹם ידֹוי ְדדוָמה ְלַנֲחָתא ַלּגֵ ְּוָלא ִאְתְייִהיב ּבִ יִהּנֹם , ּ ידֹוי ָנִחית ַלּגֵ ְּדָכל ַמאן ְדִאְתָמַסר ּבִ ּ

ִא, ַּוַדאי ּוֵמַהאי ָאת ָדֲחִלין ִעָלִאין ְוַתּתָ ּ ר ָנׁש ִאי , יןּ ּבַ יה ּבַ ְלִטין ּבֵ ין ָלא ׁשָ יׁשִ ְּוִדיִנין ּבִ
ִּאיהו ָזִכי ִלְנטוֵרי ֵליה ְלַהאי ָאת ּ ִריך הוא, ּ א ּבְ ָמא ְדקוְדׁשָ ׁשְ ִגין ְדהוא ִאְתַאִחיד ּבִ ּּבְ ּ ּ ּ ְּ.  

ְדָקא ָחֵזי א ָלא ָנַטר ָאת ְקָייָמא ָדא ּכְ יָון ְדָדִוד ַמְלּכָ יה, ּּכֵ ִּאְתַעֵדי ִמּנֵ ּ ַמְלכוָתא ּ
ַלם ידֹוי ְדדוָמה . ְּוִאְתְטִריד ִמְירוׁשָ ִּמָיד ָדִחיל ְדָסַבר ְדֵייֲחתון ֵליה ִמָיד ְוִיְמְסרון ֵליה ּבִ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ

ַההוא ָעְלָמא ְּוָימות ּבְ יה ִדְכִתיב, ּ ר ּבֵ ּשַׂ ַּעד ְדִאְתּבַ ּ ם ְיָי ֶהֱעִביר ַחָטאְתך )שמואל ב ב(, ּ ָ ּגַ ּ
יה ׁשַ. ֹּלא ָתמות ְכָנה דוָמּּבֵ ְמַעט ׁשָ ֲּעָתא ָפַתח ְוָאַמר לוֵלי ְיָי ֶעְזָרָתה ִלי ּכִ ּ י''ּ   .ה ַנְפׁשִ

ְָפַתח ִאיָדך ְוָאַמר ַמאי ַהאי  ּ ְדָאַמר ָדִוד ְוַהְרֵאִני אֹותֹו ְוֶאת ָנִוהו)דכתיב(ּ ּ מאי והראני (. ּ
ִר, )אותו ואחר כך ואת נוהו א ּבְ ַּמאן ָיִכיל ְלֶמחֵמי ֵליה ְלקוְדׁשָ ּיך הואּ ִניָנן . ְ ֶּאָלא ָהִכי ּתָ

א ַזר ֲעֵליה ַההוא עֹוָנׁשָ ֲעָתא ְדִאְתּגְ ַהִהיא ׁשַ ּּבְ ּ ְדָקא , ּ ְּוָדִוד ָיַדע ְדַעל ְדָלא ָנַטר ַהאי ָאת ּכְ ּ
ַהאי ׁש ּבְ ֲחָדא ֲאִחיָדא, ְּיאות ִאְתַעּנַ ְּדֹכָלא ּכְ ַהאי ָאת, ּ ְּוָלא ִאְקֵרי ַצִדיק , ְּוֹכָלא ִמְתְרִמיז ּבְ

ְדָקא ְיאות ַּמאן ְדָלא ָנַטר ֵליה ּכְ ּ עוֵתיה ְוָאַמר , ּ ֵעי ּבְ ֲּהָוה ּבָ  ְוַהְרֵאִני אֹותֹו )שמואל ב טו(ּ
  .ְּוֶאת ָנִוהו



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]119דף [ -ּ

ּ ָדא ָאת )את דיליה, אות דיליה אות הברית דהא אותו דקודשא בריך הוא(, ַמאי אֹותֹו
א ְדָהא ָדִחיְלָנא ְדִאְתֲא)דיליה(ְקָייָמא  ּ ַקִדיׁשָ ּ ּ איּ ִגין ִדְתֵרין ִאֵלין . ִביד ִמּנָ ַּמאי ַטְעָמא ּבְ ּ

ַהאי ֲאִחיָדן ַל ם ּבְ ַּמְלכוָתא ִוְירוׁשָ ָבעוֵתיה אֹותֹו ְוֶאת ָנֵוהו ְדִיְתַהַדר , ּ ֵלי ּבְ ך ּתָ ּוְבִגין ּכָ ּ ּ ּ ּ ְּ

ַּמְלכוָתא ְדַהאי ָאת ְלַאְתֵריה ּ ְּוֹכָלא ַחד ִמָלה. ּ ּ.  
ְָפַתח ִאיָדך ְוָאַמר  ִרי ֶאחֶזה ֱאלֹוַה)איוב יט(ּ ׂשָ ּ וִמּבְ ִרי, ּ ׂשָ ֵעי ֵליה, ַּמאי וִמּבְ ּוֵמַעְצִמי ִמּבָ ּ .
ׁש ִרי ַמּמָ ׂשָ ר ֹקֶדׁש ַיַעְברו ֵמָעָלִיך)ירמיה יא(, ִּדְכִתיב. ּוַמאי ִהיא. ֶּאָלא ִמּבְ ְ וְבׂשַ ּ ּוְכִתיב . ּ

ְרֶכם)בראשית יז( ְבׂשַ ִריִתי ּבִ ָכל .  ְוָהְיָתה ּבְ ַהאי ְּדַתְנָיא ּבְ ר ָנׁש ּבְ ים ּבַ ִּזְמָנא ְדִאְתְרׁשִ
א ְדַהאי ָאת יָמא ַקִדיׁשָ ְּרׁשִ ִריך הוא, ּ א ּבְ יה ָחֵמי ְלקוְדׁשָ ִּמּנֵ ּ ׁש. ְּ יה ַמּמָ ְמָתא . ִּמּנֵ ְוִנׁשְ

יה א ִאְתֲאִחיַדת ּבֵ ַּקִדיׁשָ ּ.  
ִתיב. ְּדָלא ָנִטיר ַהאי ָאת. ְוִאי ָלא ָזֵכי ַמת ֱא)איוב ד(, ַמה ּכְ ׁשְ ּלֹוַה ֹיאֵבדו ִמּנִ ְּדָהא . ּ

ִריך הוא ָלא ִאְתְנִטיר א ּבְ ימו ְדקוְדׁשָ ְּרׁשִ ּ ּ א ָלא ִאְתְפַרׁש , ְּוִאי ָזֵכי ְוָנִטיר ֵליה. ְּ ִכיְנּתָ ּׁשְ
יה ַאְתֵריה. ִּמּנֵ ד ִאְתְנִסיב ְוַהאי ָאת ָעִייל ּבְ יה ּכַ ֵּאיָמַתי ִמְתָקְייָמא ּבֵ מצוין דתניא מאי (, ּ

ָמא)אלא חד דכר וחד נוקבא, זלין כחדאא א''ו ה''טעמא וא ֲחָדא ְוִאְקֵרי ַחד ׁשְ פו ּכַ ּתָ ּתַ , ּ ִאׁשְ
ְרָייא ֲעַלְייהו ֵדין ֶחֶסד ִעָלָאה ׁשַ ּּכְ ִסְטָרא ִדְדכוָרא. ּ ְרָיא ּבְ ָאן ֲאַתר ׁשַ ּּבְ ד ''ד ֶחֶס''ּוַמאן ֶחֶס. ּ

ְדכו''ֵא ּל ְדָאֵתי ְוָנַפק ֵמָחְכָמה ִעָלָאה ְוִאְתַעַטר ּבִ ּ ְסַמת נוְקָבאּּ ך ִאְתּבַ ָּרא וְבִגין ּכָ א ''נ(. ְּ

כדין חסד , א אזלין כחדא כגוונא דדכר ונוקבא אשתתפו כחדא ואנון חד''ו ה''דתנן רזא דוי
  .)עלאה שרייא עלייהו ואתעטר בדכורא ואתבסמת נוקבא

ִניָנן ֱאלֹוַה ָהִכי הוא ָאַמר ֵליה ְנִהירו ְדָחְכְמָתא ּתו ּתָ ּ ּ ּ פו . ּנוְקָבא' הְּדַכר ' ו. ּ ּתָ ּתַ ִּאׁשְ
ֲחָדא ֱאלֹוַה ִאְקֵרי א ֵמַהאי ֲאַתר ִאְתַאְחַדת. ּּכְ ְמָתא ַקִדיׁשָ ַהאי ָאת, ְּוִנׁשְ ְלָיא ּבְ . ְּוֹכָלא ּתַ

ִרי ֶאֱחֶזה ֱאלֹוַה ׂשָ ִתיב וִמּבְ ְּוַעל ָדא ּכְ ּ ֵלימוָתא ְדֹכָלא. ּ ָּדא ׁשְ ּ ּ ׁש, ּ ִרי ַמּמָ ׂשָ ֵמַהאי ָאת , ִמּבְ
ׁש ִריך הוא,ַמּמָ א ּבְ קוְדׁשָ יה ּבְ ין ְדֲאִחיָדן ּבֵ ָרֵאל ַקִדיׁשִ ִאין ִאּנון ִיׂשְ ּ ְוַעל ָדא ַזּכָ ּ ּ ּ ּ ּ ִאין , ְּ ַזּכָ

ָעְלָמא ֵדין וְבָעְלָמא ְדָאֵתי ִּאּנון ּבְ ּ ִתיב, ּ ְיָי ְוגו)דברים ד(, ֲּעַלְייהו ּכְ ם ַהְדֵבִקים ּבַ ', ּ ְוַאּתֶ
ְלֶכם ַה ך ַחִיים ּכֻ ּוְבִגין ּכָ ּ ְ   .ּיֹוםּ

יִמין ְוַאּתון ָיְתִבין ָהָכא ך ַאּתון ַחּכִ ָכל ּכָ א וַמה ּבְ י ַאּבָ ָּאַמר ַרּבִ ּ ָּאְמרו ֵליה ִאי , ְּ ּ
ִּצפֹוָרָאה ִיְתַעְקרו ֵמַאְתַרְייהו  ּ משלי (, ּ ָלא ָיְדִעין ְלָאן ָטאָסן ֲהָדא הוא ִדְכִתיב)ב''דף צד ע(ּ

ן )כז ה ּכֵ ִצפֹור נֹוֶדֶדת ִמן ִקּנָ ּ ּכְ   .ִאיׁש נֹוֵדד ִמְמקֹומֹוּ
ָכל ֵליְלָיא ַפְלגוָתא ֲאַנן ָנְייִמין. ְוַהאי אֹוְרָחא ִדיָלן, ְוַאְתָרא ָדא ָזֵכי ָלן ְלאֹוַרְייָתא ּּבְ ּ ,
אֹוַרְייָתא ּוַפְלגוָתא ֲאַנן ָעְסִקין ּבְ ַצְפָרא ֵריֵחי ַחְקָלא ְוַנֲהֵרי ַמָיא ָהא . ּ ְוַכד ֲאַנן ָקְייִמין ּבְ

ַּדְיינוָה א .  ְלֵעיָלא ִזְמָנא ָחָדאּ ַההוא ִדיָנא ַעל עֹוְנׁשָ ָלקו ּבְ ִריִסין ִאְסּתַ ה ָסְרֵכי ּתְ ְּוַכּמָ ּ , עה(ּ
אֹוַרְייָתא הוא,  ְדאֹוַרְייָתא)קא ב ְדלוָתא ִדיָלן ְיָמָמא ְוֵליְלָיא ּבְ ּתַ ּוְכֵדין ִאׁשְ ּ ּ ְוַאְתָרא ָדא , ּ

ּוַמאן ְדִאְתְפַרׁש ִמ, ָקא ְמַסְייָעא ָלן ּ אןּ ַמאן ְדִאְתְפַרׁש ֵמַחֵיי ָעְלָמא, ּכָ ּּכְ ּ ּ.  



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]120דף [ -ּ

א וָבִריך לֹון י ַאּבָ ְָזִקיף ְידֹוי ַרּבִ ָּיְתבו ַעד ְדָנַהר ְיָמָמא. ּ ַתר ְדָנַהר ְיָמָמא ָאְמרו . ּ ּּבָ ּ
ְּלִאּנון ַדְרְדֵקי ְדָקַמְייהו פוקו ְוֲחמו ִאי ָנַהר ְיָמָמא ּ ּ ּ ּ ּ ּ א ְּוָכל ַחד ֵליָמא ִמָלה ַחְדּתָ, ּּ

א ְבָרא ַרּבָ ָּנְפקו ְוָחמו ְדָנַהר ְיָמָמא. ְדאֹוַרְייָתא ְלַהאי ּגַ ּ ין ַהאי יֹוָמא . ּ ְייהו ַזּמִ ָּאַמר ַחד ִמּנַ
א ִמְלֵעיָלא יָתא. ֶּאׁשָ ְָאַמר ָאֳחָרא וְבַהך ּבֵ ין ַהאי יֹוָמא . ּ ָּאַמר ָאֳחָרא ַחד ָסָבא ָהָכא ְדַזּמִ

נוָרא ָדא ְזָבןָאַמר , ְּלִאּתֹוְקָדא ּבְ א ַרֲחָמָנא ִליׁשֵ י ַאּבָ   .ַרּבִ
ָווה ְוָלא ָיִכיל ְלַמָלָלא ְפַסת, ּּתָ ַאְרָעא ִאּתַ ָּאַמר קוְטָרא ְדהוְרָמָנא ּבְ ְּדַההוא , ְְוָכך ֲהָוה. ּ ּ

א ֶאׁשָ ֲחרו ּבְ א ְוִאְסּתַ ִכיְנּתָ ּיֹוָמא ָחמו ַחְבַרָייא ַאֵפי ׁשְ א ִאְתַלִהיטו ַאְנפֹוי ּכְ. ּּ י ַאּבָ ְּוַרּבִ ּנוָרא ּ
  .ֵמֶחְדָווָתא ְדאֹוַרְייָתא

ִקיְטָרא יָתא וֵביָתא ִאְתַקַטר ּבְ ְלהו ִמּבֵ ל ַההוא יֹוָמא ָלא ָנְפקו ּכֻ אָנא ּכָ ּּתָ ּ ּ ּ ְּוֲהוו ַחְדָתאן , ּ
ַגַווְייהו ִּמֵלי ּבְ לו ַההוא יֹוָמא אֹוַרְייָתא ִמטוָרא ְדִסיַני, ּ ִאלו ִקּבְ ּּכְ ּ ּ ּ ּ ָלקו . ּ ַתר ְדִאְסּתַ ּּבָ ָּלא ֲהוו ּּ

ל ַחד ִמיָנן . ָּיְדֵעי ִאי הוא ְיָמָמא ְוִאי ֵליְלָיא עֹוד ְדֲאַנן ָקְייִמין ֵליָמא ּכָ א ּבְ י ַאּבָ ָּאַמר ַרּבִ
ָרא ִטיבו ְלָמאֵריה ְדֵביָתא ָמֵריה ְדִהלוָלא א ְדָחְכְמָתא ְלַאְקׁשְ ִּמָלה ַחְדּתָ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ:  

ְב)תהלים סה(ָּפַתח ַחד ְוָאַמר  ֵרי ּתִ ּכֹן ֲחֵצֶריך ְוגו ַאׁשְ ַָחר וְתָקֵרב ִיׁשְ ַקְדִמיָתא ֲחֵצֶריך . 'ּ ָּבְ

יֶתך וְלָבַתר ֵהיָכֶלך ְָלָבַתר ּבֵ ָּדא ְפִניָמָאה ִמן ָדא. ָּ ּכֹן . ּ ִמן ָדא)א לגו''נ(ְוָדא ְלֵעיָלא , ּּ ִיׁשְ
ַקְדִמיָתא ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר , ֲָחֵצֶריך ּבְ ִצ)ישעיה ד(ּכְ ָאר ּבְ ׁשְ ַל ם  ְוָהָיה ַהּנִ ְירוׁשָ ּיֹון ְוַהּנֹוָתר ּבִ ּ

  .ָקדֹוׁש ֵיָאֶמר לֹו
ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר יֶתך ְלָבַתר ּכְ טוב ּבֵ ָעה ּבְ ּבְ ִָנׂשְ ָחְכָמה ִיְבֶנה ַבִית)משלי כד(, ּ ַהָחְכָמה .  ּבְ

ִתיב ִתיב ָהִכי, ִיְבֶנה ַבִית ָלא ּכְ ִית ִאְקֵרי, ְּדִאי ּכְ ַמע ְדָחְכָמה ּבַ ִתיב ֶּאָל, ֲּהָוה ַמׁשְ א ּכְ
ָחְכָמה ִיְבֶנה ַבִית ַּהְיינו ִדְכִתיב, ּבְ ן ְוגו)בראשית ב(, ּ קֹות ֶאת ַהּגָ   .' ְוָנָהר יֹוֵצא ֵמֵעֶדן ְלַהׁשְ

ִלימו ְדֹכָלא ְּקדֹוׁש ֵהיָכֶלך ְלָבַתר ָדא הוא ׁשְ ּ ּ ּ ּ ִניָנן ַמהו ֵהיָכל, ָ ְּדָהִכי ּתָ לֹוַמר ה. ּ י ''ּכְ
ֲחָדאְּוֹכָלא ִא. ַהאי ְוַהאי, ל''כ ִלים ּכְ ּתְ ְבַחר . ׁשְ ֵרי ּתִ א ְדְקָרא ַמה ּמֹוַכח ִדְכִתיב ַאׁשְ ֵּריׁשָ

ּכֹן ֲחֵצֶריך ָוְתָקֵרב ִיׁשְ ִריך הוא. ּ א ּבְ י קוְדׁשָ ָנא ַקּמֵ ֵריה ָקְרּבָ ַּהאי ַמאן ְדַאְקִריב ּבְ ּ ּ ַרֲעָוא , ְּ
יה ָנא ְוִאְתְרֵעי ּבֵ ַההוא ָקְרּבָ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְתֵרין ִאְדִרין ְּ ֵוי ְמדֹוֵריה ּבִ ּ ְוָקִריב ֵליה ְוׁשַ ּ ּ

ֲחָדא רו ּכְ ֵרין ִאְתַקּשְׁ ְּוָאִחיד ְלַהאי וְלַהאי ְדִאּנון ּתְ ּ ּ ּכֹן ֲחֵצֶריך. ּ ִָדְכִתיב ִיׁשְ ֲּחֵצֶריך ַוַדאי . ּ ָ

ֵרי   .ּתְ
ַנְיי ד ַמְקִריִבין ּבְ ִגיֵני ָכך ֲחִסיֵדי ַקְדָמֵאי ָסָבאן ְדָהָכא ּכַ ּּבְ ָנא ָדאְ ָּפְתֵחי . ּהו ְלָקְרּבָ

ּכֹן ֲחֵצֶריך ֵרי ִתְבַחר וְתָקֵרב ִיׁשְ ְָוָאְמֵרי ַאׁשְ טוב . ּ ָעה ּבְ ּבְ ִּאּנון ְדָקְייֵמי ֲעַלְייהו ָאְמֵרי ִנׂשְ ּ ּ ּ
יֶתך ְקדֹוׁש ֵהיָכֶלך ָּבֵ ְבִר. ָ ִמְצֹוָתיו ְוִצָונו ְלַהְכִניסֹו ּבִ נו ּבְ ר ִקְדׁשָ ְּלָבַתר ְמָבֵרך ֲאׁשֶ ּ ּ ּ ל ְ יתֹו ׁשֶ

ִרית ְוכו. ַּאְבָרָהם ָאִבינו ִהְכַנְסּתֹו ַלּבְ ם ׁשֶ ׁשֵ ְּוִאּנון ְדָקְייֵמי ֲעַלְייהו ָאְמֵרי ּכְ ּ ּ ְוָתִניָנן . 'ּ
ר ָנׁש ַרֲחִמין ֲעֵליה וְלָבַתר ַעל ָאֳחָרא ִדְכִתיב ֵעי ּבַ ַקְדִמיָתא ִלּבָ ּּבְ ּ ֲעדֹו )ויקרא טז(, ּ ּ ְוִכֶפר ּבַ

ַקְדִמיָתא וְלָב ָרֵאלּּבְ ל ְקַהל ִיׂשְ ִפיר ְוָחֵזי . ַּתר וְבַעד ּכָ ְּוֲאַנן אֹוְרָחא ָדא ַנְקִטיָנן ְוָהִכי ׁשַ
אן   .ְלַקּמָ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]121דף [ -ּ

  א''דף צה ע
ך הוא ְוָיאֹות ִמָלה א ַוַדאי ּכָ י ַאּבָ ָּאַמר ַרּבִ ּ ְרֵמיה , ְּ ּוַמאן ְדָלא ָאַמר ָהִכי ַאִפיק ּגַ ּ ּּ

א  ין קוְדׁשָ ָרה ֻחפֹות ְדַזּמִ ֵּמֲעׂשָ ּ ָעְלָמא ְדָאֵתיּ ד ְלַצִדיַקָיא ּבְ ִריך הוא ְלֶמְעּבַ ּּבְ ּ ּ ְּוֻכְלהו , ְ
ַהאי ָרן ּבְ ְבַחר . ִמְתַקׁשְ ֵרי ּתִ ַהאי ְקָרא ַאׁשְ ָרה ִמיֵלי ִדְמֵהיְמנוָתא ִאית ּבְ ּוְבִגיֵני ָכך ֲעׂשָ ּ ּּ ְ

ה. 'ּוְתָקֵרב ְוגו ְּוָכל ִמָלה וִמָלה ַחד ֻחָפה ִאְתֲעִביד ִמּנָ ּּ ּ ָא. ּ ָעְלָמא ָדא ַזּכָ ּה חוָלֵקיכֹון ּבְ
ִאלו ָקְייִמיתו , ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי ְייכו ּכְ ִלּבַ ָרא ּבְ ְּדָהא אֹוַרְייָתא ִמְתַקּשְׁ ּ ּ ) א''דף צה ע(ּּ

ָרֵאל ֲעָתא ְדִאְתְיִהיַבת אֹוַרְייָתא ְלִיׂשְ ׁשַ טוָרא ְדִסיַני ּבְ גוַפְייכו ּבְ ּּבְ ּ ּ ּ:  
ְָפַתח ִאיָדך ְוָאַמר  ה ִלי ְוָזַבְחּתָ ָעָליו ֶאת ֹעֹלֶתיך ְוֶאת  ִמ)שמות כ(ּ ֲעׂשֶ ח ֲאָדָמה ּתַ ְָזּבַ

ָלֶמיך ְוגו ָנא ָדא. 'ָׁשְ ֵריה ְלָקְרּבָ ל ַמאן ְדָקִריב ּבְ אָנא ּכָ ּּתָ ִנין , ּ ל ָקְרּבָ ִאלו ַאְקִריב ּכָ ּּכְ ּ
ִריך הוא א ּבְ יה ְדקוְדׁשָ ְּדָעְלָמא ְלַקּמֵ ּ ּ ּ ָחא, ְּ ֵני ַמְדּבְ ּוְכִאילו ּבָ יהּּ ֵליָמָתא ַקּמֵ ִגיֵני ָכך . ּ ׁשְ ְּבְ

א ָמאָנא ַחד ַמְלָייא ַאְרָעא ְלִמְגַזר ֲעֵליה ַהאי ְקָייָמא ַקִדיׁשָ ָחא ּבְ ֵעי ְלַסְדָרא ַמְדּבְ ּּבָ ּ ּ ,
ִנין ָעאָנא ְותֹוֵרי ח ֲעֵליה ִעַלָוון ְוָקְרּבָ ִאלו ַאְדּבַ ִריך הוא ּכְ א ּבְ י קוְדׁשָ יב ַקּמֵ ְּוִאְתַחּשִׁ ּ ּ ּ ּּ ְ.  
ָלֶמיך ְוגו ְלהו ִדְכִתיב ְוָזַבְחּתָ ָעָליו ֶאת ֹעֹלֶתיך ְוֶאת ׁשְ יר ִמּכֻ ְָוִניָחא ֵליה ַיּתִ ָ ּ ּ ָכל . 'ּ ּבְ

ִמי יר ֶאת ׁשְ ר ַאְזּכִ קֹום ֲאׁשֶ ִמי . ַהּמָ יר ֶאת ׁשְ ה )את(ַּמהו ַאְזּכִ ּ ָדא ִמיָלה ִדְכִתיב ּבָ ּ תהלים (ּ
ָמא ְדָאִמיָנא. יָעםּ סֹוד ְיָי ִליֵרָאיו וְבִריתֹו ְלהֹוִד)כה ח ֲאָדָמה ַוַדאי ּכְ ַּהאי ִמְזּבַ ְתֵריה ַמה . ּ ּּבַ

ה ִלי ֲעׂשֶ ח ֲאָבִנים ּתַ ִתיב ְוִאם ִמְזּבַ י ְקַדל . ּכְ ד ִאְתַגַייר ְדִאיהו ֵמַעם ְקׁשֵ ֶּרֶמז ְלִגיֹוָרא ּכַ ּ ּ ּ
א י ִלּבָ ח ֲאָבִנים, ּוְקׁשֵ   .ַהאי ִאְקֵרי ִמְזּבַ

ִז ִריך הוא , ָּמה הוא. יתֹלא ִתְבֶנה ֶאְתֶהן ּגָ א ּבְ פוְלָחָנא ְדקוְדׁשָ ְּדָבֵעי ְלֲאָעָלא ֵליה ּבְ ּ ּ ּ ּ ְּ

יה ַההוא )בגין( י פוְלָחָנא ָאֳחָרא ְדֲעַבד ַעד ָהָכא ְוַיֲעֵדי ִמּנֵ ּ ְוָלא ִיְגַזר ָיֵתיה ַעד ְדִיְנׁשֵ ּ ּ ּ ּ ּּ
א יו ְדִלּבָ יה ַההוא . ַּקׁשְ ַזר ְוָלא ַאֲעֵדי ִמּנֵ ְּוִאי ִאְתּגְ פוְלָחָנא ּ א ְלֵמיַעל ּבְ ָיא ְדִלּבָ ַּקׁשְ

ִריך הוא א ּבְ א ְדקוְדׁשָ ַּקִדיׁשָ ּ ּ ַהאי ְפִסיָלא ְדַאְבָנא ְדַגְזֵרי ֵליה ֵמַהאי ִגיָסא , ְּ ֲּהֵרי הוא ּכְ ּ ּּ
ַקְדִמיָתא ְדּבְ ַאר ַאְבָנא ּכִ ּתָ ִזית. ּוֵמַהאי ִגיָסא ְוִאׁשְ ך לא ִתְבֶנה ֶאְתֶהן ּגָ ְּדִאי . ְְבִגין ּכָ

יוֵתיה ַקׁשְ ַאר ּבְ ּתָ ִּאׁשְ ַחֲלֶליָה, ּ ך ֵהַנְפּתָ ָעֶליָה ַוּתְ י ַחְרּבְ ּּכִ ַזר ָלא , ָ ִזירו ְדִאְתּגְ לֹוַמר ַההוא ּגְ ּּכְ ּ ּ
  .ְּמַהְנָיא ֵליה

א  י קוְדׁשָ ַרֲעָוא ַקּמֵ ֶחְדָווָתא ּבְ ָנא ּבְ ָאה חוָלֵקיה ְדַמאן ְדַאְקִריב ַהאי ָקְרּבָ ִגיֵני ָכך ַזּכָ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ְ

ִּריך הואּבְ ל , ְ ַהאי חוָלָקא ּכָ ּוָבֵעי ְלֶמחֵדי ּבְ  )תהלים ה(, ּ יֹוָמא ִדְכִתיב)ג ההוא''א ל''ד(ּ
ֶמך נו ְוָתֵסך ָעֵלימֹו ְוַיְעְלצו ְבך ֹאֲהֵבי ׁשְ ְמחו ָכל חֹוֵסי ָבך ְלעֹוָלם ְיַרּנֵ ְָוִיׂשְ ָ ְ ְּ ּ ּ:  

ִעים ׁשָ ׁשְ ן ּתִ ְָפַתח ִאיָדך ְוָאַמר ַוְיִהי ַאְבָרם ּבֶ ִנים ַוֵיָרא ְיָי ְוגוּ ע ׁשָ ֲאִני ֵאל ' ָּנה ְוֵתׁשַ
ַדי ִהְתַהֶלך ְלָפַני ְוגו ְׁשַ ּ ה אֹוְרִחין. 'ּ ַכּמָ ָיא ּבְ יה ְוַקׁשְ ְוִכי ַעד , ַּהאי ְקָרא ִאית ְלַעְייָנא ּבֵ

ִריך הוא ְלַאְבָרָהם ֶאָלא  א ּבְ ִלי ֵליה קוְדׁשָ א ָלא ִאְתּגְ ּתָ ַּהׁשְ ּ ּ י  ָהִאיְדָנא ּכַ)עד(ְּ ד ָמָטא ְלַהּנֵ
. ַוְיָי ָאַמר ֶאל ַאְבָרם. ְּוָהְכִתיב ַויֹאֶמר ְיָי ֶאל ַאְבָרם. ּיֹוִמין ַוֵיָרא ְיָי ֶאל ַאְבָרם ְוָלא ֹקֶדם

ן יֹוִמין. 'ַּויֹאֶמר ְלַאְבָרם ָידֹוַע ֵתַדע ְוגו ּבַ ִתיב ַוֵיָרא ְיָי , ְּוָהִאיְדָנא ָמֵני חוׁשְ ְּוַכד ָמִני ְלהו ּכְ ּ



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]122דף [ -ּ

ִלי ֲעלֹוי, ָרםֶאל ַאְב א ָלא ִאְתּגְ ּתָ ַמע ְדַעד ַהׁשְ ּתְ ָנה . ִּאׁשְ ִעים ׁשָ ׁשְ ן ּתִ ְּועֹוד ִדְכִתיב ּבֶ
ִנים ע ׁשָ ִנים, ְוֵתׁשַ ָנה וְלַבסֹוף ׁשָ ַקְדִמיָתא ׁשָ   .ּּבְ

ִתיב ַוֵיָרא, ֶּאָלא ָהִכי ָתאָנא ל ִאּנון יֹוִמין ָלא ּכְ ּּכָ ה ְד, ַמאי ַטְעָמא, ּ ּמָ ל ּכַ ֲהָוה ֶּאָלא ּכָ
ְדָקָחֵזי)כך(ָאִטים ְוָסִתים  ִלי ֲעֵליה ּכִ ִריך הוא ָלא ִאְתּגְ א ּבְ ּ קוְדׁשָ ּ ִלי ֲעֵליה . ְּ ָּהִאיְדָנא ִאְתּגְ
ִּדְכִתיב ַוֵיָרא א. ַמאי ַטְעָמא. ּ ְתָרא ַקִדיׁשָ יה ַהאי ָאת ּכִ ום ְדָבָעא ְלַגֵלי ּבֵ ִּמּשׁ ּ ּ ּּ.  

ִריך הוא א ּבְ ְּועֹוד ְדָבָעא קוְדׁשָ ּ אְּ יה ַזְרָעא ַקִדיׁשָ ּ ְלֲאָפָקא ִמּנֵ א ָלא ֶלֱהֵוי , ּ ְּוַקִדיׁשָ
ָרא ׂשְ עֹוד ְדִאיהו ָאִטים ּבִ ּּבְ ִנים וְזַמן , ּ ע ׁשָ ָנה ְוֵתׁשַ ִעים ׁשָ ׁשְ ן ּתִ א ְדהוא ּבֶ ּתָ ֶּאָלא ָאַמר ַהׁשְ ּ ּ

א יה ַזְרָעא ַקִדיׁשָ ָּקִריב הוא ְדִיְנפֹוק ִמּנֵ ּ ּ א , ּּ ֶּלהֵוי הוא ַקִדיׁשָ ַקְדִמיָתא וְלָבַתר ִיְנפֹוק ּ ּּבְ ּ
א יה ַזְרָעא ַקִדיׁשָ ִּמּנֵ י ִזְמִני ַקְדִמיָתא. ּ ָכל ַהּנֵ ַהאי ְוָלא ּבְ ך ָמֵני יֹומֹוי ּבְ ִעים . ְְבִגין ּכָ ׁשְ ּתו ּתִ

ָנה ָנה ְדָלא ֲהוו יֹומֹוי יֹוִמין, ׁשָ ַחד ׁשָ ִנים ֶאָלא ּכְ ְּדָכל יֹומֹוי ַקְדָמֵאי ָלא ֲהוו ׁשָ ּ ּ א ַה, ּּ ּתָ ׁשְ
ִנים ָנה, ְּדָמָטא ְלַהאי ׁשָ   :ִּאּנון ְוָלא ׁשָ

ַדי ַּויֹאֶמר ֵאָליו ֲאִני ֵאל ׁשַ ַדי. ּ א ָלא ָקֲאַמר ֲאִני ֵאל ׁשַ ּתָ ַמע ְדַעד ַהׁשְ ַּמאי ַמׁשְ ֶּאָלא . ּ
א, ָהִכי ָתאָנא ין ְלַתּתָ ִאין ְדָלא ַקִדיׁשִ ּתָ ְתִרין ּתַ ִריך הוא ּכִ א ּבְ ֲּעַבד קוְדׁשָ ּ ּ ָּכל ִאּנון ְדָלא ְו. ְּ ּ

הֹון ֲאבון ּבְ ִּאְתְגָזרו ִיְסּתָ ּ ּ.  

  ב''דף צה ע
הֹון יִמין ּבְ הֹון, ּוְרׁשִ וָמא ִאית ּבְ ּוַמאי ִרּשׁ הו שי, ּ ְּדִאְתֲחֵזי ּבְ יר''ן דל''ּ ּוְבִגין , ת ְוָלא ַיּתִ

הו קון ּבְ הו ְוִאְתַדּבְ ֲאבון ּבְ ך ִאְסּתַ ּּכָ ּ ּ ּ ּ ָזרו ָנְפ. ְ ַתר ְדִאְתּגְ ּּבָ ַגְדפֹוי ּ ִּקין ֵמִאֵלין ְוָעאִלין ּבְ
הו יו ְלָיא ּבְ א ְוִאְתּגַ ִכיְנּתָ ִּדׁשְ ִלים ''ּּ א ָאת ְקָייָמא ׁשְ יָמא ַקִדיׁשָ ) ב''דף צה ע(ּד ְרׁשִ

הו שד ים ּבְ ִלים''ְּוִאְתְרׁשִ ִקיוָמא ׁשְ ִלים ּבְ ּתְ ּי ְוִאׁשְ ַדי, ּ ַהאי ֲאִני ֵאל ׁשַ ִתיב ּבְ ְּוַעל ָדא ּכְ ּ.  
ִלים, ָך ְלָפַני ֶוְהֵיה ָתִמיםִּהְתַהֶל יָמא ְדשי, ׁשְ ְרׁשִ א ָאת ָחֵסר ּבִ ּתָ ְּדַהׁשְ ַזר , ת''ן ְודל''ּ ּגְ

יָמא ְדיו ְרׁשִ ִלים ּבִ ְרָמך ֶוֱהֵוי ׁשְ ּּגַ ּ ָמא . ד''ְ ׁשְ ְרָכא ּבִ וָמא ָדא ִאְתֲחֵזי ְלִאְתּבָ ִרּשׁ ּוַמאן ְדִאיהו ּבְ ּ ּ ּ
ַד)בראשית כח(, ָּדא ִדְכִתיב ָי ְיָבֵרך אֹוְתךּ ְוֵאל ׁשַ ְ.  

ַדי ַּמהו ֵאל ׁשַ יה. ּ ַּההוא ְדִבְרָכאן ָנְפָקן ִמּנֵ ּ ִאין, ּ ּתָ ְתִרין ּתַ ִליט ַעל ּכִ ּהוא ְדׁשַ ּ ְּוֹכָלא , ּ
יה ָדֲחִלין וִמְזַדְעְזִעין ִּמַדַחְלּתֵ ּ ּ ּ ַזר, ּ ך ַמאן ְדִאְתּגְ ְּבִגין ּכָ ין ִאְתַרֲחָקן , ְ ל ִאּנון ְדָלא ַקִדיׁשִ ּּכָ ּ ּ

י יהִמּנֵ ְלִטין ּבֵ ּה ְוָלא ׁשָ יִהּנֹם ִדְכִתיב. ּ ְּוָלא עֹוד ֶאָלא ְדָלא ָנִחית ַלּגֵ ּ ך )ישעיה ס(, ּ ְ ְוַעּמֵ

ָלם ַצִדיִקים ְוגו ּּכֻ דלא , ובגין כך לעולם ירשו ארץ, דאתגזרו אקרון צדיקים) צג א(כל אנון (. 'ּ

  )ולם ירשו ארץ וגואוף הכי ועמך כלם צדיקים לע, ירית האי ארץ אלא ההוא דאקרי צדיק
ָעְלָמא ֵדין וְבָעְלָמא ְדָאֵתי ִאין ַאּתון ּבְ א ַזּכָ י ַאּבָ ָּאַמר ַרּבִ ָאה חוָלִקי ְדָאֵתיָנא , ּ ַּזּכָ ּ

ַמע ִמִלין ִאֵלין ִמפוֵמיכֹון ְּלִמׁשְ ּ ּ ין, ּ ְלכו ַקִדיׁשִ ּּכֻ א, ּ ֵני ֱאָלָהא ַקִדיׁשָ ְלכו ּבְ ּּכֻ ִתיב, ּ , ֲּעַלְייכו ּכְ
ָרֵאל  ֶז)ישעיה מה( ם ִיׂשְ ם ַיֲעֹקב ְוֶזה ִיְכּתֹב ָידֹו ַלְיָי וְבׁשֵ ׁשֵ ּה ֹיאַמר ַלְיָי ָאִני ְוֶזה ִיְקָרא ּבְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]123דף [ -ּ

א ִעָלָאה. ְיַכּנֶה א ַקִדיׁשָ ַמְלּכָ ר ּבְ כֹון ָאִחיד ְוִאְתַקּשַׁ ל ַחד ִמּנְ ּּכָ ן , ּ ְּוַאּתון ַרְבְרָבן ְמַמּנָ
ֵריִסין ֵמַהִהיא ֶאֶרץ ְדִאְקֵרי ֶאֶרץ ַה אּּתְ א ְדַטָלא ַקִדיׁשָ ּנָ ַּחִיים ְדַרְבְרָבנֹוִהי ָאְכִלין ִמּמַ ּּ ּ:  

ְָפַתח ִאיָדך ְוָאַמר  ֵעת ֹיאֵכלו)קהלת י(ּ ַרִיך ּבָ ן חֹוִרין ְוׂשָ ך ּבֶ ְלּכֵ ּמַ ֵריך ֶאֶרץ ׁשֶ ּ ַאׁשְ ְ ְ ָ .
ּבֶֹקר ֹיאֵכלו ַרִיך ּבַ ך ַנַער ְוׂשָ ְלּכֵ ּמַ ּוְכִתיב ִאי ָלך ֶאֶרץ ׁשֶ ְּ ְ י ְק. ְ ָיין ַאֲהָדֵדיַהּנֵ ְוָלא . ָרֵאי ַקׁשְ

ָיין ֵריך ֶאֶרץ, ַקׁשְ ְַהאי ִדְכִתיב ַאׁשְ ל ִאּנון ַחִיין , ּ ְלָטא ַעל ּכָ ָּדא ֶאֶרץ ִדְלֵעיָלא ְדׁשָ ּ ּ ּ ּ
ך ִאְקֵרי ֶאֶרץ ַהַחִיים. ִּדְלֵעיָלא ּוְבִגין ּכָ ְ ִתיב, ּ ר ְיָי ֱאלֶהיך )דברים יא(, ְּוֲעָלה ּכְ ָ ֶאֶרץ ֲאׁשֶ

ִמידּדֹוֵרׁש  ה. ּאֹוָתה ּתָ ה ֶלֶחם לא ֶתְחַסר ּכֹל ּבָ נות ּתֹאַכל ּבָ ר לא ְבִמְסּכֵ ּוְכִתיב ֶאֶרץ ֲאׁשֶ ּ ּ ּ .
ה ַדְייָקא ּלא ֶתְחַסר ּכֹל ּבָ ה. ּ ך ָלּמָ א , ְְוָכל ּכָ ן חֹוִרין ָדא קוְדׁשָ ך ּבֶ ְלּכֵ ּמַ ום ִדְכִתיב ׁשֶ ִּמּשׁ ּ ּ ְּ

ִריך הוא ּּבְ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ְ ָרֵאל)דשמות (, ּכְ כֹוִרי ִיׂשְ ִני ּבְ   . ּבְ
ן חֹוִרין ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ּבֶ ן חֹוִרין ּכְ ְהֶיה ָלֶכם)ויקרא כה(, ַּמהו ּבֶ .  יֹוֵבל ִהיא ֹקֶדׁש ּתִ

ל ֵחירו ִמיֹוְבָלא ָקא ָאֵתי ָאֶרץ ְדָהא ּכָ ּוְכִתיב וְקָראֶתם ְדרֹור ּבָ ּ ּ ּ ּ ן חֹוִרין. ּ ך ּבֶ ְוִאי . ְְבִגין ּכָ
ן ן ֵחירותֵתיָמא ּבֶ ִתיב ּבֶ ֵעי ֵליה. ּ חֹוִרין ְוָלא ּכְ ן ֵחירות ִמּבָ ָּהִכי הוא ַוַדאי ּבֶ ּ ּ ּ.  

ִניָנא א ְסִתיָמָאה ִדיָלן ּתָ ַמְתִניּתָ ָרן יו. ֶּאָלא ּבְ ד ִמְתַחּבְ ה''ּּכַ ִתיב' ד ּבְ ֵדין ּכְ בראשית (, ּכְ
ן)ב קֹות ֶאת ַהּגָ ָרןְוָלא ֵתיָמא ּכַ.  ְוָנָהר יֹוֵצא ֵמֵעֶדן ְלַהׁשְ ָרן ַוַדאי, ד ִמְתַחּבְ ֶּאָלא ִמְתַחּבְ ּ .

ִתיב ן חֹוִרין ּכְ ך ּבֶ ְוְבִגין ּכָ ן חֹוִרין, ּ ך ּבֶ ְלּכֵ ּמַ ֵריך ֶאֶרץ ׁשֶ ְְוַעל ָדא ַאׁשְ ְ ֵעת ֹיאֵכלו , ּ ַרִיך ּבָ ְּוׂשָ ְ

ַרֲעָוא ִלימו ּבְ ׁשְ ֶחְדָווָתא ּבִ   .ּּבְ
ך ַנַער ְלּכָ ּמַ ְִאי ָלך ֶאֶרץ ׁשֶ אַּהאי ֶאֶרץ ִד, ְ ין , ְלַתּתָ ָאר ַעּמִ ָאר ַאְרֵעי ִדׁשְ ל ׁשְ ְּדַתְנָיא ּכָ ּ

ן ֲעַלְייהו ֵריִסין ִדְמַמּנָ ּעֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ִאְתְיִהיבו ְלַרְבְרִבין ּתְ ּ ּ ְוֵעיָלא , ּּ
יה  ְלהו ַההוא ִדְכִתיב ּבֵ ִּמּכֻ ּ ּ י)תהלים לז(ּ ם ָזַקְנּתִ ל ְוָתאָנ.  ַנַער ָהִייִתי ּגַ רֹו ׁשֶ א ַהאי ְקָרא ׂשָ

ך ַנַער. עֹוָלם ֲאָמרֹו ְלּכֵ ּמַ ִתיב ִאי ָלך ֶאֶרץ ׁשֶ ְְוַעל ָדא ּכְ ְ ְטָרא ָדא ָיְנָקא. ּ , ַּווי ְלָעְלָמא ְדִמּסִ
יק ֵמְרׁשוָתא ָאֳחָרא ַמאן ְדַיּנִ ָגלוָתא ַיְנִקין ּכְ ָרֵאל ּבְ ְּוַכד ִיׂשְ ּ ּ.  

ּבֶֹקר ֹיאֵכלו ְוָלא ּבְ ַרִיך ּבַ ְּוׂשָ ִזְמָנא ָאֳחָרא ְדיֹוָמא. ּכוֵלי יֹוָמאָ ּבֶֹקר ְוָלא ּבְ ְּדַתְנָיא . ּבַ
ָעְלָמא ֵלי ּבְ א רוְגָזא ּתָ ְמׁשָ ה זֹוַרַחת ְוַאְתָיין ְוָסְגִדין ֵליה ְלׁשִ ֲעָתא ְדַחּמָ ׁשַ ּּבְ ּ ֲעָתא , ּ ׁשַ ּבְ

ָעְלָמא ְלָייא ּבְ ְּדִמְנָחה רוְגָזא ּתַ ִרים ַהאי. ּ ום ְדַמ, ַמאן ּגָ ִּמּשׁ ך ַנַער ַההוא ְדִאְקֵרי ַנַערּ ְּלּכֵ ּ ְ .
א ָלא ָיְנִקין ֵמַהאי ִסְטָרא א ַקִדיׁשָ ֵני ַמְלּכָ י ֶעְליֹוִנין ּבְ ֵאי ְקׁשֹוט ַקִדיׁשֵ ְּוַאּתון ַזּכָ ּ ֶּאָלא , ּ

א ִדְלֵעיָלא ֵּמַההוא ֲאַתר ַקִדיׁשָ ּ ִתיב. ּ ְיָי ֱאלֵה)דברים ד(, ֲּעַלְייכו ּכְ ם ַהְדֵבִקים ּבַ יֶכם ּ ְוַאּתֶ
ְלֶכם ַהיֹום ַּחִיים ּכֻ ּּ:  

  א''דף צו ע
א ְוָאַמר  י ַאּבָ יַרת דֹוִדי ְלַכְרמֹו ְוגו)ישעיה ה(ָּפַתח ַרּבִ יָרה ָנא ִליִדיִדי ׁשִ ַּוְיַעְזֵקהו . 'ּ ָאׁשִ ּ

ֵלהו ְוגו הו. 'ַּוְיַסּקְ ָלא ּבְ ּכְ י ְקָרֵאי ִאית ְלִאְסּתַ יָרה. ַּהּנִ ִתיב ׁשִ אי ּכְ ֵעי ֵליהּתֹוָכָחה ִמ, ַאּמַ . ּּבָ
ֵעי ֵליה, ִליִדיִדי יַרת דֹוִדי. ְּלדֹוִדי ִמּבָ ָמה ִדְכִתיב ׁשִ ּּכְ ֶמן. ּ ן ׁשָ ֶקֶרן ּבֶ ְרם ָהָיה ִליִדיִדי ּבְ . ּכֶ

ְחָנא ַאְתָרא ְדִאְקֵרי  ּכַ ָכל אֹוַרְייָתא ְוָלא ַאׁשְ ְלָנא ּבְ ּכַ ֶמן) א''דף צו ע(ִאְסּתַ י . ֶקֶרן ׁשָ ֶּאָלא ַהּנִ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]124דף [ -ּ

ִפיר ְוָהִכי הואְקָרֵאי ָהא  ה ְגָווִנין ְוֻכְלהו ׁשַ ַכּמָ ּאוְקמוָה ַחְבַרָייא ּבְ ּ ּ יָרה ָנא , ּּ ֲאָבל ָאׁשִ
ָּדא ִיְצָחק ְדֲהָוה ְיִדיד, ִליִדיִדי ְּוִאְקֵרי ְיִדיד ַעד ָלא ִיפוק ְלָעְלָמא, ּ ּ.  

אי ְיִדיד ִריך, ַאּמַ א ּבְ י ֲהָוה ֵליה ְלקוְדׁשָ ְְדָתִניָנן ְרִחימו ַסּגֵ ּ ּ ּ יה ְדָלא ִאְתֲעִביד ַעד ּ ּ הוא ּבֵ ּ ּ
ִלים ְוִאּתֹוַסף ֵליה ה ַזר ַאְבָרָהם ֲאבוָה ְוִאְקֵרי ׁשְ ְּדָלא ִאְתּגְ ּ ָלמוָתא''ּ ָרה . ּא ְלַאׁשְ ְוֵכן ְלׂשָ

ָלא. ּא ִאְתְיִהיַבת ָלה''ַהאי ה ּכָ ִפיר' ה, ָהָכא ִאית ְלִאְסּתַ ָרה ׁשַ אי , ְּלׂשָ ֲאָבל ְלַאְבָרָהם ַאּמַ
ֵעי ֵליה ְדָהא הוא ְדַכר ֲהָוה' י, ד''ָלא יוא ְו''ה ִּמּבָ ּ ּ ֶּאָלא ָרָזא ִעָלָאה ֲהָוה . ּ  )א הוא''ד(ּ

ַגָוון ַאְבָרָהם ָסִליק ְלֵעיָלא ְוָנִטיל ָרָזא  ּא ִעָלָאה ְדִאיהו ָעְלָמא '' ֵמה)קי א(ָּסִתים ּבְ ּ ּ
ָאה''ּא ִעָלָאה ְוה''ה. ִּדְדכוָרא ּתָ ְד, א ּתַ ְלָיא ּבִ נוְקָבא ַוַדאי, ּכוָראַהאי ּתַ ְּוַהאי ּבְ ְוְבִגין ָכך . ּ ּ

ָרה ָנֲחָתא ְבה, א ְדֵעיָלא''ַאְבָרָהם ָסִליק ְבה א''ְוׂשָ   .ּא ְדְלַתּתָ
ָתו ִדְכִתיב ּכֹה ִיְהֶיה ַזְרֶעך ּ ׁש, ְָוָתָנא ַזְרֶעך. ּ ַהאי , ַָזְרֶעך ַמּמָ אֵרי ְלֵמיַעל ּבְ ְּדֲהָוה ׁשָ

אֵרי ְל, ְקָיים ּוָמאן ְדׁשָ ַהאי ְקָיים ָעאלּ ַזר . ֵמיַעל ּבְ יֹוָרא ְדִאְתּגְ ּוְבִגיֵני ָכך ּגִ ּּ  )שלח לך קסה(ְ
ָזרו א ְדִאְתּגְ ְזָעא ַקִדיׁשָ ִגין ְדָלא ֲאָתא ִמּגִ ר ֶצֶדק ִאְקֵרי ּבְ ּּגֵ ּ ּ ַהאי , ּ ְּוַעל ָדא ַמאן ְדָעאל ּבְ ּ

ַהאי ַאְבָרָהם ֵמיה ּכְ יה ּכֹה ִי, ּׁשְ ִתיב ּבֵ ך ּכְ ְּבִגין ּכָ ׁש, ְָהֶיה ַזְרֶעךְ ְּוִאְתָמַסר ֵליה . ַָזְרֶעך ַמּמָ
ָמה ְדַהאי ''ְּוִאי ָלאו ִדִאְתָמַסר ה. א''ה א ּכְ ָרה ֲהָוה ֵליה ְלַאְבָרָהם ְלאֹוִליד ְלַתּתָ ּא ְלׂשָ ּ
א''כ   .ה אֹוִליַדת ְלַתּתָ

ַתר ְדִאְתַמְסַרת ה ֵרין ההי''ּּבָ רו ּתְ ָרה ִאְתַחּבָ ֲחָדא ְוא''ּא ְלׂשָ ּוַמאי , ֹּוִלידו ְלֵעיָלאן ּכְ
ְייהו הוא יו ְּדָנַפק ִמּנַ ּ ִגיִני ָכך יו, ד''ּ א ְדִיְצָחק ְדַכר''ְּבְ ּד ָאת ֵריׁשָ אֵרי ְדכוָרא . ּ אן ׁשָ ִּמּכָ

ָטא ִתיב, ְּלִאְתַפּשְׁ ֵרא ְלך ָזַרע)בראשית כא(, ְּוַעל ָדא ּכְ י ְבִיְצָחק ִיּקָ ך. ָ ּכִ ִיְצָחק ְוָלא ּבְ . ָּבְ
ן ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב)מיכה ז(, ִּליד ְלֵעיָלא ִדְכִתיבִיְצָחק אֹו ּתֵ ִלים ּכָֹלא.  ּתִ   .ַּיֲעֹקב ַאׁשְ

יר ַהאי ִאְתַאִחיד ְוָלא ַיּתִ ִתיב ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם, ְוִאי ֵתיָמא ְוִכי ַאְבָרָהם ּבְ ֶּאָלא . ְוָהא ּכְ
ֵני ָע ִגין ְדֲעִביד ֶחֶסד ִעם ּבְ ך הוא ּבְ ּחוָלָקא ִדיֵליה ּכָ ּ ּ ֲאָבל ְלאֹוָלָדא ָהָכא ָאִחיד . ְלָמאְּ

אֵרי ָנה. ּוֵמָהָכא ׁשָ ע ׁשָ ִעים ְוֵתׁשַ ׁשְ ן ּתִ ַזר ַאְבָרָהם ֶאָלא ּבֶ ְּוַעל ָדא ָלא ִאְתּגְ ְּוָרָזא ְדִמָלה . ּ
א ִדיָלן ַמְתִניּתָ   .ָהא ִאְתְייַדע ְואֹוִקיְמָנא ּבְ

ָיא ָנַפק ְלַאֲחָדא ך ִיְצָחק ִדיָנא ַקׁשְ ּוְבִגין ּכָ ּ ְלחוָלֵקיהְּ ְּוַעל ָדא , ּוְלאֹוָלָדא ְוֶחֶסד ִאְקֵרי, ּ
ִלים ּכָֹלא ֵמַהאי ִסְטָרא וֵמַהאי ִסְטָרא ַּיֲעֹקב ַאׁשְ ְטָרא ְדֲאִחידו ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק , ּ ִּמּסִ ּ

ֵלימוָתא ְּלחוָלֵקיהֹון ְלֵעיָלא הוא ׁשְ ּ א ְלֵע. ּ ּתָ ְטָרא ְדִאְתְיִהיב ְלהו ְלאֹוָלָדא ִמּתַ ִּמּסִ ּיָלא הוא ּ
ֵלמוָתא ִתיב. ּׁשְ ך ֶאְתָפַאר)ישעיה מט(, ְּוַעל ָדא ּכְ ר ּבְ ָרֵאל ֲאׁשֶ ּ ִיׂשְ ָווִנין . ָ יה ִאְתֲאִחידו ּגְ ּּבֵ ּ

א ּתָ   .ֵּמֵעיָלא וִמּתַ
יָרה ִדְכִתיב ִתיב ָהָכא ׁשִ ְּוַעל ָדא ּכְ יָרה ָנא ִליִדיִדי)ישעיה ה(, ּ יָרה ַוַדאי.  ָאׁשִ ְּדָהא , ּׁשִ

ְּדָהא ִאְקֵרי ְיִדיד ַעד ָלא ִיפוק ְלָעְלָמא, ּאֹוָלָדא ְדַכרִאְקֵרי ְל יָרה )דא(ְּוִאית ְדָאְמֵרי . ּּ  ָאׁשִ
ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ֵביִתי)ירמיה יא(, ָּנא ִליִדיִדי ָדא ַאְבָרָהם ּכְ ְוַאְבָרָהם ָיִרית . ּ ַמה ִליִדיִדי ּבְ

ְּירוָתא ְדַאְחָסַנת חוָלָקא ָדא ּ ּה ְדֲאִמיָנא ְדָדא ִיְצָחק ָהִכי הוא ַמ)על(ֲאָבל , ּ ּ ּ.  
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יַרת דֹוִדי ְלַכְרמֹו ִריך הוא ְדִאְקֵרי דֹוִדי ִדְכִתיב. ּׁשִ א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ  )שיר השירים ה(, ְּ
ֶרם, ְיִדיִדי. ּדֹוִדי ַצח ְוָאדֹום יה ִאְתְנַטע ּכֶ דֹוִדי ְדַכר וִמּנֵ ָּאִחיד ּבְ ּ ְרם ָהָיה , ּ ִּדְכִתיב ּכֶ

  .ִדיִליִדי
ֶמן ן ׁשָ ֶקֶרן ּבֶ ֶמן. ּבְ ן ׁשָ ֶקֶרן ּבֶ ה ִאְתְנַטע. ַמאי ּבְ ְרם וְבּמָ ה ָנִפיק ַהאי ּכֶ ּמָ ֶּאָלא ּבְ ָחַזר , ּ

ֶקֶרן ֶקֶרן ַהיֹוֵבל)יהושע ו(, ַּמאי ֶקֶרן ִדְכִתיב. ְוָאַמר ּבְ ֶקֶרן ַהיֹוֵבל. ּ ּבְ אֵרי. ּּבְ ְוַהאי ֶקֶרן . ׁשָ
ַההוא ְדַכר ְד ִּאְתַאִחיד ּבְ ּ ֶמןּ ן ׁשָ   .ִאְקֵרי ּבֶ

ן חֹוִרין ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ּבֶ ֶמן ּכְ ן ׁשָ ְּוַתְרַווְייהו ַחד ִמָלה. ַּמהו ּבֶ ן ְנִגיד , ּ ּמָ ֶמן ְדִמּתַ ּׁשֶ
ָחא וְרבו ְלַאְדָלָקא ּבֹוִציִנין ִּמׁשְ ֶמן, ּ ן ׁשָ ך ּבֶ ְוְבִגין ּכָ ֶמן וְרבו ְנִגיד וְנִפיק ְוַאְדִליק . ּ ְּוָדא ׁשֶ ּ ּ

ּין ַעד ְדָנִטיל ֵליה ְוָכִניׁש ֵליה ַהאי ֶקֶרןּבֹוִציִנ ּ ִגיֵני ָכך ֵלית . ְּוָדא ִאְקֵרי ֶקֶרן ַהיֹוֵבל, ּ ְּבְ

ֶקֶרן יחוָתא ְדַמְלכוָתא ֶאָלא ּבְ ְּמׁשִ ּ ֶקֶרן , ּ ח ּבְ ך ַמְלכוָתא ְדָדִוד ְדִאְתְמׁשַ ְּוַעל ָדא ִאְתְמׁשַ ּ ּ ְּ

יה   .ְּוִאְתַאִחיד ּבֵ
ַחר ְלָכל ִסְטִרין)ויסקלהו(, ַּוְיַעְזֵקהו ַהאי ִעְזָקא ְדִאְסּתַ ְּדַאֲעֵדי , ּ ַוְיַסְקֵלהו)ב''דף צו ע(. ּ ּכְ

ִאין ּתָ ְתִרין ּתַ ל ִאּנון ּכִ ֵריִסין ּכָ ל ִאּנון ּתְ ל ִאּנון ַרְבְרִבין ּכָ יה וֵמחוָלֵקיה ּכָ ִּמּנֵ ּ ּ ּ ּ ּ ְּוהוא ָנִסיב , ּ
ְרם ְלחוָלֵקיה)קרן(ֵּליה ְלַהאי  ּ ּכֶ י ֵחֶלק ְיָי ַעּמֹו ַיֲעֹקב ֶחֶבל ַנֲחָלתֹו)דברים לב(, בִּדְכִתי, ּ   . ּכִ

ַּוִיָטֵעהו ׂשֹוֵרק ּ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ּ יך ׂשֹוֵרק)ירמיה ב(, ּכְ . ּּכֹלֹה ֶזַרע ֱאֶמת, ְ ְוָאֹנִכי ְנַטְעּתִ
ה''כל ִתיב ּבְ אֵרי ַאְבָרָהם ְלאֹוָלָדא ְלֵעיָלא. א''ה ּכְ אן ׁשָ ּּכֹלֹה . ַרע ֱאֶמתּוֵמַהאי ָנַפק ֶז, ִמּכָ

ַָהְיינו ִדְכִתיב ּכֹה ִיְהֶיה ַזְרֶעך, ֶּזַרע ֱאֶמת ַוַדאי ְּוֹכָלא ַחד ִמָלה, ּ ָרֵאל . ּ ָאה חוַלְקהֹון ְדִיׂשְ ַּזּכָ ּ
א ָדא ְּדָיְרתֹוי רוָתא ַקִדיׁשָ ּ ּ ּסֹוֵפיה ִדְקָרא . ּ תֹוכֹו)ישעיה ה(ּ ּ ַוִיֶבן ִמְגָדל ּבְ ָמא . ּ ַּמהו ִמְגָדל ּכְ ּ

ם ְיָי)משלי יח(, ּתְ ָאֵמרְדַא ב, ּ ִמְגַדל ֹעז ׁשֵ ּגָ ּּבֹו ָירוץ ַצִדיק ַוַדאי. ְוִנׂשְ ּ ּ.  
ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ְרָעא ְדֶצֶדק ּכְ ְּוַגם ֶיֶקב ָחֵצב ּבֹו ָדא ּתַ ֲעֵרי )תהלים קיח(, ּ ּ ִפְתחו ִלי ׁשַ ּ

ַמע. ֶצֶדק ַזר, ַמאי ַמׁשְ ָרֵאל ְדִאְתּגְ ר ִיׂשְ ְּדָכל ּבַ ַתְרַווְייהו ְוָזֵכי ְלַתְרַווְייהוֲּעִיי, ּ ּל ּבְ ּוַמאן . ּ
א ָמא ַקִדיׁשָ ׁשְ ָנא ָדא ֲעִייל ֵליה ּבִ ֵריה ְלָקְרּבָ ְּדָקִריב ּבְ ּ ּ ּ ַמָיא , ּּ ְּוַעל ָאת ָדא ִמְתַקְייִמין ׁשְ

ַמִים ָוָאֶרץ ֹלא )ירמיה לג(, ְּוַאְרָעא ִדְכִתיב י ִאם לא ְבִריִתי יֹוָמם ָוַלְיָלה ֻחּקֹות ׁשָ ְמּתִ . ׂשָ
ַהאי  ַאְנִפין ּבְ ִריך הוא ַאְנִפין ּבְ א ּבְ ְּוַהאי ָמאֵריה ְדִהלוָלא ָדא ָזָכה ְלֹכָלא ְלֶמחֵזי קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ ּ ּ

  .יֹוָמא
ָנא ָאה חוָלָקך ִעּמָ ָאה חוָלָקָנא ְדָזִכיָנא ְלַהאי יֹוָמא ְוַזּכָ ְַזּכָ ּ ּ ָרא ְדִאְתְייִליד ָלך , ּ ְְוַהאי ּבְ ּ

ִמי ְוגוָקֵריָנא ֲעֵלי ׁשְ ְקָרא ּבִ ל ַהּנִ יִתיו' ּה ּכָ יו ַאף ֲעׂשִ ַנִיך )ישעיה נד(, ּוְכִתיב. ְיַצְרּתִ ְ ְוָכל ּבָ

ַלת ִמיִלין. 'ִּלּמוֵדי ְיָי ְוגו א ּתְ י ַאּבָ   .ּאֹוְזפוָה ְלַרּבִ
ָּאְמרו ֵליה ַהאי ָמֵריה ְדִהלוָלא ּ ּ ּ ִפיָזך, ּּ ְאוׁשְ ּ ִגין ְדִקֵי, ּ ָּזָכה ְלכוֵלי ַהאי ּבְ ּ ּים ִקיוָמא ּ ּ

ת ָאִחי ֲהַוות, ָּאַמר ַההוא ַגְבָרא. ָאַמר ַמאי ִהיא. ְדִמְצָוה ִנין, ְּדִביָתאי ִאּתַ ָלא ּבְ , ּוִמית ּבְ
ָמא ְדָאִחי , ְּוָנִסיְבָנא ָלה ׁשְ ה ְוָקֵריָנא ֵליה ּבִ ָרא ַקְדָמָאה ְדֲהָוה ִלי ִמּנָ ְּוָדא הוא ּבְ ּ ּ ּ ּ
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ְּדִאְתַפַטר ּאן וְלָהְלָאה ְקֵרי ֵליה ִאיִדיָּאַמר ֵליה ִמּכָ. ּּ ר ַיֲעֹקב, ּ ִריך לֹון . ְּוַהְיינו ִאיִדי ּבַ ְּבָ

א ְוָאִזיל ְלָאְרֵחיה י ַאּבָ   .ַּרּבִ
י ֶאְלָעָזר יה ְדַרּבִ ד ֲאָתא ִסֵדר ִמִלין ַקּמֵ ּּכַ ּ ְמעֹון, ּּ י ׁשִ יֹוָמא ַחד ֲהָוה . ְוָדִחיל ְלֵמיַמר ְלַרּבִ

י ׁשִ)קאים( יה ְדַרּבִ ּ ַקּמֵ ר . ְמעֹוןּ ְמעֹון ַמאי ִדְכִתיב ַוִיפֹל ַאְבָרם ַעל ָפָניו ַוְיַדּבֵ י ׁשִ ְּוָאַמר ַרּבִ ּ ּ
ך ה ְבִריִתי ִאּתָ ַזר ֲהָוה ְנִפיל ַעל . ְִאּתֹו ֱאֹלִהים ֵלאֹמר ֲאִני ִהּנֵ ַמע ְדַעד ְדָלא ִאְתּגְ ַּמׁשְ ּ

יה ַּאְנפֹוי וַמִליל ִעּמֵ ּּ ַזר ָקִאים ּבְ. ּ ַתר ְדִאְתּגְ ִּקיוֵמיה ְוָלא ָדִחילּּבָ ּ ּ ך . ּ ְֲאִני ִהּנֵה ְבִריִתי ִאּתָ

ִזיר ְרֵמיה ּגָ ח ּגַ ּכַ ְּדַאׁשְ ּ.  
יה ֵמִאּנון ִמֵלי ַמֲעַלְייָתא  יה ְדַמר ְדֵליָמא ַקּמֵ א ִאי ִניָחא ַקּמֵ י ַאּבָ ָּאַמר ֵליה ַרּבִ ּ ּ ּ ּ ּ ּ

ַמְעָנא ְבַהאי ָּאַמר ֵליה ָדִחיְלָנ. ָּאַמר ֵליה ֵאיָמא, ְּדׁשְ ּא ְדָלא ִיְתַעְנׁשו ַעל ְיָדאיּ ָּאַמר ֵליה . ּ
לֹום  ְיָי)תהלים קיב(ַחס ְוׁשָ טוַח ּבַ מוָעה ָרָעה לא ִייָרא ָנכֹון ִלּבֹו ּבָ ּ ִמׁשְ ָּסח ֵליה עֹוָבָדא . ּ

ל ִאּנון ִמִלין ְּוִסֵדר ַקֵמיה ּכָ ּ ּ ּ.  
י ִמֵלי ַמַעְלָייָתא ֲהוו ְטִמיִרין  ל ַהּנֵ ָּאַמר ֵליה ְוִכי ּכָ ך ְוָלא ֲאַמְרּתְ ְלהוּּ ּבָ ּּגַ ְּגֹוַזְרָנא ֲעָלך . ְ

י ְלֵעי ְוִתְנׁשֵ ָלִתין יֹוִמין ִאֵלין ּתִ ְּדָכל ּתְ ִתיב. ּ ָעָליו )משלי ג(, ְוָלא ּכְ ְמַנע טֹוב ִמּבְ  ַאל ּתִ
ְהיֹות ְלֵאל ָיְדך ַלֲעׂשֹות ָּאַמר ּגֹוַזְרָנא ִדְבאֹוַרְייָתא ָדא ִיְגלון . ְְוָכך ֲהָוה. ָּבִ ּ ויגלון (ְלָבֶבל ּ

יֵני ַחְבַרָייא)בבבל   . ּבֵ
א י ַאּבָ יה ְדַרּבִ ָּחַלׁש ַדְעּתֵ ּ ך , ּ ְמעֹון ָאַמר ֵליה טוְפְסָרא ְדִלּבָ י ׁשִ ְיֹוָמא ַחד ָחָמא ֵליה ַרּבִ ּ ּ ּ ּ

ִכיַח ַאְנָפך ׁשְ ְּבְ ָּאַמר ֵליה ָלא ַעל ִדיִדי הוא ֶאָלא ַעל ִדיְדהו. ּ ּ ּ ּ לֹום. ּּ  ָּאַמר ֵליה ַחס ְוׁשָ
ׁשו ְּדִאְתַעּנָ ך, ּ ל ּכָ יַנְייהו ּכָ ִגין ְדִמִלין ִאְתַגְלָיין ּבֵ ְֶאָלא ּבְ ּ ּּ ּ יֵני ַחְבַרְייא ִיְלפון ִאּנון . ּ ִּיְגלון ּבֵ ּ ּּ

ַגַווְייהו)ואתבסמן(ָאְרִחין  ְסָיין ִמִלין ּבְ ּ ְוִאְתּכַ יָנָנא ְדָהא . ּ ְלָיין ֶאָלא ּבֵ ְּדָהא ִמִלין ָלא ִאְתּגַ ּ ּ
א ּבְ ְלָיין ִמִליןּקוְדׁשָ ָנא ְוַעל ְיָדָנא ִאְתּגַ ִכים ִעּמָ ִּריך הוא ִאְסּתְ ּ ּ ְ.  

ִתיב י יֹוֵסי ּכְ ַחר אֹוֶרך ְוגו)ישעיה נח(, ָאַמר ַרּבִ ּשַׁ ַקע ּכַ ִריך הוא . 'ָ ָאז ִיּבָ א ּבְ ין קוְדׁשָ ַּזּמִ ְּ

נֹוי ְוֵייָמא ַחר אֹוֶרך ַוֲאֻרָכ, ְלַאְכְרָזא ַעל ּבְ ּשַׁ ַקע ּכַ ְָתך ְמֵהָרה ִתְצָמח ְוָהַלך ְלָפְניך ָָאז ִיּבָ ְ ָ

ִָצְדֶקך וְכבֹוד ְיָי ַיַאְסֶפך ָּ,  

  פרשת וירא
  א''דף צז ע

י ִחָייא ָפַתח , ) א''דף צז ע( ַּרּבִ יַע )שיר השירים ב(ּ ִנים ִנְראו ָבָאֶרץ ֵעת ַהָזִמיר ִהּגִ ּצָ ּ ַהּנִ ּ
ַאְרֵצנו ַמע ּבְ ִנים ִנְרא. ּוקֹול ַהּתֹור ִנׁשְ ּצָ ִריך הוא ָעְלָמא, ּו ָבָאֶרץַהּנִ א ּבְ ָרא קוְדׁשָ ד ּבְ ּּכַ ְּ .

ל ֵחיָלא ְדִאְתֲחִזי ָלה ַאְרָעא ּכָ ָּיַהב ּבְ ָעְלָמא , ְּוֹכָלא ֲהָוה ְבַאְרָעא. ּ ין ּבְ ְוָלא ֲאִפיַקת ִאיּבִ
ֵרי ָאָדם ֵרי ָאָדם, ַּעד ְדִאְתּבְ יָון ְדִאְתּבְ ָעְלָמא )ג למיפק''א ל''ד(ּּכָֹלא ִאְתֲחֵזי , ּּכֵ ְוַאְרָעא , ּבְ

ָהא ְוֵחיָלָהא ְדִאְתָפְקדו ָבה ִליַאת ִאיּבָ ּּגַ ּּ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]127דף [ -ּ

ֱעָלם  ַהאי ְקָרא ִמְדָרׁש ַהּנֶ ָנן ָפְתֵחי ּבְ ֶמן ) לט ב(ְלֵריַח ) שיר השירים א(ַּרּבָ ָמֶניך טֹוִבים ׁשֶ ָׁשְ

ֶמך וגו ָתוַרק ׁשְ ּ ׁשַ. 'ּ ָמָתא ְדַבר ֵאיָנׁש ּבְ ָנן ַהאי ִנׁשְ ָּתנו ַרּבָ ּ ֲּעָתא ְדָסְלָקא ֵמַאְרָעא ִלְרִקיָעא ְוָקְייָמא ּ
ַההוא ִזיֲהָרא ִעָלָאה ְדֲאָמָרן ּּבְ ר ָלה, ּּ ִריך הוא ְמַבּקֵ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ל . ְּ ן יֹוָחאי ּכָ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַמע ָאַמר ַרּבִ ָּתא ׁשְ

ִכיְנָתא ְי ֲאַתר ׁשְ יָון ְדָקְייָמא ּבְ ָמָתא ְדַצִדיַקָייא ּכֵ ִּנׁשְ ּּ ּ ִריך הוא ָקֵרי , ָּקָרא ְדָחְזָיא ְלֵמיַתבּּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ

רו ִלְפַלְנָיא ַצִדיָקא ְדָאָתא, ַלֲאָבָהָתא ְּוָאַמר לֹון ִזילו וַבּקְ ּ ּ ּ ִמי, ּּ ָלָמא ִמן ׁשְ ְּוַאְקִדימו ֵליה ׁשְ ּ ְּוִאּנון . ּ
א ְלֵמיַזל ְלֶמֱחֵמי ִלְב, ָמאֵרי ָעְלָמא, ָאְמִרין ע , ָראָלא ִאְתֲחֵזי ְלַאּבָ ָרא ִאְתֲחֵזי ְלֶמיֱחֵמי וְלֶמֱחֵזי וְלִמְתּבַ ּּבְ ּ
  .ְּלֲאבוי

יל  ּוהוא ָקֵרי ְלַיֲעֹקב ְוָאַמר ֵליה ַאְנְת ְדֲהָוה ָלך ַצֲעָרא ִדְבִנין ִזיל ְוַקּבִ ּ ּ ּּ ְּפִני ִדְפַלְנָיא ) אולפניה(ְּ ּ
ַּצִדיָקא ְדָאָתא ָהָכא ּ ְוֲאָנא ֵאיִזיל ִעָמך, ּ י ָפְניך ַיֲעֹקב ֶסָלה) תהלים כד(, ִתיבֲּהָדא הוא ִדְכ. ּ ׁשֵ ְּמַבּקְ ָ .

י ׁשֵ ׁש ֹלא ֶנֱאַמר ֶאָלא ְמַבּקְ יו ְוגו. ְּמַבּקֵ ַמע ִדְכִתיב ֶזה דֹור דֹוְרׁשָ יה ִדְקָרא ַמׁשְ י ִחָייא ֵמֵריׁשֵ ָּאַמר ַרּבִ ּ ּ ּ ּ ּ' .
י ִחָייא  י ַיֲעֹקב ָאַמר ַרּבִ בֹודַּיֲעֹקב ָאִבינו) א עקיבא''נ(ָּאַמר ַרּבִ א ַהּכָ ּסֵ ְּוֵכן ָתאָנא ְדֵבי ֵאִלָיהו , ּ הוא ּכִ ּּ ּ

ְפֵני ַעְצמֹו א ּבִ ּסֵ ַּיֲעֹקב ָאִבינו הוא ּכִ ּ ִריִתי ַיֲעקֹוב) ויקרא כו(, ִּדְכִתיב, ּ ַרת , ְּוָזַכְרִתי ֶאת ּבְ ִרית ּכָ ּבְ
ל ֲאבֹוָתיו ְדֲעִבי ִריך הוא ְלַיֲעֹקב ְלַבדֹו יֹוֵתר ִמּכָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ בֹודְּ א ַהּכָ ּסֵ ר ִמן ַקְדָמָאה. ּד ֵליה ּכִ   :ּבַ

אֹוַרְייָתא י ֱאִליֶעֶזר ֲהָוה ָיִתיב ְוֲהָוה ָלֵעי ּבְ ַמאי ָקא ָעִסיק . ַרּבִ י ֲעִקיָבא ָאַמר ֵליה ּבְ יה ַרּבִ ֲּאָתא ְלַגּבֵ ּ
ַהאי ְקָרא ִדְכִתיב. ַמר ָּאַמר ֵליה ּבְ א ָכבֹוד ַיְנִחיֵלם) שמואל א ב(, ּ א ָכבֹוד ַיְנִחיֵלםַמה. וִכּסֵ ּסֵ ֶזה . ּו ּכִ

ָמָתא ְדַצִדיַקָיא ָלא אוְלַפן ִנׁשְ ְלחֹודֹוי ְלַקּבָ ְרֵסי ְיָקר ּבִ ַּיֲעֹקב ָאִבינו ְדֲעִביד ֵליה ּכָ ּ ּ ּ ּ ִריך הוא . ּּ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְּ

ָכל ֵריׁש ַיְרָחא ְוַיְרָחא ָּאִזיל ִעֵמיה ּבְ ָמָתא ְיַקר ַאְסַפְקַל. ּ ִכיְנָתא ְדָמאֵריהּוַכד ָחֵמי ִנׁשְ ְּרָיאה ׁשְ ְמָבְרַכת , ּ
ִריך הוא א ּבְ ְּוָסְגַדת ַקֵמי קוְדׁשָ ְּ י ְוגו) תהלים קד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ ְרִכי ַנְפׁשִ   .'ּבָ

ִריך הוא ָקִאים ֲעלֹוִהי א ּבְ י ֲעִקיָבא קוְדׁשָ ָּאַמר ַרּבִ ָמָתא ָפַתח ְוָאַמר ְיָי ֱאלֵהי ָגַדְלָת ְמ. ְּ ְּוִנׁשְ ּ ' ֹאד ְוגוּ
ה ַעד ִסיוָמא ְדָקָאַמר ִיַתמו ַחָטִאים ְוגו ל ַהָפָרׁשָ ּּכָ ּ ּּ ּ ְלחֹודֹוי ֶאָלא . 'ּּ י ֲעִקיָבא ְוָלא ָדא ּבִ ְּועֹוד ָאַמר ַרּבִ

ָעְלָמא ֵדין ְוָאַמר  ָתַאר ּבְ ַחת ֵליה ַעל גוָפא ְדִאׁשְ ּבַ ְּמׁשַ ּּ ּ י ֶאת ְיָי ְוָכל ְקָרַב) תהלים קג(ּ ְרִכי ַנְפׁשִ . 'י ְוגוּבָ
ִריך הוא ָאִזיל א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ֵאלֹוֵני ַמְמִרא. ְמָנא ָלן ַהאי. ְּ ֵּמַהאי ְקָרא ִדְכִתיב ַוִיָרא ֵאָליו ְיָי ּבְ . ְזה ַיֲעֹקב, ּ

א. ַּמהו ַמְמִרא ּסֵ ִּמׁשום ְדַאְחִסין ָמאָתן ָעְלִמין ֵמֵעֶדן והוא ּכִ ּ ּ ִגיַמְטִרָי. ּ י ִיְצָחק ַמְמֵרא ּבְ ָּאַמר ַרּבִ א ָמאָתן ּ
ָּמאָתן ְדֵעֶדן ִדְכִתיב, ּוְתַמִנין ְוַחד ֲהָוה ּוָמאַתִים ַלּנֹוְטִרים ֶאת ִפְריֹו) שיר השירים ח(, ּ ין ְוַחד , ּ ּוְתַמּנִ

א ּסֵ ְּדהוא ּכִ ֵאלֹוֵני ַמְמֵרא. ּ ך ִאְתְקֵרי ַוֵיָרא ֵאָליו ְיָי ּבְ ּוְבִגין ּכָ ְ ְּוַעל ׁשום ָדא ִנְקָרא ַמְמֵרא. ּ י ָאַמר. ּ  ַרּבִ
ֵאלֹוֵני ְּיהוָדה ַמהו ּבְ ְּרצֹונֹו לֹוַמר תוְקפֹוי ֲהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ּּ ּ ב . ֲאִביר ַיֲעֹקב) בראשית מט(, ּ ְּוהוא יֹוׁשֵ

ָאֳהֶלך ְוגו) תהלים טו(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ֶּפַתח ָהֹאֶהל ְָיָי ִמי ָיגור ּבְ חֹום ַהיֹום. 'ּ ) מלאכי ג(, ִּדְכִתיב. ּּכְ
ְכָנֶפיָהְוָזְר ֶמׁש ְצָדָקה וַמְרֵפא ּבִ ִמי ׁשֶ ָּחה ָלֶכם ִיְרֵאי ׁשְ ּּ.  

ִריך הוא א ּבְ ֲעָתא ָאִזיל קוְדׁשָ ַהִהיא ׁשַ אי ּבְ ן ַזּכַ ן יֹוָחָנן ּבֶ ָּאַמר ַרּבָ ְמִעין ַאָבָהָתא ַאְבָרָהם , ְּ ּוְבִגין ְדׁשָ ּ
יה ִריך הוא ָאִזיל ְלַגּבֵ א ּבְ ְּוִיְצָחק ְדקוְדׁשָ ּ ּ ְּ ָלם וִאּנון ָּתְב. ּ ִּעין ִמן ַיֲעֹקב ְלֵמיַזל ִעְמהֹון וְלַאְקָדָמא ֵליה ׁשְ ּ ּ ּ ּ

ים ִנָצִבים ָעָליו. ָקְייִמין ֲעלֹוִהי ה ֲאָנׁשִ לׁשָ ה ׁשְ א ֵעיָניו וַיְרא ְוִהּנֵ ִּמַמאי ִדְכִתיב ַוִיׂשָ ּ ּּ ּ ים . ּ ה ֲאָנׁשִ לׁשָ ׁשְ
ִּאֵלין ֲאָבָהָתא ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲע) דקיימין( ֹּקב ְדָקְייִמין ֲעלֹוִהי ְוָחמו עֹוָבִדין ָטִבין ּ ) א דעבד''נ(ּ



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]128דף [ -ּ

ַתחו ָאְרָצה. ְּדָעְבִדין ַּוַיְרא וָיָרץ ִלְקָראָתם ִמֶפַתח ָהֹאֶהל ַוִיׁשְ ּ ּּ ּ ּ ִכיַנת ְיָקָרא ִעְמהֹון ֲהָדא . ּ ִּמׁשום ְדָחֵמי ׁשְ ּ ּ
ן ֲעָלמֹות ֲאֵהבוך ) שיר השירים א(, ּהוא ִדְכִתיב ַָעל ּכֵ   ):אלו הן האבות(ּ

ֵאלֹוֵני ַמְמֵרא ָּדָבר ַאֵחר ַוִיָרא ֵאָליו ְיָי ּבְ ל ָאָדם. ּ ַעת ְפִטיָרתֹו ׁשֶ ׁשְ ַהאי ְקָרא ּבִ ָנן ָפְתֵחי ּבְ ַּרּבָ ְּדַתְנָיא . ּ
ָמה ִמְתָפֶרֶד ׁשָ ַהּנְ ל ָאָדם הוא יֹום ַהִדין ַהָגדֹול ׁשֶ ַעת ְפִטיָרתֹו ׁשֶ ׁשְ י ְיהוָדה ּבִ ָּאַמר ַרּבִ ּ ּּ ּ ּת ִמן ַהגוףּ ְוֹלא . ּ

ִכיָנה ֲהָדא הוא ִדְכִתיב  רֹוֶאה ֶאת ַהׁשְ ִּנְפַטר ָאָדם ִמן ָהעֹוָלם ַעד ׁשֶ י ָהָאָדם ) שמות לג(ּ י ֹלא ִיְרַאּנִ ּכִ
ל ַצִדיק. ָוָחי ָמתֹו ׁשֶ ל ִנׁשְ ֵרת ְלַקּבֵ ה ַמְלֲאֵכי ַהׁשָ לׁשָ ִכיָנה ׁשְ ּוָבִאין ִעם ַהׁשְ ּּ ּ ֵּיָרא ֵאָליו ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַו. ּ

חֹום ַהיֹום. 'ְיָי וגו ָמה ִמן ַהגוף. ּּכְ ׁשָ ַתּנור ְלַהְפִריד ַהּנְ ְּזה יֹום ַהִדין ַהּבֹוֵער ּכַ ּ ּּ ּ.  

ים ה ֲאָנׁשִ לׁשָ ה ׁשְ א ֵעיָניו ַוַיְרא וִהּנֵ ַּוִיׂשָ ה. ּּ ָעׂשָ יו ַמה ׁשֶ ִרים ַמֲעׂשָ ִפיו, ַּהְמַבּקְ . ְּוהוא מֹוֶדה ֲעֵליֶהם ּבְ
ךְוֵכיָון ׁשֶ ָמה רֹוָאה ּכָ ׁשָ ִליָעה, ְַהּנְ ית ַהּבְ ּיֹוֵצאת ִמן ַהגוף ַעד ֶפַתח ּבֵ ּ ל ַמה , ּּ ִמְתוָדה ּכָ ם ַעד ׁשֶ ְּועֹוֶמֶדת ׁשָ ּ

עֹוָלם ַהְזה ה ַהגוף ִעָמה ּבָ ָעׂשָ ּׁשֶ ּ ּּ ּ ֵמָחה ַעל ִפְקדֹוָנה. ּ יָה וׂשְ ַמֲעׂשֶ ֵמָחה ּבְ ַמת ַהַצִדיק ִהיא ׂשְ ּוָאז ִנׁשְ ּ ּּ א ְּדָתאָנ. ּ
הוא ֶהֶבל ל ַצִדיק ִמְתַאָוה ֵאיָמַתי ֵתֵצא ִמן ָהעֹוָלם ַהֶזה ׁשֶ ָמתֹו ׁשֶ י ִיְצָחק ִנׁשְ ָּאַמר ַרּבִ ּ ּּ ּ ּ ּ ג , ּ ֵדי ְלִהְתַעּנֵ ּכְ

א עֹוָלם ַהּבָ   .ּבָ

י ֱאִליֶעֶזר ַהָגדֹול ָחָלה ַרּבִ ׁשֶ ָנן ּכְ ָּתנו ַרּבָ ת ֲהָוה, ּּ ּבָ ִּמיֵניה הֹוְרְקנוס ְואֹוִתיב ִלי, ַּההוא יֹוָמא ֶעֶרב ׁשַ ּ
ֵריה ּוֲהָוה ְמַגֵלי ֵליה ֲעִמיְקָתא וַמְסַתְרָתא, ּּבְ ּ ּּ ּ ַדְעֵתיה ִמַלָייא, ּ ל ּבְ ְּוהוא ָלא ֲהָוה ְמַקּבֵ ּ ּ ְמטֹוָרף , ּּ יב ּכִ ְּדֲחׁשִ

ַדְעֵתיה ֲהָוה ּּבְ ָבא ֲעלֹוי. ּ יָון ְדָחָמא ְדַדְעָתא ְדֲאבֹוי ִמְתַיׁשְ ּּכֵ ּּ ּ יה , ּ יל ִמּנֵ ָעה ָרִזין ַּקּבִ ין ְוִתׁשְ ְּמָאה וְתַמּנִ
  .ִּעָלִאין

ַמָיא ִעָלָאה ִיׁש ְדִמְתָעְרֵבי ּבְ ד ָמָטא ְלַאְבֵני ׁשַ ּּכַ י ֱאִליֶעֶזר וָפַסק ְלֵמיַמר, ּ ָכה ַרּבִ ָּאַמר קום ָהָתם , ּּבָ
ִרי א ָלָמה. ּבְ ָּאַמר ֵליה ָחִזיָנא ְדאֹוִחית ֲחָלף ִמן ָעְלָמא. ָּאַמר ֵליה ַאּבָ ְַמר ֵליה ִזיל ְוֵאיָמא ְלִאָמך ָא. ּ ּ ּ

ֲאַתר ִעָלָאה ְּדִתְסַתַלק ְתִפָלִאי ּבְ ּ ּּ ּ י ְדִאּנון , ּ ּוָבַתר ְדֶאְסַתֵלק ִמן ָעְלָמא ְוַאְיֵתי ָהָכא ְלֶמֱחֵמי ְלהֹון ָלא ִתְבּכֵ ּ ּ ּּ ּ
הו ְּקִריִבין ִעָלִאין ְוָלא ַתָתִאין ְוַדְעָתא ְדַבר ָנׁש ָלא ָיַדע ּבְ ּ ּ ּ.  

ר ֵליה, ֲּהוו ָיְתֵביַּעד ְד יֵמי ָדָרא ְלִמְבּקַ ָּעאלו ַחּכִ א ֵליה ְדָתִניָנן , ּ ָמׁשָ ּאֹוִליט ְלהו ַעל ְדָלא ָאתו ְלׁשַ ּ ּ ּ ּּ
ה יֹוֵתר ִמִלמוָדה מוׁשָ ְּגדֹוָלה ׁשִ ּ ּ ּּ ּ י ֲעִקיָבא. ּּ ָּאַמר ֵליה ֲעִקיָבא ֲעִקיָבא ָלָמה ָלא ָאֵתית , ַּעד ְדָאָתא ַרּבִ

א ִלי ָמׁשָ י ָלא ֲהָוה ִלי ְפַנאי). דהא אתא עתא לאצרפא (ְּלׁשַ ָּאַמר ֵליה ַרּבִ ְַאְרַתח ָאַמר ֶאְתְמָהה ֲעָלך . ּ ּ
ִָאי ָתמות ִמיַתת ַעְצְמך ּ ְלהֹון ִמיָתֵתיה. ּּ ה ִמּכֻ ַּלְטֵייה ִדיֵהא ָקׁשֶ י אֹוִליף . ּ י ֲעִקיָבא ְוָאַמר ֵליה ַרּבִ ֵכי ַרּבִ ּּבָ

ַּאְפַתח פו. ִלי אֹוַרְייָתא ּ ָבהּ ה ֶמְרּכָ ַמֲעׂשֵ י ֱאִליֶעֶזר ּבְ א וַאְסַחר ְלַתְרִוויהֹון. ֵּמיה ַרּבִ ָּאְמרו . ֲאָתא ֶאׁשָ
ַמע ִמיָנה ְדֵלית ֲאַנן ַחְזָיין וְכָדִאין ְלָכך יַמָיא ׁשְ ְַחּכִ ּ ּ ָּנְפקו ְלִפְתָחא ְדָבָרא ְוָיִתיבו ַתָמן, ּ ּ ּ ֲּהָוה ַמה ְדֲהָוה , ּ

א   .ְוֲאַזל ֶאׁשָ

ַּבֶהֶרת ַעָזה ְתַלת ְמָאה ֲהָלכֹות ְפסוקֹותְואֹוִליף ּבְ ּ ּ יִרים''ְּואֹוִליף ֵליה רי, ּ יר ַהׁשִ ּו ְטָעִמים ִדְפסוֵקי ְדׁשִ ּ ּ ּ .
י ֲעִקיָבא ַנֲחִתין ַמָיא ּוֲהוו ֵעינֹוי ְדַרּבִ ַקְדִמיָתא. ּ א ּכְ ד ָמָטא ְלַהאי ְפסוָקא . ְּוִאְתַחַזר ֶאׁשָ ּּכַ שיר השירים (ּ

י חֹוַלת ַאֲהָבה ָאִניַּסְמכוִני ּבָ) ב ַתפוִחים ּכִ יׁשֹות ַרְפדוִני ּבַ ֲּאׁשִ ּּ ּ י ֲעִקיָבא ְוָאִרים , ּ ל ַרּבִ ָלא ָיִכיל ְלִמְסּבַ
ִכיְנָתא ְדֲהַות ַתָמן ְבִכָייָתא ְוָגֵעי ְוָלא ֲהָוה ְמַמֵלל ִמְדִחילו ִדׁשְ ָּקֵליה ּבִ ּ ּּ ּ ּ ּּ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]129דף [ -ּ

ל ָעִמיְקָתא ְוָרִזין ִעָל ּאֹוֵרי ֵליה ּכָ ּ יִריםּ יר ַהׁשִ ׁשִ יה ּבְ ִּאין ְדֲהָוה ּבֵ ּ ַתֵמׁש . ּ ְּואֹוֵמי ֵליה אֹוָמָאה ְדָלא ִליׁשְ ּ ּ ּ
י ֵהיִכי ְדָלא ִליָחֵריב ָעְלָמא יה ּכִ ׁשום ַחד ָפסוק ִמּנֵ ּּבְ ּ ּ ִגיֵניה, ּּ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ֵעי ַקֵמיה . ְּ ּוָלא ּבָ ּ

יה  ַתְמׁשון ּבֵ ְּדִיׁשְ ּ ּּ יהּבְ) א''דף צט ע(ּ ָתא ְדִאית ּבֵ ִּרָייֵתי ִמְסִגיאות ְקדוׁשָ ּ ּ י ֲעִקיָבא ְוָגֵעי . ּ ְלָבַתר ָנִפיק ַרּבִ
י, ְוֲהָוה ָאַמר, ְוָנְבִעין ֵעינֹוי ַמָיא י, ַווי ַרּבִ ך, ַווי ַרּבִ ָתַאר ָעְלָמא ָיתֹום ִמּנָ ְְדִאׁשְ ּ ָאר . ּ ל ׁשְ ָּעאלו ּכָ

ֲאלו ֵליה ְו יה ְוׁשָ יַמָיא ַגּבֵ ַּחּכִ ּ ּ   .ָאִתיב ְלהֹוןּ

ֲּהָוה ָדִחיק ֵליה  י ֱאִליֶעְזר) שעתא(ּ יה, ְלַרּבִ ִוינון ַעל ִלּבֵ ַּאִפיק ְתֵרי ְדרֹועֹוי וׁשַ ּ ּ ּ ִאי , ָּפַתח ְוָאַמר. ּ
ל ְנִהירו ובוִציָנא, ָּעְלָמא ָעְלָמא ִעָלָאה ָּחְזַרת ְלָאֳעָלא וְלִאְגָנָזא ִמן ַתָתָאה ּכָ ּ ּּ ּ ּ ַּווי ְלכֹון ְתֵרי ְד. ּ ָרֵעי ַווי ּ

חון יֹוָמא ֵדין ִמן ָעְלָמא ַתּכְ ְּלכֹון ְתֵרי תֹורֹות ְדִיׁשְ ּּ ּ י ֱאִליֶעֶזר ֲהָוה ְנִהיָרא . ּ ל יֹומֹוי ְדַרּבִ י ִיְצָחק ּכָ ְּדָאַמר ַרּבִ ּּ
טוָרא ְדִסיַני יֹוָמא ְדִאְתְיִהיַבת ּבְ ַמְעָתא ִמפוֵמיה ּכְ ּׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ.  

א ֲעָבִדיתְּג) סברית גמרא(ָאַמר אֹוַרְייָתא  מוׁשָ ָּמִרית ְוָחְכְמָתא ְסָבִרית ְוׁשִ ֵני . ּ ל ּבְ ְּדִאלו ְיהֹון ּכָ ּּ
ֵעיָנא וֲאָנא  כֹוְחָלא ּבְ א ְדָעְלָמא סֹוְפִרים ָלא ָיְכִלין ְלִמְכַתב ְוָלא ַחְסֵרי ַתְלִמיַדי ֵמָחְכָמִתי ֶאָלא ּכְ ֵּאיָנׁשָ ּ ּ ּ

ַיָמ ֵתי ּבְ ַמאן ְדׁשָ ֵּמַרּבֹוַתי ֶאָלא ּכְ ּ יה, ְוָלא ֲהָוה. אּ ֶּאָלא ְלִמיַתן ִטיבוָתא ְלַרּבֹוִהי ַיִתיר ִמּנֵ ּּ ּ ֲאִלין . ּ ּוֲהוו ׁשָ
ָמֵתיה ְוָאַמר ָטהֹור ַההוא ַסְנְדָלא ְדִיּבום ַעד ְדָנַפק ִנׁשְ יה ּבְ ִּמּנֵ ּ ּ ּ ּ ּ י ֲעִקיָבא. ּ ְּוָלא ֲהָוה ַתָמן ַרּבִ ד ָנַפק . ּ ּכַ

י ֲעִק ֵחיה ַרּבִ ּכְ ָתא ַאׁשְ ּבַ ּׁשַ ֵריה ְוָדָמא ָנִחית ְוָנִגיד ַעל ִדיוְקֵניה, ּיָבא ְדִמיתּ ׂשְ ל ּבִ ַזע ָמאֵניה וָגִריר ּכָ ּּבָ ּ ּ ּ ּ .
ֲּהָוה ָצוח וְבֵכי ַמָיא, ָנַפק ְלָבָרא ְוָאַמר, ּ ַמָיא ׁשְ א ִדְנִהירוָתא ְדֲהַות ְנִהיר , ׁשְ ְמׁשָ ָּאְמרו וְלִסיֲהָרא ְלׁשִ ּ ּ ּ ּ

ַּיִתיר ִמְנהֹון ָהא ִאְתַחׁשַ ֵמָחה ) ב''דף צט ע. (ְךּ ַמת ַהַצִדיק רֹוָצה ָלֵצאת ׂשְ ׁשְ ּנִ ָעה ׁשֶ ׁשָ י ְיהוָדה ּבְ ָּאַמר ַרּבִ ּ ּּ ּ
ָכרֹו ל ׂשְ ֵדי ְלַקּבֵ ִמיָתתֹו ּכְ טוַח ּבְ ְּוַהַצִדיק ּבָ ּ ַּוַיְרא ַוָיָרץ ִלְקָראָתם, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ ְמָחה. ּ ׂשִ ל , ּבְ ְלַקּבֵ

ְדָקא ֲאָמָרן, ֹוםֵמֵאי ֶזה ָמק. ְּפֵניֶהם ִכיָנה. ִּמֶפַתח ָהֹאֶהל ּכְ י ׁשְ ַתחו ָאְרָצה ְלַגּבֵ ַּוִיׁשְ ּּ י יֹוָחָנן ָפַתח . ּ ַּרּבִ
ָיפוַח ַהיֹום ְוָנסו ַהְצָלִלים סֹוב ְדֵמה ְלך דֹוִדי ִלְצִבי אֹו ְלעֹוֶפר ָהַאָיִלים) שיר השירים ב(, ְוָאַמר ַּעד ׁשֶ ּ ּּ ּּ ּ ּ ָּ .

ָיפוַח ַהיֹו ַּעד ׁשֶ ֶהֶרף ַעִין. 'ם ְוגוּּ הוא ּכְ עֹוָלם ַהְזה ׁשֶ עֹודֹו ּבָ ּזֹו ַאְזָהָרה ָלָאָדם ּבְ ִתיב, ָּתא ֲחֵזי. ּ , ַמה ּכְ
ִנים ַפֲעַמִים וגו) קהלת ו( ְּוִאלו ָחָיה ֶאֶלף ׁשָ ּ יֹום ֶאָחד ֶאְצלֹו. 'ּ ב ּכְ ָהָיה ְנְחׁשַ ל ַמה ׁשֶ יֹום ַהִמיָתה ּכָ ּּבְ ּ ּ.  

ְמעֹון  י ׁשִ ָיפוַח ַהיֹום ָאַמר ַרּבִ ל ָאָדם ַמְתָרה ּבֹו ְואֹוֶמֶרת ַעד ׁשֶ ָמתֹו ׁשֶ ִּנׁשְ ְוִיְדֶמה ) ונסו הצללים(ּּ
עֹוָלם ַהְזה עֹוְדך ּבָ ֶהֶרף ַעִין ּבְ ֵעיֶניך ּכְ ּּבְ ָ ְּוָנסו ַהְצָלִלים ֲהָדא הוא ִדְכִתיב. ָ י ֵצל ָיֵמינו ֲעֵלי ) איוב ח(, ּּ ּּכִ ּ

ה ִמְמך סֹו. ָאֶרץ ׁשָ ַבּקָ ָּבְ ּב ְדֵמה ְלך דֹוִדי ִלְצִבי ְוגוּ ּ ָּ'.  

ָיפוַח ַהיֹום ְוגו ָּדָבר ַאֵחר ַעד ׁשֶ ּּ ן ַפִזי. 'ּ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ עֹוָלם ַהֶזה , ָּאַמר ַרּבִ עֹודֹו ּבָ ּזֹו ַאְזָהָרה ָלָאָדם ּבְ ּ
ֶהֶרף ַעִין הוא ּכְ ְצִבי אֹו . ּׁשֶ ַרְגָליו ַאף ַאָתה ֱהִיה ַקל ּכַ ַּמה ַהְצִבי ַקל ּבְ ּ עֹוֶפר ָהַאָיִלים ַלֲעׂשֹות ְרצֹון ּ ּּכְ ּ

ְקָרא ַהר ְיָי ִמים ַהּנִ ׂשָ הוא ָהֵרי ּבְ א ׁשֶ ִתְנַחל ָהעֹוָלם ַהּבָ ֵדי ׁשֶ ּּבֹוְרֲאך ּכְ ּ ַּהר ַהַתֲענוג ָהָהר ַהטֹוב, ָ ּ.  

ָח ל ּבְ ָתא ָדא ִנְסַתּכֵ ָפָרׁשָ ִלין ּבְ י ִחָייא ָאַמר ַרב ִאי ֲהִויָנא ִמְסַתּכְ ָּאַמר ַרּבִ ּּ ָמָתא , ְכָמָתאּ ִּאי ִעְנָייָנא ְדִנׁשְ
א א סֹוָפא ְוָלאו סֹוָפא ֵריׁשָ , ְוִאי ִעְנָייָנא ִלְפִטיַרת ִאיִניׁש ֵמָעְלָמא ִהיא) א''דף ק ע(, ִהיא ָלאו ֵריׁשָ

ַהאי ַהאי אֹו ּבְ ָתא ּבְ ָתא אֹו נֹוִקים ַפְרׁשָ ל ַפְרׁשָ ִּנְסתֹור ּכָ ּ ַּמהו יוַקח ָנא ְמַעט ַמִים ְוַר. ּ ֲּחצו ַרְגֵליֶכם ְוגוּ ּ '
ָרה ְוגו' ְוֶאְקָחה ַפת ֶלֶחם ְוגו ָקר ָרץ ַאְבָרָהם ְוגו' ַוְיַמֵהר ַאְבָרָהם ָהֹאֱהָלה ֶאל ׂשָ ח ֶחְמָאה ' ְוֶאל ַהּבָ ַּוִיּקַ

ָמה תֹוֶעֶלת ַלגוף ִאְלָמֵלא ַמה ׁשֶ. 'ְוָחָלב ְוגו ׁשָ ד ֲאָתא ַרב ִדיִמי ָאַמר לא ָמְצָאה ַהּנְ ּּכַ ּ ּ ּּ ּ ָכאן ְרֶמז ּ ָרַמז ּבְ



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]130דף [ -ּ

נֹות ְרּבָ ְטָלה ַהתֹוָרה. ַהּקָ נֹות ֹלא ּבָ ְרּבָ ְטלו ַהּקָ ּּבָ י ֵליה , ּ תֹוָרה ְוִיְתַהּנֵ נֹות ִליֲעַסק ּבַ ְרּבָ ּקָ ַּהאי ְדָלא ִאֲעַסק ּבַ ּּ
נֹות ָאַמר מׁשֶ, ַּיִתיר ְרּבָ רוך הוא ַהּקָ דֹוׁש ּבָ ֵפַרׁש ַהּקָ ׁשֶ י יֹוָחָנן ּכְ ְּדָאַמר ַרּבִ ּ ְּ ְזַמן ּ ל עֹוָלם ִתיַנח ּבִ ּה ִרּבֹונֹו ׁשֶ

ָרֵאל ַעל ַאְדָמָתם ִיְהיו ִיׂשְ ּׁשֶ ִיְגלו ֵמַעל ַאְדָמָתם ַמה ַיֲעׂשו, ּ יָון ׁשֶ ּּכֵ ּּ ה, ּ תֹוָרה וֲאִני , ָאַמר לֹו מׁשֶ ַּיַעְסקו ּבַ ּ
ֱאַמר ּנְ עֹוָלם ׁשֶ ּבָ נֹות ׁשֶ ְרּבָ ל ַהּקָ ִביָלה יֹוֵתר ִמּכָ ׁשְ ֹּזאת ַהתֹוָרה ָלעֹוָלה ַלִמְנָחה ) ויקרא ז (ּמֹוֵחל ָלֶהם ּבִ ּ

ם. 'וגו ִביל ָאׁשָ ׁשְ ִביל ַחָטאת ּבִ ׁשְ ִביל ִמְנָחה ּבִ ׁשְ ִביל עֹוָלה ּבִ ׁשְ לֹוַמר ֹזאת ַהתֹוָרה ּבִ   .ּּכְ

ָבֵתי ְכֵנִסיֹות וְבָבֵתי ִמְדָרׁשֹו פוֵמיה ּבְ ר ּבְ רוְסְפָדאי ַהאי ַמאן ְדַמְדּכַ י ּכְ ָּאַמר ַרּבִ ּ ּּ ּ ּ ּ ַנָיא ִעְנָייָנא ּּ ּת ְדָקְרּבָ
הו ְּוִתְקרוְבָתא ִויַכִוון ּבְ ּ א ֵליה ְדָלא ָיְכִלין , ּּ ִרין חֹוֵביה ְלַאְבָאׁשָ רוָתה הוא ְדִאּנון ַמְלָאַכָיא ְדַמְדּכְ ִרית ּכְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ

ד ֵליה ִאְלָמֵלא ִטיבו ְּלֶמְעּבַ ָתא יֹוַכח. ּּ ּוַמאן יֹוַכח ַהאי ַפְרׁשָ ְּדֵכיָון ְד, ּ ים ִנָצִבים ּ ה ֲאָנׁשִ לׁשָ ה ׁשְ ָּאַמר וִהּנֵ
ִדיֵניה, ַּמהו ָעָליו, ָעָליו ְּלַעֵיין ּבְ יָון , ּ ך) ב''דף ק ע(ּכֵ ָמָתא ְדַצִדיַקָיא ּכָ ְְדָחָמא ִנׁשְ ּ ּ ִתיב ַוְיַמֵהר , ּּ ַמה ּכְ

ית ַהִמְדָרׁש. 'ַאְבָרָהם ָהֹאֱהָלה וגו ַּמהו ָהֹאֱהָלה ּבֵ ּוַמהו אֹוֵמר ַמֲהִר. ּ לׁש ְסִאיםּ נֹות, י ׁשְ ְרּבָ , ִעְנַין ַהּקָ
הו ְווְנת ּבְ ָמָתא ִמְתּכַ ְּוִנׁשְ ָקר ָרץ ַאְבָרָהם, ּ ּוְכֵדין ַנְייָחא ְלהו וָלא ָיְכִלין . ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְוֶאל ַהּבָ ּ

א ֵליה   .ְּלַאְבָאׁשָ

י ִפְנָחס ָפַתח ְקָרא ִדְכִתיב ַּרּבִ ּ ה ֵהֵחל ַהּנֶ) במדבר יז(, ּ ה ֶאל ַאֲהֹרן ַקח ְוִהּנֵ ָעם וְכִתיב ַויֹאֶמר מׁשֶ ֶּגף ּבָ ּ
ֶּאת ַהַמְחָתה ְוגו ּוְכִתיב ַוֵתָעַצר ַהַמֵגָפה' ּ ּ ּ ּ לׁש ְסִאים. ּ ִתיב ָהָכא ַמֵהר וְכִתיב ָהָתם ַמֲהִרי ׁשְ ַּמה ְלַהָלן . ּּכְ ּ

ְתָזָבא ן ְלִאׁשְ אן ָקְרּבָ ְתָזָבא ַאף ּכָ ן ְלִאׁשְ ָּקְרּבָ ּ.  

י ִפ ֵאִלָיהוָּאַמר ַרּבִ יה ּבְ ְּנָחס ִזְמָנא ָחָדא ֲהִויָנא ָאְזֵלי ְבָאְרָחא ַוֲעָרִעית ּבֵ ֵליָמא ִלי ַמר , ֲּאִמיָנא ֵליה, ּּ
ִּמָלה ְדַמֲעֵלי ִלְבִרָייָתא ּ ל ִאֵלין ַמְלָאַכָיא , ָּאַמר ֵליה, ּ ִריך הוא ְוָעאלו ַקֵמיה ּכָ א ּבְ ְּקיים ָגַזר קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּּ ְּ

ן ְלַאְד ר ָנׁשִּדְמַמּנָ ָרא חֹוֵבי ְדּבַ יה , ּּכָ ִוי ִלּבֵ ה וׁשַ י מׁשֶ ַנָיא ְדַמּנֵ א ָקְרּבָ ִני ֱאָנׁשָ רון ּבְ ִעְדָנא ְדִיְדּכְ ִּדי ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ
הו ּוְרעוֵתיה ּבְ ּ ּ רון ֵליה ְלַטב, ּ ְּדֻכְלהו ִיְדּכְ ּ ּ ּ.  

א ְבֵני ֱאָנׁשָ ִעָדָנא ִדיֲעַרע מֹוָתָנא ּבִ ְּועֹוד ּבְ ַמָיא ְּקָייָמא ִאְתְגַזר, ּ ל ֵחיָלא ִדׁשְ  וָכרֹוָזא ַאֲעַבר ַעל ּכָ
א ִעְנָייָנא  א ְוִלּבָ ְרעות ַנְפׁשָ ָבֵתי ְכֵנִסיֹות וְבָבֵתי ִמְדָרׁשֹות ְוֵייְמרון ּבִ ַאְרָעא ּבְ נֹוִהי ּבְ ְּדִאי ִייֲעלון ּבְ ּ ּ ּ ּּ ּּ

ָרֵאל ִּדְקֹטֶרת ּבוְסִמין ְדֲהוו ְלהו ְלִיׂשְ ּ ּ ַטל מֹוָתָנא ִמּנַ, ּ   .ְּייהוְּדִיְתּבַ

ה ֶאל ַאֲהֹרן ַקח ֶאת ַהַמְחָתה וֵתן ָעֶליָה ֵאׁש ֵמַעל  ִתיב ַויֹאֶמר מׁשֶ י ִיְצָחק ּבֹא וְרֵאה ַמה ּכְ ָּאַמר ַרּבִ ּ ּּ ּ
ים ְקֹטֶרת ַח ְוׂשִ ָּאַמר ֵליה ַאֲהֹרן ָלָמה. ַּהִמְזּבֵ ֶצף ִמִלְפֵני ְיָי וגו. ּ י ָיָצא ַהּקֶ ָּאַמר ּכִ ּ ִתיב ַוָיָר. 'ּ ץ ֶאל ַּמה ּכְ

ָעם) א''דף קא ע( ֶגף ּבָ ה ֵהֵחל ַהּנֶ ָהל ְוִהּנֵ ְתֹוך ַהּקָ ין ַהֵמִתים וֵבין ַהַחִיים ַוֵתָעַצר . ּ ּוְכִתיב ַוַיֲעֹמד ּבֵ ּ ּּ ּּ ּ
ַּהַמֵגָפה ְטָלא מֹוָתָנא. ּ ְלָטָאה ְוִנְתּבַ ָלא ְלׁשַ ּוָלא ָיִכיל ַמְלָאָכא ִדְמַחּבְ ּ.  

א  י ַאָחא ֲאַזל ִלְכַפר ַטְרׁשָ ִפיֵזיהַרּבִ י אוׁשְ ֲּאָתא ְלַגּבֵ ֵני ָמָתא, ּּ ל ּבְ ְּלִחיׁשו ֲעַלְיהו ּכָ ָּאְמרו ַגְבָרא , ּ ּ
יה א ֲאָתא ָהָכא ֵנִזיל ְלַגּבֵ ַּרּבָ יה, ּ ָּאתו ְלַגּבֵ ָּאְמרו ֵליה ָלא ָחס ַעל אֹוָבָדָנא, ּ ָּאַמר ְלהו ַמהו, ּ ָּאְמרו ֵליה . ּ ּ

אֵרי מֹוָת ְבָעה יֹוִמין ְדׁשָ ְּדִאית ׁשִ ַטלּ ף וָלא ִאְתּבַ ָמאָתא וָכל יֹוָמא ִאְתַתּקַ ָּאַמר ְלהו ֵנִזיל ְלֵבי . ָּנא ּבְ ּ
ִריך הוא א ּבְ ע ַרֲחֵמי ִמן ֳקָדם קוְדׁשָ ָתא ְוִנְתּבַ ְּכִנׁשְ ְּ ַּעד ְדֲהוו ָאְזֵלי. ּ ָּאתו ְוָאְמרו ְפלֹוִני וְפלֹוִני ִמיתו, ּ ּ ּ ּּ ,

ּוְפלֹוִני וְפלֹוִני ָנטו ָלמות ּ ּ ֲעָתא ְדִחיָקאָאַמר. ּ י ַאָחא ֵלית ִעָתא ְלָקְייָמא ָהִכי ְדׁשַ ּ ְלהו ַרּבִ ּּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]131דף [ -ּ

ִאין ַיִתיר א ֵמִאּנון ְדַזּכָ ֵני ָנׁשָ ִעין ּבְ ֲּאָבל ַאְפִריׁשו ִמְנכֹון ַאְרּבְ ּ ָעה חוָלִקין וֲאָנא . ּ ָרה ְלַאְרּבְ ָרה ֲעׂשָ ֲּעׂשָ
ָרה ְלִזְווָייָתא ְדָמאָתא, ִּעְמכֹון ָר, ֲּעׂשָ ע ִזְווָייָתא ְדָמאָתא, ּה ְלִזְווָייָתא ְדָמאָתאַוֲעׂשָ ְּוָאְמרו . ְּוֵכן ְלַאְרּבַ

כֹון ִעְנָייָנא ִדְקֹטֶרת ּבוְסִמין ְרעות ַנְפׁשְ ּּבִ ָנא ִעֵמיה. ּ ה וִעְנָייָנא ְדָקְרּבָ ִריך הוא ָיַהב ְלמׁשֶ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּּ ְ.  

ָכ ן ְתַלת ִזְמִנין ְוַאֲעָברו ּבְ ֲּעְבדו ּכֵ ןּּ ע ִזְווָייָתא וֲהוו ָאְמִרין ּכֵ ִזיל , ּל ָמאָתא ְלַאְרּבַ ְּלָבַתר ָאַמר ְלהו ּנֵ
ְייכו ְלָבֵתיהֹון יטו ְלֵמיַמת ַאְפִריׁשו ִמּנַ ְּלִאּנון ְדאֹוׁשִ ּ ּ ּ ּ ְּוַכד ְתַסְיימו ִאְמרון ִאֵלין ְפסוַקָייא , ּוִאְמרו ְכֵדין, ּ ּ ּּ ּּ ּ

ה ֶאל ַאֲהֹר) במדבר טז( ּן ַקח ֶאת ַהַמְחָתה וֵתן ָעֶליָה ֵאׁש ְוגוַּויֹאֶמר מׁשֶ ח ַאֲהֹרן ) ב''דף קא ע(' ּ ַּוִיּקַ
ין ַהֵמִתים ְוגו' ְוגו ַּוַיֲעֹמד ּבֵ ְייהו. 'ּ ַטל ִמּנַ ּוֵכן ֲעְבדו וִאְתּבַ ּ.  

ַמ ְמעו ַההוא ָקָלא ְדָאַמר ִסְתָרא ִסְתָרא ַקַמְייָתא אֹוִחילו ְלֵעיָלא ְדָהא ִדיָנא ִדׁשְ ּׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ֵרי ּּ ָיא ָלא ַאׁשְ
ָּהָכא ְדָהא ָיְדֵעי ְלַבְטָלא ֵליה י ַאָחא. ּ יה ְדַרּבִ ָּחַלׁש ִלּבֵ ְִאְדמוך, ּ ַמע ְדֲאְמֵרי ֵליה, ּ ּׁשָ ד ָעַבְדְת ָדא , ּ ּּכַ ּ

ְתׁשוָבה ְדַחָייִבין ִאּנון ַקָמאי, ֲּעִביד ָדא ִּזיל וֵאיָמא לֹון ְדַיְחְזרון ּבִ ּ ּ ּ ּ ְת. ּּ ֵליָמָתאָּקם וַאֲחַזר ְלהו ּבִ , ּׁשוָבה ׁשְ
ְטלון  ילו ֲעַלייהו ְדָלא ִיְתּבַ ְּוַקּבִ ּ ּ ָמא ְדַקְרָתא וָקארון ָלה , ֵמאֹוַרְייָתא ְלָעַלם)) ב(צד א (ּ ְּוַאֲחִליפו ׁשְ ּ ּ ּּ

ְמַבְטִלין ֶאת ַהְגִזָרה ֶאָלא ְלַאַח. ָמאָתא ַמְחֵסָיא י ְיהוָדה ֹלא ַדי ָלֶהם ַלַצִדיִקים ׁשֶ ָּאַמר ַרּבִ ּ ּּ ּ ְמָבְרִכין ּ ן ׁשֶ ר ּכֵ
ן הוא, ָלֶהם ּכֵ ֵּתַדע ָלך ׁשֶ ְ לׁש ְסִאים ְוגו, ּ ָמה אֹוֶמֶרת ַלגוף ַמֲהִרי ׁשְ ׁשָ ַהּנְ ְּדֵכיָון ׁשֶ ְוָכל אֹותֹו ָהִעְנָין ' ּּ

ּוְמַבֵטל ֶאת ַהִדין ָרָכה, ּ ֵעת ַחָיה ֲהֵרי ּבְ ִתיב ַויֹאֶמר ׁשֹוב ָאׁשוב ֵאֶליך ּכְ ַּמה ּכְ ָּ ּ.  

ר יָון ׁשֶ ֶזה ָלַקח ֵעָצה ְלַנְפׁשֹוּכֵ ֹּוִאים אֹוָתה ַהַמְלָאִכים ׁשֶ ּּ ים, ּ ִעים ְלַעֵין , ַמה עֹוׂשִ ּהֹוְלִכים ֵאֶצל ָהְרׁשָ ּ
ִקיפו ַעל ְפִני ְסדֹום ִלְמקֹום  ים ַוַיׁשְ ם ָהֲאָנׁשִ ָפט ֲהָדא הוא ִדְכִתיב ַוָיקומו ִמׁשָ ֶהם ִמׁשְ ִדיָנם ְוַלֲעׂשֹות ּבָ ּּבְ ּ ּּ ּ ּ ּּ ּ

ִע ָפטָהְרׁשָ ֶהם ִמׁשְ רֹוֶאה . ּים ַלֲעׂשֹות ּבָ יָון ׁשֶ ל ַצִדיק ּכֵ ך ַדְרּכֹו ׁשֶ י ְיהוָדה ּכָ ֲּהָדא הוא ְדָאַמר ַרּבִ ּ ּ ּ ּּ ְ

ִדינֹו ֵאינֹו ִמְתַאֵחר ָלׁשוב וְלִהְתַפֵלל וְלַהְקִריב  ְמַעְייִנין ּבְ ּׁשֶ ּ ִמְסַתְלִקין ) על(ּּ ֶּחְלּבֹו ְוָדמֹו ִלְפֵני צורֹו ַעד ׁשֶ ּ ּ ּּ
ֲּעֵלי ַהִדין ִמֶמּנוּבַ ּּ.  

א ֵעיָניו  ָאַמר ַוִיׂשָ ְּדֵכיון ׁשֶ ּ ים ִנָצִבים ָעָליו) א''דף קב ע(ּ ה ֲאָנׁשִ לׁשָ ה ׁשְ ַּוַיְרא וִהּנֵ ִתיב , ּ ַמה ּכְ
ָמה ׁשָ ּנְ ָרה, ּבַ ָבה. ַוְיַמֵהר ַאְבָרָהם ָהֹאֱהָלה ֶאל ׂשָ ֹלא ׁשום ַהְעּכָ ִחָפזֹון וִבְמִהירות ּבְ ּּבְ ּ ּ ָמה ִּמָיד, ּ ׁשָ  ְמַמֶהֶרת ַהּנְ

ֲעֵלי ַהִדין ִמְסַתְלִקין ִמֶמּנו ּבַ ֵפר לֹו ַעד ׁשֶ ִיְתּכַ ֶמה ׁשֶ ׁש ּבַ ֵּאֶצל ַהגוף ְלַהֲחִזירֹו ְלמוָטב וְלַבּקֵ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ.  

ָיִמים ָחַדל ִלְהיֹות ְל ִאים ּבַ ָרה ְזֵקִנים ּבָ י ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר ַמהו ְדָאַמר וַאְבָרָהם ְוׂשָ ַּרּבִ ּ ָרה ֹאַרח ּ ׂשָ
ים ׁשִ ּנָ ִנים. ּכַ ָמה ׁשָ ָאֶרץ ִמּכַ ָאר ּבָ ַמֲעָלָתה ְוַהגוף ִנׁשְ ָמה עֹוֶמֶדת ּבְ ׁשָ ַהּנְ יָון ׁשֶ ֶּאָלא ּכֵ ּּ ּ ָיִמים, ּ ִאים ּבַ ִנים , ּּבָ ׁשָ

ה ל ָאָדם. ְוָיִמים ַהְרּבֵ ָאר ּכָ ׁשְ ר ְלַהֲחיֹו, ְּוָחַדל ָלֵצאת ְוָלֹבא ְוַלֲעֹבר ֹאַרח ּכִ ׂשַ ּת ַהגוףִּאְתּבַ ּ.  

ִנים ָהְיָתה ִלי ֶעְדָנה , ַּמהו אֹוֵמר ַאֲחֵרי ְבלֹוִתי ָהְיָתה ִלי ֶעְדָנה ָמה ׁשָ ָעָפר ֵמַהיֹום ּכַ ַּאֲחֵרי ְבלֹוִתי ּבֶ ּ
ְּוִחדוׁש י ְוֹלא ִהְפִקיַדִני, ּ ָיָצאת ִמֶמּנִ ִנים ׁשֶ ָמה ׁשָ ַהיֹום ּכַ ּוֲאדֹוִני ָזֵקן ׁשֶ ּ ּּ ִריך הו. ּ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּא ָאַמר ֲהִיָפֵלא ְּ

ֵּמְיָי ָדָבר ַלמֹוֵעד ַּמהו ַלמֹוֵעד. ּ ּאֹותֹו ַהָידוַע ֶאְצִלי ְלַהֲחיֹות ַהֵמִתים. ּ ּ ּ ֶבן . ּ ִיְתַחֵדׁש ּכְ ָרה ֵבן ְמַלֵמד ׁשֶ ּוְלׂשָ ּּ ּ
ִנים לׁש ׁשָ ָמה ִניזֹוֶנת ִמִזיָוה. ׁשָ ׁשָ ַהּנְ יָון ׁשֶ י ִסימֹון ּכֵ ַרּבִ י ְיהוָדה ּבְ ָּאַמר ַרּבִ ל ַמְעָלהּּ ִריך הוא ,  ׁשֶ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ

ְקָרא דומ ְאֹוֵמר ְלאֹותֹו ַהַמְלָאך ַהּנִ ֲאִני , ה''ּ ֲאִני ָעִתיד ְלַהֲחיֹותֹו ַלמֹוֵעד ׁשֶ ר ְלגוף ְפלֹוִני ׁשֶ ֵּלך וַבׂשֵ ּ ּּ ּ ְ

ֲּאַחֶיה ֶאת ַהַצִדיִקים ֶלָעִתיד ָלֹבא ּ יב ַאֲחֵרי ְבלֹוִתי ָהְיָתה ִלי ֶעְד. ּ ָעָפר . ָנהּוהוא ֵמׁשִ ַאֲחֵרי ְבלֹוִתי ּבֶ
ִרי ִרָמה ְוגוׁש ָעָפר ִתְהְיה ִלי ִחדוׁש ׂשָ ֲאָדָמה ְוָאַכל ּבְ ַכְנִתי ּבָ ּוׁשָ ּ ּּ ּ ּ.  



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]132דף [ -ּ

ָמה ׁשָ ִריך הוא אֹוֵמר ַלּנְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַויֹאֶמר ְיָי ֶאל ַאְבָרָהם ְוגו, ְּ ֲּהִיָפֵלא ֵמְיָי ָדָבר ' ּ ּ
ַּלמֹוֵעד ַהָי ּדוַע ֶאְצִלי ְלַהֲחיֹות ֶאת ַהֵמִתיםּ ּ ָָאׁשוב ֵאֶליך, ּ הוא , ּ ּאֹותֹו ַהגוף ׁשֶ ּ ָקדֹוׁש ) ב''דף קב ע(ּ

ֶהם ֲהָדא הוא  ֹמַח ּבָ ים ואֹותֹו ַהיֹום ָעִתיד ְלָפַני ִלׂשְ ָבִראׁשֹוָנה ְמחוָדׁש ִלְהיֹוְתֶכם ַמְלָאִכים ְקדֹוׁשִ ּּכְ ּּ

יוְיִהי ְכבֹוד ) תהלים קד(, ִדְכִתיב ַמֲעׂשָ ַמח ְיָי ּבְ   )כ מדרש הנעלם''ע(, ְיָי ְלעֹוָלם ִיׂשְ

ַמִים ָלא ָיֲהבו ֵחיִלין ְלַאְרָעא ַעד ְדָאָתא ָאָדם ַגְווָנא ָדא ׁשָ ּּכְ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ
י לא)בראשית ב( ֶדה ֶטְרם ִיְצָמח ּכִ ב ַהּשָׂ ֶדה ֶטֶרם ִיְהֶיה ָבָאֶרץ ְוָכל ֵעׂשֶ יַח ַהּשָׂ   ְוֹכל ׂשִ

ל ִאּנון ּתֹוָלִדין . ִהְמִטיר ְיָי ֱאלִהים ַעל ָהָאֶרץ ְוָאָדם ַאִין ַלֲעֹבד ֶאת ָהֲאָדָמה רו ּכָ ִּאַטּמָ ּ ּ
לון ְּוָלא ִאְתּגַ בו ְדָלא ַאְמִטירו ַעל ַאְרָעא, ּ ַמָיא ִאְתַעּכָ ּוׁשְ ּ ּ ִגין ְדָאָדם ַאִין, ּ ְּדָלא , ּּבְ

ֵרי ַכח ְוָלא ִאְתּבְ ּתְ ִגיֵניהְּוֹכָלא ִאְת, ִאׁשְ ב ּבְ יָון ְדִאְתֲחֵזי ָאָדם, ַּעּכַ ִנים ִנְראו , ּּכֵ ּצָ ִּמָיד ַהּנִ ּ
ִליאו ְוִאְתְיִהיבו ָבה רו ִאְתּגַ ָּבָאֶרץ ְוָכל ַחָייִלין ְדִאְתַטּמָ ּ ּ ּ ּּ.  

  ב''דף צז ע
יַע י קוְדׁשָ, ֵּעת ַהָזִמיר ִהּגִ ָרא ַקּמֵ ָחן ְלַזּמְ ּבְ ּקוָנא ְדתוׁשְ ן ּתִ ּקַ ְּדִאְתּתַ ּ ּ ּ ִריך הוא ַמה ּ ּא ּבְ ְ

ֵרי ָאָדם ַכח ַעד ָלא ִאְתּבְ ּתְ ַאְרֵצנו. ְּדָלא ִאׁשְ ַמע ּבְ א ''ד( )א דא''ד(ְּדָהא . ְּוקֹול ַהּתֹור ִנׁשְ
ִריך הוא )ג כל''ל א ּבְ ּ ִמָלה ְדקוְדׁשָ ּ ְּ ָעְלָמא ) ב''דף צז ע(ּ ְדָלא )ג דעבד''א ל''ד(ּ ַכח ּבְ ּתְ ִאׁשְ

ֵרי ָאָדם ַכחּכֵ. ַּעד ְדִאְתּבְ ּתְ ַכח ָאָדם ּכֹוָלא ִאׁשְ ּתְ ּיָון ְדִאׁשְ ּ.  
ַתר ְדָחָטא ַלק ֵמָעְלָמא ְוִאְתַלְטָיא ַאְרָעא, ּּבָ ּּכֹוָלא ִאְסּתַ בראשית (, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ

ֲעבוֶרך ְוגו)ג ָ ֲארוָרה ָהֲאָדָמה ּבַ ּ ת ּכָֹחה ָלך . 'ּ י ַתֲעֹבד ֶאת ָהֲאָדָמה לא ֹתֵסף ּתֵ ְוְכִתיב ּכִ ּ ּ
ְצִמיַח ָלך. 'גוְו ְוְכִתיב ְוקֹוץ ְוַדְרַדר ּתַ ּ ּ.  

ָעְלָמא ן ַקְרדוִמין וְפִציֵרי ּבְ ֲּאָתא ֹנַח ְוִתּקֵ ּ תֹוך . ּ ל ּבְ ר ַוִיְתּגַ ּכָ ּתְ ִמן ַהַיִין ַוִיׁשְ ְוְלָבַתר ַוֵיׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ
ִריך הוא. ָאֳהלה א ּבְ יה ְדקוְדׁשָ ֵני ָעְלָמא ְוָחבו ַקּמֵ ָּאתו ּבְ ּ ּ ּ ּ ָּלקו ֵחיִלין ְדַאְרָעא ְוִאְסּתַ. ְּ ּ ּ

ִמְלַקְדִמין)דעלמא( ּ ּכְ ְּוֲהוו ָקְייֵמי ַעד ְדָאָתא ַאְבָרָהם, ּ ּ.  
יָון ְדָאָתא ַאְבָרָהם  ִנים ִנְראו ָבָאְרץ)לעלמא(ּּכֵ ּצָ ּ ִמָיד ַהּנִ ל ֵחיִלין , ּ לו ּכָ נו ְוִאְתּגָ ּקָ ִּאְתּתַ ּ

ַאְרָעא יַע. ּבְ ֲעָתא ְד. ֵּעת ַהָזִמיר ִהּגִ ׁשַ ָזרּּבְ ִריך הוא ְדִיְתּגְ א ּבְ ָּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ּ יָון ְדָמָטא , ְּ ּּכֵ
ַזר ַאְבָרָהם ְוִאְתּגְ יה ּבְ ַכח ּבֵ ּתְ ַּההוא ִזְמָנא ִדְבִרית ִאׁשְ ּ ל ַהאי ְקָרא. ּ יה ּכָ ֵדין ִאְתְקַיים ּבֵ ּּכְ ּ ,

ִאְת, ְּוִאְתְקַיים ָעְלָמא ִריך הוא ֲהָוה ּבְ א ּבְ ּוִמָלה ְדקוְדׁשָ ּ ּ ְּ יה ֲהָדא הוא ִדְכִתיב ּ ְלָייא ּבֵ ּּגַ ּ ּ
  .ַּוֵיָרא ֵאָליו ְיָי

  א''דף צח ע
י ֶאְלָעָזר ָפַתח ַהאי ְקָרא  ַזר ַאְבָרָהם)בשעתא(ַּרּבִ ַתר ְדִאְתּגְ ַזר ָלא . ּ ּבָ ְּדַעד ָלא ִאְתּגְ

ָאה ּתָ א ּתַ יה ֶאָלא ִמּגֹו ַדְרּגָ ֲּהָוה ַמִליל ִעּמֵ ּּ ין ִעָלִאין ָלא, ּ ּ ֲהוו ָקְייֵמי ַעל ַהִהיא ְּוַדְרּגִ
א ִאין ְדֲאִפיַקת ְוַאְתִקיַנת . ַּדְרּגָ ּתָ ין ּתַ ָצִנים ִנְראו ָבָאֶרץ ִאֵלין ַדְרּגִ ַזר ִמָיד ַהּנִ יָון ְדִאְתּגְ ּּכֵ ּ ּ ּּ ּ

ָאה ּתָ א ּתַ יַע ִאֵלין ַעְנפֹוי ְדָעְרָלה. ַּהאי ַדְרּגָ ֵּעת ַהָזִמיר ִהּגִ ּ ּ ַמע ְבַא. ּ . ְּרֵצנוְוקֹול ַהּתֹור ִנׁשְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]133דף [ -ּ

ָּדא קֹול ְדָנִפיק ִמּגֹו  ַמע ְוָדא קֹול ) א''דף צח ע(ּ ַּההוא ְפִניָמָאה ְדֹכָלא ְוַההוא קֹול ִנׁשְ ּ ּּ ּ
ִלימו ְּדָגַזר ִמָלה ְלַמָלָלא ְוָעִביד ָלה ׁשְ ּ ּּ ּ.  

א ֲחֵזי א , ּתָ ַזר ַאְבָרָהם ָלא ֲהָוה ֲעֵליה ֶאָלא ַהאי ַדְרּגָ ְּדַעד ָלא ִאְתּגְ ּ , ְדֲאָמָרן ּכִ)כח ב(ּ
יָון  ִתיב ַוֵיָרא ֵאָליו ְיָי)לבתר(ּכֵ ַזר ַמה ּכְ ּ ְדִאְתּגְ ִתיב ַוֵיָרא ְיָי ֶאל , ְלַמאן. ּ ְּדָהא ָלא ּכְ ּ
ַזר ִדְכִתיב ַוֵיָרא ְיָי . ַאְבָרם ַקְדִמיָתא ַעד ָלא ִאְתּגְ יר ִמּבְ ָבָחא ָהָכא ַיּתִ ְּדִאי ְלַאְבָרם ַמאי ׁשְ ּ ּ

יה. ַּוֵיָרא ֵאָליו ְיָי, ּא ְסִתיָמא ִאיהוֶאָלא ָרָז. ֶאל ַאְבָרם ְּלַההוא ַדְרָגא ְדַמִליל ִעּמֵ ּ ַמה , ּּ
ַזר ְדַמת ְדָנא ַעד ְדָלא ִאְתּגְ ְּדָלא ֲהָוה ִמּקַ ּ ד . ּ ִדּבור ּכַ ר ּבְ ִלי קֹול ְוִאְתַחּבַ א ִאְתּגְ ּתָ ְּדַהׁשְ ּ

יה ַּמִליל ִעּמֵ ב ֶפַתח ָהֹאֶהל. ּ ְּוהוא יֹוׁשֵ ֵלי ַמאןְּוהוא ְולא. ּ ֵלי ָחְכְמָתא .  ּגָ ֶּאָלא ָהָכא ּגָ
ַזר ַאְבָרָהם ַתר ְדִאְתּגְ ָאה ּבָ ּתָ א ּתַ רו ַעל ַהאי ַדְרּגָ ין ׁשָ ְּדֻכְלהו ַדְרּגִ ּ ּ ּ ּ ּ.  

א ֲחֵזי יה. ַּוֵיָרא ֵאָליו ְיָי, ּתָ ִלי ּבֵ ִדּבור ְוִאְתּגְ ר ּבְ ַמע ְדִאְתַחּבַ ּתְ ָּדא הוא ָרָזא ְדקֹול ְדִאׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ .
ב ֶפַתח ָהֹאֶהל''ּוְוה ָּדא ָעְלָמא ִעָלָאה ְדָקִאים ְלַאְנָהָרא ֲעֵליה, ּא יֹוׁשֵ ּ חֹום ַהיֹום. ּּ ְּדָהא . ּּכְ

יה ק ּבֵ א ְדַאְבָרָהם ִאְתָדּבַ ִּאְתְנִהיר ְיִמיָנא ַדְרּגָ ּ ֲעָתא ְדִאְתְקִריב . ּ ׁשַ חֹום ַהיֹום ּבְ ָּדָבר ַאֵחר ּכְ ּּ
ִתיאוְב א ּבְ א ְלַדְרּגָ ַּדְרּגָ א ְדָדא ָלֳקֵבל ָדאּ ּּתָ ּ,  

ַזר ַאְבָרָהם ֲהָוה ָאִטים. ַּוֵיָרא ֵאָליו א ַעד ָלא ִאְתּגְ י ַאּבָ ִלי . ָאַמר ַרּבִ ַזר ִאְתּגְ יָון ְדִאְתּגְ ּּכֵ
ְדָקא ְיאות ִלימו ּכְ ׁשְ א ּבִ ִכיְנּתָ ָרא ֲעֵליה ׁשְ ֹּכָלא ְוׁשָ ּ ּ ב ֶפַתח ָהֹאֶהל. ּ א ֲחֵזי ְוהוא יֹוׁשֵ ּּתָ ּ .

ָאה. ְּוהוא ּתָ ֵרי ַעל ַהאי ָעְלָמא ּתַ ָּדא ָעְלָמא ִעָלָאה ְדׁשָ ִזְמָנא . ּּ חֹום ַהיֹום ּבְ ֵּאיָמַתי ּכְ
יה ֵרי ּבֵ א ְדַחד ַצִדיק ְלִמׁשְ ְּדִתיאוְבּתָ ּ ּ ּ ּ.  

  א''דף צט ע
ִבים ָעָליו ים ִנּצָ ה ֲאָנׁשִ לׁשָ ה ׁשְ א ֵעיָניו ַוַיְרא ְוִהּנֵ ִּמָיד ַוִיּשָׂ ּ לׁשָ. ּ יםַּמאן ִאּנון ׁשְ . ה ֲאָנׁשִ

א ִּאֵלין ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב ְדָקְייֵמי ֲעֵליה ְדַהאי ַדְרּגָ ּ ּ ְייהו , ּ ּוִמּנַ ָיִניק ) א''דף צט ע(ּ
ָזן)יסודא דעלמא( ֵדין ַוַיְרא ַוָיָרץ ִלְקָראָתם.  ְוִאּתְ ּּכְ ָאה . ּ ּתָ א ּתַ א ְדַהאי ַדְרּגָ ְּדִתיאוְבּתָ ּ ּ

הו ְוֶח ָרא ּבְ ְתַרְייהוְּלִאְתַחּבְ ָכא ֲאּבַ ְּדָווָתא ִדיָלה ְלִאְתַמּשְׁ ּ חו ַאְרָצה. ּ ּתָ ָנא , ַּוִיׁשְ ּקְ ְלִאְתּתַ
ְייהו ְרְסָייא ְלַגּבַ   .ּּכֻ

ּתֹוֶסְפָתא  ֵאלֹוֵני ַמְמֵראּ ֵאלֹוֵני ַמְמֵרא. ּוֵיָרא ֵאָליו ְיָי ּבְ ֲאַתר ָאֳחָרא, ַּאַמאי ּבְ ִגין . ְּוָלא ּבְ ֶּאָלא ּבְ

ְּדָיִהיב ֵליה  ֵּעיָטא ַעל ְגִזירו ִדְקָייָמא ִדיֵליהּ ּ ּ ִריך הוא ְלַאְבָרָהם ְלִמְגַזר ֲאַזל . ּ א ּבְ ֲעָתא ְדָאַמר קוְדׁשָ ׁשַ ּּבְ ּ ָּ ּ
ַָאְבָרָהם ִלָמֵלך ִעם ַחְברֹוי שנה ואולם גם יותר שהם ' ל כבר עברו עליך צ''אולי ר(ָּאַמר ֵליה ָעֵנר , ּ

ִנין וַאְת ֵמִעיק ַגְרָמךַאְנ) ולא חשב הפרט. ק''ש בתוה''ט כמ''צ ִעין ׁשְ ן ִתׁשְ ְָת ּבֶ ּ ּ ּ ּ.  

ַאתון ְדנוָרא ָדֵאי ּבְ ׂשְ ָּאַמר ֵליה ַמְמֵרא ְדַכְרְת יֹוָמא ְדָרמו ָלך ּכַ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ְפָנא ְדֲעַבר ַעל ָעְלָמא . ָּ ּוַההוא ּכַ ּּ
ִּדְכִתיב ָאֶרץ ַוֵיֶרד ַאְבָרם ִמְצָרְיָמה) בראשית יב(, ּ ּוְיִהי ָרָעב ּבָ ְתֵריהֹון וָמִחית . ּ ּוִאּנון ַמְלִכין ִדְרָדפו ּבַ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ

יׁש ד ָלך ּבִ ר ָנׁש ְלֶמְעּבַ ְזִביָנך ִמּכָֹלא ְוָלא ָיִכיל ּבַ ִריך הוא ׁשֵ א ּבְ ַָיְתהֹון וקוְדׁשָ ָ ָּ ּ ּ ּקום ֲעִביד ִפּקוָדא . ּ ּּ



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]134דף [ -ּ

ִריך הוא. ְָדָמָרך א ּבְ ָּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ַּמְמֵרא ַאְנְת ְיַהְבְת , ָּ ַּחֶייך ֵלית ֲאָנא ִמְתַגֵלי , ֵּליה ֵעיָטא ְלִמְגַזרּ ּ ּ ּ ָ ּ
ַפְלְטִרין ִדיָלך ֲָעֵליה ֶאָלא ּבְ ּ ּּ ֵאלֹוֵני ַמְמֵרא , ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ּבְ   ):עד כאן התוספתא(ּ

א ֲחֵזי ֲא, ּתָ ְרְסָייא ִעָלָאה ּכַ א ַחד ַסְמָכא ִמּכֻ ִריך הוא ְלָדִוד ַמְלּכָ א ּבְ ֲּעַבד קוְדׁשָ ּ . ָבָהןְּ
ְייהו ְרְסָייא ְלַגּבַ ב ְדִאיהו ּכֻ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ הו ִאיהו ַחד ַסְמָכא . ּ ר ּבְ ִזְמָנא ְדִאְתַחּבַ ֲּאָבל ּבְ ּ ּ

ְרְסָייא ִעָלָאה ּכֻ ָנא ּבְ ּקְ ך ָנַטל ַמְלכוָתא . ְּלִאְתּתַ ּוְבִגין ּכָ ַבע )עט ב(ְּ א ׁשְ ֶחְברֹון ָדִוד ַמְלּכָ ּ ּבְ
ָרא ּבְ ִנין ְלִאְתַחּבְ ָמר. ּהוׁשְ   .ְוָהא ִאּתְ

 
  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]135דף [ -ּ

 ] בשנה39יום [סדר הלימוד ליום ט חשון 
א ָפַתח ְוָאַמר י ַאּבָ ְמקֹום ָקְדׁשֹו)תהלים כד(, ַּרּבִ ּ ִמי ַיֲעֶלה ְבַהר ְיָי וִמי ָיקום ּבִ א . ּ ּתָ

ָעְלָמא, ֲחֵזי ֵני ָעְלָמא ָלא ָחָמאן ַעל ָמה ָקְייֵמי ּבְ ל ּבְ י ְויֹוִמין ָאְזִלין ְוָסְל, ּכָ ִקין ְוָקְייֵמי ַקּמֵ
ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ ַהאי ָעְלָמא, ְּ הו ּבְ א ָקְייֵמי ּבְ ל ִאּנון יֹוִמין ִדְבֵני ָנׁשָ ּּכָ ּ ְלהו , ּ ְּדָהא ּכֻ ּ

ִריאו ְוֻכְלהו ָקְייֵמי ְלֵעיָלא ִּאְתּבְ ִריאו, ּ ּוְמָנָלן ְדִאְתּבְ ּ ּ ָיִמים יוָצרו)תהלים קלט(, ִּדְכִתיב, ּ ּ.  

  ב''דף צט ע
ָלָקא ֵמַהאי ָעְלָמא א ִעָלָאה. ְּוַכד ָמָטאן יֹוִמין ְלִאְסּתַ י ַמְלּכָ ְלהו ְקֵריִבין ַקּמֵ ּּכֻ ֲהָדא , ּ

ּ ַוִיְקֵרבו ְיֵמי ָדִוד ָלמות)מלכים א ב(, ּהוא ִדְכִתיב ּ ּ ָרֵאל )בראשית מז(. ּ ּ ַוִיְקְרבו ְיֵמי ִיׂשְ ּ
ַהאי . ָּלמות ר ָנׁש ִאיהו ּבְ ִגין ְדַכד ּבַ ּּבְ ל ַעל ַמה ָקִאיםּ ּכַ ח ְוָלא ִאְסּתַ ּגַ , ָעְלָמא ָלא ַאׁשְ

ֵרַקְנָייא ִאלו הוא ָאִזיל ּבְ יב ּכְ ל יֹוָמא ְויֹוָמא ָחׁשִ ֶּאָלא ּכָ ּ ּ ָמָתא ָנְפַקת ֵמַהאי , ּ ד ִנׁשְ ְּדָהא ּכַ
ּר ִדְנִהירו ְּדָהא אֹוְרָחא ְלַסְלָקא ְלֵעיָלא ְלֲאַת. ָּעְלָמא ָלא ָיְדַעת ְלָאן ָאְרָחא ָסְלִקין ָלה ּ

ָמִתין ִעָלִאין ָנֲהִרין ְּדִנׁשְ ָמִתין) ב''דף צט ע(ָלא , ּ ַגְווָנא , ִאְתְיִהיב ְלֻכְלהֹון ִנׁשְ ְּדָהא ּכְ
ַהאי ָעְלָמא יך ֲעֵליה ּבְ ְּדִאיהו ַאְמׁשִ ּ יה, ְּ ַכת ְלָבַתר ְדָנִפיק ִמּנֵ ָּהִכי ִאְתַמׁשְ ּ.  

א ֲחֵזי יך ּבָ, ּתָ ר ָנׁש ִאְתְמׁשִ ִריך הואְִאי ּבַ א ּבְ ַּתר קוְדׁשָ א ִדיֵליה ֲאַבְתִריה , ְּ ְּוִתיאוְבּתָ ּ ּ ּ
ַהאי ָעְלָמא יה, ּבְ ד ָנִפיק ִמּנֵ יך ֲאַבְתִריה ְוָיֲהִבין ֵליה אֹוַרח , ְּלָבַתר ּכַ ִּאיהו ִאְתְמׁשִ ּ ְּ

ָלָקא ְלֵעיָלא ל יֹוָמ, ְּלִאְסּתַ ְרעוָתא ּכָ יך ּבִ יכו ְדִאְתְמׁשִ ַתר ַההוא ְמׁשִ ּּבָ ּ ּ ַהאי ָעְלָמאְּ   .א ּבְ
ֵני ֶקֶדם ַחד ָמָתא ֵמִאּנון ְדֲהוו ִמן ּבְ י ַאָבא יֹוָמא ַחד ִאַעְרָעָנא ּבְ ָּאַמר ַרּבִ ּ ְּוָאְמרו ִלי , ּ

ָחן ִסְפִרין ְדָחְכְמָתא ִדְלהֹון ּכְ ֵּמַהִהיא ָחְכְמָתא ְדֲהוו ָיְדִעין ִמיֹוֵמי ַקְדָמֵאי ְוֲהוו ַאׁשְ ּ ּ ּ ּוְקִריבו , ּּ ּ
יה. ְפָראִלי ַחד ִס ִתיב ּבֵ ַהאי , ְּוֲהָוה ּכְ יה ּבְ ר ָנׁש ִאיַכֵוון ּבֵ ַגְווָנא ִדְרעוָתא ְדּבַ ְּדָהא ּכְ ּ ּ ּ ּ ּ

יה, ָעְלָמא ק ּבֵ ַגְווָנא ְדַההוא ְרעוָתא ְדִאְתָדּבַ יך ֲעֵליה רוַח ִמְלֵעיָלא ּכְ ָּהִכי ַאְמׁשִ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ִאי , ְ
ִמָלה ִעָלָאה ַקִד ְּרעוֵתיה ִאיַכִוין ּבְ ּ ּ ּּ א ּ יך ֲעֵליה ְלַהִהיא ִמָלה ִמְלֵעיָלא ְלַתּתָ א ִאיהו ַאְמׁשִ ּיׁשָ ּ ְּ

יה   .ְּלַגּבֵ
יה ִסְטָרא ָאֳחָרא ְוִאיַכֵוין ּבֵ ָקא ּבְ ְּוִאי ְרעוֵתיה ְלִאְתַדּבְ ּ ּ ּ יך ְלַהִהיא ִמָלה , ּ ִּאיהו ַאְמׁשִ ְ ּ

יה א ְלַגּבֵ ִּמְלֵעיָלא ְלַתּתָ ָרא ְדִמְל. ּ ְּוֲהוו ָאְמִרי ְדִעּקָ ּ ּ ִמִלין וְבעֹוָבָדא וִבְרעוָתא ּ ְלָייא ּבְ ָּתא ּתַ ּ ּ ּ
ָקא ה, ְּלִאְתַדּבְ ק ּבָ א ַההוא ִסְטָרא ְדִאְתָדּבַ ך ִמְלֵעיָלא ְלַתּתָ ּוְבָדא ִאְתְמׁשַ ּ ּ ּ ּּ ְ.  

  א''דף ק ע
ל ִאּנון עֹוָבִדין ופוְלָחִנין ְדֹכְכַבָיא וַמָזֵלי וִמִלין ְדִא יה ּכָ ְחָנא ּבֵ ּכַ ְּוַאׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ְּצְטִריכו לֹון ּ

ִגין  הו ּבְ ְווָנא ּבְ ְּוֵהיַאך ְרעוָתא ְלִאְתּכַ ּ ּ ְייהו) א''דף ק ע(ְ ָכא לֹון ְלַגּבַ ַגְווָנא ָדא . ְּלַאְמׁשָ ּכְ
א  עֹוָבָדא וְבִמִלין וִבְרעוָתא ְדִלּבָ א ְדָהא ּבְ רוַח קוְדׁשָ ָקא ְלֵעיָלא ּבְ ַּמאן ְדָבֵעי ְלִאְתַדּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]136דף [ -ּ

ַה ָקא ְּלַכְווָנא ּבְ א וְלִאְתַדּבְ יה ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ ָכא ֵליה ְלַגּבֵ ְלָייא ִמְלָתא ְלַאְמׁשָ ִּהיא ִמָלה ּתַ ּ ּ ּ ּ ּ
ַהִהיא ִמָלה   .ּּבְ

ד ָנִפיק ֵמַהאי  ִכין ֵליה ּכַ ַהאי ָעְלָמא ָהִכי ָנֵמי ָמׁשְ ך ּבְ ה ְדַבר ָנׁש ִאְתְמׁשַ ּמָ ְּוֲהוו ָאְמֵרי ּכַ ּ ְּ

ה ְדִאְתָדּבַ. ָעְלָמא ּוְבּמָ ַההוא ָעְלָמאּ ק ּבְ ך ֲאַבְתֵריה ָהִכי ִאְתָדּבַ ַהאי ָעְלָמא ְוִאְתְמׁשַ ּק ּבְ ּ ּ ְ ,
א קוְדׁשָ א, ִּאי ּבְ קוְדׁשָ ְמָסֲאָבא. ּּבְ ְמָסֲאָבא, ְוִאי ּבִ א. ּבִ קוְדׁשָ י , ִּאי ּבְ ִכין ֵליה ְלַגּבֵ ָּמׁשְ

יה ְלֵעיָלא ק ּבֵ ַּההוא ְסַטר ְוִאְתָדּבַ ּ א, ּ אְוִאְתֲעִביד ְמַמּנָ ׁשָ ּמָ א ,  ׁשַ א ַקֵמי קוְדׁשָ ׁשָ ּמָ ְּלׁשַ
ָאר ַמְלָאִכין ין ִאּנון ׁשְ ִריך הוא ּבֵ ּּבְ ּ ין . ְ ין ִאּנון ַקִדיׁשִ ק ְלֵעיָלא ְוָקִאים ּבֵ ָמה ְדָהִכי ִאְתָדּבַ ּּכְ ּ ּ ּ

ין ָהעֹוְמִדים ָהֵאֶלה)זכריה ג(ִּדְכִתיב  י ְלך ַמְהְלִכים ּבֵ   .ָ ְוָנַתּתִ
ַגְווָנ ְמָסֳאָבא. א ָדאָהִכי ָנֵמי ּכְ ַחד , ִאי ּבִ י ַההוא ְסַטר ְוִאְתֲעִביד ּכְ ִכין ֵליה ְלַגּבֵ ָּמׁשְ ּ

א ֵני ְנׁשָ הו ְוִאּנון ִאְקרון ִנְזֵקי ּבְ ַקא ּבְ ְייהו ְלִאְתַדּבְ ִּמּנַ ּ ּ ּ ֲעָתא ְדָנִפיק ֵמַהאי . ּ ּוְבַהִהיא ׁשַ ּ
ם ּבְ יִהּנָ ּגֵ ֲאִבין ֵליה ּבַ ָּעְלָמא ָנְטִלין ֵליה ְוׁשָ ַּההוא ֲאַתר ְדַדְייֵני לֹון ִלְבֵני ְמָסֳאָבא ְדָסִאיבו ּ ּ ּ ּ

ְרַמְייהו ְורוַחְייהו ּּגַ ּ הו, ּ ק ּבְ ּוְלָבַתר ִאְתָדּבַ ּ ַחד ֵמִאּנון ִנְזֵקי ְדָעְלָמא)כט א(ְּוִאיהו ִנְזָקא . ּ   .ּ ּכְ

  ב''דף ק ע
ַני ְקִריָבא ָדא ְלִמִלין ְדאֹוַרְייָתא ֲּאִמיָנא לֹון ּבָ ּ ֵמִאּנון )מגו(ּית ְלכו ִאְתַרֲחָקא ֲאָבל ִא. ּ

ִגין ְדָלא )אלין(ִסְפִרין  ְייכו ְלִאֵלין פוְלָחִנין וְלָכל ִאּנון ִסְטִרין ) ב''דף ק ע(ּ ּבְ ִּיְסֵטי ִלּבַ ּ ּ ּּ ּ
לֹום  ְּדָקֲאַמר ָהָכא ִדיְלָמא ַחס ְוׁשָ ִריך הוא)לא(ּ א ּבְ ַתר פוְלָחָנא ְדקוְדׁשָ ְסטון ִמּבָ ּ ּתִ ּ ּ ּ ְּ ָהא ְּד. ּ

א ל ְסָפִרים ִאֵלין ַאְטַעָיין לֹון ִלְבֵני ָנׁשָ ּּכָ יִמין ֲהוו, ּ ִגין ִדְבֵני ֶקֶדם ַחּכִ ּּבְ ִּוירוָתא ְדָחְכְמָתא , ּ ּ
ים ׁשִ ָּדא ָיְרתו ֵמַאְבָרָהם ְדָיַהב ִלְבֵני ִפַלּגְ ּ ּ ר )בראשית כה(, ִּדְכִתיב, ּ ים ֲאׁשֶ ׁשִ ּ ְוִלְבֵני ַהִפַלּגְ ּ

עֹוֶדנו ַחי ֵקְדָמה ֶאל ֶאֶרץ ֶקֶדםְלַאְבָרָהם ָנַתן  נֹו ּבְ ְלֵחם ֵמַעל ִיְצָחק ּבְ נֹות ַוְיׁשַ ַּאְבָרָהם ַמּתָ ּ .
ה ִסְטִרין ַהִהיא ָחְכָמה ְלַכּמָ כו ּבְ ּוְלָבַתר ִאְתַמׁשְ ּ.  

ֲּאָבל ַזְרָעא ְדִיְצָחק חוָלָקא ְדַיֲעֹקב ָלאו ָהִכי ן ַאְבָרָהם ֶא)בראשית כה(, ִּדְכִתיב, ּ ת ּ ַוִיּתֵ
ר לֹו ְלִיְצָחק ל ֲאׁשֶ יה ַאְבָרָהם, ּכָ ק ּבֵ א ִדְמֵהיְמנוָתא ְדִאְתָדּבַ ָּדא חוָלָקא ַקִדיׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ְוָנַפק , ּ

ֵּמַההוא ַעְדָבא וֵמַההוא ִסְטָרא ּ יה , ּ ִתיב ּבֵ ב ָעָליו)בראשית כח(ַּיֲעֹקב ַמה ּכְ .  ְוִהֵנה ְיָי ִנּצָ
ה ַיֲעֹקב ַע)ישעיה מא(, ּוְכִתיב ָכא . 'ְּבִדי ְוגו ְוַאּתָ ר ָנׁש ְלִאְתַמׁשְ ֵעי ֵליה ְלּבַ ִגיֵני ָכך ּבָ ּּבְ ְ

ִדיר ִדְכִתיב יה ּתָ ָקא ּבֵ ִריך הוא וְלִאְתַדּבְ א ּבְ ַתר קוְדׁשָ ּּבָ ּ ּ ּ ּ ק)דברים י(, ְּ   .ּ ובֹו ִתְדּבָ
א ֲחֵזי ַהר ְיָי ְוגו)תהלים כד(, ּתָ ּוְלָבַתר ַאֲהַדר וֵפיַרׁש ְנִק. ' ִמי ַיֲעֶלה ּבְ ְּדָלא . ּי ַכַפִיםּ

ה ְדָלא ִאְצְטִריך ּמָ הו ּבְ ף ּבְ ּקַ ידֹוי טוְפָסא ְוָלא ִאְתּתַ ְֲעִביד ּבִ ּ ּ הו ְוָלא . ּ ַאב ּבְ ְּותו ְדָלא ִאְסּתָ ּ ּ
ֲאָבא ָיִדין ְלִאְסּתָ ְרַמְייהו ּבְ ִאּנון ִדְמָסֲאִבין ּגַ הו ְלגוָפא ּכְ ָּסִאיב ּבְ ּ ּ ּ ְּוָדא הוא ְנִקי ַכַפִים, ּ ּ ,

יה ְלִסְטָרא ָאֳחָרא, ֵלָבבּוַבר  יך ְרעוֵתיה ְוִלּבֵ ַגְווָנא ָדא ְדָלא ַאְמׁשִ ּּכְ ּ ּ ָכא , ְּ ֶּאָלא ְלִאְתַמּשְׁ
ִריך הוא א ּבְ ַתר פוְלָחָנא ְדקוְדׁשָ ּּבָ ּ ּ ְּ ּ.  
ְוא ַנְפׁשֹו א ַלׁשָ ר לא ָנׂשָ י ְקִרי. ֲאׁשֶ ִתיב ַנְפׁשִ ְּוָהא אוְקמוָה , ַנְפׁשֹו ּכְ  )א''דף קא ע(ּ

ּי ָדא ֶנֶפׁש ָדִוד ִסְטָרא ִדְמֵהיְמנוָתאַנְפׁשִ ּ ּ ׁש. ּ ַּנְפׁשֹו ָדא ֶנֶפׁש ְדַבר ָנׁש ַמּמָ ִגין ְדַכד ִיפוק . ּ ּּבְ ּּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]137דף [ -ּ

ל . ֵמַהאי ָעְלָמא ין ּכָ הו ְלֵמיַהך ּבֵ ִרין ַעל ַמה ְדִיְתַקַיים ּבְ עֹוָבִדין ְדָכׁשְ ַלק ּבְ יה ִיְסּתַ ְְוַנְפׁשֵ ּ ּ ּ ּּ ּ
ָמ ין ּכְ ִּאּנון ַקִדיׁשִ ַאְרצֹות ַהַחִיים)תהלים קטז(, א ְדַאּתְ ָאֵמרּ ּ ֶאְתַהֵלך ִלְפֵני ְיָי ּבְ ְ ּוְבִגין . ּ

א ְבָרָכה ֵמֵאת ְיָי ְוגו י ִיּשָׂ ְוא ַנְפׁשִ א ַלּשָׁ   .'ְּדָלא ָנׂשָ
א ֲחֵזי ַזר ַאְבָרָהם ֲהָוה ָיִתיב ְוָכִאיב, ּתָ ַתר ְדִאְתּגְ ַדר ְלַג, ּּבָ ִריך הוא ׁשָ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ יה ְּ ּּבֵ

ָלם ְלָיא ְלַאְקָדָמא ֵליה ׁשְ ִאְתּגַ ַלת ַמְלָאִכין ּבְ ּּתְ ְלָיא. ּ ִאְתּגַ ְּוִאי ֵתיָמא ְדָהא ּבְ ְוִכי ַמאן ָיִכיל . ּ
ִתיב ה ַמְלָאָכיו רוחֹות ְוגו)תהלים קד(, ְלֶמֱחֵמי ַמְלָאִכין ְוָהא ּכְ ֶּאָלא וַדאי ָחָמא . 'ּ עֹוׂשֶ ּ

אְּדַנֲחֵתי ְלַאְרָעא ּכְ, לֹון ה ָלך ַהאי, ַגְווָנא ִדְבֵני ָנׁשָ ְּדָהא ַוַדאי ִאּנון רוִחין , ְְוָלא ִיְקׁשֶ ּ ּ ּ
ין ין , ַּקִדיׁשִ ׁשִ ֲעָתא ְדָנֲחֵתי ְלָעְלָמא ִמְתַלּבְ ּוְבׁשַ ֲאִויֵרי וִביסֹוֵדי ְדגוְלִמין)קמד א(ּ ּ ּבַ ּ ְּוִאְתֲחזו , ּ

ֵחיזו ִדיוְקָנא ִדְלהֹון ׁש ּכְ א ַמּמָ ִּלְבֵני ָנׁשָ ּ ּ ּ.  
א ֲחֵזי א, ְוּתָ ֵני ָנׁשָ ֵחיזו ּבְ יָלה ָנַפק . ַּאְבָרָהם ָחָמא לֹון ּכְ ִאיב ִמּמִ ב ְדֲהָוה ּכָ ְּוַאף ַעל ּגַ

ִגין ְדָלא ְלִמְגַרע  ְתַרְייהו ּבְ ְּוָרַהט ֲאּבַ ְדַמת ְדָנא)מה(ּ ּ ְדֲהָוה ֲעִביד ִמּקַ ּ.  

  ב''דף קא ע
ֵחיזו ְדַמ ְמעֹון ַוַדאי ּכְ י ׁשִ ָּאַמר ַרּבִ ּ אל, ְלָאִכין ָחָמא לֹוןּ ה ִדְכִתיב ַויֹאַמר ֲאֹדָני ּבְ ִּמּמַ ף ''ּ

א ֲהָוה ַאְתָיא, ת''דל ִכיְנּתָ ה, ׁשְ ְרְסָייא ְלַגּבָ ְּוִאֵלין ֲהוו ְסִמיִכין ִדיָלה ְוּכֻ ּ ּ ּ ִגין ְדִאּנון , ּ ּּבְ ּ
ָווִנין  ַלת ִדְתחֹוָתא)צא א(ּגְ ַזר. ּ ּתְ ִגין ְדִאְתּגְ א ּבְ ּתָ ְדַמת ְּוָחָמא ַהׁשְ ּ ַמה ְדָלא ֲהָוה ָחֵמי ִמּקַ

ַזר) ב''דף קא ע(ְּדָנא ַעד ָלא  א, ִאְתּגְ ֵני ָנׁשָ ַקְדִמיָתא ָלא ֲהָוה ָיַדע ֶאָלא ְדִאּנון ּבְ ּּבְ ּ ּ ,
יה ִליחוָתא ְלַגּבֵ ׁשְ ין ְוָאתו ּבִ ּוְלָבַתר ָיַדע ְדִאּנון ַמְלָאִכין ַקִדיׁשִ ּ ּ ּ ּ ּ ֲעָתא ְדָאְמרו ֵליה . ּ ׁשַ ּּבְ ּ ּ

ׂשֹוַרת ִיְצָחק''ַּאֵי רו ֵליה ּבְ ך וִבׂשְ ּתְ ָרה ִאׁשְ ּה ׂשָ ּ ּ ָ.  
ֵּאָליו ַאְתָוון ְנקודֹות ַאי ִריך , ֶּרֶמז ְלַמה ִדְלֵעיָלא, ֹו''ְּוִסיָמן ַאי, ֹו''ּ א ּבְ ְֶרֶמז ְלקוְדׁשָ ּ

ה ָבֹאֶהל. ּהוא ה ָבֹאֶהל וְכִתיב ָהָתם . ַּויֹאֶמר ִהּנֵ ִתיב ָהָכא ִהּנֵ ל ִיְצָען  ֹא)ישעיה לג(ּּכְ ֶהל ּבַ
א ֲחֵזי. 'ְוגו יָון ְדָנקוד אי, ּתָ ּּכֵ ִתיב ְלָבַתר ַאֵיה''ּ אי ּכְ ִגין ְדִחּבוָרא ִדְדַכר , ּו ַאּמַ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ ּ

ֲחָדא ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא ְּונוְקָבא ּכְ ּ ה ָבֹאֶהל. ּ ֵדין ָאַמר ַויֹאֶמר ִהּנֵ וָרא . ּּכְ ן הוא ִקּשׁ ּמָ ּּתַ ּ
ן ְּדֹכָלא ְוַתּמָ ח ּ ּכַ ּתַ ְּוִכי ָלא ֲהוו ָיְדֵעי ַמְלֲאֵכי ִעָלֵאי ', ַּאֵיה ְוגו. )ויאמר הנה באהל( ִאׁשְ ּ

ה ָבֹאֶהל ָרה ִהּנֵ ִתיב ַאֵיה, ְּדׂשָ אי ּכְ ַהאי ָעְלָמא ֶאָלא ַמה ְדִאְתָמַסר . ַּאּמַ ֶּאָלא ָלא ָיְדֵעי ּבְ ּ ּ
  .ְּלהו ְלִמְנַדע
א ֲחֵזי  ֶאֶר)שמות יב(ּתָ י ּבְ ִליִחין וַמְלָאִכין ִאית . ץ ִמְצַרִים ֲאִני ְיָי ְוָעַבְרּתִ ה ׁשְ ּמָ ְּוִכי ּכַ

ִריך הוא א ּבְ ֵּליה ְלקוְדׁשָ ּ ין ִטָפה ְדבוְכָרא ְלַההוא ְדָלא , ְּ ִגין ְדִאּנון ָלא ָיְדֵעי ּבֵ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ
ְלחֹודֹוי ִריך הוא ּבִ א ּבְ ר קוְדׁשָ ּּבוְכָרא ּבַ ּ ְּ.  

ַגְווָנא ָדא  ים) טיחזקאל(ּּכְ ו ַעל ִמְצחֹות ָהֲאָנׁשִ אי ְצִריִכין.  ְוִהְתֵויָת ּתָ ִגין . ְוַאּמַ ֶּאָלא ּבְ
ְּדִאּנון ָלא ָיְדֵעי ין , )ידעי(ֶּאָלא ַמה ְדִאְתָמַסר לֹון ְלִמְנַדע , ּ ל ִאּנון ִמִלין ְדַזּמִ גֹון ּכָ ּּכְ ּּ

ִריך הוא ְלַאְייָתָאה ַעל ָעְלָמא א ּבְ ּקוְדׁשָ ִריך הוא ַאֲעַבר ּוַמאי ַטְעָמ. ְּ א ּבְ ִגין ְדקוְדׁשָ ּא ּבְ ּ ְּ

ין ְלַאְיָתָאה ַעל ָעְלָמא ַהִהיא ִמָלה ְדַזּמִ ֻכְלהו ְרִקיִעין ּבְ רֹוָזא ּבְ ּּכָ ּּ.  



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]138דף [ -ּ

  א''דף קב ע
ַכח  ּתְ ָלא ִאׁשְ ֲעָתא ִדְמַחּבְ ׁשַ ַגְווָנא ָדא ּבְ ְסָיא ) א''דף קב ע(ּּכְ ר ָנׁש ְלִאְתּכַ ֵעי ּבַ ָעְלָמא ּבָ ּבְ

ֵבי לּבְ ִגין ְדָלא ִיְתַחּבֵ ׁשוָקא ּבְ ֵּתיה ְוָלא ִיְתֲחֵזי ּבְ ּ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ּ ם לא )שמות יב(, ּכְ  ְוַאּתֶ
יתֹו ַעד ּבֶֹקר ֵּתְצאו ִאיׁש ִמֶפַתח ּבֵ ְייהו . ּ אבל מקמי קודשא בהך , אין, דיכיל לאסתתרא(ִּמּנַ

ָרא))א יכיל''ס(הוא לא  ּתְ ֵעי ְלִאְסּתַ ִתיב.  ּבָ ִרים )ירמיה כג(, ַמה ּכְ ְסּתָ ּמִ ֵתר ִאיׁש ּבַ  ִאם ִיּסָ
  .ַּוֲאִני ֹלא ֶאְרֶאּנו ְנֻאם ְיָי

ך ּתֶ ָרה ִאׁשְ ַָאֵיה ׂשָ ה, ּ ְּדָלא ָבעו לֹוַמר ַקּמָ ּ ה ָבֹאֶהל ִמָיד ַויֹאֶמר ׁשֹוב , ּ יָון ְדָאַמר ִהּנֵ ּּכֵ ּ ּ
ך ְו ּתֶ ָרה ִאׁשְ ה ֵבן ְלׂשָ ֵעת ַחָיה ְוִהּנֵ ָָאׁשוב ֵאֶליך ּכְ ָּ א ֲחֵזי. 'גוּ ְּדַעד ָלא , אֹוַרח ַאְרָעא, ּתָ

ְייהו ְלֵמיַכל ָלא ָאְמרו ֵליה ִמיֵדי ַּאְזִמין ַאְבָרָהם ַקּמַ ּ ּ ִגין ְדָלא ִיְתֲחֵזי ִדְבִגין ַהִהיא , ּ ּּבְ ּ
ׂשֹוָרה ָקא ַאְזִמין ְלהו ְלֵמיַכל ׂשֹו, ּּבְ ֵדין ָאְמרו ֵליה ַהִהיא ּבְ ַתר ִדְכִתיב ַויאֵכלו ּכְ ּּבָ ּ ּ   .ָרהּּ

ַּויֹאֵכלו ך ְוִכי ַמְלֲאֵכי ִעָלֵאי ָאְכֵלי, ּ ָּסְלָקא ַדְעּתָ ְ ִגין ְיָקָרא ְדַאְבָרָהם ִאְתֲחֵזי , ּ ֶּאָלא ּבְ ּ
י ֶאְלָעָזר ַויֹאֵכלו ַוַדאי. ָהִכי ָּאַמר ַרּבִ ּ ִגין ְדִאּנון , ּ ּּבְ א ְוָלא )קד א(ּ א ְדָאִכיל ֶאׁשָ ּ ֶאׁשָ

ְטָרא ְדַאְבָרָהם ָאְכֵלי ְלֵעיָלא ְּוָכל ַמה ְדָיַהב ל, ִאְתֲחֵזי ִגין ְדִמּסִ ֹּון ַאְבָרָהם ָאְכֵלי ּבְ דאכלי (ּ
  .)מההוא סטרא דלעילא

א ֲחֵזי ְייהו , ּתָ ך ַאְקִריב ַקּמַ ָטֳהָרה ִאיהו ָקא ָאִכיל וְבִגין ּכָ ל ַמה ְדָאִכיל ַאְבָרָהם ּבְ ּּכָ ּ ּ ְּ

ֵביֵתיה ַדְכָי, ְוָאְכֵלי ְּוָנִטיר ַאְבָרָהם ּבְ ּא וְמָסֲאבוָתאּ ר ָנׁש ְדִאיהו ְמָסַאב , ּ ְּדֲאִפילו ּבַ ּ ּ לא (ּּ

עד , א לא הוה משמש בביתיה''נ( )יכיל לקרבא לביתיה כדין ידע אברהם דהא מסאב איהו ועביד
ֵביֵתיה, ּ ֵליה ְטִביָלה)דעביד ְדָקא ָחֵזי ֵליה ּבְ ְבָעה יֹוִמין ּכְ ּאֹו ֲעִביד ֵליה ְלַנְטָרא ׁשִ ּ ְוָהִכי , ּ

ּוא ַוַדאיה ּ.  

  ב''דף קב ע
ִתיב א ֲחֵזי ּכְ ר לא ִיְהֶיה ָטהֹור ִמְקֶרה ַלְיָלה ְוגו)דברים כג(, ּתָ ַמאי . ' ִאיׁש ֲאׁשֶ

יה ַקְנּתֵ ִים, ּּתַ ּמָ יה ֻטְמָאה . ְוָהָיה ִלְפנֹות ֶעֶרב ִיְרַחץ ּבַ גֹון ) ב''דף קב ע(ִּאֲעַרע ּבֵ ָאֳחָרא ּכְ
ִרי ְמָסֲאבו ְס)א סגירו או נדה''נ(ִזיָבה אֹו  ִּגיַרת ִנָדה ְדֲהוו ּתְ ּ ּ ַהִהיא , ּ ָּלא ַסְגָיא ֵליה ּבְ

יל ֻטְמָאה ָאֳחָרא )בגין(ְטִביָלה  יה ֶקִרי ֹקֶדם ְדַקּבִ ין ְדִאֲעַרע ּבֵ ּ ּבֵ ּ יה )בגין(ּ ין ְדִאֲעַרא ּבֵ ּ ּבֵ ּ
  .ְלָבָתר

ֵני ְטִביָלה ְלֻכְלהו ָרה ֲהוו ְמַתּקְ ְּוַאְבָרָהם ְוׂשָ יִּאיהו ְלַג, ּ ַמאי ַטְעָמא . ְבֵרי ְוִאיִהי ְלַנּשֵׁ
א ָאה ִלְבִני ָנׁשָ ִגין ְדִאיהו ָטהֹור ְוִאְקֵרי ָטהֹור, ִאֲעַסק ַאְבָרָהם ְלַדּכָ ּּבְ  )איוב יד(, ִּדְכִתיב. ּ

ן ָטהֹור ִמָטֵמא לא ֶאָחד ַרח. ִּמי ִיּתֵ ָּטהֹור ָדא ַאְבָרָהם ְדָנַפק ִמּתֶ ּ.  
ִגי ְמעֹון ָאַמר ּבְ י ׁשִ א ְדַאְבָרָהםַרּבִ ָנא ַההוא ַדְרּגָ ּן ְלַתּקָ ּ ּוַמאן ִאיהו ַמִי, ּ ך . ם''ּ ְְבִגין ּכָ

ַמָיא ִני ָעְלָמא ּבְ ָאה ּבְ ְלָאִכין. ַאְתִקין ְלַדּכָ ֲעָתא ְדַאְזִמין ַלּמַ ּוְבׁשַ ירוָתא ְדִמלֹוי ַמה , ּ ּׁשֵ ּ ּ
ִתיב יוַקח ָנא ְמַעט ַמִים ַההוא. ּּכְ ָפא ּבְ ּקְ ִגין ְלִאְתּתַ הּּבְ ָראן ּבָ א ְדַמִיין ׁשָ ּ ַדְרּגָ ְוְבִגיֵני ָכך . ּ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]139דף [ -ּ

א ִמּכָֹלא ֵני ָנׁשָ י ְלָכל ּבְ ְטָרא ְדֲעבֹוָדה ָזָרה. ֲּהָוה ְמַדּכֵ י לֹון ִמּסִ ְטָרא , ְּמַדּכֵ י לֹון ִמּסִ ּוְמַדּכֵ
את ְלָנׁשִ, ִּדְמָסֳאָבא ָרה ְמַדּכַ י ְלגוְבִרין ָהִכי ָנֵמי ׂשָ ה ְדִאיהו ְמַדּכֵ ְּוַכּמָ ּ ְלהו , יןּ חו ּכֻ ּכָ ּתַ ְּוִאׁשְ ּ

ְייהו ָדְכָיין ִמּכָֹלא ְּדַאְתָיין ְלַגּבַ ּ ּ ּ.  
א ֲחֵזי ן, ּתָ ּמָ ָכל ֲאַתר ְדִדיוֵריה ּתַ ִּאיָלָנא ָנַטע ַאְבָרָהם ּבְ ּ ָכל ֲאַתר , ּּ ְוָלא ֲהָוה ָסִליק ּבְ

ְדָקא ְיאות ַאְרָעא ִדְכָנַען, ּּכְ ֲעָתא ְדִדיוֵריה ּבְ ׁשַ ר ּבְ ּּבַ ּ ּ ּוְבַההוא ִאיָלָנא ֲהָוה ָיַדע ַמאן , ּ ּ
ֲעבֹוָדה ָזָרה ִריך הוא וַמאן ְדִאְתַאִחיד ּבְ א ּבְ קוְדׁשָ יה ּבְ ְּדִאְתַאִחיד ּבֵ ּ ּ ּ ְּ.  

ִריך הוא א ּבְ קוְדׁשָ ַּמאן ְדִאְתַאִחיד ּבְ ּ יה , ְּ ִּאיָלָנא ֲהָוה ָפִריׂש ַעְנפֹוי ְוֲחֵפי ַעל ֵריׁשֵ ּ ּ
ְּוֲעִביד ֲעֵליה ִצָלא ָיֶאה ִסְטָרא ְדֲעבֹוָדה ָזָרה ַההוא ִאיָלָנא ֲהָוה , ּ ּוַמאן ְדִאְתַאִחיד ּבְ ּ ּ ּ

ַלק ְוַעְנפֹוי ֲהוו ְסִליִקין ְלֵעיָלא ִּאְסּתַ ּ ֵדין ֲהָוה ָיַדע ַאְבָרָהם ְוַאְזִהיר ֵליה. ּ ְוָלא ַאֲעֵדי , ּּכְ
ִריך הו א ּבְ ְמֵהיְמנוָתא ְדקוְדׁשָ ן ַעד ְדִאְתַאִחיד ּבִ ּמָ ִּמּתַ ּ ּ ּ ְּוָהִכי ַמאן ְדִאיהו ַדְכָיא , אְּ ּ א ''ד(ּ

ל ֵליה ִאיָלָנא)ג הכי''ל ל ֵליה. ּ ְמַקּבֵ ַּמאן ְדִאיהו ְמָסַאב ָלא ְמַקּבֵ ּ ֵדין ָיַדע ַאְבָרָהם . ּ ּכְ
ַמָיא י לֹון ּבְ   .ּוְמַדּכֵ

חֹות ַההוא ִאיָלָנא ּוַמֲעָייָנא ְדַמָיא ֲהָוה ּתְ ּוַמאן ְדָצִריך ְטִביָלה ִמָיד ַמ, ּ ְ ּ ִיין ָסְלִקין ּ
יה ְלִקין ַעְנפֹוי, ְּלַגּבֵ ְּוִאיָלָנא ִאְסּתַ ֵדין ָיַדע ַאְבָרָהם ְדִאיהו ְמָסָאָבא וָבֵעי ְטִביָלה ִמָיד, ּ ּּכְ ּ ּ ּ ,

ְבָעה יֹוִמין ֳאָבא וְלִאְסַתְמָרא ׁשִ ֵדין ָיַדע ְדָבֵעי ְלִאְסּתָ ְּוִאם ָלאו ַמָיא ְנִגיָבן ּכְ ּ.  
א ֲחֵזי ְּדֲאִפילו , ּתָ ִגין ּּ ַחת ָהֵעץ ּבְ ֲענו ּתַ ְלָאִכין ָאַמר לֹון ְוִהּשָׁ ֲעָתא ְדַאְזִמין לֹון ְלּמַ ׁשַ ּּבְ ּ

הו ְּלֶמחֵמי וְלִמְבַדק ּבְ ּ ֵני ָעְלָמא, ּ ִדיק ְלָכל ּבְ ּוְבַההוא ִאיָלָנא ֲהָוה ּבָ ִגין )לקבל(ְוָרָזא . ּ  ּבְ
ִריך הוא ָקא  א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ָאַמר ְדִאיהו ִאיָלָנא)עבד(ְּ ּ ְדַחֵיי ְלֹכָלאּ ַחת , ּ ֲענו ּתַ ך ְוִהּשָׁ ּוְבִגין ּכָ ְּ

ַחת ֲעבֹוָדה ָזָרה   .ָהֵעץ ְוֹלא ּתַ
א ֲחֵזי ד ָחב ָאָדם, ְוּתָ ֵעץ ַהַדַעת טֹוב ָוָרע ָחב, ּכַ ִּדְכִתיב וֵמֵעץ ַהַדַעת ְוגו, ּּבְ ּ ְּוִאיהו ' ּ

יה ָחב ְוָגַרם מֹוָתא ְלָעְלָמא ה ֶפ. ּּבֵ ִתיב ְוַעּתָ ם ֵמֵעץ ַהַחִיים ְוגוַּמה ּכְ ַלח ָידֹו ְוָלַקח ּגַ . 'ּן ִיׁשְ
ִאיָלָנא ָאֳחָרא ַאְתִקין ָעְלָמא ְדהוא )וגרם מותא לכל בני עלמא( ּ ְוַכד ֲאָתא ַאְבָרָהם ּבְ ּ

ֵני ָעְלָמא ִּאיָלָנא ְדַחֵיי ְואֹוַדע ְמֵהיְמנוָתא ְלָכל ּבְ ּּ:  
ֵעת ַחָיה ַּויֹאֶמר ׁשֹוב ָאׁשוב ֵאֶליך ּכָ ָּ י ִיְצָחק ׁשֹוב ָאׁשוב. ּ ֵעי , ָּאַמר ַרּבִ ּׁשֹוב ָיׁשוב ִמּבָ

יָדא , ֵּליה ִריך הוא ִאיהו ְוָלא ּבִ א ּבְ יָדא ְדקוְדׁשָ ְּדָהא ַמְפְתָחא ָדא ְלִמְפַקד ֲעָקרֹות ּבִ ּ ּ ּ ּ ְּ

ִליָחא ָאֳחָרא יָדא. ִּדׁשְ ָחן ִאּנון ְדָלא ִאְתְמָסרו ּבִ ַלת ַמְפּתְ ָמה ְדָתִניָנן ּתְ ּּכְ ּ ּ ִליָחאּ ְּדַחָיה . ּ ִדׁשְ ּ
ִמים ִתים וְגׁשָ ּוְתִחַית ַהּמֵ ִתיב ׁשֹוב ָאׁשוב. ּּ אי ּכְ ִליָחא ַאּמַ יָדא ִדׁשְ ְּוהֹוִאיל ְדָלא ִאְתְמָסרו ּבִ ּ ּ .

ִריך הוא ְדֲהָוה ָקִאים ֲעַלְייהו ָאַמר  א ּבְ ֶּאָלא ַוַדאי קוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ ִתיב , ּ ִמָלה)ליה(ּ ך ּכְ ְְבִגין ּכָ

ָׁשֹוב ָאׁשוב ֵאֶליךַּויֹאֶמר  ּ.  

  א''דף קג ע



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]140דף [ -ּ

א ֲחֵזי ָכל ֲאַתר ִדְכִתיב ַויֹאֶמר ְסָתם אֹו ַוִיְקָרא ְסָתם הוא ַמְלָאָכא ִדְבִרית ְוָלא , ְוּתָ ּּבְ ּ ּּ ּ
ַּויֹאֶמר ִדְכִתיב. ָאֳחָרא ַמע ְוגו)שמות טו(, ּ ׁשְ ֹמַע ּתִ ַּויֹאֶמר ְוָלא ָקֲאַמר ַמאן ' ּ ַויֹאֶמר ִאם ׁשָ

ה ְוָלא ָקֲאַמר ַמאן ֲהָוה)ויקרא א(, ְּקָרא ִדְכִתיבַּוִי. ּהוא , ָּאַמר ִדְכִתיב. ּ ַוִיְקָרא ֶאל מׁשֶ
ה ָאַמר ְוגו)שמות כד( אוף הכי דכתיב ויאמר שוב אשוב (. ְוָלא ָאַמר ַמאן ֲהָוה'  ְוֶאל מׁשֶ

י ַמְלָאָכא ִדְב)הוה) א''דף קג ע(ויאמר סתם ולא קאמר מאן  ָכל ַהּנֵ ּ ֶאָלא ּבְ ִּרית ֲהָוה ְוֹכָלא ּ
ָמר ִריך הוא ִאּתְ א ּבְ קוְדׁשָ ּּבְ ִתיב ַויֹאֶמר ׁשֹוב ָאׁשוב ֵאֶליך ְוגו. ְּ ך ּכְ ָוְבִגין ּכָ ְּ ה ֵבן . 'ּּ ְוִהּנֵ

ך: 'ְוגו ּתְ ָרה ִאׁשְ ה ֵבן ְלׂשָ ה ֵבן ְלך. ְָוִהּנֵ ִתיב ְוִהּנֵ ִגין ְדָלא , ַָמאי ַטְעָמא ָלא ּכְ ֶּאָלא ּבְ ּ
ְדְבַקְדִמיָתאַּיֲחׁשֹב ְדָהא  ְמעֹון ָפַתח ְוָאַמר. ִּמן ָהָגר ִאיהו ּכִ י ׁשִ ד )מלאכי א(, ַּרּבִ ן ְיַכּבֵ  ּבֵ

ד ָאב ָדא ִיְצָחק ְלַאְבָרָהם. ָאב ְוֶעֶבד ֲאדֹוָניו ן ְיַכּבֵ יד ֵליה. ּּבֵ ּבִ ֲעָתא ְדֲעַקד , ֵּאיָמַתי ּכַ ׁשַ ּּבְ
ָחא וְבָעא ְלִמְקַרב ֵלי י ַמְדּבְ ּבֵ ֵּליה ַעל ּגַ ָנאּ ִנין ֲהָוה, ּה ָקְרּבָ ַבע ׁשְ ָלִתין וׁשְ ר ּתְ , ְּוִיְצָחק ּבַ

ִעיט , ְוַאְבָרָהם ֲהָוה ָסָבא ְּדִאילו ֲהָוה ּבָ ַרְגָלא ַחד ָלא ָיִכיל ְלֵמיַקם ַקֵמיה)א ביה''ס(ּ , ּ ּבְ
ִגי, )כל שכן למעבד ליה( ַחד ִאיְמָרא ּבְ ְּוִאיהו אֹוִקיר ֵליה ְלֲאבֹוי ְוֲעַקד ֵליה ּכְ ּ ד ּ ן ְלֶמְעּבַ

ְּרעוֵתיה ְדֲאבֹוי ּ ַדר ֵליה ְלָחָרן. ּ ְוֶעֶבד ֲאדֹוָניו ָדא ֱאִליֶעְזִר ְלַאְבָרָהם)קמו ב(. ּ ד ׁשַ ּּכַ ְוֲעַבד , ּ
ל ְרעוֵתיה ְדַאְבָרָהם ּּכָ ּ ָמה ִדְכִתיב, ּ ַרך ֶאת ֲאדֹוִני ְוגו)בראשית כד(, ְּואֹוִקיר ֵליה ּכְ . 'ְ ַוְיָי ּבֵ

ִגין ְלאֹוִקיר ֵליה ְלַאְבָרָהם, ּ ַויֹאֶמר ֶעֶבד ַאְבָרָהם ָאֹנִכי)בראשית כד(ּוְכִתיב  ר . ּּבְ ְּדָהא ּבַ
ֵחיזו ָלא ָאַמר  ִפיר ּבְ ְדָקא ְיאות ׁשַ ֶסף ְוָזָהב ְוַאְבֵני ְיָקר וְגַמִלין ְוִאיהו ּכְ ָּנׁש ְדֲהָוה ַמְייֵתי ּכֶ ּ ּ ּ ּּ ּ

ְּדִאיהו ְרִחיָמא ְדַאְבָרָהם אֹו ָקִריָבא ִדיֵל ּ ּ ִגין ְלַסְלָקא , ֶּאָלא ָאַמר ֶעֶבד ַאְבָרָהם ָאֹנִכי. ּיהּ ּּבְ
ֵעיַנְייהו ְבָחא ְדַאְבָרָהם וְלאֹוִקיר ֵליה ּבְ ׁשִ ּּבְ ּ ּ ּ.  

ד ָאב ְוֶעֶבד ֲאדֹוָניו ן ְיַכּבֵ ַני. ְּוַעל ָדא ּבֵ ָרֵאל ּבָ ֵעיַנְייכו לֹוַמר ְדֲאָנא . ְּוַאּתון ִיׂשְ ְּקָלָנא ּבְ ּ
ֲּאבוכֹון אֹו ְדַא ה ֵבן. 'ְּוִאם ָאב ָאִני ַאֵיה ְכבֹוִדי ְוגו. ּּתון ֲעָבִדין ִליּ ך ְוִהּנֵ ָּדא הוא , ְְבִגין ּכָ ּ

ן ַוַדאי ָמֵעאל, ּּבֵ ְדָקא ָחֵזי. ְוָלא ִיׁשְ ן ְדאֹוִקיר ְלֲאבֹוי ּכְ ָּדא הוא ּבֵ ּ ּ.  
ך ּתֶ ָרה ִאׁשְ ה ֵבן ְלׂשָ ָרה. ְָוִהּנֵ ן ְלׂשָ ִּדְבִגיֵניה ִמיַתת, ּבֵ ה ַעד ִּדְב, ּ ִאיַבת ַנְפׁשָ ִּגיֵניה ּכְ ּ

ְּדַנְפַקת ִמיָנה ָרה. ּ ה ֵבן ְלׂשָ ִריך הוא ָיִתיב . ְוִהּנִ א ּבְ ֲעָתא ְדקוְדׁשָ ׁשַ ִגיֵניה ּבְ ָלָקא ּבְ ְּלִאְסּתַ ּ ּ ְּ ּ
ִדיָנא ַעל ָעְלָמא ָרה ְוגו. ּבְ ִּדְכֵדין ַוְיָי ָפַקד ֶאת ׂשָ ִגיִניה ְד' ּ ָרה ּבְ ֵרי ְלׂשָ ְּדָהא ַמְדּכְ ּ ִיְצָחק ּ

ָרה  ן ְלׂשָ ְּוַעל ָדא ִאיהו ּבֵ ָרה. )אנהו מלאכי אמרו(ּ ה ֵבן ְלׂשָ ּ ְדָהא נוְקָבא ָנְטָלא )דין(. ְוִהּנֵ ּ
ּ ִלְבָרא ִמן ְדכוָרא)ליה( ּ:  

ָרה ׁשֹוַמַעת ֶפַתח ָהֹאֶהל ְוהוא ַאֲחָריו ְּוׂשָ ֵעי ֵליה, ַּמאי ְוהוא ַאֲחָריו. ּ . ְּוִהיא ַאֲחָריו ִמּבָ
ָרה ׁשֹוַמַעת ַמה ְדֲהָוה ָאַמר , ָּזא ִאיהוֶּאָלא ָר והוא . פתח האהל דא קודשא בריך הוא(ְּוׂשָ

ָאה)אחריו מאן דהוה אמר ּתָ א ּתַ ּ ֶפַתח ָהֹאֶהל ָדא ַדְרּגָ ּ ִּפְתָחא ִדְמֵהיְמנוָתא. ּ ּ ְּוהוא ַאֲחָריו . ּ
א ִעָלָאה )דא( ּ ְדאֹוֵדי ֵליה ַדְרּגָ ּ ּ פתח האהל .  קודשא בהך הואא פתח האהל והוא אחריו דא''נ(ּ

ְמַעת . )והוא אחריו דא דרגא עלאה, דא דרגא תתאה ָעְלָמא ָלא ׁשָ ָרה ּבְ ִּמן יֹוָמא ְדֲהַות ׂשָ
ֲעָתא ר ַההוא ׁשַ ִריך הוא ּבַ א ּבְ ִּמָלה ְדקוְדׁשָ ּ ּ ְּ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]141דף [ -ּ

ַמע ִמִלין ִגין ְלִמׁשְ ָרה ֶפַתח ָהֹאֶהל ּבְ ָּדָבר ַאֵחר ְדֲהַות ָיְתָבא ׂשָ ּ ּ ְמַעת ַהאי ִמָלה ְוִה. ּ ּיא ׁשָ
ה ַאְבָרָהם ר ּבָ ּשַׂ ְּדִאְתּבַ א. ּ ְוהוא ַאֲחָריו)א''ד(. ּ ִכיְנּתָ ַּאְבָרָהם ְדֲהָוה ָיִתיב ַאחֹורֹוי ִדׁשְ ּ :

ָיִמים ִאים ּבַ ָרה ְזֵקִנים ּבָ ָיִמים. ְּוַאְבָרָהם ְוׂשָ ִאים ּבַ ֵדין . ַּמאי ּבָ עוִרין ְדיֹוִמין ְדִאְתֲחֵזי ּכְ ּׁשִ ּ ּ
ִעים, ְּלהו ׁשְ ְדָקא ָיאֹות, ַחד ֵמָאה ְוַחד ּתִ עוָרא ְדיֹוִמין ּכְ יֹוִמין ׁשִ ָּעאלו ּבְ ּ ָיִמים. ּ ִאים ּבַ . ּּבָ

י ָבא ַהיֹום ְדִאֲעַרב יֹוָמא ְלֵמיַעל ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ּכִ ּּכְ ים. ּ ׁשִ ּנָ ָרה ֹאַרח ּכַ . ָחַדל ִלְהיֹות ְלׂשָ
ִע ְרָמה ּבְ ֲעָתא ָחַמאת ּגַ ּדוָנא ָאֳחָראְּוַהִהיא ׁשַ ך ָאְמָרה ַוֲאדֹוִני ָזֵקן ְדָהא ִאיהו . ּ ּוְבִגין ּכָ ּ ְּ

ִגין ְדִאיהו ָסָבא ָּלא ְכַדאי ְלאֹוָלָדא ּבְ ּ.  
י ְיהוָדה ָפַתח  ַּרּבִ ְבּתֹו ִעם ִזְקֵני ָאֶרץ)משלי לא(ּ ׁשִ ֲעָלה ּבְ ָעִרים ּבַ ּשְׁ א ֲחֵזי. ּ נֹוַדע ּבַ , ּתָ

ִריך הוא ִאְסּתַ א ּבְ ּקוְדׁשָ ִעילוָיא ַסְגָיאְּ ִניז ְוָסִתים ּבְ יָקֵריה ְדִאיהו ּגָ ַּלק ּבִ ּ ּ ּ ָלאו ִאיַתי . ּ
ֵרי ָעְלָמא ְדָיִכיל ְלָקְייָמא ַעל ָחְכָמָתא ִדיֵליה ְוָלא  ָעְלָמא ְוָלא ֲהָוה ִמן יֹוָמא ְדִאְתּבְ ּּבְ ּ ּ

יה   .ָּיִכיל ְלָקְייָמא ּבֵ

  ב''דף קג ע
ִניז ְוָסִתים ִגין ְדִאיהו ּגָ ּּבְ ַלק ְלֵעיָלא ְלֵעיָלאּ ֵאי ָלא ָיְכִלין , ּ ְוִאְסּתַ ְּוֻכְלהו ִעָלֵאי ְוַתּתָ ּ

ָקא ַּעד ְדֻכְלהו ָאְמִרין , ְּלִאְתַדּבְ בֹוד ְיָי ִמְמקֹומֹו)יחזקאל ג(ּ רוך ּכְ ְ ּבָ ֵאי ָאְמֵרי ְדִאיהו . ּ ּתָ ּּתַ ּ
בֹודֹו)תהלים קיג(, ְּלֵעיָלא ִדְכִתיב ַמִים ּכְ א ִדְכִתיבִעָלֵא.  ַעל ַהּשָׁ ּי ָאְמֵרי ְדִאיהו ְלַתּתָ ּ ּ ,

בֹוֶדך)תהלים נז( ל ָהָאֶרץ ּכְ בֹוד ְיָי . ָ ַעל ּכָ רוך ּכְ ֵאי ָאְמֵרי ּבָ ְַעד ְדֻכְלהו ִעָלֵאי ְוַתּתָ ּ ּ ּּ
יה. ִמְמקֹומֹו ִגין ְדָלא ִאְתְייַדע ְוָלא ֲהָוה ַמאן ְדָיִכיל ְלָקְייָמא ּבֵ ּּבְ ּ ְוַאּתְ ֲאַמְרּתְ נֹוָדע , ּ

ֲעָלהּבַ ָעִרים ּבַ   )ב''דף קג ע(. ּּשְׁ

ק  ִריך הוא ְדִאיהו ִאְתְיַדע ְוִאְתָדּבַ א ּבְ ְעָלה ָדא קוְדׁשָ ָעִרים ּבַ ּשְׁ ֶּאָלא ַוַדאי נֹוָדע ּבַ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ ּ
רוָחא ְדָחְכְמָתא ָקא ּבְ ה ְדָיִכיל ְלִאַדּבְ ּמָ ל ַחד ּכַ יה ּכָ ִלּבֵ ֵער ּבְ ְּלפום ַמה ִדְמׁשַ ּ ּ ּ ּ ּ ּוְלפום ַמ. ּ ה ּ

יה ִלּבֵ יה ָהִכי ִאְתְיַדע ּבְ ִלּבֵ ֵער ּבְ ִּדְמׁשַ ּ ָעִרים. ּ ִאּנון ׁשְ ָעִרים ּבְ ּשְׁ ּוְבִגיִני ָכך נֹוָדע ּבַ ֲאָבל . ְּ
ָקא וְלִמְנַדע ֵליה ְדָקא ְיאות ָלא ֲהָוה ַמאן ְדָיִכיל ְלִאַדּבְ ְּדִאְתְיַדע ּכְ ּ ּ ּ ּ ּ.  

ֲע ָעִרים ּבַ ּשְׁ ְמעֹון ָאַמר נֹוָדע ּבַ י ׁשִ ָעִרים. ָּלהַרּבִ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר . ַמאן ׁשְ  )תהלים כד(ּכְ
או ִפְתֵחי עֹוָלם ׂשְ יֶכם ְוִהּנָ ָעִרים ָראׁשֵ או ׁשְ ּׂשְ ּ ין ִעָלִאין . ּ ָעִרים ְדִאּנון ַדְרּגִ ּוְבִגין ֵאלו ׁשְ ּּ ּ ּ ּ ּ

ִריך הוא א ּבְ ִגיַנְייהו ִאְתְיַדע קוְדׁשָ ּּבְ ּ יהְּוִאי ָלא ָלא ָיְכִלין ְלִאְתַדּבָ. ְּ   .ָּקא ּבֵ
א ֲחֵזי ר ָנׁש ָלאו ִאיהו , ּתָ ָמָתא ְדּבַ ְּדָהא ִנׁשְ ּ ּ ַמאן ְדָיִכיל ְלִמְנַדע ָלה)א לא אית''נ(ּ ּ ,

ך  ָמָתא ְבִגין ּכָ ין ְדָעְבִדין אוָמנוָתא ְדִנׁשְ ְייִפין ְדגוָפא ְוִאּנון ַדְרּגִ ִגין ִאֵלין ׁשַ ְֶאָלא ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
ָמָתא ּכָ. ִאְתְיַדע ְוָלא ִאְתְיַדע ִגין ְדִאיהו ִנׁשְ ִריך הוא ִאְתְיַדע ְוָלא ִאְתְיַדע ּבְ א ּבְ ּך קוְדׁשָ ּ ּ ְּ ְ

ִניז ְוָטִמיר ִמּכָֹלא ָמָתא רוָחא ְלרוָחא ּגָ ְּלִנׁשְ ּ ָמָתא , ּ ָעִרים ְדִאּנון ִפְתִחין ְלִנׁשְ ִאּנון ׁשְ ֲּאָבל ּבְ ּ ּ ּ
ִריך הוא א ּבְ ִּאְתְיַדע קוְדׁשָ ְּ.  

א ֲחֵזי אִּאית ִפ, ּתָ א ְלַדְרּגָ ִריך , ְתָחא ְלִפְתָחא ְוַדְרּגָ א ּבְ ְייהו ְיִדיַע ְיָקָרא ְדקוְדׁשָ ְוִמּנַ ּ ּ ּ ּ
ָּדא הוא ִפְתָחא ְדֶצֶדק, ֶּפַתח ָהֹאֶהל. ּהוא ּ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר . ּ י ''ּו ִל''ּ ִפְתח)תהלים קיח(ּכְ



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]142דף [ -ּ

ֲעֵר יה' ק ְוגו''י ֶצֶד''ׁשַ ָּדא ִפְתָחא ַקְדָמָאה ְלָאֳעָלא ּבֵ ָאר , ּּ ל ׁשְ ּוְבַהאי ִפְתָחא ִאְתַחזון ּכָ ּּ ּ
ִּפְתִחין ִעָלִאין ִגין )פתחא(ַּמאן ְדָזֵכי ְלַהאי . ּ ָאר ִפְתִחין ּבְ יה וְבֻכְלהֹו ׁשְ ּ ָזֵכי ְלִמְנַדע ּבֵ ּ ּ

ָראן ֲעֵליה ְּדֻכְלהו ׁשָ ּ ּ.  
א ְדִפְתָחא ָדא ָלא ִאְתְיַדע ּתָ ָגלוָת. ְּוַהׁשְ ָרֵאל ּבְ ִגין ְדִיׂשְ ּּבְ ָלקו ּ ּא ְוֻכְלהו ִפְתִחין ִאְסּתַ ּּ ּ
ָקא יה ְוָלא ָיְכִלין ְלִמְנַדע וְלִאְתַדּבְ ִּמּנֵ ּ לוָתא ְזִמיִנין . ּ ָרֵאל ִמן ּגָ ִזְמָנא ְדִיְפקון ִיׂשְ ֲּאָבל ּבְ ּ ּ

ְדָקא ְיאות ֵרי ֲעֵליה ּכְ ין ִעָלִאין ְלִמׁשְ ְלהו ַדְרּגִ ּּכֻ ּ ּ ּּ.  
ִני ָעְלָמא ָח ּוְכֵדין ִיְנְדעון ּבְ ְדַמת ְדָנאּ יָרא ַמה ְדָלא ֲהוו ָיְדִעין ִמּקַ ְּכְמָתא ִעָלָאה ַיּקִ ּ ּ ּ .

ּ ְוָנָחה ָעָליו רוַח ְיָי רוַח ָחְכָמה וִביָנה רוַח ֵעָצה וְגבוָרה רוַח ַדַעת )ישעיה יא(, ִּדְכִתיב ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
ָאה ְד. ְוִיְרַאת ְיָי ּתָ ָרָאה ַעל ַהאי ִפְתָחא ּתַ ְלהו ְזִמיִנין ְלַאׁשְ ּּכֻ ִּאיהו ֶפַתח ָהֹאֶהלּּ ְּוֻכְלהו . ּ

ֶצֶדק ַדִלים ְוגו ַפט ּבְ ִגין ְלֵמיַדן ָעְלָמא ִדְכִתיב ְוׁשָ יָחא ּבְ א ְמׁשִ ָרָאה ַעל ַמְלּכָ ְּזִמיִנין ְלַאׁשְ ּ ּ'.  
ר ַאְבָרָהם ּשַׂ ד ִאְתּבַ ִגיֵני ָכך ּכַ ָמר ִדְכִתיב ַויֹאֶמ, ְּבְ ָמה ְדִאּתְ א ֲהָוה ָאַמר ּכְ ַּהאי ַדְרּגָ ּ ר ּ

ֵעת ַחָיה ּׁשֹוב ָאׁשוב ֵאֶליך ּכָ ָ ִתיב ַמאן ֲהָוה, ַּויֹאֶמר. ּ ְּוָדא הוא ֶפַתח ָהֹאֶהל. ָלא ּכְ ְוַעל . ּ
ְדַמת ְדָנא ָמַעת ִמּקַ יה ַמאן ְדָלא ֲהָוה ׁשְ א ְדֲהָוה ַמִליל ִעּמֵ ָרה ׁשֹוַמַעת ַהאי ַדְרּגָ ָּדא ְוׂשָ ּ ּ ּ ּּ .

ָרה ׁשֹוַמַעת ֶפַתח ָה ִּדְכִתיב ְוׂשָ ה ּ ֵעת ַחָיה ְוִהּנֵ ר ְוָאַמר ׁשֹוב ָאׁשוב ֵאֶליך ּכָ ֹּאֶהל ְדֲהָוה ְמַבּשֵׂ ָ ּ ּ
ך ּתֶ ָרה ִאׁשְ   .ֵָבן ְלׂשָ

א ֲחֵזי יה ְדַאְבָרָהם, ּתָ ִריך הוא ְלַגּבֵ א ּבְ ה הוא ֲחִביבוָתא ְדקוְדׁשָ ּמָ ּּכַ ּ ּ ּ ּ ּ ְּדָהא ָלא ָנַפק , ְּ
ַזר יה ִיְצָחק ַעד ְדִאְתּגְ ִּמּנֵ ִיְצָחקְּלָבַתר ְד, ּ יה ּבְ ר ּבֵ ּשַׂ ַזר ִאְתּבַ ֵדין ַזְרָעא , ִּאְתּגְ ִגין ְדִאיהו ּכְ ּּבְ ּ

א א, ַּקִדיׁשָ ַזר ָלאו ִאיהו ַזְרָעא ַקִדיׁשָ ְּוַעד ָלא ִאְתּגְ ָמה ִדְכִתיב. ּ ּוְכֵדין ִאיהו ּכְ ּ בראשית (, ּ
ר ַזְרעֹו בֹו ְלִמיֵנהו)א   .ּ ֲאׁשֶ

א ֲחֵזי ַזר ַאְבָר, ְוּתָ אַעד ָלא ִאְתּגְ ָּהם ַההוא ַזְרָעא ִדיֵליה ָלא ֲהָוה ַקִדיׁשָ ּ ִגין ְדָנַפק , ּ ּּבְ
א ָעְרָלה ְלַתּתָ גֹו ָעְרָלה ְוִאְתְדַבק ּבְ א. ּּבְ גֹו ַקִדיׁשָ ַזר ָנַפק ַההוא ַזְרָעא ּבְ ְּלָבַתר ְדִאְתּגְ ּ ּ ,

ה ִדְלֵעיָלא ְואֹוִליד ְלֵעיָלא ְקדוׁשָ ְּוִאְתְדַבק ּבִ ּ ְדָקא ְיאותְּוִאְתְדַבק ַאְבָר, ּ יה ּכְ ַדְרּגֵ ָּהם ּבְ א . ּ ּתָ
ְדָקא ְיאות, ֲחֵזי א ּכְ ד אֹוִליד ַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ָנַפק ַקִדיׁשָ ּּכַ ּ ַמאי ַאֲעדו )א ודאי''נ(ְוַהאי . ּ

  .ְּואֹוִלידו ֲחׁשֹוָכא
ְמעֹון ֲאבֹוי י ׁשִ ִאיל יֹוָמא ַחד ְלַרּבִ י ֶאְלָעָזר ׁשָ ָּאַמר ֵליה ַהאי ְדָקָר, ַרּבִ א ּ ּא ֵליה קוְדׁשָ ּ
מֹו ִיְצָחק ִריך הוא ִיְצָחק ִדְכִתיב ְוָקָראת ֶאת ׁשְ ּּבְ ּ אי. ְ ְּדָהא ִאְתֲחֵזי ְדַעד ָלא ָנַפק , ַאּמַ ּ

א ָנַטל ַמָיא. ְּלָעְלָמא ָקָרא ֵליה ִיְצָחק ָמר ְדֶאׁשָ ָּאַמר ֵליה ָהא ִאּתְ ְטָרא . ּ ְּדָהא ַמָיא ִמּסִ
ִדיִחין )שאיל ליה( )א ותא שאיל להו ללואי''נ(ְּותו . ִּדְגבוָרה ָקא ַאְתָיין ּ ֵלָוֵאי ְדִאּנון ּבְ ּ

ָחן ָלֳקֵביל ַהאי ִסְטָרא ּבְ ָמאֵני ֶזֶמר ְוֻתׁשְ ִגין , ְּלַההוא ִסְטָרא ּבְ ך ִיְצָחק ִאיהו ֶחְדָוה ּבְ ְּבִגין ּכָ ְ

יה ק ּבֵ ְּדָאֵתי ֵמַההוא ִסְטָרא ְוִאְתָדּבַ ּ ּ ּ.  

  א''דף קד ע



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]143דף [ -ּ

א ֲחֵזי ַמָיאִיְצ, ּתָ א ּבְ א ְוֶאׁשָ ֶאׁשָ ִדיחוָתא ֶחְדָוה ְדַאְחַלף ַמָיא ּבְ ָּחק ּבְ ְּוַעל ָדא ִאְקֵרי , ּ
ִריך הוא ָקֵרי ֵליה . ָהִכי א ּבְ ך קוְדׁשָ ּוְבִגין ּכָ ּ ּ ְּ ָּהִכי ַעד ָלא ִיפוק ְלָעְלָמא ) א''דף קד ע(ְ ּ

ָמא ָדא ְואֹוַדע ֵליה ְלַאְבָרָהם ּׁשְ ּ.  
א ֲחֵזי ֻכְלהו, ְוּתָ ָמָהןּּבְ ִריך הוא ְלִמְקֵרי לֹון ׁשְ א ּבְ ַבק לֹון קוְדׁשָ ּ ָאֳחָרִנין ׁשָ ְּוֲאִפילו , ְּ ּ

ָמָהן י ֲהוו ָקָראן ִלְבַנְייהו ׁשְ ָּנׁשֵ יה ְלִמְקֵרי , ּ ִריך הוא ְלִאּמֵ א ּבְ ַבק קוְדׁשָ ֲּאָבל ָהָכא ָלא ׁשָ ּ ְּ

ָמא ֶאָלא ְלַאְבָרָהם ֵּליה ׁשְ ִגין , מֹו ִיְצָחק ַאְנּתְ ְוָלא ָאֳחָראִּדְכִתיב ְוָקָראָת ֶאת ׁשְ, ּ ּבְ
ִסְטֵריה ַמָיא ְלַאְכָלָלא ֵליה ּבְ א ּבְ א ְוֶאׁשָ ֶאׁשָ ְּלַאְחָלָפא ַמָיא ּבְ ּ ּ.  

ִיְצָחק ר ַאְבָרָהם ּבְ ּשַׂ יָון ְדִאְתּבַ ִקיפו ַעל ְפִני , ּּכֵ ים ַוַיׁשְ ם ָהֲאָנׁשִ ִתיב ַוָיקומו ִמּשָׁ ַּמה ּכְ ּ ּ ּּ ּ
י ֶא. ְסדֹום א ֲחֵזיַרּבִ ִרָיין , ְלָעָזר ָאַמר ּתָ ל ּבְ ִריך הוא ִטיבו ִעם ּכָ א ּבְ ה ַאְנַהג קוְדׁשָ ּמָ ּּכַ ּ ְּ

ָאְרחֹוי ן ְלִאּנון ְדָאְזֵלי ּבְ ּכֵ ְּוָכל ׁשֶ ִזְמָנא ְדָבֵעי ְלֵמיַדן ָעְלָמא, ּ ְּדָאִפילו ּבְ ּ ִרים ְלַמאן , ּּ ִּאיהו ּגָ
ִמָלה ַעד ָלא י ּבְ ְּדָרִחים ֵליה ְלִמְזּכֵ ּ ֵייֵתי ַההוא ִדיָנא ְלָעְלָמאּ ּ.  

ר ָנׁש ִריך הוא ָרִחים ֵליה ְלּבַ א ּבְ ֲעָתא ְדקוְדׁשָ ׁשַ ְּדָתִניָנן ּבְ ּ ּ ּ ֵדר ֵליה דֹורֹוָנא, ְּ ְּמׁשַ ּ ּוַמאן , ּ
ָנא, ִּאיהו ּכֵ יה, ִמּסְ י ּבֵ ִגין ְדִיְזּכֵ ּּבְ יה. ּ ְּוֵכיָון ְדָזֵכי ּבֵ יך ֲעֵליה ַחד חוָט, ּ ִּאיהו ַאְמׁשִ ּ ּא ְדֶחֶסד ְּ

ים ֵליה יה ְוָרׁשִ ַטר ָיִמיָנא וָפִריׂש ֲאֵריׁשֵ ך ִמּסְ ְּדִאְתְמׁשַ ּ ּ ִגין ְדַכד ֵייֵתי ִדיָנא ְלָעְלָמא , ְּ ּּבְ
יה ָלא ִיְזְדַהר ּבֵ ַּההוא ְמַחּבְ ּ יה , ּ ַלק ִמּנֵ ימו וְכֵדין ִאְסּתַ ְּוָזֵקיף ֵעינֹוי ְוָחָמא ְלַההוא ְרׁשִ ּ ּ ּּ

יה ְּוִאְזְדַהר ּבֵ יּבְ. ּ ה ְדִיְזּכֵ ּמָ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ִּגיֵני ָכך ַאְקִדים ֵליה קוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ ְ.  
א ֲחֵזי ִריך הוא ְלַאְיָתָאה ִדיָנא ַעל ְסדֹום, ְוּתָ א ּבְ ֵעי קוְדׁשָ ד ּבָ ּּכַ ּ י ֹקֶדם ְלַאְבָרָהם , ְּ ַאְזּכֵ

ָזָבא ְללֹוט ִגין ְלׁשֵ הֹון ּבְ י ִעּמְ ַדר ֵליה דֹורֹוָנא ְלִמְזּכֵ ְּוׁשַ ּ ןּ ּמָ ר ֲאחוָה ִמּתַ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ ּבַ
ַלח ֶאת לֹוט ִמּתֹוך ַהֲהֵפָכה ְַוִיְזּכֹר ֱאֹלִהים ֶאת ַאְבָרָהם ַוְיׁשַ ּ ִתיב ַוִיְזּכֹר ֱאֹלִהים ֶאת . ּ ְּוָלא ּכְ

ִזיב, לֹוט ּתְ ְזכוֵתיה ְדַאְבָרָהם ִאׁשְ ְּדָהא ּבִ ּ ּ ּוַמאי ַוִיְזּכֹר. ּ ְּדָדִכיר ֵליה ַמאי ְד, ּ ּ י ֹקֶדם ִעם ּ ַאְזּכֵ
ַלת ַמְלָאִכין   .ִּאּנון ּתְ

א ֵני ְנׁשָ ְצָדָקה ִעם ּבְ י ּבִ ר ָנׁש ְדִיְזּכֵ ַגְווָנא ָדא ּבַ ָעְלָמא , ּּכְ ְרָיא ּבְ ֲעָתא ְדִדיָנא ׁשָ ׁשַ ּבְ
ר ֵליה ְלַהִהיא ְצָדָקה ְדֲעַבד ִריך הוא ַאְדּכַ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ֲעָתא ְדָזֵכ. ְּ ָכל ׁשַ ִגין ְדּבְ ּּבְ ר ָנׁש ּ י ּבַ

יב ֲעֵליה ְלֵעיָלא ִריך הוא , ָּהִכי ַאְכּתִ א ּבְ ְרָיא ֲעלֹוי קוְדׁשָ ֲעָתא ְדִדיָנא ׁשָ ׁשַ ְּוֲאִפילו ּבְ ּ ְּ ּ
א ֵני ָנׁשָ ר ֵליה ְלַההוא ִטיבו ְדֲעַבד ְוָזָכה ִעם ּבְ ִּאְדּכַ ּ ּ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ּ ּ וְצָדָקה )משלי יא(, ּכְ

ֶות יל ִמּמָ ּצִ ִגיֵנ. ּתַ ִזיב ּבְ י ִויׁשֵ ִגין ְדִיְזּכֵ ִריך הוא ְלַאְבָרָהם ּבְ א ּבְ ּי ָכך ַאְקִדים ֵליה קוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ ְ

  .ְללֹוט
ִקיפו ַעל ְפֵני ְסדֹום ַּוַיׁשְ ּ א ֲחֵזי. ּ ים, ּתָ ם ָהֲאָנׁשִ ַּוָיקומו ִמּשָׁ ּ ֵּמַהִהיא ְסעוָדה ְדַאְתִקין לֹו . ּ ּ

הו ב ְדַמְל. ַּאְבָרָהם ְוָזָכה ּבְ הו, ָּאִכין ֲהווַּאף ַעל ּגַ ַאר , ָּזָכה ּבְ ּתָ ְּוָכל ַההוא ֵמיְכָלא ָלא ִאׁשְ
לום יה ּכְ ִּמּנֵ ִגיֵני ְדַאְבָרָהם, ּ יה, ּּבְ י ּבֵ ּוְלִמְזּכֵ א ִדְלהֹון , ּ ֶאׁשָ ִתיב ַויֹאֵכלו ּבְ ְּדָהא ּכְ  )קכ א(ּּ

  .ִאְתֲאִכיל



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]144דף [ -ּ

ַלת ַמְלָאִכין ֲהוו ל . א''ְּוַהאי רוָח. א''אי ַמָיְוַה. א''ַהאי ֶאׁשָ. ְּוִאי ֵתיָמא ָהא ּתְ ֶאָלא ּכָ
ַחְבֵריה וְבִגיֵני ָכך ַויֹאֵכלו ִליל ּבְ ַּחד ְוַחד ּכָ ּ ּּ ַגְווָנא ָדא . ְ ּ ַוֶיֱחזו ֶאת ָהֱאֹלִהים )שמות כד(ּכְ ּ

ּתו ַּויֹאְכלו ַוִיׁשְ ּּ א. ּ ִכיְנּתָ ֲּאִכיָלה ַוָדִאית ֲאְכלו ְדִאְתָזנו ִמן ׁשְ ּ ּ ּאוף ָהָכא ַויֹאֵכל, ּ ְרמו ּ ּו ּגָ א ''נ(ּ
יה)מניה( ְלִאְתְזָנא )נרמז רמז ּ ֵמַההוא ִסְטָרא ְדַאְבָרָהם ִאְתְדַבק ּבֵ ּ ָארו , ּ ך ָלא ַאׁשְ ּוְבִגין ּכָ ְּ

לום ה ְדָיִהיב לֹון ַאְבָרָהם ּכְ ִּמּמַ ּ.  
א ִדְבָרָכה ּסָ י ֵמַההוא ּכַ ּתֵ ר ָנׁש ְלִמׁשְ ֵעי ֵליה ְלּבַ ַגְווָנא ָדא ּבָ ּּכְ ּ ּ ּ ִגי, ּ י ְלַהִהיא ּבְ ּן ְדִיְזּכֵ

ָרָכה ִדְלֵעיָלא ִגין ְדִיְזּכון ְלִאְתְזָנא . ּּבְ ה ְדַאְתִקין לֹון ַאְבָרָהם ּבְ ּאוף ִאּנון ֲאְכלו ִמּמַ ּ ּ ּ ּ ּ
ְטָרא ְדַאְבָרָהם ְּדָהא ֵמַההוא ִסְטָרא ָנִפיק ְמזֹוָנא ְלֻכְלהו ַמְלֲאֵכי ִעָלֵאי. ִמּסִ ּ ּ ִקיפו. ּ ַּוַיׁשְ ּ ,

יָזָבא ְללֹוטִּאְתָערוָתא  ִקיפו וְכִתיב ָהָתם . ְּדַרֲחֵמי ְלׁשֵ ִתיב ָהָכא ַוַיׁשְ ּּכְ ּ ִקיָפה )דברים כו(ּ  ַהׁשְ
ך עֹון ָקְדׁשֶ ַּמה ְלַהָלן ְלַרֲחֵמי אוף ָהָכא ְלַרֲחֵמי. ִָמּמְ ּ ּ.  

  ב''דף קד ע
ְלָחם ם ְלׁשַ ְּוַאְבָרָהם הֹוֵלך ִעּמָ ד לֹון ְלָוָיה. ְ י ֵי. ְלֶמְעּבַ ּיָסא ִאי ֵתיָמא ְדַאְבָרָהם ָאַמר ַרּבִ

אי ַאֲעִביד לֹון ְלָוָיה ָּיַדע ְדַמְלָאִכין ִאּנון ַאּמַ ב ְדֲהָוה . ּ י ֶאְלָעָזר ַאף ַעל ּגַ ֶּאָלא ָאַמר ַרּבִ ּ
א מה דהוה רגיל ''נ( )רגיל הוה למעכד לכלהו בני נשא דזמינין עמיה למעכד לון לויה(ָיַדע 

ד ְלָוָיה )וןלמעבד עם בני נשא עבד בהו ואלוי ל ר ָנׁש ְלֶמְעּבַ ִגין ְדָכך ִאְצְטִריך ֵליה ְלּבַ ּ ּבְ ְּ ְ

ְלָיא ַהאי ּתַ ִפיִזין ְדָהא ּכָֹלא ּבְ ְּלאוׁשְ ּ א , ּּ ִלי קוְדׁשָ הֹון ִאְתּגְ ּוְבעֹוד ְדִאיהו ֲהָוה ָאִזיל ִעּמְ ּ ּ ּ
ה ֲאִני ִריך הוא ֲעֵליה ְדַאְבָרָהם ִדְכִתיב ַוְיָי ָאָמר ַהְמַכּסֶ ּּבְ ּ ּ ּ הְ ר ֲאִני עֹוׂשֶ ַוְיָי .  ֵמַאְבָרָהם ֲאׁשֶ

ּהוא וֵבית ִדיֵניה ּ ּ ִריך הוא ֲהָוה ָאִזיל , ּ א ּבְ ִגין ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ הֹון) ב''דף קד ע(ְּ   .ִעּמְ
ר ָנׁש ֲעִביד ְלָוָיה  ד ּבַ א ֲחֵזי ּכַ יך )לבר נש(ּתָ ְ ְלַחְבֵריה ִאיהו ַאְמׁשִ ּ א )עליה(ּ ִכיְנּתָ  ִלׁשְ

ָרא ּבַ ָזָבא ֵליהְלִאְתַחּבְ ָאְרָחא ְלׁשֵ יה ּבְ ֲּהֵדיה וְלֵמַהך ִעּמֵ ּ ּ ר ָנׁש . ְּ ֵעי ֵליה ְלּבַ ך ּבָ ּוְבִגין ּכָ ְּ

ֲהֵדיה ָרא ּבַ יך ֲעֵליה ְלִאְתַחּבְ א ְוַאְמׁשִ ִכיְנּתָ ר ֵליה ִלׁשְ ִגין ְדַחּבַ ִפיָזא ּבְ ְּלַלווֵיי ְלאוׁשְ ּ ּ ּ ּ ְּ ּ.  

ֱעָלם  ה ֲאִני ֵמַאְבָרָהם ְוגוַוְיָי ָאָמ) ב''דף קד ע(ִמְדָרׁש ַהּנֶ ִתיב ְלַמְעָלה ַוָיקומו ' ר ַהְמַכּסֶ ַּמה ּכְ ּ ּ

ִעים ְרׁשָ ִקיפו ַעל ְפִני ְסדֹום ַלֲעׂשֹות ִדין ּבָ ים ַוַיׁשְ ם ָהֲאָנׁשִ ִּמׁשָ ּּ ה ֲאִני ֵמַאְבָרָהם. ּּ ִתיב ַאֲחָריו ַהְמַכּסֶ . ַמה ּכְ
רוך הוא עֹו דֹוׁש ּבָ ָּאַמר ַרב ַחְסָדא ֵאין ַהּקָ ל ַצִדיִקים ֲהָדא ְּ ָמָתן ׁשֶ ִנׁשְ ְמַלך ּבְ ּנִ ִעים ַעד ׁשֶ ְרׁשָ ה ִדין ּבָ ּׂשֶ ּּ ְ

ַמת ֱאלֹוַה ֹיאֵבדו) איוב ד(, ּהוא ִדְכִתיב ׁשְ ִּמּנִ ה ֲאִני ֵמַאְבָרָהם. ּ רוך הוא . ּוְכִתיב ַהְמַכּסֶ דֹוׁש ּבָ ָּאַמר ַהּקָ ְּ

ִעים ַעד ׁשֶ ְרׁשָ לום ֵיׁש ִלי ַלֲעׂשֹות ִדין ּבָ ּּכְ מֹות ַהַצִדיִקיםּ ִנׁשְ ֱּאָמֵלך ּבְ ּ ִעים ָחְטאו , ְואֹוֵמר ָלֶהם, ְ ָּהְרׁשָ
ֶהם ִדין, ְלָפַני ה ּבָ ה וַחָטאָתם ְוגו, ֶּאֱעׂשֶ י ָרּבָ ִּדְכִתיב ַויֹאֶמר ְיָי ַזֲעַקת ְסדֹום ַוֲעמֹוָרה ּכִ ּ'.  

ְמקֹוָמה ְוִהיא ְיֵרָאה ְל ָמה עֹוֶמֶדת ּבִ ׁשָ י ַאְבהו ַהּנְ ָּאַמר ַרּבִ לוםּ ַעד , ִּהְתָקֵרב ֵאָליו ְולֹוַמר ְלָפָניו ּכְ
יֹאַמר ְלמטטרו ָרְצָתה''ּׁשֶ ה ְלָפָניו ְוֹתאַמר ַמה ׁשֶ ּנָ ַיִגיׁשֶ ּן ׁשֶ ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב וִיַגׁש ַאְבָרָהם, ּ ּ ַּויֹאֶמר , ּ

ע ָחִליָלה ְלך וגו ַָהַאף ִתְסֶפה ַצִדיק ִעם ָרׁשָ ּ ּ ּ ים ַצ. 'ּ ּאוַלי ֵיׁש ֲחִמׁשִ ּ ָמה פֹוַתַחת ְואֹוֶמֶרת . 'ִּדיִקים ְוגוּ ׁשָ ַּהּנְ
נ קו ּבְ ָמא ִנְתַעּסְ ל עֹוָלם ׁשֶ ִּרּבֹונֹו ׁשֶ ל תֹוָרה' ּ יֹות ׁשֶ ָּפָרׁשִ ָמה, ּּ קו ִלׁשְ לא ִנְתַעּסְ ְּוַאף ַעל ִפי ׁשֶ ּ ָכר ִיׁש , ּ ׂשָ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]145דף [ -ּ

ְנסו ַלֵגיִהּנֹם א ְוֹלא ִיּכָ ָּלֶהם ָלעֹוָלם ַהּבָ ְתֵר. ּ ִתיב ּבַ ים ַצִדיִקים ַמה ּכְ ְסדֹום ֲחִמׁשִ ּיה ַויֹאֶמר ְיָי ִאם ֶאְמָצא ּבִ ּּ ּ ּ ּ
  .'ְוגו

יֹות נ) תנינן(וָהא  ַּיִתיר ִאּנון ָפָרׁשִ ּ תֹוָרה וְבָכל . ּג ֲהוו''ּּ ה ְסָפִרים ֵהם ּבַ הו ֲחִמׁשָ י ַאּבָ ֶּאָלא ָאַמר ַרּבִ ּּ ּ ּ
ָרה ַמ רֹות ֲעׂשָ ֶרת ַהִדּבְ ָכל ַחד ֶּאָחד ְוֶאָחד ִנְכָלִלים ֲעׂשֶ ָרה ּבְ ֶהם ִנְבָרא ָהעֹוָלם ֲחׁשֹוב ֲעׂשָ ּבָ ֲאָמרֹות ׁשֶ

ים הֹון הוא ֲחִמׁשִ ִּמּנְ ּ.  

  )סימן טו(השלמה מההשמטות 
ִצְדַקָתם ַוְיָי הֹוָדה ִלְדַבֶריָה  ל ָהעֹוָלם ּבְ יָנה ְוֵהם ְראוִיים ְלַהִציל ּכָ ֲעֵרי ּבִ ים ׁשַ ֶנֶגד ֲחִמׁשִ ים ֵהם ּכְ ֲּחִמׁשִ ּ ּ

ָרַא לֹא ָמְצָאה ָאְמָרה ּוְכׁשְ ָּתה ׁשֶ ה) ח''בראשית י(ּ ים ַהַצִדיִקים ֲחִמׁשָ ּאוַלי ַיְחְסרון ֲחִמׁשִ ּ לֹוַמר אוַלי ֵיׁש , ּּ ּּכְ
הוא ָמ ְמלֹואֹו ׁשֶ ם ּבִ הוא ַהׁשֵ ְמך ׁשֶ ְיִדיַעת ׁשִ ַעְסקו ּבִ ֵני ָאָדם ׁשְ ֶהם ּבְ ּּבָ ּ ִמְסָפר ''ו ֵה''א וא''ד ֵה''ה יֹו''ָּ א ּכְ

ּנֶ ָרֵאל ָמה ְיָי ֱאלֶהיך ׁשֹוֵאל) 'דברים י(ֱאַמר ָאָדם ׁשֶ ְָוַעָתה ִיׂשְ ֹלא ָמְצָאה חֹוֶזֶרת לֹוַמר, ּ ּוְכׁשְ ּאוַלי , ּ
ִעים  ם ַאְרּבָ ִּיָמְצאון ׁשָ   )עד כאן מההשמטות() ככתוב בדפוס(ּ

לא ִנְתַע ל עֹוָלם ַאף ַעל ִפי ׁשֶ ָמה ְואֹוֶמֶרת ִרּבֹונֹו ׁשֶ ׁשָ ּעֹוד פֹוַתַחת ַהּנְ לו ּ ָמא ִקּבְ תֹוָרה ׁשֶ קו ּבַ ּּסְ ּּ ּ
ֱאַמר  ּנֶ ֵפר ָלֶהם ׁשֶ ית ִדין ְוִנְתּכַ ּבֵ ָחְטאו ּבְ ם ַעל ַמה ׁשֶ ּעֹוְנׁשָ ּּ ּנו ֹלא יֹוִסיף) דברים כה(ּ ִעים ַיּכֶ ּוִמַמה . ַּאְרּבָ ּ

ֵפר  ְייׁשו ִלְפֵניֶהם ַדָיים ְלִהְתּכַ ְתּבַ ּנִ ּׁשֶ ּּ ּ ְנסו ַל) לפניהם(ּ לֹא ִיּכָ ָּלֶהם ׁשֶ ה . ֵּגיִהּנֹםּ ִתיב ַאֲחָריו ֹלא ֶאֱעׂשֶ ַמה ּכְ
ִעים ֲעבור ָהַאְרּבָ   .ּּבַ

  )סימן טז(השלמה מההשמטות 
יֵניֶהם ַצִדיִקים  לֹוַמר אוַלי ִיׁש ּבֵ ים ּכְ ֹלׁשִ ם ׁשְ ל עֹוָלם אוַלי ִיָמְצאון ׁשָ ּעֹוד פֹוָתַחת ְואֹוֶמֶרת ִרּבֹונֹו ׁשֶ ּ ּ ּּ ּ

יגו אֹוָתם ַה ַעְסקו וִהׂשִ ּׁשְ ים ּּ ֹלׁשִ ׁשְ ָפסוק ַוְיִהי ּבִ ְנבוַאת ְיֶחְזֵקאל ּבַ ים ַמֲעלֹות ַהְרמוזֹות ּבִ לׁשִֹ ּׁשְ ּ ' ְוגֹו) שנה(ּ
ֵל לוִלים ּבְ ֵהם כ''ְּוֵהם ּכְ ים . ְסִפירֹות' ּב אֹוִתיֹות וי''ב ְנִתיבֹות ָחְכָמה ׁשֶ יֵניֶהם ֲאָנׁשִ ּוֵכן אוַלי ְיׁש ּבֵ

ַּצִדיִקים ְיִחיִדי ְסגוָלה ַהְמַי ּ ְמך בּ לוִלים י' ֲָחִדים ׁשִ ה ּכְ ּבָ ָרֵאל ׁשֶ ַמע ִיׂשְ ָפסוק ׁשְ יֹום ּבַ ַּפֲעִמים ּבַ ּ ְסִפירֹות ' ּ
ִמַלת ֶאָחד האל ָעה ְוַהִמָלה א''ף ִעם החי''ּּבְ ָרה והד' ת ֵהם ִתׁשְ לֹום ' ֲהֵרי ֲעׂשָ ְָאַמר ָדִוד ַהֶמֶלך ָעָליו ַהׁשָ ּ

ַער ַלְיָי ) ח''תהלים קי(ֲּעָלה  ַּצִדיִקים ָיבֹואו ּבֹו ְודֶזה ַהׁשַ ּ יֹום ֲהֵרי ''ּ ֵני ַפֲעִמים ּבַ ַער וׁשְ ּלת ִמָלׁשֹון ׁשַ ּ
ִרים   .ֶעׂשְ

ּוְכֶשֵאיָנה מֹוְצָאה ל עֹוָלם, ּ לֹוַמר אוַלי , ּחֹוֶזֶרת ופֹוָתַחת ְואֹוֶמֶרת ִרּבֹונֹו ׁשֶ ָרה ּכְ ם ֲעׂשָ ּאוַלי ִיָמְצאון ׁשָ ּ ּּ
עֹוֵסק יֵניֶהם ִמי ׁשֶ יֵניֶהם ִּיָמֵצא ּבֵ ָכל יֹום ְוֵכן אוַלי ִיָמְצאון ּבֵ רֹות ּבְ ֶרת ַהִדּבְ ָרה ַמֲאָמרֹות וְבֲעׂשֶ ֲעׂשָ ּ ּבַ ּ ּּ

ל  ֶנֶסת ְדָהא ְתַנן ּכָ ַמְקִדיִמים ְלֵבית ַהּכְ ָרה ׁשֶ ֶנֶסת נֹוֵטל ) הנמצא(ֲּעׂשָ ֵבית ַהּכְ ָרה ִראׁשֹוִנים ּבְ ַהִנְמָנה ֵמֲעׂשָ
ִא ּבָ ֶנֶגד ּכוָלם ׁשֶ ָכר ּכְ ִתיב, ים ַאֲחָריוּׂשָ ָרה, ָמה ּכְ ֲעבור ַהֲעׂשָ ִחית ּבַ ַמת ַהַצִדיק . ּלא ַאׁשְ ל ֶזה ְיׁש ְלִנׁשְ ּּכָ ּ

לֹא ָמְצָאה ׁשום ְזכות ְלָלֵמד ָמה  ִקיט ַהַאף ְוַהֵחָמה וֵכיָון ׁשֶ ִעים ְלַהׁשְ ְּלָלֵמד ְסֵנגֹוְרָייא וְזכות ַעל ָהְרׁשָ ּ ּ ּּ ּ
ִתיב  ְַוֵיֶלך ְי) ח''בראשית י(ּכְ ב ִלְמקֹומֹוּ ר ֶאל ַאְבָרָהם ְוַאְבָרָהם ׁשָ ָלה ְלַדּבֵ ר ּכִ ֲאׁשֶ , ַּמהו ִלְמקֹומֹו. ָי ּכַ

) ט''בראשית י(ּוָאז ִנְסָתַלק ֲהָדַיין ְוִנְסָתַלק ַהָסיֵנגֹור ְוַהַקֵטיגֹור ֵמַקְטֵרג וֶזהו . ְּלָמקֹום ָמַעָלתֹו ַהְידוָעה
ֵני ַהַמְלָאִכים ְסדֹוָמה ּבָ ַּוָיֹבאו ׁשְ ּ ם ' ֶעֶרב ְוגֹוּ י ׁשָ ַער ְסדֹום ּכִ ׁשָ ב ּבְ ָטן הוא ִיֶצר ָהָרע יֹוׁשֵ ּולֹוט הוא ׂשָ ּ ּ

יתֹו ִדְכִתיב  מֹוִריָדם . ַּלֶפַתח ַחָטאת רֹוֵבץ) בראשית ד(ּּבֵ ִני ָאָדם וַמְטֵעה אֹוָתם ַעד ׁשְ ר ִעם ּבְ ּוִמְתַחּבֵ ּ



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]146דף [ -ּ

ן ִעָמֵהם ִנידֹון ַעל ׁשֶ ַחת ְוהוא ַגם ּכֵ ִּלְבֵאר ׁשָ ִּהְטָעה אֹוָתם ויֹוֵרד ַעד ָצֲעָרה ְדִגֵהיָנם וֶזהו ּ בראשית (ּ
ָמה) ט''י ה ָנא ָהִעיר ֲהֹזאת ְקרֹוָבה ָלנוס ׁשָ ִּהּנֵ ּ.  

ל ְזה ַתָאַותֹו , ַּהרֹוֵצַח ם ִעם ּכָ יֹוֶרד וִנידֹון ׁשָ ו ׁשֹוֵפך ָדִמים ְוִהיא ִמְצַער וַאף ַעל ִפי ׁשֶ ּהוא ֵעׂשָ ּ ּ ְּ

קֹו ַלֲחזֹו ּר וְלַהְטעֹות ַלֲאֵחִרים ְוְזהו ְוֶחׁשְ ַּוָיַעל לֹוט ִמצֹוַער) ט''בראשית י(ּ   )עד כאן מההשמטות(: ּ

ים לׁשִ ם ׁשְ ּעֹוד פֹוַתַחת ואֹוֶמֶרת אוַלי ִיׁש ׁשָ ים ַמֲעלֹות , ּ לׁשִ יגו ׁשְ ִהׂשִ יֵניֶהם ַצִדיִקים ׁשֶ ּאוַלי ִיׁש ּבֵ ּ ּּ ּ
ָפסוק  ָּהְרמוִזים ּבַ לַוְיִהי ּבִ) יחזקאל א(ּּ לוִלים ּבְ ָנה ְוֵהם ּכְ ים ׁשָ לׁשִ ֵהם כ''ּׁשְ ' ּב אֹוִתיֹות וי''ב ְנִתיבֹות ׁשֶ

מֹוָנה לוִלים ִלׁשְ   .ְּסִפירֹות ִלְפָעִמים ֵהם ּכְ

ִרים ם ֶעׂשְ ּעֹוד פֹוַתַחת ואֹוֶמֶרת אוַלי ִיָמְצאון ׁשָ ּּ ּ ָכר , ּ ִנים ְלַתְלמוד תֹוָרה וִיׁש ָלֶהם ׂשָ ָמא ְיָגְדלו ּבָ ּׁשֶ ּּ ּ ּ
ָכל יֹוםַל ֵתי ְפָעִמים ּבְ רֹות ׁשְ ֶרת ַהִדּבְ ֲּעׂשֶ ּ נֹו ְלַתְלמוד תֹוָרה ומֹוִליכֹו , ּ ל ַהְמַגֵדל ּבְ י ִיְצָחק ּכָ ְּדָאַמר ַרּבִ ּ ּ ּּ ּ

ִאלו ִקֵיים  תוב ּכְ ּבֶֹקר וָבֶעֶרב ַמֲעֶלה ָעָליו ַהּכָ ְּלֵבית ַרּבֹו ּבַ ּ ּ ָכל יֹום' ַּהתֹוָרה ב) עליו(ּּ ִתיב ַמה. ְּפָעִמים ּבְ  ּכְ
ִרים ֲעבור ָהֶעׂשְ ִחית ּבַ ַּויֹאֶמר לא ַאׁשְ ּ.  

ָרה ם ֲעׂשָ ּעֹוד פֹוַתַחת ְואֹוֶמֶרת אוַלי ִיָמְצאון ׁשָ ּּ ּ ָרה . ּ ָמא ָהיו ֵמאֹוָתם ָהֲעׂשָ ל עֹוָלם ׁשֶ ּאֹוֶמֶרת ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ּבָ ָלם ׁשֶ ֶנֶגד ּכֻ ָכר ּכְ ּנֹוֵטל ׂשָ ֶנֶסת ׁשֶ ית ַהּכְ ל ּבֵ ִתיב , ִאים ַאֲחֵריֶהםָּהִראׁשֹוִנים ׁשֶ ַּויֹאֶמר ֹלא ) ביה(ַמה ּכְ

ָרה ֲעבור ָהֲעׂשָ ִחית ּבַ   .ַּאׁשְ

ִעים ַמת ַהַצִדיק לֹוַמר ַעל ָהְרׁשָ ל ֶזה ִיׁש ְלִנׁשְ ּּכָ לום, ּ ָיָדם ּכְ לֹא ִנְמָצא ּבְ יָון ׁשֶ ּּכֵ ּ ִתיב ַוֵיֶלך ְיָי , ּ ְַמה ּכְ ּ

ר ֶאל ַאְבָרָהם ְוַא ָלה ְלַדּבֵ ר ּכִ ֲאׁשֶ ב ִלְמקֹומֹוּּכַ   .ִּלְמקֹום ַמֲעָלתֹו ַהְידוָעה. ַּמהו ִלְמקֹומֹו. ְבָרָהם ׁשָ

ְנסו ַלֵגיִהּנֹם ַיְחְזרו ְלמוָטב ְולא ִיּכָ ֵדי ׁשֶ ִעים ּכְ י ִמְצָוה לֹו ָלָאָדם ְלִהְתַפֵלל ַעל ָהְרׁשָ ָּאַמר ַרּבִ ּ ּּ ּ ּ ּ , ִּדְכִתיב. ּ
ק ) תהלים לה( י ׂשָ ֲחלֹוָתם ְלבוׁשִ ִעים . 'ְוגוַּוֲאִני ּבַ י ָאסור לֹו ָלָאָדם ְלִהְתַפֵלל ַעל ָהְרׁשָ ּוָאַמר ַרּבִ ּ ּ

ִיְסַתְלקו ִמן ָהעֹוָלם ּׁשֶ ּ ּ ָהָיה עֹוֵבד ֲעבֹוָדה ָזָרה, ּ ׁשֶ רוך הוא ְלֶתַרח ִמן ָהעֹוָלם ּכְ דֹוׁש ּבָ ִאְלָמֵלא ִסְלקֹו ַהּקָ ּׁשֶ ְּ ּ ,
א ַאְבָרָהם ָאִבינו ָלעֹוָלם ְבֵטי ִי, ֹּלא ּבָ ָרֵאל לא ָהיוְוׁשִ יַח, ּׂשְ ְּוַהֶמֶלך ָדִוד וֶמֶלך ַהָמׁשִ ְּ ְּ ְּוַהתֹוָרה ֹלא , ּ

עֹוָלם, ִּנְתָנה ִביִאים לא ָהיו ּבָ ְּוָכל אֹוָתם ַהַצִדיִקים ְוַהֲחִסיִדים וַהּנְ ּ רֹוֶאה . ּ יָון ׁשֶ י ְיהוָדה ּכֵ ָּאַמר ַרּבִ
ִעים ּכְ ְרׁשָ לא ִנְמָצא ּבָ רוך הוא ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ַּהּקָ ּ ל אֹוָתם ָהִעְנָייִניםְּ ִני ַהַמְלָאִכים , ּלום ִמּכָ ִתיב וָיֹבאו ׁשְ ַּמה ּכְ ּ ּ

  )עד כאן מדרש הנעלם(', ְסדֹוָמה וגו

ה ר ֲאִני עֹוׂשֶ ה ֲאִני ֵמַאְבָרָהם ֲאׁשֶ ך ַוְיָי ָאָמר ַהְמַכּסֶ י ִחָייא ָפַתח . ְְבִגין ּכָ ַּרּבִ  )עמוס ג(ּ
ה ְיָי ֱאלִהים ָדָב י לא ַיֲעׂשֶ ִביִאיםּּכִ ָלה סֹודֹו ֶאל ֲעָבָדיו ַהּנְ י ִאם ּגָ ֵאי . ר ּכִ ִאין ִאּנון ַזּכָ ַּזּכָ

הו ִריך הוא ִאְתָרֵעי ּבְ א ּבְ ָּעְלָמא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ד , ְּ ין ְלֶמְעּבַ ְרִקיָעא ְוַזּמִ ָכל ַמה ְדִאיהו ָעִביד ּבָ ּּבְ ּ
ָעְלָמא ִאין ֲעִביד ֵליה, ּבְ ַּעל ְיֵדי ְדַזּכָ י , ּ ּסֵ לוםְוָלא ּכַ ְייהו ְלָעְלִמין ּכְ ִּמּנַ א . ּ ִגין ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ

ֲהֵדיה  ָפא ּבַ ּתָ ֵעי ְלׁשַ ִריך הוא ּבָ ּּבְ ּ לצדיקיא דלא תהא פתחון פה לרשיעייא בכל מה דאיהו (ְ
ִגין ְדִאּנון ַאְתָיין וַמְזִהיִרין ִלְבֵני )כלא גלי קודשא בריך הוא, תא חזי. עביד ּ ְלַצִדיַקָיא ּבְ ּ ּ ּ

א ְל ֲּאָתַבא ֵמחֹוַבְייהו ְוָלא ִיְתַעְנׁשון ִמּגֹו ִדיָנא ִעָלָאה ְוָלא ְיֵהא לֹון ִפְתָחא ְדפוָמא ָנׁשָ ּ ּ ּּ ּ
יה הו ִדיָנא. ְּלַגּבֵ ִריך הוא אֹוַדע לֹון ָרָזא ְדִאיהו ָעִביד ּבְ א ּבְ ִגיֵני ָכך קוְדׁשָ ּּבְ ּ ּ ּ ְּ ִגין . ְ ּּתו ּבְ

ָלא ִדיָנא ֲעִב ְּדָלא ֵייְמרון ְדָהא ּבְ ּ הו ִדיָנאּ ּיד ּבְ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]147דף [ -ּ

ָרא  ּמְ יִחין ְוָלא ָיְדִעין ְלִאְסּתַ ּגִ י ֶאְלָעָזר ַווי לֹון ְלַחָייַבָיא ְדָלא ָיְדִעין ְוָלא ַמׁשְ ָּאַמר ַרּבִ ּ
ל עֹוָבדֹוִהי ְקׁשֹוט ְואֹוְרָחֵתיה ִדין. ֵּמחֹוַבְייהו ִריך הוא ִדי ּכָ א ּבְ ּוַמה קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ל . ְּ ָלא ָעִביד ּכָ
ִגין ְדָלא ְיֵהא לֹון ִפְתָחא ְדפוָמא ִלְבֵני ַּמה ְדֲע ָעְלָמא ַעד ְדָגֵלי ְלהו ְלַצִדיַקָייא ּבְ ִּביד ּבְ ּ ּ ּּ

א ֵני )א ותמצאנו שם''ו ע''לקמן דף ק' עי, י''כאן שייך מה שבסוף הספר סימן ח(. ָנׁשָ י ּבְ ּבֵ  ּגַ
ד ִמַלְייהו ְדָל ן ְדִאית לֹון ְלֶמְעּבַ ּכֵ א לא ָכל ׁשֶ ָּנׁשָ ּ א ִסְטָיא ֲעֵליהֹוןּּ ֵני ָנׁשָ ּא ְיַמְללון ּבְ ְוֵכן . ּ

ִתיב ָרֵאל)במדבר לב(, ּכְ ּ ִוְהִייֶתם ְנִקִיים ֵמְיָי וִמִיׂשְ ד ְדָלא ְיֵהא לֹון ִפְתחֹון . ּּ ְּוִאית לֹון ְלֶמְעּבַ ּ
א ּמָ, ֶּפה ִלְבֵני ָנׁשָ ֵחי ְלִאְסּתַ ּגְ הֹון ִאי ִאּנון ָחָטאן ְוָלא ַמׁשְ ְּוִיְתרון ּבְ ְּדָלא ְיֵהא ֵליה , ָראּ ּ

ְייהו ִריך הוא ִפְתָחא ְדפוָמא ְלַגּבַ א ּבְ ְּלִמַדת ִדיָנא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ה. ְ ְתׁשוָבה ְועֹוָבִדין , ּוְבּמָ ּּבִ
ָרן   .ְּדַכׁשְ

  א''דף קה ע
א ֲחֵזי ה ֲאִני ֵמַאְבָרָהם, ּתָ י ְיהוָדה. ַוְיָי ָאָמר ַהְמַכּסֶ ִרי, ָּאַמר ַרּבִ א ּבְ ּך הוא ָיַהב ּקוְדׁשָ ְ

ל ַאְרָעא ְלַאְבָרָהם  ְּלֶמֱהֵוי ֵליה ַאְחָסַנת ְירוָתא ְלָעְלִמין) א''דף קה ע(ּכָ ל , ּ י ֶאת ּכָ ִּדְכִתיב ּכִ
ה ְוגו ֶנּנָ ה ֹרֶאה ְלך ֶאּתְ ר ַאּתָ א ָנא ֵעיֶניך וְרֵאה. 'ָָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ּוְכִתיב ׂשָ א . ָּ ּוְלָבַתר קוְדׁשָ ּ

ִריך הוא ִאְצְטִריך ְּבְ ִריך הוא. ּ ְלַאֲעָקָרא ַאְתִרין ִאֵליןְּ א ּבְ ָּאַמר קוְדׁשָ ָבר ַיֲהִבית ַית , ְּ ּכְ
א ְלֹכָלא, ַאְרָעא ְלַאְבָרָהם ְּוהוא ַאּבָ יך, ּ י ַאב ֲהמֹון ּגֹוִים ְנַתּתִ ִָדְכִתיב ּכִ ְוָלא ָיאֹות ִלי . ּ

ִנין ְוָלא אֹוַדע ַלֲאבוהֹון ְדָקִרית ֵליה ַאְבָרָה ְּלִמְמֵחי ּבְ ּ ך ִאְצְטִריך . ם אֹוֲהִביּ ְוְבִגין ּכָ ְ ּ
ך , ְּלאֹוַדע ֵליה ה)אמר(ְְבִגין ּכָ ר ֲאִני עֹוׂשֶ ה ֲאִני ֵמַאְבָרָהם ֲאׁשֶ   . ַוְיָי ָאָמר ַהְמַכּסֶ

א ֲחֵזי  א ּתָ י ַאּבָ ּ ִעְנְוָתנוָתא ְדַאְבָרָהם)קיא א(ָאַמר ַרּבִ ב ְדָאַמר ֵליה , ּ ְּדַאף ַעל ּגַ ּ ּ
ִריך א ּבְ ְקוְדׁשָ הּ י ַרּבָ יה ְואֹוַדע ֵליה . ּ הוא ַזֲעַקת ְסדֹום ַוֲעמֹוָרה ּכִ ל ָדא ְדאֹוִריך ִעּמֵ ְּוִעם ּכָ ּ ּ ְּ

ְסדֹום ד ִדיָנא ּבִ ְּדָבֵעי ְלֶמְעּבַ יה ִדיָנא, ּ ָזָבא ֵליה ְללֹוט ְוָלא ַיֲעִביד ּבֵ ָעא ַקֵמיה ְלׁשֵ ָּלא ּבָ ּ ּ ּ .
ע ַאְגָרא ִגין ְדָלא ְלִמְתּבַ   . ִמן עֹוָבדֹויַּמאי ַטְעָמא ּבְ

ִגיֵניה ְדַאְבָרָהם ִזיב ֵליה ּבְ ִריך הוא ְללֹוט ְוׁשֵ א ּבְ ַלח קוְדׁשָ ְּוַעל ָדא ׁשָ ּ ּ ּ ּ ִּדְכִתיב ַוִיְזּכֹר . ְּ ּ
ַלח ֶאת לֹוט ִמּתֹוך ַהֲהֵפָכה ְוגו ְֱאלִהים ֶאת ַאְבָרָהם ַוְיׁשַ ֵהן לֹוט ָהא . 'ּ ב ּבָ ר ָיׁשַ ַמאי ֲאׁשֶ

ָמר ִגין. ִאּתְ ַכח ֲאָבל ּבְ ּתְ ּ ְדֻכְלהו ַחָייִבין ְוָלא ִאׁשְ ּ ְלהו ְדִאית ֵליה ִמיִדי ִדְזכו, )בינייהו(ּ ִּמּכֻ ּ ּ ּ ּ ,
ר לֹוט יה ַחָייִבין ָחִריב ִאיהו. ּבַ ָכל ֲאַתר ְדָדְייִרין ּבֵ אן אֹוִליְפָנא ּבְ ִּמּכָ ּ ּּ.  

ֵהן לֹוט ב ּבָ ר ָיׁשַ ֻכְלהו ֲהָוה ָיִתיב לֹוט)קח א(. ֲאׁשֶ ִגיֵניה ֲהוו ַיְתֵבי ְדָלא ֶא, ּ ְוִכי ּבְ ָּלא ּבְ ּ ּ
ְזכוֵתיה. ִּאְתָחְרבו ְּוִאי ֵתיָמא ּבִ ְזכוֵתיה ְדַאְבָרָהם. ָלא, ּ ֶּאָלא ּבִ ּ ּ א ֲחֵזי. ּ ְמעֹון ּתָ י ׁשִ , ָאַמר ַרּבִ

ָאה ר ָנׁש ְלַזּכָ א ְדֲעִביד ּבַ ּמוׁשָ ְּדׁשִ ּ ָעְלָמא, ּ א ָאִגין ֲעֵליה ּבְ ּמוׁשָ ַּההוא ׁשִ ּ ּ ֶאָלא ְוָלא עֹוד. ּ
ב ְדִאיהו ַחָייָבא ְּדַאף ַעל ּגַ ּ ּ   .אֹוִליף ֵמָאְרחֹוי ְוֲעִביד לֹון, ּ

ל  ב ְדָלא אֹוִליף ּכָ ֲהֵדיה ְדַאְבָרָהם ַאף ַעל ּגַ ר לֹוט ּבַ ִגין ְדִאְתַחּבַ א ֲחֵזי ְדָהא ּבְ ּּתָ ּ ּ ּ ּ
ָמה ְדֲהָוה ָעִביד ַא, עֹוָבדֹוי ְרָיין ּכְ ד ִטיבו ִעם ּבִ ּאֹוִליף ְלֶמְעּבַ ְּוָדא הוא ְדאֹוִתיב , ְבָרָהםּ ּ

יַנְייהו ַתר ְדָעאל לֹוט ּבֵ ל ַההוא ִזְמָנא ְדָיְתבו ּבָ י ּכָ ְּלָכל ִאּנון ַקְרּתֵ ּ ּ ּ ּ ּ.  



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]148דף [ -ּ

  ב''דף קה ע
א ֲחֵזי ְמעֹון ּתָ י ׁשִ ֲעָתא , ָאַמר ַרּבִ ַהִהיא ׁשַ יה ְדַאְבָרָהם ּבְ א ָלא ַאֲעֵדי ִמּנֵ ִכיְנּתָ ִּדׁשְ ּ ּ

ִריך א ּבְ ְְדקוְדׁשָ ּ ּ הוא ָאַמר ֵליה ּ י , )בההוא זמנא דקודשא בריך הוא עמיה(ּ ָּאַמר ֵליה ַרּבִ
יה ְדָהא  א ֲהָוה ַמִליל ִעּמֵ ִכיְנּתָ ֶּאְלָעָזר ְוָהא ׁשְ ּ ִריך )בדרגא(ּ א ּבְ ִלי ֲעֵליה קוְדׁשָ ְ ָדא ִאְתּגְ ּ ּ

ּהוא ִדְכִתיב ָדי ָוֵאָרא ֶאל ַאְבָרָהם ֶאל ִיְצָחק ְוֶאל ַיֲעֹקב ּבְ)שמות ו(, ּ ָּאַמר ֵליה . ֵּאל ׁשַ
ָּהִכי הוא ַוַדאי ה. ּ י ָרּבָ ִתיב ַויֹאֶמר ְיָי ַזֲעַקת ְסדֹום ַוֲעֹמָרה ּכִ א ֲחֵזי ַמה ּכְ ַקְדִמיָתא ַוְיָי . ְּוּתָ ּבְ

ּוְלַבּסֹוף ַויֹאֶמר ְיָי ַזֲעַקת ְסדֹום ַוֲעמֹוָרה ְוגו. ָאַמר ֵלי . 'ּ ָּדא ִאיהו ַדְרָגא ִעָלָאה ְדִאְתּגְ ּ ּ ֵּליה ּּ
ָאה ּתָ א ּתַ   )ב''דף קה ע(, ַּעל ַדְרּגָ

ָלה ָאה ֵאַלי ָעׂשו ּכָ ַצֲעָקָתה ַהּבָ ֵּאְרָדה ָנא ְוֶאְרֶאה ַהּכְ ִּאי ֵתיָמא ְלִאּנון . ְלַמאן ָקֲאַמר. ּ
יד ְלָדא. ַמְלָאִכין ַּמאן ָחָמא ַמִליל ִעם ָדא וַפּקִ ּ ֶּאָלא ְלַאְבָרָהם ָקֲאַמר ְדִבְרׁשוֵתיה . ּ ּ ּ ּ

ָּדָבר ַאֵחר ְלִאּנון ַמְלָאִכין. ּין ִאּנון ַאְתֵריָקְייִמ ָמר ְלַאְבָרָהם ַמה ַטֲעָמא ָעׂשו. ּ ַּמה ְדִאּתְ ּ .
ֵעי ֵליה ה ִמּבָ יה)אלא(. ַּמאי ָעׂשו. ָּעׂשָ א ְדָלא ַאֲעֵדי ִמּנֵ ִכיְנּתָ ּ ָדא ַאְבָרָהם וׁשְ ּ ּ  )דבר אחר(. ּ

ְלָאִכין ָמר ַלּמַ ָּעׂשו ַמה ְדִאּתְ ִגין, ּ ד ִדיָנאּבְ ִחין ְלֶמְעּבַ ּכְ ּתַ ן ְוֲהוו ִמׁשְ ּמָ ּ ְדֲהוו ְזִמיִנין ּתַ ּ ּ ְוַעל , ּ
ָּדא ָעׂשו ּ.  

ָּדָבר ַאֵחר ָעׂשו  ַתְרּגומֹו ֲעְבדו)למעבד(ּ ּ ּכְ ִריך הוא ְדִאיהו . ּ א ּבְ ְּוִכי ָלא ֲהָוה ָיַדע קוְדׁשָ ּ ּ ְּ

ִלי ַקּמֵ, ָאַמר ֵאְרָדה ָנא ְוֶאְרֶאה א ְדַרֲחֵמי . ּיהְּוָהא ּכָֹלא ִאְתּגְ ֶּאָלא ֵאְרָדה ָנא ִמַדְרּגָ ּ ּ
א ְדִדיָנא ַמאן , ְוֶאְרֶאה.  ְיִריָדה)האי(ְּוַהְיינו , ְלַדְרּגָ ָחא ֲעֵליהֹון ּבְ ּגָ ְּרִאָייה ָדא ִהיא ְלַאׁשְ ּ
  .ִּדיָנא ָיִדין לֹון

ָחן ְרִאָייה ְלִביׁש ּכְ ָחן ְרִאָייה ְלַטב ְוַאׁשְ ּכְ ַּאׁשְ ּ ַוַיְרא )שמות ב(, ִּדְכִתיב, בְּרִאָייה ְלַט. ּ
ָרֵאל ַוֵיַדע ִני ִיׂשְ א אשכחן ''נ(ִּדְכִתיב ֵאְרָדה ָנא ְוֶאְרֶאה , ְּרִאָייה ְלִביׁש. ֱּאֹלִהים ֶאת ּבְ

) במדבר יא. (וירד יי על הר סיני) שמות יט(, לטב דכתיב. ירידה לטב ואשכחן ירידה לביש
ִדיָנא)א בגיןירידה לביש ארדה נ. וירדתי ודברתי עמך שם ָחא ֲעַלְייהו ּבְ ּגָ ְּוַעל ָדא , ּ ְלַאׁשְ

ה ֲאִני ֵמַאְבָרָהם ִריך הוא ַהְמַכּסֶ א ּבְ ָּאַמר קוְדׁשָ ְּ:  
דֹול ְוָעצום ָרָכה ָדא ָהָכא. ְּוַאְבָרָהם ָהיֹו ִיְהֶיה ְלגֹוי ּגָ ִגין . ַמאי ַטְעָמא ּבְ ֶאָלא ּבְ

ֲעָתא ְדקוְד ׁשַ ְּלאֹוָדָעא ְדָאִפילו ּבְ ּ ּ יּּ ּנִ ּתַ ִדיָנא ַעל ָעְלָמא ָלא ִאׁשְ ִריך הוא ָיִתיב ּבְ א ּבְ ּׁשָ ְ .
ִדיָנא ַעל ָדא  ְּדָהא ָיִתיב ּבְ ֲעָתא )ג ויתיב''א ל''ד(ּ ִרְגָעא ָחָדא וְבׁשַ ּ וְבַרֲחֵמי ַעל ָדא ְוֹכָלא ּבְ ּ ּּ

  .ָחָדא
ִתיב י ְיהוָדה ְוָהא ּכְ ָ ַוֲאִני ְתִפָלִתי ְלך)תהלים סט(, ָּאַמר ַרּבִ ִּזְמִנין ְדִאיהו .  ְיָי ֵעת ָרצֹוןּ ּ

ֵּעת ָרצֹון ְוִזְמִנין ְדָלאו ִאיהו ֵעת ָרצֹון ַמע. ּ ַמע ְוִזְמִנין ְדָלא ׁשָ ִּזְמִנין ְדׁשָ ַכח . ּ ּתְ ִּזְמִנין ְדִאׁשְ
ַכח ִדְכִתיב ּתְ ְּוִזְמִנין ְדָלא ִאׁשְ ְהיֹות)ישעיה נה(, ּ ְצאֹו ְקָראוהו ּבִ ִהּמָ ּ ִדְרׁשו ְיָי ּבְ ּ ּ   .ֹו ָקרֹובּ

אן ְלִצּבור אן ְלָיִחיד ּכָ י ֶאְלָעָזר ּכָ אן ְלֲאַתר ָחד ְוָכאן ְלכוֵלי ָעְלָמא. ָּאַמר ַרּבִ ִגיִני . ּּכָ ּבְ
ָכל ָעְלָמא ִדְכִתיב ִקיל ּכְ ִריך ֵליה ְלַאְבָרָהם ְדִאיהו ׁשָ ָּכך ּבָ ּ ּ ּ ְ ּ ֵאֶלה ּתֹוְלדֹות )בראשית ב(, ְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]149דף [ -ּ

ְר ִהּבָ ַמִים ְוָהָאֶרץ ּבְ ַאְבָרָהם)וכתיב(ָאם ַהּשָׁ ים.  ְוָתִניָנן ּבְ לׁשִ ִגיַמְטִרָיא ׁשְ ִניָנן . ִּיְהֶיה ּבְ ָהִכי ּתָ
ָכל ָדָרא ְוָדָרא ְלָעְלָמא ִריך הוא ּבְ א ּבְ ָלִתין ַצִדיִקים ַאְזִמין קוְדׁשָ ּּתְ ּ ּ ָמה ְדַאְזִמין . ְּ ּּכְ

  .ְלַאְבָרָהם

  )סימן יז(השלמה מההשמטות 
ְמעֹון ְוָחָמא ִזְמָנא ֲח. ְלַאְבָרָהם י ׁשִ יך ְוַאִפיל ְוִאְסַתָתם )וחזא(ָדא ָנַפק ַרּבִ ְ ַעְלָמא ְדַחׁשִ

י ֶאְלָעָזר. ְּנהֹוֵריה ד , ָּאַמר ֵליה ְלַרּבִ ִריך הוא ְלֶמְעּבָ א ּבְ ֵעי קוְדׁשָ א ְוֶנֱחֵזי ָמה ּבָ ּּתָ ְּ

ַעְלָמא חו ַחד ַמְלֲאָכא ְדָדֵמי ְלטוָרא ַרְב. ּבְ ּכָ ָּאְזלו ְוַאׁשְ ּ ּ ְלהֹוִבין ּ ָלִתין ׁשַ ְּרָבא ְוַאִפיק ּתְ
ְּדנוָרא ִמפוֵמיה ּ ּ ד. ּּ ֵעי ְלֵמְעּבָ ְמעֹון ָמה ַאּתְ ּבָ י ׁשִ ֵעיָנא . ָּאַמר ֵליה ַרּבִ ָּאַמר ֵליה ּבָ

ִריך ה א ּבְ ָזר קוְדׁשָ ָדָרא ְדַהִכי ּגָ ִאין ּבְ ָלִתין ַזּכָ ִכיֵחי ּתְ ִגין ְדָלא ׁשְ יה ְלַעְלָמא ּבְ ְְלֵמַחְרּבֵ ּ ּוא ּ
ָלִתין)ח''בראשית י(ַּעל ַאְבָרָהם ִדְכִתיב  ִגיַמְטִרָיא ּתְ   .ּ ָהיֹו ִיְהֶיה ּבְ

ָמטו ִמיָנך ְמעֹון ּבְ י ׁשִ ְָאַמר ֵליה ַרּבִ ּ ִריך הוא ְוִאיָמא ֵליה, ּ א ּבְ יה קוְדׁשָ ִּזיל ַקּמֵ ּ ּ ר , ְּ ּבָ
ַאְרָעא ִכיַח ּבְ יה ְדקו. יֹוָחאי ׁשָ ֲּאַזל ַההוא ַמְלֲאָכא ַקּמֵ ּ ּ ִריך הוא ְוָאַמר ֵליהּ א ּבְ ְּדׁשָ ּ ָּמאֵריה , ְ

ר יֹוָחאי ך ָמה ְדָאַמר ִלי ּבָ ֵלי ַקּמָ ְּדַעְלָמא ּגָ ִריך הוא ִזיל ֲאַחְרֵביה . ְ א ּבְ ָּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ְּ

ַבר יֹוָחאי ח ּבְ ּגָ   .ְלַעְלָמא ְוָלא ַתׁשְ
ְמעֹון ְלַמְלֲאָכא ָאַמר ֵליה ִאי ָלא ' ֲאָתא ַחְזֵייה ר יִזילּׁשִ יעול , ּתֵ ּּגֹוַזְרָנא ֲעָלך ְדָלא ּתֵ ְ

ִריך הוא א ּבְ יה קוְדׁשָ יעול ַקּמֵ ֱהֵוי ַבֲאַתר ֲעָזא ְוֲעָזֵאל ְוַכד ּתֵ ַמָייא ְוּתֶ ִּלׁשְ ּ ּ ְּ ִּאיָמא ֵליה ִאי , ּ
ֲעבור ַהֶע ה ּבַ ִתיב לא ֱאֶעׂשֶ ִרין ְדַהִכי ּכְ ַעְלָמא ֶליֱהָוון ַעׂשְ ִאין ּבְ ָלִתין ַזּכָ ִרים ְוִאי ֵּלית ּתְ ׂשְ

ָרה  ָרה ְוִאי ֵלית ֲעׂשָ ֲעבור ַהֲעׂשָ ִחית ּבַ ִתיב לא ַאׁשְ ָרה ְדַהִכי ּכְ ִרים ִליהוו ֲעׂשָ ֵּלית ֶעׂשְ ּ
ֵּליהוו ְתִרין ְדִאיּנון ֲאָנא וְבִרי ּ ּ ִתיב , ּ ַנִים ֵעִדים ָיקום ָדָבר)ט''דברים י(ְדַהִכי ּכְ ּ ַעל ִפי ׁשְ ּ ּ ,

ְּוֵאין ָדָבר ֶאָלא עֹוָלם ִד ַמִים ַנֲעׁשֹו)ג''תהלים ל(ְכִתיב ּּ ְדַבר ְיָי ׁשָ ַהא , ְוִאי ֵלית ְתֵרין. ּ ּבִ
ִּאית ַחד ַוֲאָנא הוא ִדְכִתיב  ַמָייא ָנַפק . ּ ְוַצִדיק ְיסֹוד עֹוָלם)'משלי י(ּ א ָקל ִמן ׁשְ ְעּתָ ה ׁשַ ּּבָ ּ

ְמעֹון, ְוָאַמר י ׁשִ ָאה חוָלָקך ַרּבִ ְַזּכָ ִריך ה. ּ א ּבְ ְְדקוְדׁשָ ּ א ּ ָזר ְלֵעיָלא ְוָאּתְ ְמַבֵטל ְלַתּתָ ּוא ּגָ ּ
ַוַדאי ֲעָלך ִאְתַמר  ה)ה''תהלים קמ(ְּבְ   )עד כאן מההשמטות(:  ָרצֹון ְיֵרָאיו ָיֲעׂשֶ

ה ֹלא ָבא ְוגו)שמואל ב כג(, ָּפַתח ְוָאַמר לׁשָ ד ְוֶאל ַהּשְׁ ים ֲהִכי ִנְכּבָ לׁשִ ִמן . ' ִמן ַהּשְׁ
ד ים ֲהִכי ִנְכּבָ לׁשִ ִריך הוא ְלָעְלָמא , ַהּשְׁ א ּבְ ָלִתין ַצִדיִקים ְדַאְזִמין קוְדׁשָ ִּאֵלין ִאּנון ּתְ ּ ּ ּ ְּ ּ
יה ְּוָלא ְיַבֵטל לֹון ִמּנֵ ד ִאיהו ַחד . ּ ים ֲהִכי ִנְכּבָ לׁשִ יה ִמן ַהּשְׁ ִתיב ּבֵ ן ְיהֹוָיָדע ּכְ ּוְבָנָיהו ּבֶ ּ ּ ּ

ְייהו   .ִּמּנַ
ה לא ָבא לׁשָ ִקיל ִלְת. ְוֶאל ַהּשְׁ ָּלָתא ָאֳחָרִנין ְדָעְלָמא ָקִאים ֲעַלְייהוְּדָלא ׁשָ ְוֶאל . ּ

ה ֹלא ָבא לׁשָ ְייהו. ַהּשְׁ ַחד ִמּנַ ִמְנָייָנא ּכְ ִאין ָזָכה ְלֵמיַעל . ְּלֶמהֵוי ּבְ ָלִתין ַזּכָ ִאּנון ּתְ ּּבְ
ָנא ּבְ חוׁשְ ה ֹלא ָבא, ּּבְ לׁשָ הו וְלֶמֱה, ֲאָבל ְוֶאל ַהּשְׁ ָרא ּבְ ְּדָלא ָזָכה ְלִאְתַחּבְ ּ הֹון ּ ֵוי ִעּמְ

חוָלָקא ָחָדא ָלִתין ֲהָוה, ה''ִיְהֶי. ּּבְ ָמה ְדָתִניָנן ּתְ ְרֵכיה . ּּכְ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ך קוְדׁשָ ּוְבִגין ּכָ ּ ּ ְּ ְ

ָלִתין ַצִדיִקים ִאּנון ּתְ ּּבְ ּ.  



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]150דף [ -ּ

א ֲחֵזי י ָר, ּתָ ִריך הוא ְלַאְבָרָהם ַזֲעַקת ְסדֹום ַוֲעמֹוָרה ּכִ א ּבְ ָּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ הְּ ְּדָהא , ּבָ
ְּסִליַקת ֳקָדַמי ַמה ְדִאּנון ָעְבִדין ְלָכל ָעְלָמא ְּדָכל ָעְלָמא ָמְנֵעי ַרְגַלְייהו ְדָלא ְלֵמיַעל , ּ ּ ּ

ְסדֹום ַוֲעמֹוָרה ִדְכִתיב י ָרֶגל ַדלו ֵמֱאנֹוׁש )איוב כח(, ּּבִ ִחים ִמּנִ ּכָ ׁשְ ר ַהּנִ ּ ָפַרץ ַנַחל ֵמִעם ּגָ ּּ ּ
רָּפַרץ ַנַחל ֵמ. ָּנעו ן, ִעם ּגָ ֵני ָעְלָמא ְדָעאלו ְלַתּמָ ִּפְרָצה ֲהָוה ָפִריץ ַנַחל ְלִאּנון ּבְ ּ ּ ּ ְּדֻכְלהו . ּ ּ

י ְלַבר ָנׁש ָאֳחָרא ּתֵ ְּדָחָמאן ְלַמאן ְדֲהוו ַיֲהֵבי ְלֵמיַכל וְלִמׁשְ ּ ּ ְדָיין ֵליה , ּ  )בנוקבי דנקרי(ּׁשַ
עוְמָקא ְדַנֲהָרא ּּבְ ְּוִאיהו ְדָנִטיל ֵליה ָהִכ, ּ ּ   .י ָנֵמיּ

  א''דף קו ע
י ָרֶגל ִחים ִמּנִ ּכָ ֵני ָעְלָמא ֲהוו ִנׁשְ ְלהו ּבְ ְּוַעל ָדא ּכֻ ּ ן. ּ ּמָ ְּדָמְנֵעי ַרְגַלְייהו ְדָלא ְלֵמיַעל ּתַ ּ ּ .

ּוַמאן ְדָעאל ַּדלו ֵמֱאנֹוׁש ָנעו, ּ ּ ַכְפָנא ָלא ֲהוו ַיֲהֵבי ֵליה ְלֵמיַכל , ּּ ְּדֲהוו ָדֵלי גוָפא ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ
ּתֵ ֵני ָעְלָמאּוְלִמׁשְ ָאר ּבְ י ִדיוְקֵניה ִמּשְׁ ּנֵ ּתַ ּי ְוִאׁשְ ּ ִּדְכִתיב ַדלו ֵמֱאנֹוׁש, ּ ּ ִתיב ָהָכא . ָּנעו, ּּ ּכְ

לֹוֶתיָה)משלי ה(ּוְכִתיב ָהָתם . ָּנעו ָּהִכי ָנֵמי ֲהוו ָסָטאן ַמֲעָגִלין ְוָאְרִחין ְדָלא . ּ ָנעו ַמְעּגְ ּ
ן ּמָ ְּוֲאִפילו עֹוֵפי ׁשְ. ְלֵמיַעל ּתַ ן ִדְכִתיב) א''דף קו ע(ַּמָיא ֲהוו ָמְנֵעי ּ ּמָ  )איוב כח(, ְּלֵמיַעל ּתַ

ֵלי ָעְלָמא ֲהוו ָצְווִחין ַעל ְסדֹום ְוַעל ֲעמֹוָרה ְוַעל . 'ְּנִתיב ֹלא ָיְדעו ַעִיט ְוגו ּוְבִגיֵני ָכך ּכֻ ּּ ְ

י ְלהו ַקְרּתֵ ַגְווָנא ָחָדא ֲהוו. ּּכֻ ְּדֻכְלהו ּכְ ּ ּ.  
הַזֲעַקת ְסדֹום ַו י ָרּבָ אי. ָּאַמר ֵליה ַאְבָרָהם. ֲעמֹוָרה ּכִ י . ַאּמַ ָּאַמר ֵליה ְוַחָטאָתם ּכִ ּ

ִגיֵני ָכך ֵאְרָדה ָנא ְוֶאְרֶאה. ָכְבָדה ְמֹאד ַצֲעָקָתה, ְּבְ ֵעי ֵליה. ַּהּכְ ַצֲעָקָתם ִמּבָ ְּדָהא , ַּהּכְ
י ֲהוו ִתיב ַזֲעַקת ְסדֹום ַוֲעמֹוָרה וְתֵרי ַקְרּתֵ ּּכְ אי, ּ ַצֲעָקָתהַאּמַ ֶּאָלא ָהא אוְקמוָה. ּ ַהּכְ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ַחד , ּתָ י ּבְ ְנׁשֵ ָפא ִמְתּכַ ַכּתְ ְלהו ּבְ ִסְטָרא ְדתוֵתי ָקָלא ְדַבְרָדא ָסְלִקין קוְטֵרי ּכֻ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּ
א גֹו נוְקֵבי ִדְתהֹוָמא ַרּבָ ִּטיף ְוָעאִלין ּבְ ַחד, ּ ד . ִּאְתֲעִבידו ָחֵמׁש ּבְ  )יןצלילן קל(ַּחד ִאיהו ּכַ

א ְצִליִלין ָקִלין ְדֻכְלהו ִאְתֲעִבידו ַחד ִּאיּכָ ּ כו . ּ יַנְייהו ְוִאְתַמׁשְ א ָעאל ּבֵ ּתָ ָּקָלא ְדָסִליק ִמּתַ ּ ּ
ַחד א. ּכְ ָכא ְלַתּתָ ְבָעא ִדיָנא ְלִאְתַמׁשְ ד ַהאי ָקָלא ָסְלָקא . ְּוַההוא ָקָלא ָסְלָקא ְוַנֲחָתא ּתָ ּכַ

ֵדין ִאְתּגְ ע ִדיָנא ּכְ ִדיָנאְּלִמְתּבַ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ָגָחא קוְדׁשָ ִּלי ְלַאׁשְ ְּ.  
ְמעֹון י ׁשִ ַצֲעָקָתה, ָאַמר ַרּבִ ַצֲעָקָתה. ַּהּכְ ל , ַּמאן ַהּכְ ֵזַרת ִדיָנא ְדָתְבָעא ִדיָנא ּכָ ָּדא ּגְ ּ ּ

י קוְדׁשָ. יֹוָמא ּמֵ ֵזַרת ִדיָנא ְוָתְבָעא ִמּקַ ִנין ָקְייָמא ּגְ ה ׁשְ ּמָ ִניָנן ּכַ ְּדָהִכי ּתָ ּ ִריך הוא ַעל ּ ּא ּבְ ְ

ינו ֲאחוי ְדיֹוֵסף ְליֹוֵסף ְּדַזּבִ ּ ִגין ִדְגֵזַרת ִדיָנא ָצְווַחת ַעל ִדיָנא. ּ ּּבְ ּ ַצֲעָקָתה, ּ ְּוַעל ָדא ַהּכְ ּ ,
ָאה ֵאַלי   .ַהּבָ

ָאה ֵאַלי)קז א(ַמאי  ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר.  ַהּבָ ָּדא הוא ָרָזא ּכְ ֶעֶרב ִהיא ָבָאה )אסתר ב(, ּ  ּבָ
ָבהּוַבּבֹ ִדיר. ֶקר ִהיא ׁשָ ָאה ֵאַלי ּתָ א ְלָפַני ְוָהא . ְּוָדא הוא ַהּבָ ר ּבָ ׂשָ ל ּבָ ַגְווָנא ָדא ֵקץ ּכָ ּכְ

ָמר ָמר. ִאּתְ ָלה ָהא ִאּתְ   :ָּעׂשו ּכָ
ע ְסֶפה ַצִדיק ִעם ָרׁשָ ַּוִיַגׁש ַאְבָרָהם ַויֹאַמר ַהַאף ּתִ ּ ּ א . ּ י ְיהוָדה ַמאן ָחָמא ַאּבָ ָּאַמר ַרּבִ

ַאְבָרָהםְּדַרְחָמ א ֲחֵזי. ּנוָתא ּכְ א ְלָפַני , ּתָ ר ּבָ ׂשָ ל ּבָ ִתיב ַויֹאֶמר ֱאֹלִהים ְלֹנַח ֵקץ ּכָ ֹנַח ּכְ ּּבְ
ַבת ֲעֵצי ֹגֶפר' ְוגו ה ְלך ּתֵ יק ְוָלא ָאַמר ֵליה ִמיִדי. ֲָעׂשֵ ּתִ ֲאָבל . ְוָלא ָבָעא ַרֲחֵמי. ְּוִאׁשְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]151דף [ -ּ

א  ֲעָתא ְדָאַמר ֵליה קוְדׁשָ ׁשַ ַּאְבָרָהם ּבְ ִריך הואּ ּּבְ ה ְוגו, ְ י ָרּבָ . 'ַזֲעַקת ְסדֹום ַוֲעמֹוָרה ּכִ
ע. 'ֵאַרָדה ָנא ְוֶאְרֶאה ְוגו ְסֶפה ַצִדיק ִעם ָרׁשָ ׁש ַאְבָרָהם ַויֹאַמר ַהַאף ּתִ ִתיב ַוִיּגַ ִּמָיד ּכְ ּ ּ ּ ּ.  
י ֶאְלָעָזר ְדָקא ְיאות, ָאַמר ַרּבִ ִלימו ּכְ ּאוף ַאְבָרָהם ָלא ָעַבד ׁשְ ּ , ֲעִביד ִמיִדיֹנַח ָלא . ּ
ָאה ִעם ַחָייָבא. ָלא ַהאי ְוָלא ַהאי ְדָקא ְיאות ְדָלא ְימות ַזּכָ ַבע ִדיָנא ּכְ ַּאְבָרָהם ּתָ ּ ּ ּ ּ .

ָרה ים ַעד ֲעׂשָ אֵרי ֵמֲחִמּשִׁ ִלים, ְוׁשָ ך, ָעַבד ְוָלא ַאׁשְ ך וֵבין ּכָ ין ּכָ ָעא ַרֲחֵמי ּבֵ ְְדָלא ּבָ ְּ ּ ,
ִעיָנא  ע ֲאַגר עֹוָבדֹויְּדָאַמר ַאְבָרָהם ָלא ּבָ   .ְלִמְתּבַ

ְדָקא ְיאות ִלימו ּכְ ֲּאָבל ַמאן ָעַבד ׁשְ ה, ּ ִריך הוא . ָּדא מׁשֶ א ּבְ ְּדֵכיָון ְדָאַמר קוְדׁשָ ּ ּ ְּ

ְ ָסרו ַמֵהר ִמן ַהֶדֶרך ְוגו)שמות לב( ּ ֲחוו לֹו. 'ּ ּתַ ָכה ַוִיׁשְ ָּעׂשו ָלֶהם ֵעֶגל ַמּסֵ ִתיב . ּּ ִּמָיד ַמה ּכְ
ה ֶאת א ַחָטאָתם ְוִאם ַאִין ְמֵחִני . 'ּ ְפֵני ְיָי ֱאלָהיו ְוגוַוְיַחל מׁשֶ ּשָׂ ה ִאם ּתִ ַּעד ְדָאַמר ְוַעּתָ ּ

ָתְבּתָ ר ּכָ ְפְרך ֲאׁשֶ ב ְדֻכְלהו ָחטו. ָָנא ִמּסִ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ י , ּ ן ַעד ְדָאַמר ֵליה ָסַלְחּתִ ּמָ ָּלא ָזז ִמּתַ ּ
ְדָבֶרך ח ֶאָל. ָּכִ ּגַ אי ְוִאם ָלאו ָלאֲּאָבל ַאְבָרָהם ָלא ַאׁשְ הו ַזּכַ ַכח ּבְ ּתְ ּא ִאי ִאׁשְ ְּוַעל ָדא . ּ

ה ְדִאיהו ַרֲעָיא ְמֵהיְמָנא מׁשֶ ר ָנׁש ְדָיִגין ַעל ָדֵריה ּכְ ָעְלָמא ּבַ ָּלא ֲהָוה ּבְ ּ ּ ּ ּ.  

 
  



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]152דף [ -ּ

 ] בשנה40יום [סדר הלימוד ליום י חשון 
ׁש ַאְבָרָהם ַויֹאַמר ַּוִיּגַ ְרֵמיה ְלִמְתּבַ, ּ ים. ּע ָדאַּאְתִקין ּגַ ם ֲחִמּשִׁ ְצאו ׁשָ ּאוַלי ִיּמָ ָרא . ּ ׁשָ

ירוָתא ְלִמְנַדע ים ְדִאיהו ׁשֵ ֵּמֲחִמּשִׁ ּ ין, ּ יָרָאה סֹוָפא ְדָכל ַדְרּגִ ָרה ְדִאיהו ֲעׂשִ ַּעד ֲעׂשָ ּ ּ ּ.  
ָרה י ִיְצָחק ַעד ֲעׂשָ פו, ָאַמר ַרּבִ ָנה ְליֹום ַהּכִ ָרה יֹוִמין ְדֵבין ֹראׁש ַהּשָׁ ִּאֵלין ֲעׂשָ ּּ . ִריםּ

ָרה ים ַעד ֲעׂשָ ָרא ֵמֲחִמּשִׁ ך ׁשָ ִגין ּכָ   .ְּבְ

  )סימן יח(השלמה מההשמטות 
ָרה  ין ְוֵכיָון ְדָמָטא ַעד ֲעׂשָ ָרה סֹוָפא ְדַדְרּגִ ָרה ְדִאיהו ֲעׂשָ ירוָתא ַעד ֲעׂשָ ְּדִאיהו ׁשֵ ּ ּ ּ ּ

ְתׁשוָבה ְוָתב ְוָאַמר, ָאַמר א ָלאו ֲאַתר ְלַקְייָמא ּבִ אן וְלַתּתָ ִּמּכָ ַתְזבון ּ ִגין ְדִיׁשְ ִעים ּבְ ּ ַאְרּבָ
ַתְזבון ג, ִקְרָיין' ד ִגין ְדִיׁשְ ים ּבְ ֹלׁשִ ִגין , ִקְרָיין' ְּוַתב ְוָאַמר ׁשְ ִרים ּבְ ְוַתב ְוָאַמר ֶעׂשְ

ַתְזבון ְתֵרין ִקְרָיין ה , ְּדִיׁשְ א ֲחָדא ֵמִאינון ֲחִמׁשָ ֵתִזיב ַקְרּתָ ִגין ְדִיׁשְ ָרה ּבְ ְּוָתב ְוָאַמר ֲעׂשָ
ָרה א ִמן ֲעׂשָ ך ָלא ָנִחית ְלַתּתָ ִגיֵני ּכָ   )עד כאן מההשמטות(: ְּבְ

ָרה ְתׁשוָבה, ְּוֵכיָון ְדָמָטא ַלֲעׂשָ א ָלאו הוא ֲאַתר ְדָקְייָמא ּבִ אן וְלַתּתָ ָּאַמר ִמּכָ ּ ּ ִגיֵני , ּ ּבְ
ָרה א ֵמֲעׂשָ   :ְָכך ָלא ָנַחת ְלַתּתָ

  ב''דף קו ע
ְלָאִכים ְס ֵני ַהּמַ ַּוָיֹבאו ׁשְ ֶעֶרב ְוגוּ ִתיב ְלֵעיָלא . 'דֹוָמה ּבָ א ֲחֵזי ַמה ּכְ י יֹוֵסי ּתָ ָאַמר ַרּבִ

ר  ֲאׁשֶ ְַוֵיֶלך ְיָי ּכַ ר ֶאל ַאְבָרָהם) ב''דף קו ע(ּ ָלה ְלַדּבֵ א . ּּכִ ִכיְנּתָ יָון ְדִאְתְפַרׁש ׁשְ ְּדָהא ּכֵ ּ ּ
ב ְלַאְתֵריה, ֵמַאְבָרָהם ֵני, ְּוַאְבָרָהם ּתָ ֵדין ַוָיֹבאו ׁשְ ּּכְ ֶעֶרבּ ְלָאִכים ְסדֹוָמה ּבָ ְּדָהא ַחד ,  ַהּמַ

א ִכיְנּתָ ׁשְ ַלק ּבִ ֵרין, ִּאְסּתַ ֲארו ִאּנון ּתְ ּתָ ְּוִאׁשְ ּ.  

ֱעָלם  ַהאי ְקָרא ) א''דף קו ע(ִמְדָרׁש ַהּנֶ י ָפַתח ּבְ יַח ְיָי ) שופטים ג(ַּרּבִ ר ִהּנִ ְּוֵאֶלה ַהגֹוִים ֲאׁשֶ ּ

ָרֵאל ם ֶאת ִיׂשְ ַההוא ָעְלָמא ָאַמר . ְלַנּסֹות ּבָ י ָחֵזי ֲהִוית ּבְ ) א ולית מעלה''ד(ָקִאים ) ולית עלמא(ַּרּבִ
ִאּנון  ֶּאָלא ּבְ ֱאַמר ) ב''דף קו ע(ּ ּנֶ הֹון ׁשֶ ִליִטין ַעל ְרעוָתא ְדִלּבְ ְּדׁשַ ּ מֹו ) תהלים פא(ּּ יהֹוֵסף ׂשָ ֵּעדות ּבִ

ָּאַמר ַרב ְיהוָדה ָלָמה ָזָכה יֹוֵסף ְלאֹוָתה ַהַמֲע. 'ְוגו ּּ ָּלה ְוַהַמְלכותּ ַבׁש ִיְצרֹו, ּ ּכָ ִביל ׁשֶ ׁשְ ל . ּּבִ ְּדָתִניָנן ּכָ
ַמָיא ָאִחיל ֲעֵליה ַּהּכֹוֵבׁש ֶאת ִיְצרֹו ַמְלכוָתא ִדׁשְ ּ ּ ּ.  

ֵני ָאָדם רוך הוא ַלֵיֶצר ָהָרע ֶאָלא ְלַנּסֹות ּבֹו ּבְ דֹוׁש ּבָ ָרא ַהּקָ ְּדָאַמר ַרב ַאָחא ֹלא ּבָ ּ ּ ּ ּ ֵעי . ְּ ּוִמי ּבָ
אּקוְד ְבֵני ָנׁשָ ִריך הוא ְלַנּסוָתא ּבִ א ּבְ ּׁשָ ּ ְּדָאַמר ַרב ַאָחא ְמָנא ָלן ִמִדְכִתיב. ִאין. ְ י ָיקום ) דברים יג(, ּ ּּכִ

ך ָנִביא וגו ִקְרּבְ ּוָבא ָהאֹות ְוַהמֹוֵפת וגו' ָּבְ י ְמַנֶסה ְיָי ֱאלֵהיֶכם וגו' ּ ל . 'ּכִ ֵעי ַנסוָתא ְדָהא ּכָ ְּוָלָמה ּבָ ּ
ַּבר ָנׁש ִאְתְגִלי ַקֵמיהּעֹוָבדֹוי ְד ּ לא ָלֵתת ִפְתחֹון ֶפה ִלְבֵני ָאָדם, ּ ֶּאָלא ׁשֶ ּ ב . ּ ִתיב ְולֹוט יֹוׁשֵ ְרֵאה ַמה ּכְ

ַער ְסדֹום ׁשַ ְּדֲהָוה ָיִתיב ְלַנּסוָתא ִלְבִרָייָתא, ּבְ ּ ּ.  

י ִיְצָחק ַמאי ִדְכִתיב  ָּאַמר ַרּבִ ָים ִנְגָרׁש ְו) ישעיה נז(ּ ִעים ּכַ ע . 'גוְּוָהְרׁשָ ל ָרׁשָ ַעת ִדינֹו ׁשֶ ׁשְ ֲּאִפלו ּבִ ּ ּ
ָעתֹו ַקָיים ִרׁשְ ּהוא ֵמִעיז ָפָניו וֲאַזי הוא ּבְ ּ בו וגו, ּּ ּכָ ִתיב ֶטֶרם ִיׁשְ ם . 'ְּרֵאה ַמה ּכְ ׁשֵ י ִיְצָחק ּכְ ָּאַמר ַרּבִ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]153דף [ -ּ

ָאֶר ָרא ֵגיִהּנֹם ּבָ ך ּבָ ָאֶרץ ּכָ ִריך הוא ַגן ֵעֶדן ּבָ א ּבְ ָרא קוְדׁשָ ּבָ ּׁשֶ ְּ ְּ ך . ץּ ָרא ַגן ֵעֶדן ְלַמְעָלה ּכָ ּבָ ם ׁשֶ ְוְכׁשֵ ּ ּ
ָרא ֵגיִהּנֹם ְלַמְעָלה   .ּּבָ

ָאֶרץ ִדְכִתיב ַּגן ֵעֶדן ּבָ ֵעֶדן וגו) בראשית ב(, ּ ַּוִיַטע ְיָי ֱאֹלִהים ַגן ּבְ ָאֶרץ ִדְכִתיב. 'ּ ֵּגיִהּנֹם ּבָ ) איוב י(, ּ
מֹו אֹוֶפל וגו ְּוָהְיָתה ֶנֶפׁש ֲאדֹוִני ְצרוָרה ) שמואל א כה(, ּה ִדְכִתיבַּגן ֵעֶדן ְלַמְעָל. 'ֶאֶרץ ֵעיָפָתה ּכְ ּ

ְצרֹור ַהַחִיים ֶאת ה ּּבִ ֱּאֹלֶהיך וְכִתיב' ּ ר ְנָתָנה) קהלת יב(, ָ ְּוָהרוַח ָתׁשוב ֶאל ָהֱאֹלִהים ֲאׁשֶ ּ ּּ.  

ף ַה תֹוך ּכַ ה ּבְ ְֵגיִהּנֹם ְלַמְעָלה ִדְכִתיב ְוֵאת ֶנֶפׁש ֹאְיֶביך ְיַקְלֶעּנָ ָּ ּ ַלעּ ְדָקֲאָמָרן. ּקָ ַּגן . ַּגן ֵעֶדן ְלַמָטה ּכִ
ל ַמְעָלה ל ַצִדיִקים ְגמוִרים ִלְהיֹות ִנזֹוִנין ֵמאֹור ַהָגדֹול ׁשֶ ָמָתן ׁשֶ ֵּעֶדן ְלַמְעָלה ְלִנׁשְ ּ ּּ ּ ם ְלַמָטה . ּ ֵּגיִהּנִֹ

ִעים  ִרית ִמיָלה ְוֹלא ֶהֱאִמינו ּבְ) דישראל(ְלאֹוָתם ָהְרׁשָ לו ּבְ לֹא ִקּבְ ּׁשֶ ּ רוך הוא ְוָדתֹו וֹלא ּ דֹוׁש ּבָ ַּהּקָ ְּ

ת ּבָ ְמרו ׁשַ ֵאׁש, ּׁשָ דֹוִנים ּבָ ּנִ ְּוֵאלו ֵהם עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ׁשֶ ּ ּּ ֱאַמר , ּ ּנְ ֵּמָהֵאׁש ָיָצאו ) יחזקאל טו(ׁשֶ ּ
ים ) ישעיה סו(ּוְכִתיב . 'ְּוָהֵאׁש ֹתאְכֵלם וגו ִפְגֵרי ָהֲאָנׁשִ ְּוָיְצאו ְוָראו ּבְ ּ   .'ְוגוּ

דֹוִחים  ְתׁשוָבה ׁשֶ ָעְברו ַעל ִמְצוֹות ַהתֹוָרה ְוֹלא ָחְזרו ּבִ ָרֵאל ׁשֶ ֵעי ִיׂשְ ֵּגיִהּנֹם ְלַמְעָלה ְלאֹוָתם פֹוׁשְ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ
ם לו ָעְנׁשָ ְיַקּבְ ּאֹוָתם ַלחוץ ַעד ׁשֶ ֱאַמר . ּ ּנֶ ל ָהעֹוָלם ׁשֶ ִעים ) תהלים יב(ְוהֹוְלִכים ְוסֹוְבִבים ּכָ ָסִביב ְרׁשָ

ַּהָלכוןִיְת ר ֹחֶדׁש. ּ ֵנים ָעׂשָ ם ִנדֹוִנים ׁשְ מֹוָתם , ְּוׁשָ ם ּבְ לו ָעְנׁשָ ּבְ ּקִ ן ָמדֹוָרם ִעם אֹוָתם ׁשֶ דף קז (ְּלַאַחר ּכֵ
ִפי ַהָמקֹום ָהָראוי לֹו) א''ע ל ֶאָחד וֶאָחד ּכְ ּּכָ ּ.  

ֵא ל ַהעֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ִנדֹוִנים ָתִמיד ּבָ ִעים ׁשֶ ְּוָהְרׁשָ ּ ֱאַמר ּּ ּנְ ּׁש וַבַמִים ְוׁשוב ֵאיָנם עֹוִלים ׁשֶ ּּ
ה ם לא ִתְכּבֶ ָמה ִדְכִתיב ַוְיָי ִהְמִטיר ַעל ְסדֹום ְוַעל ֲעמֹוָרה ָגְפִרית ָוֵאׁש . ְּוִאׁשָ ם ּכְ ֵגיִהּנָ ִעים ּבַ ַפט ָהְרׁשָ ִּמׁשְ ּ ּּ

ֱאַמר ' ְוגו ּנֶ ּוׁשוב ֵאיָנם עֹוִלים וֹלא ָיקומו ְליֹום ַהִדין ׁשֶ ּ ּ ַאפֹו וַבֲחָמתֹו) ברים כטד(ּ ר ָהַפך ְיָי ּבְ ֲּאׁשֶ ּ ְ ,
עֹוָלם ַהְזה ַאפֹו ּבָ ּּבְ א. ּ עֹוָלם ַהּבָ   .ּוַבֲחָמתֹו ּבָ

י ִיְצָחק ְלַהאי ַגְווָנא ִאית ַגן ֵעֶדן ְלַמְעָלה ְוִאית ַגן ֵעֶדן ְלַמָטה ָּאַמר ַרּבִ ּ ּ ִּאית ֵגיִהּנֹם ְלַמָטה וִאית . ּ
ַפְרֶהְסָיא ְוִחְללו ָאַמ. ֵּגיִהּנֹם ְלַמְעָלה ת ּבְ ּבָ ֶהם ְוִחְללו ׁשַ ּבָ ִרית ִמיָלה ׁשֶ ְלְקלו ּבְ ּקִ ִעים ׁשֶ י ַיֲעֹקב ָהְרׁשָ ּר ַרּבִ ּ ּּ ּ

ְלַמָטה ְוִנדֹוִני ְתִחַית ַהֵמִתים ְוַכדֹוֶמה ָלֶהם יֹוְרִדים ַלֵגיִהּנֹם ׁשֶ ְפרו ּבִ ּכָ תֹוָרה ְוׁשֶ ְפרו ּבַ ּכָ ֶּאת ַהמֹוֲעדֹות ְוׁשֶ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ ם ּּ
ם ְוׁשוב ֵאיָנם עֹוִלים ֲּאָבל ָיקומו ְליֹום ַהִדין ְוָיקומו ִלְתִחַית ַהֵמִתים. ּׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ) דניאל יב(ַוֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר , ּ

ִני ַאְדָמת ָעָפר ָיִקיצו ֵאֶלה ְלַחֵיי עֹוָלם ְוגו ים ִמיׁשֵ ְּוַרּבִ ּ ּ ְּוָהיו ֵדָראֹון ְלָכל ) ישעיה סו(ַוֲעֵליֶהם ְנֱאַמר . 'ּ ּ
ׂשָ ְרִאָייָתם, ַּדיי ָראֹון, ַּמה ֵדָראֹון. רּבָ ַהּכֹל ֹיאְמרו ַדיי ּבִ ּׁשֶ ּ ָרֵאל ֶנֱאַמר . ּ ִיׂשְ ּבְ ְּוַעל ַהַצִדיִקים ׁשֶ ) ישעיה ס(ּ

ָלם ַצִדיִקים וגו ְּוַעֵמך ּכֻ ּ ּּ   ).כ מדרש הנעלם''ע(', ְ

יָון ְדָחָמא לֹוט לֹון ְתַרְייהו, ּּכֵ ּל ִאּנון ְדֲהוו ַאְתָיין ִאיהו ְוִכי ּכָ, ַמאי ַטְעָמא. ָּרַהט ּבַ ּ ּ ּ
י וְבִני ָמָתא ֵהיך ָלא ָקְטִלין ֵליה ּתֵ ָּאִעיל לֹון ְלֵביֵתיה ְוָיִהיב לֹון ְלֵמיַכל וְלִמׁשְ ּ ּ ְּדָהא , ְּ

יה ֲעְבדו ִדיָנא ִּלְבַרּתֵ ּוַמאי הוא. ּ א ְדַנֲהָמא ְלַחד ַעְנָיא. ּ יה ְדלֹוט ַיֲהַבת ִפּתָ ִּדְבַרּתֵ ּ ּ  ָּיְדעו, ּּ
ה ִריׁש ִאיְגָרא ַעד ְדֲאְכלוָה ִצְרֵעי, ּּבָ א ְואֹוְתבוָה ּבְ פוָה דוְבׁשָ ּׁשָ ּ ּ ּ ֵליְלָיא . ּ ִגין ְדֲהָוה ּבְ ֶּאָלא ּבְ ּ

ֵני ָמָתא לון ֵליה ּבְ ּכְ יב ְדָלא ִיְסּתַ ָּחׁשִ ּ ְלהו , ּ ָנׁשו ּכֻ יָון ַדֲאָעלו ְלֵביָתא ִאְתּכְ ל ָדא ּכֵ ְּוִעם ּכָ ּ ּ ּ ּ
  .אְּוַאְסָחרו ְלֵביָת



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]154דף [ -ּ

ְתַרְייהו אי ָרַהט לֹוט ֲאּבַ י ִיְצָחק ַאּמַ ּ ִדְכִתיב ַוַיְרא לֹוט ַוָיָרץ )אלא בגין(, ָּאַמר ַרּבִ ּ ּ
י ֵייָסא. ִלְקָראָתם י ִחְזִקָיה ְוַרּבִ ַּחד ָאַמר ִדיוְקָנא ְדַאְבָרָהם ָחָמא ִעְמהֹון. ַּרּבִ ּ ְוַחד ָאַמר . ּ

א ַאְתָיא ֲעַלְייהו ִכיְנּתָ ִתיב ָה. ּׁשְ ָּכא ַוַיְרא לֹוט ַוָיָרץ ִלְקָראָתםּכְ ּוְכִתיב ָהָתם ַוָיָרץ , ּ ּ
א. ִּלְקָראָתם ִמֶפַתח ָהֹאֶהל ִכיְנּתָ א, ַּמה ְלַהָלן ָחָמא ׁשְ ִכיְנּתָ   .ּאוף ָהָכא ָחָמא ׁשְ

ָאֶל א ֲאֹדַני ּבָ ה ּנָ ַּוַיְרא לֹוט ַוָיָרץ ִלְקָראָתם ַויֹאֶמר ִהּנֶ ּ ּורו ָנאס. ד''ּן יו''ּת נו''ף ָדֶל''ּ ּ ,
ֵעי ֵליה ׁשו ָנא ִמּבָ ּּגְ ַּמאי סורו ָנא, ּ ִגין ְדָלא ֶיחמון . ּ ֶּאָלא ְלַאֲהָדָרא לֹון ַסֲחָרֵניה ְדֵביָתא ּבְ ּ ּ ּ ּ

ֵני ָמָתא ר ְלֵביָתא, לֹון ּבְ אֹוַרח ֵמיׁשָ ך סורו ָנא, ְּוָלא ֵיֲעלון ּבְ ּוְבִגין ּכָ ּ ְּ.  

  א''דף קז ע
י ִחְזִקָיה ָפַתח  ַּרּבִ ַמִים ִיְרֶאה)כחאיוב (ּ ל ַהּשָׁ ַחת ּכָ יט ּתַ י הוא ִלְקצֹות ָהָאֶרץ ַיּבִ ה . ּ ּכִ ּמָ ּכַ

ִריך הוא א ּבְ עֹוָבדֹוי ְדקוְדׁשָ ָלא ּבְ ּכָ א ְלִאְסּתַ ִּאית לֹון ִלְבֵני ָנׁשָ ּ אֹוַרְייָתא , ְּ ָדָלא ּבְ ּתַ ּוְלִאׁשְ ּ
אֹוַרְייָתא, ְיָמָמא ְוֵליֵלי ַדל ּבְ ּתַ ְּדָכל ָמאן ְדִאׁשְ ּ יה ְלֵעיָלא, ּ ח ּבֵ ּבַ ּתַ ִריך הוא ִאׁשְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ְּ ,

א יה ְלַתּתָ ח ּבֵ ּבַ ּתַ ה ְלֵמיַהב , ְּוִאׁשְ ִגין ְדאֹוַרְייָתא ִאיָלָנא ְדַחֵיי ִאיִהי ְלָכל ִאּנון ְדָעְסִקין ּבָ ּּבְ ּ ּ ּּ
ָעְלָמא ֵדין  ָעְלָמא ְד) א''דף קז ע(ּלֹון ַחִיין ּבְ ּוְלֵמיַהב לֹון ַחִיין ּבְ   .ָאֵתיּּ

א ֲחֵזי יט, ּתָ י הוא ִלְקצֹות ָהָאֶרץ ַיּבִ ל ַמה . ּּכִ ְּלֵמיַהב לֹון ְמזֹוָנא וְלַסָפָקא לֹון ִמּכָ ּ
ְּדִאְצְטִריכו ִדיר, ּ ה ּתָ ח ּבָ ּגַ ִגין ְדִאיהו ַאׁשְ ּּבְ ּ ִמיד ֵעיֵני ְיָי ֱאלֹוֶהיך )דברים יא(, ִּדְכִתיב, ּ ָ ּתָ

ָנה ְוַעד ַאֲח ית ַהּשָׁ ה ֵמִרׁשִ ָנהּּבָ ה . ִרית ׁשָ ִתיב ּבָ ִגין ְדֶאֶרץ ָדא ַמה ּכְ ּּבְ ּ ְרָחק )משלי לא(ּ  ִמּמֶ
ִביא ַלְחָמה ָרא ִדְכִתיב , ּּתָ ּוְלָבַתר ִאיִהי ְיַהְבּתְ ְמזֹוָנא ְוַטְרָפא ְלָכל ִאּנון ֵחיָון ּבְ ּ  )משלי לא(ּ

ן ֶטֶרף ְלֵביָתה ְוֹחק ְלַנֲערֹוֶתי ּתֵ עֹוד ַלְיָלה ַוּתִ ָקם ּבְ   .ָהַּוּתָ
ַמִים ִיְרֶאה ל ַהּשָׁ ַחת ּכָ יט ּתַ י הוא ִלְקצֹות ָהָאֶרץ ַיּבִ ְּוַעל ָדא ּכִ ֵני ָעְלָמא . ּ ְּלֻכְלהו ּבְ

ל ַחד ְוַחד ִדְכִתיב  ְּלֵמיַהב לֹון ְמזֹוָנא ְוִספוָקא ְלָכל ַמה ְדִאְצְטִריך ּכָ ּ ְּ ּ פֹוֵתַח )תהלים קמה(ּ
יַע ְלָכל ַחי ָרצֹון ּבִ ֶּאת ָיֶדך וַמׂשְ יט.ָ י הוא ִלְקצֹות ָהָאֶרץ ַיּבִ ּ ָדָבר ַאֵחר ּכִ ָלא . ּ ּכָ ְלִאְסּתַ

ָעְלָמא א ּבְ ֵני ָנׁשָ ָכל ַמה ְדַעְבֵדי ּבְ ָחא ּבְ ּגָ ּעֹוָבדֹוי ְדַבר ָנׁש וְלַאׁשְ ּ ַמִים ִיְרֶאה. ּ ל ַהּשָׁ ַחת ּכָ . ּתַ
ל ְוָחֵמי ְלָכל ַחד ְוַחד ּכֵ   .ִמְסּתַ

א ֲחֵזי יָון ְדָחָמא קוְד, ּתָ ּּכֵ ִריך הוא עֹוָבִדין ִדְסדֹום ַוֲעמֹוָרהּ א ּבְ ּׁשָ ּ ַדר לֹון ְלִאּנון , ְ ּׁשַ ּ
ָלא ִלְסדֹום א. ַמְלָאִכין ְלַחּבָ ִכיְנּתָ ִתיב ַוַיְרא לֹוט ָחָמא ִלׁשְ ְוִכי ַמאן ָיִכיל ְלֶמחֵמי . ַּמה ּכְ

א ִכיְנּתָ ְי, ׁשְ ֶּאָלא ָחָמא ָזֲהָרא ַחד ְדָנִהיר ְדָקא ָסְלָקא ַעל ֵריׁשַ ה ּנָא . ּיהוּ ּוְכֵדין ַויֹאֶמר ִהּנֶ ּ
ָאֶל ָמר''ף ָדֶל''ֲאֹדַני ּבְ ָמה ְדִאּתְ א ַההוא ְנִהירו ְדָנִהיר ָקֲאַמר, ּת ּכְ ִכיְנּתָ ּוְבִגין ׁשְ ּ ּ ּסורו ָנא , ּ ּ

ית ַעְבְדֶכם ְוִלינו ְוַרֲחצו ַרְגֵליֶכם ֶּאל ּבֵ ּ ּ.  
ַקְדִמיָתא ָאַמ, ָלא ֲעַבד ָהִכי ַאְבָרָהם ּר ְוַרֲחצו ַרְגֵליֶכם וְלָבַתר ְוֶאְקָחה ַפת ֶלֶחם ֶּאָלא ּבְ ּ ּ

ית ַעְבְדֶכם ְוִלינו. 'ְוגו ֲּאָבל לֹוט ָאַמר סורו ָנא ֶאל ּבֵ ּ ּ ם . ּ ְמּתֶ ּכַ ּוְלָבַתר ְוַרֲחצו ַרְגֵליֶכם ְוִהׁשְ ּ
ֶכם ם ְלַדְרּכְ א. ַוֲהַלְכּתֶ ֵני ָנׁשָ הו ּבְ מֹוְדעון ּבְ ּתְ ִגין ְדָלא ִיׁשְ ּּבְ ּ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]155דף [ -ּ

י ָבְרחֹוב ָנִליןַּויֹא ר . ְּמרו ֹלא ּכִ ן ָלא ֲהָוה ּבַ ּמָ ִגין ְדָכך ֲהוו ָעְבֵדי אֹוְרִחין ְדָעאִלין ּתַ ּּבְ ּ ְּ

י ָבְרחֹוב ָנִלין, ָּנׁש ְדִיְכנֹוׁש לֹון ְלֵביָתא ְּוַעל ָדא ָאְמרו לא ּכִ ם ְמֹאד . ּ ִתיב ַוִיְפַצר ּבָ ַּמה ּכְ
ִרי. 'ְוגו א ּבְ ד קוְדׁשָ א ֲחֵזי ּכַ ָעְלָמאּּתָ ּך הוא ֲעִביד ִדיָנא ּבְ ּ ִליָחא ָחָדא ֲעִביד ֵליה, ְ , ּׁשְ

לוֵחי ֵרי ׁשְ א ָחֵמיָנן ּתְ ּתָ ַחד, ְּוַהׁשְ י ּבְ אי ְוִכי ָלא ַסּגֵ ֵרי , ֶאָלא ַחד ֲהָוה. ַאּמַ ּוַמה ְדָאַמר ּתְ ּ
ָזָבא ֵליה)הכי הוא ודאי בגין דחד( ּ ַחד ֲהָוה ְלַאָפָקא ֵליה ְללֹוט וְלׁשֵ ּ ּ א ְו, ּ ְַחד ְלֶמְהַפך ְלַקְרּתָ ּ

ָלא ַאְרָעא ַאר ַחד, ּוְלַחּבָ ּתָ ך ִאׁשְ ְוְבִגין ּכָ ּ:  
י ִחָייא ָפַתח . 'ַוְיָי ִהְמִטיר ַעל ְסדֹום ְוַעל ֲעמֹוָרה ְוגו ַּרּבִ א )ישעיה יג(ּ ה יֹום ְיָי ּבָ  ִהּנֵ

א. 'ַאְכָזִרי ְוגו ה יֹום ְיָי ּבָ א, ִהּנִ י ִדיָנא ְלַתּתָ א. ָּדא ּבֵ ָמרּבָ ָמה ְדִאּתְ ָאה ֵאַלי )קו א(. ּ ּכְ  ַהּבָ
ִגין ְדָלא ֲעִביד ִדיָנא ַעד ְדָעאל ְוָנִטיל ְרׁשו. )עשו( ּּבְ ּ א , ּ ר ּבָ ׂשָ ל ּבָ ַגְווָנא ָדא ֵקץ ּכָ ּּכְ

  .ְלָפַני

  ב''דף קז ע
א ה יֹום ְיָי ּבָ ָמָתא. ָּדָבר ַאֵחר ִהּנֵ ד ָנִטיל ִנׁשְ א ּכַ ָלא ְלַתּתָ ָּדא הוא ְמַחּבְ ך ,ּ ִגיֵני ּכָ ְ ּבְ

ה. ַאְכָזִרי ְוֶעְבָרה ּמָ ִמיד ) ב''דף קז ע(ְּוַחָטֶאיָה . ָּדא ְסדֹום ַוֲעמֹוָרה, ָּלׂשום ָהָאֶרץ ְלׁשַ ַיׁשְ
ה ּנָ ַמִים וְכִסיֵליֶהם ְוגו. ִּאֵלין ַיְתֵבי ַאְרָעא. ִּמּמֶ י ּכֹוְכֵבי ַהּשָׁ ְתֵריה ּכִ ִתיב ּבַ ַּמה ּכְ ְּדָהא ִמן . 'ּ

ַמָיא ַאְמ אׁשְ ִתיב אֹוִקיר ֱאנֹוׁש ִמָפז . ְוַאֲעַבר לֹון ִמן ָעְלָמא, ָטר ֲעֵליהֹון ֶאׁשָ ְּלָבַתר ַמה ּכְ
ֵני ָעְלָמא. 'ְוגו ל ּבְ ִריך הוא ָסִליק ֵליה ַעל ּכָ א ּבְ ָּדא ַאְבָרָהם ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ.  

י ַמ יֹוָמא ְדִאְתָחַרב ּבֵ י ְקָרֵאי ּבְ י ְיהוָדה אֹוִקים לֹון ְלַהּנֵ ַּרּבִ אּ ִּדְבַההוא יֹוָמא , ְּקְדׁשָ ּ
ֵאי כו ִעָלֵאי ְוַתּתָ ִּאְתַחׁשְ ַמָיא ְוכֹוְכַבָיא, ּ ָכן ׁשְ י ְקָרֵאי . ְוִאְתַחׁשְ י ֶאְלָעָזר מֹוִקים ְלַהּנֵ ַרּבִ

ָרֵאל ֵמַעְפָרא ִריך הוא ִלְכְנֶסת ִיׂשְ א ּבְ יֹוָמא ְדיֹוִקים קוְדׁשָ ּּבְ ּ  ְּוַההוא יֹוָמא ִיְתְיַדע ְלֵעיָלא, ְּ
א ּ ְוָהָיה יֹום ֶאָחד הוא ִיָוַדע ַלְיָי)זכריה יד(, ִּדְכִתיב, ְוַתּתָ ְּוַההוא יֹוָמא יֹוָמא ְדנֹוְקָמא . ּ ּ
ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות, ִּאיהו ָאר ַעּמִ ִריך הוא ְלָנְקָמא ִמּשְׁ א ּבְ ין קוְדׁשָ ְּדַזּמִ ּ ּ ּ ְּ.  

ִריך הוא ַיֲע א ּבְ ְּוַכד קוְדׁשָ ָאר ַעִמין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹותְּ ׁשְ ִּביד נוְקִמין ּבִ ּ ּ ,
ִני ָעְלָמא ל ּבְ ַלק ְוִיְתָייַקר ַעל ּכָ יָחא ְדִיְסּתָ א ְמׁשִ ָפז ָדא ַמְלּכָ ֵדין אֹוִקיר ֱאנֹוׁש ּמִ ּּכְ ּ ּ ְוָכל , ּ

יה ִדְכִתיב דון ַקּמֵ ֵני ָעְלָמא ִיְפְלחון ְוִיְסּגְ ּּבְ ּ ּ ּ ְלָפָניו ִיְכְרעו ִצִיים ְוגו)עבתהלים (, ּ ַמְלֵכי ' ּ
יׁש ְוגו א ֲחֵזי. 'ַתְרׁשִ ֶבל, ּתָ ָמר ַעל ּבָ ב ִדְנבוָאה ָדא ִאּתְ ַּאף ַעל ּגַ ָמר, ּ כֹוָלא ִאּתְ ְּדָהא . ּּבְ

ָתא ִדְכִתיב  ַהאי ַפְרׁשָ ָּחֵמיָנן ּבְ ואולי לדעת ' בה אוקיר אנוש וגו' שלמעלה שכ' ל סמוך לפ''ר(ּ
י ְיַרֵחם ְיָי ֶאת ַיֲעֹקב)היא' חד פרק ''הזוה ים ְוֱהִביאום ֶאל ְמקֹוָמם.  ּכִ ּוְכִתיב וְלָקחום ַעּמִ ּ ּ ּ.  

א ְדָנִטיל ְרׁשו ֵמֵעיָלא. ַוְיָי ִהְמִטיר ַעל ְסדֹום ָּדא ַדְרָגא ְדֵבי ִדיָנא ְלַתּתָ ּ ּ ּ י ִיְצָחק . ּ ַרּבִ
ַרֲחֵמי ָּאַמר ְדֲעִביד ִדיָנא ּבְ ָמִיםִּדְכִתיב ֵמֵאת . ּ ַרֲחֵמי. ְיָי ִמן ַהּשָׁ ָחא ִדיָנא ּבְ ּכָ ּתַ ִגין ְלִאׁשְ . ּּבְ

ר ַוִיְזּכֹר ֱאֹלִהים ֶאת  ּכָ ֵחת ֱאֹלִהים ֶאת ָעֵרי ַהּכִ ׁשַ ְּוִאי ֵתיָמא ַמאי ַרֲחֵמי ָהָכא ִדְכִתיב ַוְיִהי ּבְ ּ
ֵלִמין. 'ַאְבָרָהם ְוגו ֵרין אוִמין ׁשְ יה ּתְ ּוְלָבַתר ָנְפקו ִמּנֵ ּ ּ ֹלֹמה ְוָז, ּ יה ָדִוד וׁשְ ָּכה ְדָנִפיק ִמּנֵ ּ ּ ּ

א   .ַמְלּכָ



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]156דף [ -ּ

הֹוִציָאם אֹוָתם ַהחוָצה ַויֹאֶמר ְוגו ִתיב ַוְיִהי ּכְ ֲּחֵמי ַמה ּכְ א ֲחֵזי . 'ּ ֲעָתא )סג א(ּתָ ׁשַ  ּבְ
ָעְלָמא ֵרי ּבְ ׁשוָקא, ְּדִדיָנא ׁשָ ָחא ּבְ ּכָ ּתַ ר ָנׁש ְלִאׁשְ ֵעי ְלּבַ ָמר ְדָלא ִליּבָ ָּהא ִאּתְ ִּגין ְדֵכיָון ּבְ, ּ

ָאה ְוַחָייָבא ין ַזּכָ ח ּבֵ ּגַ ְרָיא ִדיָנא ָלא ַאׁשְ ְּדׁשָ ן)לאסתכלא(ְוָלא ָבֵעי , ּ ּמָ ָחא ּתַ ּכָ ּתַ ְוָהא .  ְלִאׁשְ
ֲעָתא ְדִדיָנא ִיְתֲעִביד ׁשַ ָעְלָמא ּבְ ח ּבְ ּגַ יָבה ְוָלא ִיׁשְ ּתֵ ים ֹנַח ּבַ ך ִאְסּתִ ָמר ִדְבִגין ּכָ ִּאּתְ ְּ .

יתֹו ַעד ּבֶֹקר ַעד ְדִיְתֲעִביד ִדיָנא) יבשמות(ּוְכִתיב  ם ֹלא ֵתְצאו ִאיׁש ִמֶפַתח ּבֵ ּ ְוַאּתֶ ּ ּוְבִגין . ּּ
יט ַאֲחֶריך ְוגו ּבִ ך ַאל ּתַ ֵלט ַעל ַנְפׁשְ ך ַויֹאֶמר ִהּמָ ָּכָ ָ ְּ'.  

ָאְרָחא י ְיהוָדה ֲהוו ָאְזֵלי ּבְ י ִיְצָחק ְוַרּבִ ַּרּבִ י ִי. ּ י ְיהוָדה ְלַרּבִ ְּצָחק ִדיָנא ְדֲעִביד ָּאַמר ַרּבִ ּ
ּבול ְוִדיָנא ִדְסדֹום ּמַ ִריך הוא ּבַ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ִגין ְדַחָייֵבי , ְּ ְרַווְייהו ִדיִנין ְדֵגיִהּנֹם ֲהוו ּבְ ּּתַ ּ ּ ּ ּ ּ

א ַמָיא וְבֶאׁשָ יִהּנֹם ִאְתָדנו ּבְ ּּגֵ ּ ּ.  

ּתֹוֶסְפָתא ְקטוֵרי ָרָמאיִּסְתֵרי תֹוָרה  ּ ּ ִּדְבדוֵרי) ב'  הספר סיעיין סוף(ּהוְרְמֵני , ּּ א דבורירי ''נ. (ּ

ֻסְכְלָתנו) א דבורייני''ונ יִמין ּבְ ַּחּכִ לון ְלִמְנַדע, ּ ִּיְסַתּכְ י , ּ ְרְסָייא ַעל ַגּבֵ א ִחָווָרא ַאְתִקין ּכֻ ֲעָתא ְדֵריׁשָ ׁשַ ּּבְ ּ ּּ ּ
ָּסְמִכין ְדַאְבִנין ְדַמְרְגִליָטן ָטָבן ּ ין ִאּנון ַאְבִנין ִאית ַחד . ּ ּּבֵ ֵריָוא קוְמְטָרא ּ ֵחיזו ָיָאה ּבְ ִפיָרא ּבְ ַּמְרָגִליָטא ׁשַ ּ ּ ּ

ע) א דקיטרא''נ(ְּדַקְנָטָרא    .ְּגָווִנין ְמַלֲהָטן ְלָכל ְסַטר' ִּאּנון ע, ְּגָווִנין' ִּדְמַלֲהָטא ּבְ

אן ִמגֹו ג' ִּאֵלין ע ִּמְתָפְרׁשָ ּ ִזיִקין ִדְנִציִצין . ְּגָווִנין' ּ ִּאֵלין ִזיִקין ּבְ ּ ּ ָּהָכא ִאיָתא ִזיָקא , ִסְטֵרי ָעְלָמא' ְלדּ
ַמָיא ׁשְ ָמאָלא ְדִאְתַאִחיד ּבִ יָפא ִדְסַטר ׂשְ ַּתּקִ ּ ּּ ְבִעין . ּ ִּאּנון ְגָווִנין ׁשִ ִּדיָנא ָיִתיב ְוִסְפִרין ְפִתיחו) דניאל ז(ּ ּּ ּ ּ ּ .

א ְדקוְסְטָרא ֵּמָהָכא ָנְפֵקי ִגיִרין וְסָייִפין ְורֹוְמִחין ְוֶאׁשָ ּ ּּ יהְו. ּ ַמִים ּבֵ יָפא ְדָנְפָקא ִמׁשָ א ַתּקִ ִּאְתַאִחיד ֶאׁשָ ּּ ּ ּ ּ ,
ִאֵלין ִדְלַתָתא ְּוַכד ִאְתַאַחד אשא ִעָלָאה ּבְ ּ ּּ ּ ר רוְגָזא ְוִדיָנא, ּ ֵּלית ַמאן ְדָיִכיל ְלִאְתּבַ ּּ ּ.  

ִטיִסין ְדנוָרא ַּעְייִנין ָלֲהִטין ּכְ הו ְלָעְלָמא, ּ ָּנִחית ּבְ יהַּווי ַמאן ְדִאָעַר. ּ , )א חרבין''ס(ֲּחִגיר ַחְרִצין , ּע ּבֵ
יֵדיה ָנא ּבִ ּנְ א ׁשִ ִּאיהו ַחְרּבָ יׁש, ּ ְרׁשו ) א פסקא''ס(ְּדָהא . ָלא ָחִייס ַעל ַטב ְוַעל ּבִ ְבִעין ּבִ ִּפְתָקא ְדִאּנון ׁשִ ּ ּ ּ ּ

ַכָמה ִדיִנין ָמאָלא ּבְ יָדא ׂשְ ַמָיא ָנִחית ּבִ ְּדִאְתַאִחיד ַההוא ִסְטָרא ִדׁשְ ּ ּּ ּ ַכָמה ְגָווִנין, ּ ִּאְתַהֵפך ּבְ ּ ּ ָכל , ָּ ֲָהפוך ּבְ ּ ּ
ֵני ָאָדם, יֹוָמא י ּבְ ָנא ְלַגּבֵ ֻרם ְזֻלת ִדְמַתּקְ ִּאיהו ִאְקֵרי ּכְ ּּ יה . ּּ ִריך הוא ּבֵ א ּבְ ל ְגָווִנין ִדְכֵלי ַזֲעמֹו ְדקוְדׁשָ ּּכָ ּ ּ ּ ָּ ּ

ִּאְתַחְזָיין רוֵמי ְדָעְלָמא. ּ ְּוִאּנון ָיְתִבין ּבְ ּ הֹוןּו, ּּ ְגֵחי ּבְ ִסְכלוָתא ִדְלהֹון ָלא ַמׁשְ א ּבְ ְּבֵני ָנׁשָ ּ ָּגְפִרית ָוֵאׁש . ּ ּ ּ
ָדא וְנַחת ַעל ְסדֹום ַמָיא ִאְתַאֲחדו ָדא ּבְ א ְדִמְתַהְתֵכי ִמן ׁשְ ִּהתוָכא ְדַמָיא ְוֶאׁשָ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ ַּווי ְלַחָייַבָיא דלא . ּ ּ

ִגיִחין ַעל ְיָקָרא ְדָמאֵריהֹון   :ַּמׁשְ

אֲעׂשָ. א הוְרְמנוָתא ְדַמְלּכָ ָמָהן ְגִליָפן ּבְ ָּרה ׁשְ ּ ּּ ו ''א וי''ד ה''פירוש השם במלואו עשר אותיות יו. (ּ
ן ַסֵגי. ב). א''ה ּבַ ּעשר ִאּנון ְוָסְלִקין ְלחוׁשְ ּ הא ) ל הה וו''נ(יוד , ו''יוד הא עולה כ', יוד עולה כ' פי. (ּ

ְבִעין . ג). ב''עולה ע' ידוד' יד' יד' י, ב''ויו עולה מ מחנות שכינה והם ' ב ונקראים ד''הם ע(ׁשִ
ָמָהן ְדִאְגִליף ָרָזא ְדע. ַּגְווָנן ְמַלֲהֵטי ְלָכל ְסַטר). למטה ממלכות ַּנְפֵקי ִמגֹו ׁשְ ּ ּ ָמָהן ְדַמְלָאַכָייא' ּ . ּׁשְ

ַמָיא ָרָזא ִדׁשְ ְּדִאּנון ּבְ ּ.  

ְּוִאּנון מיכאל גבריאל רפאל נוריאל ּ ּפת. ּצדקיאל''מלכיאל ''קדומיאל ''ץ ''קמ. ּ ּפדאל ''ח ''ּ
א ''ּותריאל נ''גזריאל ''סטוטריה ''ל ''סגו. ּיופיאל''רזיאל ''ּצדקיאל ''י ''ּצר. חשדיאל''ּתומיאל ''

א שכניאל ''נ(ברכיאל ''שמעאל ''א ''ׁשב. קדשיאל''חזקיאל ''רהטיאל ''ק ''חר. למואל''ל ''ורדיא



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]157דף [ -ּ

). לכיאל''עדיאל מ''ניאל ל''א ח''נ. (מחניאל''להדיאל ''ל ''אם חני''חל. אהיאל'') ל''א ברקיא''ונ
חכמיאל . ק''שר. דומיאל''ומיאל ק''בנאל ר''א ש''נ(עניאל ענאל אהניאל רחמיאל עזריאל ''

ינאל ''ה''ואריאל ''זכריאל ''חוניאל ''סנניה ודרגזיה רסיסיאל דומיאל ) ק''חר. רמיאל קרשיאל
ְלהו''אדנ, אל''יאל ועדיּנפ''דאל א''דיאל ב''נדאל ג''ד ב מלאכים ''פירוש כשע(ד . ּי ַעל ּכֻ

  ).'מתחברין במלכות אז נקרא מלכות הוא ובית דינו בלשון וה

  )ט''סימן מ(השלמה מההשמטות 
יעזריאל ''טהריאל ''חניאל ''זהריאל ''ודרגזיה ''הדריאל ''דומיאל ''גדיאל ''ברקיאל ''אהניאל ''

ּפתחיאל ''ענאל ''סניה ''נהריאל  ''מלכיאל''למדיאל ''כרעיאל '' רמיאל ''קנאל ''ּצוריאל ''ּ
  :ּתבכיאל''שעריאל ''

  ק''ּסדר תשר

ּתפוריא '' מדוניה ''נריאל ''סמכיאל ''עיריאל ''ּפסיסיה ''ּצוריה ''קמריה ''רנאל ''שכניאל ''ּ
בדאל ''גדיאל ''דנבאל ''הניאל ''ודריאל ''זכראל ''חניאל ''טסמסיה ''יריאל ''כמסריה ''לסניה ''
  )עד כאן מההשמטות(: 'אדירירון אדני על כולהו וכו''

ֵחיָלא ִעָלָאה ָרָזא ָחָדא ּבְ ֲחָדא ּבְ ְלהו ּכְ ָרן ּכֻ ד ִמְתַחּבְ ּּכַ ּ ְכָלָלא ָחָדא, ּ ֵדין ִאְקֵרי וידוד ּכָֹלא ּבִ ֵּמֵאת ְיָי . ּּכְ
ַמִים ע, ִמן ַהׁשָ א ְדִאְתְגַלף ּבְ ָמא ַקִדיׁשָ ּׁשְ ּ ּ ָמ' ּ ָמִיםׁשְ ְלִטין ַעל . ָּהן ָאֳחָרִנין ָרָזא ְדׁשָ ְבִעין ְדׁשָ ּוִאֵלין ִאּנון ׁשִ ּ ּ

ִּדיִנין ָרָזא ְדיהו' ִּאֵלין ע ה יהו, ה''ּ ְקדוׁשָ ָמָהן ּבִ ְבִעין ׁשְ ּוִאֵלין ׁשִ ָמִים''ּ ב ''פירוש שם של ע(ה . ה ׁשָ
מלאכים של מטה ב ''ואותם ע, גשרים היוצא מפסוק ויסע ויבא ויט אלו הם נקראים שמים

  ).ונוטלין מהן, ב של מעלה''ת מקבלים מע''במלכו

ִּאֵלין ָנְטִלין ֵמִאֵלין ְוידוד ָּנִטיל ֵמֵאת ידוד ָדא ִמן ָדא). פירוש מלכות מתפארת(ו . ּ ּ פירוש סוד (ז . ּ
ּוִאֵלין ַתְלָיין ֵמִאֵלין). והוא הרוכב עליהן כנשמה לגוף, ב שמות הוא שם ידוד''של אותן ע ַּתָתִאין , ּּ ּ

ִעָלִאין ְּוכָלא ִקׁשוָרא ָחָדא, ּּבְ יָקֵריה. ּ ְתמֹוָדע ּבִ ִריך הוא ִאׁשְ א ּבְ ּוְבַהאי קוְדׁשָ ּ ּ ּּ ב מלאכים ''פירוש ע(ח . ָ
ַמִים ְדִאּנון ע). ב שמות של מעלה הנקראים שמים''של מטה מתחבים בע ּׁשָ ָּדא ִאיהו , ָרָזא ידוד' ּ ּ

ְבִעין וְתֵר ָרָזא ְדׁשִ ּּבְ ּ ע ַוָיֹבא ַוֵיטּ ָמָהן וִאֵלין ִאּנון ְדָנְפֵקי ִמן ַוִיּסַ ּין ׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ש ''ם מה''ט על''י סי''ו יל''וה. ּ
בֹוד ַמְלכותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד יז. ע''ו הה''ד לא''י אל''ּת הז''א כה''ה אכ''לל ם ּכְ רוך ׁשֵ ֵּחֶלק ִראׁשֹון ּבָ ּ ל ''ָּ
בֹוד ַמְלכותֹו . ו''ה חה''י מל''ָך יי''ל נל''ּו פה''י לו''ו כל''ם לא''י הק''ה הר''מב ם ּכְ רוך ׁשֵ ִני ּבָ ֵּחֶלק ׁשֵ ּ ָּ

י . ד''ק מנ''ח כו''ו לה''ר יה''ב וש''ם לכ''י או''ה רי''ּת שא''א יר''ה הא''ְּלעֹוָלם ָוֶעד נת ִליׁשִ ֵחֶלק ׁשְ
בֹוד ַמְלכותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד אנ ם ּכְ רוך ׁשֵ ּּבָ ּ י ''ל ער''ה סא''ל יל''ָך וו''ה מי''ההז ''ע יי''ם רה''י חע''ָּ

בֹוד ַמְלכותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד וה. ה''ל מי''עש ם ּכְ רוך ׁשֵ ּחלק ְרִביִעי ּבָ ּ ּת ''א ני''ם ננ''ש עמ''י הח''ו דנ''ָּ
בֹוד ַמְלכותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד ומ. ר''ּח מצ''ל הר''מ יי''י נמ''ּה פו''מב ם ּכְ רוך ׁשֵ י ּבָ ֵּחֶלק ֲחִמיׁשִ ּ ה ''ב יה''ָּ
בֹוד ַמְלכותֹו , ם''י מו''מ הי''ה יב''ו רא''ע חב''ק אי''ב מנ''י דמ''ו מח''ענ ם ּכְ רוך ׁשֵ י ּבָ ׁשִ ֵּחֶלק ׁשִ ּ ָּ

  .ְלעֹוָלם וֶעד



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]158דף [ -ּ

ְבִעין ַדְרִגין ַתָתִאין ָרָזא וידוד ְלִטין ַעל ׁשִ ָמָהן ְדׁשָ ְבִעין ׁשְ ְּוִאֵלין ִאּנון ׁשִ ּ ּ ּ ּ ּ ָמָה. ּ ְבִעין ׁשְ ן ידוד ִּאֵלין ׁשִ
ָמִים ֵרי ׁשָ א. ָרָזא ְדִאּקְ ָמא ַקִדיׁשָ ָמָהן ׁשְ ְבִעין ׁשְ ְבָעא ְרִקיִעין ִאּנון ְדָסְלִקין ְלׁשִ ּׁשִ ּ ְּוָדא ִאיהו ַוידוד , ּ

ָמִים. ִהְמִטיר ִּסְתָרא ְדִסְתִרין ַלֲחִכיִמין ִאְתָמַסר. ֵּמֵאת ידוד ִמן ַהׁשָ ּ ָמא . ּּ ֵרי ) א''דף קט ע(ׁשְ ָּדא ְדִאּקְ ּ
ֵרי ָאָדםׁשָ ֵרי ִסְתָרא ְדִאּקְ יה ִאְתּבְ ָּמִים ִמּנֵ ּּ ִעין וְתַמְנָיא . ּ ן ָמאָתן ְוַאְרּבְ ּבַ ְייֵפי גוָפא ְדִאּנון חוׁשְ ָבן ׁשַ ָּחׁשְ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ

ְייִפין ית ָסֵרי. ּׁשַ ָבן ַאְתוֹוִהי ָמאָתן ְוׁשִ ָּחׁשְ ּ ָלָלא ְדָכל אֹו, ּ ָמא ָדא ְדִאיהו ָרָזא ְוִסְתָרא ּכְ ּׁשְ ּ כּּ ב ''ַּרְייָתא ּבְ
ר ֲאִמיָרן ִליָלן , ַּאְתָוון ְוֶעׂשֶ ִביִלין ְדִאְתּכְ ית ָסֵרי ַאְתָוון וְתָלִתין וְתֵרין ׁשְ ָמא ָדא ָמאָתן ְוׁשִ ִגין ְדָהא ׁשְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ

יה ְייִפין ְדגוָפא ָרָזא ְדִאְקֵרי ָאָדם ְדׁשַ, ּּבֵ ִעין וְתַמְנָיא ׁשַ ָּהא ָמאָתן ְוַאְרּבָ ּ ּ ּּ ּ ּ ְרְסָייאּ ְבִעין . ִּליט על ּכֻ ָּרָזא ְדׁשִ
ִּדְלַתָתא ּ ְּוִסְתָרא ָדא ִדְכִתיב , ּ ַמְרֵאה ָאָדם ָעָליו ִמְלַמְעָלה) יחזקאל א(ּּ א ְדמות ּכְ ּסֵ ְּוַעל ְדמות ַהּכִ ּ ּּ ּ ּ ְוָדא , ּ

ּהוא ִסְתָרא ִדְכִתיב ַוְיָי ִהְמִטיר ַעל ְסדֹום ְוגו ּּ ָמִים' ּ ּ ְוכָלא ַחד וִמָלה ָחָדא.ֵּמֵאת ְיָי ִמן ַהׁשָ ְּוִסְתָרא ָחָדא , ּּ
א ִאְתָמַסר ָאה , ַּלֲחִכיֵמי ִלּבָ ָעְלָמא ֵדין וְבָעְלָמא ְדָאֵתי) ג איהו''א ל''ד(ַזּכָ ּחוַלְקהֹון ּבְ ּ ּ ּ ּ.  

ְייהו ְּסדֹום ְגַזר ִדיָנא ִדְלהֹון על ְדָמְנעו ְצָדָקה ִמּנַ ּ ּ ּ ּּ ָמא ְדַאְת ָאֵמר, ּ ְוַיד ָעִני ְוֶאְביֹון ) יחזקאל יו(, ּּכְ
ַמִים. לא ֶהֱחִזיָקה ך ִדיָנא ָלא ֲהָוה ֶאָלא ִמן ׁשָ ּוְבִגין ּכָ ּ ַמִים ּכָלא ַחד וְכִתיב. ָּ ְּצָדָקה ְוׁשָ ּּ י ) תהלים קח(, ּ ּכִ

ַמִים ַחְסֶדך ָָגדֹול ֵמַעל ׁשָ ֵמיה , ּ ׁשְ ּוְבִגין ְדַתְלָיא ְצָדָקה ּבִ ּ ּּ ִּדיָנא הוא ִמׁשָ) א בשמים''נ(ּ ַּמִים ִדְכִתיב מאת ּ ּ ּ
ָמִים   .ְיָי ִמן ַהׁשָ

ָרֵאל ֵמַהאי ֲאַתר ִדְכִתיב ִּדיָנא ְדִיׂשְ ּּ ּ ת ַעִמי ֵמַחַטאת ְסדֹום) איכה ד(, ּ ַּוִיְגַדל ֲעֹון ּבַ ּ ּ ּ ֵלם . ּ ְּוִאְקֵרי ְירוׁשָ
ָמא ְדַאְת ָאֵמר ֲּאחֹות ִלְסדֹום ּכְ ה ְזה ָהָיה ֲעֹון ְסדֹום ֲאחֹו) יחזקאל יו(, ּ ֵָתךִהּנֵ ַמָיא , ּ ְוִדיְנהֹון ֲהָוה ִמן ׁשְ

ְייהו ְסדֹום ַעל ְדָמְנעו ְצָדָקה ִמּנַ ִּדיָנא ָחָדא ּכִ ּ ּ ר ְדָדא ִאְתַהַפך ְוָדא ִאְתָחַרב. ּּ ּּבַ ּ ָּ ָּדא ִאית ָלה ְתקוָמה, ּ ּ ּּ ּ ,
ְּוָדא ֵלית ָלה ְתקוָמה ּּ   ).כ סתרי תורה''ע(, ּ

ִדיָנא ְד י ִיְצָחק ְסדֹום ּבְ ִּדְכִתיב ַוְיָי ִהְמִטיר ַעל ְסדֹום ְוַעל , ֵּגיִהּנֹם ִאְתָדןָּאַמר ַרּבִ
ָמִים ְפִרית ָוֵאׁש ֵמֵאת ְיָי ִמן ַהּשָׁ ְטָרא ְדַמָייא ְוָדא . ֲעמֹוָרה ּגָ ָּדא ִמּסִ  )עיין סוף הספר סימן ב(ּ

א ְטָרא ְדֶאׁשָ ָּדא ְוָדא הוא ִדיָנא ְדֵגיִהּנֹם. ִמּסִ ּ ּ ְּוַחָייִבין ְדֵגיִהּנֹ, ּ ְתֵרין ִדיִנין ִאֵלין ּ ּם ּבִ ּ
  .ִּאְתָדנו

  א''דף קח ע
ֵריַסר ַיְרֵחי ָּאַמר ֵליה ִדיָנא ְדַחָייֵבי ְדֵגיִהּנֹם ּתְ ּ ּ יִהּנֹם, ּּ ִריך הוא ָסִליק לֹון ִמּגֵ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְּ ,

ִנין ְוָיְתִבין ְלַתְרָעא ְדֵגיִהּנֹם ן ִמְתַלּבְ ְּוָחָמאן ִאּנון ַחָייִבין ְד, ְּוַתּמָ ןּּ ּמָ , ָעאִלין ְוָדִנין לֹון ּתַ
ְבֵעי ַרֲחֵמי ֲעַלְייהו ְּוִאּנון ּתָ א . ּ ִריך הוא ַחִייס ֲעַלְייהו ְוָאִעיל לֹון ְלדוְכּתָ א ּבְ ּוְלָבַתר קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּּ ְ

ְְדִאְצְטִריך לֹון ָמָתא ַיְרָתא . ּ ַעְפָרא ְוִנׁשְ ַכך ּבְ ּתְ ְֵמַההוא יֹוָמא וְלָהְלָאה ּגוָפא ִאׁשְ ּ ּ קח דף (ּ
ְדָחֵזי ָלה) א''ע ַּאְתָרה ּכִ   .)נח סט א(. ּ

א וַמָיא ֶאׁשָ ֵני טֹוָפָנא ָלא ִאְתָדנו ֶאָלא ּבְ ָמר ְדֲאִפילו ִאּנון ּבְ א ֲחֵזי ְדָהא ִאּתְ ּּתָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ַּמָייא . ּ
א, ְּקִריָרן ַנֲחֵתי ִמְלֵעיָלא ֶאׁשָ א ּכְ ּתָ ּוַמָייא ְרִתיָחן ָסְלֵקי ִמּתַ ְת. ּ ְּוִאְתָדנו ּבִ ִגין , ֵרי ִדיִניןּ ּבְ

ְּדִדיָנא ִדְלֵעיָלא ָהִכי ֲהָוה ְפִרית ָוֵאׁש, ּ ְסדֹום ּגָ ך ּבִ   .ְְבִגין ּכָ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]159דף [ -ּ

ָּאַמר ֵליה ִאי ְיקומון ְליֹום ִדיָנא ּ ּ ָמר. ּ ֲּאָבל ִאֵלין ִדְסדֹום ַוֲעמֹוָרה . ָּאַמר ֵליה ָהא ִאּתְ ּ
ָּלא ְיקומון ּוְקָרא אֹוַכח ִדְכִתיב, ּ ְפ)דברים כט(, ּ ֵרָפה ָכל ַאְרָצה לא ִתָזַרע  ּגָ ִּרית ָוֶמַלח ׂשְ ּ

ַאפֹו וַבֲחָמתֹו. 'ְולא ַתְצִמיַח ְוגו ר ָהַפך ְיָי ּבְ ֲּאׁשֶ ּ ר ָהַפך ְיָי. ְ ָעְלָמא ֵדין, ְֲאׁשֶ ַאפֹו. ּּבְ , ּּבְ
ָעְלָמא ְדָאֵתי ִריך הוא ַלֲאָחָייא ֵמַתָי, ּוַבֲחָמתֹו. ּבְ א ּבְ ין קוְדׁשָ ִזְמָנא ְדַזּמִ ּּבְ ּ ּ ָּאַמר ֵליה . יאְּ

א ֲחֵזי ה ְדַאְרָעא ִדְלהֹון ִאְתֲאִביד ְלָעַלם וְלָעְלֵמי ָעְלַמָיא, ּתָ ּמָ ּּכַ ּ ָּהִכי ָנֵמי ִאְתֲאִבידו ִאּנון , ּ ּ
  .ְּלָעַלם וְלָעְלֵמי ָעְלַמָיא

א ֲחֵזי ִריך הוא ִדיָנא ָלֳקֵבל ִדיָנא, ְוּתָ א ּבְ ִּדיָנא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ א ִּאּנון ָלא ֲהָוה. ְּ ְייִבין ַנְפׁשָ  ּתַ
ָיא ּתַ ֵמיְכָלא וְבִמׁשְ ָנא ּבְ ְּדִמְסּכֵ ּ ְייהו , ּ ִריך הוא ָלא ָאִתיב לֹון ַנְפׁשַ א ּבְ ּאוף ָהִכי קוְדׁשָ ּ ּ ְּ

א ֲחֵזי. ְּלָעְלָמא ְדָאֵתי ָדָקה ְדִאְקֵרי ַחִיים, ְוּתָ ִּאּנון ִאְתְמָנעו ִמּצְ ּ ּ ִריך הוא , ּ א ּבְ ּאוף קוְדׁשָ ּ ְּ

ְי ָעְלָמא ֵדין וְבָעְלָמא ְדָאֵתיָמַנע ִמּנַ ּיהו ַחִיים ּבְ ּ ֵני . ּּ ִביִלין ִמּבְ ה ְדִאּנון ָמְנעו ָאְרִחין וׁשְ ְּוַכּמָ ּ ּ ּ
ִביִלין ְדַרֲחֵמי ְלַרֲחָמא , ָעְלָמא ְייהו אֹוְרִחין וׁשְ ִריך הוא ָמַנע ִמּנַ א ּבְ ָּהִכי ָנֵמי קוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ

ָעְלָמא ֵדין וְבָעְלָמא ֲּעַלְייהו ּבְ   .ּ ְדָאֵתיּ
ֵני ָעְלָמא ְיקומון ְלהו ּבְ א ָאַמר ּכֻ י ַאּבָ ַּרּבִ ּ ִתיב, ּ ִּויקומון ְלִדיָנא ְוֲעַלְייהו ּכְ ּ  )דניאל יב(, ּ

ְּוֵאֶלה ַלֲחָרפֹות וְלֵדָראֹון עֹוָלם ִריך הוא ָמאִרי ְדַרֲחִמין ִאיהו. ּ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ יָון ְדָדן ְלהו , ְּ ּּכֵ ּ
ַהאי ָעְלָמא ְוַקּבִ ּילו ִדיָנאּבְ ֻכְלהו ִדיִנין, ּ ָּלא ִאְתָדנו ּבְ ּ ּ ּ.  

  ב''דף קח ע
ַלח ֶאת לֹוט ִמּתֹוך ַהֲהֵפָכה ְוגו ִתיב ַוְיׁשַ י ִחָייא ּכְ ְָאַמר ַרּבִ ּ ֲהֹפך ֶאת )קה א(. 'ּ ְ ַמהו ּבַ ּ

ֵהן לֹוט ב ּבָ ר ָיׁשַ ֻכְלהו ֲעַבד ִדיוֵריה לֹוט. ֶהָעִרים ֲאׁשֶ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ ָעֵרי ִּדְכִתיב ְול, ּּ ב ּבְ ֹוט ָיׁשַ
ר ַוֶיֱאַהל ַעד ְסדֹום ּכָ  ְוָלא )אלא ודאי בכלהו עבד דיוריה. וכתיב אשר ישב בהן לוט(. ַּהּכִ

ילו ֵליה ַּקּבִ יל ֵליה , ּ ר ְדֶמֶלך ְסדֹום ַקּבִ ּּבַ ִגיֵניה ְדַאְבָרָהם) ב''דף קח ע(ְּ ְסדֹום ּבְ ּּבִ ּ:  
ּתֹו ֵמַאֲחָריו ט ִאׁשְ ּבֵ ֵעי ֵליהֵמַאֲחֶריָה , ַוּתַ א, ִּמּבָ ִכיְנּתָ ַתר ׁשְ י יֹוֵסי ָאַמר . ֶּאָלא ִמּבָ ַרּבִ

ְתִריה ְדלֹוט ִּמּבַ ָלא ָאִזיל ֲאַבְתֵריה, ּ ִּדְמַחּבְ ַדר ֵליה, ְּוִכי ֲאַבְתִריה ָאִזיל, ּ ְּוָהא הוא ׁשַ ּ ֶּאָלא , ּ
ָלא ָלא ְלַחּבָ ב ְמַחּבְ ָכל ֲאַתר ְדֲהָוה ָאִזיל לֹוט ִאְתַעּכַ ִביק ְוָכל ֲא, ּּבְ ָבר ְוׁשָ ַּתר ְדָאִזיל ּכְ

ָלא ַּלֲאחֹוֵריה ֲהָוה ְמַהֵפך ֵליה ְמַחּבְ ְּ ּ.  
ְתָרך ל ּבַ ט ַאֲחֶריך ְדָהא ֲאָנא ֲאַחּבֵ ּבֵ ך ָאַמר ֵליה ַאל ּתַ ְוְבִגין ּכָ ָ ְּ ּ ט , ּ ּבֵ ִתיב ַוּתַ ְּוַעל ָדא ּכְ

ָלא ּתֹו ֵמַאֲחָריו ְוֲחַמת ְמַחּבְ ִהי ְנִציב ֶמ. ִאׁשְ ֵדין ַוּתְ ָלא ָלא . ַלחּכְ ָכל ִזְמָנא ִדְמַחּבְ ְּדָהא ּבְ ּ
ָּחֵמי ַאְנפֹוי ְדַבר ָנׁש  יל ֵליה)א אחמי אנפי לכר נש''נ(ּ ֵתיה ֲאַהְדַרת . ּ ָלא ְמַחּבִ יָון ְדִאּתְ ּּכֵ ּ ּ

ב ֶמַלח ִהי ִנּצָ ָלא ֲאַבְתִריה ִמָיד ַוּתְ ּכָ ַּאְנָפָהא ְלִאְסּתַ ּ ּ.  
י יֹוֵסי ֲה י ֶאְלָעָזר ְוַרּבִ ַהאי ְקָראַרּבִ י ֶאְלָעָזר , ּוו ָקְייֵמי יֹוָמא ַחד ְוָעְסֵקי ּבְ ָאַמר ַרּבִ

ִתיב ה ֶלֶחם)דברים ח(, ּכְ נות ּתֹאַכל ּבָ ר לא ְבִמְסּכֵ ּ ֶאֶרץ ֲאׁשֶ ה, ּ ה . ּלא ֶתְחַסר ּכֹל ּבָ ַּהאי ּבָ
אי ִרי ִזְמֵני ַאּמַ ה ּתְ ִריך הוא ָפ. ּּבָ א ּבְ ָמר ְדקוְדׁשָ ֶּאָלא ָהא ִאּתְ ּ ּ ְּ ין ְוַאְרָעאן ּ ל ַעּמִ ִליג ּכָ



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]160דף [ -ּ

ִליָחן ן ׁשְ א ָאֳחָרא ֶאָלא ִאיהו , ִלְמַמּנָ ה ַמְלָאָכא ְוָלא ְמַמּנָ ִליט ּבָ ָרֵאל ָלא ׁשַ ְּוַאְרָעא ְדִיׂשְ ּּ ּ
ְלחֹודֹוי ה ָאֳחָרא, ּבִ ִליט ּבָ הו ָאֳחָרא ְלַאְרָעא ְדָלא ׁשָ ִליט ּבְ א ְדָלא ׁשַ ך ָאִעיל ְלַעּמָ ִגין ּכָ ּּבְ ּ ּ ּּ ְ.  

ַקְדִמיָתא וְלָבַתר ְלָכל ָעְלָמא, א ֲחֵזיּתָ ן ּבְ ּמָ ִריך הוא ָיִהיב ְמזֹוָנא ּתַ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ל . ְּ ּכָ
נות ִמְסּכֵ ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ּבְ ָאר ַעּמִ ּׁשְ ָרֵאל ָלאו ָהִכי, ּּ ֶּאָלא , ְּוַאְרָעא ְדִיׂשְ

ַקְדִמיָת ָזן ּבְ ָרֵאל ִאּתְ ל ָעְלָמאֶאֶרץ ִיׂשְ   .ּא וְלָבַתר ּכָ
ה ֶלֶחם נות ּתֹאַכל ּבָ ר לא ְבִמְסּכֵ ך ֶאֶרץ ֲאׁשֶ ּוְבִגין ּכָ ּ ִספוָקא ְדֹכָלא . ְּ ֲעִתירו ּבְ ֶּאָלא ּבְ ּּ ּ ּּ

ֲאַתר ָאֳחָרא ה ְוָלא ּבְ ְקִדיׁשו ְדַאְרָעא. ּּתֹאַכל ּבָ ה ּבִ ּּבָ ּ ּ ְרָיא ְמֵהיְמנוָתא ִעָלָאה, ּ ה ׁשַ ּּבָ ּ ה . ּ ּּבָ
ְרָי ָתא ִדְלֵעיָלאׁשַ ְרּכְ ֲאַתר ָאֳחָרא, ּא ּבִ   .ְוָלא ּבְ

  א''דף קט ע
ֶאֶרץ ִמְצַרִים ַגן ְיָי ּכְ ִתיב ּכְ א ֲחֵזי ּכְ ן ְיָי ִאי הוא ֶאֶרץ . ּתָ ַּעד ָהָכא ָלא ִאְתְיַדע ּגַ

ן ֵעֶד) א''דף קט ע(, ְּוִאי ִאיהו ֶאֶרץ ְסדֹום, ִמְצַרִים ן ְיָי ְדִאְקֵרי ּגַ ְּוִאי ִאיהו ּגַ ַגן . ןּ ֶּאָלא ּכְ
יה ִספוָקא ְוִעדוָנא ְדֹכָלא ְּיָי ְדִאית ּבֵ ּ ּ ּ ּ ּ ן ְיָי . ָהִכי ָנֵמי ֲהָוה ְסדֹום ְוָהִכי ָנֵמי ִמְצַרִים, ּּ ַמה ּגַ
ָקָאה ֵליה ר ָנׁש ְלַאׁשְ ָּלא ִאְצְטִריך ּבַ ָקָאה ֵליה, ְ ּאוף ִמְצַרִים ָלא ִאְצְטִריך ָאֳחָרא ְלַאׁשְ ְּ ,

ִגין ְדִנילו ּּבְ ֵקי ְלָכל ַאְרָעא ְדִמְצַרִיםּ יק ְוַאׁשְ   .ּס ִאיהו ַאּסִ
א ֲחֵזי ִתיב, ּתָ ְפחֹות ָהָאֶרץ ֶאל )זכריה יד(, ַמה ּכְ ר לא ַיֲעֶלה ֵמֵאת ִמׁשְ ּ ְוָהָיה ֲאׁשֶ

ֵלם ְוגו הֹון ִמְטָרא. 'ְּירוׁשָ א ִדְלהֹון ְדִאְתְמַנע ִמּנְ ָּדא הוא עֹוָנׁשָ ּ ַפַח, ּ ִתיב ְוִאם ִמׁשְ ת ַּמה ּכְ
ם. 'ִמְצַרִים לא ַתֲעֶלה ְולא ָבָאה ְוגו ׁשֶ ִתיב ְולא ֲעֵליֶהם ִיְהֶיה ַהּגֶ ִגין ְדָלא , ָּחֵמי ְדָלא ּכְ ּּבְ

א ִדְלהֹון ַמה הוא ִדְכִתיב, ָּנִחית ִמְטָרא ְלִמְצַרִים ְוָלא ִאְצַטְרָכן ֵליה ֶּאָלא עֹוָנׁשָ ּ ּ זכריה (, ּ
ר ִי)יד ָפה ֲאׁשֶ ּגֵ ְהֶיה ַהּמַ ל ַהּגֹוִים ְוגו ְוֹזאת ּתִ ִגין ְדִמְצַרִים ָלא ְצִריִכין . 'ּגֹוף ְיָי ֶאת ּכָ ּּבְ

ֶקה. ְלִמְטָרא י ֻכָלה ַמׁשְ יה ּכִ ִתיב ּבֵ ּאוף ְסדֹום ַמה ּכְ ּ ל ִעדוִנין ְדָעְלָמא ֲהוו ָבה, ּּ ּּכָ ּ ּ ּ ְוַעל , ּ
ה א ָאֳחָרִנין ִיְתַעְדנון ּבָ ָּדא ָלא ָבָעאן ִדְבֵני ָנׁשָ ּ ּ ּ ּ.  

י ִח מֹוְנהֹוןַרּבִ ְרַמְייהו וִמּמָ ָּייא ָאַמר ִאּנון ֲהוו ַחָייִבין ִמּגַ ּ ּ ּּ ר ָנׁש ְדִאיהו ָצר ֵעיָנא , ּ ְּדָכל ּבַ ּ ּ
ָנא י ִמְסּכֵ ָעְלָמא, ְלַגּבֵ ָּיאֹות הוא ְדָלא ִיְתַקַיים ּבְ ּ ְּולא עֹוד ֶאָלא ְדֵלית ֵליה ַחִיים ְלָעְלָמא . ּ ּ ּ ּ

ְּוָכל ַמאן ְדִאיהו ַוו. ְּדָאֵתי ָעְלָמאּ ָנא ָיאֹות הוא ְדִיְתַקַיים ּבְ י ִמְסּכֵ ָרן ְלַגּבֵ ּּתְ ּ ְּוִיְתַקַיים , ּ
ִגיֵניה א ְדַחֵיי ְלָעְלָמא ְדָאֵתי, ָּעְלָמא ּבְ ְּוִאית ֵליה ַחִיים ְואֹוְרּכָ ּּ ּ:  

י ְבנֹוָתיו ִעּמֹו ְוגו ּתֵ ָהר הוא וׁשְ ב ּבָ ַּוַיַעל לֹוט ִמּצַֹער ַוֵיׁשֶ ּ ּ ִגין ְדָחָמא . ַמאי ַטְעָמא. 'ּ ּּבְ
ן ּמָ ַלק ִמּתַ ְּדֲהָוה ָקִריב ִלְסדֹום ְוִאְסּתַ י ִיְצָחק ָפַתח . ּ ְ ְוהוא ְמִסיּבֹות ִמְתַהֵפך )איוב לז(ַּרּבִ ּ ּ

ַתְחּבולָתיו ְלָפֳעָלם ְוגו ב ִסּבוִבין ְדָעְלָמא ְוַאְייֵתי קוְמִרין . 'ּּבְ ִריך הוא ְמַסּבֵ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ

ַגְווָנא ָאֳחָרא, ד עֹוָבדֹויְטִהיִרין ְלֶמְעּבַ ְוְלָבַתר ְמַהֵפך לֹון ְוָעִביד לֹון ּכְ ּ ּ.  

ֱעָלם  ַּוַיַעל לֹוט ִמצֹוַער ְוגוִמְדָרׁש ַהּנֶ הו. 'ּ י ַאּבָ ֵיֶצר ָהָרע, ָּאַמר ַרּבִ ִתיב ּבַ ּּבֹא וְרֵאה ַמה ּכְ ּ ֵּתַדע , ּ

ֵני ָאָדם ַעד אֹו ֵטל ְלעֹוָלם ִמּבְ ֵאינֹו ִמְתּבַ . 'ַוֲהִסֹרִתי ֶאת ֵלב ָהֶאֶבן וגו) יחזקאל לו(, ּתֹו ְזַמן ִדְכִתיבְָלך ׁשֶ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]161דף [ -ּ

ם ֵגיִהּנָ ֵני ָאָדם ִנדֹוִנין ּבַ רֹוֶאה ּבְ ַאף ַעל ִפי ׁשֶ ּׁשֶ ֵני ָאָדם, ּּ א ְוחֹוֵזר לֹו ֵאֶצל ּבְ ּהוא ּבָ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ
ַּוַיַעל לֹוט ִמצֹוַער ם. ּ ל ֵגיִהּנֹם ִמׁשָ ִּמַצֲעָרה ׁשֶ ּ ֵני ָאָדםּּ   .ּ עֹוֶלה ְלַפתֹות ּבְ

ָאָדם לׁש ַהְנָהגֹות ִיׁש ּבָ י ְיהוָדה ׁשָ ֶכל ְוַהָחְכָמה וזֹו ִהיא , ָּאַמר ַרּבִ ּכַֹח ) ב''דף קט ע(ַּהְנָהַגת ַהׂשֵ
ה דֹוׁשָ ָמה ַהּקְ ׁשָ ָכל ַתֲאֹות ָרעֹות. ַהּנְ ִהיא ִמְתַאָוה ּבְ ְּוַהְנָהַגת ַהַתֲאָוה ׁשֶ ּוֶזהו ּכַֹח ַהַת, ּּ ְוַהַהְנָהָגה . ֲאָוהּ

ַּהַמְנֶהֶגת ִלְבֵני ָאָדם וְמַחֶזֶקת ַהגוף ְוִהיא ִנְקֵראת ֶנֶפׁש ַהגוף ּ ּּ ּ ָּאַמר ַרב ִדיִמי ֶזהו ּכַֹח ַהַמֲחִזיק, ּ ּ ּ.  

ֵאלו ב י ְיהוָדה ּבֹא וְרֵאה ְלעֹוָלם ֵאין ֵיֶצר ָהָרע ׁשֹוֵלט ֶאָלא ּבְ ָּאַמר ַרּבִ ּ ּּ ּ ּּכֹחֹות ִאֵלין ְדֲא' ּ ֶנֶפׁש , ָמָרןּ
ַּהִמְתַאָוה ִהיא ָהרֹוֶדֶפת ַאַחר ִיֶצר ָהָרע ְלעֹוָלם ִכיָרה ֶאל ַהְצִעיָרה ָאִבינו , ּּ ַמע ִדְכִתיב ַוֹתאֶמר ַהּבְ ַּמׁשְ ּּ ּ

ֵיֶצר ָהָרע. ָזֵקן ֶּנֶפׁש ַהִמְתַאָוה ִהיא ְמעֹוֶרֶרת ֶאת ָהַאֶחֶרת וְמַפָתה אֹוָתה ִעם ַהגוף ְלִהָדֵבק ּבַ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ  וִהיא ,ּ
ָבה ִעמֹו ּכְ ֶקה ֶאת ָאִבינו ַיִין ְוִנׁשְ ּאֹוֶמֶרת ְלָכה ַנׁשְ א. ּ עֹוָלם ַהּבָ ַּמה ִיׁש ָלנו ּבָ ֵּנֵלך ְוִנְרדֹף ַאַחר ִיֶצר ָהָרע , ּ ּ ְ

ְּוַאַחר ְתׁשוַקת ֶחְמַדת ָהעֹוָלם ַהֶזה ּ ימֹות ְלִהָדֵבק ּבֹו, ּוַמה עֹוׂשֹות. ּ ֵתיֶהן ַמְסּכִ ּׁשְ ִתיב , ּ ֶקיןָ◌ ֶאת ַמה ּכְ ַּוַתׁשְ
ִתָיה ֲאִכיָלה וִבׁשְ ֲּאִביֶהן ַיִין ִמְתַפְטמֹות ְלִהְתעֹוֵרר ְלִיֶצר ָהָרע ּבַ ּּ ּ ּ.  

ב ֶאת ָאִביָה ּכַ ִכיָרה ַוִתׁשְ ַּוָתָקם ַהּבְ ַלְיָלה. ּ ָאָדם ׁשֹוֵכב ַעל ִמָטתֹו ּבַ ׁשֶ ֶּנֶפׁש ַהִמְתַאָוה ִהיא ַהְמעֹוֶרֶרת , ּּכְ
ַּלִיֶצר ָהָרע ֶרת ְמַעט , ְרֶהֶרת ּבֹוּוְמַה, ּ ִמְתַעּבֶ ָכל ִהְרהור ָרע ַעד ׁשֶ ּוהוא ָדֵבק ּבְ ּ ּ ג ''א ל''ד) (א ממנו''ס(ּ

ָבה ָהָרָעה וְדֵבָקה ּבֹו) א עד''נ) (על ֵלב ָהָאָדם אֹוָתה ַהַמֲחׁשָ ֵמִביא ּבְ ּׁשֶ ּּ ִלּבֹו ְוֹלא ִנְגַמר , ּ ַוֲעַדִין ִיׁש ּבְ
זֹאת ַהַתֲאָו ַּלֲעׂשֹוָתה ַעד ׁשֶ ּ לום ָהָרָעהּ ֵיֶצר ָהָרע וָאז הוא ַתׁשְ ִמְתִחָלה ְלִהָדֵבק ּבַ ּה ְמעֹוֶרֶרת ְלֹכַח ַהגוף ּכְ ּ ּ ּּ ּ ּ ּּ ּ ,

נֹות לֹוט  ֵתי ּבְ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַוַתֲהֶריןָ◌ ׁשְ ּ י ִיְצָחק ֵמעֹוָלם ֵאין ִיֶצר . ֵמֲאִביֶהן) א''דף קי ע(ּ ָּאַמר ַרּבִ ּ
ֲאִכ ָּהָרע ִמְתַפֶתה ֶאָלא ּבַ ּ ִתָיהּ ּיָלה וׁשְ ָאָדם, ּ ְמַחת ַהַיִין ָאז ׁשֹוֵלט ּבָ ּוִמתֹוך ׂשִ ְ ּ יה . ּ ִתיב ּבֵ ַצִדיק ַמה ּכְ ּּבַ ּ ּ

ַּצִדיק ֹאֵכל ְלׂשַבע ַנְפׁשֹו) משלי יג( ר ְלעֹוָלם. ּ ַתּכֵ ָנן , ּוֵאינֹו ִמׁשְ י ְיהוָדה ַהאי צוְרָבא ֵמַרּבָ ְּדָאַמר ַרּבִ ּּ
ַאף ֲחִזיר) י יאמשל(ָּקֵריָנא ֲעֵליה , ְדַמְרִוי ַמִים. ֶנְזם ָזָהב ּבְ ם ׁשָ ְמַחֵלל ׁשֵ ְּוֹלא עֹוד ֶאָלא ׁשֶ ִמְנַהג . ּ

ִעים ַמהו  ְמָחה) ישעיה כב(ָּהְרׁשָ ׂשֹון ְוׂשִ ה ׂשָ ָאָדם. ִהּנֵ חֹוט ֹצאן ְוגו, ַּהַיִין ָאז ׁשֹוֵלט ּבָ ָקר ְוׁשָ . 'ָּהרֹוג ּבָ
תוב  ּכִ) משלי ה(ֲּעֵליֶהם ָאַמר ַהּכָ ָכר ִיְרדֹפו ְוגוהֹוי ַמׁשְ ּיֵמי ַבּבֶֹקר ׁשֵ ֵדי ְלעֹוֵרר ַלִיֶצר ָהָרע. 'ּ ּּכְ ֵאין , ּ ׁשֶ

ִּיֶצר ָהָרע ִמְתעֹוֵרר ֶאָלא ִמתֹוך ַהַיִין ְ ּ ֶקיןָ◌ ֶאת ֲאִביֶהן ַיִין, ּּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַוַתׁשְ ּ הו ַמה . ּ י ַאּבָ ָּאַמר ַרּבִ
ְכָבה וְבקוָמה ׁשִ ִתיב ְוֹלא ָיַדע ּבְ ּּכְ ּ ּ עֹוָלם ַהֶזה וְבקוָמה . ּ ְכָבה ּבָ ׁשִ ה ּבְ ִגיַח ּבָ לֹוַמר ֵיֶצר ָהָרע ֵאינֹו ַמׁשְ ּּכְ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ

א עֹוָלם ַהֶזה, ָלעֹוָלם ַהּבָ ֶּאָלא ִמְתעֹוֵרר ִעם ּכַֹח ַהגוף ַלֲעֹבד ַתֲאָותֹו ּבָ ּ ּּ ָעה . ּ ׁשָ הו ּבְ י ַאּבָ ְּדָאַמר ַרּבִ ּ
ֵגיִהּנָ ִעים ּבַ ְכָנִסין ָהְרׁשָ ּנִ ֶהןּׁשֶ ּם ַמְכִניִסים ַלֵיֶצר ָהָרע ִלְראֹות ּבָ א צֲֹעָרה , ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְולֹוט ּבָ ּ

ל ֵגיִהּנֹם ְּלַצֲעָרה ׁשֶ ְדָקֲאָמָרן, ּּ ְּוָנַפק ֵליה ִמַתָמן ִלְבִרָייָתא ְלַנּסוָתא ּכִ ּּ ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַוַיַעל לֹוט . ּ ּ
ל ֵגיִהּנֹם ִּמצֹוַער ִמַצֲעָרה ׁשֶ ּ ּּ.  

ָהר ב ּבָ ָמקֹום ָהר, ַּוִיׁשֶ בֹו ּבְ ם מֹוׁשָ הוא ׁשָ ָהר ְמַלֵמד ׁשֶ ַמע ִדְכִתיב ּבָ י ִיְצָחק ַמׁשְ ָּאַמר ַרּבִ ּּ הוא . ּ ּגוף ׁשֶ ּ ּ
יה ִטיבוָתא ָהר ְדֵלית ּבֵ ָּחֵרב ּכָ ּ נֹוָתיו ִעמֹו. ּ ֵתי ּבְ ּוׁשְ ּ ֵּאלו ַהב. ּ י . ּּכֹחֹות ְדֲאָמָרן' ּ ֶבת ָיֵרא ָלׁשֶ) ב''דף קי ע(ּכִ

צֹוַער ם ִידֹון, ּּבְ ׁשָ ב ׁשֶ ִעים ְוחֹוׁשֵ ְמַצֲעִרין ָלְרׁשָ רֹוֶאה ַצַער ֵגיִהּנֹם ׁשֶ ָעה ׁשֶ ׁשָ ִּיְרָאה ַוֲחָרָדה נֹוֶפֶלת ָעָליו ּבְ ּ ּ ּ ּ ,
ֵני ָאָדם ַאֲחָריו ם יֹוֵצא ְוהֹוֵלך ְלַפתֹות ּבְ ֵאינֹו ִנדֹון ׁשָ רֹוֶאה ׁשֶ יָון ׁשֶ ּּכֵ ְּ ד ֲהָו. ּ ּה ָדִריׁש ְלִאְזַדֲהָרא ַּרב הוָנא ּכַ ּ



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]162דף [ -ּ

ל ֵגיִהּנֹם, ִלְבֵני ָאָדם ִליָחא ׁשֶ ַני ִאְסַתָמרו ִמׁשְ ֲּהָוה ָאַמר ְלהו ּבָ ּ ּּ ִליַח , ּ הוא ׁשָ ּוַמאן הוא ֶזהו ֵיֶצר ָהָרע ׁשֶ ּ ּ ּּ
ל ֵגיִהּנֹם   .ּׁשֶ

א ָאַמר ַמאי ִדְכִתיב י ַאּבָ ֵתי ָבנֹות ַהב ַהב) משלי ל(, ַרּבִ ַּלֲעלוָקה ׁשְ נֹות לֹוט ְדֲאָמָרןֵּאל. ּ ֵתי ּבְ ּו ׁשְ ּּ ,
ִהיא ֶנֶפׁש ַהִמְתַאוה ּׁשֶ גוף ָהרֹוֶדֶפת ַאַחר ִיֶצר ָהָרע ְלעֹוָלם, ּ ַתֶתֶפת ּבַ ְּוֶנֶפׁש ַהִמׁשְ ּ ּ ּ ִתיב . ּּ ַע ּכְ י ְיהֹוׁשֻ ָאַמר ַרּבִ

צֹוַער ֶבת ּבְ י ָיֵרא ָלׁשֶ לֹוט ּכִ ֵתי ָב, ָּהָכא ּבְ ּוְכִתיב ָהָתם ַלֲעלוָקה ׁשְ ּ ִגיַמְטִרָיא הוא ''ָיֵר. נֹות ַהב ַהבּ ּא ּבְ ּ
ִרָייָתא. ה''ֲּעלוָק י ִיְצָחק ִאי ָיֵרא הוא ְלַמאי ָאֵתי ְלִמְטֵעי ּבְ ָּאַמר ַרּבִ ּ ה ַעְוָלה, ּ ל עֹוׂשֵ ך ֶדֶרך ּכָ ְֶאָלא ּכָ ְּ ּ ,

ָעה רֹוֶאה ָהָרע ִמְתָיֵרא ְלִפי ׁשָ ׁשֶ ָעתֹו וֵאינֹו חֹוׁשֵ, ּכְ ָעה , ּׁש ִלְכלוםִּמָיד חֹוֵזר ְלִרׁשְ ׁשָ ך ֵיֶצר ָהָרע ּבְ ּּכָ ְ

ִעים ָיֵרא ְרׁשָ רֹוֶאה ִדין ּבָ יֹוֵצא ַלחוץ , ּׁשֶ יָון ׁשֶ ּּכֵ ּ לום) לעשות(ּ ׁש ּכְ   .ֵּאינֹו חֹוׁשֵ

ִכיָרה ֶאל ַהְצִעיָרה ָאִבינו ָזֵקן א ָאַמר ַמהו ְדֲאָמרו ַוֹתאֶמר ַהּבְ י ַאּבָ ַּרּבִ ּ ּ ּּ ּ ּ ּו ֵיֶצר ֶזה. ַּמאי ָאִבינו ָזֵקן. ּ ּ
ֱאַמר  ּנֶ ְקָרא ָזֵקן ׁשֶ ּנִ ֶּמֶלך ָזֵקן וְכִסיל) קהלת ד(ָהָרע ׁשֶ ּנֹוַלד ִעם ָהָאָדם. ְ הוא ָזֵקן ׁשֶ י , ּׁשֶ ְּדָתִניָנן ָאַמר ַרּבִ

י יֹוֵסי אֹוָתה ֶנֶפׁש ַהִמְתַאָוה אֹוֶמֶרת ָלַאֶחֶרת ָאִבינו ָזֵקן ִנְרדֹף ַאֲחָריו ְוִנְד ְּיהוָדה ָאַמר ַרּבִ ּ ּ ּ ק ּּ דף קיא (ּבַ
עֹוָלם) א''ע ּבָ ִעים ׁשֶ ל ָהְרׁשָ ָאר ּכָ ׁשְ ָאֶרץ ָלֹבא ָעֵלינו. ּבֹו ּכִ ָאְרץ, ּוִאיׁש ֵאין ּבָ ֵּאין ִאיׁש ַצִדיק ּבָ ְוֵאין , ּ

ִליט ַעל ִיְצרֹו ִּאיׁש ׁשַ ָאֶרץ, ּ ִעים ּבָ ה ְרׁשָ ְלחֹוָדָנא ַחָייִבין, ַהְרּבֵ ֶדֶרך ּכָ, ֵּלית ֲאַנן ּבִ ה ּכְ ֵהם ְַנֲעׂשֶ ל ָהָאֶרץ ׁשֶ
ל ָהָאֶרץ הוא, ַּחָייִבים ַעד ַהיֹום ֶדֶרך ּכָ ּׁשֶ ְּ ֶקה ֶאת ָאִבינו ַיִין. ּ עֹוָלם ַהְזה, ְּלָכה ַנׁשְ ַמח ּבָ ֹנאַכל , ִּנׂשְ

ָבה ִעמֹו ּכְ ִיֶצר ָהָרע וִנׁשְ ָאִבינו ּבַ ק ּבְ ֶתה ְוִנְרְוה ַחְמָרא ְוִנְדּבַ ּוִנׁשְ ּ ַח. ּּ ְּורוַח ַהּקֶֹדׁש צוֹוַ ישעיה (ת ְואֹוֶמֶרת ּ
ָכר ָתעו) כח גו וַבׁשֵ ַיִין ׁשָ ַּגם ֵאֶלה ּבַ ּ ּּ ּ ּּ ּ.  

י ְיהוָדה ָתא ֲחֵזי ָּאַמר ַרּבִ ֶקיןָ◌ ֶאת ֲאִביֶהן ַיִין, ּ ִתיב וַתׁשְ ִעים ִלְטעֹות ַאֲחֵרי ַהַיִין . ַּמה ּכְ ֶּדֶרך ָהְרׁשָ ְ ּ
ק ַלֵיֶצר ָהָרע וְלעֹוְררֹו ְּלַפּנֵ ֵמַח, ּ הוא ׂשָ ְכרותֹו ׁשֹוֵכב ַעל ִמָטתֹוּוַעד ׁשֶ ׁשִ ב , ּ ּבְ ּכַ ִכיָרה ַוִתׁשְ ִּמָיד ַוָתָקם ַהּבְ ּ ּ

ָכל ִהְרהוִרים ָרִעים. ֶאת ָאִביָה ִּהיא ְמְזֶמֶנת ִעמֹו וִמְתַאָוה וְמַהְרֶהֶרת ּבְ ּ ּ ּ ּ ק , ּ ר ִעָמה ְוִנְדּבַ ּוֵיֶצר ָהָרע ִמְתַחּבֵ ּ ּ
ה  ִגיַח ּבָ ה וֵאינֹו ַמׁשְ ּּבָ ה) זמנאא מההוא ''ס(ּּ ַּמה הוא ִמֶמּנָ ְכָבה וְבקוָמה. ּּ ׁשִ ּּבְ ּ ּ עֹוָלם ַהְזה . ּ ְכָבה ּבָ ׁשִ ּּבְ ּ

ּוְבקוָמה ֶלָעִתיד ָלֹבא ּ ּבֹון. ּ ִתֵתן ִדין וֶחׁשְ ׁשֶ א ּכְ עֹוָלם ַהּבָ ְכָבה ּבָ ׁשִ ּּבְ ּּ ּוְבקוָמה ְליֹום ַהִדין ִדְכִתיב. ּ ּ ּ ּ דניאל (, ּ
ֵני ַאְדַמת ָעָפ) יב ים ִמְיׁשֵ ּר ָיִקיצו ְוגוְּוַרּבִ ּ'.  

ה ִיֶצר ָהָרע ִגיַח ּבָ ׁשום ִעְנָין ֵמֵאלו ֵאין ַמׁשְ ּּבְ ּּ ּ ֶקת ּבֹו, ּּ ה וִהיא ִנְדּבֶ ֶּאָלא ָדֵבק ּבָ ּ ן ְמעֹוֶרֶרת , ּ ּוְלַאַחר ּכֵ
ִיֶצר ָהָרע ק ּבַ ַהִהְרהור ָגדֹול ִנְדּבַ ְּלָאֳחָרא ְלַאַחר ׁשֶ ּּ ֶקת ּבֹו ַו, ּ ָאה ָהַאֶחֶרת ְוִנְדּבֶ ֶקיןָ◌ ֶאת ּבָ דף קיא (ַּתׁשְ

רֹות . ֲאִביֶהן ָיִין) ב''ע לום ָהָרעֹות ַלֲעׂשֹות וִמְתַעּבְ ֶקת ּבֹו וֲאַזי ַתׁשְ מֹו ֵכן ְלעֹוֵרר ַלִיֶצר ָהָרע ְוִנְדּבֶ ּּכְ ּ ּ ּ ּ
ֵתיֶהן ִמִיֶצר ָהָרע ּׁשְ ֵתי ְבנֹות לֹוט ֵמֲאֵביֶהן, ּּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַוַתֲהֶרין ׁשְ ּ ּ.  

ָיָצ ַּעד ׁשֶ ָעָתהּ ָעָתה וזֹו יֹוֶלֶדת ִרׁשְ יֶהן זֹו יֹוֶלֶדת ִרׁשְ ּא ַלפַֹעל ַמֲעׂשֵ ּ ִעְנַין ְזה , ּ ִעים ּבְ ל ְרׁשָ ם ׁשֶ ְּוֵכן ַדְרּכָ
ם, ִּעם ִיֶצר ָהָרע הֹוֵרג ָלָאָדם ומֹוִליכֹו ַלֵגיִהּנֹם וַמְכִניסֹו ׁשָ ַּעד ׁשֶ ם ְלַפתֹות ִלְבֵני , ּּ ך עֹוֶלה ִמׁשָ ְּוַאַחר ּכָ ּ ְ

מֹו ֵכןָא ר ִעמֹו. ָדם ּכְ יר ּבֹו ִנצֹל ִמֶמּנו ְוֵאינֹו ִמְתַחּבֵ ַמּכִ ּוִמי ׁשֶ ּ ּ ּּ ּ.  

ל ְלָמה ַהָדָבר דֹוֶמה י ִיְצָחק ָמׁשָ ָּאַמר ַרּבִ ּ ְדָרִכים ִלְגֹזל ְוַלֲהֹרג ִלְבֵני , ּ ָהיו אֹוְרִבים ּבַ ְּלַכְת ִלְסִטים ׁשֶ ּ ּ
יֹוֵדַע, ָאָדם ים ֵמֶהם ֶאָחד ׁשֶ ּוַמְפִריׁשִ ְ ְלָהִסית ִלְבֵני ָאָדם וְלׁשֹונֹו ַרךּ ָלם , ּ ְֶמה ָעִביד ַמְקִדים ְוהֹוֵלך ְלַקּבְ ּ

ֵמִחים ִעמֹו יָחתֹו וׂשְ ַאֲהָבתֹו וְבׂשִ ים ּבֹו ובֹוְטִחים ּבְ ַמֲאִמיִנים ַהִטְפׁשִ ֶעֶבד ִלְפֵניֶהם ַעד ׁשֶ ה ּכְ ְּוַנֲעׂשָ ּ ּּ ּ ּ ,



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]163דף [ -ּ

אֹותֹו ַה ֵחֶלק ְדָבָריו ּבְ ּומֹוִליָכם ּבְ םּ ַהִלְסִטים ׁשָ ֶּדֶרך ׁשֶ ְ ם, ּ ַמִגיַע ִעָמֶהם ְלׁשָ יָון ׁשֶ ּּכֵ ּ הֹוֵרג , ּ ּהוא ָהִראׁשֹון ׁשֶ
ם ַיד ַהִלְסִטים ְלָהְרָגם ְוָלַקַחת ָממֹוָנם, ּבָ ּנֹוְתָנם ּבְ ְּלַאַחר ׁשֶ ְּוִאּנון ָצְווִחין ְוָאְמִרין ַווי ַדֲאִציְתָנא ְלֵדין , ּ ּּ ּ

ֵניה יָכא ְדִליׁשְ ְּוִלְרּכִ ָהְרגו ֵאֶלה. ּ ְּלַאַחר ׁשֶ ִמְתִחָלה, ּ ם ְויֹוֵצא ְלַפתֹות ִלְבֵני ָאָדם ּכְ ּעֹוֶלה ִמׁשָ ּ ּ ּ ַּהִפְקִחים ָמה . ּ
רֹוִאים ָלֶזה יֹוֵצא ִלְקָראָתם וְמַפֶתה ָלֶהם ׁשֶ ים ּכְ ֵּהם עֹוׂשִ ם ְוהֹוְרִגים , ּּ הוא צֹוֶדה ֶאת ַנְפׁשָ יִרין ּבֹו ׁשֶ ַּמּכִ ּ ּ

ֶדֶרך ַאֶחֶרתאֹותֹו ְוהֹוְלִכי   .ְם ּבְ

ֵחֶלק ֶמֶתק  א וְלַפתֹות ָלֶהם ּבְ ְת ַהִלְסִטים עֹוֶלה ִמֵגיִהּנֹם ְלָקְבָלא ִדְבֵני ָנׁשָ ך הוא ִיֶצר ָהָרע יֹוֵצא ִמּכַ ּּכָ ּ ּ ּּ ּ ּּ ְ

ָהר וגו, ְּדָבָריו ב ּבָ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַוַיַעל לֹוט ִמצֹוַער ַוִיׁשֶ ּּ מֹו ִלְסִטים ֶלֱאֹרב ִל. 'ּ ה , ְבֵני ָאָדםּכְ ַמה עֹוׂשֶ
ֶעֶבד, עֹוֵבר ִלְפֵניֶהם הוא הֹוֵלך ְלַפתֹוָתם ְועֹוֵבד ָלֶהם ּכְ ים ַמֲאֲמיִנים ּבֹו וְבַאֲהָבתֹו ׁשֶ ְּוַהִטְפׁשִ ְּ ּ ּנֹוֵתן , ּ ׁשֶ

ים ָיפֹות ֲאסורֹות ֵני ָאָדם ְלָהַרע, ָּלֶהם ָנׁשִ ַמִיםְּמָפֵרק ֵמֶהם ֹעל תֹוָרה ְוֹעל ַמְל, נֹוֵתן ָלֶהם ּבְ . ּכות ׁשָ
ך ים רֹוִאים ּכָ ְַהִטְפׁשִ ַאֲהָבתֹו, ּ ם, ּבֹוְטִחים ּבְ ַהִלְסִטים ׁשָ אֹותֹו ֶדֶרך ׁשֶ הֹוֵלך ִעָמֶהם ומֹוִליָכם ּבְ ַּעד ׁשֶ ְ ְּ ּ ּ ,

ֹמאל ר ֵאין ֶדֶרך ִלְנטֹות ָיִמין וׂשְ ֶדֶרך ֵגיִהּנֹם ֲאׁשֶ ּּבְ ְּ ם, ְּ ַמִגיַע ִעָמֶהם ְלׁשָ יָון ׁשֶ ּּכֵ ּ הֹוֵרג ּהוא ָה, ּ ִראׁשֹון ׁשֶ
ה ָלֶהם ַמְלַאך ַהָמְות וַמְכִניָסן ַלֵגיִהּנֹם, ָלֶהם ְּוַנֲעׂשָ ּּ ָלה, ְ ְּוִאּנון ָצְווִחין ְוָאְמִרין , ּומֹוִריִדין ְלהֹון ַמְלֲאֵכי ַחּבָ ּ

ַּווי ַדֲאִציְתָנא ְלֵדין   .ְוָלא ְמַהְנָיא לֹון, ּ

ם ְויֹוֵצא ְלַפתֹו ן עֹוֶלה ִמׁשָ ְּלַאַחר ּכֵ ּ ִרים . ת ִלְבֵני ָאָדםּ יִרים אֹותֹו וִמְתַגּבְ רֹוִאין אֹותֹו ַמּכִ ׁשֶ ַּהִפְקִחין ּכְ ּּ
ׁשֹוְלִטין ָעָליו ֵצל ִמֶמּנו, ָּעָליו ַעד ׁשֶ ּוָסאִטין ִמֶזה ַהֶדֶרך ְולֹוְקִחין ֶדֶרך ַאֶחֶרת ְלִהּנָ ּ ּּ ּ ְ ְ ּ.  

ד ֲהָוה ָנִחית ְלָבֶבל ָחָמא ִאּנון ַרָווַק ַּרב יֹוֵסף ּכַ ִפיִרין וָלא ָחָטאןּ י ׁשַ יִני ַנׁשֵ ָּיא ְדֲהוו ַעְייֵלי ְוָנְפֵקי ּבֵ ּ ּ ּ ,
ָּאַמר לֹון ָלא ִמְסָתפו ִאֵלין ִמִיֶצר ָהָרע ּּ א ָקֲאֵתיָנא, ּ יׁשָ ָּאְמרו ֵליה ָלא ִמּקֹוְנִדיטֹון ּבִ ָתא , ּ ִּמְקדוׁשָ

א ִאְתַגַזְרָנא ְּדַקִדיׁשָ ּ ּ ְּדָאַמר ַרב ְיהוָדה ָאַמר ַרב ָצ, ּ ּ ִמיׁשּ ַעת ַתׁשְ ׁשְ ִּריך ָאָדם ְלַקֵדׁש ַעְצמֹו ּבִ ּ ּ יה , ְ ְּוָנְפֵקי ִמּנִ
ֱאַמר  ּנְ ִני ַמֲעֵלי ְדָלא ִמְסָתפו ִמֵיֶצר ָהָרע ׁשֶ י ּבְ ִני ַקִדיׁשֵ ּּבְ ּּ ּ ים) ויקרא כ(ּ ֶתם ִוְהִייֶתם ְקדֹוׁשִ ְּוִהְתַקִדׁשְ ּ.  

  ב''דף קט ע
א ָאַמר ַמאי ִדְכִתיב י ַאּבָ תֹוַתי ַקֵדׁשו) אל כיחזק(, ַרּבִ ּבְ ְּוֶאת ׁשַ ל ַתְלִמיֵדי , ּ ֶּאָלא ֵאין עֹוָנָתן ׁשֶ ּ ּ ּ

ת ּבָ ת ְלׁשַ ּבָ ֲּחָכִמים ֶאָלא ִמׁשַ ִמיׁש ַהִמָטה ְדִמְצָוה הוא, ּ ּוַמְזַהר ְלהו ְדהֹוִאיל ְדַתׁשְ ּ ּ ּ ּ ּּ ַּקֵדׁשו, ּ לֹוַמר ַקְדׁשו . ּ ּּכְ
ִמ ַההוא ַתׁשְ תֹוַתי ּבְ ּבְ ׁשַ ַּעְצְמֶכם ּבְ ּיׁש ְדִמְצוהּּ ָּאַמר ַרב ְיהוָדה ָאַמר ַרב ַהאי ַמאן ְדָעִייל ְלַקְרָתא ְוָחֵמי . ּ ּ ּ

ִפיָרן י ׁשַ ַּנׁשֵ ין ֵעינֹוי ְוֵייָמא ָהִכי, ּ ך , ַיְרּכִ ַּקְרִדיָטא ְתִקיל ) קרדינא(ָסָפאן ִאיְגַזר ִאיְגַזְרָנא ) א סך''נ(ְּבָ
ָת ּבַ א ְדׁשַ ּפוק פוק ְדֲאבֹוי ַקִדיׁשָ ּ ּּ ּ ּ ּ יה ְוָיִכיל ִיֶצר ָהָרע . ּא הואּ ַלט ּבֵ ַּמאי ַטְעָמא ְדֲחִמימות ְדָאְרָחא ׁשָ ּ ּ ּ ּ

ְלָטא ֲעלֹוי   )עד כאן מדרש הנעלם(, ְלׁשָ

ה ַתְחּבולֹוָתיו, ּוְבּמָ ִאּנון ַקְדָמֵאי, ּּבְ ב ִסּבוִבין ַלֲאָפָכא לֹון ְוָלאו ּכְ ְחּבוִלין וְמַסּבֵ ָּעִביד ּתַ ּ ּ ּ .
א, ָלםְלָפֳע) ב''דף קט ע( ִגין ָפֳעָלם ִדְבֵני ָנׁשָ ּּבְ ָמה ְדִאּנון ָעְבִדין עֹוָבִדין ָהִכי ְמַהֵפך , ּ ְּכְ ּ ּ

ר ְיַצֵום ַעל ְפֵני ֵתֵבל ָאְרָצה. לֹון ּּכֹל ֲאׁשֶ א ְמַהֵפך ְלִאּנון ְמִסּבֹות . ּ ִגין ְדעֹוָבִדין ִדְבֵני ָנׁשָ ּּבְ ּ ְּ ּ
יד לֹון ַעל ְפִנ ָכל ַמה ְדִאיהו ַפּקִ ּּבְ ּ ּ   .'י ֵתֵבל ְוגוּ



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]164דף [ -ּ

ַּוַיַעל לֹוט ִמצֹוַער ְוגוִּסְתֵרי תֹוָרה  א', ּ ִּמגֹו הוְרְמנוָתא ְדַמְלּכָ ּּ ְטָרא ְדָיִמיָנא ַחד , ּ א ִמּסִ ִּאְתָפְרׁשָ ּ ּ

גֹו ְמָסֲאבו ָמאָלא ּבְ ְטָרא ִדׂשְ א ְדַדֲהָבא ִמּסִ גֹו ִהתוּכָ ָקא ּבְ ִּהתוָכא ִדְקטֹוָרא ְדגוְלָפא ִמְתַדּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ) דיצריה (ּ
ְּוִאְתֲעִביד ִדְקטֹוָרא ָחָדא ְדִאיָלָנא) א ודיוריה''נ( ּ ָעְלָמא. ּ ָעא ִיְצָחק ְלִאְתָעָרא ּבְ ד ּבָ ּּכַ תוְקֵפיה ְדִדיָנא , ּ ּּבְ ּ ּּ ּ

יוַמְייהו ף וָפִריׁש ַדְרִגין ִמּקִ ָיא ִאְתַתּקַ ַּקׁשְ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ ף ַאְבָרָהם וָפִריׁש ַההוא ִדְקטֹו, ּ ְּוִאְתַתּקַ ּ ּּ ּ ָּרא ָחָדא ְדִאיָלָנא ִמגֹו ּ ּ
ַּההוא ְמָסֲאבו יה ְדַההוא ִאיָלָנא. ּ ִאְנּבֵ ַּההוא ָנָחׁש ַקְדָמָאה ָעאל ּבְ ּ ּ ָתא, ּ ְּוִאיהו ַחְמָרא ְדׁשָ ּ ְּואֹוִליד ְתֵרין , ּ

ָדא ַּדְרִגין ְקטוִרין ָדא ּבְ ּ ְסַטר ְמָסֲאבו ַחד ִאְקֵרי ִמ. ּּ ְּוִאּנון ַדְרִגין ְדָסֲחָרן ּבִ ּ ּ   .ר''ּם ְוַחד ִאְקֵרי ְפעֹו''ְלּכֹוּּ

ָיא ְוָדא ֵעיָטא ְדִאְתַגְלָיא ּסְ ָּדא ֵעיָטא ְדִאְתּכַ ּ ּ ּּ ּ ִאְתַגְלָיא. ּ ְּפעֹור ְדִאְתַגְלָיא ִאיהו ְוָכל עֹוָבדֹוי ּבְ ּּ ּ ּ ּ ּּ ם ''ִמְלּכֹו. ּ
ָיא ּסְ ִאְתּכַ ָיא ִאיהו ְוָכל עֹוָבדֹוי ּבְ ּסְ ְּדִאְתּכַ ּּ ֵּמִאֵלין ְתֵרין ִא. ּ ן ִזיִנין ַסִגיִאין ִלְזַנְייהוּ ְּתַפְרׁשָ ּ ּ א , ּ ְּוָסֲחָרן ַיָמא ַרּבָ

ְּלדוְכֵתיה)) א נזף''נ(וכל חד וחד שף . אלין סטרי מסאבו(ּוְלָכל  ּּ.  

ַגְווָנא ָדא ִאיהו ְלַתָתא ּּכְ ּ י ְסדֹום. ּ ַאְנׁשֵ ִוי ִדיוֵריה ּבְ ּלֹוט ִאְתְפַרׁש ֵמַאְבָרָהם ְוׁשַ ּ ּ ּּ ּ ד ִאְתַע, ּ הו ּּכַ ּר ִדינא ּבְ ּ
ְייהו ַלח ֵליה ִמַתָמן ְוִאְתְפִריׁש ִמּנַ ר ְלַאְבָרָהם ְוׁשָ ִּאְדּכַ ּּ ּ ּ הו ְתֵרין . ּ ָנֵתיה ְואֹוִלידו ּבְ ִקיאו ֵליה ּבְ ַּיִין ַאׁשְ ּּ ּ ּ ּ ּ

ָיא. ַּחד ִאְקֵרי ַעמֹון ְוַחד ִאְקֵרי מֹוָאב, ּאוִמין ּסְ ִאְתּכַ ִאְתַגְלָיא ְוַחד ּבְ ַּחד ּבְ ּ ֹּון ַדְרָגא ַּעמ. ּּ ִּדיֵליה ) קעג א(ּ
ָיא''ִמְלּכֹו ּסְ ּם ֵעיָטא ְדִאְתּכַ ּמֹוָאב ַדְרָגא ִדיֵליה ְפעֹו. ּ ּּ ִאְתַגְלָיא''ּ ּר ּכָלא ּבְ ּּ ָנֵתיה. ּ ַגְווָנא ָדא ּבְ ּּכְ ּדא ַאְמַרת , ּ ּ

ָרא ִאית ִלי ֵמַעִמי ְוָלא ַאְמַרת ִמַמאן הוא ן ַעִמי ּבְ ּּבֶ ּ ּ ּ ּ ך ִא, ּ ִגין ּכָ ָיאָּבְ ּסְ ִאְתּכַ ּיהו ֲהָוה ּבְ ָּדא ָאְמַרת מֹוָאב . ּ ּ
א אֹוִליַדת ֵליה. ֵּמָאב הוא ְדָנא ֵּמַאּבָ ַּדְרָגא ִדיֵליה ְפעֹו. ּ ּּ ּ ִאְתַגְלָיא''ּ ּר ִמָלה ּבְ ּּ ּ.  

א ּוִבְתֵרין ִאֵלין ָאִחיד ָדִוד ַמְלּכָ ּּ ה ָדוד ַמ, ּ ְּלָבַתר ִמן מֹוָאב ָאַתת רות ְוָנַפק ִמיּנָ ּ ּּ ּ ּ ּ אּ דף (ִּמן ַעמון . ְלּכָ
ַהאי ִעְטָרא ְדִאיִהי ַסֲהדוָתא ְלַזְרָעא ְדָדוד ִדְכִתיב) ב''קי ע א ּבְ ִּאְתַעַטר ָדוד ַמְלּכָ ּ ּּ ּ ּ ּ ּוִיֵתן ) מלכים ב יא(, ּ ּ

ְזר ְוֶאת ָהֵעדות ָּעָליו ֶאת ַהּנֵ ּ ְּוַהאי ֲהַות ִמן ִמְלּכֹם ַדְרָגא ִדְבֵני ַעמֹון ִדְכִתיב. ּּ ּ ּ ּּ ּ ח ֶאת ) מואל ב יבש(, ּ ּוִיּקַ ּ
ם   .ֲּעֶטֶרת ַמְלּכָ

ִּמְלּכֹם ַדְרָגא ִדְבֵני ַעמֹון הוא ִדְכִתיב ַוְתִהי ַעל ֹראׁש ָדִוד וִמַתָמן ֲהָוה ַסֲהדוָתא ִלְבנֹוי ְלָעְלִמין ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ ּ ּוָבה , ּ ּ
א ו נֹוי ְדָדִוד ְדִאְתֲחִזי ְלַמְלּכָ ְתמֹוָדע ַמאן ְדִאיהו ִמן ּבְ ִּאׁשְ ּּ ּ ַּדאי ְדָאְמִרין ִמן ָדִוד הוא ּ ּ ּ ְּדֲאִפילו ). הגוף(ּ ּ ּ

יה  ל ַהִהיא ִעְטָרא ַעל ֵריׁשֵ ַההוא יֹוָמא ָיִכיל ֲהָוה ְלִמְסּבַ ִּאְתְיִליד ּבְ ּ ר ָזָהב ) דהא איהו(ּ ּכַ ְּדֲהַות ִמְשַקל ּכִ ּ
ָלא. ְּוֶאֶבן ְיָקָרה ֲהַות ר ָנש ָאֳחָרא ָלא ָיִכיל ְלִמְסּבְ ֶזר ְוֶאת ְּוָדא הו. ּוּבַ יֹוָאׁש ַוִיֵתן ָעָליו ֶאת ַהּנֵ ּא ִדְכִתיב ּבְ ּ ּ ּּ ּ

ָּהֵעדות א. ּ ּוִבְתֵרין ַדְרִגין ִאְתֲאִחיד ָדִוד ַמְלּכָ ּ ּּ ּ ָאר ַעִמין, ּ ָפא ַעל ׁשְ ְּוִאּנון תוְקָפא ְדַמְלכוֵתיה ְלִאְתַתּקְ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ ,
ִסְטָרא ִדְלהֹון ָלא ָיִכיל ִליל ּבְ ְּדִאי ָלא ִאְתּכְ ָפא ֲעַלְייהוּ ּ ְלִאְתַתּקְ ּ ּ ִליָלן ) גוונין(ּכל , ּ ָאר ַעִמין ּכְ ַּדְרִגין ִדׁשְ ּּ ּ
ָפא ֲעַלְייהו ָרא וְלִאְתַתּקְ ָדִוד ְלִאְתַגּבְ יה ּבְ ּּבֵ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ:  

ָהר ב ּבָ ִתיב. ַּוֵיׁשֶ ֵתי ָבנֹות ַהב ַהב) משלי ל(, ּּכְ ַּלֲעלוָקה ׁשְ ּ ֵתי ָבנֹות ְדֵיֶצר ָה. ּ ִּאֵלין ׁשְ ּ ּּ ָּרע ְדִאּנון ּ ּ
ִּמְתָעִרין ֵליה  גוָפא) ג בגין''א ל''ד(ּ ָלָטא ּבְ ְּלׁשָ גוָפא, ּ ָּחָדא ִאיִהי ְנֶפׁש ְדִאְתְרִביַאת ָתִדיר ּבְ ּ ּ ּ ּּ ְוָחָדא ִאיִהי . ּ

ין  יׁשִ ִתיאוְבִתין ּבִ ְּנֶפׁש ִדְכִסיַפת ּבְ ּ ּ ּ ּּ ין ְדַה) ג דהאי עלמא''א ל''ד(ּ יׁשִ ּסוִפין ּבִ ּוְבָכל ּכִ ּ ָּדא ִאיִהי . אי ָעְלָמאּּ
ִכיָר   .ה''ִּאיִהי ְצִעיָר) א ואחרא''ד(ה ְוָדא ''ּבְ

א וְבִגין ִדיֵהְמנון ֵליה  ִגין ְלַפָתָאה ִלְבֵני ָנׁשָ ְתֵרין ִאֵלין ּבְ ר ָתִדיר ֶאָלא ּבִ ְּוֵיֶצר ָהָרע ָלא ִאְתַחּבַ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ א ''ס(ּ
ְּלאֹוָבָדא ְלהו ְלֲאַתר ִגיִרין ְדמ) לאובלא ּּ ּוָתא וִיְפְלחון ֵליהּ ּ ּ ָמא ְדַאְת ָאֵמר. ּ ַּעד ְיַפַלח ֵחץ ) משלי ז(, ּּכְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]165דף [ -ּ

ֵבדו טוָרָיא . ּכְ ְּלִלְסִטים ִדְמַקְפֵחי ּבְ ֲאַתר ָדִחיל ְדטוַרָיא) וכמינו(ּּ ּוְטִמירו ַגְרַמְייהו ּבְ ּ ּ ּ ּ ּּ ֵני , ּ ְּוָיְדִעין ְדָהא ּבְ
א ִאְתַטְמָרן ַגְרַמְייהו ְלֵמיַהך ּבְ ָָנׁשָ ּ ּ ִּאּנון דוְכֵתיּ ּ ּ ֵניה ִמּכָֹלא , ּ ִליׁשְ ְייהו ַההוא ְדֲחִדיָדא ּבְ ִרירו ִמּנַ ָּמה ָעְבֵדי ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ

ֵני ָעְלָמא ָעְבִרין ַתָמן ר ְדָכל ּבְ ֹאַרח ֵמיׁשָ יַנְייהו ְוָיִתיב ּבְ א ְוִיפוק ִמּבֵ ֵני ָנׁשָ ַּההוא ְדָיַדע ְלִמְפֵתי ּבְ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ יָון , ּ ּכֵ
ָרא ַתָמןְּדָמָטא ְלַגּבַ ֵרי ְלִאְתַחּבְ ְּייהו ׁשָ ּ ּ   )עד כאן סתרי תורה(, ּ

י ֶאְלָעָזר ָאַמר ְוהוא ְמִסּבֹות ִמְתַהֵפך ְַרּבִ ּ ב ִסּבוִבין ְוַאְייֵתי . ּ רוך הוא ְמַסּבֵ דֹוׁש ּבָ ַּהּקָ ּ ְּ

ָעְלָמא ְלִאְתָקְייָמא א ְדִיְתָקְיימו, עֹוָבִדין ּבְ ֵני ָנׁשָ יבו ּבְ ּוְלָבַתר ְדֲחׁשִ ּ ּ ּ , ּן ִאּנון עֹוָבִדיןּ
ַקְדִמיָתא ָמה ְדֲהוו ּבְ ִריך הוא ְמַהֵפך לֹון ְלִאּנון עֹוָבִדין ִמּכְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ ַתְחּבולֹוָתיו. ְּ . ּּבְ

ַהאי אֹוָמָנא ְדָעִביד ָמאִנין ְדַחְרָסא ִתיב ּכְ ַתְחּבוָלתֹו ּכְ ּּבְ ּ ֲחַרת . ּ עֹוד ְדַהִהיא ִטיְקָלא ִאְסּתַ ּּבְ
ַגְווָנא ָדא ָעִבידָח. ַּקֵמיה ד ּכְ יב ְלֶמְעּבַ ַגְווָנא ָאֳחָרא ָעִביד. ּׁשִ ד ּכְ יב ְלֶמְעּבַ ְְמַהֵפך . ָחׁשִ ּ

יה, ָּמאָנא ָדא ְלָמאָנא ָדא ֲחַרת ַקּמֵ ִגין ְדַההוא ִטיְקָלא ִאְסּתַ ּּבְ ּ ִריך הוא . ּ א ּבְ ך קוְדׁשָ ּּכָ ְּ ְ

ְּמַהֵפך עֹוָבדֹוי ְדִאיהו ָעִביד ּ ְ ּ.  

  א''דף קי ע
ּוַמאן ִאיהו, ד''ַּתְחּבוֹלָתו ָחֵסר יוּבְ ֲחַרת , ּ א ְדִאיהו ִטְקָלא ְדִאְסּתַ י ִדיָנא ְלַתּתָ ָּדא ּבֵ ּ ּ ּ

יה אָנא ָדא ְלָמאָנא ָאֳחָרא, ַּקּמֵ ְְוַעל ָדא ְמַהֵפך ָמאִנין ִמּמָ ּ ִפי ָפֳעָלם ִדְבֵני . ּ ְּוָכל ָדא ּכְ ּּ
א א עֹוָבֵדיה, ָנׁשָ ֵני ָנׁשָ ַּההוא ִטְקָלא ְדַסֲחָרא ַאְסָחַרת לֹון ְלָיִמיָנא, ֹוןִאי ְמִטיִבין ּבְ ּוְכֵדין , ּ

ְדָקא ְיאות ָעְלָמא ְלאֹוָטָבא לֹון ּכְ ִּאְתֲעִבידו עֹוָבִדין ּבְ ִכיך . ּ ִדיר ְוָלא ׁשָ ְְוִטיְקָלא ַאְסָחַרת ּתָ

יה ָלא ּבֵ ְלּגְ ַההוא ִסְטָרא ְדָיִמיָנא ְוָעְלָמא ִמְתּגַ ּּבְ ּ ֵני ָנ. ּ אָּאתו ּבְ א ְלַאְבָאׁשָ ) א''דף קי ע(, ׁשָ
ַאְסָחרוָתא ְדָיִמיָנא ִדיר ְוֲהָוה ָקְייָמא ּבְ ְחּבוָלתֹו ְדַאְסַחר ּתָ ּּתַ ּ ּ ִריך הוא ַאְסַחר , ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ

ָמאָלא ַקְדִמיָתא ְלַההוא ְסַטר ׂשְ ָמאָלא וְמַהֵפך ְמִסּבֹות וָמאִנין ְדֲהוו ּבְ ִסְטָרא ִדׂשְ ֵּליה ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ ּ.  
א א לֹון ִלְבֵני ָנׁשָ ָעְלָמא ְלַאְבָאׁשָ ּוְכֵדין ִטְקָלא ַאְסָחָרא ְוִאְתֲעִבידו עֹוָבִדין ּבְ ְוִטְקָלא . ּ

ְייִבין ְלאֹוָטָבא עֹוָבֵדיהֹון א ּתָ ַּאְסַחר ְלַההוא ִסְטָרא ַעד ִדְבֵני ָנׁשָ עֹוָבִדין . ּ ְוִטְקָלא ָקְייָמא ּבְ
א ַתְחּב. ִּדְבֵני ָנׁשָ ִדיר, ּוָלתֹו ְלָפֳעָלםְּוַעל ָדא ּבְ   .ְוָלא ָקְייָמא ּתָ
א ֲחֵזי ְדָקא , ּתָ ד ּכָֹלא ּכְ ִגין ְלֶמְעּבַ ָעְלָמא ּבְ ַרם ִסּבוִבין ְועֹוָבִדין ּבְ ִריך הוא ּגָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ְּ

א ִדְלֵעיָלא. ְּיאות ְרׁשָ ָרא ְוׁשָ ְּוֹכָלא ָנְפָקא ֵמִעּקָ יה. ּ יה ָנַפק ִמ, ַּאְקִריב ַאְבָרָהם ְלַגּבֵ ּּנֵ
יה ד ָנַפק ִמּנֵ ִזיר ּכַ ָמֵעאל ְדָלא ֲהָוה ַאְבָרָהם ּגָ ִּיׁשְ ִלים , ּ ּתְ א ְוָלא ִאׁשְ ִגין ְדִאיהו ְלַתּתָ ּּבְ ּ

א ָאת ְקָייָמא ַקִדיׁשָ   .ּּבְ
ִרית  ּבְ ַזר ַאְבָרָהם ְוָעאל ּבַ ַתְחּבולֹוָתיו ְוִאְתּגְ ב ִסּבוִבין ּבְ ִריך הוא ִסּבֵ א ּבְ ְּלָבַתר קוְדׁשָ ּ ּ ְּ

ֵמיה ְוִאְקֵרי ַאְבָרָהם ׁשְ ִלים ּבִ ּתְ ָרָזא ְדַמִים )צו א(' ְוה, ְּוִאׁשְ ּ ִעָלָאה ַאֲעָטַרת ֵליה ּבְ ּ  )לא א(ּ
יָון ְדָרָזא . ֵּמרוַח ַזר)דברי הימים א(ּּכֵ ִלים ְוִאְתּגְ ּתְ יה ִיְצָחק ְוֲהָוה ַזְרָעא ,  ִאׁשְ ָּנַפק ִמּנֵ

ָר ר ְלֵעיָלא ּבְ א ְוִאְתַקּשַׁ ִיםַּקִדיׁשָ ִתיב, ָּזא ְדֵאׁש ִמּמַ יך )ירמיה ב(, ְּוַעל ָדא ּכְ ְ ְוָאֹנִכי ְנַטְעּתִ

לה ֶזַרע ֱאֶמת ַההוא ִסְטָרא ָאֳחָרא. ּׂשֹוֵרק ּכֻ ר ּבְ   .ְּוָלא ִאְתְקׁשַ



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]166דף [ -ּ

א ֲחֵזי ן, ּתָ ִרין אוִמין ִמְתָפְרׁשָ ָנֵתיה ּתְ יה וִמּבְ ּלֹוט ָנְפקו ִמּנֵ ּ ּ ּ ּ ַההוא ִסְט, ּ רו ּבְ ְּוִאְתְקׁשָ ָרא ּ
ב , ְּדִאְתֲחֵזי לֹון ִריך הוא ְמַסּבֵ א ּבְ ְּוַעל ָדא קוְדׁשָ ּ ְלּגוִלין )ב''דף קי ע(ְּ ל ּגִ ּ ִסּבוִבין וְמַגְלּגֵ ּ ּ

ַאְתֵריה ר ּכָֹלא ּבְ ְדָקא ְיאות ְוִיְתַקּשַׁ ָעְלָמא ְדִיְתֲעִביד ּכָֹלא ּכְ ּּבְ ּ ּּ ּ.  
א ֲחֵזי ִריך, ּתָ א ּבְ ְָיאֹות ֲהָוה ְללֹוט ְדקוְדׁשָ ּ יה ּ ּ הוא ָיִפיק ִמּנֵ ִרין )ומבנתיה(ּ ֵתיה ּתְ ּ וֵמִאּתְ ּ

ּאוִמין ִאֵלין ַאְתַרְייהו ְדִאְתֲחֵזי ְלהו, ּ ָרא ּבְ ִגין ְלִאְתַקּשָׁ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ , ְּוִאְתֲעִבידו ִמּגֹו ֵייָנא. ּ
א ַהִהיא ֵליְלָיא ַעְרּתָ ּמְ ן ְלהֹון ּבַ ְּוַההוא ֵייָנא ִאְזַדּמַ ְּוָדא הוא ָרָזא ְד, ּ ָמה ְדַאּתְ ּ ִּאְתֲעִבידו ּכְ ּ
ָמר ְואוְקמוָה ר ְוָהא ִאּתְ ּכָ ּתְ ִמן ַהַיִין ַוִיׁשְ ָּאֵמר ַוֵיׁשְ ּ ּ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ָמָהן, ּתָ ִכיָרה . מֹוָאב ֵמָאב, ּמֹוָאב ְוַעּמֹון ִאּנון ָקָראן לֹון ׁשְ י יֹוֵסי ָאַמר ּבְ ַרּבִ
ֲחִציפו ָאְמָרה מֹוָאב א הוא, ּּבַ ִע. ֵּמַאּבָ יְוַהּצְ ן ַעּמִ מֹו ּבֶ ְקָרא ׁשְ ן ַוּתִ ם ִהיא ָיְלָדה ּבֵ . יָרה ּגַ

י ן ַעּמִ ְצִניעו ָאְמָרה ּבֶ י. ּּבִ ר ַעּמִ אן ֲהָוה, ּבַ א ֲחֵזי. ְוָלא ָאְמָרה ִמּמָ ִתיב ְוָלא , ּתָ ַקְדִמיָתא ּכְ ּבְ
וא ְכָבה וְבקוָמה ּבְ ׁשִ ָּיַדע ּבְ ּ ּ ִגין ְדִסיוָעא , ו''ּו ְוָנקוד ַעל וא''ּ ּּבְ ַכח ּּ ּתְ ְּדֵעיָלא ֲהָוה ִאׁשְ

יה יָחא ְלָנְפָקא ִמּנֵ א ְמׁשִ ין ַמְלּכָ ַההוא עֹוָבָדא ְדַזּמִ ּּבְ ּ וא, ּ ִלים ָהָכא ּבְ ּתְ ך ִאׁשְ ְוְבִגין ּכָ . ו''ּ
ה ָחֵסר וי ִתיב וְבֻקּמָ ּוְבָאֳחָרא ּכְ ּ ִריך הוא , ו''ּ א ּבְ ה חוְלָקא ְלקוְדׁשָ ִגין ְדָלא ָנַפק ִמיּנָ ּּבְ ּ ּ ּ ְּ

ַה וא, אי ָאֳחָראּכְ א וְבקוָמה ּבְ יׁשָ ַהאי ָאֳחָרא ְקׁשִ ִתיב ּבְ ְּוַעל ָדא ּכְ ּ ּ ּו ָמֵלא ְוָנקוד ֲעָלה''ּ ּ.  

  א''דף קיא ע
ְמעֹון ָאַמר י ׁשִ א , ַרּבִ ִריך הוא ְלאֹוְקָמא ִמיָנה ָדִוד ַמְלּכָ א ּבְ ין קוְדׁשָ ָּלא ְיַדע ְדַזּמִ ּ ּ ּ ְּ

ָאר ַמְלִכין וַמְל ֹלֹמה ְוָכל ׁשְ ּוׁשְ יָחאּ א ְמׁשִ ּּתו וְבקוָמה. ּכָ ּ ּ רות , ּ ִּדְכִתיב ּבְ ָקם )רות ג(ּ  ַוּתָ
יר ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהו ְוגו ֶטְרם ַיּכִ ּוְבַההוא יֹוָמא ֲהָוה ָלה ִקיָמה ַוַדאי . 'ּּבְ ּ ּ ) א''דף קיא ע(ּ

ת ַעל ַנֲחָלתֹו ם ַהּמֵ ה ּבַֹעז ְלָהִקים ׁשֵ ר ִעּמָ ל , ִּאְתַחּבַ ה ּכָ ַקם ִמּנָ י ַמְלִכין ְוָכל ִעלוָיא ְּוִאּתָ ַּהּנֵ ּ
ָרֵאל לֹוָתיו ַעד ַהּבֶֹקר. ְדִיׂשְ ב ַמְרּגְ ּכַ ׁשְ ְכָבה ִדְכִתיב ַוּתִ ׁשִ ְּולא ָיַדע ּבְ ָקם . ּ ּוְבקוָמה ִדְכִתיב ַוּתָ ּ ּ ּ

יר ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהו ְוגו ֶטֶרם ַיּכִ ך וְבקוָמה ְנקוד וא. 'ּּבְ ִגין ּכָ ּּבְ ּ ּ ּ   .ו''ְ
א ֲחֵזי א )א''קה ע(, ּתָ ָעא קוְדׁשָ ד ּבָ ַקְדִמיָתא ּכַ ּ ִעְנְוָתנוָתא ְדַאְבָרָהם ְדָהא ֲאִפילו ּבְ ּ ּ ּּ

יה ַרֲחֵמי ַעל לֹוט  ְסדֹום ָלא ָבָעא ִמּנֵ ד ִדיָנא ּבִ ִריך הוא ְלֶמְעּבַ ּּבְ ּ ּ ְּלָבַתר ִדְכִתיב , )דהא(ְ
ן ָלא ָתַבע  ְבׁשָ ִקיֹטר ַהּכִ ה ָעָלה ִקיֹטר ָהָאֶרץ ּכְ ֲּעֵליה ְדלֹוט ְוָלא ָאַמר ֲעֵליה ַּוַיְרא ְוִהּנֵ ּ ּ

לום ִריך הוא ּכְ א ּבְ ְּלקוְדׁשָ ּ ִריך הוא ָלא ָאַמר ֵליה ִמיִדי, ְּ א ּבְ ּאוף ָהִכי קוְדׁשָ ּ ּ ִגין ְדָלא , ְּ ּּבְ
לום ַרע ִמְזכוֵתיה ּכְ ִריך הוא ּגָ א ּבְ ַּיֲחׂשֹב ַאְבָרָהם ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ְּ.  

לוםְּוִאי ֵתיָמא ְדַאְבָרָהם ָלא ֲהָוה  יה ּכְ ִלּבֵ יב ֵליה ְללֹוט ּבְ ָּחׁשִ ּ יה ְלֵמיַהך , ּ ְָהא ָמַסר ַנְפׁשֵ ּ
יִפין ּקִ ה ְמָלִכין ּתַ ֲחִמּשָׁ ָחא ְקָרָבא ּבַ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ְלַאּגָ י )בראשית יד(, ּכְ ַמע ַאְבָרם ּכִ ּ ַוִיׁשְ

ה ָאִחיו ְוגו ּבָ ּוְכִתיב ַוֵיָחֵלק ֲעֵליֶהם ַלְיָלה. 'ִנׁשְ ל ָהְרֻכׁש ְוַגם ֶאת לֹוט ּוְכִתיב. ּ ב ֵאת ּכָ ּ ַוָיׁשֶ
יב ְוגו ִריך הוא ְוָחָמא עֹוָבדֹוי . 'ָּאִחיו וְרֻכׁשֹו ֵהׁשִ א ּבְ ְרִחימוָתא ִדְרִחים ְלקוְדׁשָ ֲּאָבל ּבִ ּ ּ ְּ

ְדָקא ְיאות ָרן ּכְ ְּדלֹוט ְדָלא ַכׁשְ ִריך , ּ א ּבְ ּבֹוק קוְדׁשָ ְָלא ָבָעא ַאְבָרָהם ִדְבִגיֵניה ִיׁשְ ּ ּ ּהוא ּ
לום ִמִדיֵליה ּּכְ ּ ַקְדִמיָתא ְוָלא ְבסֹוָפא, ּ ּוְבִגיֵני ָכך ָלא ָתַבע ֲעֵליה ַרֲחֵמי ָלא ּבְ ְּ:  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]167דף [ -ּ

  ב''דף קיא ע
ֶגב ם ַאְבָרָהם ַאְרָצה ַהּנֶ ע ִמּשָׁ ל ַמְטָלנֹוי ֲהוו ְלִסְטָרא ְדָדרֹוָמא . ַּוִיּסַ ּּכָ ) ב''דף קיא ע(ּ

ְטָרא ָאֳחָרא יר ִמּסִ ִגין ְד, ַיּתִ ָדרֹוָמאּּבְ ָקא ּבְ ָחְכָמָתא ֲעַבד ְלִאְתַדּבְ   :ָּהא ּבְ
ּתֹו ֲאחֹוִתי ִהיא ָרה ִאׁשְ ִניָנן . ַּויֹאֶמר ַאְבָרָהם ֶאל ׂשָ ֵעי ֵליה ְלַבר ָנׁש )כיון(ּתָ ּ ָלא ִליּבָ

ר ָנׁש, ְלָסְמָכא ַעל ִניָסא ִריך הוא ַאְרִחיׁש ִניָסא ְלּבַ א ּבְ ְּוִאי קוְדׁשָ ָּלא ִאית ֵליה , ְּ
ֲעָתא ִאְתְרִחיׁש ִניָסא.  ַעל ִניָסא ִזְמָנא ָאֳחָרא)תדיר(ָסְמָכא ְל ֲעָתא ְוׁשַ ָכל ׁשַ ִגין ְדָלאו ּבְ   .ּּבְ

ַכח ְלֵעיָנא ּתְ ֲאַתר ְדִנְזָקא ִאׁשְ ְרֵמיה ּבְ ר ָנׁש ּגַ ְּוִאי ֵייעול ּבַ ּ ל ְזכוֵתיה ְדֲעַבד , ּ ָּהא ָפַקע ּכָ ּ ּ ּ
ַקְדִמיָתא ְואוְקמוָה ּּבְ ָמא ְד. ּ ל ָהֱאֶמת )בראשית לב(, ַאּתְ ָאֵמרּכְ ל ַהֲחָסִדים וִמּכָ י ִמּכָ ּ ָקטֹוְנּתִ

ִזיב ִזְמָנא ָחָדא. 'ְוגו ּתְ ְצַרִים ְוִאׁשְ יָון ְדָסִליק ִמּמִ אי ָאִעיל ַגְרֵמיה , ְּוַאְבָרָהם ּכֵ א ַאּמַ ּתָ ַּהׁשְ
ַקְדִמיָתא ְוָאַמר ֲאחֹוִתי ִהיא ַצֲעָרא ּכְ   .ּבְ

לוםֶּאָלא ַאְבָרָהם ָלא  ְרֵמיה ּכְ ָּסִמיך ַעל ּגַ ּ ָרה ְוָלא , ְ ִדיוָרה ְדׂשָ ִדיר ּבְ א ּתָ ִכיְנּתָ ְּוָחָמא ׁשְ ּ ּ ּ
ן ּמָ ן, ַאֲעֵדי ִמּתַ ּמָ ּוְבִגין ְדֲהַות ּתַ ָמה ִדְכִתיב , ּ  )משלי ז(ְַאְסִמיך ַאְבָרָהם ְוָאַמר ֲאחֹוִתי ִהיא ּכְ

ך ָאַמר . ֱאֹמר ַלָחְכָמה ֲאחֹוִתי ָאּת ְוְבִגין ּכָ   :)א את''ס(ֲאחֹוִתי ִהיא ּ
ְַוָיֹבא ֱאלִהים ֶאל ֲאִביֶמֶלך ְוגו ָמה . 'ּ יַעָיא ּכְ ְייהו ְדַרּשִׁ ִריך הוא ֲאָתא ְלַגּבַ א ּבְ ְּוִכי קוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ

ְלָעם)במדבר כב(, ִדְכִתיב ֶּאָלא . ּ ַוָיֹבא ֱאלִהים ֶאל ָלָבן)בראשית לא(. ּ ַוָיֹבא ֱאלִהים ֶאל ּבִ
א ׁשְ ָדא ֲעַלְייהו ֲהָוהַּההוא ְמַמּנָ ִּליָחא ְדִאְתַפּקְ ִליחוָתא ַנְטֵלי , ּּ ד ָעְבֵדי ׁשְ ִגין ְדֻכְלהו ּכַ ּּבְ ּ ּ

ָמא ָדא ְטָרא ְדִדיָנא ָקא ַאְתָיין, ׁשְ ֲחלֹום . ּוִמּסִ ְְוַעל ָדא ַוָיֹבא ֱאלִהים ֶאל ֲאִביֶמֶלך ּבַ ּ ּ
ר ָל ה ֲאׁשֶ ַָהַלְיָלה ַויֹאֶמר לֹו ִהְנך ֵמת ַעל ָהִאּשָׁ ּ   .'ַקְחּתָ ְוגוּ

  א''דף קיב ע
ְמעֹון ָפַתח ְוָאַמר י ׁשִ ַפת ֱאֶמת ְוגו)משלי יב(, ַּרּבִ ּכֹון ָלַעד. ' ׂשְ ַפת ֱאֶמת ּתִ ָּדא . ּשְׂ

ֱאֶמת, ַאְבָרָהם ַקְדִמיָתא וְבסֹוָפא ֲהוו ּבֶ ְּדָכל ִמלֹוי ּבְ ּ ֶקר. ּּ יָעה ְלׁשֹון ׁשָ ָּדא . ְוַעד ַאְרּגִ
ַאְבָרָה. ְֲאִביֶמֶלך ּתֹו ֲאחֹוִתי ִהיאּבְ ָרה ִאׁשְ ַקְדִמיָתא. ּם ֶנֱאַמר ַויֹאֶמר ַאְבָרָהם ֶאל ׂשָ , ָּדא ּבְ

ָרה ֲאחֹוִתי ִהיא ה ְדׂשָ א ְדֲהַות ִעּמָ ִכיְנּתָ ִגין ׁשְ ְּדָאַמר ּבְ ּ ּ ָחְכְמָתא ֲעַבד, ּ ַמאי . ְוַאְבָרָהם ּבְ
ְטָרא ְדָיִמ) א''דף קיב ע(ַטְעָמא  ִגין ְדַאְבָרָהם ִמּסִ ּּבְ ְוָרָזא , ָאַמר ֲאחֹוִתי ִהיא, ּיָנא ִאיהוּ

ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ִתי)שיר השירים ה(, ּכְ ְּוַעל ָדא ַאְבָרָהם ָקָרא ָלה .  ֲאחֹוִתי ַרֲעָיִתי יֹוָנִתי ַתּמָ ּ
ִדיר ֲאחֹוִתי ֲהָדה, ּתָ ק ּבַ ִגין ְדִאְתָדּבַ ּּבְ ּ ְּוָלא ִיְתַעדון , ּ   .)ויקרא קב דא מן דא לעלמין(ּ
יְלסֹוף ַמ ִתיב ְוַגם ָאְמָנה ֲאחֹוִתי ַבת ָאִבי ִהיא ַאך לא ַבת ִאּמִ . ְוִכי ָהִכי ֲהָוה. ְה ּכְ

א ָקֲאַמר ִכיְנּתָ ִגין ׁשְ ֶּאָלא ּכָֹלא ּבְ ַקְדִמיָתא, ּ ִּדְכִתיב ֱאֹמר ַלָחְכָמה ֲאחֹוִתי , ֲאחֹוִתי ִהיא ּבְ
ַקְדִמיָתאְלִאּתֹוְסָפא ַע. ַמאי ְוַגם. ּוְלָבַתר ְוַגם ָאְמָנה. ָאּתְ ֲאחֹוִתי ַבת . ּל ַמה ְדָקֲאַמר ּבְ

יה ְדָחְכָמה ִעָלָאה. ָאִבי ִהיא ַרּתֵ ּּבְ ּ ך ִאְתְקֵרי ֲאחֹוִתי ְוִאְתְקֵרי ָחְכָמה, ּ ְוְבִגין ּכָ ְַאך ֹלא ַבת . ּ



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]168דף [ -ּ

י ירוָתא ְדֹכָלא ְסִתיָמא ִעָלָאה. ִאּמִ ֵּמֲאַתר ְדׁשֵ ּ ּ ּ ַא. ּ ה ּבְ ִהי ִלי ְלִאּשָׁ ְחָוה ְּוַעל ָדא ַוּתְ
ֲחִביבוָתא ִדְכִתיב ּּבַ ֵקִני ְוֹכָלא ָרָזא ְדָחְכְמָתא ִאיהו)שיר השירים ב(, ּ ּ ִויִמינֹו ְתַחּבְ ּ ּ.  

א ֲחֵזי גֹו ְמֵהיְמנוָתא, ּתָ ָקא ּבְ ִגין ְלִאְתַדּבְ ד ַנְחתו ְלִמְצַרִים ָהִכי ָקֲאַמר ּבְ ַקְדִמיָתא ּכַ ּּבְ ּ ּ ,
ִגין ְדָלא ִי, ְּוָקָרא ָלה ֲאחֹוִתי ין ִדְלַברּּבְ ְּטעון ּגֹו ִאּנון ַדְרּגִ ּ ּ ִגין ְדָלא , ּאוף ָהָכא ֲאחֹוִתי. ּ ּּבְ

ְדָקא ְיאות ִּאְתֲעֵדי ִמּגֹו ְמֵהיְמנוָתא ּכְ ְּדָהא ֲאִביֶמֶלך ְוָכל ִאּנון ָיְתֵבי ַאְרָעא ֲהוו ָאְזֵלי . ּ ּ ְּ

ַתר פוְלָחָנא נוְכָרָאה ּּבָ ּ ק ּגֹו ְמֵהיְמנו, ּ ְּוִאיהו ִאְתָדּבַ ּ ן ְוָאַמר , ָתאּ ך ָעאל ְלַתּמָ ְוְבִגין ּכָ ּ
ָּמה ָאחֹות ָלא ִאְתְפַרׁש ֵמָאָחא ְלָעְלִמין אוף ָהָכא, ֲאחֹוִתי ָתא ְיִכיַלת . ּ ְּדָהא ִאּתְ

א ֲאָבל ָאחֹות ָלא ִאְתְפַרׁש ְּלִאְתְפָרׁשָ א ְלָעְלִמין , ּ ֵרין ַאִחין ָלא ָיְכִלין ְלִאְתָפְרׁשָ ְּדָהא ּתְ ּ
  .ְלִמיןּוְלָעְלֵמי ָע

ך ָאַמר ַאְבָרָהם ֲאחֹוִתי ִהיא ְוְבִגין ּכָ ְלהֹון ֲהוו ְלהוִטין ּגֹו ָטֳהֵרי ּכְֹכַבָיא וַמָזֵלי , ּ ְּדָהא ּכֻ ּ ּ ּ ּ
ק ּגֹו ְמֵהיְמנוָתא ְוָאַמר ֲאחֹוִתי ְדָלא ִנְתְפַרׁש ְלָעְלִמין, ּוַפְלֵחי לֹון ְּוַאְבָרָהם ֲהָוה ִמְתְדּבַ ּ ּ ּ .
ָמר ְלֹכֵהן)כאויקרא (ְְוִסיָמִניך  תוָלה ְדִאּתְ ּ ְוַלֲאחֹותֹו ַהּבְ יה, ּ ְרָיא ּבֵ ַּאְתָרא ְדַאְבָרָהם ׁשַ ּ.  

  ב''דף קיב ע
ִתיב ֵבַע)דברים י(, ּכְ מֹו ִתּשָׁ ק וִבׁשְ יָרא אֹותֹו ַתֲעֹבד ובֹו ִתְדּבָ ּ ֶאת ְיָי ֱאלֶהיך ּתִ ּ ַהאי . ָ

ְּקָרא אוְקמוָה א ֲחֵזי. ּ ִתיבַָלְיָי ֱאלֶהיך ּתִ, ֲאָבל ּתָ , ְיָי) ב''דף קיב ע(ֶּאָלא ֶאת , יָרא ָלא ּכְ
ִריך הוא, ַמאי ֶאת א ּבְ א ַקְדָמָאה ֲאַתר ַדֲחָלא ְדקוְדׁשָ ָּדא ַדְרּגָ ּ ּ ּ יָרא, ְּ ִתיב ּתִ ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ ּ ,

י ָמאֵריה  ר ָנׁש ְלַדֲחָלא ַקּמֵ ֵעי ּבַ ן ּבָ ְּדַתּמָ ִגין ְדִאיהו )קודשא בריך הוא(ּ ּ ּבְ   .יָנאּ ִד)בי(ּ
ֲעֹבד ָאה. ְואֹותֹו ּתַ ּתָ א ּתַ א ִעָלָאה ְדָקְייָמא ַעל ַהאי ַדְרּגָ ָּדא ַדְרּגָ ּ אן , ּּ ְּוָלא ִמְתָפְרׁשָ

ן, ֶאת ְואֹותֹו, ְלָעְלִמין ָדא ְדֵבִקין ְוָלא ִאְתָפְרׁשָ ָּדא ּבְ ּ ִרית . ַמאי ְואֹותֹו. ּ ָּדא ֲאַתר ּבְ
א אֹות ְלָעְלִמין ְּדָהא פוְלָח. ַּקִדיׁשָ ֶאת ְוָלאו ִאיהו ְלִמְפַלח ֶאָלא ְלִמְדַחלּּ ְרָיא ּבְ ָּנא ָלא ׁשַ ּ ,
ֲּאָבל פוְלָחָנא ִאיהו  ּ ך ְואֹותֹו ַתֲעֹבד,  ְלֵעיָלא)קטו א(ּ ְוְבִגין ּכָ ּ.  

ק ֶאְמָצִעיָתא. ּובֹו ִתְדּבָ ֵרי ּבְ ָקא ְדִאיהו גוָפא ְדׁשָ ֲאַתר ְדִאיהו ְדֵבקוָתא ְלִאְתַדּבְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ .
יןּוִבׁשְ ִביָעָאה ְדַדְרּגִ ֵבַע ֲאַתר ׁשְ ּשָׁ ר ָאִקים )ירמיה ל(ְְוִסיָמִניך . ּמֹו ּתִ ם ֲאׁשֶ ּ ְוֵאת ָדִוד ַמְלּכָ
ד ָנַחת ְלִמְצַרִים ְוַכד ֲאַזל ְלַאְרָעא . ָלֶהם ְמֵהיְמנוָתא ּכַ ק ַאְבָרָהם ּבִ ִגין ָכך ִאְתָדּבַ ּּבְ ּ ְ

ים ּתִ ר ָנׁש ְדָבָעא ְלָנֲח. ִּדְפִלׁשְ ָּדִחיל ְדָלא ָיִכיל ְלַסְלָקא ִמּגֹו . ָּתא ּגֹו ּגוָבא ֲעִמיָקאְּלּבַ ּ
ָרא ְדֶחֶבל ְלֵעיָלא ִמן ּגֹוָבא, ּגֹוָבא ר ַחד ִקׁשְ יְרָנא , ָּמה ֲעַבד ָקׁשַ ָּאַמר הֹוִאיל ְדָקׁשִ

ן ּמָ אן וְלָהְלָאה ִאיעול ּתַ ָרא ָדא ִמּכָ ִּקׁשְ ֲעָתא ְדָבָעא ְלַנ. ּ ׁשַ ך ַאְבָרָהם ּבְ ּּכָ . ֲחָתא ְלִמְצַרִיםְ
יה ָפא ּבֵ ּקְ ַקְדִמיָתא ְלִאְתּתַ ָרא ִדְמֵהיְמנוָתא ּבְ ר ִקׁשְ ן ְקׁשַ ּמָ ַּעד ָלא ֵייחות ּתַ ּ ּ   .ּוְלָבַתר ָנַחת, ּ

ים ּתִ ד ָעאל ְלַאְרָעא ִדְפִלׁשְ ּאוף ָהִכי ָנֵמי ּכַ ך . ּ ּכֹון )משלי יב(ְְבִגין ּכָ ַפת ֱאֶמת ּתִ  ׂשְ
יָעה ְל. ָלַעד ֶקרְוַעד ַאְרּגִ ָפי, ׁשֹון ׁשָ תֹום ְלָבִבי וְבִנְקיֹון ּכַ ָּדא ֲאִביֶמֶלך ְדָאַמר ּבְ ּ ּ ְוַכד . ְּ

יָת ֹזאת ָתם ְלָבְבך ָעׂשִ י ּבְ י ּכִ ם ָאֹנִכי ָיַדְעּתִ ִתיב ּגַ ֲָאַהְדרו ֵליה ַמה ּכְ ּ ּ ִתיב ִנְקיֹון , ּ ְוָלא ּכְ
ַפִים   :ּּכַ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]169דף [ -ּ

י ָנִביא הוא ת ָהִאיׁש ּכִ ב ֵאׁשֶ ה ָהׁשֵ י ְיהוָדה ָפַתח ְוָאַמר .ְּוַעּתָ ּ ַרּבִ  ַרְגֵלי )שמואל א ב(ּ
ֹמר ְוגו ִתיב ַחד. 'ֲחִסיָדיו ִיׁשְ דיר , ֲחִסידֹו ּכְ ִריך הוא ָנִטיר ֵליה ּתָ א ּבְ ְּוָדא ַאְבָרָהם ְדקוְדׁשָ ּ ּ ְּ

יה ְלָעְלִמין ְּוָלא ַאֲעֵדי ְנִטירו ִמּנֵ ּוַמה ְדָאַמר ַרְגֵלי. ּ ֵתיה, ּ ָּדא ִאּתְ ְּדקוְד, ּ ִריך הוא ּ א ּבְ ּׁשָ ְ

ִדיר ה ְוָנַטר ָלה ּתָ יה ִעּמָ ִכיְנּתֵ ַדר ׁשְ ּׁשַ ּ ּ ּ.  
ֹמר יה , ַחד. ָּדָבר ַאֵחר ַרְגֵלי ֲחִסיָדיו ִיׁשְ ִריך הוא ָאִזיל ִעּמֵ א ּבְ ָּדא ַאְבָרָהם ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ

ִגין ְדָלא ֵייְכלון ְלָנְזָקא ֵליה ִדיר ּבְ ּּתָ ּ ך ִיַדּמו. ּ חׁשֶ ִעים ּבַ ּוְרׁשָ ּ ִּאֵלין ִאּנון ַמְלִכין ַדַקַטל . ְּ ּ ּ ּ
ְתַרְייהו ַההוא ֵליְלָיא ְדָרַדף ּבַ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ.  

ך ִיַדּמו חׁשֶ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ּבַ ּ ֲחׁשֹוָכא ְוָקַטל לֹון, ְּ ר ּבַ ָּדא ֵליְלָיא ְדִאְתַקּשַׁ ְוַאְבָרָהם , ּ
םֲּהָדא הוא , ָרִדיף ְוֵליְלָיא ָקִטיל לֹון ִּדְכִתיב ַוֵיָחֵלק ֲעֵליֶהם ַלְיָלה הוא ַוֲעָבָדיו ַוַיּכֵ ּּ .

ד נוְקִמין , ַּוֵיָחֵלק ֲעֵליֶהם ַלְיָלה ִגין ְלֶמְעּבַ ִריך הוא ְדָפִליג ַרֲחֵמי ִמן ִדיָנא ּבְ א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ְּ

ך ִיַדּמו, ְלַאְבָרָהם חׁשֶ ִעים ּבַ ך וְרׁשָ ּוְבִגין ּכָ ּ ּ ְּ ם. ְ ֵעי ֵליהַּוַי, ַּוַיּכֵ ּּכום ִמּבָ א . ּ ֶּאָלא ָדא קוְדׁשָ ּ ּ
ִריך הוא ּּבְ ר ִאיׁש. ְ י ֹלא ְבֹכַח ִיְגּבַ ְלחֹוַדְייהו. ּכִ ְּדִאיהו ְוֱאִליֶעֶזר ֲהוו ּבִ ּ ּ ּ.  

ר ָנׁש ַעל ִניָסא ִכיַח ָלא ִיְסֹמך ּבַ ֲאַתר ְדִנְזָקא ׁשְ ִניָנן ּבְ י ִיְצָחק ָאַמר ְוָהא ּתָ ְַרּבִ ְוָלא , ּ
ְתַרְייהו ֲהָוה ֲאַת ה ַמְלִכין ְלִמְרַדף ּבַ ַתר ֲחִמּשָׁ ַהאי ְדַאְבָרָהם ָאִזיל ּבָ ַכח ּכְ ּתְ א ִאׁשְ ּר ְדִנְזּקָ ּ ּ ּ

  .ְוַלֲאָגָחא ְקָרָבא
ד ָאִזיל ַאְבָרָהם ְלַהאי ָלא ֲאַזל ַלֲאָגָחא ְקָרָבא י ְיהוָדה ּכַ ְְוָלא ָסַמך ַעל , ָּאַמר ַרּבִ

יֵתיהֶּאָלא ַצֲעָרא ְדלֹוט ַא, ִניָסא ְּפֵקיה ִמּבֵ ְּוִאי ָלאו ִדימות , ְּוָנִטיל ָממֹוָנא ְלִמְפַרק ֵליה, ּ ּ
ְבָיה ֲהֵדיה ּגֹו ׁשִ ּּבַ ה ֵחיִלין ָסֳחָרֵניה. ּ יה ְוַכּמָ א ְדָנֲהָרא ַקּמֵ ִכיְנּתָ יָון ְדָנַפק ָחָמא ׁשְ ּּכֵ ּ ּ ַהִהיא , ּ ּבְ

ְתַרְייהו ֲעָתא ָרַדף ּבַ ִריך הוא ָק, ּׁשַ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ך , ִטיל לֹוןְּ חׁשֶ ִעים ּבַ ְֲהָדא הוא ִדְכִתיב וְרׁשָ ּ ּ
ִּיַדּמו ּ.  

ְמעֹון ָאַמר ָרָזא ִאיהו י ׁשִ ֹמר, ַּרּבִ ף . ָּדא ַאְבָרָהם, ַרְגֵלי ֲחִסיָדו ִיׁשְ ּתַ ּתַ ְוַכד ָנַפק ִאׁשְ
יה ֲהֵדיה ְוָנְפלו ַקּמֵ ִּיְצָחק ּבַ ּ ֲהֵדיה ְד, ּ ף ִיְצָחק ּבַ ּתַ ּתַ ְּוִאי ָלאו ְדִאׁשְ ּ ִציאו ּ ּתֵ ַּאְבָרָהם ָלא ִאׁשְ

ך ִיַדּמו חׁשֶ ִעים ּבַ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב וְרׁשָ ּ ּ ר ִאיׁש. ְּ י לא ְבֹכַח ִיְגּבַ ב ְדֵחיָלא . ּכִ ַּאף ַעל ּגַ
ָיִמיָנא ִדיר ּבְ ַכח ּתָ ּתְ יה, ִאׁשְ ָמאָלא ָלא ִאְתַדְחָיין ַקּמֵ ִסְטָרא ִדׂשְ ִּאי ָלא ֲהָוה ּבְ ּ ּ.  

ֹמרָּדָבר ַאֵחר ַרְגֵל ִריך הוא, י ֲחִסיָדו ִיׁשְ א ּבְ ר ָנׁש ָרִחים ֵליה ְלקוְדׁשָ ֲעָתא ְדּבַ ׁשַ ּּבְ ּ ּ ְּ .
ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר  ָכל ַמה ְדִאיהו ָעִביד ְוָנִטיר ָאְרחֹוי ּכְ ִריך הוא ָרִחים ֵליה ּבְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ

ה ְוַעד עֹוָלם)תהלים קכא( ָמר ֵצאְתך ובֹוֶאך ֵמַעּתָ ָ ְיָי ִיׁשְ ָּ.  

  א''דף קיג ע
א ֲחֵזי ִריך הוא, ּתָ א ּבְ י קוְדׁשָ ה ֲחִביבוֵתיה ְדַאְבָרָהם ְלַגּבֵ ּמָ ּּכַ ּ ּ ּ ָכל ֲאַתר ְדֲהָוה ָאִזיל , ְּ ְּדּבְ ּ

לום ָּלא ֲהָוה ָחִייס ַעל ִדיֵליה ּכְ ּ ִריך ) א''דף קיג ע(, ּ א ּבְ קוְדׁשָ יה ּבְ ָקא ּבֵ ִגין ְלִאְתַדּבְ ְֶאָלא ּבְ ּ ּ ּ



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]170דף [ -ּ

ֹמרּוְבִגין ּכָ, ּהוא ֵתיה. ְך ַרְגֵלי ֲחִסיָדיו ִיׁשְ ְִדְכִתיב ַוֲאִביֶמֶלך לא ָקַרב , ְּוָדא ִהיא ִאּתְ ּ
יך ִלְנֹגַע ֵאֶליָה. ֵאֶליָה ן לא ְנַתּתִ י ַעל ּכֵ ָוְכִתיב ּכִ ּ.  

ִתיב ַפְרֹעה ַמה ּכְ ע ְיָי ֶאת ַפְרֹעה ְוגו)בראשית יב(, ּבְ ִאיִהי ָאְמָרה . ַּעל ְדַבר' ּ ַוְיַנּגַ
ִריך הוא ֲהָוה ָמֵחיְּוקוְד א ּבְ ּׁשָ ֹמר, ְ ך ַרְגֵלי ֲחִסיָדיו ִיׁשְ ְוְבִגין ּכָ ך ִיַדּמו. ּ חׁשֶ ִעים ּבַ ּוְרׁשָ ּ ְּ ,

ְִאֵלין ַפְרֹעה ְוֲאִביֶמֶלך ּ ֵליְלָיא, ּ הו ִדיִנין ּבְ ִריך הוא ֲעַבד ּבְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ר . ְּ ֹכַח ִיְגּבַ י לא ּבְ ּכִ
ת ָהִאיׁש ְוגו, ָרָהםָּדא ַאְב, ַמאן ִאיׁש. ִאיׁש ב ֵאׁשֶ ה ָהׁשֵ   :'ִּדְכִתיב ְוַעּתָ

ר ָאָמר ְוגו ֲאׁשֶ ָרה ּכַ י ִחָייא ָפַתח ְוָאַמר . 'ַּוְיָי ָפַקד ֶאת ׂשָ ַּרּבִ ּ ַוַיְרֵאִני ֶאת )זכריה ג(ּ
ָטן עֹוֵמד ַעל ְיִמינֹו ְלׂשִ דֹול עֹוֵמד ִלְפֵני ַמְלַאך ְיָי ְוַהּשָׂ ַע ַהּכֵֹהן ַהּגָ ַהאי ְקָרא . ְטנֹוְְיהֹוׁשֻ

יה ָלא ּבֵ ּכָ ן ְיהֹוָצָדק. ִּאית ְלִאְסּתַ ַע ּבֶ דֹול ָדא ְיהֹוׁשֻ ַע ַהּכֵֹהן ַהּגָ ַּוַיְרֵאִני ֶאת ְיהֹוׁשֻ עֹוֵמד . ּ
 )א דנשמתין דצדיקיא צרירן''ס(ָּדא ֲאַתר ְצרֹוָרא . ְַמאן ַמְלַאך ְיָי, ְִלְפֵני ַמְלַאך ְיָי

ָמֵתיה ְדַצִדיק ְצִר ְּדִנׁשְ ּ ּ יהּ ן, ּיָרא ּבֵ ּמָ ָמִתין ְדַצִדיַקָיא ָקְייִמין ּתַ ְּוָכל ִאּנון ִנׁשְ ּ ְּוָדא הוא , ּ
  .ְַמְלַאך ְיָי

ֱעָלם  ר ָאָמרִמְדָרׁש ַהּנֶ ֲאׁשֶ ָרה ּכַ ַהאי ְקָרא . ַּוְיָי ָפַקד ֶאת ׂשָ י יֹוָחָנן ָפַתח ּבְ ) שיר השירים ז(ַּרּבִ

ְרֶמל ְוַדַלת ֹרא ּכַ ך ָעַלִיך ּכַ ֹּראׁשֵ ְ ְרָהִטיםְ ַאְרָגָמן ֶמֶלך ָאסור ּבָ ך ּכָ ּׁשֵ ְ ְלטֹוִנים . ְּ ִריך הוא ׁשִ א ּבְ ה קוְדׁשָ ָּעׂשָ ְּ

ְלטֹוִנים ְלַמָטה ל ַמְעָלה נֹוְטִלים ַמֲעָלה . ְלַמְעָלה ְוׁשִ ִרים ׁשֶ ִריך הוא ַמֲעָלה ַלׂשָ א ּבְ ּנֹוֵתן קוְדׁשָ ׁשֶ ּּכְ ּ ְּ

ל ַמָטה ֶבלָנַתן ַמֲעָלה ְלׂשָ. ַּהְמָלִכים ׁשֶ ל ּבָ יה , רֹו ׁשֶ ע ִדְכִתיב ּבֵ ָּנַטל ַמֲעָלה ְנבוַכְדֶנַצר ָהָרׁשָ ּ ) דניאל ב(ּּ
ה ִדי ַדֲהָבא ַּאְנְת הוא ֵראׁשָ ּ ּ נֹו, ּ ִדים ַתַחת ָידֹו וְבנֹו וֶבן ּבְ ל ָהעֹוָלם ְמׁשוְעּבָ ּוָהיו ּכָ ּ ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּּ

ְרֶמל ּכַ ך ָעַלִיך ּכַ ְֹראׁשֵ ֶּזהו ְנבוַכְד, ְ ָרא) דניאל ד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ֶּנַצרּ ְּתֹחתֹוִהי ַתְטֵלל ֵחיַות ּבָ ְּוַדַלת . ּ
ַאְרָגָמן ך ּכָ ֹּראׁשֵ ַצר ְדָאַמר , ְ ְלׁשַ ְּזהו ּבֵ ׁש) דניאל ה(ּּ ְרָהִטים. ַּאְרְגָווָנא ִיְלּבָ ֶּמֶלך ָאסור ּבָ ֶּזהו ֱאִויל , ְ

ֵמת ָאִביו ָהָיה ָאסור ַעד ׁשֶ ְּמרֹוָדך ׁשֶ ּ ּ ְנבוַכְדֶנַצר וָמַלך ַתְחָתיוְ ּ ְּ ּ ּ.  

יִרים יר ַהׁשִ ׁשִ י ְיהוָדה ְלַמאי ֲאָתא ַהאי ַטַעם ּבְ ָּאַמר ַרּבִ ְבָעה ְדָבִרים . ּ י ְיהוָדה ׁשִ ֶּאָלא ָאַמר ַרּבִ ּ ּ
ְבָרא ָהעֹוָלם ּנִ ְּוֵאלו ֵהן ְוכו, ִּנְבְראו קֹוֶדם ׁשֶ ּ ֱאַמר ', ּ ּנֶ בֹוד ׁשֶ א ַהּכָ ּסֵ ְסֲאך ֵמָאז ָנ) תהלים צג(ּכִ ָכֹון ּכִ

ֵּמעֹוָלם ָאָתה וְכִתיב א ָכבֹוד ָמרֹום ֵמִראׁשֹון) ירמיה יז(, ּ ּסֵ ְקַדם ַלּכֹל. ּכִ הוא ָהָיה ֹראׁש ַהּנִ ּׁשֶ ְוָנַטל , ּ
בֹוד ִלְהיֹות ְמִאיָרה ַלגוף א ַהּכָ ּסֵ ָמה ַהְטהֹוָרה ִמּכִ ׁשָ רוך הוא ֶאת ַהּנְ דֹוׁש ּבָ ַּהּקָ ּ ּּ ך ֲּהָדא הוא ִדְכִת, ְ ְיב ֹראׁשֵ

ְרֶמל ּכַ הוא ֹראׁש ַעל ַהּכֹל, ְָעַלִיך ּכַ בֹוד ׁשֶ א ַהּכָ ּסֵ ְּזהו ּכִ ַאְרָגָמן. ּ ך ּכָ ְּוַדַלת ֹראׁשֵ ְ ֶטֶלת , ּ ָמה ַהּנִ ׁשָ זֹו ִהיא ַהּנְ
ִּמֶמּנו ְרָהִטים. ּ ֶּמֶלך ָאסור ּבָ ָא, ְ ָעָפר ְוֹלא ִנׁשְ ֶבר ְוָכָלה ּבֶ ּקֶ הוא ָאסור ּבַ ְּזהו ַהגוף ׁשֶ ּ ּ ְמֹלא ּּ ּר ִמֶמּנו ֶאָלא ּכִ ּ ּ

ל ַהגוף. ַּתְרָוד ֶרֶקב ֶנה ּכָ ּוִמֶמּנו ִיּבָ ּ ּּ ַתְפִליט . ּ רוך הוא ֶאת ַהגוף הוא אֹוֵמר ָלָאֶרץ ׁשֶ דֹוׁש ּבָ פֹוֵקד ַהּקָ ּוְכׁשֶ ּ ּּ ּ ּ ּ ְּ

ּאֹותֹו ַלחוץ ִדְכִתיב  ּוֶאְרץ ְרָפִאים ַתִפיל) ישעיה כו(ּ י יֹוָחָנן ַהֵמִתי. ּ ֶאֶרץ ֵהם ַחִיים ְתִחָלה ָּאַמר ַרּבִ ּבָ ּם ׁשֶ ּ ּ
ִָיְחיו ֵמֶתיך) ישעיה כו(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב חוָצה ָלָאֶרץ, ּ ּבְ ְּנֵבָלִתי ְיקומון ֵאלו ׁשֶ ּ ּ ּ נו ׁשֹוְכֵני . ּּ ָּהִקיצו וַרּנְ ּ ּ

ר, ָעָפר ִמְדּבָ ּבַ ֵּאלו ַהֵמִתים ׁשֶ ּ ּ חוָצ. ּ ה ּבְ י יֹוָחָנן ָלָמה ֵמת מׁשֶ ְּדָאַמר ַרּבִ ּּ ֵאי . ה ָלָאֶרץּ ְלַהְראֹות ְלָכל ּבָ
ך ָעִתיד ְלַהֲחיֹות ְלדֹורֹו , עֹוָלם ה ּכָ רוך הוא ְלַהֲחיֹות ְלמׁשֶ דֹוׁש ּבָ ָעִתיד ַהּקָ ם ׁשֶ ׁשֵ ְּכְ ְּ לו ) למה(ּ ֵהם ִקּבְ ּׁשֶ

ְָזַכְרִתי ָלך ֶחֶסד ְנעוַרִיך ַאֲה) ירמיה ב(ְוֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר ) דאמר רבי יוחנן. (ַּהתֹוָרה ְּ לולֹוָתִיך ֶלְכֵתך ּ ְַבת ּכְ ְּ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]171דף [ -ּ

ֶאֶרץ לא ְזרוָעה ר ּבְ ִמְדּבָ ַּאֲחַרי ּבַ נו ׁשֹוְכִני ָעָפר. ּ ָּדָבר ַאֵחר ָהִקיצו וַרּנְ ּ ֵּאלו ֵהם ָהָאבֹות, ּּ חוָצה . ּ ְּוַהֵמִתים ּבְ ּּ
ם ְיַק ָרֵאל וׁשָ ֶנה גוָפם וִמְתַגְלְגִלים ַתַחת ָהָאֶרץ ַעד ֶאֶרץ ִיׂשְ ָּלָאֶרץ ִיּבָ ּ ּ ּ חוָצה ָלָאֶרץּ ָמָתם ְוֹלא ּבְ לו ִנׁשְ ּּבְ ּ ּ ,

ה ָאֹנִכי פֹוֵתַח ֶאת ִקְברֹוֵתיֶכם ְוַהֲעֵליִתי ) יחזקאל לז(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ֵבא ְוָאַמְרָת ֲאֵליֶהם ִהּנֵ ָּלֵכן ִהּנָ ּ
ָרֵאל ְברֹוֵתיֶכם ַעִמי ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם ֶאל ַאְדַמת ִיׂשְ ִתיב ַא. ֶּאְתֶכם ִמּקִ ֲּחָריו וָנַתִתי רוִחי ָבֶכם ַמה ּכְ ּ

  .ִוְחִייֶתם

ְדָקָאַמר  הוא ָהֹראׁש ּכִ בֹוד ׁשֶ א ַהּכָ ּסֵ ָמה ִנְטָלה ִמּכִ ׁשָ י ִפְנָחס ָאַמר ַהּנְ ַּרּבִ ך ) שיר השירים ז(ּ ְֹראׁשֵ

ְרֶמל ּכַ ִהיא ַדַלת ָהֹראׁש. ְָעַלִיך ּכַ ָמה ׁשֶ ׁשָ ַאְרָגָמן זֹו ִהיא ַהּנְ ך ּכָ ְּוַדַלת ֹראׁשֵ ּ ְ ְרָהִטים.ּ ּ ֶמֶלך ָאסור ּבָ ּהוא , ְ
ְקָבִרים הוא ָאסור ּבַ ַּהגוף ׁשֶ ּ ּ ָרה ְוֶזהו ֶמֶלך. ּ ְֶזהו ַהגוף ְוֶזהו ׂשָ ּ ּ ּ ר . ּּ ִריך הוא פֹוְקָדה ַלמֹוֵעד ֲאׁשֶ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּּ ּ ְּ

ר ָאָמר ֲאׁשֶ ָרה ּכַ ר ֵאָליו ֲהָדא הוא ִדְכִתיב ַוְיָי ָפַקד ֶאת ׂשָ ִּדּבֶ ּ ּבֹו יְפקֹוד ּפֹוֵקד ֶאת. ּ ּ ַהגוף ַלְזַמן ַהָידוַע ׁשֶ ּּ ּ ּ
ַּהַצִדיִקים ּ.  

ל ָאָדם  יֹוִפי ׁשֶ רוך הוא ְלַיפֹות ְלגוף ַהַצִדיִקים ֶלָעִתיד ָלֹבא ּכְ דֹוׁש ּבָ י ִפְנָחס ָעִתיד ַהּקָ ָּאַמר ַרּבִ ּ ּ ּּ ּ ְּ

ְכַנס ַלַגן ֵעֶדן ּנִ ׁשֶ ֱאַמר , ָּהִראׁשֹון ּכְ ּנְ ַגן ָרְוה' ּ ָתִמיד ְוגוְָוָנֲחך ְיָי) ישעיה נח(ׁשֶ ָאַמר ַרִבי ֵלִוי . ְוָהִייָת ּכְ
ת ּבֹו ׁשֶ ל ַמְעָלה וִמְתַלּבֶ אֹור ׁשֶ ַמֲעָלָתה ִניזֹוֶנת ּבְ עֹוָדה ּבְ ָמה ּבְ ׁשָ ַּהּנְ ּ ֵנס , ּ ִתּכָ ּוְכׁשֶ ַּלגוף ֶלָעִתיד ) ונשתרש(ּ

ֵנס אֹותֹו ָהאֹור ַמָמׁש ִתּכָ ָּלֹבא ּבְ ְּוֲאַזי ַהגוף ָיִאיר ּכְ, ּ ) דניאל יב(, ּזֹוַהר ָהָרִקיַע ֲהָדא הוא ִדְכִתיבּ
זֹוַהר ָהָרִקיַע יִלים ַיְזִהירו ּכְ ּכִ ְּוַהַמׂשְ ֱאַמר , ּ ּנְ ֵליָמה ׁשֶ ִני ָאָדם ֵדָעה ׁשְ יגו ּבְ ְּוַיׂשִ ּ י ָמְלָאה ) ישעיה יא(ּ ּכִ

ִּמַמה ִדְכִתיב ְוָנֲחך ְיָי ָתִמ, ְמָנא ָלן ָהא. ָּהָאֶרץ ֵדָעה ֶאת ְיָי ָּ ךּ ַצֲחָצחֹות ַנְפׁשֶ יַע ּבְ ּבִ ָיד ְוִהׂשְ ּ ל . ּ ְזה אֹור ׁשֶ
  .ַמְעָלה

ְּוַעְצמֹוֶתיך ַיְחִליץ ְזה ְפִקיַדת ַהגוף ּ ּ ר לא ְיַכְזבו ֵמיָמיו. ָּ ַגן ָרְוה וְכמֹוָצא ַמִים ֲאׁשֶ ְּוָהִייָת ּכְ ֶּזהו ַדַעת . ּּ
ַרך ַהּנְ, ְַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ ִריֹות ׁשֶ ְּוֲאַזי ֵיְדעו ַהּבְ ַמת ַהַתֲענוִגים ּ ַמת ַהַחִיים ִנׁשְ ִהיא ִנׁשְ ֶהם ׁשֶ ְכֶנֶסת ּבָ ָמה ַהּנִ ּׁשָ ּ ּ

ה ואֹוְמִרים  ת ַלגוף ְוַהּכֹל ְתֵמִהים ּבָ ָלה ַתֲענוִגים ִמְלַמְעָלה וְמָעֵדּנֶ ִהיא ִקּבְ ּׁשֶ ּ ּ ּּ ּ ַּמה ָיִפית ) שיר השירים ז(ּּ
ַתֲענוִגים ַעְמְת ַאֲהָבה ּבַ ּוַמה ּנָ ּּ ָמה ֶלָעִתיד ָלֹבאזֹו ִהי. ּ ׁשָ   .א ַהּנְ

י ְיהוָדה ָתא ֲחֵזי ָּאַמר ַרּבִ ך הוא ִדְכִתיב, ּ ּכָ ּׁשֶ ּ ְרָהִטים) שיר השירים ז(, ְ ֶּמֶלך ָאסור ּבָ ְתֵריה . ְ ּוְכִתיב ּבַ ּ
ַעְמְת ַּמה ָיִפית וַמה ּנָ ּ רוך הוא ְלׂשַ. ּ דֹוׁש ּבָ אֹותֹו ְזַמן ָעִתיד ַהּקָ י ְיהוָדה ּבְ ְּוָאַמר ַרּבִ ּ מֹוַח ְּ ֵּמַח עֹוָלמֹו ְוִלׂשְ

ֱאַמר  ּנְ ְבִריֹוָתיו ׁשֶ יו) תהלים קד(ּּבִ ַמֲעׂשָ ַמח ְיָי ּבְ יו. ִיׂשְ ֵאין ַעְכׁשָ עֹוָלם ַמה ׁשֶ חֹוק ּבָ , ִּדְכִתיב, ְּוֲאַזי ִיְהֶיה ׂשְ
חֹוק ִפינו וגו) תהלים קכו( ָּאז ִיָמֵלא ׂשְ ּ ָרה ְצחֹו. 'ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַוֹתאֶמר ׂשָ ּ ה ִלי ֱאלִהיםּ ֲאַזי . ק ָעׂשָ ׁשֶ

חֹוק הוא ֵעת ׂשְ יָרה ׁשֶ ֵני ָאָדם לֹוַמר ׁשִ רוך הוא ִעם . ֲּעִתיִדים ּבְ דֹוׁש ּבָ ַמח ַהּקָ ִיׂשְ א ָאַמר ַהיֹום ׁשֶ י ַאּבָ ַּרּבִ ְּ ּ ּ
ְבָרא ָהעֹוָלם ּנִ מֹוָתה ִמיֹום ׁשֶ ְמָחה ּכְ ִריֹוָתיו ֹלא ָהְיָתה ׂשִ ּּבְ ְּוַהַצִדיִקים ַהּנִ, ּּ ַלִים לא ָיׁשובו ּ ירוׁשָ ָאִרים ּבִ ּׁשְ ּ ּ

ַלםִ◌ ָקדֹוׁש ֵיָאַמר לֹו) ישעיה ד(, ּעֹוד ְלַעְפָרם ִדְכִתיב ְירוׁשָ ִציֹון ְוַהּנֹוָתר ּבִ ָאר ּבְ ׁשְ ּוָהָיה ַהּנִ ּ ַהּנֹוָתר . ּ
ַלםִ◌ ַדְייָקא ִציֹון וִבְירוׁשָ ּּבְ ּ ּ ּ ּ.  

ן ְזִעיִרין ִאּנון י ַאָחא ִאם ּכֵ ָרֵאל ִדיָנא ֶּאָל, ָּאַמר ַרּבִ א ְדִיׂשְ ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ְתָארו ּבְ ל ִאּנון ְדִאׁשְ ּא ּכָ ּ ּ ּ ּּ
ַלםִ◌ וְכִציֹון ְלָכל ָדָבר ְירוׁשָ ִּדְלהֹון ּכִ ּ ּּ ַלםִ◌ ִהיא. ּ ְכַלל ְירוׁשָ ָרֵאל ּבִ ְּמַלֵמד ְדָכל ֶאֶרץ ִיׂשְ ּ ַמע ִדְכִתיב, ּ ִּמַמׁשְ ּ ,

ְכָללּוִכי ָתֹבאו ֶאל ָהָאֶרץ ַהּכֹל ) ויקרא יט( י ִחְזִקָיה. ּבִ ַאל ְלַרּבִ י ֶאְלָעָזר ׁשָ ַרּבִ י ְיהוָדה ּבְ ַּרּבִ ָאַמר לֹו , ּ



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]172דף [ -ּ

רוך הוא ְלַהֲחיֹוָתם דֹוׁש ּבָ ָעִתיד ַהּקָ ֵּמִתים ׁשֶ ֲאַתר ְדִאְתְקָברו ַתָמן ְוֵייתון , ְּ ַמְתהֹון ּבְ ָּלָמה ָלא ָיִהיב ִנׁשְ ּ ּּ ּ ּ
ָרֵאל ַאְרָעא ְדִיׂשְ לֹא ֵתָהֵרס ָאַמר . ְלַאֲחָייא ּבְ ַלםִ◌ ְוׁשֶ רוך הוא ִלְבנֹות ְירוׁשָ דֹוׁש ּבָ ע ַהּקָ ּבַ ּלֹו ִנׁשְ ּ ּ ּ ְּ

ַלםִ◌ וְלהֹוִריָדה , ְלעֹוָלִמים רוך הוא ְלַחֵדׁש עֹוָלמֹו ְוִלְבנֹות ְירוׁשָ דֹוׁש ּבָ י ִיְרְמָיה ָעִתיד ַהּקָ ְּדָאַמר ַרּבִ ּ ּ ּ ּ ְּ

נוָיה ִמְלַמְעָלה  ּּבְ לֹ) א בנין''ס(ּ ִגין ׁשֶ ָרֵאל, א ִיָהֵרסּּבְ ֶנֶסת ִיׂשְ לא ִתְגֶלה עֹוד ּכְ ע ׁשֶ ּבַ לֹא , ְּוִנׁשְ ע ׁשֶ ּבַ ְּוִנׁשְ
ַל ם ְנַין ְירוׁשָ ֱאַמר , ֵּיָהֵרס ּבִ ּנֶ ָמָמה) ישעיה סב(ׁשֶ ְלא ִיָאֵמר ָלך עֹוד ֲעזוָבה וְלַאְרֵצך ֹלא ֵיָאֵמר עֹוד ׁשְ ְּ ּ ּ.  

ַאָתה מֹוֵצא לא ֹלא ּוְבָכל ָמקֹום ׁשֶ ּ בוָעהִהיא , ּ ל ) בראשית ט(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּׁשְ ֵרת ּכָ ְוֹלא ִיּכָ
ר עֹוד ִמֵמי ַהַמּבול וֹלא ִיְהֶיה עֹוד ַמּבול ְוגו ׂשָ ּּבָ ּ ּ ְעִתי ֵמֲעֹבר ֵמי ֹנַח) ישעיה נד(, ּוְכִתיב' ּ ּבַ ר ִנׁשְ . ֲּאׁשֶ

לֹא ֹלא אן ׁשֶ בוָעה, ִּמּכָ ּוִמן ָלאו ַאָתה ׁשֹוֵמַע ֵהן. ּׁשְ רוך הוא ְלַקֵיים עֹוָלמֹו ִקיום ְוָעִת. ּ דֹוׁש ּבָ ּיד ַהּקָ ּ ּּ ּ ְ

ית ַהִמְקָדׁש ְנַין ּבֵ ָרֵאל ְוֹלא ֵתָהֵרס ּבִ ֶנֶסת ִיׂשְ לֹא ִתְגֶלה ּכְ ּׁשֶ ּ ּ ּ ָמקֹום , ּ ָמָתן ֶאָלא ּבְ ִלין ִנׁשְ ְּלִפיָכך ֵאין ְמַקּבְ ְ

ָמה ַקֶייֶמת ּבַ, ַּקָיים ְלעֹוָלִמים ׁשָ ִתְהְיה ַהּנְ ֵדי ׁשֶ ּּכְ ּגוף ְלעֹוָלִמיםּ ִציֹון וַהּנֹוָתר , ּ ָאר ּבְ ׁשְ ּוָדא הוא ִדְכִתיב ַהּנִ ּ ּ
ַלם ָקדֹוׁש ֵיָאֵמר לֹו וגו ְירוׁשָ   .'ּּבִ

י ִחְזִקָיה ֵמָהָכא  ה ָקדֹוׁש) מקרא הוא(ָּאַמר ַרּבִ ַלם ָקדֹוׁש ַהּנֹוָתר ּבָ ּהוא ָקדֹוׁש ְירוׁשָ ּ , ּהוא ָקדֹוׁש. ּ
ך ָקדֹוׁש) הושע יא(, ּוְכִתיב. ּׁש ְיָי ְצָבאֹותָקדֹו) ישעיה ו(, ִּדְכִתיב ִקְרּבֵ ַלםִ◌ ָקדֹוׁש. ְּבְ , ִּדְכִתיב, ְּירוׁשָ

ּוִמָמקֹום ָקדֹוׁש ְיַהֵלכו) קהלת ח( ּּ ה ָקדֹוׁש. ּ ִציֹון ְוַהּנֹוָתר ) ישעיה ד(, ִּדְכִתיב, ַּהּנֹוָתר ּבָ ָאר ּבְ ׁשְ ּוָהָיה ַהּנִ ּ
ַלםִ◌ ָקדֹוׁש ֵיָאֵמר  ְירוׁשָ ָאר ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ַקָיים. לֹוּּבִ דֹוׁש ָהִראׁשֹון ַקָיים ַאף ַהׁשְ ַּמה ּקָ ּּ.  

י יְצָחק ַמאי ִדְכִתיב ַלם ְוִאיׁש ) זכריה ח(, ָּאַמר ַרּבִ ְרחֹובֹות ְירוׁשָ בו ְזֵקִנים וְזֵקנֹות ּבִ ּעֹוד ֵיׁשְ ּ ּ
ָידֹו ֵמרֹוב יִמים ַעְנתֹו ּבְ ָידֹוְלֵמי) כדי(ַּמאי ִטיבוָתא ָדא . ִּמׁשְ ַעְנתֹו ּבְ ֵדין ִדְכִתיב ְוִאיׁש ִמׁשְ ַּזל ּכְ ֶּאָלא . ּ

י ִיְצָחק  ִביא) קלה א(ָּאַמר ַרּבִ ע ַהּנָ ֱאִליׁשָ ֲּעִתיִדים ַהַצִדיִקים ֶלָעִתיד ָלֹבא ְלַהֲחיֹות ֵמִתים ּכֶ , ִּדְכִתיב, ּ
ָיְדך ָוֵלך) מלכים ב ד( ַעְנִתי ּבְ ְְוַקח ִמׁשְ ָ ְמָת ִמׁשְ. ּ ּוְכִתיב ְוׂשַ ַערּ ַּעְנִתי ַעל ְפֵני ַהּנַ ִריך . ּ א ּבְ ְָאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ּ

יו ַלֲעׂשֹות ֲעִתיִדים ַלֲעׂשֹות ַהַצִדיִקים ֶלָעִתיד ָלֹבא ַאָתה רֹוֶצה ַעְכׁשָ ּהוא ָדָבר ׁשֶ ּ ּּ ּ ם ֶאת , ּ ִתיב ַוָיׂשֶ ַּמה ּכְ
ַער וֵאין קֹול ְוֵאין עֹוֶנה ְוֵאין ָק ֶעֶנת ַעל ְפֵני ַהּנַ ַּהִמׁשְ בּ ָיָדם . ׁשֶ ֲּאָבל ַהַצִדיִקים ֶלָעִתיד ָלֹבא ָעָלה ּבְ ּ

ֵדי ְלַהֲחיֹות ּבֹו ֶאת ַהֵמִתים ) זכריה י(, ִּדְכִתיב, ַהְבָטָחה זֹו ָידֹו ּכְ ַעְנתֹו ּבְ ְּוִאיׁש ִמׁשְ ) מה מתים אותם(ּ
הו  ְתַגְיירו ֵמאומֹות ָהעֹוָלם ִדְכִתיב ּבְ ּנִ ֵּמַהֵגִרים ׁשֶ ּ ּ ּּ ן ּכִ) ישעיה סה(ּּ ָנה ָימות ְוַהחֹוֵטא ּבֶ ן ֵמָאה ׁשָ ַער ּבֶ ּי ַהּנַ

ָנה ְיקוָלל י ִיְצָחק סֹוֵפיה ִדְקָרא מֹוִכיַח ִדְכִתיב ֵמרֹוב ָיִמים. ֵּמָאה ׁשָ ָּאַמר ַרּבִ ּ ּ ּ.  

ה ִלי ֱאלִהים ָרה ְצחֹוק ָעׂשָ ָּדָבר ַאֵחר ַוֹתאֶמר ׂשָ ּ ִתיב. ּ ַלםִ◌ ְו) ישעיה סו(, ּכְ ְמחו ֶאת ְירוׁשָ ּׂשִ ִּגילו ָבה ּ ּ
ִלים ָעֶליָה ל ַהִמְתַאּבְ יׂשו ִאָתה ָמׂשֹוׂש ּכָ ל ֹאֲהֶביָה ׂשִ ּּכָ ּּ דֹוׁש . ּ ְמָחה ִלְפֵני ַהּקָ י ְיהוָדה לא ָהְיָתה ׂשִ ָּאַמר ַרּבִ

ְבָרא ָהעֹוָלם ּנִ רוך הוא ִמיֹום ׁשֶ ּּבָ ּ מֹוַח ִעם ַהַצִדיִקים ֶלָעִתיד, ְּ ָעִתיד ִלׂשְ ְמָחה ׁשֶ אֹוָתה ׂשִ ּּכְ ְוָכל .  ָלבֹואּּ
ע ואֹוֵמר  ֶאְצּבַ יֵענו ְזה ְיָי ִקִוינו לֹו ) ישעיה כה(ֶּאָחד ְוֶאָחד ַמְרֶאה ּבָ ה ֱאלֵהינו ֶזה ִקִוינו לֹו ְויֹוׁשִ ִּהּנֵ ּ ּ ּ ּ ּ

יׁשוָעתֹו ְמָחה ּבִ ָכל ָהָא) ישעיה יב(, ּוְכִתיב. ָּנִגיָלה וִנׂשְ ה מוַדַעת זאת ּבְ י ֵגאות ָעׂשָ ַּזְמרו ְיָי ּכִ ּ ּ   .ֶרץּ

א ְדָאַמר  ָדִוד ַמְלּכָ י יֹוָחָנן ָאַמר ֹלא ָחִזיָנן ַמאן ְדָפִריׁש ַהאי ִמָלה ּכְ ַּרּבִ ּּ ַָתְסִתיר ָפְניך ) תהלים קד(ּ ּ ּ ּ
ֵהלון וגו ה ָרָעה ְלׁשום ָאָדם. 'ִּיּבָ רוך הוא עֹוׂשֶ דֹוׁש ּבָ ֵאין ַהּקָ אן ׁשֶ ִּמּכָ ּ ִגיַח ּבֹו הוא, ְּ ֵאינֹו ַמׁשְ ׁשֶ ֶּאָלא ּכְ ּ ּ 
ֶלה ֵמֵאָליו ֵהלון תֹוֶסף רוָחם ִיְגָועון ְוגו, ּכָ ִּדְכִתיב ַתְסִתיר ָפֶניך ִיּבָ ּ ּ ּּ ּ ּ ך . 'ָּ ַלח רוֲחך ) תהלים קד(ְְוַאַחר ּכָ ְָתׁשַ ּ ּ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]173דף [ -ּ

ֵראון וגו ך . 'ִּיּבְ יו) תהלים קד(ְְוַאַחר ּכָ ַמֲעׂשָ ַמח ְיָי ּבְ חֹוק ּבָ. ְיִהי ְכבֹוד ְיָי ְלעֹוָלם ִיׂשְ עֹוָלם ְּוֲאַזי ַהׂשְ
ה) תהלים קכו(, ִּדְכִתיב חֹוק ִפינו וְלׁשֹוֵננו ִרּנָ ָּאז ִיָמֵלא ׂשְ ּ ּ ּ ה . ּ ָרה ְצֹחק ָעׂשָ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב וֹתאֶמר ׂשָ ּ ּ

יׁשוָעתֹו מֹוַח ּבִ   .ִּלי ֱאלִהים ִלׂשְ

י ִחָייא ָאַמר ָתא ֲחֵזי ַּרּבִ עֹוָלם ַהְזה הוא ָחֵסר ִמן, ּ ַהגוף עֹוֵמד ּבָ ַּעד ׁשֶ ּּ לוםּ ּ ַהַתׁשְ הוא ַצִדיק , ּ ְּלַאַחר ׁשֶ ּּ
רֹו יֹוׁשְ ר וֵמת ּבְ ַדְרֵכי יֹוׁשֶ ְּוהֹוֵלך ּבְ לומֹו, ְ ַתׁשְ ָרה ּבְ ָרה, ִּנְקָרא ׂשָ ִּהִגיַע ִלְתִחַיית ַהֵמִתים הוא ׂשָ ּ לֹא , ּּ ֵדי ׁשֶ ּּכְ

ִריך הוא א ּבְ ֶהֱחָיה קוְדׁשָ ַאֵחר הוא ׁשֶ ֹּיאְמרו ׁשֶ ּ ּ הוא ַח. ְּ דֹוׁש , יְּלַאַחר ׁשֶ ִכיָנה וַמֲעִביר ַהּקָ ֵמַח ִעם ַהׁשְ ְּוׂשָ ּ
רוך הוא ַהָיגֹון ִמן ָהעֹוָלם ִדְכִתיב ּּבָ ּ ּּ ל ) ישעיה כה(, ְ ַלע ַהָמֶות ָלֶנַצח וָמָחה ְיָי ֱאלִהים ִדְמָעה ֵמַעל ּכָ ּּבִ ּ ּ ּ ּ

ִי, ֲּאַזי ִנְקָרא ִיְצָחק. 'ָּפִנים וגו ְמָחה ׁשֶ ִביל ַהְצחֹוק ְוַהׂשִ ׁשְ ּּבִ ּ ְּהֶיה ַלַצִדיִקים ֶלָעִתיד ָלֹבאּ ּ.  

 
  



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]174דף [ -ּ

 ] בשנה41יום [סדר הלימוד ליום יא חשון 
י ְיהוָדה ֲאָתא ְלַההוא ֲאַתר ִדְכַפר ָחָנן ַּרּבִ ּ ֵני ָמאָתא, ּ ל ּבְ ְדרו ֵליה ִתְקרֹוְבָתא ּכָ ּׁשָ ּ ּ י , ּ יה ַרּבִ ָּעאל ְלַגּבֵ

א ִני ָמאָתא ְוֵאיִזילָאַמר ֵלי, ָּאַמר ֵליה ֵאיָמַתי ֵליִזיל ַמר, ַאּבָ ּה ֶאְפַרע ַמה ְדָיֲהבו ִלי ּבְ ּ ָּאַמר ֵליה ָלא , ּ
ֵּליחוׁש ַמר ְלַהאי ִתְקרֹוְבָתא ְלאֹוַרְייָתא הוא ְדֲעְבדו ּ ּ ּּ לום, ּ ך ּכְ לו ִמּנָ ְּוָלא ְיַקּבְ ֵלי , ְּ ָּאַמר ֵליה ְוָלא ְמַקּבְ

ִני ָמאָת. ָאַמר ִאין, ִּמֵלי ְדאֹוַרְייָתא ל ּבְ ְלהֹון ָמאֵרי ְמִתיְבָתא. אָּאתו ּכָ י ְיהוָדה ּכֻ ָּאַמר ֵליה ַרּבִ ּ ּ ָאַמר , ּ
ּוִאי ִאית ַמאן ְדָלא ָיאֹות ְלֵמיַתב ָהָכא ֵליקום ְוֵליִזיל, ֵּליה ָרה ִדי . ּ ְייהו ֲעׂשָ א ְוַאְבִדיל ִמּנַ י ַאּבָ ָּקם ַרּבִ ּ

יה לון ִמּנִ ְּיַקּבְ ֲהֵדי ַגְבָרא ַר, ּ ָּאַמר ְלהו ְיִתיבו ּבַ א ְדָנאּּ ל ְלָמָחר ְוְנִתיב ִעֵמיה, ּּבָ ּוֲאָנא וִאּנון ְנַקּבֵ . ָּאְזלו. ּּ
ָתֲארו ִעֵמיה ְיִתיבו  ָרה ְדִאׁשְ ּוִאּנון ֲעׂשָ ּ ּ ּ ּּ לום) אנון עשרה(ּ ָּאְמרו ֵליה ִאי ְרעוֵתיה ְדַמר , ְּוָלא ָאַמר ּכְ ּ ּ ּ ּ

ִכיְנָתא ל ַאֵפי ׁשְ ְּנַקּבֵ י ַאּבָ. ּ ֲהֵדיה ְוָאָתא, א ֵלית ָהָכאָּאַמר ְלהו וָהא ַרּבִ ְדרו ּבַ ּׁשָ ּ.  

ר ָאָמר ֲאׁשֶ ָרה ּכַ ָּפַתח ְוָאַמר ַוְיָי ָפַקד ֶאת ׂשָ ּנוָיא ֲהָוה ָהָכא. ּ ֲּהָוה ֵליה ְלֵמיַמר ַוְיָי ָזָכר ֶאת , ַּמאי ׁשִ
ָמה ְדָאַמר  ָרה ּכְ ְּדֵאין ְפִקיָדה ֶאָלא. ַּוִיְזּכֹר ֱאלִהים ֶאת ָרֵחל) בראשית ל(ּׂשָ ּ ַקְדִמיָתאּ . ּ ַעל ַמה ְדֲהָוה ּבְ

ַקְדִמיָתא ֲהָוה ֵעת ַחָיה, ֶּאָלא ּבְ ִּדְכִתיב ׁשֹוב ָאׁשוב ֵאֶליך ּכָ ָ ּ יו, ּ ָפַקד ַעְכׁשָ , ְּוַעל אֹותֹו ִעְנָין ֶנֱאַמר ׁשֶ
ר ָאָמר ֲאׁשֶ ַמע ִדְכִתיב ּכַ ר ָאָמר ֵליָמא ְזִכיָרה, ַּמׁשְ ֲאׁשֶ ּל ָפַקד ַהִהיא ִמָלה ֲאָב, ְּדִאְלָמֵלא ֹלא ְנֱאַמר ּכַ ּ
ְָדָאַמר ַלמֹוֵעד ָאׁשוב ֵאֶליך ּ ּּ.  

ַּהאי ַצִדיק ְדָזֵכי ְלֵמיַסק ְלַההוא ְיָקר ִעָלָאה, ְלָבַתר ָאַמר ָהִכי ּ ּ ּ ָכְרֵסי ְיק ִריה, ּ ִּדיוְקֵניה ִמְתַפַתח ּבְ ּ ּ ּּ ּ ,
ד ֲהָוה ְלַתָת ּוֵכן ְלָכל ַצִדיק ְוַצִדיק ִדיוְקֵניה ְלֵעיָלא ּכַ ּ ּּ ּ ּ ּ אּ ָמָתא ַקִדיׁשָ ְּוַהְיינו . ּא ְלַאְבָטָחא ְלַהִהיא ִנׁשְ

י יֹוָחָנן ֶמׁש ָיֵרַח ָעַמד ְזֻבָלה) חבקוק ג(, ַמאי ִדְכִתיב, ְּדָאַמר ַרּבִ ָמָתא ְדָקְייִמין , ׁשֶ ְּדָזֲהָרן גוָפא ְוִנׁשְ ּ ּּ
ִדיוְקָנא ְדֲהָוה ָקִאים  א ִעָלָאה ִדְלֵעיָלא ּכִ ִאְדָרא ַקִדיׁשָ ּּבְ ּ ַאְרָעאּּ ִּמְמזֹוָנה ) א מזונה''ס(ּוַהִהיא ִדיוְקָנא , ּבְ ּ

ָמָתא ַאְרָעא, ֲהָנַאת ִנׁשְ ָתַאר ּבְ ַהאי ַגְרָמא ְדִאׁשְ ׁש ּבְ ּוַהִהיא ֲעִתיָדה ְלִאְתַלּבַ יה וָטַפל , ּ ְּוַאְרָעא ִמְתֲעַבר ִמּנִ
ה, ִּטיֵניה ְלָבָרא ְּוָדא הוא ְדִאְתְקֵרי ְקדוׁשָ ּ ָכל ַיְרָחא , ּיוְקָנא ַהִהיא ִדְלֵעיָלאְּוַכד ָקְייָמא ִד. ּ ֲאָתא ּבְ

ִריך הוא ִדְכִתיב א ּבְ א ַקִדיׁשָ ְּלָסְגָדא ַקֵמי ַמְלּכָ ּ ְּ ָחְדׁשֹו) ישעיה סו(, ּ ר ֵליה . ּוָהָיה ִמֵדי ֹחֶדׁש ּבְ ּוהוא ְמַבׂשֵ ּּ
ְָוָאַמר ַלמֹוֵעד ָאׁשוב ֵאֶליך ּ ְּלַההוא ְזַמן ְדָעִתיד ְלַאֲחָיא ֵמיַתָי, ּ ָמה ּ ּא ַעד ְדִאְתַפְקַדת ְלַההוא ִזְמָנא ּכְ ּּ

ר ָאָמר ֲאׁשֶ ָרה ּכַ ר ֲהָדא הוא ִדְכִתיב ַוְיָי ָפַקד ֶאת ׂשָ ׂשַ ְּדִאְתּבַ ִריך הוא . ּּ א ּבְ ְּוַההוא יֹוָמא ְדָחֵדי קוְדׁשָ ּ ּ ְּ

עֹוָבדֹוי ֲהָדא הוא ִדְכִתיב יו) תהלים קד(, ּּבְ ַמֲעׂשָ ַמח ְיָי ּבְ א ֵניָמא ָלן ַמר ַעל ָּאַמר ֵליה. ִיׂשְ י ַאּבָ  ַרּבִ
ָתא ְלָבַתר ָתא ָדא, ָּפָרׁשָ ָּאַמר ָיאֹות ְלכֹון ְלִמְפַתח ָפְרׁשָ ָּפַתח ְוָאַמר ַוְיִהי ַאַחר ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה ְוָהֱאלִהים . ּ ּ ּ

ה ֶאת ַאְבָרָהם ְוגו ר ָאַהְבָת ְו' ִנּסָ ְנך ֶאת ְיִחיְדך ֲאׁשֶ ַּויֹאֶמר ַקח ָנא ֶאת ּבִ ָ ָ ָלא ַהאי . 'גוּ ָּהָכא ִאית ְלִאְסַתּכָ
ְסָפא ִמְמקֹוָרא ְדַאְרָעא ּאוָמָנא ְדַאִפיק ּכַ ּ ּ נור ָדִליק ַעד ְדָנִפיק . ַמאי ֲעַבד, ּ ַקְדִמיָתא ְמֲעִייל ֵליה ּבְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ

ל זוֲהָמא ְדַאְרָעא יה ּכָ ִּמּנִ ֵליָמָתא, ּ ְסָפא ֲאָבל ָלא ַכְסָפא ׁשְ ָתֲאַרת ּכַ ְּוָהא ִאׁשְ ּ ְּמֲעִייל ,  ְלָבַתר ַמאי ָעִביד,ּ
ָמא ְדַאְת ָאֵמר יה ְסָטְייֵפי ּכְ ְדְבַקְדִמיָתא וַמִפיק ִמּנֵ נוָרא ּכִ ֵּליה ּבְ ּּ ּ ּ ֶסף ְוגו) משלי כה(, ּ ' ָהגֹו ִסיִגים ִמּכָ

ָלא ִעְרּבוְבָיא ֵליָמָתא ּבְ ְסָפא ׁשְ ּוְכֵדין הוא ּכַ ּ ּּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]175דף [ -ּ

רוך הוא ְמֲעִייל  דֹוׁש ּבָ ך ַהּקָ ּּכָ ּ ְּ ל זוֲהָמא ְ יה ּכָ ַּהאי גוָפא ְתחֹות ַאְרָעא ַעד ְדִמְתְרַקב ּכוֵליה ְוָנִפיק ִמּנֵ ּ ּ ּ ּ ּּ
א יׁשָ יה, ּבִ ֵני גוָפא ִמּנִ ָתַאר ַההוא ַתְרָווד ֶרֶקב ְוִאְתּבְ ּוִאׁשְ ּ ּּ ִלים, ּ ָען הוא גוָפא ָלא ׁשְ ְּוַעד ּכְ ּ.  

א ִדְכִתיב ְּלָבַתר ַההוא יֹוָמא ַרּבָ ּה יֹום ֶאָחד הוא ִיָוַדע ַלְיָי לא יֹום ְוֹלא ַלְיָלהוָהָי) זכריה יד(, ּ ּ ,
ִריך הוא א ּבְ יפו ְדקוְדׁשָ ְדְבַקְדִמיָתא ִמן ֳקָדם ְדִחילו וַתּקִ ַעְפָרא ּכִ ְלהו ּבְ ִּמְתַטְמָרן ּכֻ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ ּ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ

ְמָערֹות ֻצִרים וִבְמִחלֹות ָעָפר ִמְפֵני) ישעיה ב( ּוָבאו ּבִ ּּ ּ ּ ּ ַפַחד ְיָי וֵמֲהַדר ְגאֹונֹו ְוגוּ ָמַתְייהו . 'ּּ ְּוָנִפיק ִנׁשְ
ֵני ַתָמן  ָתַאר גוָפא ְדִאְתּבְ ל ַההוא ַתְרָווד ֶרֶקב וִאׁשְ ּוִמְתַעּכֵ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ א ) א נהורא''נ(ּ ְמׁשָ ְנהֹוָרא ְדׁשִ ִּדיֵליה ּכִ ּ

ּוְכָזֲהָרא ִדְרִקיָעא ִדְכִתיב ּ יִלים ) דניאל יב(, ּ ּכִ ֹזַהר ָהָרִקיַע וגוּוַהַמׂשְ ִלים. 'ַּיְזִהירו ּכְ ְסָפא ׁשְ ּוְכֵדין ּכַ ּ ,
ָלא ִעְרּבוְבָיא ַאְחָרַנְיָתא ֵליָמא ּבְ ּגוָפא ׁשְ ּ ג ''מכאן עד סוף מדרש הנעלם בדף קיח אינו נמצא בז. (ּ

  )ק''רק בז

ִריך הוא ִמְלֵע א ּבְ י ַיֲעֹקב גוָפא ְדָנִהיר ִיְרֵמי קוְדׁשָ ְּדָאַמר ַרּבִ ּ ּ ּ ְּ י ַטל ) ישעיה כו(, ּיָלא ִדְכִתיבּ ּכִ
ָאֹורֹות ַטֶלך ה ְיָי ְמַטְלֶטְלך וגו) ישעיה כב(ּוְכִתיב . ּ ין ִעָלִאין ִדְכִתיב. 'ִָהּנֵ ּוְכֵדין ִיְתְקרון ַקִדיׁשִ ּ ּ ישעיה (, ּּ

ְּוָדא הוא ְדִאְתְקֵרי ְתִחַיית ַהֵמִתים ְדַבְתַרְייָתא. ָקדֹוׁש ֵיָאֶמר לֹו) ד ּ ּּ כספא שלים גופא (ּהוא ְוָדא , ּּ
י יַען ) א נסיונא''נ) (שלימא ְעִתי ְנֻאם ְיָי ּכִ ּבַ י ִנׁשְ ְתַרְייָתא ְוָלא ִיְטֲעמון עֹוד ַטֲעָמא ְדמֹוָתא ִדְכִתיב ּבִ ּּבַ ּ ּ

יָת ְוגו ר ָעׂשִ ֵרך ֲאָבֶרְכך ְוגו' ֲאׁשֶ י ּבָ ָּכִ ּוְבַההוא ִזְמָנא ַמְצלו ַצִדיַקָייא ְדָלא ִיְתַנּס. 'ְ ּ ּ ּ ּּ ּ ָדא יִתירּ ּון ּבְ ּ.  

ה ַאִיל וגו א ַאְבָרָהם ֶאת ֵעיָניו ַוַיְרא ְוִהּנֵ ִתיב ַוִיׂשָ ַּמה ּכְ ָאר ַחָייֵבי ַעְלָמא ְדִאְתְקרון ֵאיִלים . 'ּּ ִּאֵלין ׁשְ ּ ּ ּ
ָמא ְדַאְת ָאֵמר ְרתוֶנך וְמַתְרְגִמיָנן ַרְבְרֵבי ְנָביֹות) ישעיה ס(, ּּכְ ֵּאיֵלי ְנָביֹות ְיׁשָ ּ ַבך ְוגוַאַחר. ְּ ּסְ ' ְ ֶנֱאַחז ּבַ
ָמא ְדַאְת ָאֵמר ִעים ֲאַגֵדַע) תהלים עה(, ּּכְ ח ֶאת ) וישלח אברהם וגו. (ְּוָכל ַקְרֵני ְרׁשָ ַּוִיֶלך ַאְבָרָהם ַוִיּקַ ְּ

א. 'ָהַאִיל ְוגו יׁשָ ָכל ִנְסיֹוָנא ּבִ ָאה ּבְ ְּדִאּנון ְמזוָמִנין ְלִאְתַנּסָ ּ ָתֲארון ַהַצִדיִקי, ּ ְּוִיׁשְ ּּ ם ְלַעְלָמא ְדָאֵתי ּ
ֵמיה ין ְלַיֲחָדא ׁשְ ַמְלָאִכין ִעָלִאין ַקִדיׁשִ ּּכְ ּ ִתיב, ּ ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ מֹו ) זכריה יד(, ּ יֹום ַההוא ִיְהְיה ְיָי ֶאָחד וׁשְ ּּבַ ּ ּ

אן וְלָהְלָאה ַאְצָלחו ִפְתָחא) א אמר לון''נ(ָּאַמר ֵליה . 'ֶאָחד וגו י ְיהוָדה ִמּכָ ַּרּבִ ּּ ּ יֹוָמא ָאֳחָרא ָעאל . ּ
ִני ָמָתא ל ּבְ ָּעאלו ַקֵמיה ּכָ ה יֹוָמא , ּּ ָתא ְדָקֵריָנן ּבָ ָפְרׁשָ ָּאְמרו ֵליה ֵליָמא ָלן ַמר ִמַלָייא ְדאֹוַרְייָתא ּבְ ּ ּ ּּ
ָרה ָתא ַוְיָי ָפַקד ֶאת ׂשָ ּבַ ְּדׁשַ יֵני ַעמוֵדי. ּ ָּקם ּבֵ ָרה ְוגו, ּ ָּפַתח ְוָאַמר ַוְיָי ָפַקד ֶאת ׂשָ לׁש. 'ּ ָידֹו ׁשָ ּ ַמְפֵתחֹות ּבְ

ָרף ַיד ׂשָ ַיד ַמְלָאך ְוֹלא ּבְ רוך הוא ולא ְמָסָרם לא ּבְ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ְׁשֶ ְּ ל . ּ ִמים ְוׁשֶ ל ְגׁשָ ל ַחָיה ְוׁשֶ ַּמְפֵתַח ׁשֶ ּּ
ְּתִחַיית ַהֵמִתים ל ְתִחַיית ַהֵמִתים. ּּ ִמים ְוׁשֶ ל ְגׁשָ ַנִים ׁשֶ א ֵאִלָיהו ְוָנַטל ַהׁשְ ּּבָ ּ ּ ּּ י יֹוָחָנן ֹלא ִנְמַסר ְו. ּּ ָאַמר ַרּבִ

ַיד ֵאִלָיהו ֶאָלא ַאַחת ּּבְ ּ ִריך . ּ א ּבְ ן ַהָצְרִפית ָאַמר ֵליה קוְדׁשָ ׁש ֵאִלָיהו ְלַהֲחיֹות ּבֶ ּקֵ ּבִ ׁשֶ י יֹוָחָנן ּכְ ְְדָאַמר ַרּבִ ּ ּ ּ ּּ ּ
ֵתי ַמְפֵתחֹות, ּהוא יָדך ׁשְ ָּלא ָיאֹות ָלך ְלֵמיַסב ּבִ ּ ְ ֶּאָלא ֵתן ִלי ַמ, ְ ִמים וְתַחֶיה ַהֵמתּ ְּפֵתַח ַהְגׁשָ ּ ּּ ּוַהְיינו . ּ

ּלא ָאַמר וֵתן ָמָטר ֶאָלא ְוֶאְתָנה. ְּוֶאְתָנה ָמָטר' ְֵלך ֵהָרֵאה ֶאל ַאְחָאב ְוגו) מלכים א יח(, ִדְכִתיב ּ.  

ע ֲהוו ֵליה ְּוָהא ֱאִליׁשָ ל ֵאִליהו. ִאין. ּ רוחֹו ׁשֶ ַנִים ּבְ ְּלַקֵיים ִפי ׁשְ ּּ דֹוׁש ֶּאָלא ׁשְ, ּּ ָתם לא ְמָסָרם ַהּקָ ָּלׁשְ
ִליַח ַיד ׁשָ רוך הוא ּבְ ּּבָ רוך הוא, ְּ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ י ִסימֹון ּבֹא וְרֵאה ּכֹחֹו ׁשֶ ְּדָאַמר ַרּבִ ּ ּ ְּ ַפַעם ַאַחת ְמַחִיה , ּ ּּבְ

אֹול ַוָיַעל ֵּמִתים ומֹוִריד ׁשְ ִמים, ּ ַּמְזִריַח ְמאֹורֹות ומֹוִריד ְגׁשָ ַּמְצִמיַח ָחִצ, ּ ן ְיבוִלים, ירּ ְּמַדׁשֵ ּפֹוֵקד , ּ
ּעֹוֵזר ַדִלים, ּנֹוֵתן ַפְרָנסֹות, ֲעָקרֹות פוִפים, ְסֹוֵמך נֹוְפִלים, ּ , ְּמַהֲעֵדא ַמְלִכין וְמָהֵקם ַמְלִכין, ּזֹוֵקף ּכְ

ִליַח ְלעֹוָלם ָיכֹול ַלֲעׂשֹו ֵאין ׁשָ ְזַמן ֶאָחד וְבֶרַגע ֶאָחד וְבַבת ַאַחת ַמה ׁשֶ ְּוַהּכֹל ּבִ ּ   .תֹוּ



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]176דף [ -ּ

רוך הוא דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ עֹוׂשֶ ל ַמה ׁשֶ י יֹוֵסי ּכָ ַּתְנָיא ָאַמר ַרּבִ ְּ ּ ִדּבור, ּ ֵּאינֹו ָצִריך ַלֲעׂשֹות ֶאָלא ּבְ ּ ְ ְּדֵכיָון , ּ
ה תֹו ְיֵהא ָכך ִמָיד ַנֲעׂשָ ְּדָאַמר ִמְמקֹום ְקדוׁשָ ְ ּ רוך הוא . ּ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ּּבֹא וְרֵאה ּכַֹח ְגבוָרתֹו ׁשֶ ּ ּ ְּ , ִּדְכִתיבּ

ַמִים ַנֲעׂשו) תהלים לג( ְדַבר ְיָי ׁשָ י יֹוָחָנן . ּּבִ ֶאֶרץ ) שמות יב(, ַמאי ִדְכִתיב) יהודה(ְּדָאַמר ַרּבִ ְּוָעַבְרִתי ּבְ
ְִמְצַרִים ֲאִני ְוֹלא ַמְלָאך וגו ּ'.  

ִּאי ָהִכי ְיָקָרא ַסִגיָאה הוא ְלִמְצָרֵאי א, ּּ ְּדָלא ָדֵמי ַמאן ְדָתַפׂש ַמְלּכָ ְועֹוד ֵאין . ּ ְלַמאן ְדָתַפׂש ֶהְדיֹוָטאּ
הו  מֹו ַהִמְצִרים ִדְכִתיב ּבְ ָכל טוְמָאה ּכְ ְּלך אוָמה ְמזוֱהֶמת ּבְ ּ ּ ּ ּּ ּ ָרם ) יחזקאל כג(ָ ׂשָ ר ֲחמֹוִרים ּבְ ׂשַ ר ּבְ ֲאׁשֶ

ב ָזכור' ְוגו ּכַ ֵהם ֲחׁשוִדים ַעל ִמׁשְ ּׁשֶ ה , ּ ָעׂשָ ה ַמה ׁשֶ ָעׂשָ ִאים ֵמָחם ׁשֶ ְּלָאִביו ְוִקֵלל אֹותֹו ְוִלְכַנַען ְּוֵהם ּבָ
נֹו ה . ּבְ ָעׂשָ מֹו ׁשֶ ִמְצַרִים ּכְ ֵגר ַלֲעׂשֹות ְנָקָמה ּבְ ִליַח ְלׁשַ רוך הוא ַמְלָאך אֹו ׁשָ דֹוׁש ּבָ ְּוִכי ֹלא ָהָיה ְלַהּקָ ּ ְ ְּ ּ

ם ִדְכִתיב ל ׁשֵ נֹו ׁשֶ ָהָיה ּבְ ַאׁשור ׁשֶ ּּבְ ּ ם ֵעיָלם ְוַאׁש) בראשית י(, ּ ּוְבֵני ׁשֵ ֵרך . ּורּ ם ָהָיה ּכֵֹהן ָגדֹול ְוִנְתּבָ ְוׁשֵ ּ
ֱאַמר  ּנְ ם) בראשית ט(ׁשֶ רוך ְיָי ֱאלֵהי ׁשֵ ְּבָ ָרָכה ַעל ֶאָחיו. ּ ם ַהְגדוָלה ְוַהּבְ ְּוָהָיה ְלׁשֵ ּ ם . ּ ישעיה (ּוְכִתיב ּבָ

ַמֲחֶנה ַאׁשור) לז ה ּבְ ַּוִיֵצא ַמְלַאך ְיָי ַוַיּכֶ ּ ּּ ִליַח ַנֲעׂשָ. ְּ ֵהם ְמזוָהִמים יֹוֵתר , הְוַעל ְיֵדי ׁשָ ן ַהִמְצִרים ׁשֶ ּכֵ ָּכל ׁשֶ ּ ּ
ל אוָמה רוך . ְוָאַמר ֲאִני ְוֹלא ַמְלָאך, ִּמּכָ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ אן ָלַמְדנו ּכַֹח ְגבוָרתֹו ׁשֶ י ְיהוָדה ִמּכָ ְֶאָלא ָאַמר ַרּבִ ּ ּ ּ ּּ ּ

הוא ָגבֹוַה ַעל ַהּכֹל ּהוא וַמֲעָלתֹו ׁשֶ ּ ּ דֹוׁש ּבָ. ּּ ל ִמְצַרִים ְמזוֱהֶמת וְמטוֶנֶפתָאַמר ַהּקָ ּרוך הוא אוָמה זֹו ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּּ ְ ,
ָרף ֵגר ַמְלָאך ולא ׂשָ ְוֵאין ָראוי ְלׁשַ ּ ִעים ֲארוִרים ְמטוָנִפים, ּ ין ְרׁשָ ָּדָבר ָקדֹוׁש ּבֵ ּ ה ַמה , ּ ֶּאָלא ֲאִני עֹוׂשֶ

ִליַח ָרף ולא ׁשָ ֵאין ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ַמְלָאך ְוֹלא ׂשָ ְׁשֶ ֲאִני. ּ הׁשֶ ִתי ְיֵהא ָכך וִמָיד ַנֲעׂשָ ּ אֹוֵמר ִמְמקֹום ְקדוׁשָ ּ ְּ ּ ּ ,
ֵאין ַהַמְלָאך ָיכֹול ַלֲעׂשֹותֹו ְַמה ׁשֶ ּ רוך הוא. ּ דֹוׁש ּבָ ֲּאָבל ַהּקָ תֹו אֹוֵמר ְיֵהא ָכך וִמָיד , ְּ ִּמְמקֹום ְקדוׁשָ ּ ְּ ּ ּ
הוא רֹוֶצה ַלֲעׂשֹות ה ַמה ׁשֶ ַּנֲעׂשָ ית ְנ. ּּ ְוְלִפיָכך לא ַנֲעׂשֵ ִליַחּ ִביל ְקלֹון , ְָקָמה זֹו ַעל ְיֵדי ַמְלָאך ְוׁשָ ׁשְ ּבִ

ַּהִמְצִרים יֵניֶהם ָדָבר ָקדֹוׁש, ּ ְנסו ּבֵ ִיּכָ לֹא ָרָצה ׁשֶ ל ָמקֹום ׁשֶ ּוְלַהְראֹות ְגדוָלתֹו ׁשֶ ּ ּ ּּ ּ ּּ ְּוַעל ַהֶדֶרך ַהֶזה ֶנֱאַמר , ּ ְ ּ
  .ְָאךֲאִני ָיכֹול ַלֲעׂשֹותֹו ְוֹלא ַמְל. ְֲאִני ְוֹלא ַמְלָאך

י ְיהוָדה ַמאי ִדְכִתיב יֹוֵצא ּבֹו ָאַמר ַרּבִ ּּכַ ּ ַּויֹאֶמר ְיָי ַלָדג) יונה ב(, ּ ָרֵאל . ּ ְּוַכָמה ַצִדיִקים ַוֲחִסיִדים ִמִיׂשְ ּ ּ ּ
רוך הוא דֹוׁש ּבָ ר ִעָמֶהם ַהּקָ לֹא ִדּבֵ ּׁשֶ ּ ְּ ּ יר ְויֹוֵדַע, ּ ֵאינֹו ַמּכִ ר ִעם ַהָדג ָדָבר ׁשֶ ּוָבא ְלַדּבֵ ּ י ֶּאָל. ּ א ָאַמר ַרּבִ

רוך הוא דֹוׁש ּבָ ל יֹוָנה ִלְפֵני ַהּקָ ָעְלָתה ְתִפָלתֹו ׁשֶ יָון ׁשֶ ְּיהוָדה ּכֵ ּ ְּ ּ ָיִקיא , ּ ִביל ׁשֶ ׁשְ תֹו ָאַמר ּבִ ִּמְמקֹום ְקדוׁשָ ּ ּּ
ה ׁשָ ַּהָדג ֶאת יֹוָנה ֶאל ַהַיּבָ ִביל''למ. ּ ׁשְ מֹו ּבִ ִביל, ּד ַלָדג ּכְ ׁשְ לֹוַמר ַויֹאֶמר ְיָי ּבִ ָיִקיא ֶאת יֹוָנה ּּכְ ּ ַהָדג ׁשֶ ּ

ה ׁשָ רוך הוא. ֶּאל ַהַיּבָ דֹוׁש ּבָ תֹו ָאַמר ַהּקָ ִּמְמקֹום ְקדוׁשָ ּ ְּ ּ ה, ּ ְּיֵהא ָכך וִמָיד ַנֲעׂשָ ּ ִליַח ָיכֹול , ְ ֵאין ׁשָ ַמה ׁשֶ
  .ַלֲעׂשֹותֹו

ר דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ָידֹו ׁשֶ ל ַחָיה ּבְ ְמעֹון ַמְפֵתַח ׁשֶ י ׁשִ ַּתְנָיא ָאַמר ַרּבִ ּוך הואּ ֶבת , ִהיא, ְּ ִהיא יֹוׁשֶ ּוְבעֹוד ׁשֶ
אֹותֹו ַהְוַלד ִאם ָראוי הוא ָלֵצאת ָלעֹוָלם  רוך הוא ְמַעֵיין ּבְ דֹוׁש ּבָ ר ַהּקָ ּבֵ ַּעל ַהַמׁשְ ּּ ּ ּ ּ ּּ ּפֹוֵתַח ) יוצא ו(ְ

ְטָנה ְויֹוֵצא ַּדְלתֹות ּבִ ּ ֵניֶהם, ּ ְּוִאם ָלאו סֹוֵגר ַדְלתֹוֶתיָה וֵמתו ׁשְ ּ ע ָלעֹוָלםִאי ָהִכ. ּ ֶּאָלא ָהִכי . ּי לא ִיֵצא ָרׁשָ
ים ֵמתֹות ְוכו לׁש ֲעֵבירֹות ָנׁשִ ָּתִניָנן ַעל ׁשָ ה ַמֶפֶלת ) אמר רבי שמעון והא(' ּ י ִיְצָחק ָלָמה ִאׁשָ ְּוָאַמר ַרּבִ ּ ּ ּ

ְּפִרי ִבְטָנה רוך הוא רֹוֶאה אֹותֹו ָהעוּבָ. ּ דֹוׁש ּבָ י ִיְצָחק ַהּקָ ֶּאָלא ָאַמר ַרּבִ ּ ְּ ּ ֵאינֹו ָראוי ָלֵצאת ָלעֹוָלם ּ ּר ׁשֶ ּ
ֱאַמר  ּנֶ ְמֵעי ִאמֹו ׁשֶ ּוַמְקִדים ַלֲהִמיתֹו ּבִ ּ ָיִמים ָהֵהם) בראשית ו(ּ ָאֶרץ ּבַ ִפיִלים ָהיו ּבָ ַּהּנְ ִתיב . ּ ִפִלים ּכְ ַהּנְ

ֹלא יוד ִראׁשֹוָנה נ, ְּוָלָמה. ּּבְ ֵני ָהֱאלִהים ֶאל ּבְ או ּבְ ַאֲחֵרי ֵכן ּבָ ִביל ׁשֶ ׁשְ ְזנות ּּבִ ֹּות ָהָאָדם ְוָיְלדו ָלֶהם ּבִ ּ
עֹוָלם ַּוִיְרּבו ַמְמֵזִרים ּבָ ר ֵמעֹוָלם. ּ ֵּהָמה ַהִגּבֹוִרים ֲאׁשֶ מֹו ַהַמְמִזר. ּ ֵאין ִגּבֹור וָפִריץ וָעִריץ ּכְ ּׁשֶ י . ּּ ַאְנׁשֵ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]177דף [ -ּ

ם ם ַהָידוַע ַמְמִזר, ַּהׁשֵ ירו ִלְקרֹותֹו ַהׁשֵ ַהּכֹל ַיּכִ ּׁשֶ ּּ רֹו, ּ הוא ָפִריץ ְוָעִריץ ְוִגּבֹור ַהּכֹל ְּדֵכיָון ׁשֶ יו ׁשֶ ִּאים ַמֲעׂשָ ּ
ם ִּיְקְראוהו אֹותֹו ׁשֵ אֹותֹו ַהְוַלד. ּ רוך הוא ְמַעֵיין ּבְ דֹוׁש ּבָ ְמעֹון ַהּקָ י ׁשִ ּוַמה ְדָאַמר ַרּבִ ּ ּ ּּ ע . ְ ֵָאין ְלך ָרׁשָ

דֹו ֵאין ַהּקָ ִעים ַהיֹוְצִאים ָלעֹוָלם ׁשֶ עֹוָלם ֵמאֹוָתם ָהְרׁשָ ּּבָ רוך הוא ְמַעֵיין ּבֹו ורֹוֶאה ִאם אֹותֹו ַהגוף ּ ּׁש ּבָ ּ ּּ ּ ְ

ר ן ַצִדיק ְוָכׁשֵ יַח ּבֵ ַּיּנִ ה, ּ ָרֵאל ִמִמיָתה ְמׁשוּנָ ַיִציל ְלָאָדם ִמִיׂשְ ּאֹו ׁשֶ ּ ּּ ה טֹוָבה ַאַחת, ּ ַיֲעׂשֶ ִביל , ּאֹו ׁשֶ ּוִבׁשְ
רוך הוא מֹוִציאֹו ָלעֹוָלם דֹוׁש ּבָ ך ַהּקָ ּּכָ ּ ְּ ְ.  

יֹומֹו טוַרָייא ִעם ְפִריֵצי אומֹות ָהעֹוָלםּבְ ְדֵדי ּבְ י יֹוֵסי ֲהוו ִאּנון ְפִריֵצי ְדֲהוו ְמׁשַ ּי ְדַרּבִ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ ּ ֵחי , ּּ ּכְ ְוַכד ַמׁשְ
י ֵליה ְלָקְטֵליה ר ָנׁש ְוָתְפׂשֵ ּּבַ ָמך, ּ ְֲהוו ָאְמִרין ֵליה ַמה ׁשְ ּ ּ ִּאי ֲהָוה יוָדאי ֲהוו ָאְזִלין ִעֵמיה וַמְפִקי, ּ ּ ּ ּן ֵליה ּּ

ִּמן טוַרָייא ר ָנׁש ַאֲחִריָנא ָקְטֵלי ֵליה, ּ כל ַהאי ) והא. (ְּוִאי ֲהָוה ּבַ י יֹוֵסי ִאְתֲחזון ִאּנון ּבְ ּוֲהָוה ָאַמר ַרּבִ ּ
  .ְלֵמיַעל ְלַעְלָמא ְדָאֵתי

ָנן ג ָּתנו ַרּבָ קֹולֹות' ּ ִאן ָלעֹוָלם ֶאָלא ּבְ ְּדָבִרים ַהָללו ֵאיָנן ּבָ ּּ ּקֹול ַחָיה ִד, ּ ֶעֶצב ) בראשית ג(, ְכִתיבּ ּּבְ
ִנים וְכִתיב ֵּתְלִדי ּבָ ַמע ֵאֶליָה ֱאֹלִהים) בראשית ל(, ּ ִמים ִדְכִתיב. ַּוִיׁשְ ּקֹול ְגׁשָ קֹול ְיָי ַעל ) תהלים כט(, ּ

ַּהָמִים וְכִתיב ם) מלכים א יח(, ּ י קֹול ֲהמֹון ַהָגׁשֶ ּקֹול ְתִחַיית ַהֵמִתים ִדְכִתיב. ּּכִ ּ קֹול קֹוֵרא ) ישעיה מ(, ּּ
ר ִמְדּבָ ָרא. ּּבַ ַמְדּבְ ֵעי ָהָכא ָקָלא ּבְ י ְזִריָקא ִאֵלין ִאּנון ָקַלָייא ְלַאְתָעָרא ֵמֵתי . ַמאי ּבָ ֶּאָלא ָאַמר ַרּבִ ּ ּ
ר אן ְדהוא ַהִדין ְלָכל ָהעֹוָלם, ִמְדּבָ ּוִמּכָ ּ ּ ֶבר ִנ. ּ ְכַנס ָאָדם ַלּקֶ ּנִ ׁשֶ י יֹוָחָנן ָהא ְתַנן ּכְ קֹולֹותָּאַמר ַרּבִ . ְכַנס ּבְ

קֹוֵלי קֹולֹות ָיקומו ּבְ ְתִחַיית ַהֵמִתים ֵאינֹו ִדין ׁשֶ ָיקומו ּבִ ׁשֶ ּּכְ ּ ּ ּ ּּ ּ ת קֹול ִלְהיֹות . ּּ י יֲעֹקב ֲעִתיָדה ּבַ ָאַמר ַרּבִ
ָבֵתי ְקָברֹות ְואֹוֶמֶרת  ִּמְתפֹוֶצֶצת ּבְ ּ ּ נו ׁשֹוְכִני ָעָפר) ו''ישעיה כ(ּ ָּהִקיצו וַרּנְ ּ ל ַוֲעִתיִדי, ּ ַטל ׁשֶ ם ִלְחיֹות ּבְ

ל ַמְעָלה ִדְכִתיב ּאֹור ָגדֹול ׁשֶ י ַטל אֹורֹות ַטֶלך ְוֶאֶרץ ְרָפִאים ַתִפיל) ישעיה כו(, ּ ּּכִ ּ ָ כ ''ע(, ר''אכי. ּ
  ).מדרש הנעלם

ְטנֹו ָטן עֹוֵמד ַעל ְיִמינֹו ְלׂשִ ָעְלָמא ְלַנְט. ְוַהּשָׂ ָּדא ֵיֶצר ָהָרע ְדִאיהו ְמׁשֹוֵטט ְוָאִזיל ּבְ ּ ָלא ּ
א ָמִתין וְלַאָפָקא רוִחין וְלִמְסֵטי לֹון ִלְבִרָייָתא ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ִּנׁשְ ּ ּ ֲעָתא ְדֲאִטיל . ּּ ׁשַ ְּוָדא הוא ּבְ ּ

ֶקר א ִעם ִאּנון ְנִביֵאי ַהּשֶׁ ר ְלֶאׁשָ ֵּליה ְנבוַכְדֶנּצַ ּ ִגין ְדִיּתֹוַקד , ּ ְּוַהאי ֲהָוה ַמְסִטין ְלֵעיָלא ּבְ
הֹון   .ִעּמְ

ְרָיא ְּדָהִכי  ָנה וְבִזְמָנא ְדַצֲעָרא ׁשָ ִזְמָנא ְדַסּכָ ּהוא ָאְרחֹוי ְדָלאו ִאיהו ְמַקְטֵרג ֶאָלא ּבְ ּ ּ ּ ּ ּּ
ָעְלָמא ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ּבְ ָלא ִדיָנא ּכְ ד ִדיָנא ֲאִפלו ּבְ ְּוִאית ֵליה ְרׁשו ְלִמְסֵטי וְלֶמְעּבַ ּ ּ ּ ּּ ,

ָפט)משלי יג( לא ִמׁשְ ּ ְוֵיׁש ִנְסָפה ּבְ ְטנֹוַּמהו. ּ ְלהו ,  ְלׂשִ ְזבון אֹו ּכֻ ּתֵ ְלהו ִיׁשְ ְּדֲהָוה ָאַמר אֹו ּכֻ ּ ּ ּ
  .ִּיּתֹוְקדון

  ב''דף קיג ע
ָאה ִמן ַחָייַבָיא ִזיב ַזּכָ ּתְ ָלא ָלא ִאׁשְ ָלא ְלַחּבָ ֲעָתא ְדִאְתְייִהיב ְרׁשוָתא ִלְמַחּבְ ׁשַ ְּדָהא ּבְ ּ ּ ּ ,

ְרָייא ּבְ ֲעָתא ְדִדיָנא ׁשָ ׁשַ ך ּבְ ּוְבִגין ּכָ ןְּ ּמָ ר ָנׁש ְלָעְרָקא ַעד ָלא ִאְתַפס ּתַ ֵעי ּבַ ְּדָהא , ָּמָתא ּבָ
ַחָייָבא ָאה ּכְ ֵרי ָהִכי ָנֵמי ָעִביד ְלַזּכָ יָון ְדׁשָ ָלא ּכֵ ְּמַחּבְ ַחד. ּ ָלֵתיהֹון ּכְ ן ְדֲהוו ּתְ ּכֵ ְּוָכל ׁשֶ ְוֲהָוה . ּ

ְלהו ְזבון ּכֻ ּתֵ ְלהו אֹו ִיׁשְ ַבע ְדִיּתֹוְקדון ּכֻ ּּתָ ּ ּ ּ ִניָסא ָלא ) ב''דף קיג ע(ִּגין ְדַכד ִאְתֲעִביד ּבְ. ּ
ִּאְתֲעִביד ַפְלגו ִניָסא וַפְלגו ִדיָנא ּ ּ ּ ֲחָדא, ּ ֶּאָלא ּכָֹלא ּכְ   .ּאֹו ִניָסא אֹו ִדיָנא, ּ



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]178דף [ -ּ

י יֹוֵסי ָרֵאל ֲהָוה , ְוָלא, ָאַמר לֹו ַרּבִ א ְלִיׂשְ ִריך הוא ַיּמָ א ּבְ ִזְמָנא ְדָבַקע קוְדׁשָ ְּוָהא ּבְ ּ ְּ

אָקַרע ּתָ ׁשְ ַיּבֶ א ְלִאֵלין ְוָאְזִלין ּבְ ְטָרא ָאֳחָרא ְוָטְבִעין ְלִאֵלין , ּ ַיּמָ ִבין ִמּסִ ּוַמָייא ֲהוו ּתָ ּ ּּ
ֲחָדא, ּוֵמִתין ַכח ִניָסא ָהָכא ְוִדיָנא ָהָכא ּכָֹלא ּכְ ּתְ   .ְּוִאׁשְ

יה ָיא ַקּמֵ ָּאַמר ֵליה ְוָדא הוא ְדַקׁשְ ּ ּ ִריך הוא , ּ א ּבְ ְּדַכד קוְדׁשָ ּ ָּעִביד ִדיָנא ְוִניָסא ְּ
ֲחָדא ֵביָתא ָחָדא , ּכְ ֲאַתר ָחד ְוָלא ּבְ ָיא , )דאשתכח כלא כחדא(ָלאו ּבְ ְוִאי ִאְתֲעִביד ַקׁשְ
יה ֲאַתר , ַּקּמֵ ֲחָדא אֹו ִניָסא אֹו ִדיָנא ּבְ ִלימו ּכְ ׁשְ ְּדָהא ְלֵעיָלא ָלא ִאְתֲעִביד ּכָֹלא ֶאָלא ּבִ ּ ּּ ּ

ַפְלגו   .ָּחד ְוָלא ּבְ
חֹוַבְייהו ֲהָדא ְבִגי ִלימו ּבְ ּתַ ַחָייַבָיא ַעד ְדִאׁשְ ִריך הוא ִדיָנא ּבְ א ּבְ ך ָלא ֲעִביד קוְדׁשָ ּן ּכָ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ְ ְ

ה)בראשית טו(, ּהוא ִדְכִתיב ֵלם ֲעֹון ָהֱאֹמִרי ַעד ֵהּנָ י לא ׁשָ ַסאְסָאה )ישעיה כז(ּוְכִתיב .  ּכִ  ּבְ
ה ִריֶבּנָ ְלָחה ּתְ ׁשַ הוְּוַעל ָדא ֲהָוה . ּּבְ ַע ְדִיּתֹוַקד ּבְ ַּאְסִטין ֵליה ִליהֹוׁשֻ ּ ַּעד ְדָאַמר ֵליה , ּ זכריה (ּ

ָטן)ג ך ַהּשָׂ ְָדא ַמְלַאך ְיָי , ַּמאן ָאַמר ֵליה. ָ ִיְגַער ְיָי ּבְ   .)ואתמר ויאמר יי אל השטן(ּ
ך ְוגו ָטן ִיְגַער ְיָי ּבְ ְָוִאי ֵתיָמא ַויֹאֶמר ְיָי ֶאל ַהּשָׂ א ֲחֵזי. 'ּ ֶנה ָהִכי , ּתָ ּסְ ה ּבַ ָנֵמי ְלמׁשֶ

ת ֵאׁש)שמות ג(, ִּדְכִתיב ַלּבַ ְ ַוֵיָרא ַמְלַאך ְיָי ֵאָליו ּבְ י ָסר ִלְראֹות. ּ ּוְכִתיב ַוַיְרא ְיָי ּכִ ּ .
ְּלִזְמִנין ַמְלַאך ְיָי וְלִזְמִנין ַמְלָאך וְלִזְמִנין ְיָי ְּ ָטן ְו. ְ ך ַהּשָׂ ך ָאַמר ֵליה ִיְגַער ְיָי ּבְ ָוְבִגין ּכָ ְּ לא ּ

ך ִני ּגֹוֵער ּבְ   .ָָאַמר ִהּנְ
א ֲחֵזי ָעְלָמא, ּתָ ַכח ִדיָנא ּבְ ּתְ יֹוָמא ְדִאׁשְ ָנא ָדא ּבְ גוֹוָ ּּכְ ִריך הוא ָיִתיב ַעל , ּ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְּ

ְרְסָייא ְדִדיָנא א, ּּכֻ ָטן ְדַאְסֵטי ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ַכח ַהאי ׂשָ ּתְ ֵדין ִאׁשְ ַכח ִאיהו ְלַחּבָ, ּּכְ ּתְ ָלא ְּוִאׁשְ
ָמִתין   .ָּעְלָמא ְוִליטֹל ִנׁשְ

אֹוַרְייָתא ְמעֹון ֲהָוה ָיִתיב ְוָלֵעי ּבְ י ׁשִ ַהאי ְקָרא , ַרּבִ ֵדל ּבְ ּתַ ּ ְוָלְקחו )דברים כא(ְּוֲהָוה ִמׁשְ
ָקר ְוגו ַחל' ִז ְקֵני ָהִעיר ַהִהיא ֶעְגַלת ּבָ ּנָ ם ֶאת ָהֶעְגָלה ּבַ קוִפיץ . ְּוָעְרפו ׁשָ ְּוִדיָנא ִאיהו ּבְ ּ

ְּלָעְרָפא ָלה י ֶאְלָעָזר ַהאי ְלַמאי ִאְצְטִריך. ּ ְָאַמר ֵליה ַרּבִ ּ.  

  א''דף קיד ע
ְמעֹון י ׁשִ ָכה ַרּבִ ַתר ָדא, ְוָאַמר, ּבָ ך ּבָ ַּווי ְלָעְלָמא ְדִאְתְמׁשַ ְּדָהא ִמן ַההוא יֹוָמא . ְּ ּ

ְּדַההוא ִחְוָיא  יה ָאָדם ׁשַ) א''דף קיד ע(ּ ה ּבֵ א ְדִאְתַפּתָ יׁשָ ּּבִ ֵני ּּ ִליט ַעל ּבְ ִּליט ַעל ָאָדם ְוׁשַ
א , ָעְלָמא יה ַעד ְדֵייֵתי ַמְלּכָ ִּאיהו ָקִאים ְלִמְסֵטי ָעְלָמא ְוָעְלָמא ָלא ָיִכיל ְלָנְפָקא ֵמָעְנׁשֵ ּ ּ

ִריך הוא ִלְדִמיֵכי ַעְפָרא ִדְכִתיב א ּבְ יָחא ְויֹוִקים קוְדׁשָ ְּמׁשִ ּ ְות ָלֶנַצח )ישעיה כה(, ְּ ַלע ַהּמָ ּ ּבִ
ּ ְוֶאת רוַח ַהֻטְמָאה ַאֲעִביר ִמן ָהָאֶרץ)זכריה יג(, ּוְכִתיב' ְוגו ְּוִאיהו ָקִאים ַעל ָעְלָמא ָדא . ּ

א ֵני ָנׁשָ ָמִתין ְדָכל ּבְ   .ְּלִמיַטל ִנׁשְ
ִתיב  ֵצא ָחָלל ְוגו)דברים כא(ְוָתא ֲחֵזי ָהא ּכְ י ִיּמָ א ֲחֵזי'  ּכִ ֵני ָעְלָמא ַעל ְיֵדי , ּתָ ל ּבְ ּכָ

ָמַתְייהוַמְלַא ְות ָנְפָקא ִנׁשְ ּך ַהּמָ ֶות . ְ ר ָנׁש ָדא ַעל ְיָדא ְדַההוא ַמְלַאך ַהּמָ ְִאי ֵתיָמא ְדּבַ ּ ּ ּ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]179דף [ -ּ

ָמֵתיה ֶּאָלא ַמאן ְדָקִטיל ֵליה. ָלאו ָהִכי, ָּנַפק ִנׁשְ ּ ָמֵתיה ַעד ָלא ָמָטא ִזְמֵניה , ּ ַּאִפיק ִנׁשְ ּ ּ
ֶות יה ַההוא ַמְלַאך ַהּמָ ְלָטָאה ּבֵ ְְלׁשַ ּ ּ.  

ך ְוָלָאֶרץ לא ְיֻכָפר ְוגו ּוְבִגין ּכָ ְ ְּוָלא ַדי לֹון ְדָקִאים ִאיהו ְלִמְסֵטי . ְּוָלָאֶרץ ִדיָלן' ּ ּ ּ
ן ְדָגְזִלין ִמיֵניה ַמה ְדִאית ֵליה ְלַנְטָלא ּכֵ ִדיר ָכל ׁשֶ ָנא וְלַקְטְרָגא ּתָ ָּעְלָמא ְלַמּגָ ּ ּ ּ א . ּ ְּוקוְדׁשָ

נֹוי ִריך הוא ָחִייס ַעל ּבְ ּּבְ ך ָקֵרִבין ַעל ַהאי ֶעְגָלאּו, ְ יה ַמה , ְְבִגין ּכָ ָנא ִעּמֵ ִגין ְלָתּקָ ּּבְ
יה ר ָנׁש ִמּנֵ ָמָתא ְדּבַ ְּדִאְתְנִטיל ַהִהיא ִנׁשְ ּ ַכח ְמַקְטְרָגא ַעל , ּ ּתְ ג קריבין ''א ל''ד(ְוָלא ִיׁשְ

  . ָעְלָמא)בהאי
ִניָנן ָהָכא ָכחו,ֵעֶגל ֶעְגָלה, ּׁשֹור ָפָרה: ְּוָרָזא ִעָלָאה ּתָ ּתְ ָרָזא ִעָלָאה ִאׁשְ ְלהו ּבְ ּ ּכֻ ּוְבִגין , ּּ

ִנין ֵליה ָדא ְמַתּקְ ך ּבְ ּּכָ ְפֻכה ֶאת ַהָדם ַהֶזה )דברים כא(, ְּוָדא הוא ִדְכִתיב, ְ ּ ָיֵדינו לא ׁשָ ּ ּ
ְפֻכה ְוָלא ָגִריְמָנא ִמיָתֵתיה' ְוגו ַכח ְמַקְטְרָגא ֲעַלְייהו, ּלא ׁשָ ּתְ ּוְבָדא ָלא ִאׁשְ ָּלא ּוְבכֹו, ּ

ִריך ֵעיָטא ְלָעְלָמא א ּבְ ְָיִהיב קוְדׁשָ ּ.  
א ֲחֵזי ָעְלָמא, ּתָ ַכח ּבְ ּתְ פוִרים ְדִדיָנא ִאׁשְ ָנה ְויֹום ַהּכִ יֹום ֹראׁש ַהּשָׁ ָנא ָדא ּבְ גוֹוָ ּּכְ ּ ִּאיהו , ּ

ׁשֹוָפר ְעָיין ְלִאְתָעָרא ּבְ ָרֵאל ּבָ ּוְלַאְתָעָרא קֹול ְדָכִל, ָקִאים ְלַקְטְרָגא ְוִיׂשְ ֶאׁשָּ א ''יל ּבְ
ָמָעא ַההוא קֹול ִמּגֹו ׁשֹוָפר, ּא ְוִאְתֲעִבידו ָחד''ּא ְורוָח''ּוַמָי ּוְלַאׁשְ ּ.  

  ב''דף קיד ע
ה ְוָסְלָקא ְּוַההוא קֹול ָסְלָקא ַעד ֲאַתר ְדָכְרְסָיא ְדִדיָנא ָיְתָבא וָבַטׁש ּבָ ּ ּ יָון ְדָמָטא . ּ ּּכֵ

א ּתָ ן ְלֵעיָלאּקֹול ְדַיֲעֹקב ִאְת, ַהאי קֹול ִמּתַ ּקַ ִריך הוא , ּתַ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ִאְתַער ) ב''דף קיד ע(ְּ
ֶאׁשָ, ַרֲחֵמי ִליל ּבְ א קֹול ַחד ּכָ ָרֵאל ִמְתָעֵרי ְלַתּתָ ַגְווָנא ְדִיׂשְ ְּדָהא ּכְ א ''ּא וַמָי''ּא ְורוָח''ּ

ֲחָדא ִמּגֹו ׁשֹוָפר ֶאׁשְָוַה. ָהִכי ָנֵמי ִאְתַער ְלֵעיָלא ׁשֹוָפר, ְּדָנְפֵקי ּכְ ּהוא קֹול ְדָכִליל ּבְ א ''ּ
ן''ּא ְורוָח''ּוַמָי ּקַ א ְוָדא ֵמֵעיָלא, א ִאְתּתַ ּתָ ן ָעְלָמא ְוַרֲחֵמי , ְּוָנַפק ָדא ִמּתַ ּקַ ְוִאְתּתַ

ָכחו ּתְ   .ִּאׁשְ
ָעְלָמא ִדיָנא וְלַקְטְרָגא ּבְ ְלָטָאה ּבְ יב ְלׁשַ ב ְדֲחׁשִ ְּוַההוא ְמַקְטְרָגא ִאַעְרּבֵ ּ ְתָעֵרי ְּוָחֵמי ְדִמ, ּ

ד ִמיִדי, ַרֲחֵמי ׁש ֵחיֵליה ְוָלא ָיִכיל ְלֶמְעּבַ ׁשַ ב ְוִאּתְ ֵדין ִאַעְרּבָ ִריך הוא ָדִאין , ּּכְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ְּ

ַרֲחֵמי ִדיָנא, ָלאו ָהִכי, ְּדִאי ֵתיָמא ְדִדיָנא ִאְתֲעִביד, ָעְלָמא ּבְ רו ַרֲחֵמי ּבְ ֶּאָלא ִאְתַחּבָ ּ ,
ַרֲח   .ֵמיְּוָעְלָמא ִאְתָדן ּבְ

א ֲחֵזי ִתיב, ּתָ ְסָיא ִסיֲהָרא)תהלים פא(, ּכְ נו ְדִאְתּכַ ֶסה ְליֹום ַחּגֵ ּכֶ ְקעו ַבֹחֶדׁש ׁשֹוָפר ּבַ ּ ּתִ ּ ּ .
א ְוָיִכיל ְלַנְזָקא ָעְלָמא יׁשָ ְלָטא ַהאי ִחיְוָיא ּבִ ֵדין ׁשָ ָסְלָקא , ְוַכד ִמְתָעֵרי ַרֲחֵמי, ְּדָהא ּכְ

ן ּמָ ְלָטָאה, ִסיֲהָרא ְוִאְתֲעָבַרת ִמּתַ ב ְוָלא ָיִכיל ְלׁשַ ְּוִאְתֲעַבר ְדָלא ִיְתְקַרב , ְּוִאיהו ִאְתַעְרּבֵ
ן ּמָ ָנֵתיה ְוָלא ְיַדע , ּתַ ַמאן ְדִאְתַער ִמּשְׁ ָבא ֵליה ּכְ ֵעי ְלַעְרּבְ ָנה ּבָ יֹום ֹראׁש ַהּשָׁ ְּוַעל ָדא ּבְ ּ ּ ּ

לום   .ּּכְ



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]180דף [ -ּ

ד ֵעי ְלַנְייָחא וְלֶמְעּבַ פוִרים ּבָ יֹום ַהּכִ ּּבְ ּ ִעיר ְדָקֵרִבין ֵליהּ ׂשָ ּ ֵליה ַנְייָחא ְדרוָחא ּבְ ּ ּ ּ ּוְכֵדין , ּ
ָרֵאל יגֹוְרָיא ֲעַלְייהו ְדִיׂשְ ִּאְתַהַפך ַסּנֵ ְ ב ְדָלא ְיַדע , ּ ָנה ִאְתַעְרּבָ יֹוָמא ְדֹראׁש ַהּשָׁ ֲּאָבל ּבְ ּ

לום ד ּכְ ּתָ. ְּוָלא ָיִכיל ְלֶמְעּבַ ָּחֵמי ִאְתֲערוָתא ְדַרֲחֵמי ָסְלִקין ִמּתַ ְּוַרֲחֵמי ִמְלֵעיָלא ְוִסיֲהָרא , אּ
יַנְייהו ְלָטָאה. ָּסְלָקא ּבֵ לום ְוָלא ָיִכיל ְלׁשַ ב ְוָלא ְיַדע ּכְ ֵדין ִאְתַעְרּבָ   .ּּכְ

ַרֲחֵמי ָרֵאל ּבְ ִריך הוא ָדן ְלהו ְלִיׂשְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ ל , ְּ ַכח ְלהו ִזְמָנא ּכָ ּתְ ְּוָחִייס ֲעַלְייהו ְוִאׁשְ ּ
יה וְלַכָפָרא יֹו' ִּאּנון י ל ִאּנון ְדָתְייִבין ַקּמֵ ָלא ּכָ פוִרים ְלַקּבְ ָנה ְליֹום ַהּכִ ִּמין ְדֵבין ֹראׁש ַהּשָׁ ּּ ּ ּ ּ ּ ּ

ּלֹון ֵמחֹוַבְייהו ְוָסִליק לֹון ְליֹוָמא ְדִכפוֵרי ּּ.  

  א''דף קטו ע
ָרֵאל ְלֶמְע יד לֹון ְלִיׂשְ ִריך הוא ַפּקִ א ּבְ כֹוָלא קוְדׁשָ ְּוַעל ָדא ּבְ ּ ּ ְּ ִגין ְדָלא ּ ד עֹוָבָדא ּבְ ּּבַ

לֹוט ֲעַלְייהו ַמאן ְדָלא ִאְצְטִריך ְִיׁשְ ּ לֹוט ֲעַלְייהו ִדיָנא, ּ ִאין , ְּוָלא ִיׁשְ ְלהֹון ַזּכָ ִויהֹון ּכֻ
ַאְרָעא  ִנין) א''דף קטו ע(ּבְ א ַעל ּבְ ְרִחימו ְדַאּבָ ּּכִ ְלָיא, ּ עֹוָבָדא וְבִמִלין ּתַ ְּוכֹוָלא ּבְ ְוָהא , ּּ

ר ָאָמר. ָּנא ִמִליןאֹוִקיְמ ֲאׁשֶ ָרה ּכַ ֵעת ַחָיה , ַּוְיָי ָפַקד ֶאת ׂשָ ִּדְכִתיב ַלּמֹוֵעד ָאׁשוב ֵאֶליך ּכָ ָ ּ ּ
ָרה ֵבן ָרה. ּוְלׂשָ ְּפִקיָדה ְלנוְקָבא, ְּוָתִניָנן ָפַקד ֶאת ׂשָ ך ַוְיָי ָפַקד , ְּזִכיָרה ִלְדכוָרא, ּ ּוְבִגין ּכָ ְ ּ
ָרה ר ָאַמר, ֶאת ׂשָ ֲאׁשֶ ֵעת ַחָיה ְוגוִּדְכ, ּכַ ִּתיב ׁשֹוב ָאׁשוב ֵאֶליך ּכָ ָ ַמע ְדָאַמר ', ּ ֵּמָהָכא ַמׁשְ

ָ ַויֹאֶמר ׁשֹוב ָאׁשוב ֵאֶליך)קב ב( ּ ִליָחא ָאֳחָרא, ַּויֹאֶמר ְסָתם, ּ ְּדִאיהו ֲהָוה ְוָלא ׁשְ ּ:  
ָרה ְוגו ָרה. 'ַּוַיַעׂש ְיָי ְלׂשָ יָון ְדָאַמר ַוְיָי ָפַקד ֶאת ׂשָ ּּכֵ ַּמהו ַוַי, ּ ָרהּ ֶּאָלא ָהִכי . ַעׂש ְיָי ְלׂשָ

ִריך הוא ֵמַההוא ָנָהר ְדָנִגיד ְוָנִפיק ֵמֵעֶדן ִאיהו א ּבְ א ְדעֹוָבדֹוי ְדקוְדׁשָ ִניָנן ְדִאיּבָ ּּתָ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ ,
ַמְתהֹון ְדַצִדיַקָייא ְּוִאיהו ִנׁשְ ּ ּ ְרָכאן ָנְזֵלי, ּ ֵמי ּבִ ְרָכאן ָטָבאן ְוִגׁשְ ְּוִאיהו ַמָזָלא ְדָכל ּבִ יה ּּ ּ ִמּנֵ

ן ָנְפֵקי ּמָ ן, ּוִמּתַ קֹות ֶאת ַהּגָ א, ִּדְכִתיב ְלַהׁשְ ֶקה ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ ְּדִאיהו ַמִזיל וַמׁשְ ּ ִגין , ּּ ּבְ
ַהאי )נשא(ְּדָבֵני  ֲאַתר ָאֳחָרא)קפא א( ּבְ ְלָיין ְוָלא ּבְ ִתיב ַוְיָי ָפַקד ֶאת . ּ ַמָזָלא ּתַ ְּוַעל ָדא ּכְ ּ

ְלחֹו ָרה ְפִקיָדה ּבִ   .דֹויּׂשָ
ָרה ָייה ִאיהו ְלֵעיָלא ֵמַהאי ַדְרָגא . ַּוַיַעׂש ְיָי ְלׂשָ ֲּעׂשִ ַמְזָלא )קיב ב(ּ ָמר ְדָהא ּבְ ָמה ְדִאּתְ ּ ּכְ ּ

ְלָייא ָייה, ּתַ אן ְפִקיָדה ְוָכאן ֲעׂשִ ְּוַעל ָדא ּכָ ּ ך ָאַמר ְיָי ַוְיָי ְוֹכָלא ַחד. ּ ּוְבִגין ּכָ ְ י ֶאְלָעָזר . ּ ַרּבִ
ֶטן)תהלים קכז(ָּפַתח ְוָאַמר  ָכר ְפִרי ַהּבָ ִנים ׂשָ ה ַנֲחַלת ְיָי ּבָ ה ַנֲחַלת ְיָי. ּ ִהּנֵ א , ִהּנֵ ַאְחַסְנּתָ

ְיָי ְדָלא ִיְתֲעַבר ִמיָנה ְלָעְלִמין ְּלִאְתַאֲחָדא ּבַ הו , ּ ַהאי ַעְלָמא ָזֵכי ּבְ ְּדַבר ָנׁש ְדָזֵכי ִלְבִנין ּבְ ּ ּ
ַעְלָמא ְדָאֵתי ַעְלָמא . ְלֵמיַעל ְלַפְרּגֹוָדא ּבְ יה ּבְ ר ָנׁש ְוָזֵכי ּבֵ ִביק ּבַ ָרא ְדׁשָ ִגין ְדַההוא ּבְ ּּבְ ּ ּ ּ

י ֵליה ְלַעְלָמא ְדָאֵתי, ָדא ִּאיהו ִיְזּכֵ יה ְלַנֲחַלת ְיָי, ּ ָּדא , ַמאן ַנֲחַלת ְיָי. ְּוָזֵכי ְלַאָעָלא ּבֵ
ָרֵאל ְדִאיִהי ֶאֶרץ . ֶּאֶרץ ַהַחִיים ְּוָהִכי ָקָרא ָלה ְלֶאֶרץ ִיׂשְ   .ַּהַחִייםּ

  ב''דף קטו ע
א  ֵפַח )שמואל א כו(, ּ ַנֲחַלת ְיָי ִדְכִתיב)קרא ליה(ָּדִוד ַמְלּכָ ְרׁשוִני ַהיֹום ֵמִהְסּתַ י ּגֵ ּ ּכִ ּ ּ

ַנֲחַלת ְיָי ֵלאֹמר ֵלך ֲעֹבד ֱאלִהים ֲאֵחִרים ה ַנֲחַלת ְיָי , ְּבְ ך ִהּנֵ ְוְבִגין ּכָ ִנים) ב''דף קטו ע(ּ . ּבָ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]181דף [ -ּ

י ֵליה ִנין.  ְלַבר ָנׁשַּמאן ַאְזּכֵ ַהאי ַעְלָמא. ּבְ הו ּבְ ֶטן, ִּאי ָזֵכי ּבְ ָכר ְפִרי ַהּבָ ַאְגָרא , ּׂשָ
ַהִהיא ַעְלָמא ַההוא ַעְלָמא , ְּוחוָלָקא ָטָבא ּבְ ר ָנׁש ּבְ א ְדֵמעֹוי ִאיהו ְדָזֵכי ּבַ ַההוא ִאיּבָ ּּבְ ּ ּ ּ ּ

הו   .ּּבְ
א ֲחֵזי ִנים, ּתָ ה ַנֲחַלת ְיָי ּבָ ִריך הוא ְּירוָתא ְו. ִהּנֵ א ּבְ ין ְדעֹוָבדֹוי ְדקוְדׁשָ א ְדִאיּבִ ַּאְחַסְנּתָ ּ ּ ּ ְּ

ִּמְלֵעיָלא ִאיהו ֵמִאיָלָנא ְדַחֵיי ּ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ּ ר ָנׁש ִלְבִנין ּכְ ן ָזֵכי ּבַ ּמָ הושע (, ְּדָהא ִמּתַ
י ֶפְרְיך ִנְמָצא)יד ּנִ ָ ִמּמֶ ִתיב. ּ ֶבר ֲאׁשֶ)תהלים קכז(, ַמה ּכְ ֵרי ַהּגֶ ָפתֹו  ַאׁשְ ּר ִמֵלא ֶאת ַאׁשְ ּ

ַעְלָמא ְדָאֵתי. 'ֵּמֶהם לא ֵיבֹוׁשו ְוגו ֵרי ּבְ ַעְלָמא ֵדין ְוַאׁשְ ֵרי ּבְ   .ַאׁשְ
ַער ּשָׁ רו ֶאת אֹוְיִבים ּבַ י ְיַדּבְ ֹּלא ֵיבֹוׁשו ּכִ ַער. ּ ּשָׁ ִּאֵלין ָמאִריהֹון ְדִדיִנין. ַמאן אֹוְיִבים ּבַ ּ ,

ָמָתא ָנְפַקת ֵמַהאי ַע יה, ְלָמאְּדַכד ִנׁשְ יִנין ַקּמֵ ה ִאּנון ָמֵריהֹון ְדִדיִנין ְדַזּמִ ּמָ ּּכַ ּ ּ ַעד ָלא , ּ
ן ּמָ ְרָעא ְדֵייעול ּתַ ַההוא ּתַ ַער ּבְ ּשָׁ יה ּבַ ֵּייעול ְלדוְכּתֵ ּ ּ ּ ּ ַהאי ַעְלָמא , ּ ִביק ּבְ ּכֹוִנין ׁשָ ִגין ְדַמׁשְ ּּבְ

ַההוא ַעְלָמא ְוַעל ָדא לא ֵיב י ּבְ ּוְבִגיֵניהֹון ִיְזּכֵ ּ ַערּ ּשָׁ רו ֶאת אֹוְיִבים ּבַ י ְיַדּבְ ֹּוׁשו ּכִ ּ.  
ָאְרָחא י יֹוֵסי ֲהוו ָאְזֵלי ּבְ י ְיהוָדה ְוַרּבִ ַּרּבִ י יֹוֵסי ְפַתח פוָמך . ּ י ְיהוָדה ְלַרּבִ ְָאַמר ֵליה ַרּבִ ּ ּ ּּ ּ

ך ּבָ ַחת ּגַ ּכְ ּתַ א ִאׁשְ ִכיְנּתָ אֹוַרְייָתא ְדָהא ׁשְ ְְוָלֵעי ּבְ ְּדָכל ְזַמן ִדְבִמֵל, ּ ּ י ְדאֹוַרְייָתא ָלָעאן ּ
ָרא א ַאְתָיא וִמְתַחּבְ ִכיְנּתָ אֹוְרָחא , ּׁשְ ן ּבְ ּכֵ עט ב דשכינתא קדמא ואתיא ואזלא קמייהו (ְוָכל ׁשֶ

  .)דבני נשא דזכאן במהימנותא דקודשא בריך הוא
י יֹוֵסי ְוָאַמר ֵתי ֵב)תהלים קכז(. ָּפַתח ַרּבִ ַיְרּכְ ֶגֶפן פִֹרָיה ּבְ ך ּכְ ּתְ ּ ֶאׁשְ ּ ִתיֵלי ָ ׁשְ ֶניך ּכִ ָיֶתך ּבָ ָ

ְלָחְנך ֶגֶפן פִֹרָיה. ֵָזיִתים ָסִביב ְלׁשֻ ך ּכְ ּתְ ֶּאׁשְ ּ ֵתי ֵביָתא ְוָלא ָנְפָקא , ָ ַיְרּכְ ָתא ּבְ ל ִזְמָנא ְדִאּתְ ּּכָ
ָרן, ְלַבר ִנין ְדָכׁשְ ִּהיא ְצנוָעה ְוִאְתֲחֵזי ְלאֹוָלָדא ּבְ ֶגֶפן. ּ ֶפן ָלא ִאְתַנְטָעא אָל, ּכְ א ַּמה ּגֶ

ִזיָנא ָאֳחָרא ִזיָנה ְוָלא ּבְ ַבר ָנׁש ָאֳחָרא. ּּבְ ָרא ָלא ֶתֱעַבד ְנִטיָען ּבְ ָתא ְדָכׁשְ ך ִאּתְ ַמה . ְּכָ
יה ְרִכיָבה ֵמִאיָלָנא ָאֳחָרא ֶפן ָלא ִאית ּבֵ ָרא ָהִכי ָנֵמי, ּּגֶ ָתא ְדָכׁשְ ּאוף ָהִכי ִאּתְ ּ.  

  א''דף קטז ע
ִתיֵלי ֵזיִתיםּבָ) א''דף קטז ע(, ֲּחֵמי ָמה ַאְגָרה ׁשְ ל . ֶָניך ּכִ ַּמה ֵזיִתים ָלא ָנְפֵלי ַטְרַפְייהו ּכָ ּ

א ְוֻכְלהו ְקׁשוִרין  ּתָ ּיֹוֵמי ׁשַ ּ ִדיר)א בסירי''נ(ּ ִתיֵלי ֵזיִתים ָסִביב ,  ּתָ ׁשְ ֶניך ּכִ ָאוף ָהִכי ּבָ ּ
ְלָחֶנך ֶבר ְיֵרא ְיָי. ְָלׁשֻ ה ִכי ֵכן ְיֹבַרך ּגָ ְתֵריה ִהּנֵ ִתיב ּבַ ְַמה ּכְ ֶבר. ּ ה ִכי ֵכן ְיֹבַרך ּגָ . ְַמאי ִהּנֵ

ֵעי ֵליה ה ֵכן ִמּבָ ה. ִּהּנֵ ָאה ִמָלה ָאֳחָרא ְדאֹוִליְפָנא ָדא ִמיּנָ ֶּאָלא ְלַאְסּגָ ּ ּ ּ ְּדָכל ִזְמָנא , ּ
ִתיֵלי ֵזיִתים ִאֵל ׁשְ ֶניך ּכִ ְבָיכֹול ּבָ ְדָקא ָחֵזי ָלה ּכִ ַאְתָרה ּכְ א ֲהָוה ְצִניָעא ּבְ ִכיְנּתָ ִּדׁשְ ָ ּ ּ ין ּ

ַאְרָעא ָראן ּבְ ד ׁשָ ָרֵאל ּכַ ְלָחְנך. ִיׂשְ י . ָָסִביב ְלׁשֻ ִנין ְוָחָדאן ַקּמֵ ָתאן וְקֵרִבין ָקְרּבָ ְּדָאְכֵלי ְוׁשָ ּ
ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ ִגיַנְייהו, ְּ ִאין ּבְ ְרָכן ִעָלִאין ְוַתּתָ ּוִמְתּבָ ּּ.  

א ָנְפַקת ִכיְנּתָ ָרֵאל ֵמ, ְּלָבַתר ִדׁשְ לו ִיׂשְ ַמָיא ִּאְתּגָ יֵני ַעּמָ ַּעל ְפתֹוָרא ְדֲאבוהֹון ְוֲהוו ּבֵ ּ ּ ּ
ִריך הוא ִדְכִתיב  א ּבְ ר קוְדׁשָ הו ּבַ ח ּבְ ּגַ ל יֹוָמא ְוֵלית ְדַאׁשְ ְּוָצְווִחין ּכָ ּ ּ ּ ם )ויקרא כו(ְּ  ְוַאף ּגַ

ֶאֶרץ אֹוְיֵביֶהם ְוגו ְהיֹוָתם ּבְ ין ִעָלִאין ִמי. 'ֹזאת ּבִ ה ַקִדיׁשִ ּמָ ְּוָחִמיָנן ּכַ יִפיןּ ּקִ ְגֵזִרין ּתַ , ּתו ּבִ
א ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ָראן ּבְ ד ֲהוו ׁשָ ָרֵאל ּכַ א ְדאֹוַרְייָתא ְדָלא ִקְיימו ִיׂשְ ִגין עֹוָנׁשָ ְּוָכל ָדא ּבְ ּ ּ ּ ּ.  



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]182דף [ -ּ

ִתיב ְמָחה וְבטוב ֵלָבב )דברים כח(, ֲחֵמי ַמה ּכְ ׂשִ ר לא ָעַבְדּתָ ֶאת ְיָי ֱאלֶהיך ּבְ ַחת ֲאׁשֶ ּ ּתַ ּ ָ

ְמָחה, ּאי ְקָרא ִאיהו ָרָזאַה. ֵמֹרב ּכֹל ׂשִ ר לא ָעַבְדּתָ ּבְ ַחת ֲאׁשֶ ְזַמן ְדֹכֲהֵני ֲהוו ְקֵרִבין , ּתַ ּּבִ ּ
ְמָחה ׂשִ ִנין ַוֲעָלָוון ְוָדא ִהיא ּבְ ּוְבטוב ֵלָבב. ָקְרּבָ ָרֵאל , ֵמרֹוב ּכֹל. ִּאֵלין ֵליָוֵאי, ּ ֵּאלו ִיׂשְ ּ

יַנְייהו ְוָנְטֵלי ְּדֲהוו ֶאְמָצִעִיים ּבֵ ּ ל ִסְטִריןּּ ְרָכאן ִמּכָ יָת ַהּגֹוי לֹו )ישעיה ט(, ִּדְכִתיב.  ּבִ  ִהְרּבִ
ְמָחה ֲהֵני. ִּהְגַדְלּתָ ַהּשִׂ ִציר. ִּאֵלין ּכַ ּקָ ְמַחת ּבַ ׂשִ ְמחו ְלָפֶניך ּכְ ָׂשָ א , ּ ָרֵאל ְדקוְדׁשָ ֵּאלו ִיׂשְ ּ ּ ּ

ָר ִריך לֹון ִעּבוָרא ְדַחְקָלא ְוַיֲהֵבי ַמַעׂשְ ִריך הוא ּבָ ּּבְ ְּ ָלל. ּא ִמּכָֹלאְ ַחְלָקם ׁשָ ר ָיִגילו ּבְ ֲאׁשֶ ּּכַ ּ .
ָרא ִמּגֹו ִאְדָרא ִּאֵלין ֵליָוֵאי ְדָנְטָלא ַמַעׂשְ ּ.  

יָת ַהּגֹוי ִריך הוא ֲעַלְייהו . ָּדָבר ַאֵחר ִהְרּבִ א ּבְ ָרֵאל ִדְמֵהיְמנוָתא ְדקוְדׁשָ ִּאֵלין ִיׂשְ ּ ּ ּ ְּ ּ
ְדָקא ָחֵזי ְמָח. ּכְ ה, הלֹו ִהְגַדְלּתָ ַהּשִׂ ק ּבָ א ִעָלָאה ְדַאְבָרָהם ְדִאְתָדּבַ א ֵריׁשָ ָּדא ִאיהו ַדְרּגָ ּ ּ ּ ּ ּּ ,

ח ּכַ ּתַ יה ִאׁשְ דֹול ְוֶחְדָוה ּבֵ ְּדִאיהו ּגָ ּ ּ.  

  ב''דף קטז ע
ְמחו ְלָפֶניך ָׂשָ ך) ב''דף קטז ע(, ּ ָקא ּבָ ֲעָתא ְדָסְלִקין ְלִאְתַדּבְ ׁשַ ְּבְ ִציר. ּ ּקָ ְמַחת ּבַ ׂשִ ָּדא , ּכְ

ֶנֶסת ִי ִציר ִדיֵליה ֲהָוהּכְ ּקָ ְמַחת ּבַ ָרֵאל ְדׂשִ ּׂשְ ּ ָלל. ּ ַחְלָקם ׁשָ ר ָיִגילו ּבְ ֲאׁשֶ ּּכַ ר ָיִגילו. ּ ֲאׁשֶ , ּּכַ
יָתא ְדֹכָלא ֵראׁשִ ָלל ְוַטְרֵפי ַטְרָפא ּבְ ִזְמָנא ִדְמַחְלֵקי ׁשָ א ּבְ ָאר ֵחיִלין וְרִתיִכין ְלַתּתָ ִּאֵלין ׁשְ ּ ּּ ּ.  

י ְיהוָדה ָפַתח ְוָאַמ ַּרּבִ ָ ֵעת ַלֲעׂשֹות ַלְיָי ֵהֵפרו תֹוָרֶתך)תהלים קיט(, רּ ֵעת ַלֲעׂשֹות ַלְיָי . ּ
ֶּאָלא ָהא אוְקמוָה. ַּמהו ּ ָרֵאל ְדִאְקֵרי ֵעת, ֲאָבל ֵעת. ּ ֶנֶסת ִיׂשְ ָּדא ּכְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּ , ּכְ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ַמאי ְוַאל ָיֹבא ְבָכל ֵעת.  ְוַאל ָיֹבא ְבָכל ֵעת ֶאל ַהּקֶֹדׁש)ויקרא טז( , ּכְ
ה ָזָרה)משלי ז( ָמְרך ֵמִאּשָׁ . 'ְּ◌ריבו ִלְפֵני ְיָי ֵאׁש ָזָרה ְוגו1ּ ַוַיק)ויקרא י(ְּוָדא הוא . ָ ִלׁשְ

ְדָקא . ַמאי ַטְעָמא ֵעת ָרא ּכְ ִגין ְדִאית ָלה ֵעת וְזַמן ְלֹכָלא ְלָקְרָבא ְלִאְתַנֲהָרא ְלִאְתַחּבְ ּּבְ ּ ּ ּ
ָמא ְדַאּתְ. ְּיאות ָ ַוֲאִני ְתִפָלִתי ְלך ְיָי ֵעת ָרצֹון)תהלים סט(,  ָאֵמרּכְ ּ.  

ָמה ִדְכִתיב ם)שמואל ב ח(, ַלֲעׂשֹות ַלְיָי ּכְ ּ ַוַיַעׂש ָדִוד ׁשֵ ַדל . ּ ּתַ ְּדָכל ַמאן ְדִאׁשְ ּ ּ
ִריך הוא א ּבְ קוְדׁשָ ָרא ָלה ּבְ ן ַהאי ֵעת ְלַחּבְ ִאילו ָעִביד ְוַתּקֵ אֹוַרְייָתא ּכְ ּּבְ ּ ּ ה ְוָכל. ְּ ך ָלּמָ ְ ּכָ

ִגין ְדֵהֵפרו תֹוָרֶתך ָּבְ ּ ִריך הוא , ּ א ּבְ ח ִפירוָדא ְדקוְדׁשָ ּכַ ּתַ ְּדִאילו לא ֵהֵפרו תֹוָרֶתך ָלא ִאׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ ָּ
ָרֵאל ְלָעְלִמין   .ִּמִיׂשְ

  א''דף קיז ע
ִתיב ַגְווָנא ָדא ּכְ י יֹוֵסי ּכְ ּנָ)ישעיה ס(, ָּאַמר ַרּבִ ה ֲאִחיׁשֶ ִעּתָ ה. הּ ֲאִני ְיָי ּבְ ִעּתָ ַּמהו ּבְ ּ .

ֵעת ה ה. 'ּבְ ּנָ ֵדין ֲאִחיׁשֶ ְּדָתקום ֵמַעְפָרא ּכְ י . ּ ל ָדא יֹוָמא ַחד ֶנֱאַלְמּתִ י יֹוֵסי ְוִעם ּכָ ָּאַמר ַרּבִ
ּדוִמָי ַלק וא, ה''ּ ִגין ְדִאְסּתַ ּּבְ ח, א''ו ִמן ה''ּ ּכַ ּתַ ֵדין ִדּבור ִאְתַאָלם, ְוקֹול ָלא ִאׁשְ ּּכְ ּ ּוְבִגין . ּ
ך  ל ַההוא יֹוָמא ְּכָ ַעְפָרא ּכָ ִכיַבת ּבְ ָאה. א''ּ ְדה)דנא(ִּהיא ׁשְ ּוַמאן ִאיהו ֶאֶלף ֲחִמּשָׁ ְוַאף , ּ

ָאה ָרָזא ְדה ָגלוָתא ַעד ָלא ֵייעול ַההוא ֶאֶלף ֲחִמּשָׁ ב ְדַאְקִדיַמת ּבְ ַּעל ּגַ ּ ּ ּ ְוַכד ֵייֵתי , א''ּ
ִתיָתָאה ְדִאיהו ָרָזא  ֶּאֶלף ׁשְ ֵדין וא, ו''ְּדוא) א''דף קיז ע(ּ   .א''ו יֹוִקים ְלה''ּכְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]183דף [ -ּ

ִזְמָנא  ין ֶנֶפׁש)שמות ט ב(ּבְ ּתִ ר ׁשִ ית ִזְמִנין ֶעׂשֶ ִלימו וא,  ׁשִ ֵדין ׁשְ ר ִזְמִנין''ּּכְ , ו ֶעׂשֶ
ר''וא ית ִזְמִנין ֶעׂשֶ י)בעשר(ו ָסְלָקא '' וא)ו''דוא(, ו ׁשִ ה''וא',  ּבְ   .א''ו ָנֲחָתא ּבְ

ִלים וא ּתְ ר''ִאׁשְ ית ִזְמִניןו ּגֹו ֶעׂשֶ ין ְלָאְקָמא ֵמַעְפָרא,  ׁשִ ּתִ ֵדין ֲהוו ׁשִ ין , ּּכְ ּתִ ּוְבָכל ׁשִ
ף ה ּקַ ִתיָתָאה ִאְתּתַ ין ֵמַההוא ֶאֶלף ׁשְ ּתִ ָפא''ְּוׁשִ ּקְ ַדְרּגֹוי ְלִאְתּתַ ית ְמָאה . א ְוַסְלָקא ּבְ ּוְבׁשִ

ְרֵעי ְדָחְכְמָתא ְלֵעיָלא  חון ּתַ ִתיָתָאה ִיְתַפּתְ ִנין ִלׁשְ ּׁשְ אּ ּוַמּבוֵעי ְדָחְכְמָתא ְלַתּתָ ן , ּ ּקַ ְוִיְתּתַ
ִביָעָאה ׁשְ א . ַעְלָמא ְלָאֳעָלא ּבִ ְמׁשָ ִתיָתָאה ֵמִכי ָעַרב ׁשִ יֹוָמא ׁשְ ן ּבְ ּקַ ַבר ָנׁש ְדִמְתּתַ ּּכְ

א ּתָ ּבַ ׁשַ ָנה ְלַחֵי)בראשית ז(ְְוִסיָמִניך . ּאוף ָהִכי ָנֵמי. ְלֲאָעָלא ּבְ ׁש ֵמאֹות ׁשָ ַנת ׁשֵ ׁשְ י ֹנַח ּ ּבִ
ה' ְוגו הֹום ַרּבָ ל ַמְעְיינֹות ּתְ   .ִּנְבְקעו ּכָ

ָמה ְדאוְקמוָה ַחְבַרָייא ְדִאיהו יֹוָמא  יר ִמּכְ ל ָדא ֲאִריכו ִזְמָנא ַיּתִ י יֹוֵסי ּכָ ָּאַמר ֵליה ַרּבִ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
יר ִדְכִתיב ָרֵאל ְוָלא ַיּתִ לוָתא ִדְכֶנֶסת ִיׂשְ ַּחד ּגָ ּ ל ַהיֹום ָדָוה ְנָתַנִני ׁשֹוֵמָמ)איכה א(, ּ ּה ּכָ ּ .

ֵני ַעְלָמא  א וְביֹוֵמי ִדׁשְ ָמא ַקִדיׁשָ ָרִזין ְדַאְתָוון ִדׁשְ א ּבְ ָּאַמר ֵליה ָהִכי אֹוִליְפָנא ֵמַאּבָ ּ ּ ּ ּ ּ
ית ְוֹכָלא ָרָזא ָחָדא ִאיהו ּוְביֹוֵמי ִדְבֵראׁשִ ּּ.  

ְגָווֵני  ֲעָנָנא ּבִ א ּבַ ּתָ ָטא ְלַבֲעָלה  ְנִהיִרין )עב ב(ּוְכֵדין ִיְתֲחֵזי ַקׁשְ ָתא ְדִמְתַקּשְׁ ִאּתְ ּּכְ
ִפיר הוא)בראשית ט(, ִּדְכִתיב ִרית עֹוָלם ְוָהא אוְקמוָה ְוׁשַ ּ וְרִאיִתיָה ִלְזּכֹר ּבְ ּ ּ , ּוְרִאיִתיָה. ּּ

ְדָקא ְיאות ְגָווִנין ְנִהיִרין ּכְ ִרית עֹוָלם. ּּבִ ִרית עֹוָלם. ּוְכֵדין ִלְזּכֹר ּבְ ֶנֶסת . ַמאן ּבְ ָּדא ּכְ
ָרֵאלִי ר וא, ׂשְ ה''ְוִיְתַחּבַ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ַוִיְזּכֹר ֱאלִהים ֶאת , ְּוֵייִקים ָלה ֵמַעְפָרא, א''ו ּבְ ּּכְ

ִריתֹו ִרית. ּבְ ָרֵאל ְדִאיִהי ּבְ ֶנֶסת ִיׂשְ ָּדא ּכְ ִרית ְוגו, ּ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ְוָהְיָתה ְלאֹות ּבְ   .'ּכְ
ד ִיְתַער וא י ה''ּכַ ֵד, א''ו ְלַגּבֵ ָעְלָמא ּכְ ּין ָאִתין ִעָלִאין ִיְתָערון ּבְ ּ וְבנֹוי ִדְראוֵבן )רלו א(ּ ּ
ְּזִמיִנין ְדִיְתָערון ָכל ַעְלָמא, ּ ר ָלה , ְקָרִבין ּבְ ָרֵאל יֹוִקים ָלה ֵמַעְפָרא ְוִיְדּכַ ּוְכֶנֶסת ִיׂשְ ּ ּ

ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ ה ּג. ְּ ִריך הוא ְלַגּבָ א ּבְ ח קוְדׁשָ ּכַ ּתַ ְּוִיׁשְ ּ ן ואְּ ּבַ חוׁשְ לוָתא ּכְ ֹּו ּגָ ית ''ּ ו ׁשִ
ִנין. )עשר(' ִזְמִנין י ית ׁשְ ר ִזְמִנין ׁשִ ד נוְקִמין, ֶעׂשֶ יקום ְוִיְתַפַקד ַעְלָמא ְלֶמְעּבַ ּוְכֵדין ּתֵ ּ ּּ ,

ְוַמאן ְדִאיהו ָמִאיך ִיְתְרֵמי ּ ּ ּ.  

  ב''דף קיז ע
ִגין  ִפיר ָקֲאַמְרּתְ ּבְ י יֹוֵסי ׁשַ ָּאַמר ֵליה ַרּבִ ְּדִאיהו ּגֹו ָרָזא ְדַאְתָוון) ב''ף קיז עד(ּ ּ ְוֵלית ָלן . ּ

ין ָאֳחָרִנין ן ְוִקּצִ ּבַ ן ָדא , ְּלַאְתָעָרא חוׁשְ ּבַ ָחן חוׁשְ ּכְ ִסְפָרא ְדַרב ֵייָבא ָסָבא ַאׁשְ ְּדָהא ּבְ ּ ּ ּ
ְרֶצה ָהָאֶרץ)ויקרא כו(, ִּדְכִתיב ְּוהוא ָרָזא ְדוא.  ָאז ּתִ י ֶאת  )ויקרא כו(, ּו ִדְכִתיב''ּ ְוָזַכְרּתִ

ִריִתי ַיֲעקֹוב ְוָדא הוא וא ֲחָדא''ּּבְ ָּדא , ּוְלָבַתר ְוָהָאֶרץ ֶאְזּכֹור, ְּוַעל ָדא ֶאְזּכֹור, ּו ּכָֹלא ּכְ
ָרֵאל ֶנֶסת ִיׂשְ ְרֶצה. ּכְ ִריך הוא. ּתִ א ּבְ י קוְדׁשָ ְתְרֵעי ַאְרָעא ְלַגּבֵ ּּתִ ְּ.  

ֲּאָבל יֹוָמא ַחד ְדָאְמרו ַחְבַרָייא ַוַד ּ ִריך הוא ְוֹכָלא ּ א ּבְ י קוְדׁשָ ִניז ַקּמֵ ּאי ּכָֹלא הוא ּגָ ּּ ּ ְּ

א ָמא ַקִדיׁשָ ָרָזא ְדַאְתָוון ִדׁשְ ַכח ּבְ ּתְ ִּאׁשְ י ֵייָסא , ּ ֵלי לֹון ַרּבִ ִאּנון ַאְתָוון ּגָ ְּדָהא ָגלוָתא ּבְ ּ ּ
ְלָיין ְוָגֵלי לֹון, ָהָכא ִאּנון ַאְתָוון ִאְתּגַ א ּבְ ּתָ ְּוַהׁשְ ּ.  



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]184דף [ -ּ

א ֲחֵזיָאַמר ֵל ָרה, ּיה ּתָ ָדא ׂשָ ד ִאְתַפּקְ ְּדָאִפילו ּכַ ּ יד ָלה, ּּ ֵּמַהאי ַדְרָגא ָלא ַפּקִ ֶּאָלא , ּ
ָרָזא ְדוא ָרה ְוגו, ו''ּבְ ִּדְכִתיב ַוְיָי ָפַקד ֶאת ׂשָ ָרָזא ְדוא. 'ּ ִגין ְדֹכָלא ּבְ ּּבְ ּוְבָהא , ּו ִאיהו''ּ
ִליל ּכָֹלא ְלָיא ּכָֹלא, ּּכָ ּוֵביה ִאְתּגַ ּ ּ ל ָסִתים,ּ ֵלי ּכָ ִגין ְדָכל ִמָלה ְדִאיִהי ְסִתיָמא ִאיִהי ּגַ ּ ּבְ ּּ ּ .

ִאְתַגְלָיא ִויַגֵלי ַמה ְדִאיהו ָסִתים ְּוָלא ָאֵתי ַמאן ְדִאיהו ּבְ ּ ּ ּּ ּ.  
לוָתא ַעד ַההוא ִזְמָנא ָכא ּגֹו ּגָ ה ִאית ָלן ְלִאְתַמּשְׁ ּמָ י יֹוֵסי ּכַ ָּאַמר ַרּבִ ֵלי ֵליה , ּ ְּוֹכָלא ּתָ ּ

אק ְתיוְבּתָ ד ְיתובון ּבִ ִריך הוא ּכַ א ּבְ ּוְדׁשָ ּ ּ ּ ִּאי ִיְזּכו ְוִאי ָלא ִיְזּכו. ְּ ַהאי , ּ ר ּבְ ָמה ְדִאְתּמָ ּכְ
ה ּנָ ה ֲאִחיׁשֶ ִעּתָ ְּקָרא ִדְכִתיב ֲאִני ְיָי ּבְ ה. ּ ִעּתָ ה לא ָזכו ּבְ ּנָ ָּזכו ֲאִחיׁשֶ ּ ּ.  

ַּעד ְדֲהוו ָאְזֵלי, ֲּאְזלו י יֹוֵסי , ּ ֲאַתר ָדא ָיִתיְבָנא יֹוָמא ָאַמר ַרּבִ א ְדָהא ּבְ ּתָ ְרָנא ַהׁשְ ַּאְדּכַ ּ
א ַהאי , ַחד ִעם ַאּבָ ָחא ּבְ ּכָ ִנין ְלַאׁשְ ין ׁשְ יּתִ ד ָמטון יֹוָמך ְלׁשִ ין ַאְנּתְ ּכַ ִרי ַזּמִ ְְוָאַמר ִלי ּבְ ּ

ֲּאַתר ִסיָמא ְדָחְכְמָתא ִעָלָאה ּכַ, ּ ְוָלא ְיַדְעָנא ִאי , ְחָנאְּוָהא ָזִכיָנא ְלִאּנון יֹוִמין ְוָלא ַאׁשְ
י ִמִלין ְדָקֲאָמָרן אֹו ַהִהיא ָחְכְמָתא ְדִאיהו ָאַמר ַּהּנֵ ּ ּ ּ.  

  א''דף קיח ע
ד ִיְמטון קוְלִפין ְדנוָרא ּגֹו ְטִהיֵרי ְיָדך ִאְתֲאִביד ִמיָנך ְְוָאַמר ִלי ּכַ ְ ּ ּ ּ א . ּ ֲּאִמיָנא ֵליה ַאּבָ

ה ְיַדְעּתְ ּמֶ י ּתְ. ּבַ ַהּנֵ ך ְיַדְעָנאָאַמר ִלי ּבְ ְֵרין ִצפֹוִרין ְדַאֲעָברו ַעל ֵריׁשָ ּ ּ ַּאְדָהִכי ִאְתְפַרׁש . ּ ּ
א  י יֹוֵסי ְוָעאל ּגֹו ְמַעְרּתָ ח ִסְפָרא ַחד ְדֲהָוה ָנִעיץ ּגֹו נוְקָבא ) א''דף קיח ע(ַרּבִ ּכַ ָּחָדא ְוַאׁשְ ּ

א ְסָייֵפי ְמַעְרּתָ ָרא ּבִ יה, ְּדִטּנָ   .ָּנַפק ּבֵ
יָון ְדָפַתח  ִליִפין ְדַאְתָוון ְדִאְתְמָסרו ְלָאָדם ָהִראׁשֹון וְבהו ּּכֵ ְבִעין וְתֵרין ּגְ ֵּליה ָחָמא ׁשִ ּ ּ ּ ּ ּ ּ

א  ַתר ָפרוְכּתָ ָלן ּבָ ְלּגְ ין ְוָכל ִאּנון ְדָבַתר ֵריַחָיא ְדִמְתּגַ ל ָחְכְמָתא ְדִעָלִאין ַקִדיׁשִ ֲּהָוה ָיַדע ּכָ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ
ּּגֹו ְטִהיִרין ִעָלִאין ְוָכל ִאּנו יִנין ְלֵמיֵתי ְלָעְלָמאּ ּן ִמִלין ְדַזּמִ ַּעד יֹוָמא ְדֵיקום ֲעָנָנא , ּ ּ
יך ָעְלָמא ְְדִבְסַטר ַמֲעָרב ְוַיְחׁשִ ּ.  

ַההוא ִסְפָרא רו ְלִמְלֵעי ּבְ י ְיהוָדה ְוׁשָ ָּקָרא ְלַרּבִ ּ ָלָתא , ּ ֵרי אֹו ּתְ ָּלא ְסִפיקו ְלִמְלֵעי ּתְ
ִּסְטִרין ְדִאּנון ַאְתָוון ַעד ְדֲה ּ ַהִהיא ָחְכָמה ִעָלָאהּ ִלין ּבְ ּכְ ּוו ִמְסּתַ יָון ְדָמטו ְלִמְלֵעי , ּ ּּכֵ ּ

עו ָדא ִעם ָדא ּתָ ְסִתירו ְדִסְפָרא וִמׁשְ ּּבִ ּ ּ ּ ּ א ְוִעְלעוָלא ְדרוָחא וָבַטׁש , ּ ִביָבא ְדֶאׁשָ ָּנַפק ׁשְ ּ ּ ּ ּ
ְייהו יֵדיהֹון ְוִאְתֲאִביד ִמּנַ י יֹוֵסי ְוָאַמר ִדי. ּּבִ ָכה ַרּבִ ן אֹו ּּבָ ּבָ לֹום חֹוָבה ִאיהו ּגַ ְּלָמא ַחס ְוׁשָ

ין ְלִמְנַדע ֵליה ְּדָלאו ֲאַנן ַזּכִ ּ.  
עו ֵליה עֹוָבָדא ָדא ּתָ ְמעֹון ִאׁשְ י ׁשִ י ְדַרּבִ ד ָאתון ְלַגּבֵ ּּכַ ּ ֵקץ , ּ ָּאַמר לֹון ִדיְלָמא ּבְ

ְדֵלי ּתַ יָחא ְדִאּנון ַאְתָוון ֲהֵויתון ִמׁשְ ְּמׁשִ ּ ּ ָּאְמרו ֵליה ָד, ּ ּ י ּ ּא ָלא ַיְדִעיָנן ְדָהא ּכָֹלא ִאְתְנׁשֵ ּ
ך . ִמיָנן ל ּכָ ֵלי ּכָ ָדא ְדִיְתּגְ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ְמעֹון ֵלית ְרעוָתא ְדקוְדׁשָ י ׁשִ ְָאַמר לֹון ַרּבִ ְּ ּ ּ ּ

ָחא ְט, ְלַעְלָמא ּכָ יָחא ֲאִפילו ַרְבֵיי ְדַעְלָמא ְזִמיִנין ְלַאׁשְ ְּוַכד ְיֵהא ָקִריב ְליֹוֵמי ְמׁשִ ִמיִרין ּ
ִנין ּבְ ין ְוחוׁשְ יה ִקּצִ ְּדָחְכְמָתא וְלִמְנַדע ּבֵ ּ ּ ְלָיא ְלֹכָלא ֲהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ ּוְבַההוא ִזְמָנא ִאְתּגַ ּ ּּ ּ

ים ְוגו)צפניה ג( י ָאז ֶאְהפֹך ֶאל ַעּמִ ְ ּכִ ָרֵאל ֵמַעְפָרא . ַּמהו ָאז. 'ּ ֶנֶסת ִיׂשְ ִזְמָנא ְדֵתיקום ּכְ ּּבְ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]185דף [ -ּ

ְּויֹוִקים ָלה קו ם ְיָי ּ ׁשֵ ָפה ְברוָרה ִלְקֹרא ֻכָלם ּבְ ים ׂשָ ֵדין ֶאְהפֹך ֶאל ַעּמִ ִריך הוא ּכְ א ּבְ ְּדׁשָ ּ ְּ ְּ
ֶכם ֶאָחד   .ּוְלָעְבדֹו ׁשְ

  ב''דף קיח ע
א ֲחֵזי ה, ּתָ ְגּבָ ע ַאְבָרם ָהלֹוך ְוָנסֹוַע ַהּנֶ יה ַוִיּסַ ִתיב ּבֵ ב ְדַאְבָרָהם ּכְ ְַאף ַעל ּגַ ּ ּ ְוָכל . ּ

יהַּמְטָלנֹוי ֲהוו ר ּבֵ ְדָקא ְיאות ַעד ְדִאְתְיִליד , ּ ְלָדרֹוָמא ְוִאְתַקּשַׁ יה ּכְ ָּלא ָסִליק ְלדוְכּתֵ ּ ּ ּ
רו , ִיְצָחק ֲהֵדיה ְוִאְתַקּשְׁ ף ּבַ ּתַ ּתַ ַלק ְלַאְתֵריה ְוִאיהו ִאׁשְ יָון ְדִאְתְיִליד ִיְצָחק ִאְסּתַ ּּכֵ ּ ּ ּ דף קיח (ּּ

ָדא) ב''ע   .ָּדא ּבְ
ך ִאיהו ָקֵר ְּבִגין ּכָ א, ּי ֵליה ִיְצָחק ְוָלא ָאֳחָראְ ֶאׁשָ ָפא ַמָיא ּבְ ּתְ ִגין ְלׁשַ ִּדְכִתיב ַוִיְקָרא , ּבְ ּ

ָרה ִיְצָחק ר ָיְלָדה לֹו ׂשָ נֹו ַהּנֹוַלד לֹו ֲאׁשֶ ם ּבְ ִים, ַמאן ַהּנֹוַלד לֹו. ַאְבָרָהם ֶאת ׁשֵ   :ֵאׁש ִמּמַ
ר ָיְלָד ְצִרית ֲאׁשֶ ן ָהָגר ַהּמִ ָרה ֶאת ּבֶ ֶרא ׂשָ י ִחָייא. ה ְלַאְבָרָהם ְמַצֵחקַוּתֵ , ָּאַמר ַרּבִ

ֵביָתא ְדַאְבָרָהם ָמֵעאל ּבְ ִּמיֹוָמא ְדִאְתְיִליד ִיְצָחק ְוֲהָוה ִיׁשְ ָמא, ּ ׁשְ ָמֵעאל ּבִ ַלק ִיׁשְ , ָּלא ִאְסּתַ
יה ר ַקּמֵ ְרָיא סֹוְסִפיָתא ָלא ִאְדּכַ ֲאַתר ְדַדֲהָבא ׁשַ ּּבְ ן ָהָגר ַהּמִ, ּ ך ֶאת ּבֶ ְוְבִגין ּכָ ַבר , ְצִריתּ ּגְ

יה ְדִיְצָחק ָרא ַקּמֵ ְּדָלא ִיְתֲחֵזי ְלַאְדּכָ ּ ּ.  
ָרה ֶרא ׂשָ י ִיְצָחק ַוּתֵ ָרה, ָאַמר ַרּבִ ֵעיָנא ִדְקָלָנא ָחַמאת ֵליה ׂשָ ְּדָלא ָחַמאת ֵליה , ּּבְ ּ

ָרא ְדַאְבָרָהם ֵעיָנא ְדִאיהו ּבְ ּּבְ ּ ְצִרית, ּ ָרא ְדָהָגר ַהּמִ ֶּאָלא ְדִאיהו ּבְ ּ ּ ָרהּו, ּ ֶרא ׂשָ ך ַוּתֵ . ְְבִגין ּכָ
ֵעיָנא ָדא ְוֹלא ַאְבָרָהם ָרה ָחַמאת ֵליה ּבְ ְּדׂשָ ן ָהָגר , ּ ִתיב ֶאת ּבֶ ַאְבָרָהם ֹלא ּכְ ְּדִאילו ּבְ ּ

נֹו   .ֶּאָלא ֶאת ּבְ
א ֲחֵזי נֹו, ּתָ ֵעיִני ַאְבָרָהם ַעל אֹודֹות ּבְ ִתיב ַוֵיַרע ַהָדָבר ְמֹאד ּבְ ְּלָבַתר ַמה ּכְ ְוָלא . ּ

ְצִריתּכְ ן ָהָגר ַהּמִ ְצִרית. ִתיב ַעל אֹודֹות ּבֶ ן ָהָגר ַהּמִ ָרה ֶאת ּבֶ ֶרא ׂשָ ך ַוּתֵ ְוָלא . ְְבִגין ּכָ
ִריה ְדַאְבָרָהם ָּחַמאת ְדִאיהו ּבְ ּ ּ ּ.  

ָרה ִאיהו א ְדׂשָ ְחּתָ ּבַ ְמעֹון ָאַמר ַהאי ְקָרא ּתוׁשְ י ׁשִ ַּרּבִ ִגין ְדָחַמאת ֵליה ְדָקא ְמַצֵחק , ּ ּּבְ ּ ּ
ֹּוָכִבים וַמָזלֹותְלּכ ָרא ְדַאְבָרָהם ְלֶמֱעַבד עֹוָבדֹוי ְדַאְבָרָהם, ָאְמָרה, ּ ָרא ָדא ּבְ , ַּוַדאי ַלאו ּבְ

יה ְצִרית ִאיהו ֲאַהַדר ְלחוָלָקא ְדִאּמֵ ָרא ְדָהָגר ַהּמִ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ך ַוּתֹאֶמר ְלַאְבָרָהם , ּ ְְבִגין ּכָ

ָנה ֵרׁש ָהָאָמה ַהזֹאת ְוֶאת ּבְ ּּגָ ִני ִעם ִיְצָחק,ּ ן ָהָאָמה ַהזֹאת ִעם ּבְ י ֹלא ִייַרׁש ּבֶ   .ּ ּכִ
ָרה אֹו ִלְבָרה י ָלה ׂשָ ך ְדַקּנֵ ְּוִכי ַסְלָקא ַדְעּתָ ּ ּ ִריך הוא , ְ א ּבְ ִּאי ָהִכי לא אֹוֵדי קוְדׁשָ ְּ

ה קֹוָלה, ִּעּמָ ַמע ּבְ ָרה ׁשְ ר ּתֹאַמר ֵאֶליך ׂשָ ִּדְכִתיב ּכֹל ֲאׁשֶ ִגין ְד. ָּ ֶּאָלא ּבְ ָּחַמאת ֵליה ּ
יה אוְלָפא ֵליה ִנּמוֵסי ְדּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ְוִאּמֵ ּּבְ ּּ ּ ּ ּ ּ ּ י , ּ ָרה ּכִ ך ֲאְמַרת ׂשָ ִגין ּכָ ְּבְ

ן ָהָאָמה ַהזֹאת ֲּאָנא ָיַדְעָנא ְדָלא ָיִרית ְלָעְלִמין חוָלָקא ִדְמֵהיְמנוָתא, ֹּלא ִייַרׁש ּבֶ ּ ְוָלא , ּ
ַעְלָמא ְדָאֵתיְּיֵהא ֵליה ַעְלָמא ֵדין ְוָלא ּבְ ִרי חוָלָקא ָלא ּבְ ה , ּ ִעם ּבְ ּוְבִגין ָכך אֹוֵדי ִעּמָ ְּ

ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ.  



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]186דף [ -ּ

ְדָקא ְיאות א ּכְ ְלחֹודֹוי ַזְרָעא ַקִדיׁשָ א ּבִ ָעא ְלַאְפָרׁשָ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ ך , ְּ ְִדְבִגין ּכָ ּ
ָרא ַעְלָמא ְדָהא ִי ִריך הוא ַעד ָלא ִיְבֵרי ַעְלָמאּּבָ א ּבְ ְרעוָתא ְדקוְדׁשָ ָרֵאל ָסִליק ּבִ ּׂשְ ּ ְּ ,

ִגיֵניה ך ָנַפק ַאְבָרָהם ְלַעְלָמא ְוַעְלָמא ִמְתַקֵיים ּבְ ּוְבִגין ּכָ ּּ ּ ָקְיימו )לא(ְוַאְבָרָהם ְוִיְצָחק , ְ
ְייהו ַעד ְדָנַפק ַיֲעֹקב ְלָעְל דוְכּתַ בו ּבְ ְּוָלא ִאְתַייׁשְ ּ ּ   .ָמאּ

ל ַעְלָמא יָון ְדָנַפק ַיֲעֹקב ְלַעְלָמא ִאְתָקְיימו ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק ְוִאְתְקַיים ּכָ ּּכֵ ּ ן ָנַפק , ּ ּמָ ּוִמּתַ
א ְלַעְלָמא א ַקִדיׁשָ ְדָקא ְיאות, ַּעּמָ א ּכְ ַגְווָנא ַקִדיׁשָ ְּוִאְתְקַיים ּכָֹלא ּכְ ּ ּ ך ָאַמר , ּ ְוְבִגין ּכָ ּ

ִריך  א ּבְ ְֵליה קוְדׁשָ ּ ֵרא ְלך , ּהואּ י ְבִיְצָחק ִיּקָ קֹוָלה ּכִ ַמע ּבְ ָרה ׁשְ ר ּתֹאַמר ֵאֶליך ׂשָ ָּכֹל ֲאׁשֶ ָּ
ָמֵעאל, ָזַרע ִיׁשְ ַבע. ְוֹלא ּבְ ֵאר ׁשָ ר ּבְ ִמְדּבַ ַתע ּבְ ֶלך ַוּתֵ ִתיב ְלָבַתר ַוּתֵ   .ְַמה ּכְ

  )סימן יט(השלמה מההשמטות 
ם ַאְבָרָהם ַבּבֶֹקר וכו ּכֵ ר' ַּוַיׁשְ י ּבְ ִהְזִהיָרה , ֹוָקא ָאַמרַרּבִ ְכָמה ֶאָלא ׁשֶ ם ַעל ׁשִ ָּמהו ׂשָ ּ ּ

ְכָמה וְכִתיב ֲהָתם  ם ַעל ׁשִ ִתיב ַהָכא ׂשָ ְתִחיָלה ּכְ ָהְיָתה ּבַ ָמה ׁשֶ ַּעל עֹול ָהֱאמוָנה ְוַלֲעמֹוד ּבְ ּ ּ
ָפט)ו''שמותט( ם לֹו ֹחק וִמׁשְ ם ׂשָ ּ ׁשָ ִכיָנה. ּ ִכיָנהּאוף ַהָכא ַעל ַה, ָמה ְלַהָלן ַעל ַהׁשְ ָמה . ׁשְ

ל ַאְבָרָהם ָחְזָרה ְלִקְלקוָלה ִדְכִתיב ְוֵתֵלך  ָרֲאָתה ַעְצָמה יֹוֵצאת ִמְרׁשותֹו ׁשֶ יָון ׁשְ ָתה ּכֵ ְֲעׂשְ ּ ּ ּ ּ
ָתע  ִתיב ַהָכא ַוּתֵ ית ָאִביָה ּכְ לוֵלי ּבֵ ִתְעֵתָעה ַאַחר ֲעבֹוָדה ָזָרה ְוּגִ ָתע ׁשֶ ָתע ָמהו ַוּתֵ ַּוּתֵ ּּ

ְעּתוִעים)' יירמיה(ּוְכִתיב ֲהָתם  ה ּתִ ה ַמֲעׂשֶ   )עד כאן מההשמטות(: ּ ֶהֶבל ֵהּמָ

ַתע וְכִתיב ָהָתם  ִתיב ָהָכא ַוּתֵ ְעּתוִעים)ירמיה י(ּּכְ ה ּתַ ה ַמֲעׂשֵ ִריך . ּ ֶהֶבל ֵהּמָ א ּבְ ְְוקוְדׁשָ ּ
ִביק ִגיֵניה ְדַאְבָרָהם ָלא ׁשָ ּהוא ּבְ ּ ָּלה ְוִלְבָרה. ּ ּ.  

א ֲחֵזי ַקְדִמיָתא ַכד , ּתָ ַמע ְיָי ֶאל ָעְנֵייךּבְ י ׁשָ ִתיב ּכִ ָרה ַמה ּכְ ה ְדׂשָ ּמָ ְָאְזַלת ִמּקַ ּ ּ .
ְבך א ֶאת קֹוָלה ַוּתֵ ּשָׂ ב ִדְכִתיב ַוּתִ ַתר ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ַאף ַעל ּגַ א ְדָטַעאת ּבָ ּתָ ְָוַהׁשְ ּ ּ ּ ַמה . ּּ

ַער ַמע ֱאֹלִהים ֶאל קֹול ַהּנַ י ׁשָ ִתיב ּכִ י ׁשָ. ּכְ ִתיב ּכִ   .ְַמע ֱאלִהים ֶאת קֹוֵלךְוָלא ּכְ
ם ר הוא ׁשָ ֲאׁשֶ י ִדיָנא ִדְלֵעיָלא. ּּבַ י ּבֵ א הוא ְלַגּבֵ ר עֹוָנׁשָ ָּהא אוְקמוָה ְדָלאו ּבַ ּ ּ ּ ְּדָהא , ּ

ִנין וְלֵעיָלא ֵליַסר ׁשְ ין ִמּתְ א ָעְנׁשִ י ִדיָנא ִדְלַתּתָ ִנין , ּּבֵ ִרים ׁשְ ּוֵבי ִדיָנא ִדְלֵעיָלא ֵמֶעׂשְ
ב ְדַחָייָבא ֲהָוהְוַא. ּוְלָהְלָאה ּף ַעל ּגַ א ִאיהו, ּ ר עֹוָנׁשָ ְּוָהא אוְקמוָה. ָּלאו ּבַ ְּוָדא הוא , ּ

ם ר הוא ׁשָ ֲאׁשֶ   .ִּדְכִתיב ּבַ
ִנין ִרין ׁשְ ַלק ֵמַעְלָמא ָעד ָלא ָמטון יֹומֹוי ְלֶעׂשְ י ֶאְלָעָזר ִאי ָהִכי ַמאן ְדִאְסּתַ ָּאַמר ַרּבִ ּּ ,

ׁש ִגי, ֵמָאן ֲאַתר ִאְתַעּנָ א ִאיהו ֶאָלא ּבְ ר עֹוָנׁשָ א ָלאו ּבַ ִנין וְלַתּתָ ֵליַסר ׁשְ ּן ְדָהא ִמּתְ ּ ּ
ֶחְטאֹוי ְדֲאבֹוי ִנין וְלֵעיָלא ַמהו. ּּבְ ֵליַסר ׁשְ ֲּאָבל ִמּתְ ִריך הוא ָחס , ּ א ּבְ ָּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ְּ

אי  ֲּעֵליה ְדֵלימות ַזּכַ ּ ַההו)ולא לימות חייב(ּ ּ ְוָיִהיב ֵליה ֲאַגר ַטב ּבְ ְּוָלא ֵלימות , א ָעְלָמאּ
ַההוא ָעְלָמא ְואוְקמוָה ׁש ּבְ ַּחָייב ְדִיְתַעּנָ ּ ּ ּ ּ.  

  א''דף קיט ע



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]187דף [ -ּ

ָּאַמר ֵליה ִאי ַחָייָבא הוא ְוָלא ָמטון יֹומֹוי  ּ יָון ) א''דף קיט ע(ּּ ִנין ַמהו ּכֵ ִרין ׁשְ ְּלֶעׂשְ
יה ַמאי הוא עֹוְנׁשֵ ַלק ֵמַעְלָמא ּבְ ְּדִאְסּתַ ּ ָדא ִאְתְקַיים ָּאַמר ֵליה . ּּ ּ ְוֵיׁש ִנְסָפה )משלי יג(ּּבְ

ָפט לא ִמׁשְ א ָנִחית ְלַעְלָמא ִאיהו . ּּבְ ְּדַכד עֹוָנׁשָ א )דינא(ּ ָוָנה ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ָלא ּכַ ּ ַאֲעַרע ּבְ
חו ֲעֵליה ִמְלֵעיָלא ּגָ ד ָלא ַאׁשְ ׁש ּכַ ָלא ְוִיְתַעּנַ ַההוא ְמַחּבְ ּּבְ ּ ּ.  

ִתיב ע)משלי ה(, ְּוֲעֵליה ּכְ ֻדנֹו ֶאת ָהָרׁשָ ָאה ַמאן ְדָלא ָמטון ''א.  ֲעוֹונֹוָתיו ִיְלּכְ ּת ְלַאְסּגָ ּ
א ֻדנֹו . יֹומֹוי ְלִאְתֲעָנׁשָ י ִדיָנא ִדְלֵעיָלא)את הרשע(ֲעוֹונֹוָתיו ִיְלּכְ ּוְבַחְבֵלי ַחָטאתֹו ,  ְוָלא ּבֵ ּ

א י ִדיָנא ִדְלַתּתָ ֵמך ְוָלא ּבֵ י. ְִיּתָ ִתיב ּכִ ך ּכְ ִגין ּכָ ר ְּבְ ֲאׁשֶ ַער ּבַ ַמע ֱאלִהים ֶאל קֹול ַהּנַ  ׁשָ
ם   .ּהוא ׁשָ

ְמעֹון ָפַתח ְוָאַמר י ׁשִ וא)ויקרא כו(, ַּרּבִ ִריִתי ַיֲעקֹוב ָמֵלא ּבְ י ֶאת ּבְ אי'' ְוָזַכְרּתִ . ו ַאּמַ
ְתֵרין ִסְטִרין ִאיהו  ֶּאָלא ּבִ א ְדָחְכ. ָרָזא ְדָחְכְמָתא ָחָדא. )אנון(ּ ְּדִאיהו ָרָזא ַדְרּגָ ֲאַתר . ְמָתאּ

יה ַיֲעֹקב ֵרי ּבֵ ְּדׁשָ ָמר. ּ ָרֵאל ִאּתְ לוָתא ְדִיׂשְ לוָתא, ֲּאָבל ַהאי ְקָרא ַעל ּגָ ְּדַכד ִאּנון ּגֹו ּגָ ּ ּ ,
ַּההוא ִזְמָנא ְדִיְתַפְקדון  ּ ָרָזא ְדוא)ביה יעקב(ּּ ּ ִיְתַפְקדון ּבְ ּ ִתיָתָאה. ו''ּ ֶאֶלף ׁשְ . ְּוִאיהו ּבְ

ָרָזא ְדואּ וְפִקיָדה )ואתחנן ער א( ית ִרְגֵעי וְפַלג ִעיָדן''ּבְ ִנין . ּו ׁשִ ין ׁשְ ּתִ ּוְבִזְמָנא ְדׁשִ ּ
יה ְדַיֲעֹקב ַמָיא ְפִקידו ִלְבַרּתֵ ִתיָתָאה ָיִקים ֱאָלה ׁשְ ֶאֶלף ׁשְ א ּבְ ְּלִעּבוָרא ְדַדּשָׁ ּ ּ ּ ּוֵמַההוא . ּּ ּ

ִנין וַפְלָגא ית ׁשְ ִּזְמָנא ַעד ִדְיֵהא ָלה ְזִכיָרה ׁשִ ּ ִנין ָאֳחָרִנין ְוִאּנון ּוֵמַה. ּ ית ׁשְ ּהוא ִזְמָנא ׁשִ ּ
ְבִעין  ּ וְתֵרין וַפְלָגא)ותלת(ׁשִ ּ ּ.  

ַאְרָעא  יָחא ּבְ א ְמׁשִ ֵלי ַמְלּכָ ית ִיְתּגְ ין ְוׁשִ יּתִ ׁשִ ְוַכד ּכָֹכָבא ,  ְדָגִליל)ט ב, שמות ז ב(ּבְ
ַבע ּכְֹכַבָיא ִמְסַטר ָצפֹון ְלָיא ְוׁשַ, ְּדִבְסַטר ִמְזָרח ִיְבַלע ׁשֶ ֵהא ּתַ א אוְכָמא ּתְ ְּלהֹוָבא ְדֶאׁשָ ּ

ין יֹוִמין יּתִ ְרִקיָעא ׁשִ ַעְלָמא ִלְסַטר ָצפֹון, ּבִ ּוְקָרִבין ִיְתָערון ּבְ ִאּנון , ּ ּוְתִרין ַמְלִכין ִיְפלון ּבְ ּ ּּ
  .ְקָרִבין

יה ְדַיֲעֹקב ְלִאַדְחָייא ָלה ַרּתֵ ַמָיא ַעל ּבְ ְלהֹון ַעּמְ ְּוִיְזַדְווגון ּכֻ ּ ּ ּ ּ ְּוַעל ַההוא .  ֵמָעְלָמא)לון( ּּ
ִתיב  ין )ירמיה ל( )והיתה(ִזְמָנא ּכְ ְיימון ַנְפׁשִ ַע וְכֵדין ִיְסּתַ ה ִיָוׁשֵ ּנָ ּ ְוֵעת ָצָרה ִהיא ְלַיֲעֹקב וִמּמֶ ּ ּ ּ ּּ

א ִּמּגוָפא וָבְעָיין ְלִאְתַחְדׁשָ ּ  )כל הנפש לבית יעקב הבאה מצרימה שבעים וכתיב(ְְוִסיָמִניך , ּ
ָאה ְלַיֲעֹקב ִמְצַרְיָמה ְוגו)ובראשית מ( ֶפׁש ַהּבָ ל ַהּנֶ ׁש'  ּכָ ים ָוׁשֵ ּשִׁ ל ֶנֶפׁש ׁשִ   .ּכָ

ָתא ְדרֹוִמי א ַרּבְ ׁשון ְלגֹו ַקְרּתָ ּנְ ל ַמְלֵכי ַעְלָמא ִיְתּכַ ְבִעין וְתַלת ּכָ ׁשִ ּּבְ ּ ִריך , ּ א ּבְ ְְוקוְדׁשָ ּ
א וַבְרָדא ְוַאְבֵני ַאְלָג ּהוא ִיְתַער ֲעַלְייהו ֶאׁשָ ּ דון ֵמַעְלָמאּ ר ִאּנון ְמָלִכין , ִּביׁש ְוִיְתַאּבְ ּּבַ

ָחא ְקָרִבין ָאֳחָרִנין ן ִויַהְדרון ְלַאּגָ ְּדָלא ִיְמטון ְלַתּמָ ּ ּ יָחא ִיְתַער . ּ א ְמׁשִ ּוֵמַההוא ִזְמָנא ַמְלּכָ ּ
ָכל ַעְלָמא ה ַחָייִלין ִמּכָ, ּבְ ין ְוַכּמָ ה ַעּמִ ּמָ יה ּכַ ׁשון ִעּמֵ ּנְ ְּוִיְתּכַ ּ ֵני , ל ְסָייֵפי ַעְלָמאּ ְוָכל ּבְ

ָכל ִאּנון ַאְתֵרי ׁשון ּבְ ּנְ ָרֵאל ִיְתּכַ ִּיׂשְ ּ.  
ִנין ְלֵמָאה ִלימו ִאּנון ׁשְ ּתַ ַּעד ְדִאׁשְ ּ ֵדין וא, ּּ ה''ּכְ ר ּבְ  )ישעיה סו(ּוְכֵדין , א''ו ִיְתַחּבַ

ל ַהּגֹוִים ִמְנָחה ַלְיָי ְוגו ל ֲאֵחיֶכם ִמּכָ ָמֵעאל ּו. 'ְּוֵהִביאו ֶאת ּכָ  ְזִמיִנין )ישראל(ְבֵני ִיׁשְ
ַההוא ִזְמָנא ְלַאְתָעָרא  ֵלם ִדְכִתיב)עליהון(ּּבְ ין ְדַעְלָמא ְלֵמיֵתי ַעל ְירוׁשָ ל ַעּמִ ּ ִעם ּכָ ּ ּ ,



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]188דף [ -ּ

ַל ם ַלִמְלָחָמה ְוגו)זכריה יד( ל ַהּגֹוִים ֶאל ְירוׁשָ י ֶאת ּכָ בו )תהלים ב(, ּוְכִתיב. 'ּ ְוָאַסְפּתִ ּ ִיְתַיּצְ
יחֹוַמְלֵכ ָחק ְיָי ִיְלַעג . ּי ֶאֶרץ ְורֹוְזִנים נֹוְסדו ָיַחד ַעל ְיָי ְוַעל ְמׁשִ ַמִים ִיׂשְ ּשָׁ ב ּבַ ּוְכִתיב יֹוׁשֵ
  .ָלמֹו

א ''ְלָבַתר וא ִגין ְלַחְדּתָ יִקין ּבְ ָמִתין ְדֲהוו ַעּתִ א ִנׁשְ ָרא וְלַחְדׁשָ ּו ְזִעיָרא ִיְתָער ְלִאְתַחּבָ ּ ּ ּ
ָמה ִדְכִתיב ָרא )שם קד( ,ַעְלָמא ּכְ יו וְכִתיב ְיִהי ְכבֹוד ְיָי ְלעֹוָלם ְלִאְתַחּבָ ַמֲעׂשָ ַמח ְיָי ּבְ ּ ִיׂשְ

ְדָקא ְיאות ָרא . ּּכְ ין ְלַחּבְ ִרָיין ַחְדּתִ ְלהֹון ּבְ יו ְלַנֲחָתא לֹון ְלָעְלָמא וְלֶמֱהֵוי ּכֻ ַמֲעׂשָ ַמח ְיָי ּבְ ִּיׂשְ ּ
ַחד ְלהו ּכְ ַּעְלִמין ּכֻ ּ.  
ִאין ִאּנון ּכָ אַּזּכָ ּתָ ּבַ ׁשַ ִתיָתָאה ְלֵמיַעל ּבְ ְסָייֵפי ֶאֶלף ׁשְ ַעְלָמא ּבִ ֲארון ּבְ ּתָ ּל ִאּנון ְדִיׁשְ ּ ּ ,

ְדָקא ְיאות וְלִמְלַקט  ְלחֹודֹוי ְלִאְזַדְווָגא ּכְ ִריך הוא ּבִ א ּבְ ֵדין ִאיהו יֹוָמא ַחד ְלקוְדׁשָ ְּדָהא ּכְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ

ַעְלָמא ִע ין ְלֶמֱהֵוי ּבְ ָמִתין ַחְדּתִ ַקְדִמיָתא ִדְכִתיבִנׁשְ ֲארו ּבְ ּתָ ּם ִאּנון ְדִאׁשְ ּ ּ  ְוָהָיה )ישעיה ד(, ּ
ַל ם ְירוׁשָ תוב ְלַחִיים ּבִ ל ַהּכָ ַלם ָקדֹוׁש ֵיָאֵמר לֹו ּכָ ְירוׁשָ ִציֹון ְוַהּנֹוָתר ּבִ ָאר ּבְ ׁשְ ַּהּנִ ּ ּּ ּ:  

ה ֶאת ַאְבָרָהם ַויֹ ַּוְיִהי ַאַחר ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה ְוָהֱאלִהים ִנּסָ ּ ּאֶמר ֵאָליו ַאְבָרָהם ַויֹאֶמר ּ
ִני י ְיהוָדה ָפַתח ְוָאַמר . ִהּנִ ַּרּבִ י ְוגו)תהלים מה(ּ ה הוא ַמְלּכִ ִלימו ְדָכל . 'ּ ַאּתָ ָּדא הוא ׁשְ ּ ּ ּ

ָדא ֲחָדא ָדא ּבְ ין ּכְ ַּדְרּגִ ּ.  

  ב''דף קיט ע
ַּצֵוה ְיׁשועֹות ַיֲעֹקב ִליחוָת, ּ ִליָחן ְדַעְבֵדי ׁשְ ל ִאּנון ׁשְ ּּכָ ּ ּ ַעְלָמא ְדֶליהֵוי ) ב''דף קיט ע(א ּ ּבְ

ְטָרא ְדִדיָנא ְטָרא ְדַרֲחֵמי ְוָלא ֶלהוֹו ִמּסִ ְלהו ִמּסִ ּּכֻ ְטָרא , ּ ִליָחן ִמּסִ ִגין ְדִאית ָמאֵרי ׁשְ ּּבְ
ָיא ְטָרא ְדִדיָנא ַקׁשְ ְטָרא ְדַרֲחֵמי ָלא ַעְבֵדי . ְּדַרֲחֵמי וִמּסִ ִליָחן ְדַאְתָיין ִמּסִ ִּאּנון ׁשְ ּ

ִל ָללׁשְ ַעְלָמא ּכְ   .ּיחוָתא ְדִדיָנא ּבְ
ִליָחא ְדַרֲחֵמי ֲהָוה ְוִאְתַהַפך  ִניָנן ׁשְ ֵלי ֵליה ְלִבְלָעם ָהא ּתָ ְְוִאי ֵתיָמא ָהא ַמְלָאָכא ְדִאְתּגְ ּ ּ ּ ּ

י. ָלא. ְלִדיָנא ּנֵ ּתַ ָרֵא, ְלעֹוָלם ָלא ִאׁשְ ִליָחא ְדַרֲחֵמי ֲהָוה ַלֲאָגָנא ֲעַלְייהו ְדִיׂשְ ֶּאָלא ׁשְ ל ּ
יגֹוְרָיא ֲעַלְייהו ּוְלֶמֱהֵוי ַסּנֵ ּוְלֳקְבֵליה הוא ִדיָנא, ּ ּ ִריך הוא, ּ א ּבְ ְּוָכך אֹוְרחֹוי ְדקוְדׁשָ ּ ְּ ד , ְ ּכַ

ּאֹוִטיב ְלָדא ַההוא ִטיבו ִדיָנא ְלָדא ּ ָרֵאל וְלִבְלָעם . ּ ִליָחא ְדַרֲחֵמי ֲהָוה ְלהו ְלִיׂשְ ך ָהא ׁשְ ּּכָ ּ ְ

ְִאְתַהַפך ְלִדיָנא ך ַצֵוה ְיׁשועֹות ַיֲעֹקבְבִגין. ּ ּ ּכָ ּ ְלחון , ָאַמר ָדִוד, ְ ּתַ ד ִיׁשְ יד ַעל ַעְלָמא ּכַ ַּפּקִ ּ ּ
ְטָרא ְדַרֲחֵמי ִליָחָאה ִדי ֶלֶהְוָין ִמּסִ   .ּׁשְ

ח פוְרָקָנא ְלהֹון ּגֹו  ּכַ ּתַ א ָאַמר ַצֵוה ְיׁשועֹות ַיֲעֹקב ְדִאּנון ּגֹו ַגְלָווָתא ְוִיׁשְ י ַאּבָ ַּרּבִ ּ ּ ּ ּּ
לו א ֲחֵזי. ְתהֹוןּּגָ ָחן ְדֲאָבָהן ַיֲעֹקב ֲהָוה, ּתָ ּבְ ּּתוׁשְ ְוִאְלָמֵלא ִיְצָחק ָלא ֲאָתא ַיֲעֹקב , ּ

ך ַצִוה ְיׁשועֹות ַיֲעֹקב ָדא ִיְצָחק, ְלַעְלָמא ּוְבִגין ּכָ ּ ּ ִזיב ִיְצָחק ְיׁשועֹות ַיֲעֹקב , ְּ ּתְ ְּדֵכיָון ְדִאׁשְ ּ
  .ֲּהוו

ַּוְיִהי ַאַחר ַהְדָבִרים ָהֵאֶל ָמר. הּ יֵמי ַעל ַצֲעָרא ִאּתְ ִניָנן ַוְיִהי ּבִ ְמעֹון ָאַמר ָהא ּתָ י ׁשִ , ַרּבִ
יה יֵמי ַטְפֵסי ְדַצֲעָרא ִאית ּבֵ ִתיב ּבִ ב ְדָלא ּכְ ַּוְיִהי ַאף ַעל ּגַ א , ַוְיִהי ַאַחר. ּ ַתר ַדְרּגָ ּּבָ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]189דף [ -ּ

ין ִעָלִאין ָאה ְדָכל ַדְרּגִ ּתָ ּּתַ ּ ּוַמאן ִאיהו ְדָבִרים, ּ ּ ָמא , ּ  לא ִאיׁש )שמות ד(ְדַאּתְ ָאֵמר ּכְ
  .ְּדָבִרים ָאֹנִכי

א ָדא ַתר ַדְרּגָ ּוַמאן ֲהָוה ּבָ ה ֶאת ַאְבָרָהם ְדַאְתָיא ֵיֶצר ָהָרע ְלַקְטְרָגא , ּ ְּוָהֱאלִהים ִנּסָ
ִריך הוא א ּבְ י קוְדׁשָ ַּקּמֵ ה ֶאת ַאְבָרָהם. ְּ ָלא ְוָהֱאלִהים ִנּסָ ּכָ ק ֶאת ִיְצָח. ָהָכא ִאית ְלִאְסּתַ

ֵעי ֵליה א ִדיֵליה . ִּמּבָ ר עֹוָנׁשָ ִנין ֲהָוה ְוָהא ֲאבֹוי ָלאו ּבַ ַבע ׁשְ ָלִתין ְוׁשֶ ר ּתְ ְּדָהא ִיְצָחק ּבַ ּ
ְּדִאְלָמֵלא ָאַמר ִיְצָחק ָלא ָבֵעיָנא ָלא ִאְתֲעַנׁש ֲאבֹוי ֲעֵליה, ֲהָוה ַמאי ַטְעָמא ְוָהֱאלִהים . ּ

ִתיב ִנּסָ ה ֶאת ַאְבָרָהם ְוָלא ּכְ   .ה ֶאת ִיְצָחקִנּסָ
ִדיָנא ָלָלא ּבְ ֶּאָלא ֶאת ַאְבָרָהם ַוַדאי ְדָבֵעי ְלִאְתּכְ ּ יה ִדיָנא , ּ ְּדָהא ַאְבָרָהם ָלא ֲהָוה ּבֵ ּ ּ

ְדַמת ְדָנא ַלל ִמּקַ ִליל ַמָיי, ּּכְ א ִאְתּכְ ּתָ ֶאׁשָ''ְוַהׁשְ ִלים ַעד . א''א ּבְ ְוַאְבָרָהם ָלא ֲהָוה ׁשְ
א ְדִאְתַעַטר ְלֶמ ּתָ ַּהׁשְ ַאְתֵריהּ ד ִדיָנא וְלַאְתָקָנא ֵליה ּבְ ְּעּבַ ּ ּ ּ.  

ִליל ַמָי א ְדִאְתּכְ ּתָ ִלים ַעד ַהׁשְ ֶאׁשָ''ְּוָכל יֹומֹוי ָלא ֲהָוה ׁשְ ַמָי''א ְוֶאׁשָ''א ּבְ , א''א ּבְ
ה ֶאת ַאְבָרָהם ְולא ֶאת ִיְצָחק ך ְוָהֱאלִהים ִנּסָ ְוְבִגין ּכָ ָלָלא , ּ ְּדַאְזִמין ַאְבָרָהם ְלִאְתּכְ

ִדיָנא ַמָי'' ֶאׁשָ)קלג ב(ָעאל , ְּוַכד ָעִביד ָדא, ּבְ ִלים ָדא ִעם ָדא''א ּבְ ּתְ ּא ְוִאׁשְ ְוָדא ָעִביד . ּ
ָדא ָלָלא ָדא ּבְ ִּדיָנא ְלִאְתּכְ ּוְכֵדין ֵיֶצר ָהָרע ֲאָתא ְלַקְטְרָגא ֲעֵליה ְדַאְבָרָהם ְדָלא . ּ ּ ּ ּ

ְדָקא ְיאות ַעד ְדַיֲעִביד ִד ִלים ּכְ ּתְ ִּאׁשְ ּ ִיְצָחקּ ְּדֵיֶצר ָהָרע ַאַחר ַהְדָבִרים ִאיהו ְוָאָתא . יָנא ּבְ ּ ּ
  .ְלַקְטְרָגא

ִתיב ְוָלא ִיְצָחק, ְּוָתא ֲחֵזי ָרָזא ְדִמָלה ב ְדָקֲאָמָרן ְדַאְבָרָהם ּכְ ַּאף ַעל ּגַ ִיְצָחק ָנֵמי , ּ
ַהאי ְקָרא יה ּבְ ִליל ּבֵ ה ֶאת , ִּאְתּכְ ה ְלַאְבָרָהם ָלא . ַאְבָרָהםָרָזא ִדְכִתיב ְוָהֱאֹלִהים ִנּסָ ִנּסָ

ִתיב ֶאָלא ֶאת ַאְבָרָהם ֶאת ַדְייָקא ְוָדא ִיְצָחק ּּכְ ְגבוָר. ּ ֲעָתא ּבִ ַהִהיא ׁשַ ְּדָהא ּבְ ָאה ''ּ ּתָ ה ּתַ
ְרָיא ְדָקא ְיאות, ׁשַ ִדיָנא ַעל ְיָדא ְדַאְבָרָהם ּכְ ן ּבְ ד ְוִאְזַדּמַ יָון ְדִאְתַעּקַ ּּכֵ ּ ּ ֵדין ִאְתַעַטר, ּ  ּּכְ

ִלילו ֶאׁשָ ֲהֵדיה ְדַאְבָרָהם ְוִאְתּכְ ַאְתֵריה ּבַ ּּבְ ּ ּ ַמָי''ּ ּא וְסִליקו ְלֵעיָלא''א ּבְ ח , ּ ּכַ ּתַ ּוְכֵדין ִאׁשְ
א ֶאׁשָ ְדָקא ְיאות ַמָיא ּבְ   .ַּמְחלֹוֶקת ּכְ

א ַרֲחָמָנא ְדִאְתֲעִביד ַאְכָזר)עבד(ַמאן  ָחא ַמְחלֹו. ּ ָחָמא ַאּבָ ּכָ ּתַ ִגין ְלִאׁשְ ֶקת ַמָיא ֶּאָלא ּבְ
ַאְתַרייהו  א וְלִאְתַעְטָרא ּבְ ֶאׁשָ ּּבְ ּ ן ּכָֹלא , )ג כדקא יאות''א ל''ד(ּ ּקַ ַּעד ְדָאָתא ַיֲעֹקב ְוִאְתּתַ ּ

ֵאי ָקנו ִעָלֵאי ְוַתּתָ ֵלִמין ְוִאְתּתַ ָהן ׁשְ ָלָתא ַאּבָ ְדָקא ְיאות ְוִאְתֲעִבידו ּתְ ּּכְ ּ ּ ּ:  

  א''דף קכ ע
ְנך ַָויֹאֶמר ַקח ָנא ֶאת ּבִ ְּוִכי ֵהיַאך ָיִכיל ַאְבָרָהם ְדִאיהו ָסָבא. ּ ּ ִגין ְדִיְצָחק . ְ ִּאי ֵתיָמא ּבְ
ַלל ָּלא ָנִפיק ֵמְרׁשוֵתיה ּכְ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ָיאֹות, ּ  ַקח ֶאת ַאֲהֹרן ְוֶאת )במדבר כ(, ֲאָבל ּכְ

ָרא ל ִמִלין וְלַאְדּבָ ָכא לֹון ּבְ ִגין ְלַאְמׁשָ נֹו ֶאָלא ּבְ ֶּאְלָעָזר ּבְ ּ ִריך ּ א ּבְ ְֹון ִלְרעוָתא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ
ִמִלין, ּהוא ּאוף ָהָכא ַקח ּבְ ר ָאַהְבּתָ ָהא . ּ ְנך ֶאת ְיִחיְדך ֲאׁשֶ ֶָאת ּבִ ּאוְקמוָה) א''דף קכ ע(ָ ּ .

ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר  ְּוֶלך ְלך ֶאל ֶאֶרץ ַהּמֹוִרָיה ּכְ ָ . ְ ֵאֵלך ִלי ֶאל ַהר ַהּמֹור)שיר השירים ד(ְ
  :ַּאְתָרא ְדִיְתֲחֵזיְלַאְתָקָנא ּבְ



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]190דף [ -ּ

י ַוִיּשָׂ ִליׁשִ יֹום ַהּשְׁ ּּבַ קֹום ֵמָרחֹוק''ם ֶא''א ַאְבָרָה''ּ י . ּת ֵעיָניו ַוַיְרא ֶאת ַהּמָ ִליׁשִ יֹום ַהּשְׁ ּּבַ
ָּהא אוְקמוָה ר ָאַמר לֹו ָהֱאלִהים ַמאי , ּ קֹום ֲאׁשֶ ָמר ַוָיָקם ַוֵיֶלך ֶאל ַהּמָ יָון ְדִאּתְ ְֶאָלא ּכֵ ּ ּ ּ ּ

קֹום ֵמָרחֹוקַטְעָמא  י ַוַיְרא ֶאת ַהּמָ ִליׁשִ יֹום ַהּשְׁ ּּבַ ֵרא ְלך . ּ י ְבִיְצָחק ִיּקָ ִגין ִדְכִתיב ּכִ ֶָאָלא ּבְ ּ ּ
י ִליׁשִ יֹום ַהּשְׁ יה ְוַהאי הוא ּבַ ָּזַרע ְוָדא הוא ַיֲעֹקב ְדָנַפק ִמּנֵ ּ ּ ּ קֹום ֵמָרחֹוק . ּ ַּוַיְרא ֶאת ַהּמָ

ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר    .חֹוק ְיָי ִנְרָאה ִלי ֵמָר)ירמיה לא(ּכְ
קֹום ָּדא הוא ַיֲעֹקב ִדְכִתיב. ַּוַיְרא ֶאת ַהּמָ ּ קֹום)בראשית כח(, ּ ח ֵמַאְבֵני ַהּמָ ל . ּ ַוִיּקַ ּכַ ִאְסּתַ

יה ין ְלֵמיַפק ִמּנֵ ִליָתָאה ְוָחָמא ֵליה ְלַיֲעֹקב ְדַזּמִ א ּתְ י ְדִאיהו ַדְרּגָ ִליׁשִ יֹום ַהּשְׁ ַּאְבָרָהם ּבַ ּ ּ ּ ּ ּ .
ָמה ְדֲאָמָרן ֵמָרחֹוק ְוָלא ִלְזַמן ָקִריבֵמָרחֹו   .ק ּכְ

ין ְלֵמיַפק  ל ְוָחָמא ְדַזּמִ ּכַ ד ִאְסּתַ ָבָחא ִאיהו ְלַאְבָרָהם ּכַ י ֶאְלָעָזר ַמאי ׁשְ ָּאַמר ֵליה ִרּבִ ּ ּ
יה ַיֲעֹקב ד ָאִזיל ְלֶמיֱעַקד ֵליה ְלִיְצָחק. ִּמּנִ ְּדָהא ּכַ ך ִאיהו ִד, ּ ל ּכָ ָבָחא ּכָ ָּלאו ׁשְ   .ּיֵליהְ

ָּאַמר ֵליה ַוַדאי  ְדַמת ְדָנא ָיַדע ַאְבָרָהם ָחְכְמָתא)והא(ּ ּ ָחָמא ֵליה ְלַיֲעֹקב ְדָהא ִמּקַ ּ ּ ,
ִלימו וְכֵדין ָחָמא ֵליה  ד ׁשְ ִליָתָאה ְלֶמְעּבַ א ּתְ י ְדִאיהו ַדְרּגָ ִליׁשִ יֹום ַהּשְׁ א ּבַ ּתָ ל ַהׁשְ ּכַ ְּוִאְסּתַ ּ ּ ּ ּ ּ

ְּלַיֲעֹקב ִדְכִתיב ַוַיְר קֹוםּ ִגין ְדָאִזיל . א ֶאת ַהּמָ א ַקְייָמא ֵליה ִמָלה ֵמָרחֹוק ּבְ ּתָ ֲּאָבל ַהׁשְ ּּ
ִריך הוא א ּבְ ָעא ְלַהְרֵהר ֲאַבְתֵריה ְדקוְדׁשָ ְּלֶמיֱעַקד ֵליה ְלִיְצָחק ְוָלא ּבָ ּ ּ ּ ְּ.  

ְלחֹודֹוי ֵּמָרחֹוק ָחָמא ֵליה ּגֹו ַאְסַפְקַלְרָיאה ְדָלא ָנֲהָרא ּבִ ּך ָחָמא ֵליה ְוָלא ּוְבִגין ּכָ, ּּ ְ

ִלי ּכָֹלא ִכיַח ַעל ַהאי ַאְסַפְקַלְרָיאה ְדָלא ַנֲהָרא , ִּאְתּגְ ְּדִאלו ַאְסַפְקַלְרָיאה ְדַנֲהָרא ֲהָוה ׁשְ ּ ּּ ּ ּ
ְדָקא ָיאֹות ִּאְתְקַיים ֲעֵליה ַאְבָרָהם ּכְ ְלחֹודֹוי ֲהָוה, ֲאָבל ֵמָרחֹוק, ּ   .ֵמָרחֹוק, ּבִ

ַלק ֵמ א ְדַיֲעֹקב ֲהָוהַּמאי ַטְעָמא ִאְסּתַ ִגין ְדַהאי ַדְרּגָ ַּהאי ִמָלה ַאְסַפְקַלְרָיאה ְדַנֲהָרא ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ .
א ַעל ַהאי ַדְרָגא ּתָ ח ַהׁשְ ּכַ ּתַ ּוְבִגין ְדַיֲעֹקב ַעד ָלא ִאְתְייִליד ָלא ִאׁשְ ִגין ִדיַהך . ּ ְְותו ּבְ ּ ּ

ל ַאְגָרא קֹום ֵמָרחֹוק ָדא ַיֲעֹק. ִויַקּבֵ ַּוַיְרא ֶאת ַהּמָ יהּ ָמר ֵמָרחֹוק ְדָלא ָזָכה ּבֵ ָמה ְדִאּתְ ּב ּכְ ּ .
ראייה בעינוי בהאי עלמא אלא מרחוק מגו האי דרגא דהא כד אתא יעקב הכא דאף על גב (

אמר אברהם ודאי קודשא בריך הוא ידע בגוונא אחרא , דאתו לההוא ראייה וחמא ליעקב
 ויאמר יצחק אל אברהם אביו מה כתיב לעילא. 'מיד ויבן שם אברהם את המזבח וגו, דאתחזי

ַלק . ּ ִמָיד))מדי(אבל מאי טעמא לא אתיב ליה . הא אוקמוה, ויאמר אבי ִגין ְדָהא ִאְסּתַ ֶּאָלא ּבְ ּ
י ְבִני ּנִ ִתיב ִהּנְ ך ּכְ ָרא וְבִגין ּכָ א ַעל ּבְ ְֵמַרֲחֵמי ְדַאּבָ ָלקו ַרֲחֵמי ְוִאְתַהַפך , ּ י ְדִאְסּתַ ּנִ ְִהּנְ ּ ּ ּ

  :ְלִדיָנא
ִתיב ַויֹאֶמר ָאִביו, ר ַאְבָרָהםַּויֹאֶמ ַעל , ְּוָלא ּכְ א ֶאָלא ּבַ ַאּבָ ְּדָהא ָלא ָקִאים ֲעֵליה ּכְ ּ ּ

יה ה. ַּמְחלֹוֶקת ֲהָוה ּבֵ ֵעי ֵליה. ֱאלִהים ִיְרֶאה לֹו ַהּשֶׂ ִּיְרֶאה ָלנו ִמּבָ ֶּאָלא . ַמאי ִיְרֶאה לֹו, ּ
ָּאַמר ֵליה ֱאֹלִהים ִיְרֶאה לֹו ְלַגְרֵמיה ד , ּ ְִאיהו ִיְצְטִריךּכַ ִני ְוָלא ִאְמָרא. ּ א ּבְ ּתָ . ֲאָבל ַהׁשְ

ֵניֶהם ַיְחָדו ִּמָיד ַוֵיְלכו ׁשְ ּ ּ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]191דף [ -ּ

ְמעֹון ָפַתח ְוָאַמר  י ׁשִ יון)ישעיה לג(ִּרּבִ לֹום ַמר ִיְבּכָ ּ ֵהן ֶאְרֶאָלם ָצֲעקו חוָצה ַמְלֲאֵכי ׁשָ ּ ּ .
ֵּהן ֶאְרֶאָלם ִאֵלין ַמְלֲאֵכי ִעָלֵאי ֲעָתא וָבעו ְלַקְייָמא ַעל ַהִהיא ִמָלה ָּצֲעקו ּבְ. ּ ַּהִהיא ׁשַ ּ ּ

ּ ַויֹוֵצא אֹותֹו ַהחוָצה)בראשית טו(, ִּדְכִתיב ך ָצֲעקו חוָצה. ּ ִגין ּכָ ּּבְ ּ ְ.  
לֹום יה ְדַיֲעֹקב וְבִגיֵניה . ַמְלֲאֵכי ׁשָ ִּאֵלין ִאּנון ַמְלָאִכין ָאֳחָרִנין ְדֲהוו ְזִמיִנין ְלֵמיַהך ַקּמֵ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ ּ

ִלימוְּדַי ִריך הוא, ֲּעֹקב ַאְבַטח לֹון ׁשְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְ ְוַיֲעֹקב ָהַלך ְלַדְרּכֹו )בראשית לב(, ִּדְכִתיב. ְּ

עו ּבֹו ַמְלֲאֵכי ֱאלִהים ַּוִיְפּגְ לֹום. ּ ְּוִאֵלין ִאְקרון ַמְלֲאֵכי ׁשָ ד ָחמו ֵליה , ּ כו ּכַ ְלהו ּבָ ּּכֻ ּ ּ ּ ּ
ְּלַאְבָרָהם ְדָעִקיד ֵליה ְלִיְצָחק ֵאי ְוֻכְלהו ֲעֵליה ְדִיְצָחק, ּ ְּוִאְזַדְעְזעו ִעָלֵאי ְוַתּתָ ּ ּ ּ ּּ ּ:  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]192דף [ -ּ

 ] בשנה42יום [סדר הלימוד ליום יב חשון 
  ב''דף קכ ע

ְַוִיְקָרא ֵאָליו ַמְלַאך ְיָי ְוגו ַגַווְיהו', ּ ָּפִסיק ַטְעָמא ּבְ ּ ַקְדָמָאה, ּ ְתָרָאה ּכְ . ְּדָלאו ַאְבָרָהם ּבַ
ְתָרָאה  ִלים ) ב''דף קכ ע(ּבַ ִלים)נשא קלח א(ׁשְ מוֵאל .  ַקְדָמָאה ָלא ׁשְ ַגְווָנא ָדא ׁשְ ּּכְ
מוֵאל ִלים, ּׁשְ ְתָרָאה ׁשְ ִלים, ּבַ ְתָרָאה ָנִביא. ַקְדָמָאה ָלא ׁשְ ֲאָבל . ַקְדָמָאה ָלא ָנִביא, ּבַ

ה ה מׁשֶ יה , ָּלא ָפִסיק, מׁשֶ ִגין ְדִמיֹוָמא ְדִאְתְייִליד ָלא ַאֲעֵדי ִמּנֵ ּּבְ ּ אּּ ִכיְנּתָ ַאְבָרָהם . ׁשְ
א . ַאְבָרָהם ִלּבָ עֹוָבָדא ָאֳחָרא ּבְ רוָחא ָאֳחָרא ּבְ ִגין ְלַאְתָעָרא ֵליה ּבְ י ִחָייא ָאַמר ּבְ ַּרּבִ ּ ּ
  .ָאֳחָרא

ֵריָחא  ִריך הוא ּכְ א ּבְ י קוְדׁשָ ְרעוָתא ַקּמֵ ִליק ּבִ ִריר ִיְצָחק ְוִאְסּתַ י ְיהוָדה ָאַמר ִאְתּבְ ַּרּבִ ּ ּ ְּ ּ
יהִדְקטֹו ֲהַנָייא ַקּמֵ ֶּרת ּבוְסִמין ְדָקְרִבין ּכָ ּ ָנא, ּּ ִלים ָקְרּבָ ּתְ יֹוָמא ְוִאׁשְ ֵרין ִזְמִנין ּבְ ְּדָהא . ּתְ

ַעׂש לֹו  ַער ְוַאל ּתַ ַלח ָיְדך ֶאל ַהּנַ ׁשְ ָמר ֵליה ַאל ּתִ ֲעָתא ְדִאּתְ ׁשַ ַָצֲעָרא ְדַאְבָרָהם ֲהָוה ּבְ ּ ּ
ֵניה ָלא. ְּמאוָמה יב ְדָקְרּבָ ָּחׁשִ ַחּ ָנא ָעַבד ְוִסֵדר ּכָֹלא וְבָנה ִמְזּבֵ ִלים וְלַמּגָ ּתְ ּ ִאׁשְ ּ   .ִּמָיד. ּּ

ה ַאִיל ַאַחר ְוגו א ַאְבָרָהם ֶאת ֵעיָניו ַוַיְרא ְוִהּנִ ַּוִיּשָׂ ין ' ּ ֵרי ּבֵ ִניָנן הוא ַאִיל ְדִאְתּבְ ָּהא ּתָ ּ
ָמׁשֹות ֲהָוה ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ַהּשְׁ ָנתֹו ָהָיה ּכְ ָנתֹו ְוָהִכי )במדבר ז(, ּוֶבן ׁשְ ן ׁשְ ֶבׂש ֶאָחד ּבֶ  ּכֶ

 )'אלא אתפקיד וכו, ותו והא יצחק לא הוה בעלמא. א ואת אמרת בין השמשות''נ(ְִאְצְטִריך 
ָמׁשֹות)והא יצחק לא הוה בעלמא( ין ַהּשְׁ ָנא .  ְוַאּתְ ֲאַמְרּתְ ּבֵ ד ֵחיָלא ְלִאְזַדּמְ ֶּאָלא ִאְתַפּקַ ּ ּ

ֲע ׁשַ ָּתא ְדִאְצְטִריך ֵליה ְלַאְבָרָהםַּההוא ִאיְמָרא ּבְ ין . ְּ ָמה ְדָכל ִאּנון ִמִלין ְדֲהוו ּבֵ ּּכְ ּ ּ ּּ
ָנא ַההוא ִמָלה  א ֵחיָלא ְלִאְזַדּמְ ָמׁשֹות ִאְתַמּנָ ַּהּשְׁ ּ ֲעָתא ְדִאְצְטִריך ֵליה)לההוא זמנא(ּ ׁשַ ּ ּבְ ְּ .

חֹוֵתיה ְדִיְצָחק ָּהִכי ָנֵמי ַהאי ַאִיל ְדִאְתְקִריב ּתְ ּ ּ.  
יָעם ְוגו)ישעיה סג(, ַתח ְוָאַמרָּפ ָכל ָצָרָתם ֹלא ָצר וַמְלַאך ָפָניו הֹוׁשִ ּ ּבְ ְ א ֲחֵזי. 'ּ ָכל , ּתָ ּבְ

ן לֹון ָעאָקן ד ִאְזַדּמַ ָרֵאל ּכַ ָּצָרָתם ְדִיׂשְ אל, ּ ִתיב ֹלא ּבְ וא''ּכְ א , ו''ּף וְקִרי ּבְ ִגין ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ
ָעקו הֹון ּבְ ִריך הוא ִעּמְ ּּבְ ּ יר, ף''אללא ּבְ. ְ ַההוא ֲאַתר , ֲּאַתר ִעָלָאה ַיּתִ ב ְדָלאו ּבְ ַּאף ַעל ּגַ ּ

ּרוְגָזא ְוָעקו ָרֵאל, ּ אל. ְלָהָתם ְלֵעיָלא ָמָטא ַעְקָתא ְדִיׂשְ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר''לא ּבְ , ף ּכְ
נו ְוֹלא ֲאַנְחנו)תהלים ק( ּ הוא ָעׂשָ ּ אל. ּ ִתיב ּבְ וא''ּכְ   .ו''ּף וְקִרי ּבְ

ּוַמְלַאך ָפָנ ָ יָעםּ ַההוא ָעקו. יו הֹוׁשִ ְּוָהא ִאיהו ִעְמהֹון ּבְ ּ יָעם, ּ ֶּאָלא . ְוַאּתְ ֲאַמְרּתְ הֹוׁשִ
ִתיב יָעם ֹלא ּכְ ל , מֹוׁשִ ַההוא ָעקו ְלִמְסּבַ ין ּבְ ְדַמת ְדָנא ְדִאיהו ַזּמִ יָעם ִמּקַ ֶּאָלא הֹוׁשִ ּ ּ ּ ּ ּ

הֹון א ֲחֵזי. ִעּמְ ָרֵאל ִאּנון , ּתָ ָכל ִזְמָנא ְדִיׂשְ ָגלוָתאּּבְ ָגלוָתא, ּּבְ הֹון ּבְ א ִעּמְ ִכיְנּתָ ְוָהא , ּׁשְ
ּאוְקמוָה בוְתך ְוִרַחְמך ְוגו)דברים ל(ִּדְכִתיב , ּ ב ְיָי ֱאלֶהיך ֶאת ׁשְ ָ ְוׁשָ ָ ָּ'.  

יָעם ָּדָבר ַאֵחר וַמְלַאך ָפָניו הֹוׁשִ ְ ּ א, ּ ִכיְנּתָ ָגלוָתא ְוַאּתְ ֲאַמְרּתְ . ָּדא ׁשְ הֹון ּבְ ְּדִאיִהי ִעּמְ ּ
יָעםְּד ֶּאָלא ָהִכי הוא ַוַדאי. ִּאיהו הֹוׁשִ ּ ִריך הוא , ּ א ּבְ נֹוָתיו ְדקוְדׁשָ ּכְ ְּדִאֵלין ִאּנון ִמׁשְ ּ ּ ּ ְּ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]193דף [ -ּ

ָגלוָתא ר לֹון ְלאֹוָטָבא לֹון ְוְלֲאָפָקא , ּּבְ ִריך הוא ַאְדּכַ א ּבְ הֹון קוְדׁשָ א ִעּמְ ִכיְנּתָ ּוְבִגין ִדׁשְ ּ ּ ְּ

לוָתא ַקְדִמיָתא)מות וש(, ִּדְכִתיב, ּלֹון ִמן ּגָ ִריִתי ּבְ ה ִהּנֵה ,  ָוֶאְזּכֹר ֶאת ּבְ ּוְלָבַתר ְוַעּתָ
ָאה ֵאַלי ָרֵאל ּבָ ֵני ִיׂשְ   .ַצֲעַקת ּבְ

ָאה ְרִאָיה ָאֳחָרא ְדִאיהו ַקְדָמָאה ְדֹכָלא. ְוַגם ָרִאיִתי ְּלַאְסּגָ ּ ּ ּ ַוִיְזּכֹר )שמות ב(, ּוְכִתיב, ּ
ִכיְנּתָ ִריתֹו ָדא ׁשְ ֵעי ֵליה. אֱּאלִהים ֶאת ּבְ ֶּאָלא ֶאת ַאְבָרָהם , ֶּאת ַאְבָרָהם ְלַאְבָרָהם ִמּבָ

ֲאָבָהן ָּדא הוא ַחְברוָתא ְוִזווָגא ִדיָלה ּבַ ּ ּ ּ ּ ּ ָדא הוא ַמֲעָרִבית )במדבר קכ א(ֶאת ַאְבָרָהם . ּ ּ
ֶּאת ִיְצָחק ָדא הוא ְצפֹוִנית ַמֲעָרִבית. ְּדרֹוִמית ְּוֶאת ַיֲעֹקב ָדא הוא ִזווָג. ּ ּ ּ ָלָלא , א ָחָדאּ ּכְ

ְדָקא ָיאֹות, ָחָדא ִלים ּכְ ִּזווָגא ׁשְ ּ.  
יֹום ָלָלא ִמַדת ַלְיָלה ּבַ ַמִים ָדא הוא ּכְ ַגְווָנא ָדא ֶאת ַהּשָׁ ּּכְ ּ ּ ְּוֶאת ָהָאֶרץ ָדא ִמַדת יֹום . ּ ּ

ֲחָדא ַלְיָלה ּכְ ֻכְלהו ֶאת. ּבְ ּאוף ָהָכא ּבְ ּווָגא ָחָדא ְדָלא ְּלֶמֱהֵוי ּכָֹלא ִז, ּוְבַיֲעֹקב ְוֶאת, ּּ ּ ּ
ין ְדַכר ְונוְקָבא ְלָעְלִמין ִּמְתַפְרׁשִ ּ ָכל ַעְלָמא . ּ ִריך הוא ְלַאְכָרָזא ּבְ א ּבְ ין קוְדׁשָ ְּוַזּמִ ְּ

ָמָעא ָקל ְדֵייָמא  ּוְלַאׁשְ רו וְיִהי ָלֶהם )ישעיה סג(ּ ּקֵ ִנים ֹלא ְיׁשַ ה ּבָ י ֵהּמָ ּ ַויֹאֶמר ַאך ַעּמִ ְ ּ
יַע רוך ְי. ְלמֹוׁשִ ְּבָ   )עד כאן פרשת וירא(: ָי ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמןּ

  פרשת חיי שרה
  א''דף קכא ע

ֱעָלם ) א''דף קכא ע( ַּוִיְהיוִמְדָרׁש ַהּנֶ ַהאי ְקָרא. ּ ָנן ָפְתֵחי ּבְ ְלָכה דֹוִדי ) שיר השירים ז(, ַּרּבָ

ָפִרים ּכְ ֶדה ָנִליָנה ּבַ ֵּנֵצא ַהׂשָ ָנן ַהיֹוֵצא ַלֶדֶרך . ּ ְָתנו ַרּבָ ּ ּּ לׁש ְתִפלֹותּּ ִּיְתַפֵלל ׁשָ ּּ ל , ּ ִהיא חֹוָבה ׁשֶ ְּתִפָלה ׁשֶ ּ
ה. יֹום הוא עֹוׂשֶ ּוְתִפַלת ַהֶדֶרך ַעל ַהֶדֶרך ׁשֶ ּ ּ ְּ ְ לֹום. ּ ַיְחזֹור ְלֵביתֹו ְלׁשָ ּוְתִפָלה ׁשֶ ּ ה. ּ לׁשָ י ׁשְ , ְּוֵליָמא ְלהו ְלַהּנֵ

ֵדיה ֶאָחד ָיִכיל ְלֶמְעּבְ ֲּאִפילו ּבְ ּ ל , ּ ׁשֹוֵמַע ְתִפָלהְּדָתִניָנן ּכָ ל ָאָדם ָיִכיל ְלִמְכְלִליְנהו ּבְ ֵאלֹוָתיו ׁשֶ ּׁשְ ּ ּ.  

ִסְפָרא ִתיִבין ּבְ ל עֹוָבדֹוי ְדַבר ָנׁש ּכְ י ְיהוָדה ּכָ ָּאַמר ַרּבִ יׁש, ּ ְלהֹון ָעִתיד ְלִמיַתן , ֵהן ַטב ֵהן ּבִ ְּוַעל ּכֻ ּ
ְּדָתִניָנן ָאַמר ַרב ְיהוָדה ָאַמר ַרב, ִּדיָנא ָָגְלִמי ָראו ֵעיֶניך) תהלים קלט(, ִתיבַמאי ִדְכ, ּ ּ אֹוָתם , ּ

א עֹוָלם ַהּבָ ִגיַח ּבָ ֵאינֹו ַמׁשְ ה ַהגֹוֶלם ׁשֶ ָעׂשָ ַּהְדָבִרים ׁשֶ ּ ֶהם, ּ ִעַייְנָת ּבָ ּּכוָלם ָראו ֵעיֶניך ׁשֶ ּ ָ ּ ְּוַעל ִסְפְרך ּכוָלם . ּּ ּ ָ

ֵתבו א, ִּיּכָ ּבֹון ָלעֹוָלם ַהּבָ ִּליֵתן ֲעֵליֶהם ִדין וֶחׁשְ ך ַיְקִדים ָאָדם ְתִפָלתֹו ָתִמיד ְויֹוִעיל ֵליה, ּ ִּהְלּכָ ּּ ּּ ְ.  

הוא גֹוֶלם וֹלא ָאָדם ה ֲעֵבירֹות ֶאָלא ִמי ׁשֶ י ִיְצָחק ֵאין ָאָדם עֹוׂשֶ ָּאַמר ַרּבִ ּּ ְּוַהְיינו ַההוא ְדָלא , ּ ּ ּ
א ָמָתא ַקִדיׁשָ ִנׁשְ ל ּבְ ִּמְסַתּכַ ִעיָר, ּ ַהאי ּבְ ל עֹוָבדֹוי ּכְ ַגַחת ְוָלא ָיְדַעתֶּאָלא ּכָ ּא ְדָלא ַמׁשְ י ּבֹו. ּ , ָאַמר ַרּבִ

ְּוִכי גֹוֶלם ִמְתְקֵרי ָדוד ְדָאַמר ַהאי ְפסוָקא י ִיְצָחק ָאָדם ָהִראׁשֹון ֲאָמרֹו. ּּ ָָגְלִמי ָראו ֵעיֶניך, ָּאַמר לֹו ַרּבִ ּ ּ ,
ָמה י ְנׁשָ ָזַרְקָת ּבִ ּקֹוֶדם ׁשֶ ְדיֹוְק, ּ ד ּבִ ָָראו ֵעיֶניך ְלֶמְעּבַ א ְדָדמו ִליּ ֵני ָנׁשָ ֵתבו. ִּני ּבְ ָלם ִיּכָ ְּוַעל ִסְפְרך ּכֻ ּ ָ ,

ָּיִמים יוָצרו. ַּמאן ִאינון ַהאי צוָרה ִדיִדי, ּּ ּּכְ הֹון. ּ ָתַאר ַחד ִמּנְ ֶהם ְדָלא ִאׁשְ ְּוֹלא ֶאָחד ּבָ ּ.  

י ּבֹו ָּאַמר ֵליה ָתא ֲחֵזי. ָּלָמה, ָאַמר ַרּבִ ְלהו ְדָדמו ֵליה אֹו ּבִ, ּ ּּכֻ ּ ּ ִמיַתת , ְּרִמיָזא ִדיֵליהּ ָּלא ֵמתו ּבְ
הֹון ַההוא ִעְנָייָנא ַמָמׁש, ַנְפׁשְ ְּוֻכְלהו ָלקו ּבְ ּ ּ ּ ּ.  



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]194דף [ -ּ

ָזֲהָרא ִדְרִקיָעא ִעָלָאה ְדַעל , ָּתא ֲחֵזי ִפירוֵתיה ֲהָוה ּכְ י ְיהוָדה ִדיוְקֵניה ְדָאָדם ָהִראׁשֹון ְוׁשַ ָּאַמר ַרּבִ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ
ָאר ְרִקיֵעי י ׁשְ ִריך הוא ְלַצִדיַקָייא ְלַעְלָמא ְדָאֵתי,ַּגּבֵ א ּבְ ּ וְכַההוא ְנהֹוָרא ְדָגִניז קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ְּוָכל ִאינון ְדֲהוו , ְ ּ ּ

יה ָלקו וִמיתו יה ִמִדיוְקֵניה ְדָאָדם ָהִראׁשֹון ּבֵ ְּרִמיָזא ּבֵ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ.  

ִריך הוא א ּבְ ְּדָכך אֹוְרחֹוי ְדקוְדׁשָ ּ ְּ ד ִפּקודֹוי, ָּלָמה, יִניׁשָּיִהיב עוְתָרא ְלַבר ִא, ְ ְּלֵמיַזן ֲעָנִיין וְלֶמְעּבַ ּּ .
ַההוא עוְתָרא) ואי אתגליא ביה(ָלא ָעִביד ַהאי וִאְתָגֵאי  ּּבְ יה ִיְלֵקי ִדְכִתיב, ּ ּּבֵ מור ) קהלת ה(, ּ ר ׁשָ ּעׁשֶ

ִנין. ִלְבָעָליו ְלָרָעתֹו ְּלֵמיַלף ְלהו אֹוְרחֹוי ְדקו, ָּלָמה, ָּיִהיב ֵליה ּבְ ִריך הואּ א ּבְ ְּדׁשָ ּוְלִמיַטר ִפּקודֹוי , ְ ּּ
ַאְבָרָהם  ְדָאמור ּבְ ְמרו ֶדֶרך ) בראשית יח(ּּכִ יתֹו ַאֲחָריו ְוׁשָ ָניו ְוֶאת ּבֵ ר ְיַצְוה ֶאת ּבָ י ְיַדְעִתיו ְלַמַען ֲאׁשֶ ְּכִ ּ ּ ּ ּ

הו. 'ְּיָי ַלֲעׂשֹות ְצָדָקה ְוגו ָּלא ָעִביד ַהאי וִמְתָגֶאה ּבְ הו ָלֵק, ּּ ֹלא ִנין לֹו ְוֹלא ֶנֶכד ) איוב יח(, ּי ִדְכִתיבּּבְ
ַעמֹו ְוגו ִפירוָתא ָטָבא ִעָלָאה ְדָאָדם ָהִראׁשֹון ְלהו. 'ּּבְ ִריך הוא ִמׁשַ א ּבְ ד ָיִהיב קוְדׁשָ ַהאי ַגווָנא ּכַ ְּוֵכן ּכְ ּ ּ ּּ ּ ְ ,

ד ְרעוֵתיה, ָּלָמה ִגין ְלִמיַטר ִפּקודֹוי וְלֶמְעּבַ ּּבְ ּ ּ ּ יהָּלא ָעְבדו ּכְ, ּ ֵּדין ֶאָלא ִאְתָגאו ּבֵ ּ ּ ַהאי . ּ יה ָלקו ּבְ ּּבֵ ּ
ִפירוָתא ּׁשַ ּ.  

ִריך הוא ָאָדם ָהִראׁשֹון, ָּאַמר ַרב ְיהוָדה א ּבְ ָרא קוְדׁשָ ד ּבָ ּּכַ ָמָתא, ְּ יה ִנׁשְ , ֲּהָוה גֹוֶלם ַעד ָלא ָזִריק ּבֵ
ה ַעל ִדיוְקָנא ִדְבֵנ ְּוָקָרא ְלַההוא ַמְלָאָכא ְדהוא ְממוּנֶ ּ ּ ּ ּ ּ אּ יָתא , י ָנׁשָ ִדיוְקָנא ְדֵדין ׁשִ ְּוָאַמר לֹו ַעֵיין ְוֹצר ּבְ ּּ ּ

א ִני ְנׁשָ ת) בראשית ה(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּבְ מֹו ׁשֵ ַצְלמֹו ַוִיְקָרא ֶאת ׁשְ ְדמותֹו ּכְ ַּויֹוֶלד ּבִ ּּ ּ לֹוַמר , ּ ּכְ
יָתא   .ּׁשִ

ֵר י ִיְצָחק ֵמַההוא ַעְפָרא ַמָמׁש ְדִאְתּבְ ָּאַמר ַרּבִ ּּ ָרָאה ּ ִריך הוא ְלִאְתּבְ א ּבְ ּי ָאָדם ָהִראׁשֹון ָנִסיב קוְדׁשָ ְּ

יָתא ִּאֵלין ׁשִ ת, ּ יָתא, ְּוָקָרא ֵליה ׁשֵ ְבָרא , ּׁשִ ּנִ ַצְלמֹו ֵמאֹוָתה ָהִעיָסה ׁשֶ ְדמותֹו ּכְ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַויֹוֶלד ּבִ ּ ּּ ּ ּ
לֹו ַּהגֹוֶלם ׁשֶ ך ֶנֱאַמר ָגְלִמי ָראו ֵע, ּ ְּוַעל ּכָ ּ ְּדָדאמו ֵליה) ג בו''א ל''ד(ָיְניך ְוִעַייְנת ּבֹו ַלֲעׂשֹות ְ ּ ְוַעל . ּ

ֵתבו ָלם ִיּכָ ִּסְפְרך ּכֻ ּ ִריך הוא לֹון ְוִאְתָטְרדו ִמן , ַּמאן ִאינון, ָ א ּבְ ְלהו ְדָלא ָנְטרו ַמאי ְדָיַהב קוְדׁשָ ּּכֻ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ ּ
  ).ואתדנו בההוא דינא(ַעְלָמא 

ְּתַנן ָהָתם ָאַמר ַרב ְיהו ְחָנא ִדְתַלת ִמְטָרן ֲהִוי ֵליְלָיאּ ּכַ ְוָכל ַחד ְוַחד ִאית ִעְנָייָנא , ָּדה ָאַמר ַרב ַאׁשְ
ַבר ָנׁש ִריך הוא ּבְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ָתַאר ַההוא גֹוְלָמא ָנִאים ַעל ַעְרֵסיה. ְּ יה וִאׁשְ ָמֵתיה ִמיּנֵ ד ָנִפיק ִנׁשְ ּּכַ ּ ּ ּּ ּ ,

ָכל ֵליְל ָמֵתיה ָסְלָקא ּבְ ִריך הואְּוִנׁשְ א ּבְ ָּיא ַקֵמי קוְדׁשָ ְּ ָאה ִהיא ָחָדאן ִעַמה, ּ י ִיְצָחק ִאי ַזּכָ ָּאַמר ַרּבִ ּ ְוִאי , ּ
ָּלא ַדְחָיין ָלה ְלַבר נֹות ) שיר השירים ה(, ָּאַמר ַרב ְיהוָדה ָאַמר ַרב ַמאי ִדְכִתיב. ּ ְעִתי ֶאְתֶכם ּבְ ּבַ ִּהׁשְ

ַלםִ◌ ִאם ִתְמְצאו ֶאת דֹוִדי ַמ ְּירוׁשָ ּ ּּ חֹוַלת ַאֲהָבה ָאִניּ ּה ַתִגידו לֹו ׁשֶ ּ ּ.  

ַלם נֹות ְירוׁשָ ְעִתי ֶאְתֶכם ּבְ ּבַ י ְיהוָדה ִהׁשְ י ִפְנָחס ָאַמר ַרּבִ ָּאַמר ַרּבִ ּּ מֹות , ּ ׁשָ ָמה אֹוֶמֶרת ְלאֹוָתם ַהּנְ ׁשָ ַהּנְ
ל ַמְעָלה ַלם ׁשֶ ֵנס ִלירוׁשָ ַּהזֹוכֹות ִליּכָ נֹות ְירוׁשָ, ּ ְקָראֹות ּבְ םּוֵהם ַהּנִ ֵנס ׁשָ זֹוכֹות ִליּכָ ְוְלִפיָכך , ַּלםִ◌ ַעל ׁשֶ ּ

ִריך הוא א ּבְ ַלםִ◌ ִאם ִתְמְצאו ֶאת דֹוִדי ָדא קוְדׁשָ נֹות ְירוׁשָ ְעִתי ֶאְתֶכם ּבְ ּבַ ָמה אֹוֶמֶרת ָלֶהם ִהׁשְ ׁשָ ַּהּנְ ּ ּ ּ ּ ְּ ּ ּ ּ .
ל ַמְעָלה חֹוַל. ַּרב ָאַמר ֶזה ִזיו ַאְסַפְקַלְרָיאה ׁשֶ ַּמה ַתִגידו לֹו ׁשֶ ּ לֹו , ת ַאֲהָבה ָאִניּ ֵּליָהנֹות ִמִזיו ׁשֶ ּ

ִצלֹו ּוְלִהְסתֹוֵפף ּבְ ּ ּ חֹוַלת ַאֲהָבה ָאִני. ּ עֹוָלם ַעל , ַּרב הוָנא ָאַמר ׁשֶ ַסְפִתי ּבָ ּכָ ּסוף ׁשֶ ּאֹוָתה ַהְתׁשוָקה ְוַהּכִ ּּ ּ ּ
אֹוֶהֶבת ַה. ְַהּכֹל ְלִפיָכך ֲאִני חֹוָלה י ְיהוָדה ָאַמר זֹו ַאֲהָבה ׁשֶ ָמה ַלגוףַּרּבִ ׁשָ ּּנְ ל , ּ ַלם ִקצֹו ׁשֶ ׁשְ ּנִ ְּדֵכיון ׁשֶ ּ

ָרה ָמה ְדַאְת ָאֵמר ַוִיְהיו ַחֵיי ׂשָ ְגְזרו ָעָליו ּכְ ּנִ ּגוף אֹוָתם ַהָיִמים ׁשֶ ּ ּּ ּ ּּ ִתיב ַוָיָקם ַאְבָרָהם ֵמַעל ְפֵני , ּ ַּמה ּכְ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]195דף [ -ּ

ָפסוק קֹו. 'ֵמתֹו ְוגו ִתיב ּבַ ָּאַמר ַרב ְיהוָדה ָאַמר ַרב ַמה ּכְ ע ִהיא ּּ ִקְרַית ַאְרּבַ ָרה ּבְ ֶּדם ְזה ִדְכִתיב ַוָתָמת ׂשָ ּ
ַנַען ֶאֶרץ ּכְ   .ֶחְברֹון ּבְ

ֱחָלִקים  ָעה ְדָבִרים ַהּנֶ ִריך הוא ָלָאָדם ְוִהְכִניס ּבֹו ַאְרּבָ א ּבְ ָרא קוְדׁשָ י יֹוָחָנן ּבָ י ִיְצָחק ָאַמר ַרּבִ ַּרּבִ ְּ ּ
גוף ּּבַ י ְיהוָדה ַהְמחוּבָ. ּ ָּאַמר ַרּבִ גוףּ ִּרים ּבַ ל . ּ ֵהם חֹוְלִקים ְלִהְתָפֵרׁש ּכָ גוף ׁשֶ חָלִקים ּבַ י ִיְצָחק ָאַמר ַהּנֶ ַּרּבִ ּ ּּ

יֹוֵצא ָהָאָדם ִמן ָהעֹוָלם ַהְזה ׁשֶ ֶּאָחד ִליסֹודֹו ּכְ ּ ַחָייו. ּ גוף ּבְ ִרים ּבַ י ְיהוָדה ָאַמר ַהְמחוּבָ ַּרּבִ ּ ּ ַמע ִמְקָרא , ּּ ַמׁשְ
ָרה ֶּזה ַהגוף, ִּדְכִתיב ַוָתָמת ׂשָ ע. ּ ִקְרַית ַאְרּבַ ע ְיסֹודֹות, ּבְ ֵּאלו ָהַאְרּבַ גופֹו , ִהיא ֶחְברֹון. ּ ִרים ּבְ ָהיו ְמחוּבָ ּׁשֶ ּ ּ

ַחָייו ַנַען. ּּבְ ֶאֶרץ ּכְ ְזַמן מוָעט, ּבְ עֹוָלם ַהְזה ַהּבֹוֵחר ָאָדם ּבִ ּּבָ   )כ מדרש הנעלם''ע: (ּ

ִרי ָנה וֶעׂשְ ָרה ֵמָאה ׁשָ ַּוִיְהיו ַחִיי ׂשָ ִניםּּ ַבע ׁשָ ָנה וׁשֶ י יֹוֵסי ָפַתח ְוָאַמר, ם ׁשָ  )יונה א(, ַּרּבִ
או ֶאת יֹוָנה וְיִטֻלהו ֶאל ַהָים וַיֲעֹמד ַהָים ִמַזְעפֹו ּוִיׂשְ ּ ּ ּ ּ ּּ ָלא. ּ ּכָ ַמאי ַטְעָמא , ָהָכא ִאית ְלִאְסּתַ

א ֲעֵליה ְדיֹוָנה ת ַיּמָ ַּאְרִעיׁשַ ת ֲעֵליה ַאְרָעא, ּ י, ּוָלא ַאְרִעיׁשַ ִגין ְדָלא ּכֵ ָּון ְדֲהָוה ָאִזיל ּבְ ּ
א ִכיְנּתָ ֵרי ֲעֵליה ׁשְ א , ִּתׁשְ ד ֲהָוה ָאִזיל)עלאה(ַיּמָ יה ּכַ אי ָאִחיד ּבֵ   .ּ ַאּמַ

ַאְתֵריה ֲהָוה ֶּאָלא ַוַדאי ִמָלה ּבְ בֹוד, ַים. ּּ א ַהּכָ ַנן ַים ַדְמָיא ְלָרִקיַע ְוָרִקיַע ְלִכּסֵ ּוְבִגין , ּּתְ
א ָאִחיד  ך ַיּמָ יה ְוְנַטל ֵליה ְּכָ ּּבֵ י ַיָמא ָעַרק )בגין דהוה עריק(ּ ּמֵ א ומקמי ימא ביה שרא ''נ( ִמּקַ

ָהא , )יראה בדוכתיה דוְכּתָ יה ּבְ א ְיָדא ּבֵ ֵדי ַיּמָ ּׁשָ   .)א תשרי ידא בדוכתהא''נ(ּ
או ֶאת יֹוָנה ַוְיִטֻלהו ֶאל ַהָים ַּוִיׂשְ ּּ ד ֲהוו ָנְטֵלי ֵליה ְוָטְב. ּ ּאֹוִליְפָנא ּכַ אּ ַיּמָ , ֵעי ַיְרכֹוי ּבְ

ִכיך א ׁשָ א, ָּזְקִפין ֵליה, ְֲהָוה ַיּמָ א, ִאְתְרִעיׁש ַיּמָ ִכיך ַיּמָ ּתְ ל ַמה ְדָטְבֵעי ֵליה ָהִכי ִאׁשְ ְּכָ ּ ּ ,
אוִני ַוֲהִטילוִני ֶאל ַהָים ַּעד ְדִאיהו ָאַמר ׂשָ ּ ּ ּ או ֶאת יֹוָנה ַוְיִטלוהו ֶאל ַהָים, ּ ִּמָיד ַוִיׂשְ ּ ּ ּּ ּ ּ.  

  ב''עדף קכא 
ָמֵתיה יה ִנׁשְ ָים ָפְרָחה ִמּנֵ י ּבַ יָון ְדִאְתַרּמֵ ּּכֵ ּ ּּ א, ּ ְרְסָייא ְדַמְלּכָ ְּוִאְתָדַנת , ְוָסְלָקא ַעד ּכֻ

יה ָמֵתיה, ַּקּמֵ ְּוַאֲהָדַרת ֵליה ִנׁשְ פוָמא ְדַההוא נוָנא, ּ ְּוָעאל ּבְ ּ ּוִמית נוָנא, ּ ְּלָבַתר ִאְתְקַיים , ּ
ַּההוא נוָנא ְּואוְקמוָה, ּ   )ב''דף קכא ע(. ּ

א ֲחֵזי ל ֵליְלָיא ְוֵליְלָיא, ּתָ ַעְרֵסיה ּכָ א ְדַבר ָנׁש ָסִליק ּבְ ְעּתָ ׁשַ ּּבְ יה , ּ ָמֵתיה ָנְפַקת ִמּנֵ ִּנׁשְ ּ
א י ִדיָנא ְדַמְלּכָ י ּבֵ ָאה ְלִאְתָקְייָמא, ְּוִאְתָדַנת ַקּמֵ   .ִּאְתַהָדַרת ְלַהאי ַעְלָמא, ִאי ַזּכָ

ְתֵרין ּגְ ין ְדִאיהו ָעִתיד , ָווִניןְּוִדיָנא הוא ּבִ יׁשִ ְּדָהא ָלא ָדְייִנין ֵליה ְלַבר ָנׁש ַעל ּבִ ּ ּ ּ
ד ִדְכִתיב  ין ְלֶמְעּבַ ַמע ֱאלִהים ְוגו)בראשית כא(ְּוַזּמִ י ׁשָ ם'  ּכִ ר הוא ׁשָ ֲאׁשֶ ְוָלא ֵתיָמא . ּּבַ

ְּדָדִנין ֵליה ַעל ָטִבין ְדָעִביד ְלחוד ּ ּ ֶּאָלא ְלאֹוָטָבא ֵליה ַעל , ּ ָמה ּ א ּכְ ּתָ ִּאינון ָטִבין ְדַהׁשְ ּ
ָמר ד, ְדִאּתְ ין ְלֶמְעּבַ ְּוָדִנין ֵליה ַעל ָזְכָיין ְדִאיהו ַזּמִ ּ ב , ּ ִזיב ַאף ַעל ּגַ ּתְ ּוְבִגיַנְייהו ִאׁשְ ּ

א ַחָייָבא ּתָ ְּדִאיהו ַהׁשְ ּ ְרָיין ְוָכל ָאְר. ּ ל ּבִ ִריך הוא ָעִביד ִטיבו ִעם ּכָ א ּבְ ִגין ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ ּ חֹוי ְּ
ְּדִאיהו ָעִביד ְלאֹוָטָבא ְלֹכָלא ד, ּ ין ְלֶמְעּבַ ין ְדִאיהו ַזּמִ יׁשִ ְּוָלא ָדִאין ְלַבר ָנׁש ַעל ּבִ ּוְבִגין , ּ

ִריך הוא א ּבְ י קוְדׁשָ ר ָנׁש ַקּמֵ ך ִאְתָדן ּבַ ּּכָ ּ ְּ ְ.  



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]196דף [ -ּ

א ֲחֵזי א, ּתָ ַיּמָ יָון ְדַאִטילו ֵליה ְליֹוָנה ּבְ ּּכֵ ּ ּ ִתיב, ּ ּד ַהָים ִמַזְעפֹוַּוַיֲעֹמ, ַמה ּכְ ּ ַּהָים ִעָלָאה. ּ ּ ,
ְדָקא ְיאות, ַּמאי ַוַיֲעֹמד ִקיוֵמיה ּכְ ְּדָקִאים ּבְ ּ ּ ִכיך, ּּ ד רוְגָזא ׁשָ ֲעִמיָדה ִאיהו ּכַ ְּבַ ּ א , ּ ְעּתָ ׁשַ ּבְ

ַעְלָמא ְרָיא ּבְ ָרא, ְּדִדיָנא ׁשַ ָתא ְדִמְתַעּבְ ִאּתְ י ִדיָנא ִאיהו ּכְ ַּההוא ּבֵ ּ ָיא ְלאֹו, ּ ְוַכד , ָלָדאְוַקׁשְ
ִכיך רוְגָזא ּאֹוִליַדת ׁשְ ַעְלָמא. ְ ְרָיא ּבְ ד ִדיָנא ׁשַ ִכיך ְוָלא ָנח ַעד , ָּהִכי ָנֵמי ּכַ ְָלא ׁשָ

ַחָייַבָיא ְּדִאְתֲעִביד ִדיָנא ּבְ ּ ֵדין הוא ַנְייָחא ִדיֵליה, ּ ּּכְ ִלים, ּ א ׁשְ דוְכּתָ ּוְלֵמיַקם , ְּלֵמיַקם ּבְ
ִקיוֵמיה ּּבְ ּ ה)משלי יא(, ְכִתיבֲּהָדא הוא ִד, ּ ִעים ִרּנָ   .ְוָהא אֹוִקיְמָנא. ּ וַבֲאֹבד ְרׁשָ

ה ִעים ִרּנָ ֲאֹבד ְרׁשָ ע ְוָהא ֵלית ַנְייָחא )יחזקאל יח(ְוָהְכִתיב . ּבַ ּ ֶהָחֹפץ ֶאְחפֹץ מֹות ָרׁשָ
יַעָייא ַרּשִׁ ד ִאְתֲעִביד ִדיָנא ּבְ ִריך הוא ּכַ א ּבְ י קוְדׁשָ ַּקּמֵ ּ ּ אן קֹוֶד. ְּ ִלים ֶּאָלא ּכָ ּתְ ּם ְדִאׁשְ

ִלים ִקיְסָטא , ִקיְסָטא ּתְ אן ְלָבַתר ְדִאׁשְ   :)אית ליה נייחא(ּּכָ

  א''דף קכב ע
ָרה ַּוִיְהיו ַחֵיי ׂשָ י ְדַעְלָמא . ּּ ל ְנׁשֵ אֹוַרְייָתא ִמּכָ ָרה ִדְכִתיב ִמיָתָתה ּבְ ָנא ָהָכא ׂשָ ַּמאי ׁשְ

אֹוַרְייָתא ִתיב ָהִכי ִמיַתְתהֹון ּבְ י ִחָייא ְוָלאוָא. ְּדָלא ּכְ ָמת )בראשית לה(ְוָהְכִתיב , ַמר ַרּבִ  ַוּתָ
ֶדֶרך ֶאְפָרָתה ֵבר ּבְ ּקָ ִתיב. ְָרֵחל ַוּתִ ם ִמְרָים ְוגו)במדבר כ(, ּוּכְ ָמת ׁשָ בראשית (, ּוְכִתיב. ' ַוּתָ

ָמת ְדבֹוָרה )לה ת)בראשית לח(, ּוְכִתיב. ֵמיֶנֶקת ִרְבָקה) א''דף קכב ע(ּ ַוּתָ ָמת ּבַ ּ ׁשוַע  ַוּתָ
ת ְיהוָדה   .ֵּאׁשֶ

ָרה ֵמָאה  ָמר ַוִיְהיו ַחֵיי ׂשָ ָרה ְדִאּתְ ׂשָ ָמה ִדְכִתיב ּבְ ִתיב ּכְ ֻכְלהו ָלא ּכְ י יֹוֵסי ּבְ ָּאַמר ַרּבִ ּּ ּ ּ ּ
ָרה ֵני ַחֵיי ׂשָ ִנים ׁשְ ַבע ׁשָ ָנה ְוׁשֶ ִרים ׁשָ ָנה ְוֶעׂשְ ִנין . ּׁשָ ֻכְלהו ָלא ִאְתָמנון יֹוִמין וׁשְ ְּדָהא ּבְ ּ ּ ּּ

ָרהּכְ ָרה. מֹו ְלׂשָ מֹו ְלׂשָ ְלחוָדָהא ּכְ ָתא ָחָדא ּבִ ִתיב ָפְרׁשָ ֻכְלהו ָלא ּכְ ּּבְ ּּ ֶּאָלא ָרָזא ִאיהו . ּ ּ
ְלָיין  יה ּתַ ִנין ְדַבר ָנׁש ּבֵ א ְדָכל יֹוִמין וׁשְ ִגין ַההוא ַדְרּגָ ּּבְ ּ ּ ּ   .)א בתראה''דדא היא ה(ּ

ּכֹ)קהלת ה(, ָּפַתח ְוָאַמר ֶדה ֶנֱעָבד ְוִיְתרֹון ֶאֶרץ ּבַ ּכֹל . ְל ִהיא ֶמֶלך ְלׂשָ ְוִיְתרֹון ֶאֶרץ ּבַ
א ְלַעְלָמא ָמִתין ְותֹוַעְלּתָ ן ָנְפִקין רוִחין ְוִנׁשְ ּמָ ִּהיא ַוַדאי ְדָהא ִמּתַ ּ ֶדה ֶנֱעָבד. ּ , ְֶמֶלך ְלׂשָ

ִריך הוא א ּבְ ַּמאן ֶמֶלך ָדא קוְדׁשָ ּ ְּ ד ִאיהו . ְ ֶדה ֶנֱעָבד ּכַ , ומלך.  יאותעז ב אתתקן כדקא(ְּלׂשָ

, דכתיב. דא שדה אשר ברכו יי, מאן שדה. מלך עלאה דאתחבר לשדה כד איהו נעבד, דא
ַרכֹו ְיָי))בראשית כז( ר ּבֵ ֶדה ֲאׁשֶ ִריַח ׂשָ ְּדַכד ִאיהו .  ּכְ ָכל ַמה )אתעבד(ּ ן ּבְ ּקַ  ֶנֱעַבד ְוִאְתּתַ

ְדָקא ָיאֹות ְּדִאְצְטִריך ֵליה ּכְ ֵדין ֶמֶלך ִעָלָאה , ְּ ּּכְ יהְ ר ִעּמֵ   .ִּאְתַחּבַ
י ֶאְלָעָזר ָאַמר ֶדה ֶנֱעָבד, ַרּבִ ה ַגְווֵני ָרִזין ִעָלִאין ָהָכא. ְֶמֶלך ְלׂשָ ּמָ  )עזב(ָּדא . ְֶמֶלך. ּּכַ

ר ָנׁש ְוִאְזַדַווג  ִזְמָנא ְדִאְתָנִסיב ּבַ ָנא ָבה ֶאָלא ּבְ ּקָ ֵביָתא ְלִאְתּתַ ְרָיא ּבְ א ְדָלא ׁשַ ִכיְנּתָ ּׁשְ ּ ּ ּ ּּ
ִאְנּתְ יןּבְ ד ִאיּבִ ֵּתיה ְלאֹוָלָדא וְלֶמְעּבַ ָרָאה ָבה, ּ ָמִתין ְלַאׁשְ ך , ְּוִאיִהי ֲאִפיַקת ִנׁשְ ְוְבִגין ּכָ ּ

ֶדה ֶנֱעָבד ְוָלא ְלָאֳחָרא   .ְלׂשָ

  ב''דף קכב ע



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]197דף [ -ּ

ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ה ִיְרַאת ְיָי ּכְ ָּדָבר ַאֵחר ֶמֶלך ָדא ִאּשָׁ ה ִיְרַאת ְיָי ִהיא )משלי לא(, ְּ  ִאּשָׁ
ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ְּתַהָללִת ה ָזָרה ּכְ ֶדה ֶנֱעָבד ָדא ִאּשָׁ ה ָזָרה)משלי ז(, ְּלׂשָ ָמְרך ֵמִאּשָׁ . ָ ִלׁשְ

ֶדה ֶדה ְוִאית ׂשָ ִגין ְדִאית ׂשָ ָמה ְדַאּתְ . ּּבְ ְרָיין ּכְ יה ׁשַ ין ּבֵ ְרָכָאן ְוִקדוׁשִ ֶדה ְדָכל ּבִ ִּאית ׂשָ ּ ּ ּ
ַרכ ר ּבֵ ֶדה ֲאׁשֶ ֵריַח ׂשָ יָצָאה ְוָקטֹוִלין . ֹו ְיָיָאֵמר ּכְ ֶדה ְדָכל ִחירוב וְמָסֲאבו ְוׁשֵ ְּוִאית ׂשָ ּ ּ ּ

ְרָיין יה ׁשָ ּוְקָרִבין ּבֵ ֶדה ִדְכִתיב. ּ ְּוַהאי ֶמֶלך ִזְמִנין ְדִאיהו ֶנֱעַבד ְלַהאי ׂשָ ּ ּ ַחת )משלי ל(, ְ  ּתַ
לׁש ָרְגָזה ֶאֶרץ  י ִיְמלֹוך ְו', ְוגו) ב''דף קכב ע(ׁשָ ַחת ֶעֶבד ּכִ י ִתיַרׁש ' גוְּתַ ְפָחה ּכִ ְוׁשִ

ה ִביְרּתָ ר ְלֵעיָלא. ּּגְ י ְוִאְתַחּבַ ך ַעד ְדִאְתַדּכֵ ָיא ְנהֹוֵריה ְוִאְתַחּשָׁ ּסְ ְּוַהאי ֶמֶלך ִאְתּכַ ּ ְּ ְ.  

ּתֹוֶסְפָתא  ַהאי ַעְלָמאּ ָאה ִאיהו ַמאן ְדַאְזִעיר ַגְרֵמיה ּבְ ַּזּכָ ּ ַההוא ַע. ּּ ָמה ִאיהו ַרב ְוִעָלָאה ּבְ ּּכַ ּּ . ְלָמאּ

ְּוָהִכי ָפַתח ַרב ְמִתיְבָתא ַמאן ְדִאיהו ְזֵעיר ִאיהו ַרב ּ ּ ּ ּ ּ ּ.  

ַּמאן ְדִאיהו ַרב ִאיהו ְזֵעיר ּ ָרה ְוגו. ּ ִּדְכִתיב ַוִיְהיו ַחֵיי ׂשָ ּּ ָנה' ּּ יה ׁשָ ִתיב ּבֵ ן ַרב ּכְ ּבַ ֵּמָאה ְדִאיהו חוׁשְ ּ ּ ּּ ,
ִנין ַחד ַאְזִעיר ֵליה ְּזִעירו ִדׁשְ ַבע ְדִא. ּ ִניםּׁשֶ י ֵליה ִדְכִתיב ׁשָ ן ָזִעיר ַאְסֵגי ֵליה וַרּבֵ ּבַ ּיהו חוׁשְ ּּ ּ ּ ּ ּ.  

ִריך הוא ֶאָלא ִלְדַאְזִעיר, ָּתא ֲחֵזי א ּבְ י קוְדׁשָ ְּדָלא ַרּבֵ ּ ּ י, ָּ ָאה ִאיהו ַמאן . ּוָלא ַאְזִעיר ֶאָלא ִלְדַרּבֵ ַּזּכָ
ַהאי ַעְלָמא ְּדַאְזִעיר ַגְרֵמיה ּבְ ָמה ִאיהו ַרב , ּּ ּּכַ ִעלוָיא ְלַההוא ַעְלָמאּ ּּבְ ּ אן. ּ ַּמאן ְדָפַסק ִיְתַפַסק. ַעד ּכָ ּ ּ ּ .

ַּמאן ְדָקַצר ִיְתַקַצר ּ ּ ַָמאן ְדָקַצר ִיְתָאַרך. ּ ּ ּ ֵטִלין . ּ ְּרצֹונֹו לֹוַמר ַמאן ְדָפַסק ִמִלין ְדאֹוַרְייָתא על ִמִלין ּבְ ּּ ּ ּּ ּ
ִּיְתַפְסקון ַחיֹוִהי ֵמַהאי ַעְלָמא ְוִדיִניה ָק ּּ ּ ַההוא ָעְלָמאּ ַּמאן ְדָקַצר ָאֵמן וָלא ַמֲאִריך גֹו ַנְייָחא . ְּייָמא ּבְ ָּ ּ

ִּיְתַקַצר ֵמַחִיין ְדַהאי ָעְלָמא ּ ּ ַּמאן ְדָאַמר ֶאָחד ִאְצְטִריך ְלָחְטָפא ָאֶל. ּ ָּ ב ''ּ ּף וְלַקֵצר ַקְרָנא ִדיֵליה וָלא ְיַעּכֵ ּּ
ָלל ַהאי אֹות ּכְ ּוַמאן ְדַיֲעִביד ָדא ִי, ּּבְ ּ ְּתָאְרכון ַחָייוּ ּ אלו הם חדושים שהגידו לרבי שמעון בר יוחאי . (ּ

  )ב''עד כאן התוספתא השייך לדף קכב ע(, )בישיבה של מעלה

ִעיר ְדֹראׁש חֹוֶדׁש ך ׂשָ ּוְבִגין ּכָ א ְוָלא , ְּ א ַקִדיׁשָ ְלּכָ ֶדה ִמּמַ ִגין ְדִאְתְפַרׁש ַההוא ׂשָ ּּבְ ּ ּּ
ְרָכ ֶדה ּבִ ַהאי ׂשָ ְרָיין ּבְ ִתיב. ְָאן ֵמַהאי ֶמֶלךׁשַ ֵדין ּכְ ֶדה ּכְ דברים (, ְּוַכד ִאיהו ֶנֱעַבד ְלַהאי ׂשָ

ֶדה ְמָצָאה ְוגו)כב י ַבּשָׂ ָמר. 'ּ ּכִ ָמה ְדִאּתְ ֶדה ּכְ ּשָׂ י ּבַ   .ּכִ
א ֲחֵזי ַהאי ִחְוָיא ְוַאִטיל ָבה זוֲהָמא, ּתָ ַקת ּבְ ָּאַתת ַחָוה ְלַעְלָמא ִאְתַדּבְ ּ ּ ּ ּ ְוָגְרָמא מֹוָתא . ּ

ְּלַעְלָמא וְלַבֲעָלה ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ּ יה ּכְ ַקת ּבֵ ָרה ְוָנֲחַתת ְוָסְלַקת ְוָלא ִאְתַדּבְ ָּאַתת ׂשָ ּ ,
ר לֹו)בראשית יג( ּתֹו ְוָכל ֲאׁשֶ ְצַרִים הוא ְוִאׁשְ ּ ַוַיַעל ַאְבָרם ִמּמִ ֲאָתא ֹנַח ְלַעְלָמא ַמה . ּ

ִתיב  ּתְ ִמן ַהַיִין ַוִי)בראשית ט(ּכְ ּ ַוֵיׁשְ ּ ל ְוגוּ ר ַוִיְתּגָ ּכָ   .'ּׁשְ
יה קו ּבֵ ָרה ָלא ִאְתַדּבָ ּוְבִגין ְדַאְבָרָהם ְוׂשָ ּ ּ ּ ָרה ָזְכָתה ְלַחִיין ִעָלִאין ָלה , ּ ך ׂשָ ְּבִגין ּכָ ּ ּ ְ

ְתָרָאה ֲהָדא הוא ִדְכִתיב  ּוְלַבֲעָלה ְוִלְבָנָהא ּבַ ּ ם ְוֶאל )ישעיה נא(ּ יטו ֶאל צור חוַצְבּתֶ ּ ַהּבִ ּ ּ
ֶבת ּבֹור םַמּקֶ ֻכְלהו. ּ נוַקְרּתֶ הו ּבְ ָרה ְדָזְכָתה ּבְ ְּוַעל ָדא ַוִיְהיו ַחֵיי ׂשָ ּ ּ ּ ּּ ּ ֻכְלהו , ּ ִתיב ּבְ ְּוָלא ּכְ ּ

י ַוִיְהיו ַחֵיי ַחָוה ַּנּשֵׁ ּּ ֹכָלא, ּ ַחִיין, ְּוֵכן ּבְ ַקת ּבַ ִּהיא ִאְתַדּבְ ְּוַעל ָדא ִדיָלה ֲהוו ַחִיין, ּ ּ ּ ּ:  

ֱעָלם  ָרה וִלְבּכָֹתהַּוָיֹבא ַאְבִמְדָרׁש ַהּנֶ ָּרָהם ִלְספֹד ְלׂשָ ְבַעת ַהָיִמים ) דכתיב(ַּהְיינו . ּ ל ׁשִ ִּדְתַנן ּכָ

ֶלת ָעָליו ל ָאָדם פֹוֶקֶדת ְלגופֹו וִמְתַאּבֶ ַּנְפׁשֹו ׁשֶ ּ רֹו ָעָליו ִיְכָאב ) איוב יד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ ׂשָ ְַאך ּבְ



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]198דף [ -ּ

ַהאי ַגְווָנא ַו. ְּוַנְפׁשֹו ָעָליו ֶתֱאָבל ָרה ְוִלְבּכָֹתהּכְ ָּיֹבא ַאְבָרָהם ִלְספֹד ְלׂשָ ּ ָמה, ַּוָיֹבא ַאְבָרָהם. ּ ׁשָ . זֹו ִהיא ַהּנְ
ָרה ְּזה ַהגוף, ִּלְספֹד ְלׂשָ ּ.  

ָמה זֹוָכה ְועֹוָלה ִלְמקֹום ַמֲעָלָתה ׁשָ ַהּנְ ָעה ׁשֶ ׁשָ י ִיְצָחק ּבְ ָּאַמר ַרּבִ לֹום ְוָינוַח ַעל , ּ ׁשָ ַּהגוף ׁשֹוֵכב ּבְ ּ ּ
ּכָ בֹוָתם) איוב נז(, ּבֹו ֲהָדא הוא ִדְכִתיבִמׁשְ ּכְ לֹום ָינוחו ַעל ִמׁשְ ָּיֹבא ׁשָ   .ְַמאי הֹוֵלך ְנֹכֹחה. ְֹהֵלך ְנֹכֹחה, ּ

ָמה הֹוֵלך ְנֹכֹחה ִלְמקֹום ָהֵעֶדן ַהָגנוז ָלה ׁשָ י ִיְצָחק ַהּנְ ָּאַמר ַרּבִ ּ ּ ַמע. ְּ י ְיהוָדה ֵמַהאי . ַמאי ַמׁשְ ָּאַמר ַרּבִ
ַמע ִתיבְנ, ַמׁשְ ה) לעיל פג ב בדרך אמת אות ג' בואו ועי' לפנינו כ(, ֹכֹחה ּכְ ֵאיָנה . א''ּבְ ָעה ׁשֶ ּוְבׁשָ ּ

ֶבר ָכל יֹום ַלגוף ְוַלּקֶ ֶרת ּבְ ה הֹוֶלֶכת ְמׁשֹוֶמֶמת וְמַבּקֶ ל עֹוְנׁשָ ּזֹוָכה ְוִהיא ְראוָיה ְלַקּבֵ ּ ּ ּּ.  

י יֹוֵסי ַהאי קוִליָתא ְדַקְרִדינוָתא ָּאַמר ַרּבִ ר ָלה ּכַ, ּ ְסִריחוָתא ְלָכאן וְלָכאן ָאַזל וְמַבּקֵ ּד ָאִזיל ּבִ ּ ּ ּ
ְּלַאְתָרה ְתֵריַסר ַיְרֵחי א. ּ ָלא ָעְנׁשָ ָמָתא ַהִהיא ְדִאְתַחְזָיא ְלַקּבְ ך ִנׁשְ ּּכָ ּ ַעְלָמא וַמְפֶקֶדת ָלה , ְ ָּאְזָלה ְלַבר ּבְ

ָבֵתי ִקְבֵרי וְבַעְלָמא ְּלַאְתָרה ְתֵריַסר ַיְרֵחי ּבְ ּּ ּ.  

י ְיהוָדה ָתא ֲחֵזי ָּאַמר ַרּבִ ִּדְכִתיב ַוָיָקם ַאְבָרָהם ֵמַעל ְפֵני ֵמתֹו וגו, ּ ּ א ְוָהא ְתַנן ְדַכד ', ּ י ַאּבָ ָּאַמר ַרּבִ ּ
לוָמא ִעָלָאה ַתׁשְ ָמָתא ִהיא ּבְ ִּנׁשְ ה ה, ּ ִּניתֹוַסף ּבָ לוָמא ִעָלָאה' ּ ַתׁשְ ְּוִנְקֵראת ַאְבָרָהם ּבְ ְּוָהָכא ַאְת ָאֵמר . ּ

ך ִדְכִתיב ַוָיָקם ַאְבָרָהםְּד ל ּכָ ָאה ּכָ ַּכד ֵליָתא ַזּכָ ּ גֹו זוָטר ַתָתָאה. ְ ְרְסָייא ָנִחית ּבְ ּכֻ ָּעְבַדת ַמאן ְדָיִתיב ּבְ ּ ּ ּ.  

ֶּאָלא ָהִכי ַגַזְרָנא ַוָיָקם ַאְבָרָהם ֵמַעל ְפֵני ֵמתֹו ּּ ּ ָמ, ּ ׁשָ ַהּנְ ׁשֶ י ְזִריָקא ּכְ י ּבֹו ָאַמר ַרּבִ ּה ְראוָיה ְּדָאַמר ַרּבִ
ה ך עֹוָלה ִלְמקֹום ַמֲעָלָתה, ַלֲעלֹות ִלְמקֹום ִעְדּנָ ם ְוַאַחר ּכָ יֹוֵצאת ִמׁשָ דֹוׁש ׁשֶ ּקֹוֶדם ְמִגיָנה ַעל ַהגוף ַהּקָ ְּ ּ ּ ּּ ,

ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַוָיָקם ַאְבָרָהם ֵמַעל ְפֵני ֵמתֹו ְזהו ַהגוף ּ ּּ ּ ּ.  

ָאר ג ֵני ֵחת ֵאלו ׁשְ ר ֶאל ּבְ ַּוְיַדּבֵ ּ ֵהם ּ ּופֹות ַהַצִדיִקים ׁשֶ עֹוָלם ) ג בני''א ל''ד(ּּ ַּחְתַחִתים ְוְנֱהָלִמים ּבָ ּ
ֵהם ׁשֹוְכֵני ָעָפר, ְלַמַען ִיְרַאת קֹוָנם ִמְנָייָנא , ָּחִתים ַעל ׁשֶ י ְיהוָדה ּכָֹלא ּבְ ְּוַאַמאי ְצִריָכה ְלהו ָאַמר ַרּבִ ּ ּ ּ ּ

ִתיִבין ִמְנָייָנא ִעְמהֹוןּגוָפ) א דא הוי ההוא''דהוי ד(ְוַעל , ּכְ בֹוד. ּא ּבְ ֶד ֶר ךִפיוס וְבֶדֶרך ּכָ ְוַמהָאַמרְלהוּבְ ְּ ּ ּ ּּ ּ.  

ב ָאֹנִכי ִעָמֶכם ְוגו ֵּגר ְותֹוׁשָ ִחּבוָרא ָדא' ּ ִמְנָייָנא ַחד ִעְמכֹון ּבְ ְּדַהאי גוָפא ֶיֱהִוי ּבְ ּ ּּ י ְרֵאה ַמה . ּ ָאַמר ַרּבִ
ֵני ֵחת ֶאת ַאְבָרָה ִתיב ַוַיֲענו ּבְ ּּכְ ֶדֶרך ִפיוס. 'ם ְוגוּ בֹוד ּבְ ֶדֶרך ּכָ מֹו ֵכן ּבְ ּּכְ ּ ּ ְ ָמֵענו , ְ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ׁשְ ּ

תֹוֵכנו יא ֱאֹלִהים ַאָתה ּבְ ֲּאדֹוִני ְנׂשִ ּ.  

יא ֱאֹלִהים ַאָתה ִיֵצא ַהַצִדיק ִמן ָהעֹוָלם. ַּמאי ְנׂשִ י ִפְנָחס קֹוֶדם ׁשֶ ָּאַמר ַרּבִ ּ ּ ָכל , ּּ ת קֹול יֹוֵצאת ּבְ ּּבַ
ָיֹבא ְלָכאן ַגן ֵעֶדן ָהִכינו ָמקֹום ִלְפלֹוִני ׁשֶ ּיֹום ַעל אֹוָתם ַהַצִדיִקים ּבְ ּ ּ ן ֵהם אֹוְמִרים ֵמֵאת ֱאלִהים . ּ ְוַעל ּכֵ

תֹוֵכנו ָכל יֹום ּבְ יא ּבְ ִּמְלַמְעָלה ַאָתה ָנׂשִ ּ ֲחבוַרת , ּ ִמְבַחר ַהַצִדיִקים ַהַצִדיִקים ּבַ ִמְבַחר ְקָבֵרינו ּבְ ּּבְ ּ ּ ּּ ּ
ּבֹון ִעָמנוַּהמ ֶחׁשְ ּוְבָחִרים ְמֵנה אֹותֹו ַהְכִניֵסהו ּבְ ּ ֵמִחים ּבֹו , ּּ י כוָלנו ׂשְ ְּוִאיׁש ִמֶמּנו ֹלא ִיְמַנע ֶאת ַהִמְנָין ּכִ ּ ּּ ּ ּ

לֹום ּוַמְקִדיִמים לֹו ׁשָ ן . ּ י יֹוֵסי ּבֶ ַּפִזי ָתא ֲחֵזי) א''דף קכד ע(ָאַמר ַרּבִ ָמה פֹוַגַעת, ּּ ׁשָ ַהּנְ יָון ׁשֶ ֶהם ּּכֵ  ּבָ
ֵתי ִקְבֵרי ְודוָמה , )ותדון( ה ַעל ּבָ ה ֲעֵליֶהם ִדְתַנן ַמְלָאך ְממוּנֶ ך פֹוַגַעת ְלאֹותֹו ַהַמְלָאך ַהְממוּנֶ ְּלַאַחר ּכָ ּ ּ ּּ ּ ְּ ְ ְ

מֹו יֵניֶהם, ׁשְ ֵנס ּבֵ ָכל יֹום ַעל ַהַצִדיִקים ָהֲעִתיִדים ִליּכָ יֵניֶהם ּבְ ּוהוא ַמְכִריז ּבֵ ּוִמָיד פֹוַגַעת, ּּ ּ ֵדי ּ  ּבֹו ּכְ
ֵקט וְבִבְטָחה וִבְמנוָחה וַבֲהָנָאה ַהׁשְ ן ַהגוף ּבְ ּכֵ ְּלׁשַ ּ ּ ּ ּ ר ֶאל ֶעְפרֹון) עלאה(, ּ   .ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַוְיַדּבֵ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]199דף [ -ּ

ְקָרא דוָמה י ִייָסא ֶזה ַהַמְלָאך ַהּנִ ָּאַמר ַרּבִ ּ ְ מֹו ֶעְפרֹון, ּ ה ׁשְ ּנֶ ה ַעל ׁשֹו, ְּוָלָמה ִנְתּכַ הוא ְממוּנֶ ַּעל ׁשֶ ְכֵני ּ
ָעָפר. ָעָפר ל ִפְנְקֵסי ַהַצִדיִקים ַוֲחבורֹות ַהֲחִסיִדים ַהׁשֹוְכִנים ּבֶ ָידֹו ּכָ ְּוהוְפְקדו ּבְ ּ ּּ ּ ּ ְּוהוא ָעִתיד ְלהֹוִציָאם , ּ ּ

ּבֹון ֶחׁשְ   .ּבְ

י ֶאְלָעָזר רוך הוא ְלַהֲחיֹות , ְוָתאָנא ָאַמר ַרּבִ דֹוׁש ּבָ ִיְפקֹוד ַהּקָ ׁשֶ ֶּלָעִתיד ָלֹבא ּכְ ְּ ִיְקָרא , ַּהֵמִתיםּ
ָברֹות ה ַעל ַהּקְ ַּלַמְלָאך ַהְממוּנֶ ּ מֹו, ְּ ל ַהֵמִתים ַהַצִדיִקים ְוַהֲחִסיִדים ְואֹוָתם , ְּודוָמה ׁשְ ְּוִיְתַבע ִמֶמּנו ִמְנַין ּכָ ּּ ּ ּ ּ
מֹו ֶהְרגו ַעל ׁשְ ּנֶ ֵּגֵרי ַהֶצֶדק ְוׁשֶ ּ ָטָלם , ּ ּנְ מֹו ׁשֶ ּבֹון ּכְ ֶחׁשְ ְּוהוא מֹוִציָאם ּבְ ּבֹון) מות צז בש(ּ ֶחׁשְ ֲּהָדא הוא , ּבְ

ִמְסַפר ְצָבָאם ְוגו) ישעיה מ(ִדְכִתיב  ַּהמֹוִציא ּבְ ּ ּ   .ִאיׁש לא ֶנְעָדר' ּ

י ַיֲעֹקב ַרּבִ מוֵאל ּבְ י ׁשְ מֹו דוָמה, ְּוָתאָנא ָאַמר ַרּבִ ׁשְ ל ַמְלָאך ֶזה ׁשֶ ָידֹו ׁשֶ ִעים ְנתונֹות ּבְ ְּנָפׁשֹות ָהְרׁשָ ּּ ְ ,
םְלַהְכִניָסם ּבַ ם וָלדון ׁשָ ֵּגיִהּנָ ָידֹו, ּ ְמָסרֹות ּבְ ּנִ ְנסו ַלֵגיִהּנֹם, ְוֵכיָון ׁשֶ ִיּכָ ּׁשוב ֵאיָנן חֹוְזרֹות ַעד ׁשֶ ּ ְוְזה ִיְרַאת , ּּ

ֱאַמר  ּנְ ה אֹותֹו ָעֹון ׁשֶ ָעׂשָ ׁשֶ ְתָייֵרא ּכְ ּנִ ְכָנה דוָמה ַנְפ) תהלים צד(ָּדִוד ׁשֶ ְמַעט ׁשָ ּלוֵלי ְיָי ֶעְזָרָתה ִלי ּכִ יּ . ׁשִ
ּבֹוָנם ֲהָדא הוא  ֶחׁשְ ָאר גופֹות ַהַצִדיִקים ּבְ ָמה פֹוַגַעת לֹו ְלַהְכִניס אֹותֹו גוף ִעם ׁשְ ׁשָ י ִייָסא ַהּנְ ָּאַמר ַרּבִ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ

ר ֶאל ֶעְפרֹון ְוגו   .'ִדְכִתיב ַוְיַדּבֵ

י ַתְנחום ַהַמְלָאך קֹוֵדם ְואֹוֵמר לֹו ְָאַמר ַרּבִ ּ ִתיב ְלַמְע. ּּ ֵני ֵחתְרֵאה ַמה ּכְ תֹוך ּבְ ב ּבְ , ְָלה ְוֶעְפרֹון יֹוׁשֵ
ָעָפר ּכֹון ּבֶ ֲחתֹו ִלׁשְ ּבֹון ַהַצִדיִקים. ׁשִ ֶחׁשְ ּוהוא ַמְקִדים ְואֹוֵמר לֹו ְלַהְכִניס אֹותֹו ַהגוף ּבְ ּ ּ ּּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ

ֵאי ׁשַ ָאְזֵני ְבֵני ֵחת ְלֹכל ּבָ ַּוַיַען ֶעְפרֹון ַהִחִתי ֶאת ַאְבָרָהם ּבְ ַער ִעירֹו. ַער ִעירֹו ֵלאֹמרּ ֵאי ׁשַ . ַמאי ְלֹכל ּבָ
ן ִפְנָקֵסיה ּבַ ְכַתב חוׁשְ ַּרב ַנְחָמן ָאַמר ִאינון ְדָעאלו ּבִ ּ ּ ּ ְּדָאַמר ַרב ַנְחָמן ְוָהִכי ִאְתְגַזר , ּּ ּבֹון) על(ּ ַעל , ֶחׁשְ
ן ִפְתָקא ַזִמי ּבַ ָבֵתי ִקְבֵרי וְבחוׁשְ ְּידֹוי ְדדוָמה ָעאִלין ּבְ ּ ּּ ּ ה ַעל ַדְייֵרי ַעְפָראּ ּן ְלֲאָפָקא לֹון ְוהוא ְממוּנֶ ּ ּ.  

ר ּבֹו ֶדה ָנַתִתי ָלך ְוַהְמָעָרה ֲאׁשֶ ַּמהו ַהׂשָ ּ ְּ ה. ּ ְלָוה וְמנוָחה ַרּבָ י יֹוֵסי ַהְפָקָדא ְדׁשַ ָּאַמר ַרּבִ ּ י . ּּ ָאַמר ַרּבִ
ל ַצִדיק ְוַצִדיק ֵמאֹוָתם  ר ִמְניוֵמי ֵאין ְלך ּכָ לֹום ּבַ ּׁשָ ּ ּּ ּ ֵאין לֹו ָמאַתִים עֹוָלמֹות ָ תֹוָרה ׁשֶ ָּהעֹוְסִקים ּבַ

ִביל ַהתֹוָרה ֲהָדא הוא ִדְכִתיב ׁשְ ְּוִכּסוִפין ּבִ ּוָמאַתִים ַלּנֹוְטִרים ֶאת ִפְריֹו) שיר השירים ח(, ּּ ּוָמאַתִים ַעל , ּ
מֹו ת ׁשְ ִאילו ֶנֶהְרגו ַעל ְקדוׁשַ ָכל יֹום ּכְ מֹוְסִרים ַעְצָמם ּבְ ּׁשֶ ּ ּ ּ ּ ַהאי ְפסוָקא ִנ, ּ ְּצחֹו ּכְ ּ א וכך אמרו בהאי ''נ(ּ

ֵדי ִלְמסֹור ַנְפׁשֹו ַעל ' ִּדְכִתיב ְוָאַהְבָת ֵאת ְיָי ְוגו) פסוקא ַהאי ְפסוָקא ּכְ ל ַהְמַכִוין ִלּבֹו ּבְ ְּוָתאָנא ּכָ ּ
ָכל יֹום ָעָליו ִאלו ֶנֱהַרג ּבְ תוב ּכְ מֹו ַמֲעֶלה ָעָליו ַהּכָ ת ׁשְ ְּקדוׁשַ ּ י ) תהלים מה(, א ִדְכִתיבֲּהָדא הו, ּּ ּכִ

ל ַהיֹום ָּעֶליך הֹוַרְגנו ּכָ ּ ע ֵמאֹות עֹוָלמֹות . ָ ַהאי ְפסוָקא נֹוֵחל ַאְרּבַ ל ַהמֹוֵסר ַנְפׁשֹו ּבְ ָּאַמר ַרב ַנְחָמן ּכָ ּ ּ
א ָמַסר ּו, ָּאַמר ַרב ַנְחָמן ָמאַתִים ַעל ַהתֹוָרה. ָּאַמר ַרב יֹוֵסף ְוָהא ְתַנן ָמאַתִים. ָלעֹוָלם ַהּבָ ָּמאַתִים ַעל ׁשֶ

מֹו ת ׁשְ ָכל יֹום ַעל ְקדוׁשַ ַּעְצמֹו ּבְ   )עד כאן מדרש הנעלם(, ּ

ָרה ַּוִיְהיו ַחֵיי ׂשָ ְלהו ְלֵעיָלא. ּּ ִּאינון ַחִיין ּכֻ ּּ ָנה ְלֵעיָלא, ּ ָנה ְלֵעיָלא. ֵמָאה ׁשָ ִרים ׁשָ , ְוֶעׂשְ
ִנים ְלֵעיָלא ַבע ׁשָ ְדָקא ְיאו, ְוׁשֶ ְלהו ֲהוו ּכְ ּּכֻ ּ ּ   .תּ

  א''דף קכג ע
ְמעֹון  י ׁשִ א ֲחֵזי ָרָזא ְדִמָלה) א''דף קכג ע(ָאַמר ַרּבִ ָנה , ּּתָ ֻכְלהו ְדָאַמר ׁשָ ָנא ּבְ ַּמאי ׁשְ ּ ּ

ָנה ִנים, ׁשָ ַבע ְדָאַמר ׁשָ ּוְבִאינון ׁשֶ ּ ָנה. ּ ִרים ׁשָ ָנה ְוֶעׂשְ ַבע , ִּדְכִתיב ֵמָאה ׁשָ ּוְלָבַתר ׁשֶ
ִנים ֶּאָלא ּכָֹלא ֲחד. ׁשָ ָלָלא ְדֹכָלא ֵמ. ּ ָנה ּכְ א כלא כחדא ברזא דמאה ברכאן בכל ''נ(ָּאה ׁשָ



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]200דף [ -ּ

. )ובגין כך כתיב שנה רזא דיחודא, וכן עשרים שנה דאתכליל עלאה סתימא דכל סתימין. יומא
ָרָזא ְדֵמָאה  ֵמָאה ּבְ ִליל ֵמֲאַתר ִעָלָאה ְסִתיָמא ְדָכל ְסִתיִמין ּבְ ִריך הוא ְדִאְתּכְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ְּ

ָנה, ְּרָכָאן ְדָכל יֹוָמאּבִ ִרים ׁשָ ָנה ָרָזא ְדִיחוָדא ְדָלא ִאְתְפַרׁש , ְוֵכן ֶעׂשְ ִתיב ׁשָ ך ּכְ ּוְבִגין ּכָ ּ ּ ּ ְּ

ָבה ְויֹוְבָלא ְלָעְלִמין)צא ב(   . ַמֲחׁשָ
ָלָלא ְסִתיָמָאה ִדְלֵעיָלא ן ְוָנְפָקאן ִמּכְ ִנים ִאֵלין ִאְתָפְרׁשָ ַבע ׁשָ ּׁשֶ ב ְדֹכ. ּ ָּלא ְּוַאף ַעל ּגַ

ה ִסְטִרין ְואֹוְרִחין ַמה ְדָלא ֲהִוי ָהִכי , ִּיחוָדא ָחָדא ַכּמָ ִדיָנא ְוַרֲחֵמי ּבְ ן ּבְ ֲּאָבל ִמְתָפְרׁשָ ּ
ָנה ָרָזא ְדִיחוָדא ְדָלא ִאְתְפַרׁש ְלָעְלִמין. ְלֵעיָלא ִתיב ׁשָ ך ּכְ ּוְבִגין ּכָ ּ ּ ּ ִנים ִאֵלין . ְּ ַבע ׁשָ ּׁשֶ

ִדיָנא ְוַר אן ּבְ ה ִסְטִרין ְואֹוְרִחין ַמה ְדָלא ֲהֵוי ָהִכי ְלֵעיָלאִּאְתָפְרׁשָ ַכּמָ ך . ֲּחֵמי ּבְ ְוְבִגין ּכָ ּ
ָנה ִנים ְוָלא ׁשָ הו ׁשָ ִתיב ּבְ ִנים ּכְ ַבע ׁשָ ִאֵלין ׁשֶ ּּבְ ְּוֻכְלהו ִאְקרון ַחִיים, ּ ּ ּ ָרה. ּ ַּוִיְהיו ַחֵיי ׂשָ ּּ ,

ִריאו ְוִאְתַקְיימו ְל ׁש ְדִאְתּבְ ְּדֲהוו ַמּמָ ּ ּ ּ   .ֵעיָלאּּ
ִנים ֲהָוה ַבע ׁשָ ָלִתין ְוׁשֶ ר ּתְ ד ִיְצָחק ּבַ ד ִאְתַעּקַ י ִחָייא ָהא אוְקמוָה ְדָהא ּכַ ָּאַמר ַרּבִ ּ ּ ,

ָרה ד ִיְצָחק ִמיַתת ׂשָ ָרה ְוִלְבּכָֹתה, ְּוֵכיָון ְדִאְתַעּקַ ִּדְכִתיב ַוָיֹבא ַאְבָרָהם ִלְספֹד ְלׂשָ ּּ ֵמַאִין . ּ
א ּא ִמְלֶמֱעַקד ֵליה ְלִיְצָחקֵּמַהר ַהּמֹוִרָיה ּבָ, ּבָ ִנין ִמיֹוָמא , ּ ַבע ׁשְ ָלִתין ְוׁשֶ ְּוִאינון ּתְ ּ

ן ַוִיְהי ּבַ חוׁשְ ָרה ַוַדאי ּכְ ד ִאינון ֲהוו ַחֵיי ׂשָ א ְדִאְתַעּקַ ְעּתָ ְּדִאְתְייִליד ִיְצָחק ַעד ׁשַ ּּ ּ ּ ּ ּ ּו ''ּ
ִגיַמְטִרָי ָמה ְד''ּּבְ ִנין ֲהוו ּכְ ַבע ׁשְ ָלִתין וׁשְ ּא ּתְ ּ דּ ָמר ִמְדִאְתְיִליד ִיְצָחק ַעד ְדִאְתַעּקַ ִּאּתְ ּ.  

י יֹוֵסי ָפַתח ְוֲאַמר ה )תהלים צח(, ַּרּבִ י ִנְפָלאֹות ָעׂשָ יר ָחָדׁש ּכִ ירו ַלְיָי ׁשִ ּ ִמְזמֹור ׁשִ
יָעה לֹו ְיִמינֹו וְזרֹוַע ָקְדׁשֹו ַּהאי ְקָרא אוְקמוָה ַחְבַרָיא. ּהֹוׁשִ ְּדָפרֹות ֲאְמרוָה, ּ ָמ. ּ ה ּכְ

ֶדֶרך)שמואל א ו(, ִדְכִתיב ְרָנה ַהָפרֹות ּבַ ְ ַוִיּשַׁ ּ ּ ְרָנה. ּ א, ַּמאי ַוִיּשַׁ יָרָתא ַחְדּתָ ְּדֲהוו ָאְמֵרי ׁשִ ּ .
יָרה ָאְמרו ּוַמאי ׁשִ ה. ּ י ִנְפָלאֹות ָעׂשָ יר ָחָדׁש ּכִ ירו ַלְיָי ׁשִ   .ִּמְזמֹור ׁשִ

  ב''דף קכג ע
ָלא ּכָ ְּדָכל ַמה ְד, ָהָכא ִאית ְלִאְסּתַ ְלהו ָאְמִרי ּ ַעְלָמא ּכֻ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ָּבָרא קוְדׁשָ ּ ּּ ְ

א ין ְלַתּתָ ין ְלֵעיָלא ּבֵ יה ּבֵ יָרָתא ַקּמֵ ָחן ְוׁשִ ּבְ ּּתוׁשְ ְרַמְייהו , ּ ְּוִאי ֵתיָמא ְדִאיְנהו ִמּגַ ּ ג ''א ל''ד(ּ
יָרָתא ָדא)הוו ָּהִכי הוא ַוַדאי ְדָרָזא ִעָלָאה ִאיהו,  ָאְמֵרי ׁשִ ּ ּ יֲאָב, ּּ ֲארֹוָנא ֲהָוה ַעל , ל ַהּנֵ

ְייהו ּבַ ִרירו , ּּגַ ְויוָה ְלֵעיָלא ִאינון ׁשְ ִקיל ֲעַלְייהו ְוׁשַ ּתְ ְּוֵכיָון ַדֲארֹוָנא ִאׁשְ ּ ּ ּ  )א לא שכיבו מ''נ(ּ
יָרָתא ָאר ָפרֹות ְדַעְלָמא , ׁשִ אֹוַרח ׁשְ ְייהו ֲארֹוָנא ֲהוו ָגָעאן ּכְ יָון ְדִאְתְנִטיל ִמּנַ ְּדָהא ּכֵ ּ ּ ּ ְוָלא ּּ

יָרָתא ָרא) ב''דף קכג ע(ַּוַדאי ֲארֹוָנא . ָּאְמרו ׁשִ ְייהו ָעִביד לֹון ְלַזּמְ ּבַ ְּדַעל ּגַ ּ.  
ִתיב ִמְזמֹור ְלָדִוד אֹו ְלָדִוד ִמְזמֹור, ָהא אֹוִקיְמָנא. ִמְזמֹור ֹכָלא ּכְ ָמר ּבְ ְוָהָכא ָלא . ְּוִאּתְ

ָלל ֶּאָלא ִמְזמֹור ְדרוַח קו. ָּאַמר ָדִוד ּכְ ּ ּ א ּ ָרא ֵליה ְלִזְמָנא ְדיֹוִקים קוְדׁשָ ין ְלַזּמְ א ַזּמִ ְּדׁשָ ּ
ָרֵאל ֵמַעְפָרא ִריך הוא ְלִיׂשְ ּּבְ יר ָחָדׁש. ְ ירו ַלְיָי ׁשִ ּוְכֵדין ׁשִ ֵדין ִאיהו ָחָדׁש, ּ ְּדָהא , ּּכְ

ֵרי ָעְלָמא א ְדִאְתּבְ ָמר ִמיֹוּמָ ַהאי ָלא ִאּתְ יָרָתא ּכְ   .ּׁשִ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]201דף [ -ּ

ּתֹוֶסְפָתא  י יֹוֵסּ י ִחָייאִרּבִ י ְיהוָדה ָאִזיל ְלֵמיֱחֵמי ְלַרּבִ ן ַרּבִ ּי ּבֶ ַמע ַהאי , ּ ָּאַמר ֵליה ֵליָמא ַמר ִאי ׁשָ

ָמָתא ִעְנָייָנא ְדִנׁשְ ָתא ֵהיך ָאְמרו ָמאֵרי ַמְתִניָתא ְדֵפְרׁשוָה ּבְ ַּפְרׁשָ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ ָאה חוָלֵקיהֹון ְדַצִדיַקָיא . ָ ָּאַמר ַזּכָ ּ ּ ּּ
ַעְלָמא ְדָאֵתי א ְדַמָיא,ּּבְ ַמּבוָעא ַרּבָ הֹון ּכְ ִלּבְ ּ ְדָכך ִהיא אֹוַרְייָתא ּבְ ּּ ְּדַאף ַעל ַגב ְדַמְסִתיִמין ֵליה, ָ ּ ּּ ּ ,

ִּמְסִגיאות ַמָייא ָפְתִחי ַמּבוִעין ְדָנְבִעין ְלָכל ֵעיַבר ּ ּּ ּ ּ ּּ.  

י יֹוֵסי ְרִחיָמא ַאְת ַמע ַרּבִ ָּתא ׁשְ ָת, ּ ַהאי ָפְרׁשָ ֲּאָנא ֵאיָמא ָלך ּבְ ּ ְּלעֹוָלם ֵאין גוף ָהָאָדם ִנְכַנס , אָ ּ
ּבֹון ַהַצִדיִקים ַעל ַיד דוָמה ֶחׁשְ ּּבְ ּ ּ ַגן ֵעֶדן, ּ רוִבים ּבַ ּנֹוְתִנין ָלה ַהּכְ ָמה ִפְנָקס ִסיָמָנא ׁשֶ ׁשָ ַתְרֶאה ַהּנְ ַּעד ׁשֶ ּ ּ ּּ ּ.  

ַתר ְדַעְייַלת ַת ָמָתא ּבָ ַמֲעָנא ְדָהא ִנׁשְ י יֹוֵסי ֲאָנא ׁשְ ָּאַמר ַרּבִ ּ ּ ּּ ָּמן ִהיא ָאְזַלת ְלָסְלָקא ְלַאְתָרה ְלֵעיָלא ּ ּ ּ
ּוָלא ְלֵמיַחת ְלַתָתא ּ ת ַאַפְטרֹופֹוס ַהגוף על ַיד דוָמה וַמְרָאה לֹו , ּ ֵנס ַנֲעׂשֵ ַתֲעֶלה וִתּכָ ֲּאָבל קֹוֶדם ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ

ע ֵמאֹות עֹוָלמֹות ָכר ַאְרּבַ ל ׂשָ ָראוי הוא ְלַקּבֵ ּׁשֶ ּ ּ ּ.  

י ִחָייא י ֶאְלָעָזר ָאַמרָּאַמר ַרּבִ ִגְנָתא ְדֵעֶדן,  ָהא ַרּבִ ְּדָהא דוָמה ָיַדע קֹוֶדם ִמׁשום ְדַמְכְרֵזי ֲעָלה ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ .
ַמְעָנא ך ׁשָ ִעָדָנא ְדָיֲהִבין , ֲָאָבל ֲאָנא ּכָ ִּדי ּבְ ּ ליה פנקסא חזר על גופא לאעיל ליה בפתקא דצדיקיא (ּ

מהו כסף . ני נתתי כסף השדה קח ממניהדא הוא דכתיב אך אם אתה לו שמע. על ידוי דדומה
  ).דא כסופא דעלמין ארבע מאות דיהבין ליה לאחסנא, השדה

ָתא ָדא ִמָמאֵריהֹון ִדְמִתיְבָתא ַמע ָפְרׁשָ ד ֲהָוה ׁשָ ַּרב יֹוֵסף ּכַ ּ ּ ּ ַּמאן ְדִאיהו ַעְפָרא ַמאי ָקא , ֲהָוה ָאַמר, ּּ ּ ּ
ה וַמאן ָיקו. ָזֵכי ְלַהאי) ריקנא( ַּמאן ִיְזּכֶ ּם ֲהָדא הוא ִדְכִתיבּ ַהר ְיָי וגו) תהלים כד(, ּ   .'ִמי ַיֲעֶלה ּבְ

ֶסף ֹקל ַאְבָרָהם ְלֶעְפרֹון ֶאת ַהּכֶ ַמע ַאְבָרָהם ֶאל ֶעְפרֹון וִיׁשְ א ָתא ֲחֵזי ַמאי ִדְכִתיב וִיׁשְ י ַאּבָ ָּאַמר ַרּבִ ּ ּ ּ ּּ ּ ,
ָתא ְדִאינון ָעְלִמין ְוִכסוִפ סוָפא ַרּבָ ָּדא הוא ּכִ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ ֶסף. יןּ ֶקל ּכֶ ע ֵמאֹות ׁשֶ ע ֵמאֹות עֹוָלמֹות , ַּאְרּבַ ַּאְרּבַ ּ

ְּוֲהָנאֹות וִכסוִפין ל ַמְעָלה וֵאין . עֹוֵבר ַלסֹוֵחר. ּּ ַלִים ׁשֶ ַמִים וירוׁשָ ֲעֵרי ׁשָ ל ׁשַ ַיֲעבֹור ּכָ ַּרב ַנְחָמן ָאַמר ׁשֶ ּ
ָיָדה   .ּמֹוֶחה ּבְ

ִתיב וַאֲחֵרי ֵכן ָקַבר ַא ָּתא ֲחֵזי ַמה ּכְ תֹוּ ָרה ִאׁשְ ְּבָרָהם ֶאת ׂשָ ֲחבוָרָתם , ּ ָאר ַהַצִדיִקים ּבַ ּוִנְמֶנה ִעם ׁשְ ּּ ּ
א ַעל ְידֹוי ְדדוָמה ִּמִפְתָקא ִדְמַמּנָ ּ ּ ידֹוי ְדדוָמה . ּ ל ִאינון ִדְכִתיִבין ּבִ י ִיְצָחק ָהִכי ְגִמיְרָנא ּכָ ָּאַמר ַרּבִ ּ ּּ ּ
ן ַעל ְידֹוי ְיקומון ְלִזְמָנא ְדָז ּוְמַמּנָ ּ ּ ִּמין ְלַאֲחָיא ָדְייֵרי ַעְפָראּ יַעָיא ְדָלא ְכִתיִבין על ְידֹוי . ּ ַּווי ְלהֹון ְלַרׁשִ ּ ּ

ִפְתָקא ּּבְ ם ְלָעְלִמין, ּ ֵגיִהּנָ יֹאְבדו ּבַ ּׁשֶ ּ ְמָצא ) דניאל יב(ְּוַעל ָדא ְנֱאַמר , ּ ל ַהּנִ ּוָבֵעת ַהִהיא ִיָמֵלט ִעְמך ּכָ ּ ָּ ּ
ֵסֶפר תוב ּבַ ּּכָ   )עד כאן תוספתא(, ּּ

ִתיב י ִחָייא ּכְ ֶמׁש)קהלת א(, ָּאַמר ַרּבִ ַחת ַהּשֶׁ ל ָחָדׁש ּתַ יָרָתא ָדא ִאיִהי .  ֵאין ּכָ ְוָהָכא ׁשִ
ֶמׁש ַחת ַהּשֶׁ א ֶלהֵוי, ָחָדׁש ְוִאיִהי ּתַ ְמׁשָ חֹות ׁשִ ּוַמאי ִאיהו ָדא ִסיֲהָרא. ְּדָהא ּתְ ּ ּוְכֵדין ֲהִוי , ּ

ֶמׁש ַחת ַהּשֶׁ הַמאי ַטְעָמא. ָחָדׁש ּתַ י ִנְפָלאֹות ָעׂשָ ִגין ּכִ ּוַמאן ִאינון ִנְפָלאֹות.  ּבְ ַהאי , ּ
יָעה לֹו ְיִמינֹו וְזרֹוַע ָקְדׁשֹו יָעה לֹו. ִּדְכִתיב הֹוׁשִ א )א''דף קכד ע(ְלַמאן . הֹוׁשִ ּ ְלַההוא ַדְרּגָ

יָרָתא ָדא ָמאָלא, ְּדָאַמר ׁשִ יִמיָנא וִבׂשְ יך ּבִ ּמִ הו ִאְסּתַ ִגין ְדּבְ ּּבְ ּ יָעה לֹו ְיִמינֹוה. ְּ ַּוַדאי , ֹוׁשִ
א ְדַהאי ִמְזמֹור ְּלַההוא ַדְרּגָ ִזְמָנא ִדיקומון ֵמֵתי ַעְלָמא ְוִיְתָערון ֵמַעְפָרא, ּ ֵּאיָמַתי ּבְ ּ ּ ֵדין , ּ ּכְ

ַהאי ָעְלָמא   .ְּיֵהא ָחָדׁש ַמה ְדָלא ִאְתֲעִביד ּבְ



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]202דף [ -ּ

ִר א ּבְ ִזְמָנא ְדַיֲעִביד קוְדׁשָ י יֹוֵסי ָאַמר ּבְ ַּרּבִ ִגיַנְייהו ּ ָעְלָמא ּבְ ּיך הוא נוְקִמין ּבְ ּ ּ ְ

ָרֵאל יָרָתא, ְדִיׂשְ ֵדין ִיְתֲאַמר ׁשִ ְּדָהא ְלָבַתר ִיְתָערון ֵמַעְפָרא ֵמֵתי ַעְלָמא ְוִיְתַחֵדׁש , ּכְ ּ ּ
ִלים ְדָלא ֶליהֵוי  ִקיום ׁשְ ַּעְלָמא ּבְ ּ א כרת ''נ( )כקדמיתא דשליט מותא בעלמא בגין דחויא(ּ

ַאב ַעְלָמא )תעבר חויא מעלמא דגריםומיתה בעלמא וי ַעְלָמא ְלֹכָלא ְוִאְסּתָ ִרים מֹוָתא ּבְ ּ ּגָ
יך ַאְנפֹוי ְּוִאְתֲחׁשִ ְ.  

א ֲחֵזי ִתיב, ּתָ ה)בראשית ג(, ּכְ יְנך וֵבין ָהִאּשָׁ ית ּבֵ ּ ְוֵאיָבה ָאׁשִ ִדְכִתיב . ָ ַמאי ְוֵאיָבה ּכְ
ּ ָחְלפו ִעם ֳאִניֹות ֵאֶבה)איוב ט( ּמָ. ּ אְּדָהא ּכַ א ַרּבָ ָטאן ּגֹו ַיּמָ ְוִאית ַאְרִבין , ה ַאְרִבין ׁשָ

ן ָדא ִמן ָדא ּוְסִפיָנן ִמְתָפְרׁשָ ּ ַגַווְייהו ִאְקרון ֳאִניֹות . ּּ אט ּבְ ְּוִאינון ַאְרִבין ְדַהאי ָנָחׁש ׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ
  .ֵאָבה

ה יְנך וֵבין ָהִאּשָׁ ּּבֵ ה ִיְרַאת ְיָי. ָ ָוֵבין ַזְרֶעך. ָּדא ִאּשָׁ ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ִּאֵלי, ּ ָאר ַעּמִ ן ׁשְ
ּּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ּוֵבין ַזְרָעה. ּ ָרֵאל, ּ ָהוא ְיׁשוְפך ֹראׁש. ִּאֵלין ִיׂשְ ּ ִריך הוא , ּ א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ ְּ

ין ְלַבֲעָרא ֵליה ֵמַעְלָמא ִדְכִתיב ְּדַזּמִ ּ ְות ָלֶנַצח)ישעיה כה(, ּ ַלע ַהּמָ  )זכריה יג(, ּוְכִתיב. ּ ּבִ
ֶּאת רוַח ַהֻטְמָאה ַאֲעִביר ִמן ָהָאֶרץְו ּ.  

ָּדא ְלִזְמָנא ְדָאֵתי ְדִיְתָערון ֵמַתָיא, ֹראׁש ֵדין ֶלֱהֵוי ַעְלָמא ֹרא. ּ ְּדִיְתַקַיים , ׁש''ְּדָהא ּכְ ּ
ֹרא ּׁש ְדִאיהו ַעְלָמא ִעָלָאה''ּבָ ּ ׁשוֶפּנו ָעֵקב. ּ ה ּתְ ְּוַאּתָ א ְדִאיה. ּ ּתָ ַהאי ַעְלָמא ַהׁשְ ּו ָּדא ּבְ

ְרָיין יך ַאְנפֹוי ּבִ יך ְלַעְלָמא ְוַאְחׁשִ ִקיוָמא ְוַההוא ִחְוָיא ָנׁשִ ָּעֵקב ְוָלאו ִאיהו ּבְ ְ ְ ּ ּ ּּ.  
א ֲחֵזי ין ִעָלִאין, ּתָ ִאינון ַדְרּגִ ִריאו ְוָקְיימו ּבְ ּיֹוִמין ְדַבר ָנׁש ִאְתּבְ ּ ּ ּ ּ יָון ִדְמַסְיימו , ּ ּּכֵ ּ

ין ִד ִאינון ַדְרּגִ ְּלִאְתַקְייָמא ּבְ ּ ָנה ְוגו)תהלים צ(, ְכִתיבּ ְבִעים ׁשָ ֶהם ׁשִ נֹוֵתינו ּבָ ', ּ ְיֵמי ׁשְ
אן וְלָהְלָאה ֵלית ַדְרָגא ְלִאְתַקְייָמא ִּמּכָ ּ ך ְוָרְהּבָ. ּ ְוְבִגין ּכָ ָלא ֲהוו. ם ָעָמל ָוָאֶון''ּ ְּוִאינון ּכְ ּ.  

  ב''דף קכד ע
ֲּאָבל ִאינון יֹוִמין ְדַצִדיַקָיא  ּ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ַוִיְהיו ַחֵיי ֲּהוו) ב''דף קכד ע(ּ ּ ְוִאְתָקְיימו ּכְ ּּ ּ

ָרה ֵני ַחֵיי ַאְבָרָהם. ׂשָ ְּוֵכן ְוֵאֶלה ְיֵמי ׁשְ ָמֵעאל ִדְכִתיב. ּ ִיׁשְ ִתיב ּבְ , ְּוִאי ֵתיָמא ָהִכי ָנֵמי ּכְ
ָמֵעאל)בראשית כה( ֵני ַחֵיי ִיׁשְ ְתׁשוָבה ַאֲהַדר. ּ ׁשְ ֶּאָלא ּבִ ּ ַוִיְהיו)ומויבי(ְּוַעל ָדא ָקֵרי , ּ ּ:  

ע ִקְרַית ַאְרּבַ ָרה ּבְ ָמת ׂשָ י ַעְלָמא . ַוּתָ ָכל ְנׁשֵ ַגְווָנא ָדא ָלא ֲהוו ּבְ א ָאַמר ּכְ י ַאּבָ ַּרּבִ
יה ָעְלָמא ְוַההוא ֲאַתר ְדִאְתַקְבַרת ּבֵ ָנָהא ְוִקיוָמָהא ּבְ ן יֹוָמָהא וׁשְ ּבַ ָמר חוׁשְ ְּדָהא ִאּתְ ּ ּ ּ ּ ּ ֶּאָלא . ּּ

י ָעְלָמאְּלַאֲחָזָאה ְדָל ָכל ְנׁשֵ ָרה ּבְ ׂשָ   .א ֲהָוה ּכְ

ָיִמים וגו א ּבַ ך הוא ְדַהאי ַמְתִניִתין . ַמְתִניִתין. 'ְּוַאְבָרָהם ָזֵקן ּבָ ל ָפִנים ּכָ י ֶאְלָעָזר ַעל ּכָ ָּאַמר ַרּבִ ּ ְ ּ
ִפיר יה , ּׁשַ ָמָתא ַההוא ִדְכִתיב ּבֵ ְּדִאְתֲעִביד ִנׁשְ ּ ָאֶרץ ֵאֶצל ַהַחיֹות וִהּנֵה אֹוַפן ֶאָחד ) יחזקאל א(ּ ּּבָ ּ

ַעת ָפָניו ַהִהיא ַמְתִניָתא ַקַמְייָתא. ְּלַאְרּבַ ְדָאמור ּבְ ּּכִ ּ.  

ר ְמִכיָלן  ְתַלת ֶעׂשֶ א ֵליָמא ָלן ַמר ֵמַהִהיא ַמְתִניִתין ָאַמר ֵליה ָהִכי ִאְתְפַרׁש ּבִ י ַאּבָ ָּאַמר ֵליה ִרּבִ ּ ּ
ָתא ִדיֵליה ָפְרׁשָ ְּדַרֲחֵמי ּבְ ּ ַאַחת ִהיא יֹוָנִתי ) שיר השירים ו(ָּפַתח ְוָאַמר . א ִאית ָלן ְלֵמיַמרֲאָבל ָהָכ, ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]203דף [ -ּ

ַּתָמִתי ַאַחת ִהיא ְלִאָמה וגו ּ ָנא . 'ּ יִרים ִליׁשְ יר ַהׁשִ ׁשִ י ֶאְלָעָזר ַמאי ִהיא ְדֲאַנן ָקִריָנן ָהָכא ּבְ ָּאַמר ִרּבִ ּ
ְּדנוְקְבָתא ָנא ִדְדכוָרא, ּ אֹוַרְייָתא ִליׁשְ ְּוָהָתם ּבְ ּ.  

ָמה  ׁשָ ַהגוף ֵאֶצל ַהּנְ ָלׁשֹון ָזָכר ֵאֶצל ַהגוף ִמְפֵני ׁשֶ תֹוָרה ִנְקָרא ּבְ י ֶאְלָעָזר ָהָכא ּבַ ֶּאָלא ָאַמר ַרּבִ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ
ה ֵאֶצל ַהָזָכר ִאׁשָ ּּכְ ּ י ַמְעָלה, ּ ָמה ְלַגּבֵ ׁשָ ְפִני ַהָזָכר ְוָכל ֶאָחד ַמֲעָלתֹו יֹוֵרׁש, ְוַהּנְ ְנֵקָבה ּבִ   .ּּכִ

ָעה ְפָעִמים ְּתַנן ָהָת ַאְרּבָ ָכל יֹום) א בשנה''נ(ּם ּבְ ָעה ּבְ ׁשָ ְּויֹוֵצא ֵמאֹוָתם , ֵּעֶדן ְמַנֵטף ַעל ַהָגן, ּבְ
ים ָעה ָראׁשִ ַּהִטפֹות ָנָהר ָגדֹול ַהִמְתַחֵלק ְלַאְרּבָ ּ ּ ֵבִעים , ּ ם ׂשְ ָכל יֹום וִמׁשָ ִעים ִטפֹות ְמַנֵטף ּבְ ֹמֶנה ְוַאְרּבָ ּוׁשְ ּּ ּ

עו ֲעֵצי ְיָי) תהלים קד(, ּ ֲהָדא הוא ִדְכִתיבִּאיָלֵני ַהַגן ּבְ ִּיׂשְ י ַתְנחום ָאַמר ֵמָהָכא . ּ ַּרּבִ ) תהלים קו(ּ
ֶקה ָהִרים ֵמֲעִליֹוָתיו ֵּאיזֹו ִהיא ֲעִלָיה ֶזהו ֵעֶדן, ַּמׁשְ ֵאיֶזה ָמקֹום הוא. ּ י ְיהוָדה ָאַמר ְלַמְעָלה . ְּוֵעֶדן ּבְ ַּרּבִ

י יֹו. ֵּמֲעָרבֹות הוא ֲעָרבֹות הואַרּבִ ם ִגְנֵזי ַחִיים טֹוִבים, ֵּסי ָאַמר ּבַ ְּדָהא ְתַנן ׁשָ ּ ּ ָמָתן , ּ לֹום ְוִנׁשְ ָרָכה ְוׁשָ ּבְ
ל ַצִדיִקים וַהָגנוז ָהֶעְליֹון הוא ֵעֶדן ּׁשֶ ּ ּּ ָכל יֹום, ּ ַפע ּבְ ָאֶרץ ְונֹוֵטל ִמֶמּנו ׁשֶ ְנְגדֹו ַגן ּבָ ְּלַמָטה ְמכוון ּכְ ּּ ּ.  

הו י ַאּבָ ֶחְלקֹו ַתְמִצית ִטָפה ָּאַמר ַרּבִ ָרֵאל ְוָכל ֶאָחד ָנַטל ּבְ ִעים ְנִביִאים ָעְמדו ָלֶהם ְלִיׂשְ ֹמָנה ְוַאְרּבָ ּ ׁשְ ּ ּ ּ
ִעים ִטפֹות ֹמֶנה ְוַאְרּבָ ֵהם ׁשְ ל ֵעֶדן ׁשֶ ַּאַחת ֵמאֹוָתם ִטפֹות ׁשֶ ַטל ִטָפה ַאַחת ֵמֶהן . ּ ּנָ ל ָנִביא ׁשֶ ּוַמה ִאם ּכָ ּ

רו ָארָּהְיָתה ַמֲעָלתֹו ּבְ ל ַהׁשְ ל . ַּח ַהּקֹוֶדׁש ַעל ּכָ ִעים ֹלא ּכָ ֹמָנה ְוַאְרּבָ ל ִמׁשְ ָהָיה ְמַקּבֵ ָּאָדם ָהִראׁשֹון ׁשֶ
ן ּכֵ ָמה ָהְיָתה ָחְכָמתֹו, ׁשֶ אן ַאָתה ָלֵמד ּכַ ִּמּכָ ּ.  

ִביִאים ֵמאֹוָתם ַהִטפֹות ֲהָנא וִכי ֵמַאִין ָהָיה ָלֶהם ַלּנְ א ָאַמר ַרב ּכַ י ּבָ ָכל ִטָפה , ּא ָהִכי ְתַנןֶּאָל, ַּרּבִ ּּבְ
ְּוִטָפה ַהיֹוֵצאת ֵמֵעֶדן רוַח ָחְכָמה יֹוֵצא ִעמֹו ּ ּ ּּ ַמְתִניִתין, ּ ן ִאְתְגַזר ּבְ יִמין, ְּוַעל ּכֵ , ִּאית ַמָיא ְמַגְדָלן ַחּכִ

ין ְּוִאית ַמָיא ְמַגְדָלן ִטְפׁשִ יִמין ִאינון ַמָיא ֲהוו, ּ ּוִאינון ַמָיא ִדְמַגְדָלן ַחּכִ ּ ּ ּ ּ ִמִטִפין ְדֵעֶדןּ ּ.  

י יֹוֵסי ַּמָיא ְדֵביה ִטִפין ָיְתִבין , ְּדָאַמר ַרּבִ ע ַנֲהֵרי ַקְדָמָאה הוא ) א יתירין''נ(ּ ל ִאינון ַאְרּבַ ִּמּכָ ּ
ם ָהֶאָחד ִפיׁשֹון) בראשית ב(, ִּדְכִתיב ם ָהֶאָחד ִפיׁשֹון. ּׁשֵ ַּהְמיוָחד ִמּכוָלם ִפיׁשֹון והוא ַהּנֹו. ַּמאי ׁשֵ ּ ּּ ֵפל ּ

ֶאֶרץ ִמְצַרִים ְוְלִפיָכך ָהְיָתה ָחְכַמת , ּּבְ ל ָהעֹוָלם) לישראל(ּ   .ִּמְצַרִים יֹוֵתר ִמּכָ

ָאְבָדה ָחְכַמת ִמְצַרִים ְגְזָרה ְגִזָרה ׁשְ ּנִ ּוִמׁשֶ ּ ַההוא , ּ ִריך הוא אֹוָתם ִטִפין ְוָזַרק לֹון ּבְ א ּבְ ָּנַטל קוְדׁשָ ּ ּּ ְ

א ַההוא ַנֲהָרא ְדִגְנ, ִּגּנָ ּּבְ קֹות ֶאת ַהָגן) בראשית ב(, ָּתא ְדֵעֶדן ִדְכִתיבּ ּוָנָהר יֹוֵצא ֵמֵעֶדן ְלַהׁשְ ְוְזה ָהָיה . ּ
ָעה ֲאֵחִרים ְוָהֶאָחד ַהְמיוָחד ַהּנֹוַלד ִמֶמּנו ִפיׁשֹון ָהָיה ּמֹוִליד ַאְרּבָ ּּ לֹא ָיְצאו . ּ ְטלו ֵאלו ַהִטפֹות ׁשֶ ּנִ ִּמׁשֶ ּ ּּ ּ ּּ ּ

ִּמִמְצַרִיםֵּמַהַגן ָאְבָדה ַהָחְכָמה  ּ.  

ָהָיה יֹוֵצא ֵמֵעֶדן ּוֵמאֹותֹו ָהרוַח ׁשֶ ּ ִּתְמצו, ּ ּ ל ָנִביא וָנִביא) ל ימצו''נ(' ּ ַגן , ּכָ ּוַהיינו ִדְכִתיב ִמְתַהֵלך ּבַ ְ ּ ּ ּ
ְּלרוַח ַהיֹום ַגן ֵעֶדן ֶלָעִתיד ָלבֹוא. ּ ּוָגנוז ֶזה ּבְ ְנבוָאתֹו, ּ ָרָאה ְיֶחְזֵקאל ּבִ ָהר ׁשֶ ְּוֶזה הוא ַהּנָ ן ָאַמר . ּ ְוַעל ּכֵ

תוב  י ָמְלָאה ָהָאֶרץ ֵדָעה ֶאת ְיָי ְוגו) ישעיה יא(ַּהּכָ עֹוָלם. 'ּּכִ אֹוָתם ַמִים ָתִמיד ְמַגְדִלים ַהְיִדיָעה ּבָ ּׁשֶ ּ.  

ֵעֶדן ֵהן ל ַצִדיִקים ְלַמְעָלה ּבְ ָמָתן ׁשֶ ל ִנׁשְ ָנן ּכָ ָּתנו ַרּבָ ּּ ֶג. ּ יֹוֵרד ֵמֵעֶדן ִיׂשְ ּוַמה ִמַמה ׁשֶ ּ ּ ּ א ַהָחְכָמה ּ
עֹוָלם ָמה ְוַכָמה, ָּלעֹוְמִדים ּבֹו וֶנֱהִנין ֵמֲהָנאֹוָתיו ְוִכּסוָפיו, ּבָ ַּעל ַאַחת ּכַ ּ.  

ל ַמְעָלה ַלִים ׁשֶ ֲעֵרי ְירוׁשָ ׁשַ ֵנס ּבְ ָמה זֹוָכה ִליּכָ ׁשָ ַהּנְ יָון ׁשֶ י ִיְצָחק ּכֵ ָּאַמר ַרּבִ ר ַהָגדֹול ''ִמיָכֵא. ּ ּל ַהׂשַ ּ
ּהֹוֵלך ִעָמה וַמ ּ ּ לֹוםְ ְּקִדים ָלה ׁשָ ֵרת ְתֵמִהים ּבֹו ְוׁשֹוֲאִלים ָעֶליָה . ּ ַּמְלֲאֵכי ַהׁשָ ִמי ֹזאת ) שיר השירים ג(ּ

ר דֹוֶמה ְלֶהֶבל ִדְכִתיב. ּעֹוָלה ִמן ַהִמְדּבָ ין ָהֶעְליֹוִנים ֵמַהגוף ֶהָחֵרב ׁשֶ ִּמי ֹזאת עֹוָלה ּבֵ ּ ּ ) תהלים קמד(, ּ
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י. ָּאָדם ַלֶהֶבל ָדָמה . ַּאַחת ִהיא ְמיוֶחֶדת ִהיא, ַּאַחת ִהיא יֹוָנִתי ַתָמִתי) שיר השירים ו(ב ְואֹוֵמר ּהוא ֵמׁשִ
ַּאַחת ִהיא ְלִאָמה ה, ּ ְגְזָרה ִמֶמּנָ ּנִ ָמה ְויֹוֶלֶדת ָלה ׁשֶ ׁשָ ִהיא ֵאם ַלּנְ בֹוד ׁשֶ א ַהּכָ ּסֵ ְּלִאָמה זֹו ִהיא ּכִ ּּ ּ.  

רוָה נֹות ַוְיַאׁשְ ָּראוָה ּבָ ָאר ַה. ּ ֵּאלו ׁשְ ַלִיםּ נֹות ְירוׁשָ ְקָראֹות ּבְ ַמֲעָלָתן ְלַמְעָלה ְוֵהם ַהּנִ ֵהן ּבְ מֹות ׁשֶ ׁשָ . ּּנְ
ַלִים נֹות ְירוׁשָ י יֹוֵסי ָהא ָחַזְרָנא ַעל ַמה ְדֲאָמָרן ֵאלו ִנְקָראֹות ּבְ ָּאַמר ַרּבִ ּ נֹות לֹוט, ּּ . ְוָהֲאֵחרֹות ִנְקָראֹות ּבְ

רוָה נֹות ַוְיַאׁשְ ָּראוָה ּבָ ָאר ַה. ּ חֹות ָלהׁשְ ּבְ מֹות ְמׁשַ ׁשָ לֹום ּבֹוֵאך, ּּנְ ים. ְְואֹוְמרֹות ׁשָ ְּמָלכֹות וִפַלְגׁשִ ְמָלכֹות , ּ
ֵהם ְמָלכֹות ֵּאלו ָהָאבֹות ׁשֶ ים. ּ ּוִפַלְגׁשִ ֵּהן ֵגיֵרי ַהֶצֶדק, ּ ְכְנֶסת . ּ ּנִ חֹות וְמַקְלסֹות אֹוָתה ַעד ׁשֶ ּבְ ּּכוָלם ְמׁשַ ּ ּּ ּ

ָמ, ְלַמְעָלה ׁשָ ָיִמיםְוֲאַזי ַהּנְ א ּבַ ַמֲעָלָתה וִמְתַקְייָמא ֲאִריכות ַהָיִמים ֲהָדא הוא ִדְכִתיב ְוַאְבָרָהם ָזֵקן ּבָ ּה ּבְ ּ ּּ ּ ּ ּ .
א ֲאִריכות ַהָיִמים ָלעֹוָלם ַהּבָ ִּנְכַנס ּבַ ּ.  

א ָסָבא ָקם ַעל ַרְגלֹוי ְוָאַמר י ַאּבָ ְמעֹו, ַרּבִ י ׁשִ לֹום ָגְרִמין ְיֵהא ָלך ַרּבִ ְְמנוָחה ְוׁשָ ּ ן יֹוָחאי ְדָחָזַרת ּ ּן ּבֶ
ָנה ֲאַתר ִעָלָאה . ֲּעָטָרה ְליֹוׁשְ לוָמה ּבְ ַתׁשְ ָמה ִהיא ּבְ ׁשָ ַהּנְ ַמְתִניָתא ַקְדָמָאה ְדֵכיָון ׁשֶ ְּדָתִניָנן ּבְ ּ ּ ּ לזמנא (ּּ
ה, ָּלא ָתַבאת ְלגוָפא) בתרא עאלין ֵמי ָאֳחָרִנין ְדָנְפֵקי ִמּנָ ה ִנׁשְ ִריָאן ִמּנָ ֶּאָלא ִאְתּבְ ּ ּ ְתָאַרת ּ ּ וִאיִהי ִאׁשְ

ִקיוָמא ּּבְ הוא ִטָפה , ּ הוא ֶהֶבל ְוַהגוף ׁשֶ עֹוָלם ַהֶזה ׁשֶ ן יֹוָחאי ְוָדַרׁש וַמה ִאם ּבָ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַּעד ְדֲאָתא ַרּבִ ּּ ּ ּ ּ ּּ
ָמה ׁשָ ְּסרוָחה ִנְכֶנֶסת ּבֹו אֹוָתה ַהּנְ ִיָצְרפו ּכוָלם ְוִיְהְיה ַהגו. ּ ֶּלָעִתיד ָלֹבא ׁשֶ ּ ּּ ּּ לום ּ ִקיום ְוַתׁשְ ּף מוְבָחר ּבְ ּ ּּ

ה, יֹוֵתר ּבָ לוִמין וָהִעלוִיין ׁשֶ ָכל ַהַתׁשְ ָמה ּבֹו ּבְ ׁשָ ֵנס אֹוָתה ַהּנְ ֵּאינֹו ִדין ְלִהּכָ ּ ּ ּּ ּ.  

ָמה  ׁשָ י ַאָחא אֹוָתה ַהּנְ ַּמָמׁש ואֹותֹו ַהגוף ַמָמׁש ָעִתיד ) בו בכל התשלומין והעלויין שבה(ָּאַמר ַרּבִ ּ ּּ
דֹוׁש ִקיוָמן ֶלָעִתיד ָלֹבאַהּקָ רוך הוא ְלַהֲעִמיָדן ּבְ ּ ּבָ ּ ּּ יג , ְ לום ַהַדַעת ְלַהׂשִ ַתׁשְ ֵלִמים ּבְ ִניֶהם ִיְהיו ׁשְ ֲּאָבל ׁשְ ּ ּ ּ

עֹוָלם ַהְזה יגו ּבָ לֹא ִהׂשִ ַּמה ׁשֶ ּ ּ ּּ:  

ָיִמים וגו א ּבַ י יֹוָחָנן . 'ְּוַאְבָרָהם ָזֵקן ּבָ י ּבֹו ָאַמר ַרּבִ הוא ָיִמיםּבְ) באותם הימים(ַרּבִ , ּאֹותֹו ָהעֹוָלם ׁשֶ
הוא ַלְיָלה עֹוָלם ַהְזה ׁשֶ ְּוֹלא ּבָ אֹוָתם ַהֲהָנאֹות . ּ ֵהם ָיִמים ּבְ אֹוָתם ָהעֹוָלמֹות ׁשֶ י ַיֲעֹקב ּבְ ָאַמר ַרּבִ

הוא נֹוֵחל ּסוִפין ׁשֶ ְּוַהּכִ ּכֹל: ּ ַרך ֶאת ַאְבָרָהם ּבַ ָרה . ְַוְיָי ּבֵ אֹותֹו ַהִמׂשְ דֹוׁש ) א המעשר''נ(ּּבְ ַתן לֹו ַהּקָ ּנָ ׁשֶ
מֹו רוך הוא ִמׁשְ ּּבָ ּ ִהיא אֹות ה, ְּ ּבֹו ִנְבָרא ָהעֹוָלם, א''ׁשֶ   .ׁשֶ

ל ָעָליו הוא ַנַער ֶעֶבד ֵמַרּבֹו ָהָאדֹון ַהמֹוׁשֵ ר ַהָפִנים ׁשֶ י יֹוָחָנן מטטרון ׂשַ ְּוַתְנָיא ָאַמר ַרּבִ ה ַעל , ּּ ְּממוּנֶ
ָכל יֹום ְלַהְסִפיק  ָמה ּבְ ׁשָ ְצַטָוהַּהּנְ ּנִ ָּלה ֵמאֹותֹו ָהאֹור ׁשֶ ָבֵתי ִקְבֵרי , ּּ ן ִפְתָקא ּבְ ּבַ ּוהוא ָעִתיד ְלֵמיַסב חוׁשְ ּ ּ ּ

ִּמן דוָמה וְלַאֲחָזָאה ֵליה ַקֵמי ָמאֵריה ּ ּ ּ ָנא , ּּ ד ָחִמיר ַההוא ַגְרָמא ְתחֹות ַאְרָעא ְלַתּקָ ּוהוא ַזִמין ְלֶמְעּבַ ּ ּּ ּ
ׁשְ ְּלגוַפָייא וְלָקְייָמא לֹון ּבִ ָמָתא ּ ָלא ִנׁשְ ֵּלימוָתא ְדגוָפא ּבְ ּ ַדר ָלה ) בזמנא(ּ ִריך הוא ְיׁשַ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ

  .ְּלַאְתָרה

ִתיב ָעה ַמה ּכְ אֹוָתה ׁשָ י ִיְצָחק ּבְ ָּאַמר ַרּבִ ל ְוגו, ּ יתֹו ַהמֹוׁשֵ ַּויֹאֶמר ַאְבָרָהם ֶאל ַעְבדֹו ְזַקן ּבֵ ּ ַּמהו ֶאל . 'ּ
ָחְכְמָתא, ַּעְבדֹו ל ַמהו ֶאל ַעְבדֹוִאי ּבְ ּ ָדא ִנְסַתּכֵ ּ ָאַמר . ּ ֶמה ׁשֶ ל ֶאָלא ּבַ י ְנהֹוָראי ֹלא ִנְסַתּכֵ ָּאַמר ַרּבִ ּּ
ל ָמקֹום, ַּעְבדֹו רֹוב ַלֲעבֹוָדתֹו) זקן ביתו. (ַּעְבדֹו ׁשֶ ּוַמאן ִאיהו, ַהּקָ ְדָקֲאָמָרן''ְזה מטטרו, ּ ְּדִאיהו , ן ּכִ ּ

ָבֵתי  ָּעִתיד ְלַיפֹות ַלגוף ּבְ ּ   .ִקְבֵריּּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]205דף [ -ּ

ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַויֹאֶמר ַאְבָרָהם ֶאל ַעְבדֹו ל ָמקֹום, ּּ יתֹו) קפא א. (ְּזה מטטרון ַעְבדֹו ׁשֶ , ְזַקן ּבֵ
ל ָמקֹום ִריֹוָתיו ׁשֶ הוא ְתִחַלת ּבְ ּׁשֶ ּ ּ ר לֹו. ּ ָכל ֲאׁשֶ ל ּבְ ל , ַּהמֹוׁשֵ ָלה ַעל ּכָ ִריך הוא ֶמְמׁשָ א ּבְ ַתן לֹו קוְדׁשָ ּנָ ּׁשֶ ְּ

  .אֹוָתיוִצְב

י יֹוֵסי ָאַמר ַרב ְמעֹון ָאַמר ַרּבִ י ׁשִ ל אֹותֹו ֶעֶבד נֹוְטִלים אֹור וֶנֱהִנין , ְוָתאָנא ָאַמר ַרּבִ ל ִצְבאֹוָתיו ׁשֶ ּּכָ
ָמה ׁשָ א, ִּמִזיו ַהּנְ ּסֵ א ָגדֹול ֵמאֹור ַהּכִ ָמה ָלעֹוָלם ַהּבָ ׁשָ ְּדָתאָנא אֹור ַהּנְ ׁשָ. ּ א ִנְטָלה ַהּנְ ּסֵ ֶּאָלא . ָמהוָהא ֵמַהּכִ

ְּזה ְלִפי ָהָראוי לֹו ְוֶזה ְלִפי ָהָראוי לֹו א ַמָמׁש ִדְכִתיב. ּ ּסֵ ַּרב ַנְחָמן ָאַמר ָגדֹול ֵמאֹור ַהּכִ ּ ) יחזקאל א(, ּ
ַמְרֵאה ָאָדם ָעָליו ִמְלַמְעָלה ְּדמות ּכְ   .ַמאי ָעָליו ַעל ָזֳהרֹו, ּ

ל ִצְב ִליחותֹו ּכָ הוא הֹוֵלך ַלֲעׂשֹות ׁשְ ּוְכׁשֶ ּ ּ לֹו ִנזֹוִנין ֵמאֹותֹו ַהזֹוַהרְּ ָבה ׁשֶ ּאֹוָתיו ְוַהֶמְרּכָ ּ ּ ֲּהָדא הוא . ּ
ָמה אֹוֶמֶרת לֹו  ׁשָ ַהּנְ ים ָנא ָיְדך) דכתיב(ׁשֶ לֹוַמר ִסיָעְתך, ָׂשִ ָמה , ַּתַחת ְיֵרִכי, ָּכְ ׁשָ ַפע ִמן ַהּנְ ׁשְ ְּזהו אֹור ַהּנִ ּ

  .ֲעֵליֶהם

לֹום  י ׁשָ ַרּבִ י ְיהוָדה ּבְ ל ָמקֹוםָּאַמר ַרּבִ ִליחותֹו ׁשֶ ׁשְ ֶזה הֹוֵלך ּבִ ָעה ׁשֶ ׁשָ ְלנו ּבְ ך ִקּבַ ּּכָ ְּ ִריך , ְּ א ּבְ ְקוְדׁשָ ּ
מֹו אֹות ַאַחת ִמׁשְ ל ַמְעָלה ּבְ ל ִצְבאֹוָתיו ׁשֶ ּהוא ֵמִניַע ּכָ ך ְיֵרִכ. ּ ְָאַמר ַרב הוָנא ּכָ ִגיַמְטִרָיא ָר''ּ . ם''ּי ּבְ

ים ָנא ָמה אֹוֶמֶרת ׂשִ ׁשָ לֹוַמר ַהּנְ ל ַעל ַהּכֹל וְלַאַחר ּכְ א ַהמֹוׁשֵ ל ָרם וִנׂשָ ּ ָיְדך ִסיָעְתך ַתַחת ַמֲעָלתֹו ׁשֶ ּ ּ ּ ָ ָ

בוָעה ְגדֹוָלה ּבֹו יֲעך ׁשְ ּבִ ִצָוה ִסיַעת ֶעְליֹוִנים ַתַחת ָידֹו ֲאִני ַמׁשְ ּׁשֶ ָּ ּ ַמִים ִואלֵהי . ּ י ִיְצָחק ֱאלֵהי ַהׁשָ ָּאַמר ַרּבִ ּ
ְיָי ׁשֶ. ָהָאֶרץ ַמִים, ּהוא ַהּכֹלהֹוִאיל ְוָאַמר ּבְ ָּלָמה ֶנֱאַמר ֱאֹלֵהי ַהׁשָ הוא ָאדֹון ַעל , ּ י ְיהוָדה ׁשֶ ָּאַמר ַרּבִ ּ
ַאִין ְנְגדֹו, ַהּכֹל ַבת ַאַחת וְבֶרַגע ֶאָחד הוא ֵמִניַע ַלּכֹל ְוֻכָלם ּכְ ּּבְ ּ ַתִים אֹוִתיֹות . ּ י ִיְצָחק אֹוֵמר ַעל ׁשְ ַּרּבִ ּ ּ

הוא ַהּכֹ מֹו ְלהֹורֹות ׁשֶ ִּמׁשְ ְלתֹוּ   :ּל וֵאין ַאֵחר ּבִ

ַמִים ִואֹלֵהי ָהָאֶרץ ְיָי ֱאֹלֵהי ַהׁשָ יֲעך ּבַ ּבִ ְּוַאׁשְ ד . ָ ָּאַמר ַרב הוָנא ְוִאי ֲהִויָנא ִעְמהֹון ְדָמאֵרי ַמְתִניָתא ּכַ ּּ ּ
הֹון ָהִכי ָנא ִמּנְ ִּגלו ָרָזא ְדָנא ָלא ִאיְפַרׁשְ ּ ּ ְּדָהא ֲאָנא ָחֵזי ֲעִמיִקין ַסִגיִאין ּבְ, ּ ּפוַמְייהו ְדָגלו ְוָלא ִאְתַחְזָיין ּ ּ ּ ּ ּ

ה ִלְבִני, ָּתא ֲחֵזי. ְלָכל ֵאיִניׁש ח ִאׁשָ ר ֹלא ִתּקַ ָמָתא ִדְכִתיב ֲאׁשֶ בוַעת ְקָייָמא ָדא אֹוֵמי ָלה ִנׁשְ ּׁשְ ּ ּ ּ.  

ח  ִליחות ֶזה ֹלא ִתּקַ ׁשְ הֹוִאיל ְוַאָתה הֹוֵלך ּבִ ַמע ׁשֶ י ִיְצָחק ֵמָהָכא ַמׁשְ ָּאַמר ַרּבִ ְ ּ ה ִלְבִניּ לֹוַמר , ִּאׁשָ ּכְ
ח גוף ִלְבִני  לֹא ִתּקַ ּׁשֶ ּ ֵאינֹו ָראוי לֹו) אלבנייני''ד(ּ גוף ׁשֶ גוף ָזר ּבְ גוף ַאֵחר ּבְ ֵנס ּבְ ִּליּכָ ּ ּ ַההוא , ּ ֶּאָלא ּבְ ּ

ִלי הוא ׁשֶ ַּמָמׁש ׁשֶ ּ ָיָצאִתי ִמֶמּנו, ּ ַההוא ַמָמׁש ׁשֶ ּּבְ ּּ ּ י ִאם ֶאל ַא, ּּ ְּרִצי ְוֶאל מֹוַלְדִתי ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ּכִ ּ
ְֵתֵלך ּ.  

ה ִלְבִני ְלִיְצָחק י יֹוֵסי ַמהו ְוָלַקְחָת ִאׁשָ ָּאַמר ַרּבִ ּ ּ אֹותֹו . ּ ְצָטֵער ִעִמי ּבְ ּנִ י ִיְצָחק אֹותֹו ַהגוף ׁשֶ ָּאַמר ַרּבִ ּ ּ ּּ
ְּוֹלא ָהָיה לֹו ֲהָנָאה ְוִכּסוף ּבֹו ִמְפֵני ִיְרַאת קֹונֹו, ָהעֹוָלם ּאֹותֹו ַהגו, ּ ַהאי ּ ח ִליְצַחק ִעמֹו ּבְ ּף ַמָמׁש ִתּקַ ּ ּ ּ

ְמַחת ַהַצִדיִקים ּׂשִ רוך הוא. ּ דֹוׁש ּבָ ְמַחת ַהּקָ ׂשִ ִּליַצֵחק ִעמֹו ּבְ ְּ ּ עֹוָלם , ּ חֹוק ּבָ יו ֵעת ׂשְ ִּליַצֵחק ִעמֹו ְדַעְכׁשָ ּ ּ
חֹוק ִפינו וגו) תהלים קכו(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ָּאז ִיָמֵלא ׂשְ ּ ּ'.  

י ְי ִליחות ֶאָחדָאַמר ַרּבִ ה ֶאָלא ׁשְ ַמע ֵאין ַמְלָאך ֶאָחד עֹוׂשֶ ר ִיְצָחק ָתא ׁשְ ּהוָדה ּבַ ְּ ּ ִליחות ' ְוֹלא ב, ּ ּׁשְ
ַבת ַאַחת ל ֶאָחד . ּבְ ים ּכָ ָמְתָניו ָעִתיד ְלַהְרׁשִ ר ֶקֶסת ַהּסֹוֵפר ּבְ א ַמְלָאך ֶאָחד ֲאׁשֶ י ַאּבָ ְְוַתְנָיא ָאַמר ַרּבִ

ָמתֹוּוְל, ְּוֶאָחד ַעל ִמְצחֹו ל ִנׁשְ ל ֶאָחד ְוֶאָחד וְלַהֲעִמידֹו ְלַקּבֵ ן ּכָ ר ַהָגדֹול הֹוֵלך ְלַתּקֵ ן ַהׂשַ ַּאַחר ּכֵ ְ ּ ֲהָדא , ּ
ה ַלח ַמְלָאכֹו ְלָפֶניך ְוָלַקְחָת ִאׁשָ ּהוא ִדְכִתיב הוא ִיׁשְ ּ ָ ּ ִליחוְתך, ּ ַָמאי ְלָפֶניך ִלְפֵני ׁשְ י . ָּ ) אלעזר(ַרּבִ



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]206דף [ -ּ

יהֱאִליֶעֶזר ֲאַזל ְלֶמֱחֵמי  אי ַרּבֵ ן ַזּכַ ן יֹוָחָנן ּבֶ יה ָאַמר , ּוַההוא יֹוָמא ֵריׁש ַיְרָחא ֲהָוה, ְּלַרּבָ ד ָמָטא ַגּבֵ ּּכַ
יל ְפֵני ַרּבֹו ֵּליה ְלַהְקּבִ ך ֲאָמִרית. ּ ְָאַמר ֵליה ָלאו ַעל ּכָ ך . ּ ַאְנָפך ְדִמָלה ַחְדָתא ִאית ַגּבָ ְֶאָלא ֲאָנא ָחֵמי ּבְ ְּ ּ ּּ ּּ

עֵּמִאינון ֲעִמיִקי ּם ְדַאְת ָעִתיד ְלִמְתּבַ ּ.  

ָרה ָנִטיל, ָּאַמר ֵליה ָרה וַבֲעׂשָ ָּחֵמיָנא ַהאי אֹור ָהִראׁשֹון ְדַמְטָלנֹוי ֲעׂשָ ָרה ָנִהיג ְלֹכָלא, ּ ּוְבָרָזא ַדֲעׂשָ ּ ,
ָרה ָעִביד עֹוָבדֹוי ּוְבַאְתָווָתא ַדֲעׂשָ ָרה ַמְפְתָחן ְדֵבי ַק. ּ ָרה ִפְתִקין ֲעׂשָ ְּוָתאָנא ֲעׂשָ ּ ידֹויּ ּוִפְתִקין , ְּצֵרי ּבִ

ִגיְנָתא ְדֵעֶדן ְלַאְתָקָנא ַאְרָעא ַעל גוֵפיהֹון ְדַצִדיַקָיא ָרה ָנִטיל ּבְ ֲּעׂשָ ּ ּ ּּ ּ.  

א ְדַעְלָמא ִרי ָחִמית ֲהִוית ַיִתיר ִמַמְלָאָכא ַקִדיׁשָ ָּאַמר ֵליה ֱאִליֶעֶזר ּבְ ּ ּּ ֵרי, ּ ָרה ִאְתּבְ ֲעׂשָ ָרה , ּבַ ֲעׂשָ ּבַ
אּבַ. ִאְתְנִהיג ְרְסָייא ַקִדיׁשָ ָרה ּכֻ ָרה אֹוַרְייָתא, ֲּעׂשָ ֲעׂשָ ָרה ַמְטָלנֹוי, ּבַ ֲעׂשָ ָרה ַעְלִמין ִעָלִאין , ּהוא ּבַ ֲעׂשָ ּּבַ

ִריך הוא) בעשרה( ְּוַחד ִעָלָאה ַעל ּכָֹלא ּבְ ְ ּ ּ.  

ִתיב ַו ַהאי ַמה ּכְ ְּוֵאיָמא ָלך ִמָלה ַדְעֵתיה ְדָמאֵרי ְדַמְתִניָתא ֲהָוה ּבְ ּּ ּ ּ ּ ּ ָרה ְגַמִלים ִמְגַמֵלי ְ ח ָהֶעֶבד ֲעׂשָ ִּיּקַ ּּ ּ
ְֲאֹדָניו ַוִיֶלך י ָזִכיָנא ִלְפסוָקא ָדא. ּ ָּאַמר ֵליה ִרּבִ ָידֹו ַמהו, ּ ֲּאָבל ְוָכל טוב ֲאֹדָניו ּבְ ֵמיה . ּ ָּאַמר ֵליה הוא ׁשְ ּ ּ

י ְלֲאָעָלא ֵליה וְלַאְנָהָגא  ְּדָמאֵריה ְדָאִזיל ַגּבֵ ּ ּ ּ ִקְרּבֹוָא, ֵּליה) ולאגנא(ּּ ִמי ּבְ י ׁשְ ַּמר ָדא ַוַדאי הוא ּכִ ּ ּ.  

הו ָתא ֲחֵזי ְּתַנן ָאַמר ַרִבי ַאּבָ ֵמיה ַעל ּבוְרֵייה, ּּ ַּמאן ְדָיַדע ׁשְ ּ ּ ֵמיה ַחד הוא, ּ ָּיַדע ְדהוא וׁשְ ּ ּ ּ א , ּ ּקוְדׁשָ
ֵמיה ַחד ִדְכִתיב ִריך הוא וׁשְ ּּבְ ּ ּ ּ לֹוַמ) כלהו(' ְיָי ֶאָחד ְוגו) זכריה יד(, ְ ם ְוהוא ֶאָחדּכְ ּר ַהׁשֵ ּ.  

ָתא ָדא ָפְרׁשָ ָלא ּבְ א ִאית ְלִאְסַתּכָ י ַאּבָ ֵאר ַהַמִים: ָּאַמר ַרּבִ ַּוַיְבֵרך ַהְגַמִלים ִמחוץ ָלִעיר ֶאל ּבְ ּּ ּ ְ ָאַמר . ּ
א ִמחוץ ָלִעיר י ַאּבָ י ִקְבֵרי, ַּרּבִ ָּדא הוא ּבֵ ֵאר ַהָמִים. ּ ָבֵת, ֶּאל ּבְ ְקָדִמים ּבְ ְּדַתְנָיא ַהּנִ ּ י ִקְבֵרי אֹוָתם ּ
תֹוָרה או ְוָנְתנו ּבַ ׂשְ ּנָ ּׁשֶ ּ ֲאלו ֵליה ְתִחיָלה ִאם ָקַבע ִעִתים ַלתֹוָרה , ּ ֶבר ַמה ְדׁשָ ְכַנס ָאָדם ַלּקֶ ּנִ ׁשֶ ְּדָהא ְתַנן ּכְ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ

ָוָהָיה ֱאמוַנת ִעֶתך ְוגו) ישעיה לג(, ִּדְכִתיב ּ ֵיֵצא ֵאינֹו ִדין . 'ּ ּוְכׁשֶ ּּ ְתִחָלהַלֲהִקי) לקיימם(ּ ָּמם ּבַ ּ.  

ָאז ַהְזַמן ְלָקְייָמא ֵמַתָייא ת ׁשֶ ּבָ הוא ֶעֶרב ַהׁשַ י ׁשֶ ׁשִ א ְלֵעת ֶעֶרב ֶזהו יֹום ׁשִ י ַאּבָ ָּאַמר ַרּבִ ּ ּ ּּ ַמאי , ּ
ִנין ֲהִוי ַעְלָמא יָתא ַאְלֵפי ׁשְ ַמע ִדְתַנן ׁשִ ַּמׁשְ הוא ִסיום ַהּכֹל, ּ י ׁשֶ ׁשִ ּוהוא ֶאֶלף ַהׁשִ ּ ּּ ּ , ֵעת ֶעֶרבְּוַהְיינו ְל, ּ

ְּזַמן ִסיום ַהּכֹל ְּלֵעת ֵצאת ַהׁשֹוֲאבֹות. ּ הוא ֵעת , ּ ל תֹוָרה ׁשֶ ֵּאלו ֵהם ַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ַהׁשֹוֲאִבים ֵמיֶמיָה ׁשֶ ּּ ּ ּ ּ
ָּלֵצאת וְלִהְתַנֵער ִמן ֶהָעָפר ּ.  

ִקים ָלַדַעת א עֹוד ִיׁש ָלַדַעת ִדְתַנן אֹוָתם ַהִמְתַעּסְ י ַאּבָ ְּוֲאַמר ַרּבִ ָמָתם ּ עֹוָלם ַהֶזה ְוִנׁשְ ּ ֶאת ּבֹוְרָאם ּבָ
ָמה הֹוֵלך ָלַדַעת ִמי הוא גוָפה ַמָמׁש וַמאי הוא ׁשָ בועֹות ַהּנְ א ָזכו ָלֵצאת ִמׁשְ לוָמה ָלעֹוָלם ַהּבָ ַתׁשְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ְּ .

ַתְלִמיד ָחָכם הוא הֹוֵלך  ה ָאֹנִכי ִנָצב ַעל ֵעין ַהָמִים ַאף ַעל ַגב ׁשֶ ְִהּנֵ ּ ּ ּ ּ לוםּ ַּאַחר ַהַתׁשְ ִּדְכִתיב ְוָהָיה , ּ
ֵדך ֱאמֹור ִלי ֶרֶמז ְיִדיָעתֹו ִמַמה  ִקיִני ָנא ְמַעט ַמִים ִמּכַ אֹוב ְוָאַמְרִתי ֵאֶליָה ַהׁשְ ָּהַעְלָמה ַהיֹוֵצאת ִלׁשְ ּ ְּ ּ ּ

ְגָת ִהׂשַ ּׁשֶ ּ ֵתה. ּ ְּוָאְמָרה ֵאַלי ַגם ַאָתה ׁשְ מֹוִני ְוֹל) כמוך(ַּאף ַאָתה ֶעֶבד , ּ ְָיִדיָעְתך ) על(ּא ִנְתַחֵלף ִלי ּכָ

רוך הוא ל ָמקֹום ּבָ יִדיָעתֹו ׁשֶ ּּבִ מֹוִני, ְּ ַאָתה ִנְבָרא ּכָ יג ׁשֶ ְּוָצִריך ַאָתה ְלַהׂשִ ּ ּ ְּ.  

ָאב ְָוַגם ִלְגַמֶליך ֶאׁשְ יגו ִסיָעְתך, ּ לא ִהׂשִ ָגִתי ׁשֶ לֹוַמר ְיִדיַעת ַהׂשָ ָּכְ ּ ּ י ַמֲעָלה ִיׁש ִלי ָע, ּ ֶָליך ְּוָיַדְעִתי ּכִ

תון ֶאְצְלך ָוֵהיַאך ִנְבָרא ַאָתה ִמִזיו ַהּנָ ְּ ּּ ל ְדָבִרים ֵאלו. ּ ָיִדי ַעל ּכָ ִּאם הוא אֹוֵמר ִסיָמן ֶזה ְיִהי ָמסור ּבְ ּ ּ ּּ ,
יַעִני ּבִ ִהׁשְ בוָעה ׁשֶ ָמה ַהׁשְ ׁשָ ה הוא ַהגוף ֵמאֹוָתה ַהּנְ ִהיא ָהִאׁשָ ְּוֵאַדע ׁשֶ ּ ּ ּּ ּ ּ:  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]207דף [ -ּ

ָלה  ַּוְיִהי הוא ֶטֶרם ּכִ ר ְוגוּ ל ָהִעְנָייִנים הוא רֹוֶצה ְלַנּסֹות . 'ְלַדּבֵ ּכָ עֹוד ׁשֶ י ְיהוָדה ּבְ י ִיְצָחק ָאַמר ִרּבִ ִּרּבִ ּּ ּ
ַּעל ַהגוף ה ִרְבָקה יֹוֵצאת, ּ ִתיב ְוִהּנֵ יג , ַּמאי ּכְ ִדְבֵרי תֹוָרה ְוִכֵתת גופֹו ְלַהׂשִ ק ּבְ ְתַעּסָ ּנִ ֶּזהו ַהגוף ָקדֹוׁש ׁשֶ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ
ר ָיְלָדה ִלְבתוֵאל. ת קֹונֹוְוָלַדַעת ֶא ל ֵאל, ֲּאׁשֶ תֹו ׁשֶ ָּאַמר ַרב ְיהוָדה ּבִ ה. ּ ן ִמְלּכָ ל עֹוָלם, ּבֶ ה ׁשֶ ן ַמְלּכָ . ּּבֶ

ת ָנחֹור ֲאִחי ַאְבָרָהם ָמה. ֵאׁשֶ ׁשָ ֶכל ְוִהיא ָאח ַהּנְ ׂשֵ ק ּבַ ְדּבַ ּנִ ֶכל גוף ׁשֶ ֶּחְבַרת ַהׂשֵ ּ ְכָמה. ּּ ְּוַכָדה ַעל ׁשִ ּ א , ּ ַּמׂשָ
  .ָחְכָמה ָעֶליָהַה

ּוָיָרץ ָהֶעֶבד ִלְקָראָתה ֵדך. ן''ְזה מטטרו. ּ ְַויֹאֶמר ַהְגִמיִאיִני ָנא ְמַעט ַמִים ִמּכַ ּ ּ ֱאמֹור ִלי ֶרֶמז ָחְכָמָתא , ּ
ָיָצאת ִמֶמּנו עֹוָלם ׁשֶ ָעַסְקְת ּבָ יִדיַעת ּבֹוְרֵאך ִמַמה ׁשֶ ּּבִ ּ ּ ּ ּ ּּ יָנן. ְ ְדָפְרׁשִ א ּכִ י ַאּבָ ל ֶזה ַמה ַא, ָאַמר ִרּבִ ַחר ּכָ

ֶזם ַעל ַאָפה ְוַהְצִמיִדים ַעל יֶדיָה ים ַהּנֶ ִתיב וָאׂשִ ּּכְ ְפְזרו ְלָכאן . ּּ ּנִ א אֹוָתם ָהֲעָצמֹות ׁשֶ י ַאּבָ ָּאַמר ַרּבִ ּ
ָמה ְדַאְת ָאֵמר, ּוְלָכאן ּהוא צֹוֵמד אֹוָתם ְוׁשֹוְקָלם ֶזה ַעל ְזה ּכְ ּ ְָוַעְצמֹוֶתיך ַיְחִליץ) ישעיה נח(, ּ ַמר ָא. ּ

ָמתֹו ם ִנְכַנס ּבֹו ִנׁשְ ָרֵאל ְוׁשָ ֶאֶרץ ִיׂשְ ָעה אֹותֹו ַהגוף עֹוֵמד ּבְ אֹוָתה ׁשָ א ּבְ י ַאּבָ ִּרּבִ י יֹוָחָנן ִמי . ּּ ָאַמר ִרּבִ
ָרֵאל ּמֹוִליך ַהגוף ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ּ ה ְמִחילֹות ַתַחת ָהָאֶרץ ְוֵהם, ְ ִריך הוא עֹוׂשֶ א ּבְ י ֵזיָרא קוְדׁשָ ָּאַמר ִרּבִ ּ ְּ 

ָרֵאל ֲהָדא הוא ִדְכִתיב ִּמְתַגְלְגִלים ְוהֹוְלִכים ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ּ ּוֶאְרץ ְרָפִאים ַתִפיל) ישעיה כו(, ּ י . ּ ָאַמר ִרּבִ
ִּיְצָחק ַגְבִריֵא ָרֵאל''ּ , ֲּהֵתְלִכי ִעם ָהִאיׁש ַהְזה) בראשית כד(, ְּמָנא ָלן ִדְכִתיב, ְל מֹוִליך אֹוָתם ְלֶאֶרץ ִיׂשְ
מֹו ָלָבן. ְּוָהִאיׁש ַגְבִריֵאל) דניאל ט (ּוְכִתיב ָהָתם י יֹוֵסי ַמאי ִדְכִתיב וְלִרְבָקה ָאח וׁשְ ָּאַמר ִרּבִ י . ּ ָאַמר ַרּבִ

ֵטל ִמן ָהעֹוָלם ִּיְצָחק ֵאין ִיֶצר ָהָרע ּבָ לֹו ֹלא ִנְמָצא ְקָצתֹו ִנְמָצא, ּ ּכֻ ַּאף ַעל ִפי ׁשֶ ּ ּ ּּ.  

ָהָיה מו, ָּתא ֲחֵזי ׁשֶ ְתִחָלה ּכְ ּּבַ ּ עֹוָלם ַהֶזה ִנְקָרא לֹוטּ א , ָּטל ּבָ ֵטל ִמן ָהעֹוָלם) יבדל(ָלעֹוָלם ַהּבָ , ִיּבָ
ּלא ּכולֹו) לעתיד לבא(ֲאָבל  וולֹו, ּ ַמאן ְדָסֵחי ִמּנִ ָבִראׁשֹוָנה ֶאָלא ּכְ ּוִנְקָרא ָלָבן לא ְמנוָול ּכְ ּ ּ ָלָבן ְלַמאי . ּּ

ְִאְצְטִריך ד ְפ. ּ ְמעֹון ְלֶמְעּבַ י ׁשִ ְִרָיה וְרִבָיה ִאְצְטִריךָּאַמר ַרּבִ ּ ּ ְמעֹון ִאם ֵאין ֵיֶצר ָהָרע , ּּ י ׁשִ ְּדָאַמר ַרּבִ ּ
ְּפִרָיה וְרִבָיה ֵאינֹו ָמצוי, ִּנְמָצא ּּ ּּ ּ.  

ִקיומֹו ַהגוף ִנְבָנה ְועֹוֵמד ּבְ יָון ׁשֶ ַמע ּכֵ ָּתא ׁשְ ּּ ּ ְלחו ֶאת ִרְבָקה ֲאחֹוָתם ְוגו, ּ ִתיב ַוְיׁשַ ַּמאי ּכְ  )הוי(ַמאי . 'ּ
ְּוֶאת ֵמִניְקָתה ֶּזה ּכַֹח ַהְתנוָעה, ּ י ִיְצָחק ָאַמר ְזה ּכַֹח ַהגוף. ּ ִּרּבִ ּ ּ.  

ַהאי ְקָרא  הו ָפַתח ּבְ י ַאּבָ ִּרּבִ ָלה ִאִתי ִמְלָבנֹון ָתֹבִאי וגו) שיר השירים ד(ּ ִּאִתי ִמְלָבנֹון ּכַ ּ ּּ ּ י ', ּ ָאַמר ִרּבִ
ַהגוף ִנְבֶנה ַעל ִקיו יָון ׁשֶ הו ּכֵ ַּאּבָ ּ ּּ ָרֵאלּ ָמתֹו ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ל ִנׁשְ ָמה ַמְמֶתֶנת ֵאָליו , ּמֹו וְמִביִאין אֹותֹו ְלַקּבֵ ׁשָ ַּהּנְ

ֶדה ׂשָ ָמה ְדַאְת ָאֵמר ַוֵיֵצא ִיְצָחק ָלׂשוַח ּבַ ְּויֹוֵצאת ִלְקָראתֹו ּכְ ּ ּ ּ ּּ ָלה. ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ִאִתי ִמְלָבנֹון ּכַ ּ ּ זֹו . ּ
ָמה ׁשָ ָּתׁשוִר. ִהיא ַהּנְ א ֵעיָניו ַוַיְרא, י ֵמֹראׁש ֲאָמָנהּ ַּהְיינו ִדְכִתיב ַוִיׂשָ ּּ ּ.  

ָמה ׁשָ י ְיהוָדה ִאם ִהיא ַהּנְ ְדָקֲאָמָרן, ָּאַמר ַרּבִ ֲּאָבל ִיְצָחק ַמהו, ֵּתיַנח ַאְבָרָהם ּכִ הו ָהא . ּ י ַאּבָ ָּאַמר ַרּבִ
יו ִאְתְקֵרי ִיְצָחק ַעל ׁשום ֶח ַּחְבַרָייא ָאְמרו ְדַעְכׁשָ ּ ּּ ְּדָווָתא ַסִגיָאה ִדְבָעְלָמאּ ּ.  

ָרה ָמה ַאְבָרָהם ְוַהגוף ׂשָ ׁשָ ְתִחָלה ִנְקֵראת ַהּנְ הו ּבַ י ַאּבָ ָּאַמר ַרּבִ ּּ ָמה ִיְצָחק ְוַהגוף , ּּ ׁשָ יו ִנְקֵראת ַהּנְ ַּעְכׁשָ ּ ּ
ַמְתִניִתין. ִרְבָקה ָנה קֹוֶדם ִקיום , ְּתַנן ּבְ ִעים ׁשָ ְמעֹון ַאְרּבָ י ׁשִ ָּאַמר ַרּבִ ֶאֶרץ ּ ָמה ַלגוף ּבְ ׁשָ ַּהגוף ַמְמֶתֶנת ַהּנְ ּּ ּ ּ

ָרֵאל ָמקֹום ַהִמְקָדׁש. ִיׂשְ ֵאיֶזה ָמקֹום ּבְ ּּבְ ּ.  

הו ָתא ֲחֵזי י ַאּבָ ָּאַמר ַרּבִ ֵחם ִיְצָחק ַאֲחֵרי ִאמֹו, ּ ה ַוְיֱאָהֶבָה ַוִיּנָ ח ֶאת ִרְבָקה ַוְתִהי לֹו ְלִאׁשָ ַּוִיּקַ ּ ּ ּּ ּ אֹוֵהב . ּ
ְּלאֹותֹו ַהגוף ו ּ עֹוָלם, ִּמְתַנֵחם ִעמֹוּ חֹוק ְוַהֶחְדָוה ּבָ   .ּוהוא ֵעת ִלׂשְ



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]208דף [ -ּ

ַרר ָלן ָתא ָדא ִאְתּבְ ל ָפְרׁשָ י ְיהוָדה ָהא ּכָ ָּאַמר ִרּבִ   :ֲּאָבל ָלא ָיִכיְלָנא ְלִמְנַדע ַמהו, ּ

ם)במדבר כ(ְּוִאי ֵתיָמא ָהא ִמְרָים ִדְכִתיב  ֵבר ׁשָ ּקָ ם ִמְרָים ַוּתִ ָמת ׁשָ ִגין .  ַוּתָ ְלַאֲחָזָאה ּבְ
ָרֵאל ָקא ֲאָתא ְזכוָתא ְדִמְרָים, ָסְרָחָנא ְדִיׂשְ ָרֵאל ֶאָלא ּבִ ִיׂשְ ְּדָהא ַמָייא ָלא ָאְזֵלי ְלהו ּבְ ּ ּּ .

ָרה ׂשָ ָמר ּבְ ָמה ְדִאּתְ ִמיָתָתה ּכְ ָמר ּבְ   .ֲּאָבל ָלא ִאּתְ
י ְיהוָדה ָפַתח  ַּרּבִ ן חֹוִר)קהלת י(ּ ך ּבֶ ְלּכֵ ּמַ ֵריך ֶאֶרץ ׁשֶ ְ ַאׁשְ ֵעת יאֵכלוְ ַרִיך ּבָ ּין ְוׂשָ ַהאי . ְ

ּ אוְקמוָה ַחְבַרָייא)צה ב(ְקָרא  יה, ּ ָלא ּבֵ ּכָ ָרֵאל , ֲּאָבל ִאית ָלן ְלִאְסּתַ ִאין ִאינון ִיׂשְ ְּדַזּכָ ּ
ְלָייא לֹון ָרִז ל אֹוְרִחין ְסִתיִמין וְלִאְתּגַ ִריך הוא ָיַהב לֹון אֹוַרְייָתא ְלִמְנַדע ּכָ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ין ְּ

ָמר   .ִּעָלִאין ְוָהא ִאּתְ
ֵריך ֶאֶרץ ָּדא ֶאֶרץ ַהַחִיים, ַָאׁשְ ְרָכא , ּ ְרָכאן ְדִאְתּבָ ל ּבִ א ִדיָלה ַאְזִמין ָלה ּכָ ִגין ְדַמְלּכָ ּּבְ ּ ּ ּ
ִדיר''ָרָזא ְדוא, ֵּמֲאָבָהן ִעָלִאין ְרָכאן ּתָ ּו ְדִאיהו ַקְייָמא ְלַאְרָקא ֲעָלה ּבִ ּ ן חֹוִרין , ּ ְּוִאיהו ּבֶ

ּן יֹוֵבָלא ְדַאִפיק ַעְבִדין ְלֵחירוּבֶ ּ ל ַחִיין ְוָכל ְנִהירו , ּּ ִדיר ּכָ ָרא ְדַעְלָמא ִעָלָאה ְדַאִפיק ּתָ ּּבְ ּ ּּ ּ ּ
ח ְרבות ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר )א אנגיד''נ(ְּוֹכָלא ָאִעיד , ְּוָכל ְמׁשַ ָרא ּבוְכָרא ְלַהאי ֶאֶרץ ּכְ ּ ַהאי ּבְ

ָרֵא)שמות ד( ֹכִרי ִיׂשְ ִני ּבְ ך ַאׁשְ, ל ּבְ ְוְבִגין ּכָ   .ְֵריך ֶאֶרץ''ּ
ָמה ְדאוְקמוָה ך ַנַער ּכְ ְלּכֵ ּמַ ָמר ִאי ָלך ֶאֶרץ ׁשֶ ּוַמה ְדִאּתְ ּ ּ ְּ ָאה ְוַעְלָמא , ְ ּתָ ְּדַהאי ֶאֶרץ ּתַ

ְלָטנוָתא  ָאה ָלא ָיְנָקא ֶאָלא ִמּגֹו ׁשָ ּתָ ּּתַ א ְדִאְקֵרי . ּ ְדָעְרָלה)דעילא(ּ ְּוֹכָלא ֵמַההוא ַמְלּכָ ּ ּ
ָמה ְדאוְקמוָהַנ ַּער ּכְ ְַווי ְלַאְרָעא ְדִאְצְטִריך ִליָנָקא ָהִכי. ּ ּ.  

  א''דף קכה ע
א ֲחֵזי ְרָכאן ) א''דף קכה ע(ַהאי ַנַער , ּתָ ד ָנִטיל ּבִ ר ּכַ לום ּבַ ֵּלית ֵליה ִמַגְרֵמיה ּכְ ּ ּ

יה ְוִאְתְפִגים ִסי, ְלִזְמִנין ְיִדיָען ְּוָכל ִזְמִנין ְדִאְתְמָנעו ִמּנֵ ּ ּ ך וִבְרָכאן ִאְתְמָנעו ּ ֲּהָרא ְוִאְתֲחׁשָ ּ ְ

יה א, ִּמּנֵ ְעּתָ ַהִהיא ׁשַ ְַווי ְלַעְלָמא ְדִאְצְטִריך ִליָנָקא ּבְ ה ִדיִנין ִאְתָדן ַהאי . ּ ַכּמָ ְועֹוד ּבְ
יה ִדיָנא ִאְתַקָיים ְוִאְתֲעַבד ְואוְקמוָה , ַּעְלָמא ַעד ָלא ָיְנָקא ִמּנֵ ְּדכֹוָלא ּבְ ּ ּּ   .)הכי(ּ

א ֲח ע, ֵזיּתָ ִקְרַית ַאְרּבַ ָרה ּבְ ָמת ׂשָ ִגין ְדָלא ֲהָוה ִמיָתָתה ַעל ְיָדא , ָּרָזא ִאיהו. ַוּתָ ּּבְ ּ
ְּדַההוא ָנָחׁש ֲעִקיָמָאה הו, ּ ִליט ּבְ ֵני ָעְלָמא ְדִאיהו ׁשַ ָאר ּבְ ׁשְ ה ּכִ ַלט ּבָ ְּוָלא ׁשָ ּ ּ ְּוַעל ָיֵדיה . ּּ

ֵני ָעְלָמא ִמיֹוָמא ְדָגִרים לֹו ֵּמתו ּבְ ר מׁשֶּּ הו ַעל ִפי ''ּן וִמְרָי''ה ְוַאֲהֹר''ן ָאָדם ּבַ ּם ִדְכִתיב ּבְ ּ ּ
ִמְרָים ַעל ִפי ְיָי. ְיָי ִתיב ּבְ א ָלא ּכְ ִכיְנּתָ ּוְבִגין ְיָקָרא ִדׁשְ ּ ּ.  

ע ִקְרַית ַאְרּבַ ִתיב ּבְ ָרה ּכְ ׂשָ ָרָזא ִעָלָאה, ֲאָבל ּבְ ע ּבְ ָּרָזא ְדִקְרַית ַאְרּבַ ְוָלא ַעל ְיָדא , ּ
ע. ֳחָראָא ִקְרַית ַאְרּבַ ָנָחׁש, ּבְ ע ִהיא ֶחְברֹון. ְולא ּבְ ִקְרַית ַאְרּבַ א , ּבְ ר ָדִוד ַמְלּכָ ְּדִאְתַחּבַ ּ

ֲאָבָהן ע, ּבַ ִקְרַית ַאְרּבַ יָדא ָאֳחָרא ֶאָלא ּבְ ְּוַעל ָדא ָלא ֲהָוה ִמיָתָתה ּבִ ּ ּ.  
א ֲחֵזי ַדְרּגִ, ּתָ ד יֹוִמין ְדַבר ָנׁש ִאְתַקְיימו ּבְ ּּכַ ַעְלָמא, ּין ִעָלִאיןּ ר ָנׁש ּבְ יָון . ִּאְתָקָיים ּבַ ּכֵ

ין ִעָלִאין ַדְרּגִ ְּדָלא ִאְתַקָיים ּבְ ּ א ְדמֹוָתא , ּ א ַעד ִדְקִריבו ְלַהאי ַדְרּגָ ָּנְפֵקי ְוָנֲחֵתי ְלַתּתָ ּ ּ
יה ְרָיא ּבֵ ִזְמָנא ָח, ּׁשַ ָמָתא ְוָטאס ַעְלָמא ּבְ ּוְכֵדין ָנִטיל ְרׁשו ְלַאִפיק ִנׁשְ ּ ָמָתא ּ ָדא ְוָנִטיל ִנׁשְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]209דף [ -ּ

ַאר ְמָסֲאָבא ּתָ ְּוָסִאיב ֵליה ְלגוָפא ְוִאׁשְ ֲאבו ְוָלא . ּ ִאין ִאינון ַצִדיַקָיא ְדָלא ִאְסּתָ ַּזּכָ ּ ּ ּּ
הו ְמָסֲאבוָתא ַאר ּבְ ּתָ ִּאׁשְ ּ.  

ֶאְמָצעות ִדְרִקיָעא ִאְתַקַטר ַחד אֹוְרָחא ַקְסְטִריָרא ְוִאיהו ִחְוָיא  ְּוָתא ֲחֵזי ּבְ ּ ּ ִּדְרִקיָעא ּ
ִלין ֵלי ּתִ יה ּתִ יה ְוָקְייֵמי ּבֵ ְלהו ְקִטיִרין ּבֵ יִקין ּכֻ ְּדָכל ּכָֹכִבין ַדּקִ ּ ּ ּ ּ ּ ְסִתירו , ּ ן ּבִ ְּוִאינון ְמַמּנָ א ''ס(ּ

ֵני ָעְלָמא)בסטירו   . עֹוָבֵדי ּבְ

  ב''דף קכה ע
ה ֲחִביֵלי ְטִהיִרין ָנְפֵקי ְלַעְלָמא ֵמַהאי ִחְו ּמָ ַגְווָנא ָדא ּכַ א ּכְ ָּיא ִעָלָאה ַקְדָמָאה ְדִאְתַפּתָ ּ ּ

יה ָאָדם ְסִתירו עֹוָבֵדי , ּּבֵ ן ּבִ ְּוֻכְלהו ְמַמּנָ ר ָנׁש , ַעְלָמא) ב''דף קכה ע(ּ ך ָאֵתי ּבַ ְוְבִגין ּכָ ּ
ָאה ְּמַסְייִעין ֵליה ִמְלֵעיָלא, ְּלִאְתַדּכָ ר ְוִאְקֵרי, ּ ּמַ ְּוִסיוָעא ְדָמאֵריה ַסֲחָרא ֵליה ְוִאְסּתַ ּ ּ ּ   . ָקדֹוׁשּ

ֲאָבא ר ָנׁש ְלִאְסּתָ נו ֵליה, ָאֵתי ּבַ ה ֲחִביִלין ְטִהיִרין ִאְזַדּמְ ּמָ ּּכַ ּ יה )סחרן(ְּוֻכְלהו . ּ ְרָיין ּבֵ ּ ׁשַ
ּוְמַסֲחִרין ֵליה וְמָסֲאִבין ֵליה ְוִאְקֵרי ָטֵמא ּ ּ י, ּ ְּוֻכְלהו ָאְזֵלי וַמְכְרֵזי ַקּמֵ ּ ָמה , ּ ָטֵמא ָטֵמא ּכְ

ַההוא ִחיְוָיא ַקְדָמָאה וְסִתיִרין .  ְוָטֵמא ָטֵמא ִיְקָרא)קרא יגוי(, ְדַאּתְ ָאֵמר ְּוֻכְלהו ְקִטיִרין ּבְ ּ ּ ּ
ה עֹוָבֵדי ָעְלָמא ַכּמָ   .ּבְ

י יֹוֵסי ֲהוו ָאְזֵלי ִמְטֶבְרָיא ְללֹוד י ִיְצָחק ְוִרּבִ ַּרּבִ ַווֲהָנא ַעל ַההוא . ּ י ִיְצָחק ּתְ ָּאַמר ַרּבִ
ע ְדִבְלָעם ְדָכל  ָּרׁשָ ְטָרא ִדְמָסֲאָבאּ ע ֲהוו ִמּסִ ּעֹוָבדֹוי ְדַההוא ָרׁשָ ּ ְוָהָכא אֹוִליְפָנא ָרָזא . ּ

ְלהֹון ִמְתַקְטָרן ְוָנְפִקין ֵמַההוא ָנָחׁש ַקְדמֹוִני ְדִאיהו , ָחָדא ָיא ְדַעְלָמא ּכֻ ְּדָכל ִזיֵני ְנָחׁשַ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ
ּרוַח ְמָסֲאָבא ְמזוֲהָמא ין, ּ ל ָחָרׁשִ ך ּכָ ְוְבִגין ּכָ ים ּ ָמא ָדא ְנָחׁשִ ּ ְדַעְלָמא ִאְקרון ַעל ׁשְ ּ

ּ ְוֻכְלהו ֵמַהאי ִסְטָרא ָנְפֵקי)ועקרבים( ַהאי. ּ ך ּבְ ְוַמאן ְדִאְתְמׁשַ ּ ַאב, ּ   .ָהא ִאְסּתָ
ָכא ֲעֵליה ַההוא ִסְטָרא ְדרוַח ְמָסֲאָבא ִגין ְלַאְמׁשָ ֲאָבא ּבְ ְּוָלא עֹוד ֶאָלא ְדָבֵעי ְלִאְסּתָ ּ ּ ּ ּ ּ .

ִנ יך ֲעֵליה ִמְלֵעיָלאְּדָהא ּתָ ר ָנׁש ָהִכי ָנֵמי ַאְמׁשִ ַגְווָנא ְדִאְתַער ּבַ ּיָנן ּכְ ּ ִּאי ִאיהו ִאְתַער , ְ
ה ִמְלֵעיָלא ְוִאְתַקַדׁש יך ֲעֵליה ְקדוּשָׁ ה ַאְמׁשִ ִסְטָרא ִדְקדוּשָׁ ּּבְ ּ ּ ּּ ִסְטָרא . ְ ְּוִאי ִאיהו ִאְתַער ּבְ

יך ֲעֵליה רוַח ִּדְמָסֲאָבא ָהִכי ַאְמׁשִ ּ ַאבְּ ָמר ַעל ַמה ְדָתִניָנן ָאֵתי .  ְמָסֲאָבא ְוִאְסּתָ ְּדָהא ִאּתְ ּ
ֲאָבא ְמָסֲאִבין ֵליה ר ָנׁש ְלִאְסּתָ   .ּּבַ

ע ְדִבְלָעם ך ַההוא ָרׁשָ ִגין ּכָ ּּבְ ּ ָכא ֲעֵליה רוַח ְמָסֲאָבא ֵמַההוא ָנָחׁש , ְ ִגין ְלַאְמׁשָ ּּבְ ּ ּ
ָכל ֵליְלָיא ּבַ, ִּעָלָאה ַאב ּבְ ִגין , ֲּאָתֵניהֲהָוה ִאְסּתָ ה עֹוָבֵדי ִאיׁשות ּבְ ְּוֲהָוה ָעִביד ִעּמַ ּ

ָכא ֲעֵליה רוַח ְמָסֲאָבא ֲאָבא וְלַאְמׁשָ ְּלִאְסּתָ ּ   .ּוְכֵדין ֲעִביד ֳחָרׁשֹוי ְועֹוָבדֹוי, ּ

  א''דף קכו ע
יה  ירוָתא ְדעֹוָבדֹוי ֲהֵוי ָנִטיל ָנָחׁש ֵמִאינון ִחְוָיין ְוָקִטיר ֵליה ַקּמֵ ְּוׁשֵ ּ ּ ּ ) א''דף קכו ע(ּוָבַזע ּ

א ָחָדא יה ְקַטְרּתָ ין ְיִדיָען ְואֹוִקיד ּכָֹלא ְוֲעִביד ִמּנֵ ּבִ ֵניה ְוָנִטיל ִעׂשְ יה ְוַאִפיק ִליׁשָ ֵּריׁשֵ ּ ּּ ּ ,
א ָאֳחָרא יה ְקַטְרּתָ ע ִסְטִרין ְוֲעִביד ִמּנֵ א ְדַההוא ִחְוָיא וְבַזע ֵליה ְלַאְרּבַ ְּלָבַתר ָנִטיל ֵריׁשָ ּ ּ ּ.  



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]210דף [ -ּ

יך ֲעֵליה , ְּוֲהָוה ָאַמר ִמִלין ְוֲעִביד עֹוָבִדין ָאֳחָרִנין, ּד ִעּגוָלא ַחדְוֲעִבי ַּעד ְדַאְמׁשִ ְּ

ְְואֹוִדיִעין ֵליה ַמה ְדִאְצְטִריך, ּרוִחין ְמָסֲאִבין ּ פום ַמה ְדִאינון ָיְדֵעי , ּ הו עֹוָבדֹוי ּכְ ְּוֲעִביד ּבְ ּ ּ ּ
ְטָרא ְדַההוא ִחְוָיא ִדְרִקיָעא ִּמּסִ יך ֲעֵליה ִמּתַ. ּ עֹוָבדֹוי ְוָחָרׁשֹוי ַעד ְדַאְמׁשִ ך ּבְ ן ִאְתַמּשַׁ ּּמָ ְּ ְ

ּרוַח ֵמַההוא ָנָחׁש ַקְדָמָאה ּ.  
ין ְוקֹוְסִמין ַפַעם . ּוֵמָהָכא ֲהָוה ָיַדע ְיִדיָען ָוֳחָרׁשִ ַפַעם ּבְ ִתיב ְולא ָהַלך ּכְ ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ ְ ּ

ים ים ַוַדאי, ִלְקַראת ְנָחׁשִ ָמרְוִע, ְּנָחׁשִ ָמה ְדִאּתְ ְמָסֲאבוָתא ִאיהו ּכְ א ּבִ ְרׁשָ ָרא ְוׁשָ ּּקְ ּוְלָבַתר , ּ
ָנָחׁש ירוָתא ְדֹכָלא ָלאו ִאיהו ֶאָלא ּבְ ּׁשֵ ּּ ּ ּ.  

ָייא ְנׁשַ חו ֶאָלא ּבִ ּכָ ּתַ ין ְוקֹוְסִמין ָלא ִאׁשְ ל ַזְייֵני ֳחָרׁשִ אי ּכָ י יֹוֵסי ַאּמַ ָּאַמר ַרּבִ ּ ָּאַמר ֵליה . ּ
ה זוֲהָמאָהִכי אֹוִליְפָנא ּ ִמַדֲאָתא ָנָחׁש ַעל ַחָוה ִהִטיל ּבָ ּ ּ ּ ַבֲעָלה, ּ ה ַאִטיל ְוָלא ּבְ ּּבָ ּ ָאַמר . ּ

ָּהִכי הוא ַוַדאי י ִיְצָחק, ּ ֵקיה ְלַרּבִ י יֹוֵסי וְנׁשָ ֲּאָתא ַרּבִ ִאיְלָנא ַהאי , ּ ה ִזְמִנין ׁשָ ּמָ ָאַמר ּכַ
א ּתָ ה ֶאָלא ַהׁשְ ִּמָלה ְוָלא ָזִכיָנא ּבָ ּּ.  

ְלָעם ֵמָאן ֲאַתר אֹוִליף ֵליהָאַמר  י עֹוָבִדין ְוָכל ַמה ְדָיַדע ּבִ ל ַהּנֵ ֵּליה ּכָ ּ ָּאַמר ֵליה . ּ
ין ְוָכל ִזיֵני קֹוְסִמין. ֵמֲאבֹוי ל ֳחָרׁשִ ִאינון ַהְרֵרי ֶקֶדם ְדִאיהו ֶאֶרץ ֶקֶדם אֹוִליף ּכָ ֲּאָבל ּבְ ּ ּ .

ִגין ִדְבִאינון טִוִרי ִאינון ַמְל)שמות קיב( ּ ּבְ ּ ּ ִריך , ל''א ַוֲעָזֵא''ֲאֵכי ֲעָזּ א ּבְ ְְדַאִפיל לֹון קוְדׁשָ ּ ּּ
א ין ִלְבֵני ָנׁשָ ָלֵאי ְדַפְרְזָלא ְואֹוִדיִעין ֳחָרׁשִ ְלׁשְ ׁשַ ַמָיא ְוִאינון ְקִטיִרין ּבְ ּהוא ִמן ׁשְ ן , ּ ּמָ ּוִמּתַ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ִמן ֲאָרם ַיְנֵחִני ָבָלק ֶמֶלך  ְלָעם ּכְ   .מֹוָאב ֵמַהְרֵרי ֶקֶדםְֲהָוה ָיַדע ּבִ

  ב''דף קכו ע
ר ָפָניו ְדּבָ ת ֶאל ַהּמִ ים ַוָיׁשֶ ַפַעם ִלְקַראת ְנָחׁשִ ַפַעם ּבְ ִתיב ְולא ָהַלך ּכְ ָּאַמר ֵליה ְוָהא ּכְ ּ ְ ּ .

ָאה ְדַאְתָיא ֵמרוַח ְמָסֲאָבא ִדְלֵעיָלא, ָּאַמר ֵליה ּתָ ִּסְטָרא ּתַ ִליט , ּ ּהוא רוַח ְמָסֲאָבא ְדׁשַ ּ ּ ּ
ַמ ָאהּבְ ּתָ ֲהֵדיה ְדִאיהו ּתַ ֲאָבא ּבַ ִגין ְלִאְסּתָ ָרֵאל ַית ֶעְגָלא ּבְ ֵני ִיׂשְ ד ָעְבדו ּבְ ָרא ּכַ ְּדּבְ ּ ּ ּ ,

ּוְבֹכָלא  ָרֵאל ְוָלא ָיִכיל) ב''דף קכו ע(ּ ִגין ְדֵיכול ְלַאֲעָקָרא לֹון ְלִיׂשְ ֲּעַבד ֳחָרׁשֹוי ּבְ ּ.  
ַקְדִמ י יֹוֵסי ַהאי ְדָאַמְרּתְ ּבְ ה זוֲהָמא ָאַמר ִרּבִ ּיָתא ְדַכד ָנָחׁש ֲאָתא ַעל ַחָוה ַאִטיל ּבָ ּ ּ ּ

ִפיר ְייהו זוֲהָמא, ּׁשַ ָרֵאל ַעל טוָרא ְדִסיַני ָפַסק ִמּנַ ִניָנן ְדַכד ָקִאימו ִיׂשְ ֲּאָבל ָהא ּתָ ּ ּ ּ ּּ .
ְייהו זוֲהָמא ילו אֹוַרְייָתא ָפַסק ִמּנַ ָרֵאל ְדַקּבִ ִּיׂשְ ּ ּ ין עֹוְבֵד, ּּ ָאר ַעּמִ י ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ֲאָבל ׁשְ

ְייהו ילו אֹוַרְייָתא ָלא ָפְסָקא זוֲהָמא ִמּנַ ּוַמָזלֹות ְדָלא ַקּבִ ּ ּ ּ ּּ ּ.  
ִפיר ָקֲאַמְרּתְ ָּאַמר ֵליה ׁשַ א ֲחֵזי, ּ ּאֹוַרְייָתא ָלא ִאְתְייִהיַבת ֶאָלא ִלְדכוֵרי , ֲאָבל ּתָ ּ

ה ִל)דברים ד(, ִּדְכִתיב ם מׁשֶ ר ׂשָ ָרֵאל ְוֹזאת ַהּתֹוָרה ֲאׁשֶ ֵני ִיׂשְ י ְפִטיִרין . ְפֵני ּבְ ְּדָהא ַנּשֵׁ ּ
ִּמִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא ּ.  

ַתר ְדָחטו ַקְדִמיָתא ּבָ ְלהו ְלזוֲהָמָתן ּכְ ְּועֹוד ְדַאֲהָדרו ּכֻ ּ ּ ּ ּ א , ּּ ָיא ְלִאְתְפָרׁשָ ָתא ַקׁשְ ְּוִאּתְ
ְבָרא יר ִמּגַ ה ַיּתִ ּזוֲהָמא ִמּנָ חו ָנ. ּ ּכָ ּתַ ך ִאׁשְ ּוְבִגין ּכָ יר ְּ ָיא וְבזוֲהָמא ָדא ַיּתִ ֲחָרׁשַ ין ּבַ ּׁשִ ּ

ָיא. ִּמּגוְבִרין ִדיָנא ַקׁשְ קו ּבְ ָמאָלא ָקא ַאְתָיין ְוִאְתַדּבָ ְטָרא ִדׂשְ ָיא ִמּסִ ְּדָהא ְנׁשַ ּ ְוִסְטָרא ָדא , ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]211דף [ -ּ

ְטָרא ְדִדיָנ ִגין ְדַאְתָיא ִמּסִ ַמר ּבְ ָמה ְדִאּתְ יר ִמּגוְבִרין ּכְ הו ַיּתִ ק ּבְ ִּאְתָדּבַ ּ ּ ָיאּ ְּוֹכָלא , א ַקׁשְ
ַתר ִזיֵניה ק ְוָאִזיל ּבָ ִּאְתָדּבַ ּ.  

א ֲחֵזי ָמה ַדֲאִמיָנא, ּתָ ְּדָהִכי הוא ּכְ ָכא , ּ ִגין ְלַאְמׁשָ ַקְדִמיָתא ּבְ ַאב ּבְ ְּדִבְלָעם ֲהָוה ִאְסּתָ
ֲּעֵליה רוָחא ְמָסֲאָבא יֹוֵמי ִדְמָסֲאבו ִדיָלה ִאית ֵל. ּ ָתא ּבְ ַגְווָנא ָדא ִאּתְ ּּכְ ּ ּיה ְלַבר ָנׁש ּ

ה ָרא ִמּנָ ּמְ ין , ְּלִאְסּתַ ֲעִביד ֳחָרׁשִ ַקת וְבַההוא ִזְמָנא ִאי ִאיִהי ּתַ ִגין ִדְברוַח ְמָסֲאָבא ִאְתַדּבְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ
יר ִמִזְמָנא ָאֳחָרא יָדָהא ַיּתִ ַּאְצָלחו ּבִ ה, ּ ְרָיא ִעּמַ ְּדָהא רוַח ְמָסֲאָבא ׁשַ ּ ָכל ַמה , ּ ְּוַעל ָדא ּבְ

ַאבְּדָקִריַבת ֲהָדה,  ִאְסּתָ ן ַמאן ְדָקִריב ּבַ ּכֵ ל ׁשֶ ּּכָ ִריך . ּ א ּבְ ָרֵאל ְדקוְדׁשָ ִאין ִאינון ִיׂשְ ְַזּכָ ּ ּ ּ
ִנַדת ֻטְמָאָתה לא ִתְקַרב )ויקרא יח(ּהוא ָיִהיב לֹון אֹוַרְייָתא ְוָאַמר לֹון  ה ּבְ ּ ְוֶאל ִאּשָׁ ּ

ְּלַגלֹות ֶעְרָוָתה ֲאִני ְיָי ּ.  

  א''דף קכז ע
אי ִאְקֵרי ָנָחׁשָאַמר ֵלי ִצְפצופֹוי ְדעֹוֵפי ַאּמַ ל ּבְ ּכַ ּה ַהאי ַמאן ְדִאְסּתַ ּ ּ ָּאַמר לֹו ְדָהא . ּ

ְרָיא ַעל ַההוא עֹוָפא  ֵּמַההוא ִסְטָרא ָקָאֵתי ְדרוַח ְמָסֲאָבא ׁשַ ּ ּ ְּואֹוַדע ִמִלין ) א''דף קכז ע(ּ
ַעְלָמא קו ְו. ּבְ ָנָחׁש ִאְתַדּבָ ְּוָכל רוַח ְמָסֲאָבא ּבְ ּ יה ּ ִזיב ִמּנֵ ּתְ ַּאְתָיין ְלַעְלָמא ְוֵלית ַמאן ְדִיׁשְ ּ
ַעְלָמא ח ִעם ּכָֹלא, ּבְ ּכַ ּתַ ְּדָהא ִאיהו ִאׁשְ ּ ִריך הוא ְלַאֲעָבָרא , ּ א ּבְ ין קוְדׁשָ ַּעד ִזְמָנא ְדָזּמִ ּ ְּ

ָמר ִדְכִתיב ָמה ְדִאּתְ ֵּליה ֵמַעְלָמא ּכְ ֶות ָלֶנַצח וָמָחה ְי)ישעיה כה(, ּ ַלע ַהּמָ ָּי ֱאלִהים ִדְמָעה ּ ּבִ
ל ָפִנים ְוגו ּ ְוֶאת רוַח ַהֻטְמָאה ַאֲעִביר ִמן ָהָאֶרץ ְוגו)זכריה יג(, ּוְכִתיב. 'ֵּמַעל ּכָ ּ'.  

י ְיהוָדה ָאַמר א ִסיָמָנא, ִּרּבִ ַהִהיא ְמַעְרּתָ ן ֲהָוה, ַאְבָרָהם ָיַדע ּבְ ּמָ יה וְרעוֵתיה ּתַ ְּוִלּבֵ ּ ּ ּ ,
ִגין ְדִמַקְדַמת ְדָנא ּּבְ ּ ןּ ּמָ ן ְוָחָמא ְלָאָדם ְוַחָוה ְטִמיִרין ּתַ ּוְמָנא ֲהָוה ָיַדע ְדִאינון . ּ ָעאל ְלַתּמָ ּ ּ

ֶּאָלא ָחָמא ִדיוְקֵניה. ֲּהוו ּ ּ ן ְוַההוא , ּ ּמָ א ְדֵעֶדן ּתַ ח ֵליה ַחד ִפְתָחא ְדִגְנּתָ ל ְוִאְתַפּתַ ּכַ ְּוִאְסּתַ ּ ּּ ּ
יה ִּדיוְקָנא ְדָאָדם ֲהָוה ָקִאים ְלַגּבֵ ּ ּ.  

יָתהְו ִזיב ְלָעְלִמין ִמּמִ ּתְ ִדיוְקָנא ְדָאָדם ָלא ִאׁשְ ל ּבְ ּכַ ל ַמאן ְדִאְסּתַ ָּתא ֲחֵזי ּכָ ּ ִגין ְדָהא , ּ ּּבְ
ַלק ֵמַעְלָמא ָחֵמי ֵליה ְלָאָדם וְבַההוא ִזְמָנא ִמית א ְדַבר ָנׁש ִאְסּתַ ְעּתָ ׁשַ ּּבְ ּ ּ ֲאָבל ַאְבָרָהם . ּּ

יה ְוָחָמא ִדיוְקֵנ ל ּבֵ ּכַ ִּאְסּתַ ּיה ְוִאְתְקַייםּ א ָדִליק, ּ ַרּגָ א ְוַחד ׁשְ ְמַעְרּתָ ְּוָחָמא ְנהֹוָרא ְדָנִהיר ּבִ ּ ,
ַההוא ֲאַתר ִאיב ַאְבָרָהם ִדיוֵריה ּבְ ֵדין ּתָ ּּכְ ּ ּ א, ּּ ְמַעְרּתָ ִדיר ּבִ יה וְרעוֵתיה ֲהָוה ּתָ ְּוִלּבֵ ּ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ִזְמָנא , ּתָ ָחְכְמָתא ֲעַבד ּבְ א ַאְבָרָהם ּבְ ּתָ ָרהַהׁשְ ַבע , ְּדָתַבע ִקְבָרא ְלׂשָ ד ּתָ ְּדָהא ּכַ
ַההוא ִזְמָנא א ּבְ ְייהו, ָּלא ָתַבע ִלְמַעְרּתָ א ִמּנַ ְּוָלא ָאַמר ְדָבֵעי ְלִאְתָפְרׁשָ נו , ֶּאָלא ָאַמר. ּּ ּּתְ

ָרה ֵמִתי ִמְלָפַני ֶכם ְוֶאְקּבְ ִּלי ֲאחוַזת ֶקֶבר ִעּמָ ּמָ. ּ ן . ןְוִאי ֵתיָמא ְדָלא ֲהָוה ֶעְפרֹון ּתַ ּמָ ּתַ
ֵני ֵחת, ֲהָוה תֹוך ּבְ ב ּבְ ְִדְכִתיב ְוֶעְפרֹון יֹוׁשֵ לום, ּ א ּכְ ְעּתָ ַהִהיא ׁשַ ְּוַאְבָרָהם ָלא ָאַמר ֵליה ּבְ ּ.  

ֶּאָלא ַמה ְדָאַמר לֹון ֵני ֵחת ְוגו, ּ ר ֶאל ּבְ ָמה ִדְכִתיב ַוְיַדּבֵ ך . 'ָאַמר ּכְ ְְוִכי ָסְלָקא ַדְעּתָ

ָעא ְלִא הֹוןְּדַאְבָרָהם ּבָ יה ֲהָוה ִעּמְ ין ְמָסֳאִבין אֹו ְדִתאוְבּתֵ יַנְייהו ּבֵ ְּתְקְבָרא ּבֵ ּ ּ ֶּאָלא , ּ
ָחְכָמה ֲעַבד   .ּבְ



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]212דף [ -ּ

  ב''דף קכז ע
ה ְדֲעַבד ַאְבָרָהם) ב''דף קכז ע(ְוַיְלִפיָנן  ּמָ יה , אֹוַרח ַאְרָעא ָהָכא ּבְ ִגין ְדִתאוְבּתֵ ְּדָהא ּבְ ּ ּ ּ

ַהִהיא ְמַעְר ּוְרעוֵתיה ֲהָוה ּבְ ּ אּ ן, ּתָ ּמָ ב ְדֲהָוה ּתַ ַאל ֵליה ִמָיד , ַּאף ַעל ּגַ ָעא ְלִמׁשְ ָּלא ּבָ ּ
א ְמַעְרּתָ ַּההוא ְרעוָתא ְדֲהָוה ֵליה ּבִ ּ ּ ַקְדִמיָתא ַמה ְדָלא ִאְצְטִריך ֵליה ְלִאינון , ּ ִאיל ּבְ ְּוׁשָ ּ ְּ

  .ָאֳחָרִנין ְוָלא ְלֶעְפרֹון
ָמ י ֶעְפרֹון ׁשְ יָון ְדָאְמרו ֵליה ַקּמֵ ּּכֵ ּ תֹוֵכנו ְוגוּ ה ּבְ יא ֱאלִהים ַאּתָ ֵּענו ֲאֹדִני ְנׂשִ ַמה . 'ּ

ֵני ֵחת תֹוך ּבְ ב ּבְ ִתיב ְוֶעְפרֹון יׁשֵ ִתיב. ְּכְ ב ּכְ ן , ָיׁשַ ּמָ ירוָתא ְדִמִלין ְדָאַמר ַאְבָרָהם ּתַ ִּמּשֵׁ ּ ּּ
ן ִל. ֲהָוה ן ֹצַחר ְוִיּתֶ ֶעְפרֹון ּבֶ ָמעוִני וִפְגעו ִלי ּבְ ֵדין ָאַמר ׁשְ ּּכְ ּ ר ּ ְכֵפָלה ֲאׁשֶ ּי ֶאת ְמָעַרת ַהּמַ

כו. 'לֹו ְוגו ְייכו ֲאָנא ָעִביד ְדָלא ָרֵעיָנא ּבְ יר ִמּנַ ִגין ְיָקָרא ִדיִלי ַיּתִ ְּוִאי ֵתיָמא ּבְ ּ ּ ּ .
תֹוְכֶכם ְייכו, ּבְ ִגין ְדָלא ִאְתְפַרׁש ִמּנַ כו ּבְ יַנְייכו ְדָרֵעיָנא ּבְ ִגין ְלִאְתְקָבָרא ּבֵ ּּבְ ּ ּ ּ ּּ.  

 
  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]213דף [ -ּ

 ] בשנה43יום [לימוד ליום יג חשון סדר ה
א ֵהיך ָעאל ְמַעְרּתָ א ְדָעאל ַאְבָרָהם ּבִ ְעּתָ ׁשַ י ֶאְלָעָזר ָאַמר ּבְ ְַרּבִ ִגין ְדֲהָוה ָרִהיט . ּ ּּבְ

ָקר ָרץ ַאְבָרָהם ְוגו ֲּאַבְתֵריה ְדַההוא ֶעְגָלא ִדְכִתיב ְוֶאל ַהּבָ ּ ּ ָקר ָעַרק ַעד . 'ּ ן ּבָ ְּוַההוא ּבֶ
א ְוָעאל ֲאַבְתִריה ְוָחָמא ַמה ְדָחָמאַּההוא ְמַעְר ּּתָ ּ.  

ל יֹוָמא ְויֹוָמא ְוֲהָוה ָנִפיק ַעד ַההוא ֲחַקל ְדֲהָוה ָסִליק ֵריִחין  ִגין ְדִאיהו ַצֵלי ּכָ ּתו ּבְ ּ ּ ּ ּּ
ן, ִּעָלִאין ּמָ א ְוַצֵלי ּתַ ְּוָחָמא ְנהֹוָרא ְדָנִפיק ִמּגֹו ְמַעְרּתָ יה קו, ּ ן ַמִליל ִעּמֵ ְּוַתּמָ ּ ִריך ּ א ּבְ ְְדׁשָ

ָעא ֵליה, ּהוא ך ּבָ ּוְבִגין ּכָ ִדיר, ְּ ַההוא ֲאַתר ּתָ יה ֲהָוה ּבְ ְּדִתאוְבּתֵ ּ ּ ּ.  
א ּתָ אי ָלא ָבָעא ָלה ַעד ַהׁשְ חון ֲעֵליה הֹוִאיל , ְּוִאי ֵתיָמא ִאי ָהִכי ַאּמַ ּגְ ִגין ְדָלא ִיׁשְ ּּבְ ּ ּ

ְּוָלא ִאְצְטִריך ֵליה א ְדִאְצְטִריך ֵל. ְ ּתָ ְַהׁשְ ע ֵליה, ָאַמר, ּיהּ א ְלִמְתּבַ ְעּתָ   .ָּהא ׁשַ

  א''דף קכח ע
א ֲחֵזי ה, ּתָ א ַמה ְדֲהָוה ָחֵמי ַאְבָרָהם ּבָ ְמַעְרּתָ ִּאי ֶעְפרֹון ֲהָוה ָחֵמי ּבִ ין ָלה , ּ ָּלא ַיְזּבִ

ֶּאָלא ַוַדאי ָלא ָחָמא ָבה ְולא ְכלום. ְלָעְלִמין ּ ּ ְלָיא ֶאָלא, ּ ְּדָהא ֵלית ִמָלה ִאְתּגַ ּ ּ , ּ ְלָמאִריהּ
ְלָייא ְוָלא ְלֶעְפרֹון ך ְלַאְבָרָהם ִאְתּגַ ּוְבִגין ּכָ ְ ְּלַאְבָרָהם ִאְתַגְלָייא ִדיֵליה ֲהָוה. ּ ּ דף קכח (, ּ

יה) א''ע ְלָיא ֵליה ְדָלא ֲהָוה ֵליה חוָלָקא ּבֵ ְּלֶעְפרֹון ָלא ֲהַות ִאְתּגַ ּ ּ ּ ּ ִלי . ּ ך ָלא ִאְתּגְ ְוְבִגין ּכָ ּ
לום ין ָלה, ּ ְוָלא ֲהָוה ָחֵמי ֶאָלא ֲחׁשֹוָכא,ְּלֶעְפרֹון ּכְ ְּוַעל ָדא ַזּבִ ּ.  

ין ֵליה ָזִבין ַקְדִמיָתא ְדַיְזּבִ ַבע ַאְבָרָהם ּבְ ּוַמה ְדָלא ּתָ ּ ּ ְּדָהא ַאְבָרָהם לא ָקָאַמר ֶאָלא , ּ ּ
ר לֹו ְוגו ְכֵפָלה ֲאׁשֶ ן ִלי ֶאת ְמָעַרת ַהּמַ ה ִלי . 'ְּוִיּתֶ ֶנּנָ ֶכֶסף ָמֵלא ִיּתְ ְּוִאיהו ָאַמר ', ְוגוּבְ

יָה ְוגו ר ּבֹו ְלך ְנַתּתִ ָעָרה ֲאׁשֶ י ָלך ְוַהּמְ ֶדה ָנַתּתִ ַָהּשָׂ ִגין ְדֹכָלא ֲהָוה ָמִאיס ֲעֵליה . 'ְ ּּבְ ּּ
ְּדֶעְפרֹון ְדָלא ָיַדע ַמה ִהיא ּ.  

א ֲחֵזי ַקְדִמיָתא, ְוּתָ א ּבְ ְמַעְרּתָ ד ָעאל ַאְבָרָהם ּבִ ן ְנהֹוָרא, ּכַ ּמָ ִאְתְרֵמי ַעְפָרא ְו, ָחָמא ּתַ
יה ִדיוְקֵניה ְוָחָמא ֵליה ְלַאְבָרָהם , ַּקּמֵ ַלק ָאָדם ּבִ ִרין ִקְבִרין ַאְדָהִכי ִאְסּתַ ִלי ֵליה ּתְ ְּוִאְתּגְ ּ ּ ּּ
ְְוַחֵייך ּוֵביה , ּ ן )הוה(ּ ין ְלִאְתְקָבָרא)הוה(ּ ָיַדע ַאְבָרָהם ְדַתּמָ   .ּ הוא ַזּמִ

ָמטו ִמ, ַאְבָרָהם, ָּאַמר ֵליה ִריך . ּקוְסְטָרא ְקִטיר ִאית ָהָכא, ְיָנךּּבְ א ּבְ ְָאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ּ
ִגיְלָדא ְדִקיְרָטא ַעד ַדֲאִתית  ְרָנא ּכְ א ִאְתַטּמַ ּתָ י ָהָכא וֵמַההוא ִזְמָנא ַעד ַהׁשְ ּהוא ְטָמַרּנִ ּ ּ ּ ּ

ַעְלָמא אן ָוֵאיָלך ָהא ִקיוָמא ִלי וְלַעְלָמא ֲה, ַאְנּתְ ּבְ א ִמּכָ ּתָ ַּהׁשְ ּ ּ ִגיָנךְ   .ְָוה ּבְ
ר ּבֹו ָעָרה ֲאׁשֶ ֶדה ְוַהּמְ ִתיב ַוָיָקם ַהּשָׂ ׁש ֲהָוה ֵליה ַמה ְדָלא ֲהָוה , ָּחֵמי ַמה ּכְ ִּקיָמה ַמּמָ ּ

א ּתָ ֶדה. ֵּליה ַעד ַהׁשְ א ָאַמר ַוָיָקם ַהּשָׂ י ַאּבָ יה , ַּרּבִ ַלק ַקּמֵ ׁש ְדָקם ְוִאְסּתַ ַּוַדאי ִקיָמה ַמּמָ ּ ּּ
ִגי לוםְּדַאְבָרָהם ּבְ ן ּכְ ּמָ א ָלא ִאְתֲחֵזי ּתַ ּתָ ּן ְדַעד ַהׁשְ א ַמה ְדֲהָוה ָטִמיר ָקם , ּ ּתָ ְּוַהׁשְ

ִנּמוסֹוי ִליק וְכֵדין ָקם ּכָֹלא ּבְ ְּוִאְסּתַ ּּ ּ.  



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]214דף [ -ּ

ן ּמָ ָרה ּתַ א ְוָאִעיל ׂשָ ְמַעְרּתָ א ְדָעאל ַאְבָרָהם ּבִ ְעּתָ ׁשַ ְמעֹון ּבְ י ׁשִ ָּקמו ָאָדם , ָּאַמר ַרּבִ
ןְּוַחָוה ְוָלא ּמָ ילו ְלִאְתְקָבָרא ּתַ ִריך הוא , ּ ַקּבִ א ּבְ י קוְדׁשָ ִכּסוָפא ַקּמֵ ָּאְמרו וַמה ֲאַנן ּבְ ּ ּ ּ ְּ

י  ּמֵ ּסוָפא ָאֳחָרא ִמּקַ א ִיּתֹוַסף ָלן ּכִ ּתָ ִגין ַההוא חֹוָבא ְדָגִריְמָנא ְוַהׁשְ ַההוא ַעְלָמא ּבְ ּּבְ ּ ּ ּ
ּעֹוָבִדין ָטִבין ִדְבכו ּ.  

  ב''דף קכח ע
יה ָאַמר ַאְב ִגיָנך ְדָלא ִתְכִסיף ַקּמֵ ִריך הוא ּבְ א ּבְ י קוְדׁשָ ין ַקּמֵ ָּרָהם ָהא ֲאָנא ַזּמִ ּ ּ ְּ ְ

ּתֹו) ב''דף קכח ע(ִּמָיד ְוַאֲחֵרי ֵכן ָקַבר ַאְבָרָהם ֶאת . ְלָעְלִמין ָרה ִאׁשְ . ַמאי ְוַאֲחֵרי ֵכן, ׂשָ
יל ַאְבָרָהם ֲעֵליה ִמָלה ָדא ַתר ְדַקּבִ ּּבָ ּ ּ.  

יה ַחָוה ָלא ָעאַלתָאָדם ָעאל ּבְ ּדוְכּתֵ ּ י ָאָדם , ּ ַּעד ְדָקִריב ַאְבָרָהם ְוָאִעיל ָלה ְלַגּבֵ ּ
ִגיֵניה יל ָלה ּבְ ְּוַקּבִ ּתֹו, ּ ָרה ִאׁשְ ָרה , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְוַאֲחֵרי ֵכן ָקַבר ַאְבָרָהם ֶאת ׂשָ ְלׂשָ

ָאה ַחָוה ָרה ְלַאְסּגָ ִתיב ֶאָלא ֶאת ׂשָ ָּלא ּכְ ְדָקא ְיאותּוְכֵדין ִא, ּ ְייהו ּכְ דוְכּתַ בו ּבְ ְּתַייׁשְ ּ ּ ֲהָדא , ּ
ְרָאם)בראשית ב(, ּהוא ִדְכִתיב ִהּבָ ַמִים ְוָהָאֶרץ ּבְ ַאְבָרָהם, ּ ֵאֶלה ּתֹוְלדֹות ַהּשָׁ . ְוָתִניָנן ּבְ

ַמִים ְוָהָאֶרץ ָדא ָאָדם ְוַחָוה ּּתֹוְלדֹות ַהּשָׁ ִתיב. ּ ַמִים ְוָהָאֶרץ ֹלא ּכְ ֶּאָלא ּתֹוְלדֹות , ֵּאֶלה ַהּשָׁ
ר ָנׁש ַמִים ְוָהָאֶרץ ְוֹלא ּתֹוְלדֹות ּבַ ִגיֵניה ְדַאְבָרָהם. ַהּשָׁ ְּוִאינון ִאְתָקְיימו ּבְ ּ ּ ּוְמָנא ָלן . ּ

ִגיֵניה ְדַאְבָרָהם ְּדִאְתָקְיימו ּבְ ּ ּ ר ּבֹו ְלַאְבָרָהם. ּ ָעָרה ֲאׁשֶ ֶדה ְוַהּמְ ִּדְכִתיב ַוָיָקם ַהּשָׂ ְוַעד . ּ
ַההוא ָעְלָמאְדָאָתא ַאְב ְייהו ּבְ דוְכּתַ ָּרָהם ָלא ִאְתָקְיימו ָאָדם ְוַחָוה ּבְ ּ ּ ּ ּ.  

ְמעֹון ֲאבֹוי י ׁשִ ִאיל ְלִרּבִ י ֶאְלָעָזר ׁשָ א, ַרּבִ ֵפיְלּתָ א ָלאו ִאיהו ּכָ ְּדָהא , ָּאַמר ַהאי ְמַעְרּתָ
ְכֵפָלה ִתיב ְמָעַרת ַהּמַ ֵדה ַה, ּּכְ ּוְקָרא ָקֵרי ָלה ְלָבַתר ְמָעַרת ׂשְ ְכֵפָלהּ ַּמְכֵפָלה ָקא ָקֵרי , ּּמַ

ֶדה   .ֵּליה ַלּשָׂ
ן ִלי ֶאת ְמָעַרת  ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ְוִיּתֶ ְכֵפָלה ּכְ ָּאַמר ֵליה ָהִכי ָקאֵרי ֵליה ְמָעַרת ַהּמַ ּ ּ

ְכֵפָלה א ִאיהו ַמְכֵפָלה, ַּהּמַ ֲּאָבל ַוַדאי ַחֶייך ָלאו ְמַעְרּתָ ּ ָּ ֶדה ִאְקֵרי ַמְכֵפָלה. ּ ֶּאָלא , ְּוָלאו ׂשָ
א ְכֵפָלה ַוַדאי ְוָלא ְמַעְרּתָ ֵדה ַהּמַ א ַעל ׁשום ַמְכֵפָלה ִאְקרון ׂשְ ֶדה וְמַעְרּתָ ַּהאי ׂשָ ּ ּ ּּ ְּדָהא , ּ

ֶדה ִאיִהי ּשָׂ א ּבַ ִמָלה ָאֳחָרא, ְמַעְרּתָ ֶדה ָקִאים ּבְ ְּוַההוא ׂשָ ּ.  
א ֲחֵזי ַפל ּתְ, ּתָ ָרֵאל ִאְתּכַ ל ַאְרָעא ְדִיׂשְ ַל ם ּכָ ְּירוׁשָ א. ּחֹוָתהּ , ְוִאיִהי ָקְייָמא ְלֵעיָלא ְוַתּתָ

א ַל ם ְלַתּתָ ַלם ְלֵעיָלא ְירוׁשָ ַגְווָנא ָדא ְירוׁשָ ּּכְ א, ּ ַל , ֲאִחיָדא ְלֵעיָלא ְוַאִחיָדא ְלַתּתָ ְּירוׁשָ
א  ְתֵרין ִסְטִרין ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ירושלם לתתא אחידתבתרין סטרין לעילא (ם ְלֵעיָלא ֲאִחיַדת ּבִ

א ִהיאּ ו)ותתא ֶפְלּתָ ך ּכָ   .ְְבִגין ּכָ

  א''דף קכט ע
ְרָיא א ִאיהו ְדֵביה ׁשַ ֶפְלּתָ ֶדה ֵמַהִהיא ּכָ ְּוַעל ָדא ַהאי ׂשָ ּ ּ ֶדה . ּ ֵריַח ׂשָ ִתיב ּכְ ַגְווָנא ָדא ּכְ ּכְ

ַרכֹו ְיָי ְלֵעיָלא  ר ּבֵ א) א''דף קכט ע(ֲאׁשֶ ְכֵפָלה ַוַדאי ְוָל, ְוַתּתָ ֵדה ַהּמַ ך ׂשְ ּוְבִגין ּכָ ּּ ֶדה ְ א ׂשָ
פול   .ּּכָ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]215דף [ -ּ

ְכֵפָלה ַוַדאי ֵדה ַהּמַ ּתו ָרָזא ְדִמָלה ׂשְ ּּ א ְדִאיִהי ' ה, ַּמאן ַמְכֵפָלה, ּ ָמא ַקִדיׁשָ ְּדִבׁשְ ּ
ַחד. ַּמְכֵפָלה אֹוַרח ָסִתים ה, ְּוֹכָלא ָקְייָמא ּכְ ּוְבִגיֵניה ָקֲאַמר ּבְ ָמא ' ּ ׁשְ ַּמְכֵפָלה ְדָלא ֲהֵוי ּבִ ּ

א ָאת ָאֳחָרא ַמ ר ִאיִהיַּקִדיׁשָ ְּכֵפָלה ּבַ ּ.  
א א ּגֹו ְמַעְרּתָ א ֲהָוה ַוַדאי ְדִאיִהי ְמַעְרּתָ א ָכֶפְלּתָ ב ִדְמַעְרּתָ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ ֲּאָבל ַעל ׁשום , ּ

ָמר ָמה ְדִאּתְ ְכֵפָלה ּכְ ֵדה ַהּמַ ְוַכד ָאַמר ִלְבֵני ֵחת , ְוַאְבָרָהם ָיַדע. ָּאֳחָרא ִאְקֵרי ְמָעַרת ׂשְ
י ִמָלה ְו ּסֵ ְכֵפָלהּּכַ ן ִלי ֶאת ְמָעַרת ַהּמַ ָּאַמר ְוִיּתֶ א, ּ ֶפְלּתָ א ּכָ ַּעל ׁשום ְדִאיִהי ְמַעְרּתָ ּ ,

ְדָקא ְיאות ְכֵפָלה ּכְ ֵדה ַהּמַ ְּואֹוַרְייָתא ָלא ָקֵרי ָלה ֶאָלא ְמָעַרת ׂשְ ּּ ּ.  
ַגְווָנא ִד ָחא ַהאי ַעְלָמא ּכְ ּכָ ּתַ ִריך הוא ָעַבד ּכָֹלא ְלִאׁשְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ָקא , ְלֵעיָלאְּ ּוְלִאְתַדּבָ ּ

ָדא א, ָּדא ּבְ ִריך הוא . ְּלֶמֱהֵוי ְיָקֵריה ְלֵעיָלא ְוַתּתָ א ּבְ ָאה חוָלֵקיהֹון ְדַצִדיַקָיא ְדקוְדׁשָ ַּזּכָ ּ ּ ּ ּ ְּ ּ
ַהאי ַעְלָמא וְבַעְלָמא ְדָאֵתי הו ּבְ ִּאְתָרֵעי ּבְ ּ:  

ָמּמדרש הנעלם  ה וׁשְ ח ִאׁשָ ַּויֹוֶסף ַאְבָרָהם ַוִיּקַ ּ ּ ּה ְקטוָרהּ ָתא ָדא . ּ ל ָפְרׁשָ ּקוָלא ְדַדְעָתא ּכָ ּוְלׁשִ ּ ּ ּ

ִּליְסתוֵרי ּ.  

ד ֲאָתא ַרב ִדיִמי ְרָנא, ָאַמר, ּּכַ ַמְעָנא ְוָלא ִאְדּכַ ָתא ָדא ׁשָ יִפין ָלא , ַּהאי ָפְרׁשָ ָּאְמרו ְדִעָלִאין ַתּקִ ּ ּ ּ
ִּזְמנוָה ְלַגָלָאה וֲאַנן ַמאי ֵניָמא י ְיהוָדה . ּ ְּוָאַמר ִמְמִתיְבָתא ְדַחְבָרָנא ָמאֵרי ַמְתִניָתא ַגְלָיאָּקם ִרּבִ ּ ּּ.  

י ִחָייא י ִייָסא ְוִרּבִ ָּקמו ְוֲאְזלו הוא וִרּבִ ּ ּ ְמעֹון ְוֲהָוה ְמַגֶלה ָרִזין , ּ י ׁשִ ִרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ חוָה ְלִרּבִ ּכְ ַּאׁשְ ּ
ִּדְתִפיִלין ק ַמ. ּ ַמאי ִאְתַעּסַ ָּעאלו ַקֵמיה ְוָאְמרו ּבְ ּ ָאה הוא , ָּאַמר לֹון ַטְעָמא ִדְתִפיִלין ֲאִמיָנא. רּּ ְּדָהא ַזּכָ ּ

ר ָנׁש ְדָמַנח ְתִפיִלין ְוָיַדע ַטְעָמא ִדיְדהו ּּבַ ּּ ּ.  

ָּאְמרו ִאי ִניָחא ַקֵמיה ְדַמר ֵליָמא ָלן ִמָלה ּ ּ ְרִחימו . ּּ ִריך הוא ּבִ א ּבְ ַמְעָנא ֵמֲאבוך ְדקוְדׁשָ ָּאְמרו ׁשְ ּ ּ ּ ּ ְּ ְ

ַגווָנא ִדְרִתיָכא ִעָלָאה ִדְלֵעיָלא ַּסִגיָאה  ָנא ּכְ ּכְ י ַמׁשְ ד ֵליה ּבֵ ָרֵאל ָאַמר לֹון ְלֶמְעּבַ ְּדֲהָוה ֵליה ִעם ִיׂשְ ּ ּ ּ ּ
ְּוֵייֵתי ִדיוֵריה ִעְמהֹון ֲהָדא הוא ִדְכִתיב ּ ּּ תֹוָכם) שמות כה(, ּ ַכְנִתי ּבְ ְּוָעׂשו ִלי ִמְקָדׁש ְוׁשָ ּ ַמְעָנא ֵמֲאבוך . ּ ְְוׁשָ ּ

ַהאי ְפסוָקאְּדָה ָּכא ָסִתים ַטְעָמא ִדְתִפיִלין ּבְ ּּ ּ.  

ָּאַמר ֵליה ָתא ֲחִזי ין, ּ ְרִתיכֹוי ַקִדיׁשִ ַגְווָנא ִעָלָאה ִאְתֲעַבד ִמְקָדׁש ּבִ ּּכְ ּ ִריך , ּ א ּבְ ֵרי קוְדׁשָ ן ַאׁשְ ְוָבַתר ּכֵ ּ ּ
ּהוא ִדיוֵריה ִעְמהֹון ּ ּ ּ ִעְנָייָנא ָדא, ּּ ּוְכַגווָנא ָדא ִאְתָערו, ּכְ ַטְעָמא ִדְתִפִליןּ ּ ַחְבַרָייא ָמאֵרי ַמְתִניָתא ּבְ ּ ּ ּ ,

ְּלֶמֱהִוי ַההוא ַגְבָרא דוְגָמא ִדְרִתיֵכי ִעָלִאין ּ ּ ְּרִתיָכא ַתָתָאה ְרִתיָכא ִעָלָאה, ּ ּ ְּלֵמיֵתי ַמְלכוָתא ִדיֵליה , ּ ּ
ֵרי ִדיוֵריה ִעָלִויה ְּוַיׁשְ ּ יה ָרִזין ִעָלִאין . ּּ ְּוָתִניָנן ִאית ּבֵ יה ְתַלת ְרִתיִכין, ְּודוְגֵמיהֹוןּ ְּוִאית ּבֵ ּדוְגַמת ִעָלִאין , ּ ּ ּ

י ָמָהן ַקִדיׁשֵ ין ָרִזין ִדְתַלת ַאְתָווָתא ִדׁשְ ַּקִדיׁשִ ּ ּ יֹות , ְּרִתיִכין ְתָלָתא ַאְתָווָתא, ָּעְלִמין ְתַלת, ּ ע ָפָרׁשִ ַּאְרּבַ ּ
ע ִליט ַעל ַאְרּבַ ך ָרָזא ְדשי, ּׁשַ ְתִריןּן ִדְת''ְְוַעל ּכָ ְתִרין''ושי, ַלת ּכִ ע ּכִ ִליִטין , ּן ְדַאְרּבַ ְּתָלָתא ְמָלִכין ׁשַ ּ

ִריך הוא ְלֵעיָלא א ּבְ גוָפא ְתִפיִלין ֲעלֹוי קוְדׁשָ ּּבְ ּ ְּ ּ א, ּ ִּאֵלין ְתִפיִלין ְדֵריׁשָ ּ ע , ּּ ְּתִפיִלין ִדְדרֹוָעא ַאְרּבַ ּ ּ
ָיין ָּפָרׁשִ א ָרִכיב דוְגָמא ִדְרִתיָכא ַת. ּ ִּלּבָ ּ ּ ָּתָאה ְוַתָתָאה ָרִכיבּ ּעֹוד ָתִניָנן ָדא ְרִכיָבא ִדְדרֹוָעא ְלַתָתא. ּ ּּ ּ .

א ָרִכיב ַמָיא, ְוִלּבָ ל ֵחיֵלי ׁשְ יֵדיה ְלַאֲעָלָאה לֹון ּכָ רון ּבִ ּדוְגָמא ְדִאיהו ְלַתָתא ְוִאְתַמּסְ ּ ּ ּ ּ א הוא , ּּ ך ִלּבָ ּּכָ ְ

ל ֵאְבֵר ידֹוי ּכָ רו ּבִ ָּרִכיב ְלַתָתא וִאְתַמּסְ   .ּי גוָפאּ



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]216דף [ -ּ

א ִאיהו ָיין ַעל מֹוָחא ְדֵריׁשָ ע ָפָרׁשִ יה ַאְרּבָ ְּוֵעיָלא ִמּנִ ּּ ִליָטא ִעָלָאה , ּ ִריך הוא ׁשַ א ּבְ ֲּאָבל קוְדׁשָ ּ ּ ְּ

א ִמּכָֹלא ָצה ִמ, וָרָזא ְדָחְכְמָתא ָדא) ורוח. (ַּמְלּכָ רוב ֶאָחד ִמּקָ ה ּכְ א ִדְכִתיב ַוֲעׂשֵ ַגווָנא ְדַמְקְדׁשָ ּהוא ּכְ ּ ּ ּ ֶּזה ּ
ָצה ּוְכרוב ֶאָחד ִמּקָ ּ ע ַאְתָוון ְתֵרין ְרִתיִכין. ּ ַאְרּבַ א ּבְ ְּוֲעַלְייהו ִדיוֵריה ְדַמְלּכָ ּ ּ ּ ּ ּּ.  

א ומֹוָחא ּוְכַהאי ַגווָנא ִלּבָ ע , ּ ַאְרּבַ ִריך הוא ּבְ א ּבְ אן ְוֲעַלְייהו ְמדֹוֵריה ְדקוְדׁשָ אן ומֹוָחא ִמּכָ א ִמּכָ ִּלּבָ ּ ּ ּ ּ ְּ

ָייןָּפָר) א ארבע''ד( גוַפְייהו . ּׁשִ ָיין ּבְ אן וְלָהְלָאה ָרֵזי ְדִכְתֵרי ַאְתָווָתא וָפָרׁשִ י ֶאְלָעָזר ִמּכָ ָּאַמר ַרּבִ ּ ּ ּ ּּ
ּוְרצועֹוֵתיהֹון ר ְמִכיָלן . ּּ ְתַלת ֶעׂשֶ יַני וְרִמיָזא ִדְלהֹון ִאְתְגִלי ְוַטְעָמא ְדֹכָלא ּבִ ה ִמּסִ ֲּהָלָכה ְלמׁשֶ ּ   ).דרחמי(ּּ

י ְי ִדיל ָרָזא ָדא ַדַייָאַמר ִרּבִ ּהוָדה ִאְלָמֵלא ָלא ָאֵתיָנא ֶאָלא ּבְ ּ ָאה חוָלָקך ְלַעְלָמא . ּּ ְָאְמרו ֵליה ַזּכָ ּ ּ ּ
ְְדָאֵתי ְדָכל ָרז ָלא ָאִניס ָלך ָּאְמרו ֵליה ָאֵתיָנא ַקֵמיה ְדַמר ְלִמְנַדע ָרָזא ְדַהאי ְפסוָקא ַויֹוֶסף ַאְבָרָהם . ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ

ה ו ח ִאׁשָ ַּוִיּקַ ּ ָמה ְקטוָרהּ ּׁשְ ּ.  

ָמה ְדָגלו ַחְבָרָנא ָמאֵרי ַמְתִניִתין א ְדַהאי ְפסוָקא ּכְ ָּאַמר ֵפירוׁשָ ּ ּּ ַההוא גוָפא , ּ ָמָתא ֵייֵתי ּבְ ְּדַכד ִנׁשְ ּ ּ
א ִדיָלה ַּקִדיׁשָ רון עֹוָבִדין ְוִיֵתן ְלהו ִמִזיָוא, ּ ָּהא ִמיַלָייא ֲהוו ַעל ַחָייַבָיא ִדיקומון וִיְכׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ְיָקָרא ִדיֵליה ּ

ֵליָמָתא ְּדִיְנְדעון ִויתובון ְוִיְזּכון ְזכוָתא ׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ.  

לֹמה ָדא ֲהָוה ַסֵגי  ִעים ְקבוִרים וָבאו ) קהלת ח(ְוָאַמר ) א תוה סגי''ד(ְּוַכד ָחָמא ׁשְ ּוְבֵכן ָרִאיִתי ְרׁשָ ּ ּ
ּוִמְמקֹום ָקדֹוׁש ְיַהֵלכו ָיֹבאו ְוִיְחיו ִמְמקֹום ָקד, ּּ ּׁשֶ ּ   וָתִניָנן. ֹוׁשּ

ִתיב י יֹוָחָנן ּכְ א ָאַמר ַרּבִ י ַאּבָ ֹרָתיו) ירמיה ג(, ָאַמר ַרּבִ י עֹורֹו ְוָנֵמר ֲחַבְרּבֻ ֲּהַיֲהֹפך ּכוׁשִ ִעים , ְ ך ָהְרׁשָ ְּכָ

ים טֹוִבים ָלעֹוָלם עֹוָלם ַהֶזה וְלַהְקִטיר ַמֲעׂשִ לא ָזכו ָלׁשוב ּבָ ּׁשֶ ּ א, ּּ עֹוָלם ַהּבָ  ְרֵאה ַמה .ּלא ַיְקִטירו ּבָ
ה ח ִאׁשָ ִתיב ַויֹוֶסף ַאְבָרָהם ַוִיּקַ ּּכְ ּ ְתׁשוָבה, ּ ָמה ְלגוָפם וְלַקְרָבם ּבִ רֹוֶצה ַלֲעׂשֹות ָלֶהם ְנׁשָ ְּוׁשֶ ּ ּ ָמא ְדַאְת , ּ ּּכְ

ר ָעׂשו ְבָחָרן ֶפׁש ֲאׁשֶ י ֶאְלָעָזר ָתא ֲחֵזי. ָּאֵמר ְוֶאת ַהּנֶ ִתיב וֵתֶלד לֹו ֶאת ִז, ָּאַמר ִרּבִ ְמָרן ְוֶאת ַּמה ּכְ
ן נֹו, ָיְקׁשָ ְלֵחם ֵמַעל ִיְצָחק ּבְ ים ִמן ָהעֹוָלם ִדְכִתיב ַוְיׁשַ ְגָרׁשִ ּנִ ים ָרִעים ַעד ׁשֶ ה ַמֲעׂשִ ַּהְרּבֵ ּ ַוֲעֵליֶהם ְנֱאַמר . ּ

ֵני ַאְדַמת ָעָפר ָיִקיצו ְוגו) דניאל יב( ים ִמיׁשֵ ְּוַרּבִ יִלים ַיְז', ּ ּכִ זַהר ְּוַעל ָהֲאֵחִרים ֶנֱאַמר ְוַהַמׂשְ ִּהירו ּכְ
ָתא. 'ָהָרִקיַע וגו ַמע ַעל ָפְרׁשָ י ְיהוָדה ַהאי ַמׁשְ ָּאַמר ִרּבִ ַמע ְדאֹותֹו ְזַמן , ּ ּוַמׁשְ ֲעַבד ) א אבד''ס) (נקרא(ּ

ם  ְדָקֲאָמָרן, ַאְבָרָהם) הנשמה(ׁשֵ ּוִבְמקֹומֹו ִנְקֵראת יְצָחק ּכִ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב וְיִהי ַאֲחֵרי מֹות ַאְבָרָהם , ּ
נֹו ַּוְיָבֶרך ֱאֹלִהים ֶאת ִיְצָחק ּבְ ֵאר ַלַחי ֹרִאי, ְ ב ִיְצָחק ִעם ּבְ ַּוִיׁשֶ הוא ַחי ָהעֹוָלִמים . ּ ִּעם ְיִדיַעת ַהַחי ׁשֶ

עֹוָלם ַהֶזה ֲהָדא הוא ִדְכִתיב יג ּבָ לא ִהׂשִ יג ַמה ׁשֶ ָּלַדַעת וְלַהׂשִ ּּ ּ ּ י ָמְלָאה ָהָאֶרץ ֵדָעה ֶאת ) ישעיה יא(, ּ ּּכִ
  )עד כאן מדרש הנעלם(, ְיָי

ּכֹל ַרך ֶאת ַאְבָרָהם ּבַ ָיִמים ַוְיָי ּבֵ א ּבַ ְְוַאְבָרָהם ָזֵקן ּבָ י ְיהוָדה ָפַתח . ּ ַּרּבִ  )תהלים סה(ּ
ּכֹן ֲחֵצֶריך ְבַחר וְתָקֵרב ִיׁשְ ֵרי ּתִ ַָאׁשְ ָמר)ב''צד ע(ַהאי ְקָרא , ּ ר ָנׁש ,  ִאּתְ ָאה הוא ּבַ ֲּאָבל ַזּכָ

ׁשְ יהְּדאֹוְרחֹוי ִאְתּכַ יה ְלָקָרָבא ֵליה ְלַגּבֵ ִריך הוא ְוִאיהו ִאְתָרֵעי ּבֵ א ּבְ י קוְדׁשָ ָּרן ַקּמֵ ּ ּ ּ ּ ְּ.  
א ֲחֵזי ַהאי, ּתָ ל יֹומֹוי ּבְ יה ִדיֵליה ֲהָוה ּכָ יה ְוִתאוְבּתֵ ַּאְבָרָהם ִאְתְקִריב ְלַגּבֵ ּ ּ ּ ְוָלא , ּ

ִזְמָנא ָחָדא יֹוָמא ָחָדא אֹו ּבְ ָכל יֹומֹוי ֶא, ִאְתְקִריב ַאְבָרָהם ּבְ ָּלא עֹוָבדֹוי ְקִריבו ֵליה ּבְ ּ ּ
א א ְלַדְרּגָ ַדְרּגֹוי, ִּמַדְרּגָ ַלק ּבְ   .ַּעד ְדִאְסּתַ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]217דף [ -ּ

ְדָקא ָחֵזי ִדְכִתיב ְוַאְבָרָהם ָזֵקן ין ִעָלִאין ּכְ ַדְרּגִ ד ֲהָוה ִסיב ְוָעאל ּבְ ּּכַ ָיִמים , ּ א ּבַ ּוְכֵדין ּבָ ּ
ִאינון  ִאינון יֹוִמין ִעָלִאין ּבְ ּּבְ ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתאּּ ַרך ֶאת ַאְבָרָהם . ּיֹוִמין ְיִדיָעאן ּבְ ְַוְיָי ּבֵ

ּכֹל ְרָכאן ְוָכל ִטיבו. ּבַ ל ּבִ ן ָנְפִקין ּכָ ּמָ ְּדִמּתַ ּ.  

  ב''דף קכט ע
ִרְגָעא ָחָדא  יֹוָמא ָחָדא ּבְ א ָחָדא ּבְ ְעּתָ ׁשַ ִאין ִאינון ָמאֵריהֹון ִדְתׁשוָבה ְדָהא ּבְ ַּזּכָ ּ ּ דף (ּ

ִריך הוא) ב''קכט ע א ּבְ י קוְדׁשָ ְּקֵריִבין ְלַגּבֵ מוִרים , ְּ ַּמה ְדָלא ֲהָוה ָהִכי ֲאִפילו ְלַצִדיִקים ּגְ ּ ּ ּּ
ִנין ה ׁשְ ַכּמָ ִריך הוא ּבְ א ּבְ י קוְדׁשָ ּבֵ ְּדִאְתְקִריבו ּגַ ּ ּ ִאינון יֹוִמין ִעָלִאין . ְּ ַּאְבָרָהם ָלא ָעאל ּבְ ּ

ָמר ָמה ְדִאּתְ ּ ְוֵכן ָדִוד ִדְכִתיב .ַּעד ְדֲהָוה ִסיב ּכְ ָיִמים)מלכים א א(ּ א ּבַ ֶלך ָדִוד ָזֵקן ּבָ ּ ְוַהּמֶ ּ ְ .
ִריך הוא א ּבְ קוְדׁשָ יה ּבְ ק ּבֵ ֲּאָבל ָמאִריה ִדְתׁשוָבה ִמָיד ָעאל ְוִאְתָדּבַ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ ּ.  

יה ִניָנן ֲאַתר ְדָמאֵריהֹון ִדְתׁשוָבה ָקְייֵמי ּבֵ י יֹוֵסי ָאַמר ּתָ ַּרּבִ ּ ּ ַההוא, ּ ַּצִדיִקים ,  ַעְלָמאּּבְ
יה מוִרים ֵלית לֹון ְרׁשו ְלָקְייָמא ּבֵ ּּגְ ּ ְלהו, ּ יר ִמּכֻ א ַיּתִ ִגין ְדִאינון ְקֵריִבין ְלַמְלּכָ ּּבְ ּ ְּוִאינון , ּּ

א יר וְבֵחיָלא ַסְגָיא ְלִאְתְקָרָבא ְלַמְלּכָ א ַיּתִ ְרעוָתא ְדִלּבָ ֵכי ֲעַלְייהו ּבִ ָּמׁשְ ּ ּ.  
א ֲחֵזי ה ַאְת, ּתָ ּמָ ַההוא ַעְלָמאּכַ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ִּרין ְמתוָקִנין ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ ּ ּ י , ְּ ּוְבֻכְלהו ּבֵ ּּ

ִדיִקים ְדָקא ָחֵזי ֵליה. ּמֹוְתֵבי לֹון ַלּצַ יה ּכְ ל ַחד ְוַחד ְלפום ַדְרּגֵ ּּכָ ּ ּ ּ.  
ִתיב ּכֹן ֲחֵצֶריך)תהלים סה(, ּכְ ְבַחר וְתָקֵרב ִיׁשְ ֵרי ּתִ ָ ַאׁשְ א ּבְ, ּ ְּדקוְדׁשָ ִּריך הוא ָקִריב לֹון ּ ְ

ְקָנן ְלהו יהֹון ְדִאְתּתַ ַאְחַסְנּתֵ א ְלֵעיָלא וְלִאְתַאֲחָדא ּבְ ּתָ ָמִתין ִמּתַ יה ְדָסְלִקין ִאינון ִנׁשְ ְּלַגּבֵ ּ ּ ּ ּ ּ .
ּכֹן ֲחֵצֶריך ין ְלַבר, ִָיׁשְ ּוַמאן ִאינון, ִּאֵלין ַאְתִרין ְוַדְרּגִ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ י  ְוָנַתּתִ)זכריה ג(ּכְ

ין ָהעֹוְמִדים ָהֵאֶלה ְּלך ַמְהְלִכים ּבֵ ין ִעָלִאין. ָ ין ַקִדיׁשִ א ּבֵ ְּוַהאי הוא ַדְרּגָ ּ ּ ּ.  
א ָדא ִאין ְלַדְרּגָ ּוַמאן ְדַזּכָ ִאינון ַמְלָאִכין ְוָעְבִדין , ּ ִליָחן ְדָמאֵרי ַעְלָמא ּכְ ִּאינון ׁשְ ּ ּ

ְרעוָתא ְדָמאִריהֹון ִדיר ּבִ ִליחוָתא ּתָ ּׁשְ ּ ִג, ּ ּין ְדִאֵלין ּבְ ה ְוָלא )אתקדשו(ּ ְקדוּשָׁ ִדיר ּבִ ּ ּתָ
ֲאבו ַגְווָנא ָדא. ִּאְסּתָ יך ֲעֵליה רוַח ְמָסָאב, ּכְ ַהאי ַעְלָמא ִאיהו ָמׁשִ ַאב ּבְ ַּמאן ְדִאְסּתָ ּ ּ ְוַכד , ְּ

ין ִאינון ְמָסֲאִבין ְוִאֵלין  יה ְמָסֲאִבין ֵליה וְמדֹוֵריה ּבֵ ָמֵתיה ִמּנֵ ָּנַפק ִנׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ִּאינון ַמִזיִקין ּ ּ
ך . ְּדַעְלָמא ַהאי ַעְלָמא ָהִכי הוא ְמדֹוֵריה ְוִאְתְמׁשַ ְרֵמיה ּבְ ר ָנׁש ּגַ ך ּבַ ָמה ְדִאְתְמׁשַ ְּכְ ְּ ּ ּ

ַההוא ַעְלָמא    .)נט ואינון רוחי מסאבי מסאבין ליה ואעלין ליה לגיהנם(ּּבְ

  א''דף קל ע
ְרֵמיה א ֲחֵזי ַמאן ְדִאְתַקַדׁש ְוָנִטיר ּגַ ּּתָ ּ ַאבּ ַהאי ַעְלָמא ְדָלא ִאְסּתָ ַההוא . ּ ּבְ ְּמדֹוֵריה ּבְ ּ

ין  ין ִאינון ַקִדיׁשִ ַּעְלָמא ּבֵ ִדיר) א''דף קל ע(ּ ִליחוָתא ּתָ ִּעָלִאין ְוָעְבִדין ׁשְ ְּוִאֵלין ָקְייֵמי , ּ
ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ָחֵצר ּכְ ן)שמות כז(, ּבַ ּכָ ׁשְ   . ֵאת ֲחַצר ַהּמִ
ירְּוִאית ָאֳחָרִנין ְדִאי ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ּנון ְלגֹו ַיּתִ ֵביָתא ּכְ ָחֵצר ֶאָלא ּבְ ְּדָלאו ִאינון ּבַ ּ ּ ,

יֶתך)תהלים סה( טוב ּבֵ ָעה ּבְ ּבְ ָ ִנׂשְ יֶתך. ּ טוב ּבֵ ָעה ּבְ ּבְ ָָאַמר ָדִוד ִנׂשְ ּ ּכֹן , ּ יָון ְדָאַמר ִיׁשְ ּּכֵ



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]218דף [ -ּ

יֶתך, ֲָחֵצֶריך טוב ּבֵ ָעה ּבְ ּבְ ִתיב ִנׂשְ אי ּכְ ַָאּמַ ָמה ִדְכִתיב ִיׂשְ, ּ ֵעי ֵליה ּכְ יֶתך ִמיּבָ טוב ּבֵ ע ּבְ ּּבַ ָּ

ּכֹן ְלחוַדְייהו. ִיׁשְ ית ָדִוד ּבִ ֲעָזָרה ֶאָלא ְלַמְלֵכי ּבֵ יָבה ּבָ ִניָנן ֵלית ְיׁשִ ֶּאָלא ָהא ּתָ ּ ּ ּ ּ.  
ּוַמאי ִאינון, ְּוִאית ֲאַתר ַלֲחִסיֵדי ֶעְליֹוִנין ְדַעְייֵלי ְלגֹו ִדְכִתיב, ּ ַהחֹוִנים  ְו)במדבר ג(, ּכְ

ה ְוַאֲהֹרן וָבָניו ְוגו ן ֵקְדָמה ִלְפֵני ֹאֶהל מֹוֵעד ִמְזָרָחה מׁשֶ ּכָ ׁשְ ה ָמדֹוִרין ַעל . 'ִּלְפֵני ַהּמִ ְוַכּמָ
ַההוא ַעְלָמא ן ּבְ ָּמדֹוִרין וְנהֹוִרין ַעל ְנהֹוִרין ִמְתָפְרׁשָ הֹוָרא ְדַחְבֵריה, ּּ ְּוָכל ַחד ִאְכִסיף ִמּנְ ּ ,

ָמה ְדעֹוָבִד ַההוא ָעְלָמאּכְ ן ּבְ ין וְנהֹוִרין ִמְתָפְרׁשָ ַהאי ַעְלָמא ָהִכי ָנֵמי דוְכּתִ ן ּבְ ּין ִאְתָפְרׁשָ ּ ּ ּּ ּ.  
ִאים ַעל ַעְרֵסיה ר ָנׁש ּנָ ד ּבַ ַהאי ַעְלָמא ּכַ ָמר ְדָאִפילו ּבְ ְּוָתא ֲחֵזי ָהא ִאּתְ ּ ָמִתין , ּּ ְוִנׁשְ

ַעְלָמא ְוָנְפקו ִּאְצְטִריכו ְלִאְתׁשֹוְטָטא ּבְ ָמָתא ַסְלָקא , ּ ִמּגֹו ּגוָפאּ ָמָתא ְוִנׁשְ ל ִנׁשְ ָלאו ּכָ
יק יֹוִמין יָקר ֵסֶבר ַאֵפי ְדַעּתִ ְטָיא ְלֶמחֵזי ּבִ ְּוׁשַ ִדיר וְכפום עֹוָבֵדי , ּ יך ּתָ ָמא ְדִאְתְמׁשִ ֶּאָלא ּכְ ּ ְ ּ

ָמֵתיה ָסְלָקא   .ָּהִכי ִנׁשְ
ָמָתא ָנְפָקא ְו ַאב ִאיהו ָנִאים ְוִנׁשְ ָּכל ִאינון רוִחין ְמָסֲאִבין ָנְקִטין ָלה ִּאי ִאְסּתָ ּ ּ

ַעְלָמא ְוִאינון מֹוִדיִעין ָלה ִמִלין ְדִאינון  ְטָיין ּבְ ִאין ְדׁשָ ּתָ ין ּתַ ִאינון ַדְרּגִ הו ּבְ ַקת ּבְ ְּוִאְתַדּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ
ַעְלָמא ִדיָבן ְוָחְי, ְקֵריִבין ְלֵמיֵתי ּבְ ּוְלִזְמִנין ְדמֹוְדִעין ָלה ִמִלין ּכְ ּ ּ ה ְוָהא אוְקמוָהּ ּיָכן ּבָ ּ ּ.  

ד ִאיהו ָנִאים ר ָנׁש ּכַ ין ִאֵלין , ְּוִאי ָזֵכי ּבַ ְטָיא וָבְקָעא ּבֵ ָמֵתיה ָסְלָקא ָאְזָלא ְוׁשָ ְּוִנׁשְ ּ ּ
ְּוֻכְלהו ַמְכִריִזין ְוָאְמִרין, ּרוִחין ְמָסֲאִבין ַּפּנון ֲאַתר ַפּנון, ּ ּּ ְטָרָנא, ּ ְוִאיִהי , ָּלאו ָדא ִמּסִ

ין ומֹוָדֵעי ָלה ִמָלה ָחָדא ִדְקׁשֹוטָסְלָק ין ִאינון ַקִדיׁשִ ּא ּבֵ ּ ּ ּ ּ.  

  ב''דף קל ע
ֲהָדה ְלִמְנַדע ַהִהיא ִמָלה ָעאן ְלִאְתְקָרָבא ּבַ ל ִאינון ֲחִביִלין ְטִריִקין ּבָ ְּוַכד ָנֲחָתא ּכָ ּ ּ ,

ְּוִאינון מֹוָדִעין ָלה ִמִלין ָאֳחָרִנין ּ ְּוַהִהיא ִמָלה ְדָנְטָלא ּג, ּ ין ִאינון ּ ין ּבֵ ֹּו ִאינון ַקִדיׁשִ ּ דף (ּ
יְבָנא) ב''קל ע ִעּבוָרא ּגֹו ּתִ ָּאֳחָרִנין ִאיהו ּכְ מאן איהו דזכי יתיר בעוד דאיהו קאים (ְוַהאי . ּ

  .)ונשמתא קיימא בהאי עלמא
ָמִתין ִמּגוָפא ֵמַהאי ַעְלָמא ד ָנְפִקין ִנׁשְ ַגְווָנא ָדא ּכַ ּּכְ ָעאן ְלַסְלָקא, ּ ְרִעין ְו, ּבָ ה ּתַ ַכּמָ

אן וָמְסֵרי )ו(, ֲחִביֵלי ְטִהיִרין ָקְייֵמי ִאינון ַנְפׁשָ הו ּבְ ְלהו ָאֲחִדין ּבְ ְטַרְייהו ּכֻ ּ ִאי ִאינון ִמּסִ ּ ּ ּ ּ ּּ
ם יִהּנָ ּגֵ יָדא ְדדוָמה ְלָאֳעָלא לֹון ּבַ   .ּלֹון ּבִ

הו ְוִאינון ָנְטֵלי ְלהֹון וַמְכְרֵז ּוְלָבַתר ָסְלָקן ְוָאֲחָדן ּבְ ּ ּ הו ִאֵלין ִאינון ְדָעְברו ַעל ּ ּי ּבְ ּ ּ ּּ
ִּפּקוֵדי ְדָמאֵריהֹון ּ ָכל ָעְלָמא, ּ ְטָיין ּבְ יִהּנֹם. ְוֵכן ׁשָ ּוְלָבַתר ְמַהְדֵרי ְלהו ַלּגֵ ּ ֵריַסר , ּ ְוֵכן ַעד ּתְ

ַההוא ֲאַתר ְדִאְתֲחֵזי לֹון. ַיְרֵחי ֵכי ּבְ ּכְ ּתַ ֵריַסר ַיְרֵחי ִמׁשְ ְּלָבַתר ּתְ ָּמִתין ְדָזכו ָסְלֵקי ִּאינון ִנׁשְ. ּ ּ
ְייהו דוְכּתַ ָמר ְוָזָכאן ּבְ ָמה ְדִאּתְ ְּלֵעיָלא ּכְ ּ.  

א ֲחֵזי ה ָטִבין ְלַההוא ַעְלָמא, ּתָ ּמָ ִניז ְלהו ּכַ ִאין ִאינון ַצִדיַקָיא ְדִאְתּגְ ַּזּכָ ּ ּ ּ ְוֵלית ֲאַתר , ּ
ִאינון ְדָיְדֵעי ָרָזא ְדָמאֵריהֹו ָכל ִאינון ּכְ ְּפִניָמָאה ּבְ ּ ּ ָכל יֹוָמאּ הו ּבְ ָקא ּבְ ּן ְוָיְדֵעי ְלִאְתַדּבְ ּ ,

ִתיב ָ ַעִין לא ָרָאָתה ֱאלִהים זוָלֶתך)ישעיה סד(, ַּעל ִאֵלין ּכְ ה לֹו, ּ ה ִלְמַחּכֵ   .ַיֲעׂשֶ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]219דף [ -ּ

ה לֹו ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר , ַמאי ִלְמַחּכֵ ְדָבִרים)איוב לב(ּכְ ה ֶאת ִאיֹוב ּבִ ְּוִאֵלין ִאינון . ּ ִחּכָ ּ
ִריָרא ְדִמָלה, ְּוָדְייִקין ָלה, ּ ְלִמָלה ְדָחְכְמָתאְּדָדֲחִקין אן ָלה ְלִמְנַדע ּבְ ּוְמַחּכָ ּ מֹוְדָעא , ּ ּתְ ְוִאׁשְ

ָכל יֹוָמא, ְלָמאֵריהֹון הֹון ּבְ ח ּבְ ּבַ ּתַ ִּאֵלין ִאינון ְדָמאֵריהֹון ִמׁשְ ּ ין , ּ ִּאֵלין ִאינון ְדָעאִלין ּבֵ ּ ּ
ין ִּעָלִאין ַקִדיׁשִ יֵדהֹוןְּוִאֵלין ָעא, ּ ְרֵעי ִדְלֵעיָלא ְוֵלית ַמאן ְדִיְמֵחי ּבִ ל ּתַ ָאה , ִּלין ּכָ ַזּכָ

ַעְלָמא ֵדין וְבַעְלָמא ְדָאֵתי ּחוָלֵקיהֹון ּבְ ּ.  
א ֲחֵזי ְדָקא ָיאֹות ְלָבַתר ְדַאְקִדים , ּתָ ָמאֵריה ּכְ ָקא ּבְ ַּאְבָרָהם ָעאל ְלִמְנַדע וְלִאְתַדּבְ ּ ּ ּ ּ

ַקְדִמיָתא ִאינון יֹוִמין ִעָלִאיןְוָז, עֹוָבדֹוי ּבְ ָּכה ּבְ ְרָכאן ָנְפֵקי , ּ ַרך ֵמֲאַתר ְדָכל ּבִ ְּוִאְתּבָ ְ

ן ּמָ ּכֹל, ִמּתַ ַרך ֶאת ַאְבָרָהם ּבַ ְִדְכִתיב ַוְיָי ּבֵ ּכֹל. ּ ֲּאַתר ְדַנֲהָרא ְדָלא ַפְסֵקי ֵמימֹוי . ַמאי ּבַ ּ ּ
  .ְלָעְלִמין

א ֲחֵזי י ִחָייא ּתָ ָקא ְּדַאְבָרָהם ָל, ָּאַמר ִרּבִ י ַעְלָמא וְלִאְתַדּבְ ְנׁשֵ ָעא ְלִאְתָעְרָבא ּבִ ּא ּבָ ּ
ָאר ַעִמין עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ׁשְ ּּבִ ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים , ּ ָאר ַעּמִ ָייא ִדׁשְ ִגין ִדְנׁשַ ּּבְ ּּ

ִקין ּבְ ּוַמָזלֹות ִאינון ָסֲאִבין ְלגוְבַרְייהו וְלִאינון ְדִמְתַדּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ִגין ְדַכד ַאְבָרָהם ָיַדע , הֹוןּּ ּּבְ
ַעְלָמא, ָחְכְמָתא ְטָיין רוֵחי ְמָסֲאִבין ּבְ א וֵמָאן ֲאַתר ָנְפֵקי ְוׁשַ ְרׁשָ ָּיַדע ִעְקָרא ְוׁשָ ְּוַעל ָדא , ּ

ין ָאר ַעּמִ ָתא ִלְבֵריה ִמּשְׁ ב ִאּתְ ּאֹוֵמי ְלַעְבֵדיה ְדָלא ִיּסַ ּ ּ ּ.  
י ִיְצָחק ָפַתח ְוָאַמר ׁשוב ֶאל )ת יבקהל(, ִּרּבִ ָהָיה ְוָהרוַח ּתָ ׁשֶ ּ ְוָיׁשֹב ֶהָעָפר ַעל ָהָאֶרץ ּכְ ּ

ר ְנָתָנה א ֲחֵזי. ָּהֱאֹלִהים ֲאׁשֶ ִריך הוא ָלָאָדם, ּתָ א ּבְ ָרא קוְדׁשָ ד ּבָ ּּכַ ָּנַטל ֲעָפֵריה ֵמֲאַתר , ְּ
א ְּדַמְקְדׁשָ ע ִסְטִרין ְדַעְלָמא, ּ ּוָבָנה גוֵפיה ֵמַאְרּבַ ּ ּ ְּדֻכְלהו , ּ ָּיֲהבו ֵליה ֵחיָלאּּ ְלָבַתר ִאְתַרק , ּ

ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ֲּעֵליה רוָחא ְדַחֵיי ּכְ ּ ַמת ַחִיים ְוגו)בראשית ב(, ּ ַאָפיו ִנׁשְ ּ ַוִיַפח ּבְ ּּ ְלָבַתר ָקם ' ּ
א ְּוָיַדע ְדִאיהו ֵמֵעיָלא ְוַתּתָ ק ְוָיַדע ָחְכָמה ִעָלָאה, ּ ּוְכֵדין ִאְתָדּבַ ּ ּ.  

ל  ַגְווָנא ָדא ּכָ אּכְ ִליל ֵמֵעיָלא ְוַתּתָ ר ָנׁש ְדַעְלָמא ִאיהו ּכָ ּּבַ ְּוָכל ִאינון ְדָיְדִעין , ּ ּ
ְדָקא ְיאות ַהאי ַעְלָמא ּכְ א ּבְ ְּלִאְתַקְדׁשָ ר, ּ ד אֹוִלידו ּבַ א , ּּכַ ִכין ֲעֵליה רוַח ַקִדיׁשָ ָּמׁשְ ּ ּ

יה י ָנְפִקין ִמּנֵ ֵּמֲאַתר ְדָכל ַקִדיׁשֵ ּ ִני, ּ ְּוִאֵלין ִאְקרון ּבְ ִגין ְדגוָפא ּ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ּן ְלקוְדׁשָ ּ ּ ְּ

ְדָקא ָיאֹות ה ּכְ ְקדוׁשָ ְדָקא , ִּאְתֲעִביד ּבִ א ּכְ ָּהִכי ָנֵמי ָיֲהִבין ֵליה רוָחא ֵמֲאַתר ִעָלָאה ַקִדיׁשָ ּ ּּ
ַמר   .ָחֵזי ְוָהא ִאּתְ

א ֲחֵזי ן עֹוָבדֹוי , ּתָ ּבַ ר ָנׁש ְלֵמיַהב חוׁשְ ין ּבַ א ְדַזּמִ ְעּתָ ׁשַ ּּבְ ַּעד ָלא ִיפוק ֵמַעְלָמאּ ַּההוא , ּ
ן ִאיהו, יֹוָמא ּבַ ּיֹוָמא ְדחוׁשְ ּ ָנא, ּ ּבְ ָמָתא ָיֲהֵבי חוׁשְ ְּדגוָפא ְוִנׁשְ ּ א . ּ ָמָתא ִאְתָפְרׁשָ ְּלָבַתר ִנׁשְ
ב ְלַאְרָעא, ִּמיֵניה ן ְוָהא אוְקמוָה, ְּוגוָפא ּתָ ּמָ ב ְלַאְתֵריה ְדִאְתָנִסיב ִמּתַ ְּוֹכָלא ּתָ ּ ּ ּ ַעד , ּ

יה ִניז ַקּמֵ ין ַלֲאָחָייא ֵמַתָייא ּכָֹלא ּגָ ִריך הוא ַזּמִ א ּבְ ִּזְמָנא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּּ ְ.  
ִריך הוא ְלֲאָתָבא ְלַעְלָמא  א ּבְ ין קוְדׁשָ ׁש ַזּמִ ָמָתא ַמּמָ ׁש ְוַהִהיא ִנׁשְ ְּוַההוא ּגוָפא ַמּמָ ּ ּ ְּ

א ַאְנֵפי ַעְלָמא ֲהָדא הוא ִדְכ ִמְלַקְדִמין וְלַחְדּתָ ּּכְ ּּ ָ ִיְחיו ֵמֶתיך ְנֵבָלִתי )ישעיה כו(, ִתיבּ ּ
ְּיקומון פום . ּ ִריך הוא ְוָתַבת ְלַאְתָרה ּכְ א ּבְ י קוְדׁשָ ִניָזא ַקּמֵ ׁש ּגְ ָמָתא ַמּמָ ְּוַהִהיא ִנׁשְ ּ ּ ְּ

ר ְנָתָנה ׁשוב ֶאל ָהֱאֹלִהים ֲאׁשֶ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ְוָהרוַח ּתָ ָּאְרָחָהא ּכְ ּ ין ק. ּ ּוְלִזְמָנא ְדַזּמִ א ּ ּוְדׁשָ



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]220דף [ -ּ

ִריך הוא ַלֲאָחָייא ֵמַתָייא ּּבְ יה ֲעַלְייהו, ְ ין ִאיהו ְלֲאָרָקא ַטָלא ֵמִריׁשֵ ַּזּמִ ּ ּוְבַההוא ַטָלא , ּּ ּ ּ
ְּיקומון ּכָֹלא ֵמַעְפָרא ּ ּ.  

  א''דף קלא ע
י ַטל אֹורֹות ַטֶלך)ישעיה כו(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ָ ּכִ ׁש , ַמאי ַטל אֹורֹות. ּ אֹורֹות ַמּמָ

ין ַלֲאָרָקא ַחִיין ְלַעְלָמאֵמִאי ּנון ְנהֹוִרין ִדְלֵעיָלא ִדְבהֹון ַזּמִ ּ ּ ִגין ְדִאיָלָנא , ּ ) א''דף קלא ע(ּּבְ
ְּדַחֵיי ָיִריק ַחִיין ְדָלא ָפְסִקין ְלָעְלִמין ּ ּ ְלָטא , ּ א ׁשָ יׁשָ ִגין ְדָהא ִחְוָיא ּבִ א ָפְסִקין ּבְ ּתָ ְּדָהא ַהׁשְ ּּ

י ִסיֲהָרא ּסֵ ְבּוְב. ְוִאְתּכַ ך ּכִ ְדָקא ''ְִגין ּכָ ַעְלָמא ּכְ ְלִטין ּבְ ָּיכֹול ָפְסִקין ֵמימֹוי ְוַחִיין ָלא ׁשָ ּ
  .ְּיאות

ַלק ֵמַעְלָמא ְוַיֲעַבר ֵליה  א ִיְסּתַ ּוְבַההוא ִזְמָנא ַההוא ֵיֶצר ָהָרע ְדִאיהו ִחְוָיא ִביׁשָ ּ ּ ּ ּ ּּ
ָמר  ָמה ְדִאּתְ ִריך הוא ּכְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ רוַח ַהֻטְמָאה ַאֲעִביר ִמן ָהָאֶרץ ְוֶאת)זכריה יג(ְּ ּוְלָבַתר . ּ

ְּדִאיהו ִיְתֲעַבר ֵמַעְלָמא ְסָיא, ּ ְּוַנֲהָרא ְדָנִגיד ְוָנִפיק ָלא ִיָפְסקון ַמּבועֹוי, ִסיֲהָרא ָלא ִאְתּכַ ּ ּּ ,
ִתיב ה ִיְהֶי)ישעיה ל(, ּוְכֵדין ּכְ ה ְואֹור ַהַחּמָ אֹור ַהַחּמָ אֹור ּ ְוָהָיה אֹור ַהְלָבָנה ּכְ ְבָעַתִים ּכְ ה ׁשִ

ְבַעת ַהָיִמים ְוגו   .'ּׁשִ
י ִחְזִקָיה ִאי ֵתיָמא ְדָכל ּגוִפין ְדַעְלָמא ְיקומון ְוִיְתָערון ֵמַעְפָרא ָּאַמר ַרּבִ ּ ּ ּ ּ ּ ִּאינון ּגוֵפי , ּ ּ

ְייהו ֵהא ִמּנַ ָמָתא ָחָדא ַמה ּתְ ִנׁשְ ְּדִאְתְנִטיעו ּבְ ּ י יֹוֵסי ִאינון ּגוִפי. ּ ָּאַמר ַרּבִ ּן ְדָלא ָזכו ְוָלא ּ ּ
ָלא ֲהוו ַּאְצָלחו ֲהֵרי ִאינון ּכְ ּ ַההוא ִזְמָנא, ּ ַהִהיא ַעְלָמא ָהִכי ָנֵמי ּבְ ָמה ְדֲהוו ֵעץ ָיֵבׁש ּבְ ּּכְ ּ ּ ,

ְדָקא ְיאות ָיקום ָרׁשֹוי ּכְ ְתָרָאה ְדִאְתְנַטע ְוַאְצַלח ְוָנַטל ׁשָ ְּוגוָפא ּבַ ּ ּ ּ.  
ִתיב תול ַעל ַמִים ְוגו ְוָהָי)ירמיה יז(, ְּוֲעֵליה ּכְ ֵעץ ׁשָ ְּדֲעַבד . 'ְּוָהָיה ָעֵלהו ַרֲעָנן ְוגו' ּה ּכְ

ְדָקא ְיאות ין ְוַאְצַלח ּכְ ָרׁשִ ין ְוָנַטע ׁשָ ין . ִּאיּבִ ְּוַעל ַההוא ּגוָפא ַקְדָמָאה ְדָלא ֲעַבד ִאיּבִ ּ ּ
ין  ָרׁשִ ִתיב)ולא זכה ולא אצלח(ְוָלא ָנַטע ׁשָ ַע)ירמיה יז(,  ּכְ ֲעָרָבה ְולא ִיְרֶאה  ְוָהָיה ּכְ ְרָער ּבָ

י ָיֹבא טֹוב ְוגו ִתים. 'ּכִ ִחַיית ַהּמֵ י ָיֹבא טֹוב ָדא ּתְ ּּכִ ּ.  
יה ִמיֹוָמא  ין ְלַאְנָהָרא ְלהו ְלַצִדיַקָיא ְדֲהָוה ָגִניז ַקּמֵ ְּוִיְתְנִהיר ַההוא ְנהֹוָרא ְדַזּמִ ּּ ּ ּ ּ ּ ּ

ֵרי ַעְלָמא ִדְכִתיב ְּדִאְתּבְ י טֹובּ ַוַיְר)בראשית א(, ּ ין . א ֱאלִהים ֶאת ָהאֹור ּכִ ּוְכֵדין ַזּמִ
ִריך הוא ַלֲאָחָייא ֵמַתָייא א ּבְ ּקוְדׁשָ ֶמׁש )מלאכי ג(, ּוְכִתיב, ְּ ִמי ׁשֶ  ְוָזְרָחה ָלֶכם ִיְרֵאי ׁשְ

ַעְלָמא', ְצָדָקה ְוגו ר טֹוב ּבְ ּבַ ְד, ּוְכֵדין ִיְתּגַ ְּוַההוא ְדִאְתְקֵרי ַרע ִיְתֲעַבר ֵמַעְלָמא ּכִ . ֲאָמָרןּ
ָלא ֲהוו ּוְכֵדין ִאינון ּגוִפין ַקְדָמֵאי ֶלֱהוֹו ּכְ ּ ּ ּּ.  

ִריך הוא ַלֲאָרָקא ֲעַלְייהו ַעל ִאינון ּגוִפין רוִחין  א ּבְ ין קוְדׁשָ י ִיְצָחק ַזּמִ ָּאַמר ִרּבִ ּ ּ ּ ּ ְּ

ְדָקא ְיאות, ָאֳחָרִנין ַעְלָמא ּכְ הֹון ְיקומון ּבְ ְּוִאי ָזָכאן ּבְ ּ חֹות ְוִאי ָלאו ְי, ּ הֹון ִקְטָמא ּתְ
ַּרְגֵליהֹון ְדַצִדיַקָיא ִדְכִתיב  ּ ֵני ַאְדַמת ָעָפר )דניאל יב(, ּוְכִתיב, )מלאכי ג(ּ ים ִמיׁשֵ  ְוַרּבִ

ִריך הוא. 'ָּיִקיצו ְוגו א ּבְ י קוְדׁשָ ד ַקּמֵ ַקם ְוִאְתַעּתַ ְּוֹכָלא ִאּתָ ְּ ָמא , ּ ִמְנָייָנא ֲהוו ּכְ ְּוֻכְלהו ּבְ ּ ּ
ִמְסַפר ְצָבָאם ְוגו)ישעיה מ(ְדַאּתְ ָאֵמר    .'ּ ַהּמֹוִציא ּבְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]221דף [ -ּ

א ֲחֵזי ַקְדִמיָתא, ּתָ ָרֵאל ְיקומון ּבְ ל ִאינון ֵמִתין ִדְבַאְרָעא ְדִיׂשְ ָמר ּכָ ָּהא ִאּתְ ּ ּ ִגין , ּ ּבְ
ִריך הוא ִיְתַער ֲעַלְייהו ְויֹוִקים לֹון א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ִתיב ִיְחיו ֵמֶתיך, ְּ ֲָעַלְייהו ּכְ ּ ּ ִאינון ִדי ִּאֵלין, ּ ּ

ָרֵאל ְּנֵבָלִתי ְיקומון. ְבַאְרָעא ְדִיׂשְ ִּאֵלין ִאינון ִדְבגֹו ַאְרָעאן ָאֳחָרִנין, ּ ּ הו , ּ ִתיב ּבְ ְּדָלא ּכְ ּ
ִחָייה ֶאָלא ִקיָמה ּּתְ ָרֵאל. ּ א ְדִיׂשְ ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ֵרי ֶאָלא ּבְ ְּדָהא רוָחא ְדַחֵיי ָלא ִתׁשְ ּ ּּ ּוְבִגין , ּ

ִתיב ּבְ ך ּכְ ָהו ִיְחיו ֵמֶתיךְּכָ ּ ְּוִאינון ִדְלַבר, ּ ָלא רוָחא, ּ ֵרי גוָפא ִדְלהֹון ִויקומון ּגוָפא ּבְ ִּיְתּבְ ּ ּ ּ ּ .
ָרֵאל חֹות ַעְפָרא ַעד ְדִיְמטון ְלֶאֶרץ ִיׂשְ לון ּתְ ְלּגְ ּוְלָבַתר ִיְתּגַ ּ ּ ּ ָמָתא, ּ לון ִנׁשְ ן ְיַקּבְ ְוָלא , ְּוַתּמָ

ְרׁשו ָאֳחָרא ִגין ְדִיְת, ּּבִ ְדָקא ָחֵזיּּבְ ַעְלָמא ּכְ ַּקְיימון ּבְ ּ.  
אֹוַרְייָתא י ֵייָסא ֲהוו ַיְתֵבי ֵליְלָיא ַחד ְוָעְסֵקי ּבְ י ֶאְלָעָזר ְוִרּבִ א . ִּרּבִ י ֶאְלָעָזר ּתָ ָאַמר ִרּבִ

ין ַלֲאָחָייא ֵמַתָייא, ֲחֵזי ִריך הוא ַזּמִ א ּבְ א ְדקוְדׁשָ ְעּתָ ׁשַ ּּבְ ּ ָמִתין ְד, ְּ ל ִאינון ִנׁשְ ּּכָ ִּיְתָערון ּ
ַהאי ַעְלָמא ׁש ְדֲהוו ּבְ ַההוא ִדיוְקָנא ַמּמָ יה ּבְ ְלהו ָקְייִמין ִדיוְקִנין ִדיוְקִנין ַקּמֵ יה ּכֻ ַּקּמֵ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ,

ִריך הוא א ּבְ ְּוָנִחית לֹון קוְדׁשָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ְּ ָמָהן ּכְ ׁשְ ּ ְלֻכָלם )ישעיה נח(, ְוִיְקֵרי לֹון ּבִ
ם ִיְקָרא ׁשֵ ָה.ּבְ יעֹול ְלדוְכּתָ ָמָתא ּתֵ ּ ְוָכל ִנׁשְ ְדָקא ָחֵזי, ּ ַעְלָמא ּכְ ִקיוָמא ּבְ ִּויקומון ּבְ ּ ּוְכֵדין , ּּ

ִלים ִתיב, ְיֵהא ַעְלָמא ׁשְ ַמאי ',  ְוֶחְרַפת ַעּמֹו ָיִסיר ְוגו)ישעיה כה(, ְּוַעל ַההוא ִזְמָנא ּכְ
י. ְּוֶחְרַפת ַעּמֹו ָיִסיר ָּדא ֵיֶצר ָהָרע ְדַאְחׁשִ הוּ ִליט ּבְ ְרָיין ְוׁשַ ּך ַאְנֵפי ּבִ ּ ּ ְ.  

רוָחא ָדא ל ִזְמָנא ְדַבר ָנׁש ָקִאים ּבְ י יֹוֵסי ָהא ָחִמיָנן ּכָ ָּאַמר ִרּבִ , ָּלאו ִאיהו ְמָסָאב. ּ
יה ִאיהו ְמָסָאב ָמֵתיה ִמּנֵ ָּנְפָקא ִנׁשְ ּ ָּאַמר ֵליה ַוַדאי ָהִכי הוא. ּ ּ ָמר ְדָהא ַההוא , ּ ְּוָהִכי ִאּתְ ּ

ַאר ּגוָפא ְמָסָאבֵיֶצר ּתָ ד ָנִטיל רוָחא ְדַבר ָנׁש ָסִאיב ֵליה ְוִאׁשְ ּ ָהָרע ּכַ ּ ּ ין , ּ ָאר ַעּמִ ּוׁשְ
ֲאָבא  ְטָרא ִמּסָ ַחֵייהֹון ִאינון ְמָסֲאִבין ְדָהא ִמּסִ ד ִאינון ּבְ ּעֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ּכַ ּ ּ ּּ ּ

ָמִתין ָללְוַכד ִאְתִריק ִמּנֵ, ִאית לֹון ִנׁשְ ָלא ְמָסֲאבו ּכְ ַאר ּגוָפא ּבְ ּתָ ּיה ַההוא ְמָסֲאבו ִאׁשְ ּ ּ ּ ּ.  

  ב''דף קלא ע
ך  ִגין ּכָ ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ) ב''דף קלא ע(ְּבְ ָאר ַעּמִ ָתא ִדׁשְ ִאּתְ ק ּבְ ַּמאן ְדִאְתָדּבַ ּ ּ

ַאב ִאיהו ּוַמָזלֹות ִאְסּתָ ָרא ְדִאְתְיִליד ֵליה ְי. ּּ ְּוַההוא ּבְ ּ ל ֲעֵליה רוַח ְמָסֲאָבאּ ַּקּבֵ ְוִאי ֵתיָמא . ּ
ָרֵאל ָקא ַאְתָיא ִסְטָרא ְדֲאבֹוי ִמִיׂשְ ָּהא ּבְ ל ֲעֵליה רוַח ְמָסֳאָבא, ּ אי ְיַקּבֵ ַּאּמַ ּ.  

א ֲחֵזי ָתא ְדִאיִהי , ּתָ ַהִהיא ִאּתְ ק ּבְ א ְדִאְתָדּבַ ְעּתָ ׁשַ ַאב ֲאבֹוי ּבְ ַקְדִמיָתא ִאְסּתָ ְּדָהא ּבְ ּ ּ ּ
ָתא ְדִאיִהי ְמָסֳאָבא, ְמָסֳאָבא ַהִהיא ִאּתְ ָאב ּבְ ְּוֵכיָון ְדָאב ִאיהו ִאְסּתָ ּ ָרא , ּ ן ְדִאיהו ּבְ ּכֵ ל ׁשֶ ּּכָ ּ

ל ֲעֵליה רוַח ְמָסֳאָבא ה ְיַקּבֵ ְּדִאְתְיִליד ִמיּנָ ּ ּ ְּוָלא עֹוד ֶאָלא ְדֲעַבר ַעל אֹוַרְייָתא ִדְכִתיב. ּ ּ ּ ,
ֲחֶוה ְלֵאל ַא)שמות לה( ּתַ י לא ִתׁשְ ִרית , ֵחר ּכִ י ַעל ַהאי ּבְ ִגין ְדַקּנֵ מֹו ּבְ א ׁשְ י ְיָי ַקּנָ ּּכִ

א   .ַּקִדיׁשָ
ָעא  ָמר ְדֵכיָון ְדָיַדע ַאְבָרָהם ָאִבינו ָחְכְמָתא ּבָ א ֲחֵזי ְדָהא ִאּתְ י ֶאְלָעָזר ּתָ ָּאַמר ִרּבִ ּ ּ ּ

הו ָקא ּבְ ין ְוָלא ְלִאְתַדּבָ ָאר ַעּמִ ל ׁשְ א ִמּכָ ְּלִאְתְפָרׁשָ ּ ְיָי ֱאלֵקי ּוְבִג, ּ יֲעך ּבַ ּבִ ִתיב ְוַאׁשְ ך ּכְ ָין ּכָ ְ

ַנֲעִני ְוגו נֹות ַהּכְ ה ִלְבִני ִמּבְ ח ִאּשָׁ ר ֹלא ִתּקַ ַמִים ִואֹלֵקי ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ַנֲעִני ', ַהּשָׁ נֹות ַהּכְ ִמּבְ
ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר )מאי(, ַּוַדאי ת ֵאל ִנָכר)מלאכי ב(ּ ָרָזא ִאיהו ּכְ ר ָא. ּ וָבַעל ּבַ ב ֲאׁשֶ ֹנִכי יֹוׁשֵ



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]222דף [ -ּ

ִקְרּבֹו ר ָאֹנִכי. ּבְ ִתיב ָהָכא ֲאׁשֶ . ישעיה מד אנכי עשיתי ארץ(ּוְכִתיב ָהָתם , ָאֹנִכי ַדְייָקא ּכְ

  .)וכל דא בגין דלא לאסתאבא בהו
א ֲחֵזי ין עֹוְבֵדי , ּתָ ָאר ַעּמִ ָתא ִדׁשְ ַהִהיא ִאּתְ א ּבְ ִרית ַקִדיׁשָ ַּהאי ַמאן ְדָאִעיל ַהאי ּבְ ּ ּ

ּּכֹוָכִבים וַמָזלֹותֲעבֹוַדת  ֲאָבא ֲאַתר ָאֳחָרא, ּ ִרים ְלִאְסּתָ ִתיב . ּגָ ַחת )משלי ל(ְּוַעל ָדא ּכְ  ּתַ
לׁש ָרְגָזה ֶאֶרץ ְוגו ִרית. 'ׁשָ ַהאי ּבְ ב ְדאֹוֵמי ֵליה ּבְ ְּוַאף ַעל ּגַ יה ַאְבָרָהם ַעד , ּ ָּלא ַאְבַטח ּבֵ

ִריך הו א ּבְ י קוְדׁשָ ּמֵ ְּדַצֵלי ְצלֹוֵתיה ּקַ ּ ּ ְּ ַמִים ְוגוּ ַלח ַמְלָאכֹו', א ְוָאַמר ְיָי ֱאֹלֵקי ַהּשָׁ , ּהוא ִיׁשְ
ִרית ְַוַדאי ָדא ַמְלַאך ַהּבְ ין, ּ ין ִאינון ַעּמִ ַאב ּבֵ ִרית ְוָלא ִיְסּתָ ִגין ְדִיְתְנִטיר ַהאי ּבְ ּּבְ ּ:  

ה ּמָ ב ׁשָ ִני ֹלא ָתׁשֵ ִגין ְדָיַדע ַאְבָרָהם ְדָה, ַמאי ַטְעָמא. ַרק ֶאת ּבְ ּּבְ ֻכְלהו ָלא ֲהָוה ּ ּא ּבְ ּ
ְלחֹודֹוי ר ִאיהו ּבִ ִריך הוא ּבַ א ּבְ מֹוַדע ֵליה ְלקוְדׁשָ ּתְ ַּמאן ְדִאׁשְ ּ ּ ּ ָעא ְדֵלְהוו ְמדֹוֵריה , ְּ ְּוָלא ּבָ ּ ּ

יַנְייהו ְּדִיְצָחק ּבֵ יה, ּ ֶּאָלא ִדיֵהא ְמדֹוֵריה ִעּמֵ ּ ּ ִדיר ָאְרחֹוי ְדקוְדׁשָ, ּ יה ּתָ ְּוִיְצָחק יֹוִליף ִמּנֵ ּ א ּ
ִריך הוא ּּבְ ָמאָלא, ְ ָעא ַאְבָרָהם ִדְלֱהֵוי ְמדֹוֵריה . ְוָלא ִיְסֵטי ִליִמיָנא ְוִלׂשְ ְּוַעל ָדא ָלא ּבָ ּ ּ

ן ּמָ   .ְּדִיְצָחק ּתַ
יה ְדַההוא ַעְבָדא י ֵייָסא ַוַדאי ְזכוֵתיה ְדַאְבָרָהם ָאֳעַרע ַקּמֵ ָּאַמר ִרּבִ ּ ּ ּ ּ ּ ְּדַההוא יֹוָמא , ּ ּ

ִּדְכִתיב ָוָאֹבא ַהיֹום ֶאל ָהָעִין, ּא ָמָטא ְלֵעיָנא ְדַמָיאְּוַההוא יֹוָמ, ָנַפק ְּוָהא אוְקמוָה. ּ ּ.  
י ֶאְלָעָזר ָפַתח ְוָאַמר יָטה ִנְפָלאֹות ִמּתֹוָרֶתך)תהלים קיט(, ִּרּבִ ל ֵעיַני ְוַאּבִ ָמה ִאינון . ָ ּגַ ּּכַ

ִלין ְל ּכְ ין ְדָלא ָיְדִעין ְוָלא ִמְסּתַ א ִטְפׁשִ ִני ְנׁשָ ּּבְ אֹוַרְייָתאּ ְדָלא ּבְ ּתַ ל , ִּאׁשְ ִגין ְדאֹוַרְייָתא ּכָ ּּבְ
ַעְלָמא ֵדין וְבַעְלָמא ְדָאֵתי ַּחִיין ְוָכל ֵחירו ְוָכל טוב ּבְ ּ ּ ההוא חירו דעלמא דין ודעלמא דאתי (. ּ

ַעְלָמא ֵדין ְדִיְז. )א ההוא חירו דעלמא דאתי איהו חיין בעלמא דין''נ( )איהו ַּחִיין ִאינון ּבְ ּ ּּכון ּ
ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ַהאי ַעְלָמא ּכְ ֵלִמין ּבְ ּ ֶאת ִמְסַפר ָיֶמיך ֲאַמֵלא)שמות כג(, ְליֹוִמין ׁשְ ָ ּ .

ַעְלָמא ְדָאֵתי ֵליִמין. ּוְליֹוִמין ֲאִריִכין ּבְ ִגין ְדִאינון ַחִיין ׁשְ ּּבְ ּ ִּאינון ַחִיין ְדֵחידו, ּ ּ ָלא , ּּ ַּחֵיי ּבְ
ַּחִיין ְדִאינון , ֲּעִציבו ּ ַעְלָמא ֵדין ֵחירו ְדֹכָלא. ַּחִייןּ ֵּחירו ּבְ ּ ּ אֹוַרְייָתא , ּ ַדל ּבְ ּתָ ְּדָכל ַמאן ְדִאׁשְ ּ ּ

ין ְדַעְלָמא ל ַעּמִ ְלָטָאה ֲעלֹוי ּכָ   .ָּלא ָיְכִלין ְלׁשַ
ַמד ִני ׁשְ י ֲעִקיָבא ְוֲחֵברֹוי. ְּוִאי ֵתיָמא ִאינון ּבְ גֹון ַרּבִ ֵזָרה ִהיא ִמְלֵעיָלא ּכְ ָסִליק ְְוָכך , ּּגְ

ָבה ַמֲחׁשָ ְלָטָאה ֲעלֹוי. ּבְ ֶות ְדָלא ָיִכיל ְלׁשַ ֵּחירו ְדַמְלַאך ַהּמָ ּ ְּוָהִכי הוא ַוַדאי ְדִאי ָאָדם , ְּ ּ ּ
ִאיָלָנא ְדַחֵיי ְדִאיהו אֹוַרְייָתא ק ּבְ ֲּהָוה ִאְתָדּבַ ּ ָּלא ָגִרים מֹוָתא ֵליה וְלָכל ַעְלָמא, ּּ ּוְבִגין . ּ

ד ָיַהב קוְדׁשָ ך ּכַ ּּכָ ה ָחרות ַעל ַהלוחֹות ְוָהא ְ ִתיב ּבָ ָרֵאל ַמה ּכְ ִריך הוא אֹוַרְייָתא ְלִיׂשְ ּא ּבְ ּ ּ ּּ ְ

ּאוְקמוָה ְבקו ִאיָלָנא ְדַחֵיי. ּ ְּוִאְלָמֵלא ִאינון ָלא ָחטו ְוׁשָ ּ ּ ָּלא ָגְרמו מֹוָתא ְלַעְלָמא , ּ
ִמְלַקְדִמין ִריך הוא ָאַמר . ּּכְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ם וְבֵני ֶעְליֹון  ֲאִני ָא)תהלים פב(ְּ י ֱאֹלִהים ַאּתֶ ַּמְרּתִ

ְלֶכם מותון ְוגו. ּּכֻ ָאָדם ּתְ ְרֵמיכֹון ָאֵכן ּכְ ֲּחַבְלּתון ּגַ ּ אֹוַרְייָתא . 'ּ ַדל ּבְ ּתָ ל ַמאן ְדִאׁשְ ְּוַעל ָדא ּכָ ּ ּ
יך ָעְלָמא א ְדַאְחׁשִ יׁשָ ְלָטָאה ֲעלֹוי ַההוא ִחְוָיא ּבִ ְָלא ָיִכיל ְלׁשַ ּ ּ.  

  א''דף קלב ע



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]223דף [ -ּ

אי ִמיתָא ה ַאּמַ י ֵייָסא ִאי ָהִכי מׁשֶ יָון ְדָלא ָחב ָלא ְימות , ַמר ַרּבִ ְּדִאי ָהִכי ּכֵ ּ ואמאי (ּ
ָּאַמר ֵליה ַוַדאי ִמית. )ימות יה ָקַאְמִריָנן, ּ ָלָטא ּבֵ ֶּאָלא ָלא ִמית ַעל ְידֹוי , ֲּאָבל ָלא ׁשָ

יה ַאב ּבֵ א ְוָאִזיל ְלַחֵיי ַּוַדאי ) א''דף קלב ע(ְוָלא ִמית , ְּוָלא ִאְסּתָ ִכיְנּתָ ׁשְ ק ּבִ ֶּאָלא ִאְתָדּבַ ּ ּ
  .ָעְלָמא

ָמה ְדאֹוִקיְמָנא ִדְכִתיב , ְוַהאי ַחי ִאְקֵרי ן ִאיׁש ַחי )שמואל בכג(ּּכְ ן ְיהֹוָיָדע ּבֶ ּ וְבָנָיהו ּבֶ ּ
אֹוַרְייָתא ֵחירו ִאית ֵליה ִמּכָֹלא ּבְ. 'ְוגו ַדל ּבְ ּתָ ל ַמאן ְדִאׁשְ ְּוַעל ָדא ּכָ ּ ּ ּ ּ ַעְלָמא ֵדין ּ

ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ָאר ַעּמִ ְעּבוָדא ִדׁשְ ִּמּשִׁ ּ ּ ִגין ְדָלא . ּ ַעְלָמא ְדָאֵתי ּבְ ֵּחירו ּבְ ּ
ָלל ַההוא ַעְלָמא ּכְ יה ִדיָנא ּבְ עון ִמּנֵ ִּיְתּבְ ּ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ה ָרִזין ִעָלִאין ְסִתיִמין ִאית ּבָ, ּתָ ּמָ אֹוַרְיָתא ּכַ ִתיב, ּהּּבְ ך ּכְ ִגין ּכָ  )משלי ג(, ְּבְ
ה. ְּיָקָרה ִהיא ִמְפִניִנים ה ְגִניִזין ְטִמיִרין ִאית ּבָ ּמָ רוָחא , ּּכַ ל ָדִוד ּבְ ּכַ ד ִאְסּתַ ְּוַעל ָדא ּכַ ּ ּ

ה ְפִליָאן ָנְפִקין ֵמאֹוַרְייָתא ּמָ   ְּדָחְכְמָתא ְוָיַדע ּכַ
ל ֵעיַני ְוַאּבִ)תהלים קיט(, ָּפַתח ְוָאַמר א ֲחֵזי. ָיָטה ִנְפָלאֹות ִמּתֹוָרֶתך ּגַ ַּוְיִהי הוא , ּתָ

ה ִרְבָקה יֹוֵצאת ר ְוִהּנֵ ָלה ְלַדּבֵ ֵעי ֵליה, יֹוֵצאת. ֶּטֶרם ּכִ ָאה ִמּבָ א . ַמאי יֹוֵצאת, ּּבָ ְּדקוְדׁשָ ּ
ֵני ָמָתא ְדֻכְלהו ַחָייִבין ל ִאינון ּבְ ִריך הוא ַאִפיק ָלה ִמּכָ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ָלָלא ִדְלהֹוןְוִהיא יֹוֵצאת, ְ . ּ ִמּכְ

ה ִתיב ּבְ ֶרד ָהַעְיָנה ּכְ יָרא ְדִמְרָים, א''ַוּתֵ ן ּבֵ ּמָ ָּרָזא ִאיהו ְדִאָעְרַעת ּתַ ּ ִתיב , ּ ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ ּ
ה ּא וְסִליקו ָלה ַמָיא''ָהַעְיָנה ּבְ ּ ּ.  

אֹוב ַמִים ָמה ִדְכִתיב יֹוְצאֹות ִלׁשְ ה ִרְבָקה יֹוֵצאת ּכְ אי יֹוְצאֹות ְולא , ָּדָבר ַאֵחר ְוִהּנֵ ַאּמַ
ֲאָבא . הֹוְלכֹות ְוֹלא ָבאֹות א ָנְפִקין ְלׁשָ ְעּתָ ל יֹוָמא וְבַהִהיא ׁשַ ִגין ִדְטִמיִרין ֲהוו ּכָ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ ּ

יֵדיה, ַמָיא   .ְּוִסיָמָנא ָנִקיט ּבִ
א ֲחֵזי ח ָלה ְלִרְבָקה ְלֵעת ֶעֶרב ֲהָוה , ּתָ ּכַ ד ָמָטא ַעְבָדא ְלָחָרן ְוַאׁשְ ִעיָדן ְצלֹוָתא ּּכַ

א ְדָמָטא ִיְצָחק ְלַצָלָאה ְצלֹוָתא ְדִמְנָחה. ְדִמְנָחה ְעּתָ ַהִהיא ׁשַ ּּבְ א ָמָטא , ּ ְעּתָ ַהִהיא ׁשַ ּבְ
ה ְדִרְבָקה ַּעְבָדא ְלַגּבָ ִמְלַקְדִמין ָמַטאת . ּ א ְדָמָטא ִיְצָחק ִלְצלֹוָתא ְדִמְנָחה ּכְ ְעּתָ ּוְבַהִהיא ׁשַ ּ ּ

יה ְדָקא ְיאותְל. ִּרְבָקה ְלַגּבֵ ַאְתֵריה ְדִאְצְטִריך ּכְ ָחא ּכָֹלא ּבְ ּכָ ּתַ ִּאׁשְ ּ ְּ ָרָזא , ּ ְּוֹכָלא ָמָטא ּבְ
ִים ָרָזא ִדְכִתיב , ְדָחְכְמָתא ְּוַעל ָדא ֲאָתא ַההוא ַעְבָדא ִלְבֵאר ַהּמַ  ַמְעַין )שיר השירים ד(ּ

ֵאר ַמִים ַחִיים ְונֹוְזִלים ִמן ְלָבנֹון ים ּבְ ּנִ ְּוֹכָלא ָרָזא ִאיהו, ְמָנאְואֹוִקי, ּּגַ ּ.  
א י ַאּבָ יה ִרּבִ ְמעֹון ֲהָוה ָאֵתי ִלְטֶבְרָיה ְוֲהָוה ִעּמֵ י ׁשִ א . ִּרּבִ י ַאּבָ ְמעֹון ְלִרּבִ י ׁשִ ָאַמר ִרּבִ

פוֵמיה ְוִאינון, ִנִזיל ין ּבְ ן וִמִלין ַחְדּתִ א ְלַגּבָ ּתָ ְּדָהא ֲאַנן ָחֵמיָנן ְדַבר ָנׁש ַחד ִיְמֵטי ַהׁשְ ּ ּ ּ ּ ּּ 
ִּמִלין ְדאֹוַרְייָתא ָכל ֲאַתר ְדַמר ָאִזיל. ּ א ָהא ְיַדְעָנא ְדּבְ י ַאּבָ ָּאַמר ִרּבִ ִריך הוא , ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ

יה ָעא ּבֵ ְעׁשְ ּתַ ַגְדִפין ְלִאׁשְ ֵדר ֵליה ַמְלָאִכין ָטִסין ּבְ ְּמׁשַ ּ ּ.  
ַּעד ְדֲהוו ָאְזֵלי ְמעֹון ֵעינֹוי, ּ י ׁשִ ר ָנ, ָסִליק ִרּבִ י . ּׁש ְדֲהָוה ָרִהיט ְוָאִזילְוָחָמא ּבַ ָּיְתבו ִרּבִ
א י ַאּבָ ְמעֹון ְוִרּבִ ְייהו. ׁשִ ּבַ ד ָמָטא ּגַ ְמעֹון ַמאן ַאְנּתְ, ּּכַ י ׁשִ ָּאַמר ֵליה יוָדאי . ָּאַמר ֵליה ִרּבִ ּ

פֹוְטִקָיא ָקֲאִתיָנא ְוֲאָנא ָאִזיְלָנא ַאִטיְטֵריה ְדַבר יֹוָחאי ְדִאְתַמּנו ֲּאָנא וִמּקַ ּ ּ ּ ּּ ִמִלין ּ ּן ַחְבַרָיא ּבְ



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]224דף [ -ּ

יה ּבֵ ְדרוִני ּגַ ְּיִדיָען ְוׁשַ ּ ִרי. ּ ר יֹוָחאי. ָּאַמר ֵליה ֵאיָמא ּבְ ָּאַמר ֵליה ֲאָנא . ָּאַמר ֵליה ַאְנּתְ ּבַ
ר יֹוָחאי   .ּבַ

ָמה  יֵניה ְלֵבין ּכֹוְתָלא ּכְ ְצלֹוֵתיה ּבֵ ר ָנׁש ּבִ ָּאַמר ֵליה ָהא אֹוִקיְמָנא ְדָלא ַיְפִסיק ּבַ ּ ּ ּ
יר ְוגו)ישעיה לח(, ְכִתיבִד ב ִחְזִקָיהו ָפָניו ֶאל ַהּקִ ּ ַוַיּסֵ ּ ּ ע . 'ּ ּוַמאן ְדַצֵלי ָאִסיר ְלֶמֱעַבר ַאְרּבַ ּ ּ

ַּאּמֹות ָסִמיך ֵליה יה, ְ ר ְלַקּמֵ ע ַאּמֹות ְלָכל ְסַטר ּבַ י ַאְרּבַ ְּואוְקמוָה ְלַהּנֵ ּ ְּואוְקמוָה ְדָלא . ּ ּ ּ
י ר ָנׁש ֲאחֹוֵרי ַרּבֵ ּה ְוכוִיְצֵלי ּבַ י ִמיֵלי' ּ ָכל ַהּנֵ   .ְּוִאְתַמּנון ּבְ

חָרׁש)תהלים לט(, ָּפַתח ְוָאַמר ְוָעִתי ַהֲאִזיָנה ֶאל ִדְמָעִתי ַאל ּתֶ ִפָלִתי ְיָי ְוׁשַ ְמָעה ּתְ ּ ׁשִ ּ .
ַמע ְמָעה ְוָלא ׁשְ ַמע ְיָי ְוָחִנִני ְוגו, ַמאי ַטְעָמא ׁשִ ִתיב ׁשְ ֲאַתר ַחד ּכְ ּוְבֲאַתר ָאֳחָרא ', ּבְ

ְמָעה ְמָעה ְלנוְקָבא. ׁשִ ַמע ִלְדכוָרא וְלִזְמִנין ׁשִ ָכל ֲאַתר ְלִזְמִנין ׁשְ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ ָמה . ּ ְמָעה ּכְ ׁשִ
ְמָעה ְיָי ֶצֶדק ְוגו)תהלים יז(, ְדַאּתְ ָאֵמר ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ' ׁשִ ַמע ּכְ ַמע ְיָי )תהלים ל(, ׁשְ  ׁשְ

ִני)משלי א(. ְוָחֵנִני ַמע ּבְ ַמע)זדברים כ(.  ׁשְ ת וׁשְ   .ּ ַהְסּכֵ
ִפָלִתי ְיָי ְמָעה ּתְ ִגין ְדַהאי , ְּוָהָכא ׁשִ ל ְצלֹוִתין ְדַעְלָמא)דאיהו(ּּבְ ָלא ּכָ א ִדְמַקּבְ ּ ַדְרּגָ ּ .

א ְדַצִדיק ַחי עֹוָלִמים ִדְכִתיב ֵריׁשָ ֵוי ָלה ּבְ ְייהו ֲעָטָרה ְוׁשַ ִניָנן ְדַעְבָדא ִמּנַ ְּוָהא ּתָ ּ ּ ּ ּ ּ  )משלי י(, ּ
ָרכֹו ִפָלִתי ְיָי. ּת ְלֹראׁש ַצִדיקּבְ ְמָעה ּתְ ְּוַעל ָדא ׁשִ ּ.  

ִפָלִתי ְיָי ָדא ְצלֹוָתא ִדי ְבַלַחׁש ְמָעה ּתְ ּׁשִ ר ָנׁש . ּ ְוָעִתי ַהֲאִזיָנה ָדא ְצלֹוָתא ְדָאִרים ּבַ ְּוׁשַ ּ
ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ַעְקֵתיה ּכְ ָּקֵליה ּבְ ְוָעָתם ֶאל ָהֱאֹלִהים)שמות ב(, ּ ַעל ׁשַ ְוָעָתם.  ַוּתַ ּוַמהו ׁשַ ּ ,

ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ֶּאָלא ְדִבְצלֹוֵתיה ָאִרים ָקֵליה ְוָזִקיף ֵעינֹוי ְלֵעיָלא ּכְ ּ ּ  ְוׁשֹוַע )ישעיה כב(, ּ
ְרִעין ְוָדִפיק )ב''דף קלב ע(ּוְצלֹוָתא ָדא . ֶאל ָהָהר ר ּתַ  לֹון ְלֲאָעָלא )אודחיק''ס( ְמַתּבַ
יה, ּחָרׁש ָדאֶּאל ִדְמָעִתי ַאל ּתֶ. ְּצלֹוֵתיה ְרָעא ְדָקִאים ַקּמֵ א ְוֵלית ּתַ י ַמְלּכָ ָּאִעיל ַקּמֵ ּ ,

ֵריַקְנָיא ּוְלעֹוָלם ָלא ַאֲהָדרו ִדְמִעין ּבְ ּ ּ.  
ין ַלת ַדְרּגִ ִתיב ָהָכא ּתְ ּתו ָהא ּכְ ְוָעה. ְּתִפָלה, ּ ַלת ָאֳחָרִנין. ִּדְמָעה. ׁשַ י . ָּלֳקֵביל ִאֵלין ּתְ ּכִ

ך ר ָאֹנִכי ִעּמָ ב. ְּגֵ ָכל ֲאבֹוָתי ִעְקָרא ְדַעְלָמא. ְלָבַתר ּתֹוׁשָ   .ְלָבַתר ּכְ
א ֲחֵזי ב ְוַחד ְמעֹוֶמד, ְצלֹוָתא ְדַבר ָנׁש ְמעֹוֶמד, ּתָ ִגין ִדְתֵרי ְצלֹוָתא ִניְנהו ַחד ִמיֹוּשֶׁ ּּבְ ּ ,

ל ֹראׁש ל ַיד וְתִפָלה ׁשֶ ִפָלה ׁשֶ ין ּתְ ֵרין ַדְרּגִ ְּוִאינון ַחד ָלֳקֵביל ּתְ ּּ ּ י יֹום ָוַלְיָלה ְוֹכָלא ְלַג. ּ ּּבֵ
ל ַיד. ַחד ִפָלה ׁשֶ י ּתְ ב ְלַגּבֵ ִפָלה ִמיֹוּשֶׁ ּאוף ָהָכא ּתְ ּ ָמה , ּ  ְדַאְתִקין )א כמאן''ד(ְּלַאְתִקין ָלה ּכְ

יט ָלה ְלֲאָעָלא ְלחוָפה ְּלַכָלה ְוָקׁשִ ּ ּ יְרָייָהא, ּ ָרָזא ִדְרִתיָכָאה וַמּשִׁ ִטין ָלה ּבְ ָּהִכי ָנֵמי ְמַקׁשְ ּ ּ ,
ים ְוַחיֹות ַהּקֶֹדׁש ְוכו ְרָתיו ְוָהאֹוַפּנִ ר ְמׁשָ ְרִתים ַוֲאׁשֶ ּיֹוֵצר ְמׁשָ ּ'.  

ב ְּוַעל ָדא ְצלֹוָתא ְמיוּשָׁ ָלא ָלה, ּ א ִעָלָאה ְוִאיהו ָאֵתי ְלַקּבְ י ַמְלּכָ יָון ְדָעֳאַלת ְלַגּבֵ ּּכֵ ּ ּ ,
א ִעָלָאה י ַמְלּכָ ֵדין ֲאַנן ָקְייִמין ַקּמֵ ֵד, ּּכְ נוְקָבא)דרגא(ין ְּדָהא ּכְ ר ּבְ ּ ְדכוָרא ִאְתַחּבַ ּ ּוְבִגין , ּ
אוָלה ִלְתִפָלה  ין ּגְ ך ָלא ַיְפִסיק ּבֵ ּּכָ ּ ּ רזא , ותפלה תרין דרגין אינון, )שמות קנז א(וגאולה (ְ

  .)ל''ף ורח''דצדיק וצדק יוס



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]225דף [ -ּ

ע ַאּמֹות ִלְצ א ִעָלָאה ָנַטל ַאְרּבַ י ַמְלּכָ ּוְבִגין ְדַבר ָנׁש ָקִאים ַקּמֵ ּ ּלֹוֵתיה ְואוְקמוָה ּ ּ ּ
יעוָרא  ִּדְבׁשִ ּ ְדסוְרָטא ְדיֹוֵצר ּכָֹלא)א בשיעורא''ד(ּ ּ ֵעי . ּ ִסְטָרא ִדְדכוָרא ּבָ ְּוָכל ַמה ְדָאֵתי ּבְ ּ

ף  ֵּליה ְלִאיִניׁש ְלֵמיַקם ְבִקיוֵמיה ְוִאְזַדּקַ ּ ּ ד ִאיהו ּכֵֹרַע. )א ויזדקף''ס(ּּ ַגְווָנא ָדא ּכַ ּכֵֹרַע , ּּכְ
ָברוך ְּבְ ם, ְּוַכד ִאיהו ָזִקיף, ּ ּשֵׁ ָבָחא ִדְדכוָרא ַעל נוְקָבא, ָזִקיף ּבַ ִגין ְלַאֲחָזָאה ׁשְ ּּבְ ּ.  

ָמה ִדְכִתיב ָמר ּכְ יה ְוִאּתְ ר ָנׁש ֲאחֹוֵרי ַרּבֵ ְּוָתא ֲחֵזי ְדָהא אוְקמוָה ָלא ִיְצֵלי ּבַ ּ ּ  )דברים י(, ּ
יָרא אֶּאת ְלַאְכָלָלא ְדָבֵעי ְל. ֶָאת ְיָי ֱאלֶקיך ּתִ ִכיְנּתָ מֹוָרא ִדׁשְ יה ּכְ ּוְדִחילו , ִּמְדַחל ֵמַרּבֵ ּ

יה ִאיהו, ְדַתְלִמיד ַּרּבֵ יה. ּ ֵוי ַההוא מֹוָרא ְלַקּמֵ א ִדְצלֹוָתא ָלא ַיׁשְ ְעּתָ ׁשַ ך ּבְ ִגין ּכָ ּּבְ ּ א ''ד(, ְ
ְלחֹודֹוי ְוָלא מֹוָרא ָאֳחָרא)ג לצלותא''ל ִריך הוא ּבִ א ּבְ ּ ֶאָלא מֹוָרא ְדקוְדׁשָ ְּ ּ.  

ָמה ְדַאְתִקין ַאְבָרָהם ְצלֹוָתא . ְּוָתא ֲחֵזי ְצלֹוָתא ְדִמְנָחה ַאְתִקין ֵליה ִיְצָחק ַּוַדאי ּכְ
יה ק ּבֵ ְּדַצְפָרא ָלֳקֵבל ַההוא ַדְרָגא ְדִאְתָדּבַ ּ ּ  ִיְצָחק ַאְתִקין ְצלֹוָתא ְדִמְנָחה )א כך''ד(ְוֵכן . ּ

יה ק ּבֵ א ְדִאְתָדּבַ ָּלֳקֵבל ַההוא ַדְרּגָ ּ א ְלַנֲחָתא ְו. ּ ְמׁשָ ַּעל ָדא ְצלֹוָתא ְדִמְנָחה ְמִכי ָנֵטי ׁשִ
ַדְרגֹוי ִלְסַטר ַמֲעָרב   .ּבְ

ְפָרא ַעד ַההוא ִזְמָנא ִדְכִתיב א ְלַצד ַמֲעָרב ִאְקֵרי יֹום ִמּצַ ְמׁשָ ְּדָהא ַעד ָלא ָנָטה ׁשִ ּ ּ ,
ל ַהיֹום)תהלים כב( ָכה. ּ ֶחֶסד ֵאל ּכָ א ֲח, ְוִאי ֵתיָמא ַעד ֲחׁשֵ  אֹוי ָנא )ירמיה ו(ִּדְכִתיב , ֵזיּתָ

טו ִצְלֵלי ָעֶרב י ִיּנָ י ָפָנה ַהיֹום ּכִ ָּלנו ּכִ י ָפָנה ַהיֹום ָלֳקֵבל ְצלֹוָתא ְדַצְפָרא ִדְכִתיב ֶחֶסד . ּּ ּּכִ ּ
ל ַהיֹום א ִאיהו ִלְסַטר ִמְזָרח, ֵּאל ּכָ ְמׁשָ ֵדין ׁשִ ְּדָהא ּכְ א ְוָנֲחָתא ִל, ּ ְמׁשָ יָון ְדָנָטה ׁשִ ְסַטר ּּכֵ

ֵדין ִאיהו ְזַמן ְצלֹוָתא ְדִמְנָחה וְכָבר ָפָנה ַהיֹום ְוָאתו ִצְלֵלי ָעֶרב ְוִאְתַער , ַמֲעָרב ָּהא ּכְ ּ ּּ ּ
ָעְלָמא ָיא ּבְ   .ִּדיָנא ַקׁשְ

א ְדֶחֶס ּוָפָנה ַהיֹום ְדִאיהו ַדְרּגָ ּ ּ ָיא, ד''ּּ א ְדִדיָנא ַקׁשְ ְּוָנטו ִצְלֵלי ָעֶרב ְדִאינון ַדְרּגָ ּ ּ ּ ּ ,
א ְוִאּתֹוַקד ֵהיָכָלאּו י ַמְקְדׁשָ ְצלֹוָתא . ְּכֵדין ִאְתָחַרב ּבֵ ִניָנן ִדיֵהא ַבר ָנׁש ָזִהיר ּבִ ְּוַעל ָדא ּתָ ּ

ָעְלָמא ְרָייא ּבְ ָיא ׁשַ ְּדִמְנָחה ְדִאיהו ִזְמָנא ְדִדיָנא ַקׁשְ ַּיֲעֹקב ַאְתִקין ְצלֹוָתא ְדַעְרִבית ְדָהא . ּ
ִּאיהו ַאְתִקין ָלה ְוָזן ָלה ּ ָכל ַמה ְדִאְצְטִריךּ ְ ּבְ ָזַנת ִמן ''ְוה, א''ו ַאְתִקין ְלה''ַּוַדאי וא, ּ א ִאּתְ

ָלל''וא ְרָמה ּכְ ּו ְדֵלית ָלה ְנהֹוָרא ִמּגַ ּ ּ.  
ִגין ְלִאְתַנֲהָרא ְצלֹוָתא ְדיֹוָמא ּבְ ִליַלת ּבִ ִפַלת ַעְרִבית ְרׁשות ְדָהא ִאְתּכְ ך ּתְ ּוְבִגין ּכָ ּ ּּ ְ ,

א ָלאו ִזְמ ּתָ ְלָיא ְנהֹוָרא ִדיָמָמא ְדַיְנִהיר ָלה. ָּנא ִאיהוְוַהׁשְ ְּואֹוִקיְמָנא ָלה ְדָהא ָלא ִאְתּגַ ּ ּ ּ ּ ,
ִריך הוא ִעם  א ּבְ ע קוְדׁשָ ְעׁשַ ּתַ ֲחׁשֹוָכא ַעד ִזְמָנא ְדַפְלגות ֵליְלָיא ְדִאׁשְ ְלָטא ּבַ ְּוִאיִהי ׁשָ ּ ּ ּ ְּ

ִגְנָתא ְדֵעֶדן ּוְכֵדין ִאיהו ִזְמָנ, ַּצִדיַקָיא ּבְ ר ָנׁש ּ ָעא ּבַ ְעׁשְ ּתַ אֹוַרְייָתא )א ולמלעי''ס(א ְלִאׁשְ  ּבְ
ָמר ָמה ְדִאּתְ   .ּכְ

  א''דף קלג ע
א ֲחֵזי ַלת ִזְמִנין ִדְצלֹוֵתי ִדְכִתיב, ּתָ ָּדִוד ֲאָתא ְוָאַמר ִאֵלין ּתְ ּ  ֶעֶרב ָוֹבֶקר )תהלים נה(, ּּ

ָלָתא ֵרי, ְוָצֳהָרִים ָהא ּתְ ְּוִאיהו ָלא ַצֵלי ֶאָלא ּתְ ּ ְייהוּ יָחה ְוֶאֱהֶמה, ּ ִמּנַ ְוָלא , ִּדְכִתיב ָאׂשִ
יר יָחה ְוֶאהֶמה ַדְייָקא, ָּדא ִלְצלֹוָתא ְדַצְפָרא ְוָדא ִלְצלֹוָתא ְדִמְנָחה. ַיּתִ ך ָאׂשִ ִגין ּכָ . ְּבְ



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]226דף [ -ּ

יָחה ָאׂשִ ֶחֶסד ּבְ י ֵליה ּבְ א ְדֶחֶסד ַסּגֵ ְעּתָ ַצְפָרא ְדִאיהו ׁשַ ּּבְ ּ ּ ּוְבִמְנָחה ְדהוא ׁשַ, ּ ּ א ְדִדיָנא ּ ְעּתָ
ך ְוֶאהֶמה ֵעי ֲהָמָייה וְבִגין ּכָ ָיא ּבָ ְַקׁשְ יִרין . ּ ׁשִ ד ִאְתְפִליג ֵליְלָיא ֲהָוה ָקם ּבְ ּוְלָבַתר ּכַ ּ

ְדָקא  ָחן ּכְ ּבְ י ְוָהא )ב''תהלים ס(, ָּיאֹות ִדְכִתיב) א''דף קלג ע(ְּותוׁשְ יֹרה ִעּמִ ּ וַבַלְיָלה ׁשִ ּ
ָמר   .ִאּתְ

ְמעֹו י ׁשִ ֲהֵדיה ַעד ְטֶבְרָיה. ּן ְוֲאְזלוָקם ַרּבִ ֲּאַזל ַההוא ַבר ָנׁש ּבַ ַּעד ְדֲהוו ָאְזלו. ּ ּ ָאַמר , ּ
א ֲחֵזי ְמעֹון ּתָ י ׁשִ דֹוָלה, ִרּבִ ֶנֶסת ַהּגְ י ּכְ ָנן ְדַאְנׁשֵ ְקנום ַרּבָ ִמיִדין ּתִ ֶנֶגד ּתְ ִפלֹות ּכְ ּּתְ ּ ִגין , ּ ּבְ

ֵרי ִדְכִתיב ָחן ּתְ ּכְ ְּדַאׁשְ ִני  ֶא)במדבר כח(, ּ ֶבׂש ַהּשֵׁ ּבֶֹקר ְוֶאת ַהּכֶ ה ּבַ ֲעׂשֶ ֶבׂש ֶאָחד ּתַ ת ַהּכֶ
ִים ין ָהַעְרּבָ ה ּבֵ ֲעׂשֶ ֵרי ִזְמֵני ְדיֹוָמא ְדִאינון ִזְמִנין ִלְצלֹוָתא. ּתַ י ּתְ ַהּנֵ ְּוִאינון ִמְתָקְרִבין ּבְ ּ ּ.  

י ְצלֹוֵתי ְקנום ְלַהּנִ ַקְדִמיָתא ָאבֹות ּתִ ָּאַמר ַההוא ַגְבָרא ָהא ּבְ ּוַמה ְדַאְתִקינו ַאְבָרָהם , ּ ּ ּ
אי ִאיהו ְרׁשות ְוָלא , ְּוִיְצָחק הוא ִעְקָרא ָבָחא ְדֲאָבָהן ַאּמַ ּוַמה ְדַאְתִקין ַיֲעֹקב ְדִאיהו ׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ

י ַהּנֵ ָרא ּכְ   .ִעּקְ
ְמעֹון ָהא  י ׁשִ ָמר)רכט ב(ָאַמר ִרּבִ א ֲחֵזי.  ִאּתְ ֵרי ִזְמֵני ִדְתֵרי ְצ, ֲאָבל ּתָ י ּתְ לֹוֵתי ָלאו ַּהּנִ

ַעְדֵביה ָרא ְלַיֲעֹקב ּבְ ִּאינון ֶאָלא ְלַחּבְ יר, ּּ ָדא ֲאַנן ָלא ְצִריִכין ַיּתִ רו ָדא ּבְ יָון ְדִאְתַחּבָ ּּכֵ ּ ּ ,
יר גוָפא ָלא ִאְצְטִריך ַיּתִ ַרת ּבְ ֵרין ְדרֹוִעין ְוִאְתַחּבָ ין ּתְ ָתא ּבֵ ְְדֵכיָון ְדִאְתְיִהיַבת ִאּתְ ּ ּ ּ ְוַעל , ּ

יַנְייהוָּדא ֲאַנן ּבָ ִגין ְדִאְתְיִהיַבת ּבֵ ֵרין ְדרֹוִעין ּבְ ִּעיָנן ְלִאְתָעָרא ּתְ ּ יַנְייהו, ּ יָון ְדִאיִהי ּבֵ ּּכֵ ּ ,
ָרא ְלִחיׁשו ְדָלא ְלַאְדּכָ ָתא ִמַלְייהו ּבִ ּּגוָפא ְוִאּתְ ּ ּ ּּ.  

ִניָנן רֹום ּתָ ּמָ ׁש ּבַ ּמֵ ך ַיֲעֹקב ְמׁשַ ְוְבִגין ּכָ ָמה ְד. ּ רֹום ּכְ ּמָ  )תהלים צב(, ַאּתְ ָאֵמרַמאי ּבַ
ה ָמרֹום ְלעֹוָלם ְיָי ְּוֹכָלא ִאיהו ָרָזא ְלָיְדֵעי ִמִדין. ְוַאּתָ ּ א ְוַההוא יוָדאי . ּ י ַאּבָ ָּאתו ִרּבִ ּ ּ

קו ְידֹוי ּוְנׁשָ א. ּ ּתָ ר ַהׁשְ ִמָלה ָדא ּבַ א ַעד יֹוָמא ֵדין ָלא ָקִאיְמָנא ּבְ י ַאּבָ ָאה . ָּאַמר ִרּבִ ַזּכָ
ּחוָלִקי ְדָז ַמע ֵליהּ   :ִּכיָנא ְלִמׁשְ

ָרה ִאּמֹו ָיא. ַוְיִביֶאָה ִיְצָחק ָהֹאהָלה ׂשָ י יֹוֵסי ַהאי ְקָרא ַקׁשְ ְלֹאֶהל . ָהֹאהָלה. ָאַמר ַרּבִ
ֵעי ֵליה ָרה ִאּמֹו ִמּבָ א. ַמאי ָהֹאֱהָלה, ּׂשָ ִכיְנּתָ ן ׁשְ ּמָ ַּדֲאַהְדַרת ּתַ ָרה , ּ ִגין ְדָכל ִזְמָנא ְדׂשָ ּּבְ

ָע א ָלא ַאֲעֵדי ִמיָנהָקְייָמא ּבְ ִכיְנּתָ ת , ְּלָמא ׁשְ ּבָ ת ְלֶעֶרב ׁשַ ּבָ א ֲהָוה ְדִליַקת ֵמֶעֶרב ׁשַ ַרּגָ ּוׁשְ
א ּתָ ּבַ ל ִאינון יֹוֵמי ְדׁשַ ַתר ְדִמיַתת, ְּוֲהָוה ָנִהיר ּכָ א, ּּבָ ַרּגָ ְבָתה ַהִהיא ׁשְ יָון ְדָאַתת . ּכָ ּּכֵ

א ַא ַרּגָ א וׁשְ ִכיְנּתָ ִּרְבָקה ֲאַהָדַרת ׁשְ ָרה ִאּמֹו. ְדִליַקתּ ָכל עֹוָבָדָהא, ׂשָ ָרה ּבְ   .ְּדַדְמָיא ְלׂשָ
ִדיוְקִניה ְדַאְבָרָהם ָמה ְדִדיוְקֵניה ְדִיְצָחק ֲהָוה ּכְ י ְיהוָדה ָאַמר ּכְ ִּרּבִ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ְּוָכל ַמאן ְדָחֵמי , ּ

ָנה ָהִכי ָנ, ַּווַדאי ַאְבָרָהם הֹוִליד ֶאת ִיְצָחק, ְּלִיְצָחק ָאַמר ָדא ַאְבָרָהם ֵּמי ִרְבָקה ִדיוּקְ ּ ּ
ָרה ׁש ֲהַות ִדיוְקָנא ְדׂשָ ַּמּמָ ָרה ִאּמֹו ַוַדאי, ּ ך ׂשָ ּוְבִגין ּכָ ְּ.  

ֹכָלא ָהִכי הוא י ֶאְלָעָזר ּבְ ָּאַמר ִרּבִ א ֲחֵזי, ּ ָרה , ֲאָבל ּתָ ב ְדׂשָ ָּרָזא ִאיהו ְדַאף ַעל ּגַ ּ ּ
יָתא, ִמיַתת ְּדיוְקָנה ָלא ַאֲעֵדי ִמן ּבֵ ן ִמיֹוָמא ְדִמיַתת ַעד ְדֲאַתת ִרְבָקהְוָלא ִאְת, ּ ּמָ ֲּחֵזי ּתַ ּ ,

ָרה יָון ְדָעֳאַלת ִרְבָקה ִאְתֲחִזיַאת ִדיוְקָנא ְדׂשָ ּּכֵ ּ ִּמָיד ' ִּדְכִתיב ַוְיִביֶאָה ִיְצָחק ָהֹאהָלה ְוגו, ּ
ן ּמָ ָרה ִאּמֹו ִאְתֲחִזיַאת ּתַ ְלחֹודֹוי ּכַ, ׂשָ ר ִיְצָחק ּבִ ןְּוָלא ֲהָוה ָחֵמי ָלה ּבַ ּמָ ְוַעל , ד ָאִעיל ּתַ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]227דף [ -ּ

ֶחם ִיְצָחק ַאֲחֵרי ִאּמֹו  ָּדא ַוִיּנָ ָנא )אחרי, א מאי אחרי אמו''ס(ּ ּ ְדִאּמֹו ִאְתֲחִזיַאת ְוִאְזַדּמְ ּ
ֵביָתא ִתיב ַאֲחֵרי ִמיַתת ִאּמֹו, ּבְ   .ֶּאָלא ַאֲחֵרי ִאּמֹו, ְּוַעל ָדא ָלא ּכְ

ָנא ִדְכִתיב ּבֵ ְמעֹון ָאַמר ַמאי ׁשְ י ׁשִ ה ִרּבִ ִהי לֹו ְלִאּשָׁ ח ֶאת ִרְבָקה ַוּתְ ִיְצָחק ַוִיּקַ ּיה ּבְ ּ
ה ָלא ְיַדְעָנא ְדהוא ָרִחים ָלה. ַּוֶיֱאָהֶבָה ִהי לֹו ְלִאּשָׁ יָון ְדָאַמר ַוּתְ ּּכֵ ּ ּ ִני ַעְלָמא , ּ ל ּבְ ְּדָהא ּכָ

ְייהו יה ַוֶיֱאָהֶבָה. ַּרֲחֵמי ִלְנׁשַ ִיְצָחק ִדְכִתיב ּבֵ ָנא ּבְ ַּמאי ׁשְ ּ ּ.  
ָמאָלא  ָתא ָלאו ִאיהו ֶאָלא ׂשְ י ִאּתְ ֶּאָלא ַוַדאי ִאְתֲערוָתא ִדְרִחימו ִדְדכוָרא ְלַגּבֵ ּּ ּ ּ ּ ּ

י)שיר השירים ב(, ִּדְכִתיב ַחת ְלֹראׁשִ ֹמאלֹו ּתַ ַחד ִאינון.  ׂשְ ך ְוַלְיָלה ּכְ ְּוחׁשֶ ָמאָלא , ְ ּוׂשְ
ה י נוְקָבא ְוָאִחיד ּבָ ִדיר ְלַגּבֵ ִּאְתַער ְרִחימו ּתָ ּ ב ְדַאְבָרָהם , ּ ְּוַעל ָדא ַאף ַעל ּגַ  )א הוה''ס(ּ

ִיְצָחק יה ַוֶיֱאָהֶבָה ֶאָלא ּבְ ִתיב ּבֵ ָרה ָלא ּכְ ָּרִחים ָלה ְלׂשָ ּ ּ ְּוִאי ֵתיָמא ַוֶיֱאַהב ַיֲעֹקב ֶאת . ּ
יה ָקֳעִביד ֵליה, ָרֵחל ִּסְטָרא ְדִיְצָחק ְדֲהָוה ּבֵ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ָר, ּתָ ד ָחָמא ְלׂשָ יר)א לרבקה''ס(ה ַאְבָרָהם ּכַ ק ָלה ְוָלא ַיּתִ ֲאָבל ִיְצָחק , ּ ֲהָוה ְמַחּבֵ
י ִויִמינֹו  ַחת ְלֹראׁשִ ֹמאלֹו ּתַ ה ִדְכִתיב ׂשְ חֹות ֵריׁשָ ֵוי ְדרֹוֵעיה ּתְ ה ְוׁשַ ֲעָלה ָאִחיד ּבָ ְּדִאיהו ּבַ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ

ֵקִני ַחּבְ ֵריַס. ּתְ ׁש ַעְרָסא ְואֹוִליד ּתְ ּמֵ ְדָקא ְיאותְלָבַתר ֲאָתא ַיֲעֹקב ְוׁשִ ָבִטין ּכָֹלא ּכְ ּר ׁשְ ּ.  

  ב''דף קלג ע
ָרָזא ָחָדא  ְלהו ּבְ ְּוָתא ֲחֵזי ֲאָבָהן ּכֻ ל . ֲּאְזלו) ב''דף קלג ע(ּ ין ּכָ ע ָנׁשִ ַאְרּבַ ְמׁשו ּבְ ְּוֻכְלהו ׁשִ ּ ּ

ְייהו ים, ַּחד ִמּנַ ָרה ְוָהָגר וְתֵרי ִפַלְגׁשִ ע ׂשָ ַאְרּבַ ַּאְבָרָהם ּבְ ּ ר ִּדְכִתיב ְוִלְב. ּ ים ֲאׁשֶ ִּני ַהִפַלְגׁשִ ּ
ע, ְלַאְבָרָהם ֵרי ָהא ַאְרּבַ ים ּתְ ִּפַלְגׁשִ ּ.  

ע ִדְסִטירו ְדִרְבָקה ָרָזא ְדַאְרּבַ ִּיְצָחק ּבְ ח ֶאת ִרְבָקה ַחד, ּ ִּדְכִתיב ַוִיּקַ ה . ּ ִהי לֹו ְלִאּשָׁ ַוּתְ
ֵרי ַלת. ּתְ ֶחם ִיְצָחק ַאֲחֵרי ִאּמֹו ָהא . ַּוֶיֱאָהֶבָה ּתְ עַּוִיּנָ ע . ַאְרּבַ ָּלֳקֵבל ָדא ֲהוו ְלַיֲעֹקב ַאְרּבַ ּ
ין ָרָזא ָחָדא. ָנׁשִ   .ְּוֹכָלא ּבְ

א ָרָזא ְדקוְדׁשָ ָתא ָחָדא ּבְ ִאּתְ ל ַחד ּבְ ׁשו ּכָ ּמְ י ִחָייא ָאַמר ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק ׁשִ ִּרּבִ ּ ַאְבָרָהם . ּ
ָרה ׂשָ ִרְבָקה, ּבְ ְרַווְייהו ֲהֵוי ַא, ִיְצָחק ּבְ ְתֵרין חוָלִקיןְּוָלֳקֵבל ּתַ ין ְלַיֲעֹקב ּבִ ע ָנׁשִ י . ְּרּבַ ִרּבִ

ְמעֹון ָאַמר ְסִליקו ִמִלין ְלַאְתַרְייהו ּׁשִ ָרָזא . ּּ א ִאְתֲעַבד ְוֹכָלא ּבְ ָרָזא ַקִדיׁשָ ְּדָהא ּכָֹלא ּבְ ּּ ּ
  :ָחָדא

ָמה ְקטוָרה ה וׁשְ ח ִאּשָׁ ַּויֹוֶסף ַאְבָרָהם ַוִיּקַ ּ ּ ּ ַתר . ְּקטוָרה ָדא ִהיא ָהָגר. ּ ִניָנן ּבָ ְּדָהא ּתָ
לוֵלי ְדֲאבוָה ַתר ּגִ יה ְדַאְבָרָהם ְוָטַעת ּבָ א ָהָגר ִמּנֵ ְּדִאְתְפָרׁשָ ּ ּ ּ ּ ּּ עֹוָבִדין , ּ ָרא ּבְ ׁשְ ְלָבַתר ִאְתּקַ

ָרן ָרן, ְדַכׁשְ עֹוָבִדין ְדָכׁשְ ָמה ְוִאְקֵרי ְקטוָרה ּבְ י ׁשְ ּנֵ ּתַ ך ִאׁשְ ּוְבִגין ּכָ ּ ּ ַדר ַאְבָרָהם ו, ְּ ְּנָסָבה ְּוׁשָ
ֵּליה ְלִאְנּתו ָמא ְמַכֵפר חֹוִבין. ּ ּנוי ׁשְ אן ְדׁשִ ִּמּכָ ּ ָמה, ּ י ׁשְ ּנֵ ּתַ ְּוַעל ָדא ִאׁשְ ּ.  

ָרה ִאיהו ְדאֹוִסיף, ַּמאי ַויֹוֶסף, ַּויֹוֶסף ַאְבָרָהם ִּאי ֵתיָמא ְדַעל ׂשָ ּ ֶּאָלא . ָלאו ָהִכי, ּ
ֲהָדה ִזְמָנא ָרה ִאְזַדַווג ּבַ יֹוָמָהא ְדׂשָ ּּבְ ּ ָמֵעאל,  ָחָדאּ ִריך ָלה ַעל ִעְסֵקי ְדִיׁשְ ּוְלָבַתר ּתָ ְּ ,



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]228דף [ -ּ

ַקְדִמיָתא ִמְלַקְדִמין ִזְמָנא ָאֳחָרא ַעל ַמה ְדָנִסיב ָלה ּבְ ּוְלָבַתר ַויֹוֶסף ּכְ ּ ֵני . ּּ ּוְכפום ְדׁשָ ּ
ָמה ֵני ׁשְ   .ּעֹוָבָדָהא ָהִכי ָנֵמי ׁשָ

 
  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]229דף [ -ּ

 ] בשנה44יום [סדר הלימוד ליום יד חשון 
א ֲחֵז ָרה ִאּמֹו, יּתָ י ֶאְלָעָזר ַוְיִביֶאָה ִיְצָחק ָהֹאהָלה ׂשָ ְלָיא ִדיוְקָנא . ְּדָאַמר ַרּבִ ְּדִאְתּגַ ּ ּ

ְלָיא ִאּמֹו ָרה ְוִיְצָחק ִאְתְנָחם ַאֲחֵרי ְדִאְתּגַ ל יֹוָמא, ְּדׂשָ ְוַאְבָרָהם ַאף . ְּוִדיוְקָנָהא ֲהָוה ָחֵמי ּכָ
ַהה ב ְדִאיְנִסיב ָלא ָעאל ּבְ ןַּעל ּגַ ּמָ ָתא ּתַ יָתא ְוָלא ָאִעיל ָלה ְלַהאי ִאּתְ ּוא ּבֵ ִגין , ּ ּבְ

ה ִביְרּתָ ְפָחה ֹלא ִתיַרׁש ּגְ ָתא ָאֳחָרא ֶאָלא ִרְבָקה. ְּדׁשִ ָרה ָלא ִאְתֲחֵזי ִאּתְ ּוְבֹאֶהל ְדׂשָ ּ ּ.  
ן ּמָ ָרה ִאְתַגְלָייא ּתַ ב ְדֲהָוה ָיַדע ְדִדיוְקָנא ְדׂשָ ְּוַאְבָרָהם ַאף ַעל ּגַ ּ ּ ְּבֵקיה ְלִיְצָחק ׁשַ, ּ

ל יֹוָמא יה ּכָ ַּההוא ֹאֶהל ְלֶמחֵמי ִדיוְקָנא ְדִאּמֵ ּ ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ִיְצָחק ְוָלא ַאְבָרָהם. ּ
ר לֹו ְלִיְצָחק ל ֲאׁשֶ ן ַאְבָרָהם ֶאת ּכָ ר לֹו ַדְייָקא. ַּוִיּתֵ ל ֲאׁשֶ ָּדא ַההוא ִדיוְקָנא , ֶאת ּכָ ּ ּ ּ

ָנ ּכְ ַההוא ַמׁשְ ָרה ּבְ   .אְּדׂשָ
ר לֹו ְלִיְצָחק ל ֲאׁשֶ ן ַאְבָרָהם ֶאת ּכָ ָקא , ָּדָבר ַאֵחר ַוִיּתֵ ָּרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא ִעָלָאה ְלִאְתַדּבְ ּּ

ְדָקא ְיאות א ְדחוָלֵקיה ּכְ ַדְרּגָ ִּיְצָחק ּבְ ּ א ֲחֵזי. ּ ִליל , ּתָ א )אמיא באשא''ס(ָהָכא ִאְתּכְ  ֶאׁשָ
ַמָיא א ָנִטיל ַמָיא, ּבְ ר לֹו ְלִיְצָחק ָדא ַמָיא ַמ, ַּוַדאי ֶאׁשָ ל ֲאׁשֶ ן ַאְבָרָהם ֶאת ּכָ ַמע ַוִיּתֵ ּׁשְ ּ

א ֶאׁשָ ִליל ּבְ ַמָיא. ְּדִאְתּכְ א ּבְ ֲחָדא ֶאׁשָ ִליל ּכְ א ְדָעַקד , ֵאיָמַתי. ּוְבַקְדִמיָתא ִאְתּכְ ְעּתָ ׁשַ ּּבְ
ַמָיא א ּבְ ִליל ֶאׁשָ ֵדין ִאְתּכְ יה ִדיָנא ּכְ ד ּבֵ ֵּליה ְלִיְצָחק ְלֶמְעּבַ ּ ִלילו ַמָיא . ּ א ִאְתּכְ ּתָ ְּוַהׁשְ

א ֶאׁשָ ְּלֶמהֵוי ּכָֹלא ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא ִעָלָאה, ּבְ ּּ ּ:  
נֹות ר ְלַאְבָרָהם ָנַתן ַאְבָרָהם ַמּתָ ים ֲאׁשֶ נֹות. ְּוִלְבֵני ַהִפיַלְגׁשִ ִּאֵלין ִסְטֵרי . ַמאי ַמּתָ

ָמָהן ְדִסְטֵרי רוַח ִאין ְדִאינון ׁשְ ּתָ ין ּתַ ַּדְרּגִ ּ ּ יןּ ָלָמא ַדְרּגִ ִגין ְלַאׁשְ ַלק ִיְצָחק , ּ ְמָסֲאָבא ּבְ ְּוִאְסּתַ
ְדָקא ָחֵזי ְמֵהיְמנוָתא ִעָלָאה ּכְ ַּעל ּכָֹלא ּבִ ּּ.  

ים ֵני ַהִפיַלְגׁשִ א, ּּבְ ּתָ ַקְדִמיָתא וִפֶלֶגׁש ַהׁשְ ֵני ְקטוָרה ִפֶלֶגׁש ּבְ ִּאֵלין ֲהוו ּבְ ּ ּּ ּ י ִחָייא . ּּ ַּרּבִ
ים  ׁשָּאַמר ִפַלְגׁשִ ְלֵחם ֵמַעל ִיְצָחק ְבנֹו. ַמּמָ יה ְדִיְצָחק, ַּוְיׁשַ ְלָטָאה ְלַגּבֵ ְּדָלא ְלׁשַ ּ עֹוֶדנו . ּּ ּּבְ

ַעְלָמא ְדָלא ְיַקְטְרגון ֵליה ְלָבַתר, ַחי עֹוד ְדֲהָוה ַאְבָרָהם ַחי ְוַקָיים ּבְ ּּבְ ּ ּ ן , ּּ ּקַ ּוְבִגין ְדִיְתּתַ ּ
ָיא ִעָלָא ְסַטר ִדיָנא ַקׁשְ ִּיְצָחק ּבִ ְלהוּ ָפא ַעל ּכֻ ּקְ ּה ְלִאְתּתַ יה, ּ ְפָיין ַקּמֵ ְּוֻכְלהו ִאְתּכַ ּ ֵקְדָמה . ּ

י ְמָסֲאֵבי, ֶאל ֶאֶרץ ֶקֶדם ן ִאינון ִסְטֵרי ֳחָרׁשֵ ִגין ְדַתּמָ ּּבְ ּ.  
א ֲחֵזי ִתיב , ּתָ ֵני ֶקֶדם)מלכים א ה(ּכְ ל ּבְ ֹלֹמה ֵמָחְכַמת ּכָ ֶרב ָחְכָמת ׁשְ ִּאֵלין ִאינון .  ַוּתֵ ּ

ֵני ְּדֲה ים ְדַאְבָרָהם)אינון(ּוו ִמּבְ ֵני ִפיַלְגׁשִ ּ ּבְ ִאינון ַהְרֵרי ֶקֶדם , ּ ְּוָהא אֹוִקיְמָנא ְדָהא ּבְ ּ
א ין ִלְבֵני ָנׁשָ ִּאינון ְדאֹוְלִפין ֳחָרׁשִ נֹו , ּ ּוֵמַהִהיא ֶאֶרץ ֶקֶדם ָנְפקו ָלָבן וְבעֹור וִבְלָעם ּבְ ּ ּ ּ

י ְוָהא אוְקמוָה ְּוֻכְלהו ֳחָרׁשֵ ּ ּ ּ.  

  א'' קלד עדף
י ִחְזִקָיה ָפַתח ְוָאַמר ִּרּבִ יָסה ַיֲעֹקב )ישעיה מב(, ּ ָרֵאל ) א''דף קלד ע( ִמי ָנַתן ִלְמׁשִ ְוִיׂשְ

א ֲחֵזי. 'ְלבֹוְזִזים ֲהלא ְיָי ְוגו ַעְלָמא , ּתָ ְרָיין ּבְ ְרָכאן ָלא ׁשַ א ּבִ י ַמְקְדׁשָ ִּמִזְמָנא ְדִאְתָחַרב ּבֵ ּ ּ



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]230דף [ -ּ

ְבָיכֹול , ְּוִאְתְמָנעו אּכִ ְקֵפי , ִּאְתְמָנעו ֵמֵעיָלא ְוַתּתָ ִאין ִמְתּתַ ּתָ ין ּתַ ָאר ַדְרּגִ ְּוָכל ִאינון ׁשְ ּ
חֹוַבְייהו ְרמו ּבְ ִגין ְדִאינון ּגָ ָרֵאל ּבְ ְלֵטי ֲעַלְייהו ְדִיׂשְ ְּוָאְזֵלי ְוׁשָ ּ ּ ּ ּ.  

יָסה ַיֲעֹקב ָבן ִמֵליה ִדְכִתיב ִמי ָנַתן ִלְמׁשִ ַּהאי ְקָרא ָלא ִאְתַייׁשְ ּ ּיָון ְדָאַמר ִמי ָנַתן ּכֵ, ּ
ָרֵאל יָסה ַיֲעֹקב ְוִיׂשְ ַּמהו ָחָטאנו לֹו, ִלְמׁשִ ֵעי ֵליה, ּ ָּחְטאו לֹו ִמּבָ , ְּוִאי ָאַמר ָחָטאנו לֹו, ּ

ֵעי ֵליה, ַּמאי ְולא ָאבו ְּולא ָאִבינו ִמּבָ ּ.  
א  א ְוִאּתֹוַקד ֵהיָכָלא ְוַעּמָ א ְדִאְתָחַרב ַמְקְדׁשָ ְעּתָ ׁשַ ֶּאָלא ּבְ ּ ִליּ א , ִאְתּגְ ִכיְנּתָ ְעָיא ׁשְ ּבָ

ָגלוָתא הֹון ּבְ ה וְלֵמיַהך ִעּמְ ָרא ִמדוְכּתָ ְּלִאְתַעּקְ ּ ּ ּ יָתאי , ְּ ַקְדִמיָתא ְלֶמחֵמי ּבֵ ְָאְמָרה ֵאיַהך ּבְ

ֵביָתאי י ְדַכֲהֵני ְוֵליָוֵאי ְדֲהוו ָפְלִחין ּבְ ְּוֵהיָכָלאי ְוֶאְפקֹוד ַעל דוְכּתֵ ּ ּ ּ ּ.  
י ֶאְלָעָז ָרֵאל ְלֵעיָלא ְוָחַמאת ְדַבֲעָלה ָאַמר ִרּבִ ֶנֶסת ִיׂשְ ַלת ּכְ ּכָ א ִאְסּתַ ְעּתָ ַהִהיא ׁשַ ּר ּבְ ּ

ה ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא ַלק ִמּנָ ִּאְסּתַ ָכל ִאינון , ּ ַלת ּבְ ּכָ ֵביָתא ְוִאְסּתַ א ָעאַלת ּבְ ָּנֲחַתת ְלַתּתָ
י ּדוְכּתֵ ַמע ָק, ּ ּתְ ַמע ָקָלא ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא ְוִאׁשְ ּתְ אְוִאׁשְ ירמיה (ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב . ָלא ְלַתּתָ

ְניָה ְוגו)לא ה ַעל ּבָ ִכי ַתְמרוִרים ָרֵחל ְמַבּכָ ָמע ְנִהי ּבְ ָרָמה ִנׁשְ ְּואוְקמוָה' ּ קֹול ּבְ ּ.  
ין  ָגלוָתא ּבֵ ַעָמא ְוָחַמאת ְדָדֲחֵקי לֹון ְוָרְמֵסי לֹון ּבְ ַלת ּבְ ּכָ ָגלוָתא ִאְסּתַ יָון ְדָעאַלת ּבְ ּּכֵ ּ ּ ּ

יןַרְג ָאר ַעּמִ ַּלְייהו ִדׁשְ ֵדין ָאְמַרת , ּ ה ַיֲעֹקב ְוגו)ישעיה מב(ּכְ יּסָ ְּוִאינון . ' ִמי ָנַתן ִלְמׁשִ
ָּאְמִרין ֲהֹלא ְיָי זו ָחָטאנו לֹו תֹוָרתֹו. ּ ְמעו ּבְ ְּוִהיא ֲאָמַרת ְוֹלא ָאבו ִבְדָרָכיו ָהלֹוך ְולא ׁשָ ְּ.  

ִרי א ּבְ ין קוְדׁשָ א ְדַזּמִ ְעּתָ ּוְבׁשַ ּ יהּ ּך הוא ְלִמְפַקד ַעל ַעּמֵ ּ יתוב ִמן , ְ ָרֵאל ּתֵ ֶנֶסת ִיׂשְ ּּכְ
ַקְדִמיָתא  לוָתא ּבְ יַהך ְלֵביָתא)אמר ליה קודשא בריך הוא(ּּגָ ֵני , ְ ּתֵ ְקָדׁש ִיְתּבְ ְּבִגין ְדֵבית ַהּמִ ּ

ַקְדִמיָתא ִריך הוא קוִמי ֵמַעְפָרא, ּבְ א ּבְ ְּוֵייָמא ָלה קוְדׁשָ ּ ּ ָאְמָרה ְלָאן ֲאַתר ִהיא ָתַבת ְו. ְּ
נוָרא, ְֵאיַהך יָתאי ָחַרב ֵהיָכִלי ִאּתֹוַקד ּבְ   .ּּבֵ

א  ַקְדִמיָתא ְוַיְתִקין ֵהיָכָלא ְוִיְבֵני ַקְרּתָ א ּבְ י ַמְקְדׁשָ ִריך הוא ִיְבִני ּבֵ א ּבְ ַּעד ְדקוְדׁשָ ּ ּ ְּ

ַל ם ִּדְירוׁשָ ּוְלָבַתר יֹוִקים ָלה ֵמַעְפָרא, ּ ַלִים ְיָי )הלים קמזת(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב . ּ ּ ּבֹוִנה ְירוׁשָ
ס. 'ְוגו ָרֵאל ְיַכּנֵ ַקְדִמיָתא וְלָבַתר ִנְדֵחי ִיׂשְ ַלִים ּבְ ּּבֹוֵנה ְירוׁשָ  )ישעיה נב(ְּוֵייָמא ָלה , ּ

ַלִים ְוגו ִבי ְירוׁשָ ִּהְתַנֲעִרי ֵמָעָפר קוִמי ׁשְ ָרֵאל. 'ּ לוְתהֹון ְדִיׂשְ יׁש ּגָ ּנֵ ְּוִיְתּכַ ְכִתיב ֲּהָדא הוא ִד. ּ
ַלִים ְיָי ַקְדִמיָתא, ּּבֹוֵנה ְירוׁשָ ס, ּבְ ָרֵאל ְיַכּנֵ בוֵרי ֵלב . ּוְלָבַתר ִנְדֵחי ִיׂשְ ּוְכֵדין ָהרֹוֵפא ִלׁשְ ּ

ִתים ִחַיית ַהּמֵ ׁש ְלַעְצבֹוָתם ָדא ּתְ ּוְמַחּבֵ ּ ֶכם )יחזקאל לו(, ּוְכִתיב. ּ ִקְרּבְ ן ּבְ ּ ְוֶאת רוִחי ֶאּתֵ
ר ּבְ יִתי ֶאת ֲאׁשֶ ֵלכו ְוגוְוָעׂשִ י ּתֵ רוך ְיָי ְלעֹוָלם ָאֵמן וָאֵמן. 'ֻּחּקַ ְּבָ   )כ פרשת חיי שרה''ע(: ּ

  פרשת תולדות
ֱעָלם  ן ַאְבָרָהם ַאְבָרָהם הֹוִליד ֶאת ִיְצָחק) בראשית כה(ִמְדָרׁש ַהּנֶ ּוֵאֶלה תֹוְלדֹות ִיְצָחק ּבֶ ּ ּ י . ּ ִרּבִ

ִּיְצָחק ָפַתח ַּהדוָדִאים ָנְת) שיר השירים ז(, ּ ָנן. 'ּנו ֵריַח וגוּ ָּתנו ַרּבָ רוך הוא , ּ דֹוׁש ּבָ ֶּלָעִתיד ָלֹבא ַהּקָ ְּ

ְּמַחֶיה ֶאת ַהֵמִתים ִויַנֵער אֹוָתם ֵמַעְפָרם ְבְראו ֵמָעָפר , ּ ּנִ ְתִחָלה ׁשֶ ָהיו ּבַ מֹות ׁשֶ ְנַין ָעָפר ּכְ לֹא ִיְהיו ּבִ ּׁשֶ ּ ּּ ּּ
ֵאינֹו ִמְתַקֵיים, ַּמָמׁש ָּדָבר ׁשֶ ַּוִייֶצר ה) בראשית ב(ִדְכִתיב ֲּהָדא הוא , ּ ֱאלִהים ֶאת ָהָאָדם ָעָפר ִמן ' ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]231דף [ -ּ

ְנָין. ָהֲאָדָמה ָעה ִיְתַנֲערו ֵמָעָפר ֵמאֹותֹו ַהּבִ ּוְבאֹוָתה ׁשָ ּ ִבְנַין ְמקוָיים ִלְהיֹות ָלֶהם ִקיוָמא, ּ ְּוַיַעְמדו ּבְ ּ ֲהָדא , ּּ
ַלםִ◌ִּהְתַנֲעִרי ֵמָעָפר קוִמי ׁשְ) ישעיה נב(, ּהוא ִדְכִתיב ִקיוָמא, ִּבי ְירוׁשָ ִּיְתַקְיימו ּבְ ְּוַיֲעלו ִמַתַחת ָלָאֶרץ . ּּ ּ

ָרֵאל ֶאֶרץ ִיׂשְ ָמָתם ּבְ לו ִנׁשְ ָעה ַיִציף . ִּויַקּבְ אֹוָתה ׁשָ ּּבְ ל ִמיֵני ֵריִחין ) א ישיב''נ(ּ ִריך הוא ּכָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ

ַגן ֵעֶדן ֲעֵליֶהם ּבַ ַּהדוָדִאים ָנְתנו ֵריַח) זשיר השירים (ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ׁשֶ ּ ּ.  

י ִיְצָחק ַּאל ִתְקֵרי ַהדוָדִאים ֶאָלא ַהדֹוִדים, ָּאַמר ִרּבִ ּ ּּ ֵהם דֹוִדים ְוֵרִעים ֶזה ִעם , ּ ָמה ׁשֶ ׁשָ ְּזהו ַהגוף ְוַהּנְ ּ ּּ
ּדוָדִאים ַמָמׁש, ַרב ַנְחָמן ָאַמר. ֶזה ּ עֹוָלם. ּ ַּמה ַהדוָדִאים מֹוִליִדים ַאֲהָבה ּבָ ם מֹוִליִדים ַאֲהָבה ַאף ֵה, ּ

עֹוָלם ּוַמאי ָנְתנו ֵריַח. ּבָ יר ְלבֹוְרָאם, ּ יֶהם ָלַדַעת וְלַהּכִ רֹון ַמֲעׂשֵ ׁשְ   .ּּכִ

ְּוַעל ְפָתֵחינו) שיר השירים ז( מֹות ִלְפָגִרים, ּ ֵהם ְפתוִחים ְלהֹוִריד ְנׁשָ ַמִים ׁשֶ ֵּאלו ִפְתֵחי ׁשָ ּּ ּ ל . ּ ּכָ
מֹות, ְמָגִדים ׁשָ ֵּאלו ַהּנְ ִנים) שיר השירים ז. (ּ ים ַגם ְיׁשָ ִנים, ֲּחָדׁשִ ָמה ׁשָ ָמָתם ֵמַהיֹום ּכַ ָיְצאו ִנׁשְ ּאֹוָתם ׁשֶ ּּ ּּ ,

ָמָתם ִמָיִמים מוָעִטים ָיְצאו ִנׁשְ ְּואֹוָתם ׁשֶ ּּ א, ּּ עֹוָלם ַהּבָ ֵנס ּבָ יֶהם ְלִהּכָ רֹון ַמֲעׂשֵ ִכׁשְ ָלם ֲעִתיִדים , ְּוָזכו ּבְ ּּכֻ
ַבת ַאַחת ְלִה גופֹות ַהמוָכִנים ָלֶהםֵליֵרד ּבְ ֵנס ּבַ ּּכָ ּּ ּ.  

ר ַיֲעֹקב י ַאָחא ּבַ ת קֹול יֹוֵצאת ְואֹוֶמֶרת, ָאַמר ַרּבִ ִנים דֹוִדי ָצַפְנִתי ָלך, ּּבַ ים ַגם ְיׁשָ ְֲחָדׁשִ ּ ּ ָּצַפְנִתי . ּּ ּ
אֹוָתם ָהעֹוָלמֹות ִביְלך, ְָלך. אֹוָתם ּבְ ׁשְ ַאָתה גוף ָקדֹוׁש וָנִק, ָּבִ ִביל ׁשֶ ׁשְ ּּבִ ּ ָּדָבר ַאֵחר ַהדוָדִאים . יּ נתנו (ּ

לֹום) ריח ֵּאלו ַמְלֲאֵכי ׁשָ ֵהם ֵריַח ָהעֹוָלם, ָּנְתנו ֵריַח. ּ מֹות ׁשֶ ׁשָ ֵּאלו ַהּנְ ָמה ְדַאְת ָאֵמר, ָּנְתנו. ּ ְבקו ּכְ ּׁשָ ּ ,
ָרֵאל) במדבר כא(   .ְוֹלא ָנַתן ִסיחֹון ֶאת ִיׂשְ

י ְיהוָדה ְּדָתאָנא ָאַמר ִרּבִ ת, ּ לׁש ּכִ ת ְלַלוֹות ּׁשָ ּבָ ָכל ֹחֶדׁש וְבָכל ׁשַ ֵרת הֹוְלִכים ּבְ ל ַמְלֲאֵכי ַהׁשָ ֹּות ׁשֶ ּ ּ
ָמה ַעד ְמקֹום ַמֲעָלָתה ׁשָ ל ְמָגִדים. ַּלּנְ ּוְבַמאן נֹוִקים ַעל ְפָתֵחינו ּכָ י ְיהוָדה. ּּ ֵּאלו ֵהן ַהגופֹות , ָּאַמר ִרּבִ ּּ ּ

ל ִנׁשְ ִפְתֵחי ְקָברֹות ְלַקּבֵ ֵהם עֹוְמִדים ּבְ ָנא ְוהוא ַמְכִריז ְואֹוֵמר''ְּודוָמ. ָמָתןׁשֶ ּבְ ּה נֹוֵתן ִפְתָקא ְדֻחׁשְ ּ ִרּבֹונֹו , ּ
ל עֹוָלם ִנים, ׁשֶ ים ַגם ְיׁשָ רו ִמְזַמן מוָעט, ֲּחָדׁשִ ְקּבְ ּנִ ָמה ָיִמים ְואֹוָתם ׁשֶ רו ִמּכַ ְקּבְ ּנִ ּאֹוָתם ׁשֶ ּ ּּ ָלם ָצַפְנִתי , ּ ּּכֻ ּ ּ

חוׁשְ ָּלך ְלֵמיַפק ְלהו ּבְ ּ ּ ָנאְ   .ּבְ

אֹותֹו ְזַמן ִעם ַהַצִדיִקים, ָּאַמר ַרב ְיהוָדה ָאַמר ַרב מֹוַח ּבְ רוך הוא ִלׂשְ דֹוׁש ּבָ ָּעִתיד ַהּקָ ּ ּּ רֹות , ְ ְלַהׁשְ
ְמָחה אֹוָתה ׂשִ ְמחו ּבְ ִכיָנתֹו ִעָמֶהם ְוַהּכֹל ִיׂשְ ּׁשְ ּ ַמח ה) תהלים קד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ יו' ִיׂשְ ַמֲעׂשָ ָאַמר . ּבְ

י ְיהוָדהִר אֹותֹו ְזַמן, ּּבִ ֲּעִתיִדים ַהַצִדיִקים ּבְ י יֹוֵסי. ִּלְבֹרא עֹוָלמֹות וְלַהֲחיֹות ֵמִתים, ּ ְוָהְתַנן , ָּאַמר ֵליה ִרּבִ
ֶמׁש) קהלת א( ל ָחָדׁש ַתַחת ַהׁשָ ֵּאין ּכָ י ְיהוָדה. ּ ָּאַמר ֵליה ִרּבִ ַמע, ּ עֹוָלם , ָּתא ׁשְ ִעים ּבָ ָהְרׁשָ עֹוד ׁשֶ ּבְ
ִקיום, ְּרּבוְוִי ל ָהעֹוָלם ֵאינֹו ּבְ ּּכָ עֹוָלם ֲאַזי ָהעֹוָלם ִמְתַקֵיים, ּ ַהַצִדיִקים ּבָ ּוְכׁשֶ ּ ְוֲעִתיִדים ְלַהֲחיֹות ֵמִתים . ּּ

ְדָקֲאָמָרן ָידֹו ֵמרֹוב יִמ) זכריה ח(, ּכִ ַעְנתֹו ּבְ ַלם ְוִאיׁש ִמׁשְ ְרחֹובֹות ְירוׁשָ בו ְזֵקִנים וְזֵקנֹות ּבִ ּעֹוד ֵיׁשְ ּ ּ , יםּ
ִדְכִתיב ְלֵעיל   )ב''ד ע''קי. (ּכְ

אֹותֹו ְזַמן ֵלָמה, ּבְ יגו ַהַצִדיִקים ַדַעת ׁשְ ַּיׂשִ ּ ּּ י יֹוֵסי, ּ ִריך הוא , ְּדָאַמר ִרּבִ א ּבְ יֹוָמא ְדְיֱחֵדי קוְדׁשָ ּּבְ ּ ְּ

עֹוָבדֹוי הֹון, ּבְ ִלּבְ ְּזִמיִנין ִאינון ַצִדיַקָיא ְלִמְנַדע ֵליה ּבְ ּ ּוְכֵדין ִיְסֵג, ּּ ִאילו ָחזו ֵליה ּ הֹון ּכְ ִלּבְ ּי ֻסְכְלָתנו ּבְ ּ ּ ּּ
ֵעיָנא ה ֱאלֵהינו ְזה ְוגו) ישעיה כה(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּבְ יֹום ַההוא ִהּנֵ ּוָאַמר ּבַ ּ גוף . 'ּ ָמה ּבַ ׁשָ ְמַחת ַהּנְ ּוׂשִ ּ

ְּיֶתר ִמּכוָלם יגו ֶאת, ּ ִניֶהם ַקָייִמים ְוִיְדעו ְוַיׂשִ ִיְהיו ׁשְ ַּעל ׁשֶ ּ ּּ ּ ִכיָנהּ ּ ּבֹוְרָאם וְיֱהנו ִמִזיו ַהׁשְ ּ ְּוְזהו ַהטֹוב , ּ
ַּהָגנוז ַלַצִדיִקים ֶלָעִתיד ָלֹבא ּּ ן ַאְבָרָהם) בראשית כה(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ּוֵאֶלה תֹוְלדֹות ִיְצָחק ּבֶ ּ ֵּאלו , ּ ּ



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]232דף [ -ּ

אֹותֹו ְזַמן עֹוָלם ּבְ ְיֵהא ּבָ חֹוק ׁשֶ ְמָחה ְוַהׂשְ ֵּהם תֹוְלדֹות ַהׂשִ ּ ן ַאְבָרָהם.ּ ָמה ַהזֹוָכה ְלָכך ְוִלְהיֹות ,  ּבֶ ׁשָ ְִהיא ַהּנְ ּ
ַמֲעָלָתה ֵליָמה ּבְ חֹוק ַהְזה , ַּאְבָרָהם הֹוִליד ֶאת ִיְצָחק) בראשית כה. (ּׁשְ ְמָחה ְוַהׂשְ ָמה מֹוִליָדה ַהׂשִ ׁשָ ַּהּנְ ּ ּ

עֹוָלם י ִחָייא. ּבָ י ְיהוָדה ְלִרּבִ ָּאַמר ִרּבִ רוך הוא ַלֲעׂשֹות ְסעוָדה ַלַצִדיִקים ָּהא ְדָתִניָנן ְדָע, ּ דֹוׁש ּבָ ִּתיד ַהּקָ ּ ּ ּּ ְ

ין ָמאֵרי ַמְתִניִתין ָהִכי , ָּאַמר ֵליה. ַמאי ִהיא, ֶלָעִתיד ָלֹבא ַּעד ָלא ֲאְזִלית ַקֵמי ִאינון ַמְלָאִכין ַקִדיׁשִ ּ ּ
ִמיַע ִלי י ֶאְלָעָזר, ׁשְ ְמִעית ָהא ְדָאַמר ִרּבִ יָון ְדׁשָ ּּכֵ איִּאְתיׁשְ, ּ ִלּבָ י ֶאְלָעָזר, ָבא ּבְ ְּסעוַדת , ְּדָאַמר ִרּבִ

ַּהַצִדיִקים ֶלָעִתיד ָלֹבא ַהאי ִדְכִתיב , ּ תו) שמות כד(ּכְ ַּוֶיֱחזו ֶאת ָהֱאֹלִהים ַויאְכלו ַוִיׁשְ ּ ּּ ּ ּ ְּוָדא הוא ִדְתַנן , ּ
ֲאַתר ָחד ָתִניָנן ֶנֱהִנין. ִניזֹוִנין י ֶאְלָעָזר ּבְ ין ַהאי ְלַהאי, ַּתר ָאֳחָרא ָתִניָנן ִניזֹוִניןּוְבֲא, ְּוָאַמר ִרּבִ . ַמאי ּבֵ

ך, ֶּאָלא ָהִכי ָאַמר ֲאבֹוי ל ּכָ יגו ּכָ לֹא ַיׂשִ ך ֶנֱהִנין ֵמאֹותֹו ִזיו ׁשֶ ל ּכָ לֹא ָזכו ּכָ ְַהַצִדיִקים ׁשֶ ְּ ּ ּּ ּּ ֲאָבל , ּ
ֵלָמ ָגה ׁשְ יגו ַהׂשָ ַיׂשִ ָזכו ִנזֹוִנין ַעד ׁשֶ ַּהַצִדיִקים ׁשֶ ּ ּּ ּ ּּ ּ עוָדה . הּ ִתָיה ֶאָלא זֹו ְוזֹו ִהיא ַהּסְ ְּוֵאין ֲאִכיָלה וׁשְ ּּ ּ

ה, ּוְמָנא ָלן ָהא. ְוָהֲאִכיָלה ם ִעם ה) שמות כד(, ִּדְכִתיב, ִּממׁשֶ ִעים ַלְיָלה ' ַוְיִהי ׁשָ ִעים יֹום ְוַאְרּבָ ַאְרּבָ
ָתה ָתהַּמאי ַטֲעָמא ֶלֶחם ֹלא ָאַכל וַמִי. ֶּלֶחם לא ָאַכל וַמִים ֹלא ׁשָ עוָדה . ם לא ׁשָ ָהָיה ִנזֹון ִמּסְ ִּמְפֵני ׁשֶ ּ ּ
ל ַמְעָלה ל ַצִדיִקים ֶלָעִתיד ָלֹבא, ַאֶחֶרת ֵמאֹותֹו ִזיו ׁשֶ ּוְכַהאי ַגְווָנא ְסעוָדָתן ׁשֶ ּ י ְיהוָדה . ּּ ָּאַמר ִרּבִ

ְמָחתֹו ׂשִ מֹוַח ּבְ ְּסעוַדת ַהַצִדיִקים ֶלָעִתיד ָלֹבא ִלׂשְ ְמעו ֲעָנִוים ) תהלים לה(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּּ ִּיׁשְ
ָמחו נו) תהלים ח(, ַּרב הוָנא ָאַמר ֵמָהָכא. ְּוִיׂשְ ְמחו ָכל חֹוֵסי ָבך ְלעֹוָלם ְיַרּנֵ ְּוִיׂשְ י ִיְצָחק. ְּ ַהאי , ָּאַמר ִרּבִ

י יֹוֵסי. וַהאי ִאיָתא ֶלָעִתיד ָלֹבא ׁשֶ, ְוָתאָנא ָאַמר ִרּבִ ֲעָנָביו ִמׁשֵ ַּיִין ַהְמׁשוָמר ּבַ יתּ ֵּאלו , ת ְיֵמי ְבֵראׁשִ ּ
ְבָרא ָהעֹוָלם ּנִ לֹא ִנְגלו ְלָאָדם ִמיֹום ׁשֶ ְּדָבִרים ַעִתיִקים ׁשֶ ּ ּּ ַּוֲעִתיִדים ְלִהְתָגלֹות ַלַצִדיִקים ֶלָעִתיד ָלֹבא, ּ ּ ּ ּ ,

ִתָיה וֲאִכיָלה   .ַּוַדאי ָדא ִהיא, ְּוזֹו ִהיא ַהׁשְ

לֹום י ׁשָ ִרּבִ י ְיהוָדה ּבְ ן ַמהו ִלְוָיָתן וַמהו ַהׁשֹורִאם , ָּאַמר ִרּבִ ּּכֵ ּ ּ או לֹו, ִּדְכִתיב, ּ י בול ָהִרים ִיׂשְ ּּכִ ּ .
י יֹוֵסי ִתיב, ָאַמר ִרּבִ ֵעת ַהִהיא ִיְפקֹוד ה) ישעיה כז(, וָהא ּכְ ה וַהְגדֹוָלה ְוַהֲחָזָקה ַעל ' ּבָ ׁשָ ַחְרּבֹו ַהּקָ ּּבְ

ִריַח ְוַעל ִלְוָיָתן ָנָחׁש ֲעָק ָיםִלוָיָתן ָנָחׁש ּבָ ר ּבַ ין ֲאׁשֶ ָּלתֹון וָהַרג ֶאת ַהַתּנִ ֶּאָלא ֶרֶמז . ָּהא ָהָכא ְתָלָתא, ּ
ָווָתא ּהוא ְדָקא ָרַמז ַעל ַמְלּכְ ָנן. ּ י ַתְנחום ֵלית ְלֵמיַמר ַעל ַמה ְדָאְמרו ַרּבָ ָּאַמר ִרּבִ ּ ּ ך ִהיא, ּ ְַוַדאי ּכָ ָאַמר . ּ

י ִיְצָחק ֲּאָנא ֲהִויָנא ַקֵמיה ְדִרּבִ, ִּרּבִ ּ ַעּ ִאיְלָנא ַהאי ִמָלה, י ְיהֹוׁשֻ ַּהאי ְסעוָדָתא ְדַצִדיַקָיא , ָאַמְרָנא, ְּוׁשָ ּ ּּ
ך הוא ֶּלָעִתיד ָלֹבא ִאי ּכָ אי, ְ ִלּבָ ָבא ּבְ י ֶאְלָעָזר, ָלא ִאְתַייׁשְ ְּסעוַדת ַהַצִדיִקים ֶלָעִתיד , ְּדָהא ָאַמר ִרּבִ ּּ
ַהאי ַגְווָנא ִדְכִתיב תוַּוְי) שמות כד(, ָּלֹבא ּכְ ֱּחזו ֶאת ָהֱאֹלִהים ַוֹיאְכלו ַוִיׁשְ ּ ּּ ּ ִפיר . ּ ַע ׁשַ י ְיהֹוׁשֻ ָּאַמר ִרּבִ

י ֶאְלָעָזר ּוָכך הוא, ָקָאַמר ִרּבִ ַע. ְ י ְיהֹוׁשֻ א ְדַעְלָמא, עֹוד ָאַמר ִרּבִ ָנן ְלרוּבָ ַּהאי ְמֵהיְמנוָתא ְדָאְמרו ַרּבָ ּ ּ ּ ,
ַהאי ְסעוָדָתא ְדִלוָי ְּדַזִמיִנין ִאינון ּבְ ּ ֵרי ַעְלָמאּּ ד ִאְתּבְ ֵתי ַחְמָרא ַטב ְדִאְתְנַטר ִמּכַ ָּתן ְוַההוא תֹוָרא וְלִמׁשְ ּ ּּ ,

חו וָדְרׁשו ּכָ ְּקָרא ַאׁשְ י ֵזיָרא. ַּוֲאַכְלֶתם ַלְחְמֶכם ָלׂשֹוַבע) ויקרא כו(, ִּדְכִתיב, ּ ל ִמיֵני ִפיתוי , ְּדָאַמר ִרּבִ ּּכָ ּ ּ
רוך הוא ְלִיׂשְ דֹוׁש ּבָ ִּפָתה ַהּקָ ְּ ּ ְלהֹון, ָּרֵאל ְלַהֲחִזיָרם ְלמוָטבּ ְּוָדא הוא ַיִתיר ִמּכֻ ּ ְּדָאַמר ְלהו ַוֲאַכְלֶתם , ּ ּ ּ

ָללֹות. ַלְחְמֶכם ָלׂשֹוַבע עו) ויקרא כו(, ּוַבּקְ ּבָ ַּוֲאַכְלֶתם ְוֹלא ִתׂשְ ְלהו, ּ ָיא ְלהו ִמּכֻ ְּוָדא ַקׁשְ , ַמאי ַטֲעָמא. ּּ
ִּמי ִיֵתן מוֵתנ) שמותטז(, ִּדְכִתיב ַיד הּ ֶאֶרץ ִמְצַרִים ְוגו' ּו ּבְ י ֵזיָרא. 'ּּבְ ְּמַלֵמד ְדִמׁשום ָהֲאִכיָלה , ָאַמר ִרּבִ ּּ ּ

ָיָדם ם ָלמות ּבְ ָּמְסרו ַנְפׁשָ רוך הוא ַתֲאָוָתם. ּ דֹוׁש ּבָ ָרָאה ַהּקָ יָון ׁשֶ ּּכֵ ּ ְמעו ) ויקרא כו(, ָאַמר ָלֶהם, ְּ ִּאם ִתׁשְ ּ
ְּלקֹול ַהִמְצֹות ֵדי ְלָהִניַח ַדְעָתםַּוֲאַכְלֶתם ָל, ּ ּׂשֹוַבע ּכְ ך. ּ ָנן ְדָגלוָתא ִאְתַמׁשַ ַהאי ַגְווָנא ָחמו ַרּבָ ְּכְ ּ ּ ּ ּ ,



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]233דף [ -ּ

ִריך  א ּבְ ה ְדַזִמין קוְדׁשָ ְסעוָדָתא ַרּבָ מו ַעל ְקָרֵאי ְדאֹוַרְייָתא ְוָאְמרו ִדְזִמיִנין ְלֵמיַכל וְלֶמֱחֵדי ּבִ ְִאְסַתּכְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ
ד ְלהו ּהוא ְלֶמְעּבַ ִגין ַהִהיא ְסעוָדָתאְוַע, ּ א ְדַעְלָמא ָסְבלו ָגלוָתא ּבְ ּל ָדא רוּבָ ּ ּ ּ ּ.  

  ב''דף קלד ע
י יֹוָחָנן ֵּלית ָלן ִלְסתֹור ְמֵהיְמנוָתא ְדֹכָלא ֶאָלא ְלַקְייָמא ֵליה, ָאַמר ִרּבִ ּ ּּ ּ ְּדָהא אֹוַרְייָתא ַאְסִהיַדת , ּ

ְּדָהא ֲאַנן ָיְדִעין ְמֵהיְמנוָתא ְדַצִדיַק, ֲעלֹוי ּ ) שיר השירים א(, ִּדְכִתיב, ָּיא ְוִכּסוָפא ִדְלהֹון ַמאי ִהיאּּ
ְמָחה ָבך יָרה דֹוֶדיך ִמָיִין) שיר השירים א. (ְוֹלא ַבֲאִכיָלה, ְָנִגיָלה ְוִנׂשְ ַּנְזּכִ ָ ְּוַהִהיא ְסעוָדָתא ִדְזִמיִנין . ּ ּ

ה ְמָחה ְוַה, ּּבָ ה וזֹו ִהיא ַהׂשִ ְּיֵהא ָלן חוַלק ְלֶמֱהֵני ִמּנָ ּ חֹוקּ ְּוֵאֶלה תֹוְלדֹות ִיְצָחק. ּׂשְ ּ ִיְצֲחקו ַהַצִדיִקים , ּ ּׁשֶ ּּ ּ ּ
עֹוָלם, ַּאְבָרָהם הֹוִליד ֶאת ִיְצָחק. ֶלָעִתיד ָלבֹוא ְמָחה ּבָ חֹוק ַהֶזה ְוַהׂשִ ָמה מֹוִליד ַהׂשְ ׁשָ ַּזּכות ַהּנְ ּּ ּ.  

י ִחָיי. ' ּתֹוְלדֹות ִיְצָחק וגו)בראשית כח(ְּוֵאֶלה  ָּפַתח ַרּבִ ּ ִמי ְיַמֵלל )תהלים קו(א ְוָאַמר ּ
ִהָלתֹו ל ּתְ ִמיַע ּכָ בורֹות ְיָי ַיׁשְ ּּגְ א ֲחִזי. ּ ְרעוָתא , ּתָ ִריך הוא ְוָסִליק ּבִ א ּבְ ָעא קוְדׁשָ ד ּבָ ּּכַ ּ ְּ

יה ְלִמְבֵרי ַעְלָמא אֹוַרְייָתא, ַּקּמֵ ל ּבְ ּכֵ ּוְבָרא ֵליה, ֲהָוה ִמְסּתַ ּוְבָכל עֹוָבָדא ְועֹוָבָדא ְד, ּ ָבָרא ּ
אֹוַרְייָתא ל ּבְ ּכֵ ִריך הוא ְבַעְלָמא ֲהוה ִמְסּתַ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּוָבָרא ֵליה, ְּ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ

ְקֵרי ָאמֹון) ב''דף קלד ע( ָוֶאְהֶיה ֶאְצלֹו ָאמֹון ָוֶאְהֶיה )משלי ח( ֲעׁשוִעים יֹום יֹום ַאל ּתִ , ּׁשַ
ֶּאָלא אוָמן ּ.  

ָעא ְלִמְבֵרי ָאָדם ָא ד ּבָ יהּכַ ֵרי, ְּמָרה ּתֹוָרה ַקּמֵ ר ָנׁש ִיְתּבְ ּוְלָבַתר ֶיחֵטי ְוַאְנּתְ , ִאי ּבַ
ידון ֵליה ּּתִ ָנא, ּ אי ְיהֹון עֹוָבֵדי ְיָדך ְלַמּגָ ל ִדיָנך, ְַאּמַ ְְדָהא ָלא ֵייכול ְלִמְסּבַ ּ ּ ָּאַמר ֵליה . ּ

ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ ׁשוָבה ַעד ָלא ָבָראִתי, ְּ ִריך ,  ַעְלָמאָּהא ַאְתִקיַנת ּתְ א ּבְ ְָאַמר קוְדׁשָ ּ
ֲעָתא ְדֲעַבד ֵליה וָבָרא ְלָאָדם ׁשַ ּהוא ְלַעְלָמא ּבְ ּ ּ ַאְנּתְ , ַעְלָמא ַעְלָמא, ָּאַמר ֵליה, ּ

ְּוִנימוָסך ָלא ָקְייִמין ֶאָלא ַעל אֹוַרְייָתא ְ ך. ּ ָראִתי ֵליה ָלָאָדם ּבָ ך ּבָ ְוְבִגין ּכָ ְּ ִגין , ּ ּבְ
ה ק ּבָ ְּדִיְתַעּסַ ִגיֵניה ְדָאָדם ָקְייָמא, ְוִאי ָלאו. ּ ָּהא ֲאָנא ַאֲהַדר ָלך ְלֹתהו ָוֹבהו ְוֹכָלא ּבְ ּ ּ ּּ ְ ,

ָראִתי)ישעיה מה(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב יִתי ֶאֶרץ ְוָאָדם ָעֶליָה ּבָ ְואֹוַרְייָתא ָקְייָמא .  ָאֹנִכי ָעׂשִ
א ְייהו ִדְבֵני ָנׁשָ ּוַמְכְרָזא ַקּמַ ּ ִגין ְדִיְתַע, ּ ה ְוֵלית ַמאן ְדַיְרִכין אוְדֵניהּּבְ ְדלו ּבָ ּתַ קו ְוִיׁשְ ּּסְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ.  

א ֲחֵזי אֹוַרְייָתא ִאיהו ִקֵיים ַעְלָמא, ּתָ ַדל ּבְ ּתַ ל ַמאן ְדִאׁשְ ּּכָ ּ ּ ל עֹוָבָדא ְועֹוָבָדא , ּ ְּוִקֵיים ּכָ
ְדָקא ְיאות ּקוֵניה ּכְ ַּעל ּתִ ּ ְייָפא ְדָק, ּ ְייָפא ְוׁשַ ל ׁשַ ְּוֵלית ָלך ּכָ ַבר ָנׁשְ יה ּבְ ְּדָלא ֲהֵוי , ְּייָמא ּבֵ
ָעְלָמא ִרָיה ּבְ ְייִפין. ְּלֳקְבֵליה ּבְ ָמה ְדַבר ָנׁש ִאיהו ִמְתַפִליג ׁשַ ְּדָהא ּכְ ּ ּ ין , ּ ְּוֻכְלהו ָקְייִמין ַדְרּגִ ּ ּ

ְקִנין ִאֵלין ַעל ִאֵלין ְוֻכְלהו ַחד ּגוָפא ין ִמְתּתַ ַּעל ַדְרּגִ ּ ּּ ּ ִרָיין ,ָהִכי ָנֵמי ַעְלָמא, ּ ל ִאינון ּבְ ּ ּכָ ּ
ְייִפין ְייִפין ׁשַ ְלהו ׁשַ ּּכֻ ְּוָקְייִמין ִאֵלין ַעל ִאֵלין, ּ ְלהו, ּ ְקָנן ּכֻ ְּוַכד ִמְתּתַ ׁש, ּ . ָּהא גוָפא ַמּמָ

ַגְווָנא ְדאֹוַרְייָתא ְייִפין וִפְרִקין, ְּוֹכָלא ּכְ ְּדָהא אֹוַרְייָתא ּכָֹלא ׁשַ ְּוָקְייִמין ִאֵלין ַעל ִאֵל, ּּ , יןּ
ְלהו ָנן ּכֻ ּקְ ְּוַכד ִמְתּתַ ִּאְתֲעִבידו ַחד ּגוָפא, ּ עֹוָבָדא ָדא. ּ ל ָדִוד ּבְ ּכַ יָון ְדִאְסּתַ ּּכֵ ּ , ָּפַתח ְוָאַמר, ּ

יָת ָמְלָאה ָהָאֶרץ ִקְנָיְנך)תהלים קד( ָחְכָמה ָעׂשִ ָלם ּבְ יך ְיָי ּכֻ ָ ָמה ַרּבו ַמֲעׂשֶ ָּ ּ.  

  א''דף קלה ע



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]234דף [ -ּ

אֹוַרְייָתא ִאינון ּכָ ָקאּּבְ ּל ָרִזין ִעָלִאין ֲחִתיִמין ְדָלא ָיְכִלין ְלִאְתַדּבָ ּ ל , ּ אֹוַרְייָתא ּכָ ּבְ
ִּאינון ִמִלין ִעָלִאין ּ ְלָיין, ּ ְלָיין ְוָלא ִאְתּגַ ְּדִאְתּגַ ּ ל ִמִלין ִדְלֵעיָלא , ּ אֹוַרְייָתא ִאינון ּכָ ּּבְ ּּ

א ל ִמִלין ְדַעְלָמא ֵדין, ּוְלַתּתָ ּּכָ ְּוָכל ִמִלין ְד, ּ אֹוַרְייָתא ִאינוןּ דף (ְוֵלית , ַּעְלָמא ְדָאֵתי ּבְ
ח ְוָיַדע לֹון) א''קלה ע ּגַ ִתיב, ַּמאן ְדַיׁשְ ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ בורֹות ְיָי )תהלים קו(, ּ ּ ִמי ְיַמֵלל ּגְ ּ

ִהָלתֹו ל ּתְ ִמיַע ּכָ   .ַּיׁשְ
לֹמה וָבָעא ְלֵמיַקם ַעל ִמלֹוי ְדאֹוַרְייָתא א ֲחֵזי ֲאָתא ׁשְ ּּתָ ְּוַעל ִדְקדוֵקי אֹוַרְייָתא, ּ ּ ּ ,

י)קהלת ז(ָאַמר , ְוָלא ָיִכיל ּנִ ָמה ְוִהיא ְרחֹוָקה ִמּמֶ י ֶאְחּכָ  )תהלים קיט(, ָּדִוד ָאַמר.  ָאַמְרּתִ
יָטה ִנְפָלאֹות ִמּתֹוָרֶתך ל ֵעיַני ְוַאּבִ   .ָּגַ

א ֲחֵזי לֹמה , ּתָ ׁשְ ִתיב ּבִ ת ֲאָלִפים)מלכים א ה(ּכְ לׁשֶ ר ׁשְ ה  ַוְיַדּבֵ ירֹו ֲחִמּשָׁ ל ַוְיִהי ׁשִ  ָמׁשָ
ְּוָהא אוְקמוָה. ָוָאֶלף ל ְדֲהָוה ָאַמר. ּ ל וָמׁשָ ָכל ָמׁשָ ה ְוֶאֶלף ְטָעִמים ֲהוו ּבְ ְּדֲחִמּשָׁ ּ ּ ּוַמה . ּ

ִמלֹוי ך ֲהוו ּבְ ר ָוָדם ּכָ ׂשָ לֹמה ְדִאיהו ּבָ ּּשְׁ ּ ּ ִריך הוא, ְּ א ּבְ ִּמִלין ְדאֹוַרְייָתא ְדָקֲאַמר קוְדׁשָ ּ ּ ְּ ּ ,
ה ה ְוַכּמָ ּמָ ִלים, ַעל ַאַחת ּכַ ה ְמׁשָ ּמָ ה ּכַ ָכל ִמָלה וִמָלה ִאית ּבָ ְּדּבְ ּ ּּ יִרין, ּ ה ׁשִ ּמָ ה , ּכַ ּמָ ּכַ

ָחן ּבְ ה ָרִזין ִעָלִאין, ּּתוׁשְ ּמָ בורֹות ְיָי, ּּכַ ִתיב ִמי ְיַמֵלל ּגְ ה ָחְכָמאן ְוַעל ָדא ּכְ ּמָ ּּכַ ּּ.  
א ֲחֵזי ִתיב ְלֵעיָלא, ּתָ ָמֵעאל)אשית כהבר(, ַמה ּכְ ֵריַסר , ּ ְוֵאֶלה ּתֹוְלדֹות ִיׁשְ ְּדִאינון ּתְ ּ

יִאין ָמֵעאל , ְּלָבַתר ָאַמר ְוֵאֶלה ּתֹוְלדֹות ִיְצָחק, ְנׂשִ ִיׁשְ יה ּבְ ך ְדֵכיָון ִדְכִתיב ּבֵ ַּסְלָקא ַדְעּתָ ּ ּ ְּ ּ
יִאין ִריַסר ְנׂשִ ִנין, ְּדאֹוִליד ּתְ ֵרין ּבְ ַלקְּדָדא ִא, ְוִיְצָחק אֹוִליד ּתְ ַלק ְוָדא ָלא ִאְסּתַ ְּסּתַ ַעל . ּ

בורֹות ְיָי ִתיב ִמי ְיַמֵלל ּגְ ָּדא ּכְ ְּוִיְצָחק ַאִפיק ֵליה ְלַיֲעֹקב ְדֲהָוה ִאיהו , ָּדא ִיְצָחק, ּּ ּ ּ ּ
ְלהו יר ִמּכֻ ְלחֹודֹוי ַיּתִ ּּבִ ְבִטין, ּ ֵריַסר ׁשִ א, ְּדאֹוִליד ּתְ ִּקיוָמא ִדְלֵעיָלא ְוַתּתָ ֲאָבל ִיְצָחק . ּ

ה ִעָלָאה  ְקדוּשָׁ ְּלֵעיָלא ּבִ א)א וישמעאל''ס(ּ ו ְלַתּתָ ִתיב,  ְוֵעׂשָ בורֹות , ְּוַעל ָדא ּכְ ִּמי ְיַמֵלל ּגְ ּ
ִהָלתֹו ל ּתְ ִמיַע ּכָ ה ּכְֹכַבָיא ְנִהיִרין , ְּיָי ַיׁשְ ּמָ ִסיֲהָרא ּכַ א ּבְ ְמׁשָ ק ׁשִ ד ִאְתָדּבַ ָּדא ַיֲעֹקב ּכַ ּ

ְייהו ן ַאְבָרָהםּ ְוֵאֶל)בראשית כה(. ִּמּנַ י יֹוֵסי. ה ּתֹוְלדֹות ִיְצָחק ּבֶ ָנא ְדַעד , ָאַמר ִרּבִ ַּמאי ׁשְ
א ָאַמר ּתָ ן ַאְבָרָהם ְוַהׁשְ ִתיב ּבֶ ב ִדְכִתיב ַוְיָבֶרך ֱאלִהים ֶאת , ָהָכא ָלא ּכְ ְֶאָלא ַאף ַעל ּגַ ּ ּ

נֹו יה, ִיְצָחק ּבְ א ְדִמית ַאְבָרָהם ִדיוְקֵניה ֲהָוה ּבֵ ּתָ ַּהׁשְ ּ ּ ִיְצָחקְו, ּ יה ּבְ ַאר ּבֵ ּתָ ְּדָכל ַמאן , ִּאׁשְ
ְּדָחֵמי ְלִיְצָחק ֲהָוה ָאַמר ָדא ַאְבָרָהם ַוַדאי ּ  ַאְבָרָהם )בראשית כה(ְוֲהָוה ָסִהיד ְוָאַמר , ּ

  .הֹוִליד ֶאת ִיְצָחק

  ב''דף קלה ע
י ִיְצָחק ָקם ֵליְלָיא ָחד  אֹוַרְייָתא) ב''דף קלה ע(ַרּבִ י, ְלִמְלֵעי ּבְ ֵקָסרֹויְוַרּבִ , ּ ְיהוָדה ָקם ּבְ

א ְעּתָ ַהִהיא ׁשַ י ְיהוָדה. ּבְ י ִיְצָחק, ָּאַמר ַרּבִ י ַרּבִ אֹוַרְייָתא , ֵּאיקום ְוֵאיִזיל ְלַגּבֵ ְוִאְלֵעי ּבְ
ֲחָדא ר ּכְ ִריה ְדֲהָוה ַרְבָיא. ְוִנְתַחּבַ יה ִחְזִקָיה ּבְ ֲּאַזל ִעּמֵ ּ ָבא. ּּ ד ָקִריב ַאּבָ ַמע ֵליה ְלִרּבִ, ּכַ י ּׁשָ

ב ִיְצָחק ִעם , ִּיְצָחק ְדֲהָוה ָאַמר נֹו ַוֵיׁשֶ ַּוְיִהי ַאֲחֵרי מֹות ַאְבָרָהם ַוְיָבֶרך ֱאלִהים ֶאת ִיְצָחק ּבְ ְ

ֵאר ַלַחי רֹוִאי יה, ּבְ יה ֵסיֵפיה ְוָלאו ֵסיֵפיה ֵריׁשֵ ַּהאי ְקָרא ָלאו ֵריׁשֵ ּ ּ א , ּ ָנא ְדקוְדׁשָ ַּמאי ׁשְ ּ
ִריך הוא ִאְצְטִריך ְלָב ְּבְ ַרֵכיה, ְּרָכא ֵליה ְלִיְצָחקְּ ִגין ְדַאְבָרָהם ָלא ּבְ ּּבְ ום , ַמאי ַטֲעָמא. ּ ִּמּשׁ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]235דף [ -ּ

ו ֵרך ֵעׂשָ ְְדָלא ִיְתּבָ ִריך הוא, ּ א ּבְ ְרָכאן ְלקוְדׁשָ ְּוַעל ָדא ְסִליקו ִאינון ּבִ ּ ּ ּ ְּואוְקמוָה, ְּ ב . ּ ַּוֵיׁשֶ
ֵאר ַלַחי ֹרִאי אֶּאָלא , ַמאי ַלַחי ֹרִאי, ִיְצָחק ִעם ּבְ ִכיְנּתָ ׁשְ ר ָבה ּבִ ְּדִאְתַחּבַ יָרא ְדַמְלָאך , ּ ְּבֵ ּ

ַתְרּגומֹו, ַּקָייָמא ִאְתֲחֵזי ֲעָלה ַרֵכיה, ּּכְ ך ּבֵ ּוְבִגין ּכָ ְּ.  
ָבא ְוָעאל, ַאְדָהִכי י ְיהוָדה ַאּבָ ַטׁש ַרּבִ רו, ּּבָ י ִיְצָחק. ְּוִאְתַחּבָ א ִזווָגא , ָאַמר ַרּבִ ּתָ ַּהׁשְ ּ

ֲהָד ִכיְנָתא ּבַ י ְיהוָדה. ןִדׁשְ ִפיר, ָּאַמר ִרּבִ ֵאר ַלַחי רֹוִאי ְדָקֲאַמְרּתְ ׁשַ ִמָלה , ַּהאי ּבְ ֲּאָבל ּבְ
ַמע ּתְ ֵאר ַמִים ַחִיים ְונֹוְזִלים ִמן ְלָבנֹון)שיר השירים ד(, ָּפַתח ְוָאַמר. ִאׁשְ ים ּבְ ּנִ , ּ ַמְעַין ּגַ

ָמר ֲאָבל ָהא אוְקמוָה ַּהאי ְקָרא ִאּתְ ִני, ּ ֵאר ַמִים ַחִיים ָדא ִיְצָחקַמְעַין ּגַ ּם ָדא ַאְבָרָהם ּבְ ּּ ,
ֵאר ַמִים ַחִיים ָדא ִיְצָחק. ְונֹוְזִלים ִמן ְלָבנֹון ָדא ַיֲעֹקב ּּבְ ב ִיְצָחק ִעם , ּ ַּהְיינו ִדְכִתיב ַוֵיׁשֶ ּ ּ

ֵאר ַלַחי ֹרִאי א. ּבְ ִכיְנּתָ ֵאר ָדא ׁשְ ּוַמאי ּבְ ַחי ָהעֹוָלִמים ַּצִדיק , ָּדא ַחי ָהעֹוָלִמים, ַלַחי. ּ
א לֹון ְתִרי ָעְלִמין, ְוֵלית ְלַאְפָרׁשָ ְּדִאיהו ַעְלָמא ִעָלָאה, ַחי ְלֵעיָלא, ַּחי הוא ּבִ ּ י , ּ ַחי ְלַגּבֵ

ָאה ּתָ ִגיֵניה ָקְייָמא ְוָנֲהָרא, ַעְלָמא ּתַ ָאה ּבְ ּתָ   .ְּוַעְלָמא ּתַ
א ֲחֵזי ד ַחְזָיא ֵל, ִסיֲהָרא ָלא ִאְתְנִהיַרת, ּתָ אֶּאָלא ּכַ ְמׁשָ ְּוֵכיָון ְדַחְזָיא ֵליה, ּיה ְלׁשִ ּ ,

ֵאר ַלַחי רֹוִאי ַוַדאי. ִאְתְנִהיר ְּוַעל ָדא ַהאי ּבְ ַמִיין ַחִיין, ּוְכֵדין ִאְתָנֲהָרא, ּ ַלַחי , ְוָקְייָמא ּבְ
ִגין ְלִאְתַמְלָיא וְלִאְתַנֲהָרא ֵמַהאי ַחי, ֹרִאי ּּבְ ּ.  

  א''דף קלו ע
א ֲחֵזי ִתיב , ּתָ ן ִאיׁש ַחי ְדֲהָוה )ג''שמואל ב כ() א'' עדף קלו(ּכְ ן ְיהֹוָיָדע ּבֶ ּ וְבָנָיהו ּבֶ ּ ּ

ַּצִדיק ְוָנִהיר ְלָדֵריה ָמה ְדַחי ִדְלֵעיָלא ָנִהיר ְלַעְלָמא, ּ ּּכְ ֵאר ַלַחי . ּ ּוְבָכל ִזְמָנא ַהאי ּבְ
ל ְוָחֵמי ּכַ ְדָקֲאָמָרן, ִאְסּתַ ִגין ְלִאְתַנֲהָרא ּכִ ב ִיְצָחק. ּבְ ֵאר ַלַחי ֹרִאיַּוֵיׁשֶ ַּהְיינו .  ִעם ּבְ

ַקְחּתֹו ֶאת ִרְבָקה)בראשית כה(, ִּדְכִתיב ֲהָדה,  ּבְ ה, ְּוָיִתיב ּבַ ַלְיָלה, ְּוִאְתֲאִחיד ִעּמָ ך ּבַ ּחׁשֶ ְ ,
י)שיר השירים ב(, ִּדְכִתיב ַחת ְלֹראׁשִ ֹמאלֹו ּתַ ַתר , ְוָתא ֲחֵזי.  ׂשְ ע ֲהָוה ּבָ ִקְרַית ַאְרּבַ ִיְצָחק ּבְ

ֵאר ַלַחי רֹוִאי, ית ַאְבָרָהםְּדִמ ב ִיְצָחק ִעם ּבְ ַּמהו ַוֵיׁשֶ יה, ּ ְּדִאְזַדַווג ּבֵ ּ ּ ַההוא , ּ יה ּבְ ְּוָאִחיד ּבֵ ּ
יָרא ְדָקֲאָמָרן, ּבֵ   .ְּלַאְתָעָרא ְרִחימוָתא ּכִ

י ִיְצָחק ְוָאַמר ֶמׁש ְוֶאל ְמקֹומֹו ׁשֹו)קהלת א(, ָּפַתח ִרּבִ ֶמׁש וָבא ַהּשֶׁ ֵאף זֹוֵרַח  ְוָזַרח ַהּשֶׁ
ם ֶמׁש. ּהוא ׁשָ א ְדָנִהיר ְלִסיֲהָרא, ְוָזַרח ַהּשֶׁ ְמׁשָ ָּדא ׁשִ ֵדין ָנֲהָרא, ּ ֲהָדה ּכְ ְּדַכד ִאְתֲחֵזי ּבַ ּ ,

ְּוִאְתְנִהיר ְוָזַרח ֵמֲאַתר ִעָלָאה ְדָקְייָמא ֲעֵליה ּ ִדיר, ּ ן ָזַרח ּתָ ּמָ ֶמׁש. ִמּתַ ְּלִאְזַדְווָגא , ּוָבא ַהּשֶׁ ּ
ֲהָדה ְד ּּבַ ּ הֹוֵלך ֶאל ָדרֹום)קהלת א(. ִסיֲהָראּ יה, ְ ֵוי ּתוְקֵפיה ּבֵ ְּדִאיהו ְיִמיָנא ְוׁשַ ּ ּ ּ ּ ּוְבִגין , ּ

יה ְּדתוְקֵפיה ּבֵ ּ ּ ְלָיא, ּ יִמיָנא הוא וֵביה ּתַ ל ֵחיָלא ְדגוָפא ּבִ ּּכָ ּ ּ ָנִהיר , ּוְלָבַתר סֹוֵבב ֶאל ָצפֹון. ּ
ּ סֹוֵבב הֹוֵלך ָהרוַחסֹוֵבב. ְלִסְטָרא ָדא ְוָנִהיר ְלִסְטָרא ָדא ֶמׁש, ְ ִתיב ׁשֶ ַקְדִמיָתא ּכְ , ּבְ

א רוַח ּתָ ֶּאָלא ּכָֹלא ַחד ְוָרָזא ָחָדא. ְּוַהׁשְ יה , ּ ִגין ְדִסיֲהָרא ִאְתָנֲהָרא ִמּנֵ ְּוָכל ָדא ּבְ ּ ּ
ְרַווְייהו רון ּתַ ְּוִיְתַחּבְ ּ.  

א ֲחֵזי ד ֲאָתא ַאְבָרָהם ְלַעְלָמא ֲחִביק ָלה ְלִסיֲהָר, ּתָ יָון ְדֲאָתא ִיְצָחק , ּא ְוָקִריב ָלהּּכַ ּּכֵ
ְדָקא ְיאות ה ּכְ ה ְוַאְתִקיף ּבָ ָּאִחיד ּבָ ּ ְרִחימו, ּ יך ָלה ּבִ ּוָמׁשִ ּ ָמר ִדְכִתיב, ְּ ָמה ְדִאּתְ ּּכְ שיר (, ּ



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]236דף [ -ּ

ַחת ְלֹראׁש)השירים ב ֹמאלֹו ּתַ יָון ְדֲאָתא ַיֲעֹקב.  ׂשְ ִסיֲהָרא, ּּכֵ א ּבְ ְמׁשָ ר ׁשִ ֵדין ִאְתַחּבַ  ּכְ
ִלים ְבָכל ִסְטִרין, ְוִאְתְנִהיר ח ַיֲעֹקב ׁשְ ּכַ ּתַ ְתֵריַסר , ְוִאׁשְ ַנת ּבִ ּקָ ְוִסיֲהָרא ִאְתְנִהיַרת ְוִאְתּתַ

ְבִטין   .ׁשִ

  ב''דף קלו ע
י ְיהוָדה ְוָאַמר  ָּפַתח ִרּבִ ל ַעְבֵדי ְיָי ְוגו)תהלים קלד(ּ ְרכו ֶאת ְיָי ּכָ ה ּבָ ּ ִהּנִ ַהאי ְקָרא . 'ּ

ּאוְקמוָה א ֲחֵזיֲא, ּ ְרכו ֶאת ְיָי, ָבל ּתָ ה ּבָ א , ִּהּנֵ ּוַמאן ִאינון ְדִיְתֲחזון ְלָבְרָכא ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ
ִריך הוא ּּבְ ל ַעְבֵדי ְיָי, ְ ר ָנׁש , ּּכָ ִגין ְדָכל ּבַ ב ) ב''דף קלו ע(ּּבְ ָרֵאל ַאף ַעל ּגַ ַעְלָמא ִמִיׂשְ ּּבְ

ְּדֹכָלא ִיְתֲחזון ְלָבְרָכא ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ ּ ִריך הואּּ ּא ּבְ ְרכון ִעָלִאין , ְ ְרָכָתא ִדְבִגיַנְייהו ִיְתּבָ ּּבִ ּ ּ
ִאין ַמאן ִהיא ְלהו, ְוַתּתָ ַּהִהיא ְדָבְרִכין ֵליה ַעְבֵדי ְיָי ְוָלא ּכֻ ּ ּ ְתהֹון . ּּ ּוַמאן ִאינון ְדִבְרּכַ ּ ּ

ְרְכָתא ֵלילֹות, ּבִ ֵבית ְיָי ּבַ ִּאֵלין ִאינון ְדָקְיימ, ָּהעֹוְמִדים ּבְ ּ ַפְלגות ֵליְלָיא ְוִאְתָעֵרי ּ ּו ּבְ ּ
אֹוַרְייָתא ֵלילֹות. ְלִמְקֵרי ּבְ ֵבית ְיָי ּבַ ִּאֵלין ָקְייֵמי ּבְ ִריך הוא ָאֵתי , ּ א ּבְ ֵדין קוְדׁשָ ְּדָהא ּכְ ּ ְּ

ִגְנָתא ְדֵעֶדן ָעא ִעם ַצִדיַקָיא ּבְ ְעׁשְ ּתַ ִמֵלי ְדאֹוַר. ְּלִאׁשְ , ְייָתאְּוֲאַנן ָקְייֵמי ָהָכא ְלִאְתָעָרא ּבְ
ִמֵלי ְדִיְצָחק יה, ֵּניָמא ּבְ ְּדֲאַנן ּבֵ ּ.  

ֱעָלם  ָנהִמְדָרׁש ַהּנֶ ִעים ׁשָ ן ַאְרּבָ י יֹוֵסי ָפַתח וָאַמר. ַּוְיִהי ִיְצָחק ּבֶ ם ִרּבִ ׁשֵ י ּבֹו ּבְ שיר השירים (, ִּרּבִ

יקֹות ִפיהו וגו) א ׁשִ ֵקִני ִמּנְ ִּיׁשָ ּ ַכָמה ַמֲעלֹות ִנְבָרא ָהעֹוָלם', ּ ר ַיֲעֹקב,ּּבְ י ַאָחא ּבַ ל , ּ ְדָתִניָנן ָאַמר ִרּבִ ּכָ
תוף ׁשִ לֹו חוץ ִמֶמּנו ָהיו ּבְ עֹוָלמֹות ׁשֶ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ָרא קוְדׁשָ ּבָ ַּמה ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּּ י ַאָחא ָהִכי. ְ ַחס , ּוִמי ָאַמר ִרּבִ

לֹום ַעְלָמא, ְוׁשָ ִמָלה ָדא ִיְסֵגי ְפלוְגָתא ּבְ ְּדָהא ּבְ ּ ּּ ֵהם ִנְבָרִאים רוַח ַהּקֶֹדׁש , יָמא ָהִכיְּדִאי ֵת, ּּ ַּהַמְלָאִכים ׁשֶ ּ
ֶהם, ַּמָמׁש תוף ּבָ ִיׁש ׁשִ ֹּיאַמר ׁשֶ ּ ְוָיין, ּ ל ַאַפָייא ִדְדהֹון וִדיָדן ׁשַ ָּהא ּכָ ּ ּ.  

א י ַאּבָ ַעְלָמא, ָאַמר ִרּבִ ִמָלה ָדא ִיְסֵגי ְפלוְגָתא ּבְ ּּבְ ּ ּּ ַמְתִניִתין ִדיָדן, ּ ְּדָהא ְתַנן ּבְ א , ּּ ְּדָכל ְדֲעַבד קוְדׁשָ ּ ּ
ִריך הוא ּּבְ ָמָתא, ְ גֹון גוָפא וִנׁשְ ֲּעַבד ּכְ ְּוִאי ֵתיָמא ְדָהא ֵלית גוָפא ַלַמְלָאִכים, ּ ּּ ך הוא, ּ ּּכָ ֲאָבל ֵלית . ְ

ד ֲעִביְדָתא ִּאינון ָיְכִלין ְלֶמְעּבַ א, ּ ָמָתא ַקִדיׁשָ הו ַהִהיא ִנׁשְ ַתֵתף ּבְ ִיׁשְ ַּעד ׁשֶ ּ ּ ּ ִּסיוָעא ִדְלֵעיָלאְּדִהיא , ּ ּ ,
יה ל ַמאי ְדֲעִביד ִאְצְטִריך ְלַהִהיא ִסיוָעא ִדְלֵעיָלא ִמּנִ ּוְבַהאי ַגְווֵני ּכָ ּ ּ ּ ּּ ְ ּ.  

י יֹוֵסי ִריך הוא ַלֲאָחָיא ֵמַתָיא, ָאַמר ִרּבִ א ּבְ ְעָתא ְדַזִמין קוְדׁשָ ַהִהיא ׁשַ ּּבְ ּ ְּ ּ ל , ּ א ''ס(ְוָהא סֹוָפא ּכָ
ִעים ֶלֱהִוי)  עתיקיןא''ס(ַעִמיִקין , )עקתין ַאְרּבָ ּנו ֹלא יֹוִסיף) דברים כה(, ּוְגַזר ְקָיים. ּבְ ִעים ַיּכֶ . ַּאְרּבָ

ִעים ַנת ָהַאְרּבָ ׁשְ ר ּבִ ִמְדּבָ ָרֵאל ּבַ ל ִיׂשְ ָנה קֹוֶדם ְתִחַיית ַהגוף. ּסֹוף ֲהִליָכָתם ׁשֶ ִעים ׁשָ ַּאְרּבָ ּ ַּמְמֶתֶנת לֹו , ּּ
ָרֵא ֶאֶרץ ִיׂשְ ָמה ּבְ ׁשָ ִעים ְיקומון ַהגופֹות ֵמַעְפָרא. לַהּנְ ַנת ָהַאְרּבָ ׁשְ ּּבִ ּ ם. ּּ ִעים ִנְכָלא ַהֶגׁשֶ ַאְרּבָ ֲּהָדא הוא , ּּבְ

ִעים יֹום) בראשית ז(, ִדְכִתיב ם ַעל ָהָאֶרץ ַאְרּבָ ִעים יֹום ) בראשית ז(ּוְכִתיב , ַּוְיִהי ַהֶגׁשֶ ץ ַאְרּבָ ַוְיִהי ִמּקֵ
ַּוִיְפַתח ֹנַח ְּזַמן ְגאוָל. ּ ָרֵאלּ ל ִיׂשְ ִעים הוא, ָתם ׁשֶ ַנת ָהַאְרּבָ ׁשְ ים ֲאָתא ִיׁשוב ַעְלָמא. ּּבִ ּוַבֲחִמׁשִ ּּ ְּדִהיא , ּ

ָמה ַלגוף. ַּהיֹוֵבל ׁשָ ַּהְחָזַרת ַהּנְ ִעים, ּ ַנת ָהַאְרּבָ ׁשְ ָרֵאל, ּבִ ֶאֶרץ ִיׂשְ ִהְמִתיָנה לֹו ּבְ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַוְיִהי . ּׁשֶ
ִע ן ַאְרּבָ ָנהִּיְצָחק ּבֶ ִהְמִתין ַלגוף, ים ׁשָ ּׁשֶ ּ ַקְחתֹו ֶאת ִרְבָקה. ּ גוף ַהְמזוָמן לֹו, ּּבְ ַהְכָנָסָתה ּבַ ּּבְ ּ ּּ ָעה . ּ אֹוָתה ׁשָ ּּבְ

ַהְכָנָסָתה ּבֹו ִכיָנה ְוִליזֹון ִמִזיָוה, ּּבְ ֵּאין ַתֲאָוָתם ְוִכּסוָפם ֶאָלא ֵליָהנֹות ִמִזיו ַהׁשְ ּּ ּּ שיר (, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּּ
יקֹות ִפיהו) שירים אה ׁשִ ֵקִני ִמּנְ ִּיׁשָ ּ א. ּ י ַאּבָ ֵקִני ְיַפְרְנֵסִני, ָאַמר ִרּבִ ֵאין ַפְרָנָסָתן ֶאָלא ֵליָהנֹות , ִּיׁשָ ּׁשֶ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]237דף [ -ּ

ל ַמְעָלה ְּוִליזֹון ִמִזיָוה ׁשֶ י יֹוֵסי סֹוֵפיה ִדְקָרא מֹוַכח ִדְכִתיב. ּ ָּאַמר ִרּבִ ּ י טֹוִבים ) שיר השירים א(, ּ ּכִ
ּך ִמָיִיןּדֹוֶדי ָ.  

ל ֵאל תֹו ׁשֶ ת ּבִ תוֵאל ּבַ ת ּבְ ּּבַ ֹּלא ָכך הוא, ַּרב הוָנא ָאַמר. ּ ַמְעָנא ְדֲהוו , ְ י ַהָים ְוׁשָ ְכַרּכֵ ְּוֲאָנא ֲהִוית ּבִ ּ ּ

ְדָרה ָּקָראן ְלַההוא ַגְרָמא ְדׁשִ ל גוָפא, ּּ ִקְבָרא ִמּכָ ָתַאר ּבְ ַּההוא ְדִאׁשְ ּ ּּ תוֵאל ַרָמָאה, ּ ּּבְ ֵאִלית. ּ , ּ ֲעֵליהׁשְ
א  ֵריׁשָ ָּאְמרו ְדהוא ּכְ ּ ְּדִאיהו ַרָמָאה, ְדִחוָיא) דמיא(ּ ּ ָאר ַגְרֵמי, ּ ל ׁשְ ּוַההוא ַגְרָמא הוא ַרָמָאה ִמּכָ ּ ּּ ּ .

ְמעֹון י ׁשִ ָאר ַגְרֵמי, ְּדָתאָנא ָאַמר ִרּבִ ל ׁשְ ִקיוָמא יִתיר ִמּכָ ָתַאר ּבְ ַּההוא ַגְרָמא ָלָמה ִאׁשְ ּ ּ ּ ּּ ִּמׁשום ְדִא. ּּ ּ ּיהו ּ
ָאר ַגְרֵמי. ַּרָמָאה ׁשְ א ּכִ ְּוֵלית ָסִביל ַטֲעָמא ִדְמזֹוָנא ִדְבֵני ָנׁשָ ל ַגְרֵמי והוא , ּ יף ִמּכָ ך הוא ַתּקִ ּוְבִגיֵני ּכָ ּ ּּ ּ ְ

יה ֵני ִמּנֵ ָרא ְדגוָפא ִאְתּבְ ֵּליֱהִוי ִעּקְ ּ תוֵאל ָהֲאַרִמי. ּ ת ּבְ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ּבַ ּ ּ.  

י ׁשִ ּהוא ַרַמאי וֵמעֹוָלם ַרַמאי, ְמעֹוןְוָתאָנא ָאַמר ִרּבִ ּּ ֵכן ִיֶצר ָהָרע ְדִאיהו ַרַמאי, ּ ְּוׁשָ ּּ ֲּהָדא הוא . ּ
תוֵאל ָהֲאַרִמי ַגְרָמא ַרָמָאה ת ּבְ ִּדְכִתיב ּבַ ּ ּ ִּמַפַדן ֲאָרם. ּ ִּמֶצֶמד ַרָמִאין, ּ הוא , ּ ִדְתַנן ַפְדָנא ְדתֹוָרא ׁשֶ ּּכְ ּ ּ

ִדְתַנן, ּר ָהָרע ָהֲאַרִמיֲּאחֹות ֵיֶצ, ֲאחֹות ָלָבן. ֶּצֶמד ְזה ָהעֹוָלם ִנְקָרא , ּכְ ַחָטאֹות ּבָ ָהָיה ְמנוָול ּבְ ְתִחָלה ׁשֶ ּּבַ ּ ּ
ְדְבַקְדִמיָתא. לֹוט לֹא ְיֵהא ְמנוָול ּכִ ֶּלָעִתיד ָלֹבא ׁשֶ יל ְמָסֲאבוֵתיה, ּ ַמאן ְדָסֵחי וַמְטּבִ ּּכְ ּ ּ . ָּקָראן ֵליה ָלָבן, ּ

ל ָפִנים ֵאין ִיֶצ ַּעל ּכָ ֵטל ִמן ָהעֹוָלםּ   .ר ָהָרע ּבָ

ַמע ַמְתִניָתא, ָּתא ׁשְ ְּדָהִכי ֲאַנן אֹוִקיְמָנא ּבְ ֵתי ּכֹחֹות ַהגוף ַהְמעֹוְררֹות ַלִיֶצר . ּ ֵהן ׁשְ נֹות לֹוט ׁשֶ ֵתי ּבְ ּׁשְ ּ ּ ּּ ּ
ל ִמִלְכלוכֹו ִנְקָרא ָלָבן, ָהָרע ך ְוִנְטּבַ ל ּכָ ֵאינֹו ְמנוָול ּכָ יו ׁשֶ ַּעְכׁשָ ּּ ֵטלֹות ַמָמׁשואֹוָתן , ְ נֹות ֵאיָנן ּבְ ֵתי ּבָ ּׁשְ ּ ,

ֵתי ָבנֹות) בראשית כט(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ּוְלָלָבן ׁשְ ך הוא. ּ י יֹוֵסי ּכָ ָּאַמר ִרּבִ ִכיָרה , ְ ִתיב ּבְ ַּתָמן ּכְ ּ
ה ִתיב ְגדֹוָלה וְקַטּנָ ּוְצִעיָרה ְוָהָכא ּכְ ּּ ּ.  

י יֹוֵסי ֹכַח ַלֲעׂש, ָאַמר ִרּבִ ִמְתִחָלהֲאָבל ֵאיָנן ּבְ ֹּות ָרע וְלִהְתעֹוֵרר ַלִיֶצר ָהָרע ּכְ ּ ּ ם . ּ ַמע ִדְכִתיב ׁשֵ ַּמׁשְ
ָעָתה, ַּהְגדֹוָלה ֵלָאה ֵלָאה ִמּכָֹחה וֵמִרׁשְ ּׁשֶ ּ ּ ה ָרֵחל. ּ ַטּנָ ם ַהּקְ ה ּכַֹח ַהִמְתעֹוֵרר, ְוׁשֵ ֵאין ּבָ ּׁשֶ ָמה ְדַאְת ָאֵמר, ּ , ּּכְ

נֹוָתיו, ָּאַמר ַרב הוָנא.  ֶנֱאָלָמהּוְכָרֵחל ִלְפֵני גֹוְזֶזיָה) ישעיה נג( ֵתי ּבְ ֶּזה ִיֶצר ָהָרע וׁשְ ִּמְתַחְלפֹות , ּּ
ִראׁשֹוָנה ָהיו ּבָ מֹות ׁשֶ ְתִחָלה לֹוט. ִּמּכְ ּּבַ ְּמקוָלל ְמנוָול, ּ יו ָלָבן. ּּ ן, ַעְכׁשָ ֵאינֹו ְמקוָלל וְמנוָול , ְּמלוּבָ ּׁשֶ ּ ּּ

ָבִראׁשֹוָנה ִניוולֹו ּכְ ְתִחָל. ּּבְ ּּבַ ֹכָחהּ ל ַאַחת וַאַחת ּבְ נֹוָתיו ֲחָזקֹות ּכָ ֵתי ּבְ ּה ׁשְ ם ַהְגדֹוָלה ֵלָאה, ּ יו ׁשֵ , ְּוַעְכׁשָ
ֹלא ּכַֹח ֹלא ִחזוק, ֵלָאה ּבְ ֵּלָאה ּבְ יָה ָהִראׁשֹוִנים, ּ ה ָרֵחל. ֵּלָאה ִמַמֲעׂשֶ ַטּנָ ם ַהּקְ ְדָקֲאָמָרן, ְוׁשֵ מֹות , ּכִ ְוֹלא ּכְ

ִראׁשֹוָנה ָהיו ּבָ   .ּׁשֶ

ר ַיֲעֹקבָאַמ י ַאַחא ּבַ ִתיב, ָּתא ֲחֵזי, ר ִרּבִ ַּוְיְעַתר ִיְצָחק ַלה, ַמה ּכְ ּ י ֲעָקָרה ִהיא' ּ תֹו ּכִ ָאַמר . ְּלֹנַכח ִאׁשְ
י ַאָחא ִמְפֵני ָמה ִהיא ֲעָקָרה עֹוָלם, ִּרּבִ ֹכחֹו ּבָ ֵיֶצר ָהָרע ֵאינֹו ִנְמָצא ּבְ ִּמְפֵני ׁשֶ ּ ך ֵאין ִנְמָצא ְפִר, ּּ ְּוַעל ּכָ ּ ָּיה ְ

ְתִפָלה ּוְרִבָיה זוָלִתי ּבַ ּ ּ ִתיב, ּּ תֹו' ַּוֵיָעֶתר לֹו ה, ַמה ּכְ ַּוַתַהר ִרְבָקה ִאׁשְ ִמְתעֹוֵרר ִיֶצר ָהָרע. ּ יָון ׁשֶ ּּכֵ ִּנְמָצא , ּ
ְּפִרָיה וְרִבָיה ּּ ּ.  

י יֹוֵסי ין ָהעֹוָלם ַהְזה ְלאֹותֹו ַהְזַמן, ָאַמר ִרּבִ ן ַמה ֶהְפֵרׁש ּבֵ א ְועֹוד, ִּאם ּכֵ ּ ְדָהא ְקָרא ָקֲאַמר ְדקוְדׁשָ ּ ּ
ִריך הוא ָעִביד ּּבְ י ַאָחא. ְ ך הוא, ָאַמר ִרּבִ ּּכָ ִריך הוא ִאְתַער ֵליה ְלַההוא ִעְנָייָנא ְדָצִריך , ְ א ּבְ ְְדקוְדׁשָ ְּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ

ָען, ְּלַזְווָגא מֹו ּכְ ר ָנׁש ּכְ ְעָתא ִדיֵהא ָתִדיר ִעם ּבַ ְּוָלא ְלָכל ׁשַ ְּדִאיהו ִאׁשְ, ּּ ֵני ּ יה ּבְ ח ָתִדיר ְוָחָטאן ּבֵ ַּתּכַ ּ ּ
א ְלחֹודֹוי, ָנׁשָ ֶּאָלא ְלַההוא ִזווָגא ּבִ ּ ּ ִריך הוא ֶליֱהִוי, ַהִהיא, ּ א ּבְ ְּוִאְתֲערוָתא ִאְתֲערוָתא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ֲהָדא , ְּ



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]238דף [ -ּ

ְרֶכם ְוָנַתִתי ָלֶכם ֵל) יחזקאל לו(, ּהוא ִדְכִתיב ׂשַ רַּוֲהִסירֹוִתי ֶאת ֵלב ָהֶאֶבן ִמּבְ ׂשָ ר. ב ּבָ ׂשָ . ַּמהו ֵלב ּבָ
י ְיהוָדה ר ְוֹלא ְלָדָבר ַאֵחר, ָּאַמר ִרּבִ ׂשָ   .ֵּלב ְלהֹוִציא ּבָ

פֹוְטִקָיא ְללֹוד י יֹוֵסי ֲהָוה ָאֵתי ִמּקַ ִרּבִ י ִיְצָחק ּבְ ִּרּבִ ּ י ְיהוָדה, ּ יה ִרּבִ ָּפַגע ּבֵ ּ י ִיְצָחק. ּ ָּאַמר ֵליה ִרּבִ ּ ,
י ֹּתאַמר ַדֲחֵביָרָנא ַחּכִ ֵּמי ַמְתִניָתא ִאְתָערו ְלַהאי ִעְנָייָנאּ ְעָתא , ּ ר ַהִהיא ׁשַ י ִמן ַעְלָמא ּבַ ְּדִיֶצר ָהָרע ִיְתְנׁשֵ ּ ּ

ִמְטָרא ָלעֹוָלם, ָּאַמר ֵליה. ְּלִזיווָגא ַּחְייך ָהִכי ִאְצְטִריך ִיֶצר ָהָרע ָלעֹוָלם ּכְ ְּ ָ ְּדִאְלָמֵלא ִיֶצר ָהָרע, ּ ּ ,
ַמְעָתא ָל יה, א ֶליֱהִויֶּחְדָווָתא ִדׁשְ ַקְדִמיָתא ְלֶמֱחֵטי ּבֵ ישעיה (, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ֲּאָבל ָלא ְמַנְווָלה ּכְ

י ְוגו) יא ָכל ַהר ָקְדׁשִ ִחיתו ּבְ ֹּלא ָיֵרעו ְוֹלא ַיׁשְ ְמעֹון. 'ּ י ׁשִ א ִדְמדֹוֵריה ְדִיֶצר ָהָרע , ָאַמר ִרּבִ ּהוא ִלּבָ ּ ּ ּ ּ
יה י ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר. ּּבֵ א ָטָבאִל, ִרּבִ ְמָתא, ּבָ ְנָייָנא ְדגוָפא ְוִנׁשְ ִתיב , ּּבִ ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ ְּוָאַהְבָת ֵאת ) דברים ז(ּ

ָרא ְדֹכָלא' ה ָכל ְלָבְבך ְדהוא ִעּקָ ֱּאלֶהיך ּבְ ּ ּ ּ ָ ָ.  

ֲהָנא ָאַמר ד ֲאָתא ַרב ּכַ ֵמיהֹון ְדָמאֵרי ַמְתִניָתא, ּכַ ָּהִכי ָאְמִרין ִמׁשְ ְנָייִנין , ּּ ְּדגוָפא ִאינוןְּתֵרי ּבִ ּ ּ ,
א ְבָדא ְוִלּבָ י ְיהוָדה. ּכַ ְמעֹון ָאַמר ִרּבִ י ׁשִ ְּדָאַמר ִרּבִ ָכל ִסְטֵרי ֵאָברֹוי, ּ א ִאינון ְמַנֲהֵגי גוָפא ּבְ ְבָדא ְוִלּבָ ּּכַ ּ ,

א מֹוָחא ְבָדא. ְמַנֲהָגא ְדֵריׁשָ ֲּאָבל ְדגוָפא ִאינון ְתֵרין ְוַקְדָמָאה הוא ּכַ ּ ּ אִּתְנָייָנא ִל, ּּ ְּוַהְיינו ִדְכִתיב . ּבָ ּ
ָתא ָפְרׁשָ ה) בראשית כח(, ּבְ ִקְרּבָ ִנים ּבְ ַּוִיְתרֹוֲצצו ַהּבָ ּ ּ ּ ְנָייֵני ְדגוָפא, ּ ִּאֵלין ְתֵרין ּבִ ּ ּ.  

ַּמאי ַטְעָמא ַוִיְתרֹוֲצצו ּ ּ א . ּ ִּמׁשום ְדִלּבָ ּ יה ִיֶצר ָהָרע) אתערו(ּ י ִמּנֵ ִּאְתְנׁשֵ ַּוִיְתרֹוֲצצו. ּ ּ ּ ָליו ַּוִי) שאלו(, ּ ּׁשְ
ֵעי ֵליה ֶּאָלא ָאַמר ַרב הוָנא. ִּמּבָ ְברו, ּ ַּוִיְתרֹוֲצצו ַוִיׁשְ ּּ ּ ּּ ר ּכָֹחם ְוֵחיָלם, ּ ּבַ לֹוַמר ִנׁשְ י ְיהוָדה. ּכְ , ָּאַמר ִרּבִ

ַּהגוף ַמהו אֹוֵמר ּ ן ָלָמה ֶזה ָאֹנִכי ְוָלָמה ִנְבֵראִתי, ּ ִּאם ּכֵ ּ ְַוֵתֶלך ִלְדרׁש ֶא) בראשית כח(ִּמָיד . ּ   .'ת הּ

ֵני ְלֻאִמים ְוגו' ַּויֹאֶמר ה) בראשית כח( ִבְטֵנך וׁשְ ִני גֹוִים ּבְ ָּלה ׁשְ ּ ֵבד ְוַהֵלב. 'ְּ ֵני ֵגִאים ַהּכָ ֵּאלו ַהׁשְ ּּ ּ .
י יֹוֵסי ָאַמר ַּהמֹוַח ְוַהֵלב, ִרּבִ י ְיהוָדה ָאַמר. ּ ְכַלל ֶזה, ִּרּבִ ִבְטֵנך, ַּהמֹוַח ֵאין ּבִ ַמע ִדְכִתיב ּבְ ְַמׁשְ ַּהמֹוַח ְו, ּ

ֹראׁש ֶטן ֶאָלא ּבָ ּבֶ ֵני ְלאוִמים ִמֵמַעִיך ְוגו. ֵּאין ּבַ ְוׁשְ ּ ּ ּ הוא ַרב ְוָגדֹול', ּ ֵבד ׁשֶ ְּוַרב ַיֲעבֹוד ָצִעיר ֶזהו ַהּכָ ּ ּ ,
ֵמׁש ִלְפֵני ַהֵלב ְּוהוא ְמׁשַ ּ י ְיהוָדה. ּ ְּדָאַמר ִרּבִ ֵמׁש ּבֹו ִלְפֵני ַהֵלב, ּ ֵבד קֹוֵלט ַהָדם וְמׁשַ ַּהּכָ ּ ּ ) בראשית כה. (ּ
ַּוֵיֵצא ָהִראׁשֹון ַאְדמֹוִני ֲהָנא. ּ ֵבד הוא ָהִראׁשֹון ְוהוא ַאְדמֹוִני, ָאַמר ַרב ּכַ ַּהּכָ ָּלָמה הוא ַאְדמֹוִני. ּ ַעל , ּ
ּבֹוֵלַע ֶאת ַהָדם ְתִחָלה ּׁשֶ ּ י ֱאִליֶעְזר אֹוֵמר. ּ מֹו ִראׁשֹון, ִרּבִ הוא ִראׁשֹון ִלְב, ָּלָמה ִנְקָרא ׁשְ ּלֹוַע ַהָדם ַּעל ׁשֶ

ל ַהַמֲאָכל ּוהוא ִראׁשֹון ַלָדם ֲאָבל ֹלא ַלְיִציָרה, ִּמּכָ ּ ּוְבַמאן נֹוִקים ְוַרב ַיֲעבֹוד ָצִעיר. ּ הוא ַרב , ּ ַּעל ׁשֶ
עורֹו ִמן ַהֵלב והוא עֹוֵבד ַלֵלב ׁשִ ְּוָגדֹול ּבְ ּּ ּ.  

א י ַאּבָ ָתא ָדא, ָאַמר ִרּבִ ָּלָמה ֲאָתא ָפְרׁשָ ּה ִלְבֵני ַעְלָמא ְדַאף ַעל ַגב ְדַהִהיא ֶּאָלא ְלַאֲחָזָא, ּ ּּ
ַאְרָעא ֵלימוָתא ֶליֱהִוי ּבְ י, ּׁשְ ַתּנֵ ָּאְרֵחיה ְוִטְבֵעיה ְדַעְלָמא ָלא ִאׁשְ ּ ּ ֵבד הוא . ּ י ִייָסא ָאַמר ּבֹא וְרֵאה ַהּכָ ִּרּבִ ּ

ִפיו ַּהָצד ַצִיד ְוהוא ַצִיד ּבְ ּ ב והוא , ּּ ּוַהֵלב הוא ַהחֹוׁשֵ ּ ב ֹאָהִלים ֲהָדא הוא ִדְכִתיב יֹו) בראשית כה(ּ ּׁשֵ
בֹות. ַּוָיֶזד ַיֲעֹקב ָנִזיד) בראשית כח( ב ַמֲחׁשָ תֹוָרה, חֹוׁשֵ א ְונֹוֵתן ּבַ   .ּנֹוׂשֵ

י ַאָחא ָאַמר. ַּוָיֶזד ַיֲעֹקב ָנִזיד ם ִרּבִ ׁשֵ א ּבְ י ּבָ ה, ִרּבִ ַתּנֶ ל עֹוָלם ֵאינֹו ִמׁשְ , ּּבֹא וְרֵאה, ְּלעֹוָלם ִטְבעֹו ׁשֶ
יבו, ַּוָיֶזד ַיֲעֹקב ָנִזיד, ִתיבַמה ּכְ ר ָזדו ֲעֵליֶהם ְוַתְרגומֹו ְדֲחׁשִ ָמה ְדַאְת ָאֵמר ֲאׁשֶ ּּכְ ּ ּ ּ ב . ּ לֹוַמר ַהֵלב חֹוׁשֶ ּּכְ

ְיִדיַעת ּבֹוְראו תֹוָרה ּבִ ּוְמַהְרֵהר ּבַ ִתיב. ּּ ֶדה, ָמה ּכְ ו ִמן ַהׂשָ ַּוָיֹבא ֵעׂשָ ְּוהוא ֲעֵייף. ּ ֶדֶרך ִט. ּ ֵבד ׁשְ ְַהּכָ ְּבעו ּ
ִפיו ִלְבלֹוַע ְוֵאינֹו מֹוֵצא ַּלֵצאת ְוָלצוד ַצִיד ּבְ ּ ּ ַאָתה ְמַהְרֵהר , ְּוהוא אֹוֶמר ַלֵלב. ִּנְקָרא ֲעֵייף, ּּ ַּעד ׁשְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]239דף [ -ּ

ִדְבֵרי תֹוָרה ְדָבִרים ֵאלו ּבְ ּּבִ ּ ּ ִתָיה ְלַקֵיים גוְפך, ּּ ֲאִכיָלה וִבׁשְ ַָהְרֵהר ּבַ ּ ו ֵאל ַּויֹאֶמר ֵעׂשָ, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּּ
ָאר ַהֵאָבִרים, ַּיֲעֹקב ֲהְלִעיְטִני ָנא ִמן ָהָאדֹום ָהָאדֹום ַהְזה ֵגר ִלׁשְ י ִלְבלֹוַע ַהָדם וְלׁשָ י ֵכן ַדְרּכִ ּּכִ ּ ּ י ֲעִייף . ּ ּּכִ

ִתָיה, ָאֹנִכי ָלא ֲאִכיָלה וׁשְ ּּבְ ִתְבָלע, ְּוַהֵלב אֹוֶמר. ּ ֶּתן ִלי ָהִראׁשֹון ְוַהמוְבַחר ִמּכֹל ָמה ׁשְ כֹוָרְתך, ּ ֶָתן ִלי ּבְ ּ ,
כֹוָרְתך ִלי) בראשית כה(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ִָמְכָרה ַכיֹום ֶאת ּבְ ַהֵלב ְמַהְרֵהר . ּקֹוְנִמיָתא ְדָתִאיָבא, ּ ַּעד ׁשֶ
ַמֲאָכל ב ּבַ ֵבד, ְּוחֹוׁשֵ ַמֲאָכל. ּבֹוֵלַע ַהּכָ א ּבַ ּסוָפא וִהְרהוָרא ְדִלּבָ ְּדִאְלָמֵלי ַההוא ּכִ ּ ּ ּ ּ ֵבד ּלא יו, ּ ְּכלו ַהּכָ

י יֹוֵסי ן ֶדֶרך ָהֲעָבִדים, ְּוָהֵאָבִרים ִלְבלֹוַע ְדָאַמר ִרּבִ ְּכֵ ָהָאדֹון אֹוֵכל, ּ ֵאיָנם אֹוְכִלים ַעד ׁשֶ י . ׁשֶ ָאַמר ִרּבִ
ן, יֹוֵסי ִתיב ְלַאַחר ּכֵ ים) בראשית כה(, ּכְ ו ֶלֶחם וְנִזיד ֲעָדׁשִ ים. ְּוַיֲעֹקב ָנַתן ְלֵעׂשָ ַּגְלַגִלין ְס, ַּמהו ֲעָדׁשִ ּ

ֻגְלַגְלָתא ּּכְ ַעְלָמא, ּ ְּוַגְלַגָלא ָסִביב ּבְ לֹוַמר. ּ י ֵמָאְרֵחיה, ּכְ ְּדָלא ִאְתְנׁשֵ ר ָנׁש. ּ ך הוא ּבַ ּּכָ ַההוא ִזְמָנא ַאף , ְ ּּבְ
ֵלימוָתא ֶליֱהִוי ַּעל ַגב ְדָכל ַההוא ִטיבו ִויָקר וׁשְ ּ ּ ּ ּ ֵתי , ּ ָּאְרֵחיה ְדַעְלָמא ְלֵמיַכל וְלִמׁשְ ּ יּ   .ָלא ִיְתְנׁשֵ

ָבן, ַמְתִניִתין ע רוחֹות ָהעֹוָלם ְמַנׁשְ ְּתַנן ַאְרּבַ ִריך הוא ְלִהְתעֹוֵרר רוַח ֶאָחד ְלַקִיים , ּּ א ּבְ ְּוָעִתיד קוְדׁשָ ּ ּ ְּ

ַּהגוף לול ִמד, ּ ְיֵהא ּכְ ע רוחֹות ּבִֹאי ָהרוַח) יחזקאל לז(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב . ּרוחֹות' ּׁשֶ ֵּמַאְרּבַ ַאְר. ּ ע ָלא ּבְ ּבַ
ע רוחֹות ָהעֹוָלם ִתיב ֶאָלא ֵמַאְרּבַ ּּכְ ְעָתם, ּ לול ֵמַאְרּבַ ְיֵהא ּכָ ּׁשֶ ּאֹותֹו ָהרוַח הוא רוַח ַהמֹוִליד, ְוָתאָנא. ּ ּ ּ ּ ,

ּהוא ָהרוַח ָהאֹוֵכל ְוׁשֹוֶתה יַח. ּ ין ָהעֹוָלם ַהְזה ִלימֹות ַהָמׁשִ ְּוֵאין ּבֵ ְלָב, ּ ְעּבוד ַמְלֻכיֹות ּבִ ֶּאָלא ׁשִ ּ ין . דּ ְוֵאין ּבֵ
ַגת ְיִדיָעה, ּעֹוָלם ַהֶזה ִּלְתִחַיית ַהֵמִתים ֶאָלא ְנִקיות וַהׂשָ ּּ ּ   .ַּרב ַנְחָמן ָאַמר ְוֲאִריכות ָיִמים. ּּ

יַח וְתִחַיית ַהֵמִתים ַלאו ַחד הוא ָּאַמר ַרב יֹוֵסף וִכי ְימֹות ַהָמׁשִ ּּ ית ַהִמְקָדׁש , ִּדְתַנן. לא, ָּאַמר ֵליה. ּּ ּּבֵ ּ
ֶּדם ְלִקּבוץ ָגֻליֹותקֹו ּ ִּקּבוץ ָגֻליֹות, ּ ּ ּקֹוֶדם ִלְתִחַיית ַהֵמִתים, ּ ֻכָלם, ּ ּבְ ּוְתִחַיית ַהֵמִתים הוא ַאֲחרֹון ׁשֶ ּ ּּ ְּמָנא . ּ
ַלםִ◌ ה) תהלים קמז(ִּדְכִתיב , ָלן ׁש ' ּּבֹוֵנה ְירוׁשָ בוֵרי ֵלב וְמַחּבֵ ס ָהרֹוֵפא ִלׁשְ ָרֵאל ְיַכּנֵ ִּנְדֵחי ִיׂשְ ּ

ּזֹו ִהיא ְתִחַיית ַהֵמִתים. בֹוָתםְּלַעְצ בוֵרי ֵלב ַעל ֵמֵתיֶהם, ּּ ִהיא ָהְרפוָאה ִלׁשְ ּׁשֶ ַלםִ◌ ְתִחָלה. ּ ּּבֹוֵנה ְירוׁשָ ּ ּ ,
ס ָרֵאל ְיַכּנֵ בוֵרי ֵלב ַאֲחרֹון ַעל ַהּכֹל, ְוַאֲחָריו ִנְדֵחי ִיׂשְ   .ְּוָהרֹוֵפא ִלׁשְ

ּבוץ ָגֻליֹות ִל' מ, ְּתַנן ָנה קֹוֶדם ַהּקִ ּׁשָ ּ ְּתִחַיית ַהֵמִתיםּ ָנה, ּ ִעים ׁשָ ן ַאְרּבָ ְדַאְמִריָנן ַוְיִהי ִיְצָחק ּבֶ ַהאי . ּּכִ
ָנה' מ ַּמאי ֲעִביְדַתְייהו, ׁשָ רֹוָקא. ּ י ּבְ ֲהָנא ָאַמר ִרּבִ ּבוץ ָגֻליֹות ַעד ְתִחַיית ַהֵמִתים, ָאַמר ַרב ּכַ ִּמּקִ ּ ּּ ּ ָמה , ּ ּּכַ

ָמה ִמְלָחמֹות ִיְתעֹוְרר, ָּצרֹות ָרֵאלּּכַ ְמַלט ֵמֶהם, ּו ַעל ִיׂשְ ֵרי ַהּנִ ֵעת ַהִהיא ) דניאל יב(, ִּדְכִתיב, ְוַאׁשְ ּבָ
ֶפר ּסֵ תוב ּבַ ְמָצא ּכָ ל ַהּנִ ִּיָמֵלט ַעְמך ּכָ ּ ּ י ְיהוָדה ָאַמר ֵמָהָכא. ָּ נו ְוִיָצְרפו ) דניאל יב(, ִּרּבִ ְררו ְוִיְתַלּבְ ִּיְתּבָ ּ ּּ

ים י ִיְצָחק ָאַמר ֵמָהָכ. ַרּבִ ְבחֹון ֶאת ַהָזָהב) זכריה יג(, אִּרּבִ ֶסף וְבַחְנִתים ּכִ ְצרֹוף ֶאת ַהּכֶ ּוְצַרְפִתים ּכִ ּ ּ ּ ּּ ּ .
ּוְבאֹוָתם ַהָיִמים ר ֹיאְמרו , ּ ִּיְהיו ָיִמים ֲאׁשֶ ֶהם ֵחֶפץ) קהלת יב(ּ ַיַעְברו ַהָצרֹות ַעד , ֵאין ִלי ּבָ ָעה ׁשֶ ּוִמׁשָ ּּ ּּ

ְּתִחַיית ַהֵמִתים מ ָנה' ּּ   .ׁשָ

ר ְוגו) יהושע ה(ָּתא ֲחֵזי , ָנא ָאַמרַּרב הו ִמְדּבָ ָרֵאל ּבַ ֵני ִיׂשְ ָנה ָהְלכו ּבְ ִעים ׁשָ י ַאְרּבָ ּּכִ ר ֹלא ' ּ ֲאׁשֶ
קֹול ה ְמעו ּבְ ַהאי ַגווָנא ', ּׁשָ י יֹוֵסף. ָהָכא) גופא(ּכְ ל ִאֵלין ַחד ִמָלה ָאְמרו, ָאַמר ִרּבִ ּּכָ ּ ָנה ' ּוְלסֹוף מ, ּ ׁשָ
ַהָצרֹות ַיַעְב ִעים ִיְכלוּׁשֶ ּרו ְוָהְרׁשָ ִּיְחיו ַהֵמִתים ׁשֹוְכִני ָעָפר, ּ ִּמׁשום ִדְכִתיב, ַמאי ַטֲעָמא. ּ ּ ֹלא ) נחום א(, ּ

ָּתקום ַפֲעַמִים ָצָרה ּ ָעְברו, ּ ֶמה ׁשֶ ּוַדי ָלֶהם ּבַ ּוִמְזַמן ְתִחַיית ַהֵמִתים. ּ ּּ ּ ִיׁשובֹו, ּ ב ַעְלָמא ּבְ ִּיְתייׁשֵ ֲּהָדא הוא , ּ
יֹום ַההוא ִיְהֶיה ה) כריה ידז(, ִדְכִתיב ּּבַ מֹו ֶאָחד' ּ   .ֶּאָחד וׁשְ



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]240דף [ -ּ

ן ֲעָרך י ֶאְלָעָזר ּבֶ ַע, ֲהָוה ָיִתיב, ְַרּבִ י ְיהֹוׁשֻ ַנְפׁשֹוי ָטֵפי ֲעאל ְלָקֵמיה ָרּבִ ָאַמר . ּוֲהוה ָקא ִמְצָטֵער ּבְ
ֵּליה ֵחיזו ְנִהירוו ּבוִציָנא ְדֲעְלָמא ָלָמה ֲחׁשֹוָכן ּ ּ ּ י, ָּאַמר ֵליה. ּ ֵּחיזו וְדִחילו ָסִגי ֲעאל ּבֵ ּ ּ ְּדָהא ֲאָנא ַחֵמי , ּ

ָּמה ְדִאְתַערו ַחְבָרָנא ָמאֵרי ַמְתִניָתא ין, ּ אַרת ֲעָלְייהו רוַח ַקִדיׁשִ ְּדׁשָ ּ ּ ְּוַההוא ְדִאְתֲערו. ּ ִתיָתֵאי ְיֵהא , ּ ְּדְבׁשְ
ּפוְרָקָנא ִפיר, ּ א ְיֵתיָרא ַעל ִאינו. ּׁשָ ִתיָתֵאי ִלְזַמן , ּן ָדְייָרא ַעְפָראֲּאָבל ֲאָנא ַחֵמי אֹוְרּכָ ִּדְבֶאֶלף ׁשְ

יה) א''ע' שמות י( ִנין ִמּנֵ ע ֵמאֹות וְתַמְנָיא ׁשְ ַּאְרּבַ ִקיוֵמיהֹון, ּ ל ָדְייֵרי ַעְפָרא ּבְ ִּיְהיו ָקְייִמין ּכָ ּ ך . ּּ ְוְבִגיֵני ּכָ ּ
ֵני ֵחת, ִּאְתָערו ֲחֵביָרָנא ַּעל ְפסוָקא ְדָקָרא לֹון ּבְ ּ ְּדִיְתָערון ְלח, ת''ֵח, ּ ָנה''ּ ויקרא (, ְּוַהְיינו ִדְכִתיב, ת ׁשָ

ַנת ַהיֹוֵבל ַהזֹאת ָתׁשובו ִאיׁש ֶאל ֲאחוָזתֹו) כה ׁשְ ּּבִ ּ ּ ּ ּ ַתֵלם ַהזֹא. ּ ִיׁשְ ׁשֶ ּּכְ ּ ּ ע , ת''ּ ת ֲאָלִפים וַאְרּבַ הוא ֲחֵמׁשֶ ּׁשֶ
ָּתׁשובו ִאיׁש ֶאל ֲאחוָזתֹו, ֵּמאֹות וְתַמְנָיא ּ ּ ָמ, ּ ִהיא ֲאחוָזתֹו וַנֲחָלתֹו, תֹוֶאל ִנׁשְ   .ּׁשֶ

י ָלך ַהאי) עוד( ַע לא ִתְקׁשֵ י ְיהֹוׁשֻ ְָאַמר ִרּבִ ְּדָהא ָתִניָנן ג, ּ תֹות ֵהן' ּ ל , ּּכִ ל ַצִדיִקים ְגמוִרים וׁשֶ ּׁשֶ ּּ ּ
ינֹוִנים ל ּבֵ ִעים ְגמוִרים ְוׁשֶ ְּרׁשָ ל ֵמֵתי ֶאֶר. ּ ִקיָמה ׁשֶ ַּצִדיִקים ְגמוִרים ְיקומון ּבְ ּ ּ ּּ ָרֵאלּ ָמה , ץ ִיׂשְ ֵּמַהיֹום ּכַ ּ

ִנים ְתִחָלה, ׁשָ ֵהם קֹוְדִמים ּבַ ּׁשֶ ל ִקּבוץ ָגֻליֹות, ּ ִעים ׁשֶ ַנת ָהַאְרּבָ ׁשְ ּּבִ ּ ָלם. ּ ע , ְּוָהַאֲחרֹוִנים ּכֻ ִלְזַמן ַאְרּבַ
י ׁשִ ָנה ְלֶאֶלף ַהׁשִ ֹמֶנה ׁשָ ֵּמאֹות וׁשְ ּ ְדָקֲאָמָרן, ּ א. ּכִ ה ְלַהאי ָאְרּכָ ין ,ַמאן ִיְזּכֶ ִקיום ָדֵתיה ּבֵ ּ ַמאן ִיְתַקִיים ּבְ ּ ּ ּ ּ

אי, ַהאי ִזְמָנא ַנְפׁשָ ְּוַעל ָדא ִאְצַטֵעיְרָנא ּבְ ּ.  

י, ָּאַמר ֵליה ְתׁשוָבה ִיְתַקַדם ּכָֹלא, ָחַזר וָאַמר. ז''ְיִהי ָר, ְיִהי אֹור) בראשית א(, ָּהא ָתִניָנן, ִרּבִ ּּבִ ּ ּ .
ַע י ְיהֹוׁשֻ ל יֹוָמא, ַּמְרְת ָהִכיִּאי ָלאו ְדֲא, ָאַמר ִרּבִ ַּאְחִסיְמָנא פוִמין ְלִמְצֵפי פוְרָקָנא ּכָ ּּ ּ ּ ישעיה (, ִּדְכִתיב, ּ

ַּמהו ְיׁשועֹות. ֹּחֶסן ְיׁשועֹות) לג ָכל יֹום, ּ ֵּאלו ַהְמַצִפים ְיׁשועֹות ּבְ ּּ ּ ּ.  

י ֶאְלָעָזר ָּמה הוא ַדְעתֹוי ְדִרּבִ ים) דניאל יב(, ַּהְיינו ִדְכִתיב. ּּ ִני ַאְדַמת ָעָפר ָיִקיצוְוַרּבִ ּ ִמיׁשֵ ַמע . ּ ַמׁשְ
ַחִייֶהם קֹוֶדם ֶזה ְקָדִמים ּבְ ֵני ֵאלו ֵהם ַהַצִדיִקים ַהּנִ ִּדְכִתיב ִמיׁשֵ ּ ּ ּ ּּ ִנים ֵהם ִנְקָדִמים. ּ ְּוַכָמה ׁשָ י ְיהוָדה , ּ ִּרּבִ

ִנים ר ׁשָ י ִיְצָחק אֹוֵמר. אֹוֵמר ָמאַתִים ְוֶעׂשֶ ָנה''רד, ִּרּבִ . 'ּד ִמַיֲעֹקב ְוגו''ְוִיְר) במדבר כד(, ִתיבִּדְכ, י ׁשָ
ל ָאָדם''יר ָאר ּכָ ָנה ִנְקָדִמים ַהַצִדיִקים ִלׁשְ ּד ׁשָ ּּ ָעָפר, ַרב ַנְחָמן ָאַמר. ּ ְבָלה ּבֶ ּנִ יעור ׁשֶ ְּלִפי ַהׁשִ ָּאַמר ֵליה . ּ

י יֹוֵסי ה ְתִחיֹות ֲהוו, ִרּבִ ן ַהְרּבֵ ִּאם ּכֵ ּ ל ַהְתִחיֹות ִי, ּ ֶּאָלא ּכָ ּ אֹותֹו ַהְזַמןּ ְּהיו ּבְ ָחזֹון , ּ ּוַהאי ְדִאְתָמר ּבְ דניאל (ּ
ְּוֱאֶמת ַהָדָבר ְוָצָבא ָגדֹול) י יֵמי ) בראשית כו. (ּ ר ָהָיה ּבִ ָאֶרץ ִמְלַבד ָהָרָעב ָהִראׁשֹון ֲאׁשֶ ַּוְיִהי ָרָעב ּבָ

הו ָפַתח ְוָאַמר. ַאְבָרָהם י ַאּבָ ִּרּבִ ַהֶמֶלך) שיר השירים א(, ּ ְַעד ׁשֶ ְמִסּבֹו ִנְרִדי ָנַתן ֵריחֹוּ ע , ְּדָתִניָנן. ּ ּבִ ַאְרּבַ
ים ְמׁשוִנים זֹו ִמזֹו ַיַעְברו ַהַצִדיִקים ֶלָעִתיד ָלֹבא ע ְזַמּנִ ְּתקופֹות ְוַאְרּבַ ּ ּ ּּ ֶגא ַהָחְכָמה , ָהֶאָחד. ּּ ּאֹותֹו ְזַמן ִיׂשְ

ְז יגו ּבָ לֹא ִהׂשִ ָגה ַמה ׁשֶ יגו ַהׂשָ עֹוָלם ְוַיׂשִ ּּבָ ּּ ּ ּ י ִפְנָחס, ְּדָתִניָנן. ה ָהעֹוָלםּּ ַגת ַהַצִדיִקים ֶלָעִתיד , ָּאַמר ִרּבִ ַּהׂשָ ּ ּ
ֵרת ִדְכִתיב, ָלֹבא ּיֹוֵתר ִמַמְלֲאֵכי ַהׁשָ ּ ים) ישעיה יא(, ּ ַמִים ַלָים ְמַכּסִ ּּכַ קון . ּ ִני ִתְתַעּסְ ַּהׁשֵ ּ עד כאן ) (חסר(ּ

  )מדרש הנעלם

י ִיְצָחק ְוָאַמר ַקְחּתֹו ֶאת ִרְבָקה )ת כהבראשי(. ָּפַתח ַרּבִ ָנה ּבְ ִעים ׁשָ ן ַאְרּבָ  ַוְיִהי ִיְצָחק ּבֶ
ָנה. 'ְוגו ִעים ׁשָ ן ַאְרּבָ ד ָנִסיב ָלה , ּבֶ ָנה ּכַ ִעים ׁשָ ן ַאְרּבָ אי ֲאָתא ְלִמְמֵני ָהָכא ְדֲהָוה ּבֶ ַּאּמַ ּ

ָצפֹון ְוָדרֹום, ְלִרְבָקה ִליל ִיְצָחק ּבְ ֶּאָלא ַוַדאי ָהא ִאְתּכְ ֶא, ּ א וַמָיאּבְ ּׁשָ ּוְכֵדין ֲהָוה ִיְצָחק , ּ
ַקְחּתֹו ֶאת ִרְבָקה ָנה ּבְ ִעים ׁשָ ן ַאְרּבָ ת. ּבֶ ׁשֶ ַמְרֶאה ַהּקֶ ָּירֹוק ִחַוור סוָמק, ּכְ ִנים . ּ לׁש ׁשָ ת ׁשָ ּבַ

ה ִרְבָקה, ָּאִחיד ּבָ ה ּבְ ד ָאִחיד ּבָ ים, ְוַכד אֹוִליד. ּּכַ ׁשִ ן ׁשִ ְדָקא ְי, אֹוִליד ּבֶ ּאות ְלאֹוָלָדא ּכְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]241דף [ -ּ

ֵלם ִגין ְדִיפוק ַיֲעֹקב ׁשָ ּּבְ ְדָקא ְיאות, ּ ָנה ּכְ ים ׁשָ ׁשִ ן ׁשִ ְּוֻכְלהו ָאִחיד ְלהו ַיֲעֹקב ְלָבַתר, ִּמּבֶ ּ ּ ,
ִלים ַבר ׁשְ   .ְוִאְתֲעִביד ּגְ

י י ִמַפַדן ֲאָרם ֲאחֹות ָלָבן ָהֲאַרּמִ תוֵאל ָהֲאַרּמִ ת ּבְ ּּבַ ַּמאי ִאְכַפת ָלן ּכוֵלי ַהאי, ּּ ְּדָהא , ּ
ָמר  ָבר ִאּתְ ּ וְבתוֵאל ָיַלד ֶאת ִרְבָקה ְוגו)בראשית כד(ּכְ י ', ּ תוֵאל ָהֲאַרּמִ ת ּבְ א ָאַמר ּבַ ּתָ ְּוַהׁשְ

ּוְלָבַתר ִמַפַדן ֲאָרם י, ּ ֶּאָלא אוְקמוָה. ּוְלָבַתר ֲאחֹות ָלָבן ָהֲאַרּמִ ּ ִעים ְוִאיִהי , ּ ין ְרׁשָ ְּדֲהַות ּבֵ
עֹוָבַדְייהו תוֵאל וִמַפַדן ֲאָרםְּדֲה, ָּלא ָעְבַדת ּכְ ת ּבְ ַּות ּבַ ּ ְּוֻכְלהו ַחָייִבין , ַוֲאחֹות ָלָבן, ּ ּ ּ

א עֹוָבַדְייהו, ְלַאְבָאׁשָ ָרן ְוָלא ֲעָבַדת ּכְ ְּוִהיא ָסְלָקא עֹוָבִדין ְדָכׁשְ ּ.  
ָלא ּכָ א ִאית ְלִאְסּתַ ּתָ יר, ַהׁשְ ִנין אֹו ַיּתִ ִרין ׁשְ ת ֶעׂשְ ת ׁשְ, ִאי ִרְבָקה ֲהַות ּבַ לׁש אֹו ּבַ

ֵרה עֹוָבַדְייהו, ֶעׂשְ ָבָחא ִדיָלה ְדָלא ָעְבַדת ּכְ ֵדין הוא ׁשְ ּּכְ ּ ּ ִנים , ּ לׁש ׁשָ ת ׁשָ ָען ּבַ ֲאָבל ַעד ּכְ
ָבָחא ִדיָלה, ֲהַות ִנים ֲהַות. ַּמאי ׁשְ לׁש ׁשָ ת ׁשָ י ְיהוָדה ּבַ ל , ָּאַמר ִרּבִ ְוָעִביַדת ְלַעְבָדא ּכָ

  .ַּההוא עֹוָבָדא

  א''דף קלזע
י ִיְצָחקָאַמר ִר ב ְדכוַלי ַהאי ָעְבַדת, ּבִ ַּאף ַעל ּגַ ָּלא ְיַדְעָנא עֹוָבָדָהא ִאי ִאינון , ּ

ָראן אֹו ָלאו ׁשֵ א ֲחֵזי, ֶּאָלא) א''דף קלזע(. ּכְ ִתיב, ּתָ ין )שיר השירים ב(, ּכְ ה ּבֵ ּנָ ׁשֹוׁשַ  ּכְ
נֹות ין ַהּבָ ן ַרֲעָיִתי ּבֵ ה. ַהחֹוִחים ּכֵ ּנָ ׁשֹוׁשַ ֶנֶס, ּכְ ין אוְכלוָסָהא ָּדא ּכְ ָרֵאל ְדִאיִהי ּבֵ ּת ִיׂשְ ּ ּ

ין ּכוִבין ַוְרָדא ּבֵ ּּכְ ְטָרא ְדַאְבָרָהם ְדִאיהו ֶחֶסד ִעָלָאה ְוֲעִביד , ְּוָרָזא ְדִמָלה. ּ ִּיְצָחק ָאֵתי ִמּסִ ּ ּ
ְרָיין ל ּבִ ָיא, ֶחֶסד ִעם ּכָ ב ְדִאיהו ִדיָנא ַקׁשְ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ ְטָרא. ּ  ְדִדיָנא ְוִרְבָקה ָאַתת ִמּסִ

ִיְצָחק ַרת ּבְ יַנְייהו ְוִאְתַחּבְ ְלַקת ִמּבֵ ָיא ְוִאְסּתַ ַּקׁשְ ָיא , ּ ְטָרא ְדִדיָנא ַקׁשְ ְּדָהא ִרְבָקה ִמּסִ ּ
ְטָרא ְדִדיָנא ַרְפָיא ֲהַות, ַאְתָיא ב ְדִאיִהי ִמּסִ ה ְוִיְצָחק , ְּוַאף ַעל ּגַ ֵלי ּבָ ְּוחוָטא ְדֶחֶסד ּתָ ּ

ָיא ְוִאיִהי ין ַהחֹוִחים ֲהוו,  ַרְפָיאִּדיָנא ַקׁשְ ה ּבֵ ּנָ ׁשֹוׁשַ ָלא ָיִכיל , ְּוִאי ָלאו ְדִאיִהי ַרְפָיא. ּּכְ
ָיא ְדִיְצָחק ל ִדיָנא ַקׁשְ ַגְווָנא ָדא. ַּעְלָמא ְלִמְסּבַ ִריך הוא ְמַזֵווג ִזווִגין , ּכְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ

ַעְלָמא ּקָ, ּבְ ִגין ְלִאְתּתַ יף ְוַחד ַרְפָיא ּבְ ּקִ ם ָעְלָמאַחד ּתַ ּסֵ   .ָּנא ּכָֹלא ְוִיְתּבַ
י ְיהוָדה ֲאַבְתֵריה ְוָאַמר ָּפַתח ִרּבִ ּ ּתֹו)בראשית כה(, ּ ר ִיְצָחק ַלְיָי ְלֹנַכח ִאׁשְ ַּמהו . ּ ַוֶיְעּתַ

ר ָנא, ַּוֶיְעּתַ ְּדָקִריב ֵליה ָקֵרּבָ ְּוַצֵלי ֲעָלה, ּ ָנא ָקִריב. ּ , ִּדְכִתיב, עֹוָלה ָקִריב. ּוַמה ָקְרּבָ
ִתיב ָהָכא ַוֵיָעֶתר לֹו ְיָי, ּ ַוֵיָעֶתר לֹו ְיָי)אשית כהבר( ּ ַוֵיָעֶתר )שמואל ב כד(ּוְכִתיב ָהָתם , ּּכְ

ן', ֱאלִהים ָלָאֶרץ ְוגו אן ָקְרּבָ ן ַאף ּכָ ַּמה ְלַהָלן ָקְרּבָ ר ִיְצָחק. ּ ִתיב ַוֶיְעּתַ ּוְכִתיב ַוֵיָעֶתר , ּּכְ ּ
א ִמְלֵעיָלא ְלֳק, לֹו ְּדָנַפק ֶאׁשָ אּ א ִדְלַתּתָ   .ְבָלא ֶאׁשָ

ר ִיְצָחק, ָדָבר ַאֵחר ְּדַצֵלי ְצלֹוֵתיה. ַּוֶיְעּתַ ִנין, ּּ י ַמָזָלא ַעל ּבְ , ְּוָחַתר ֲחִתיָרה ְלֵעיָלא ְלַגּבֵ
ִנין ְלָיין ּבְ ַההוא ֲאַתר ּתַ ְּדָהא ּבְ ְתַפֵלל ַעל ה)שמואל א א(, ִּדְכִתיב, ּ ּ ַוּתִ ּוְכֵדין ַוֵיָעֶתר לֹו ', ּ ּ

ְקֵרי ַוֵיָעֶתר לֹו ֶאָלא ַוֵיָחֶתר לֹו, ְיָי ַּאל ּתִ ִריך הוא, ּּ א ּבְ ֲּחִתיָרה ָחַתר ֵליה קוְדׁשָ ּ יל , ְּ ְוַקּבִ
ּתֹו, ֵּליה ַהר ִרְבָקה ִאׁשְ   .ּוְכֵדין ַוּתַ



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]242דף [ -ּ

  ב''דף קלז ע
א ֲחֵזי ֵתיה ְוָלא אֹוִליַדת, ּתָ ֵהי ִיְצָחק ִעם ִאּתְ ּתָ ִנין ִאׁשְ ִרין ׁשְ ַּעד ְדַצֵל, ֶּעׂשְ . ּי ְצלֹוֵתיהּ

ְצלֹוְתהֹון ְדַצִדיַקָיא ִריך הוא ִאְתָרֵעי ּבִ א ּבְ ִגין ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ ּ ּ יה ְצלֹוְתהֹון , ְּ א ְדָבָעאן ַקּמֵ ְעּתָ ׁשַ ּּבְ ּ
ַּעל ַמה ְדִאְצְטִריכו א ְלָכל ַמאן , ַמאי ַטְעָמא. ּ י ְוִיּתֹוַסף ְרבות קוְדׁשָ ִגין ְדִיְתַרּבֵ ּּבְ ּ דף קלז (ּ

ְצלֹוְתהֹון ְדַצִדיַקָייאְּדִאְצ) ב''ע ְּטִריך ּבִ ּ ּ ְ.  
א ֲחֵזי ִנין, ּתָ ן ֵליה ּבְ ִריך הוא ְדִיּתֵ א ּבְ י קוְדׁשָ ַּאְבָרָהם ָלא ַצֵלי ַקּמֵ ּ ּ ְּ ָרה , ּ ב ְדׂשָ ַּאף ַעל ּגַ
ִתיב, ְוִאי ֵתיָמא. ֲעָקָרה ֲהַות ִגין ,  ֵהן ִלי לא ָנַתּתָ ָזַרע)בראשית טו(, ָהא ּכְ ַּההוא ָלאו ּבְ

י ָמֵריה)א ההוא לא בעי בנין''נ(לֹוָתא ֲהָוה ְצ ֵעי ַקּמֵ ּתָ ַמאן ְדִמׁשְ ּ ֶאָלא ּכְ ּ ֲּאָבל ִיְצָחק ַצֵלי . ּ
ֵתיה ֵתיה, ַּעל ִאּתְ ִגין ְדָהא ִאיהו ֲהָוה ָיַדע ְדָלאו ִאיהו ָעָקר ֶאָלא ִאּתְ ּּבְ ּ ּ ְּדִיְצָחק ֲהָוה ָיַדע , ּּ

ָרָזא ְדָחְכְמָתא ין, ּבְ ְבִטיןְּדַיֲעֹקב ַזּמִ ְתֵריַסר ׁשִ יה ּבִ ּ ְלֵמיַפק ִמּנֵ ַהאי , ּ ֲאָבל ָלא ָיַדע ִאי ּבְ
ָאֳחָרא ָתא ִאי ּבְ ּתֹו ְוָלא ְלֹנַכח ִרְבָקה, ִאּתְ   .ְּוַעל ָדא ְלֹנַכח ִאׁשְ

י ְיהוָדה ֵריה ְדִרּבִ ָּאַמר ַההוא ַרְבָיא ּבְ ּ ּ ל , ּ אי ָלא ָרִחים ֵליה ִיְצָחק ְלַיֲעֹקב ּכָ ִּאי ָהִכי ַאּמַ
ו מֹו ְלֵעׂשָ ך ּכְ ְבִטין, ְּכָ ֵריַסר ׁשִ יה ּתְ ין ִאיהו ְלַקְייָמא ִמּנֵ ּהֹוִאיל ְוֲהָוה ָיַדע ְדַזּמִ ּ ָּאַמר ֵליה . ּ
ִפיר ָקֲאַמְרּתְ ַתר ִזיֵניה, ּׁשַ יך ְוָאִזיל ִזיָנא ּבָ ל ִזיָנא ָרִחים ֵליה ְלִזיֵניה ְוִאְתְמׁשִ ֶּאָלא ּכָ ּ ְּ ּ.  

א ֲחֵזי ו ָנַפק סו, ּתָ ָמה ִדְכִתיבֵּעׂשָ לֹו )בראשית כה(, ָמק ּכְ ּ ַוֵיֵצא ָהִראׁשֹון ַאְדמֹוִני ּכֻ ּ
ָיא ִדְלֵעיָלא', ְוגו ְּוִאיהו ִזיָנא ְדִיְצָחק ְדִאיהו ִדיָנא ַקׁשְ ּ ו, ּ יה ֵעׂשָ ָיא , ְּוָנַפק ִמּנֵ ִּדיָנא ַקׁשְ

א ְדַדְמָיא ְלִזיֵניה ְּלַתּתָ יר ִמַיֲעֹקב ְוַעל , ְּוָכל ִזיָנא ָאִזיל ְלִזיֵניה, ּ ו ַיּתִ ָּדא ָרִחים ֵליה ְלֵעׂשָ ּ ּ
ָמה ִדְכִתיב ִפיו)בראשית כה(, ּכְ י ַצִיד ּבְ ו ּכִ י ַצִיד . ּ ַוֶיֱאַהב ִיְצָחק ֶאת ֵעׂשָ ִתיב ָהָכא ּכִ ּכְ

ִפיו ּבֹור ַצִיד ִלְפֵני ְיָי )בראשית י(ּוְכִתיב ָהָתם , ּבְ ִנְמֹרד ּגִ ן ֵיָאַמר ּכְ   . ַעל ּכֵ

  א''דף קלח ע
י ִיְצָחקָא ִתיב, ַמר ִרּבִ ה )בראשית כה(, ּכְ ן ָלּמָ ה ַוּתֹאֶמר ִאם ּכֵ ִקֵרּבָ ִנים ּבְ ּ ַוִיְתֹרֲצצו ַהּבָ ּ ּ

ֶלך ִלְדרׁש ֶאת ְיָי ם ְוֵעֶבר. ְלָאן ֲאַתר ָאְזַלת, ְֶזה ָאֹנִכי ַוּתֵ א ְדׁשֵ ַּוִיְתֹרֲצצו . ְּלֵבי ִמְדְרׁשָ ּ
ה ִקְרּבָ ִנים ּבְ ן ֲהָוה , ַּהּבָ ַיֲעֹקבְּדַתּמָ יה ּבְ ו ֲאַגח ְקָרָבא ּבֵ ע ְדֵעׂשָ ַּההוא ָרׁשָ ּ ַּוִיְתֹרֲצצו. ּ ּ ,

ָמה ְדַאְמִריָנן רו ּכְ רו ָדא ִעם ָדא ְוִאְתְפָלגו. ָרַצץ ֶאת מֹוחֹו, ִּאְתּבָ ִּאְתּבָ ּ ּ א ֲחֵזי. ּּ ָּדא , ּתָ
ֵליָמָת, ִּסְטָרא ְדרֹוֵכב ָנָחׁש ְרְסָיא ׁשְ ִסְטָרא ְּוָדא ִסְטָרא ְדרֹוֵכב ַעל ּכָ א ּבְ דף קלח (ּא ַקִדיׁשָ

א) א''ע ְמׁשָ ִסיֲהָרא, ְּדׁשִ א ּבְ ׁשָ ּמָ   .ְלׁשַ
ו ֲאַבְתִריה ְדַההוא ָנָחׁש, ְוָתא ֲחֵזי ך ֵעׂשָ ִגין ְדִאְתְמׁשַ ּּבְ ּ ּ ֲעִקיָמא, ְּ יה ַיֲעֹקב ּבְ , ָּאִזיל ִעּמֵ

ים ָנָחׁש ְדִאיהו ַחּכִ ּּכְ ֲעִקימו, ּ ְּוִאיהו ָאִזיל ּבְ ָמה ְדַא, ּ ָחׁש ָהָיה )בראשית ג(, ּתְ ָאֵמרּכְ  ְוַהּנָ
ים', ָערֹום ְוגו ָנָחׁש. ַחּכִ יה ֲהוו ֵליה ּכְ ְּועֹוָבדֹוי ְדַיֲעֹקב ְלַגּבֵ ּ ְּוָהִכי ִאְצְטִריך ֵליה, ּ ִגין , ְ ּבְ

ְתֵריה ְדַההוא ָנָחׁש ו ּבַ ָכא ֵליה ְלֵעׂשָ ְּלַאְמׁשָ ּ ּ יה, ּ ְּוִיְתְפַרׁש ִמּנֵ ְּוָלא ְיֵהא ֵליה חו, ּ יה ּ ָּלָקא ִעּמֵ
ַעְלָמא ֵדין וְבַעְלָמא ְדָאֵתי ך, ְוָתִניָנן. ּּבְ א ְלָהְרּגְ ַּאְקִדים ַאְנּתְ ְוַקְטֵליה, ָּבָ ִתיב. ּ ֶטן , ּכְ ּבֶ ּבַ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]243דף [ -ּ

א ֵרי ֵליה ְלַתּתָ ָּעַקב ֶאת ָאִחיו ְדַאׁשְ ַההוא ָעֵקב, ּ  ְוָידֹו )בראשית כח(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּּבְ
ֲעֵקב ֵע ואֹוֶחֶזת ּבַ ְפָיא ֵליה, ׂשָ ֵוי ְידֹוי ַעל ַההוא ָעֵקב ְלִאּכַ ְּדׁשַ ּ ּ ּ.  

יה ִמּכֹל ָוֹכל, ָדָבר ַאֵחר ְוָידֹו אֹוֶחֶזת ְּדָלא ָיִכיל ְלֵמיַפק ִמּנֵ ֲעֵקב , ּּ ֶּאָלא ְוָידֹו אֹוֶחֶזת ּבַ
ו ָדא ִסיֲהָרא ו, ֵּעׂשָ ִגין ֵעֶקב ְדֵעׂשָ ָיא ְנהֹוָרא ּבְ ּסְ ְּדִאְתּכַ ְְצְטִריך ֵליה ְלֵמיַהך ְּוַעל ָדא ִא, ּ ְּ
ָחְכְמָתא יה ּבְ ַאְתֵריה, ִּעּמֵ ק ּבְ א ְוִיְתַדּבַ ִגין ְלַדֲחָייא ֵליה ְלַתּתָ ּּבְ ּ מֹו )בראשית כה(. ּ ּ ַוִיְקָרא ׁשְ

ִריך הוא ָקֵרי ֵליה ַיֲעֹקב ַוַדאי. ַיֲעֹקב א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ א ֲחֵזי. ְּ ִתיב, ּתָ  ָהִכי ָקָרא )בראשית כז(, ּכְ
מֹו  ִתיב, ַיֲעֹקבׁשְ מֹו ָלא ּכְ מֹו, ִנְקָרא ׁשְ א , ַּוַיַעְקֵבִני. ֶּאָלא ָקָרא ׁשְ ַּוַדאי ָחָמא ֵליה קוְדׁשָ ּ ּ

א ים ְלַאְבָאׁשָ ִריך הוא ְדָהא ַההוא ִחְוָיא ַקְדָמָאה ִאיהו ַחּכִ ּּבְ ּ ּ ּ יָון ְדֲאָתא ַיֲעֹקב, ְ ָאַמר , ּּכֵ
ים ְלֳקְבֵליה ָּהא ַוַדאי ַחּכִ ּך ָקָרא ֵליה ַיֲעֹקבּוְבִגין ּכָ, ּ ְ.  

ָכל ֲאַתר)א''ב ע''ק(ָהא  ְתָרָאה,  אֹוִקיְמָנא ּבְ א ּבַ ַּוִיְקָרא ְסָתם ַהאי הוא ַדְרּגָ ּ ָמה , ּ ּכְ
ה ְוגו)ויקרא א(, ִדְכִתיב מֹו ַיֲעֹקב. 'ּ ַוִיְקָרא ֶאל מׁשֶ ֵמיה ָלא , ְּוָהָכא ַוִיְקָרא ׁשְ ָכל ֲאַתר ׁשְ ּּבְ
ר ָנׁש ַע)ג אלא''א ל''ד(ִאְקֵרי  ִתיב. ּל ְיָדא ְדּבַ ֲאַתר ָאֳחָרא ַמה ּכְ ּ ַוִיְקָרא )בראשית לג(, ּבְ

ָרֵאל ִריך הוא ָקָרא ֵליה ְלַיֲעֹקב ֵאל, לֹו ֵאל ֱאלֵהי ִיׂשְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ֲאָנא ֱאָלָהא , ָּאַמר ֵליה. ְּ
ֵאי ַתּתָ ִעָלֵאי ְוַאְנּתְ ֱאָלָהא ּבְ   .ּּבְ

  ב''דף קלח ע
ַההוא ִחְוָיא ֲעִקיָמאַיֲעֹקב, ְוָתא ֲחֵזי ָקא ּבְ ו ֲהָוה ֵליה ְלִאְתַדּבְ ּ ֲהָוה ָיַדע ְדֵעׂשָ ּ ּ ְּוַעל ָדא , ּ

ִחְוָיא ֲעִקיָמא ָאֳחָרא יך ֲעֵליה ּכְ ָכל עֹוָבדֹוי ִאְתַמּשִׁ ּּבְ ֲעִקימו) ב''דף קלח ע(, ְ ָחְכְמָתא ּבְ , ּּבְ
י ָהא ְדָאַמר ִרּבִ, ְוַאְתָייא ָדא. ְְוָהִכי ִאְצְטִריך ְמעֹוןּּכִ  )בראשית א(, ַמאי ִדְכִתיב, י ׁשִ

דֹוִלים יִנים ַהּגְ ּנִ ו, ַּוִיְבָרא ֱאלִהים ֶאת ַהּתַ ל ֶנֶפׁש ַהַחָיה )בראשית א(. ָּדא ַיֲעֹקב ְוֵעׂשָ ּ ְוֶאת ּכָ
ת ין ְדֵביַנְייהו, ָהרֹוֶמׂשֶ ָאר ַדְרּגִ ִּאֵלין ׁשְ ּ ּ ים ְלֳקְבֵליה ְד, ּ ַּוַדאי ִאְתֲעִביד ַיֲעֹקב ַחּכִ ּ ַּההוא ּ

  .ְִחְוָיא ָאֳחָרא ְוָהִכי ִאְצְטִריך
ִעיר ָכל ַיְרָחא ְוַיְרָחא ַחד ׂשָ ך ּבְ ְוְבִגין ּכָ ָכא ֵליה ְלַאְתֵריה ְוִיְתְפַרׁש ִמן , ּ ִגין ְלַאְמׁשָ ּּבְ ּ ּ

ִעיר. ִסיֲהָרא יֹוֵמי ְדִכפִוִרי ְלַאְקָרָבא ַההוא ׂשָ ְּוֵכן ּבְ ּ ְלָטָאה ֲעֵל, ּ ָחְכָמה ְלׁשַ ּיה ְוָלא ְוָדא ּבְ
א ל ֲעֹונֹוָתם ֶאל ֶאֶרץ )ויקרא טז(, ִּדְכִתיב, ָיִכיל ְלַאְבָאׁשָ ִעיר ָעָליו ֶאת ּכָ א ַהּשָׂ  ְוָנׂשָ

ֵזָרה ִעיר, ּגְ ו ְדִאיהו ׂשָ ְּואוְקמוָה ְדָדא ֵעׂשָ ּ ּ ּ יה, ּ אות ְלַגּבֵ ָחְכָמה וְבַרּמָ ְּוֹכָלא ּבְ ּ ּ , ַמאי ַטְעָמא. ּ
ום ִדְכִתיב ִּמּשׁ ל)תהלים יח(, ּ ְתַפּתָ ׁש ּתִ א, ּ ְוִעם ִעּקֵ יׁשָ ִגין ְדִאיהו ִחְוָיא ּבִ ּּבְ , ָּעִקים רוָחא, ּ

א ים ְלַאְבָאׁשָ א, ַחּכִ   .ַאְסֵטי ְלֵעיָלא ְוַאְסֵטי ְלַתּתָ

  א''דף קלטע
ך ְוְבִגין ּכָ ָחְכָמה, ּ ִמין ֵליה ּבְ ָרֵאל ְמַקְדִמין ְוַחּכְ ִּיׂשְ ֲעִקימו, ּ ִגין ְדָלא ָיִכיל ְל, ּּבְ א ּּבְ ַאְבָאׁשָ
ְלָטָאה ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא. ּוְלׁשַ ְּוַעל ָדא ַיֲעֹקב ְדִאיהו ּבְ ּ ּ ִגין , ּ ו ּבְ י ְדֵעׂשָ ל עֹוָבדֹוי ְלַגּבֵ ּכָ

א ֵליה ְלַההוא ִחְוָיא ְּדָלא ָיַהב דוְכּתָ ּ ּ ּ א, ּ יה. ְּלָסֲאָבא ַמְקְדׁשָ לֹוט , ְּוָלא ַיְקִריב ְלַגּבֵ ְוָלא ִיׁשְ



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]244דף [ -ּ

ַעְלָמא עוְקָמאְוַעל . ּבְ ָּדא ָלא ִאְצְטִריך ֵליה ְלַאְבָרָהם ְלִאְתַנֲהָגא ּבְ ּ ִגין , ְוָלא ְלִיְצָחק, ְּ ּבְ
ו ְדִאיהו ִסְטָרא ְדַההוא ִחְוָיא ְּדֵעׂשָ ּ ּ ּ ְּדִאיהו ָמאֵריה , ֲאָבל ַיֲעֹקב. ַעד ָלא ֲאָתא ְלַעְלָמא, ּ ּ ּ

ֵעי ֵליה ְלָקְייָמא ְלֳקְבֵלי, ּ ְדֵביָתא)ב''א ע''כ( ּה ְדַההוא ִחְוָיאִּאיּבָ ּ ְּדָלא ָיִהיב ֵליה , ּ ּ
א ְדַיֲעֹקב י ַמְקְדׁשָ ָלל ְלָסֲאָבא ּבֵ ְלָטנוָתא ּכְ ּׁשָ ֵני . ּ ל ּבְ יר ִמּכָ ְְוַעל ָדא ִאְצְטִריך ְלַיֲעֹקב ַיּתִ ּ

ִריך . ַעְלָמא א ּבְ ִרירו חוַלק ַעְדֵביה ְדקוְדׁשָ ין ִאְתּבְ ָרֵאל ַקִדיׁשִ ך ִיׂשְ ְוְבִגין ּכָ ְּ ּ ּ ּ ּ ּ , ִּדְכִתיב, ּהואּ
י ֵחֶלק ְיָי ַעּמֹו ַיֲעֹקב ֶחֶבל ַנֲחָלתֹו)דברים לב( ָעִרים)בראשית כה(.  ּכִ ּ ַוִיְגְדלו ַהּנְ ּ ִסְטָרא . ּ

ָדָלא וְזכוֵתיה ִסַייע לֹון ִרים לֹון ְלִאְתּגַ ְּדַאְבָרָהם ּגָ ּ ּ ּ ִמְצֹות, ּ ך לֹון ּבְ ְהוא ֲהָוה ְמַחּנֵ , ִּדְכִתיב, ּ
י)בראשית יח( ָניו ְוגו ּכִ ר ְיַצֶוה ֶאת ּבָ יו ְלַמַען ֲאׁשֶ ו', ּ ְיַדְעּתִ ָאה ַיֲעֹקב ְוֵעׂשָ בראשית (. ְלַאְסּגָ

ו ִאיׁש יֹוֵדַע ַצִיד ְוגו)כה ָעִרים ַוְיִהי ֵעׂשָ ּ ַוִיְגְדלו ַהּנְ ּ י ֶאְלָעָזר. 'ּ ל ַחד ְוַחד , ָאַמר ִרּבִ ּכָ
ִּאְתְפַרׁש ְלָאְרֵחיה ּא ִדְמֵהיְמנוָתא ְוָדא ְלִסְטָרא ְדֲעבֹוָדה ָזָרהָּדא ְלִסְטָר) א''דף קלטע(, ּ ּ.  

ֵמעֹוי ְדִרְבָקה ל ַחד ָאִזיל ְלִסְטֵריה, ְוֵכן ֲהָוה ּבְ ן ּכָ ְּדַתּמָ עֹוָבִדין . ּ ְדַלת ּבְ ּתַ ְּדַכד ִאיִהי ִאׁשְ ּ
ד ִפּקוֵדי ְדאֹוַרְייָתא ָרן אֹו ֲעָבַרת ְסִמיך ְלֲאַתר ַטב ְלֶמְעּבַ ְּדָכׁשְ ּּ ֲעֹקב ָחֵדי ְוָדִחיק ֲהָוה ַי, ְ

ַטׁש ְלָנְפָקא, ְְוַכד ֲהַוות ָאְזָלא ְסִמיך ְלֲאַתר ֲעבֹוָדה ָזָרה, ְלָנְפָקא ע ּבָ , ַּההוא ָרׁשָ
ְּואוְקמוָה ך. ּ ְוְבִגין ּכָ ִריאו וְנָפקו ְלַעְלָמא, ּ ד ִאְתּבְ ּּכַ ּ ך , ּ ל ַחד ִאְתְפַרׁש ְוָאִזיל ְוִאְתְמׁשַ ְּכָ ּ

יה ְדִאְתֲח דוְכּתֵ ּּבְ ּ ו ִאיׁש יֹוֵדַע )בראשית כה(, ְּוַעל ָדא, ֵּזי ֵליהּ ָעִרים ַוְיִהי ֵעׂשָ ּ ַוִיְגְדלו ַהּנְ ּ ּ
ִפיו)בראשית כה(. 'ַצִיד ְוגו י ַצִיד ּבְ ו ּכִ ָּהא אוְקמוָה, ּ ַוֶיֱאַהב ִיְצָחק ֶאת ֵעׂשָ  )כמה(, ּ
ֶדה, ִּדְכִתיב א ''ד(ּ הוא ָהָיה ִגּבֹור ַצִיד ) יבראשית(, ּוְכִתיב ָהָתם. ִאיׁש יֹוֵדַע ַצִיד ִאיׁש ׂשָ

ֶדה)ג מאי''ל א וְלָקְטָלא לֹון,  ִאיׁש ׂשָ ְּלַקְפָחא לֹון ִלְבֵני ָנׁשָ ְּוִאיהו ָאַמר ְדֲעִביד ְצלֹוָתא , ּ ּ
פוֵמיה ְּוַצִייד ֵליה ּבְ ּ ּ ֶדה. ּ וָבא, ִאיׁש ׂשָ ִיּשׁ ִגין ְדחוַלק ַעְדֵביה ַלאו ִאיִהי ּבְ ּּבְ ּ ּ ֲאַתר , ּ ֶּאָלא ּבְ

ָרא. ָּחרוב ַמְדּבְ ַחְקָלא, ּבְ ֶדה, ּבְ   .ְּוַעל ָדא ִאיׁש ׂשָ
ו, ְוִאי ֵתיָמא ין ְדֵעׂשָ יׁשִ ל עֹוָבדֹוי ּבִ ֵּהיך ָלא ָיַדע ִיְצָחק ּכָ יה, ְ א ֲהַות ִעּמֵ ִכיְנּתָ , ְּוָהא ׁשְ

א ִכיְנּתָ יה ׁשְ ְרָיא ִעּמֵ ְּדִאי ָלא ׁשַ ׁשַ, ּ ֵּהיך ָיִכיל ְלָבְרָכא ֵליה ְלַיֲעֹקב ּבְ א ְדָבְרֵכיהְ ְּעּתָ ֶּאָלא . ּ
ִדיר יה ּתָ ֵביָתא ְוָדְייָרא ִעּמֵ יה ּבְ א ֲהַות ָדְייָרא ִעּמֵ ִכיְנּתָ ַּוַדאי ׁשְ ּ ּ , ֲּאָבל ָלא אֹוְדָעא ֵליה, ּ

ִריך הוא א ּבְ יה ְדקוְדׁשָ ַדְעּתֵ יה ֶאָלא ּבְ ָלא ַדְעּתֵ ֵרך ַיֲעֹקב ּבְ ִגין ְדִיְתּבָ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ְּ , ְְוָהִכי ִאְצְטִריך. ְּ
א ִכיְנּתָ יה ׁשְ י ֲאבוִהי ָעאַלת ִעּמֵ א ְדָעאל ַיֲעֹקב ַקּמֵ ְעּתָ ִּדְבַהִהיא ׁשַ ּ ּ ַדְעּתֹוי . ּ ּוְכֵדין ָחָמא ּבְ

א, ִּיְצָחק ְדִאְתֲחֵזי ִלְבָרָכא ִכיְנּתָ א ִדׁשְ ִריך ִמַדְעּתָ ְּוִיְתּבְ ְ.  

  ב''דף קלטע
א ֲחֵזי . עאל קמיה רבי אלעזר בריה, ייאהוה יתיב רבי שמעון ושאר חבר, א זמנא חדא''ס(, ּתָ

איך לא בעא . מלתא רבתא בעינן למבעי קמך בעניינא דיעקב ועשו, אמהו ליה לרבי שמעון
ועוד דאמר עשו ליצחק , יעקב למיהב לעשו תבשיל דטלופחין עד דזבין ליה בכירותא דיליה

דהאמנתון . אתון חייבים לקבלא מלקות, בהדין שעתא, אמר לון. ויעקבני זה פעמים, אבוהי
. ויעקב איש תם) בראשית כה(, דהא קרא אסהיד עליה, לפתגמי דעשו ושקרתון לפתגמי דיעקב



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]245דף [ -ּ

בגין דעשו הוה סני , כך הוא ענייניה דיעקב עם עשו, אלא. תתן אמת ליעקב) מיכה ז(, ותו כתיב
, דא הוא דכתיבה. והוה בעי מניה דיעקב דלסבה ליה אפילו בלא כסף, לבכירותא בקדמיתא

ּ ַוָיֶזד ַיֲעֹקב ָנִזיד )בראשית כה(. )ויאכל וישת ויקם וילך ויבז עשו את הבכורה) בראשית כה(
ֶדה ְוהוא ָעֵיף ו ִמן ַהּשָׂ ַּוָיֹבא ֵעׂשָ י ֶאְלָעָזר. ּ ִגין , ַּוָיֶזד ַיֲעֹקב, ָאַמר ִרּבִ ָּהא אוְקמוָה ְדָהא ּבְ ּ ּ

ֵעי ֵליהֲאָבל , ֲּאֵבלוָתא ְדַאְבָרָהם ֲהָוה ַּוָיֶזד ִיְצָחק ָנִזיד ִמּבָ ְּדִאיהו , ֶּאָלא ַוָיֶזד ַיֲעֹקב ָנִזיד, ּ ּ
ָרא  יה, ִּדיֵליה) ב''דף קלטע(ֲהָוה ָיַדע ִעּקָ ק ּבֵ ַההוא ִסְטָרא ְדִאְתָדּבַ ּּבְ ּ ּ ך ֲעַבד , ּ ְוְבִגין ּכָ ּ
יִלין סוְמִקין ְבׁשִ ים. ּּתַ יל סוְמָקא, ֲעָדׁשִ ְבׁשִ יָל, ּּתַ ר ֵחיָלא ְותוְקָפא ְדָדָמא ְּדַתְבׁשִ ּא ָדא ִמְתּבַ ּ

ָרא ּתוְקֵפיה ְוֵחיֵליה ִגין ְלַתּבָ ּסוְמָקא ּבָ ּ ּ ך. ּ ְוְבִגין ּכָ ָחְכְמָתא, ּ ְווָנא , ֲּעַבד ֵליה ּבְ ַההוא ּגַ ּּכְ
  .ּסוְמָקא

ֵכירוֵתיה ְלַיֲעֹקב ין ּבְ ן ֵליה ְלַעְבָדא ְוַזּבִ יָלא ִאְזַדּבַ ְבׁשִ ְּוַעל ַההוא ּתַ ּ ּ ּ א .ּ ְעּתָ ּ וְבַהִהיא ׁשַ
א ִדיֵליה י ַדְרּגָ ָרֵאל ְלַגּבֵ ִעיר ַחד ְדִיְקְרבון ִיׂשְ ָּיַדע ַיֲעֹקב ִדְבִגין ׂשָ ּ ּ ּ ְִיְתַהַפך ְלַעְבָדא ִלְבנֹוי , ּ ּ

ָחְכָמה. ְוָלא ְיַקְטֵרג לֹון ו ּבְ יה ְדֵעׂשָ ּוְבֹכָלא ֲאַזל ַיֲעֹקב ְלַגּבֵ ים , ּ ִגין ַההוא ַדְרָגא ַחּכִ ּּבְ
וְּדֵע ַאב , ׂשָ ְפָיא ְוָלא ִאְסּתָ ְלָטָאה ְוִאְתּכַ יֵתיה ְוִאיהו ָיִגין ֲעֵליה)ביה(ְוָלא ָיִכיל ְלׁשַ ּ ּבֵ ּ ּ .

הלעיטני נא מן האדם ) בראשית כח(ל ויאמר עשו אל יעקב ''ומצאנו בספרא אחרינא וז, חסר(
מה דאת אמר כ, בגין דכל מה דאית ביה אדום, אלא, אמאי כתיב תרי זמני האדום. האדם הזה

וארעא דיליה , ותבשילו אדום דכתיב מן האדום האדום הזה. ויצא הראשון אדמוני) בראשית כה(
בראשית (, וגוברין דיליה אדומין דכתיב, ארצה שעיר שדה אדום) בראשית לב(אדומה דכתיב 

דודי צח ) שיר השירים ה(ומאן דזמין לאתפרעא מניה אדום דכתיב . הוא עשו אבי אדום) לו
מי זה בא ) ישעיה סג(וכתיב , מדוע אדום ללבושך) ישעיה סג(, ולבושיה אדום דכתיב, דוםוא

  .)מאדום
י ְיהוָדה ָלָבן ִאְתֲחֵזי ָהִכי, ָּאַמר ִרּבִ א ֲהָוה, ְוֵכן ּבְ ִגין ְדָהא ִאיהו ֳחָרׁשָ ּּבְ ָמה ִדְכִתיב , ּ ּכְ

ְגָלֶלך)בראשית ל( י ַוְיָבַרֵכִני ְיָי ּבִ ּתִ ִליםְוַא, ָ ִנַחׁשְ ַבר ׁשְ ב ְדַיֲעֹקב ִאְקֵרי ּגְ ך , ּף ַעל ּגַ ִגין ּכָ ְּבְ

ַרֲחֵמי ֲהָוה ָאִזיל יה ּבְ ִלים ִעם ַמאן ְדִאְצְטִריך ֵליה ְלֵמיַהך ִעּמֵ ֲּהָוה ׁשְ ּ ְּ ְוִעם ַמאן , ְ
ָיא וַבֲעִקימו ֲהָוה ָאִזיל ִדיָנא ַקׁשְ ְּדִאְצְטִריך ְלֵמיַהך ִעֵמיה ּבְ ּ ּ ְּ ִגין ִדְתֵרי , ְ  )א''ו ע''קמ(ּּבְ

יה ּחוָלֵקי ֲהוו ּבֵ ּ ִתיב, ּ ל)תהלים יח(, ְּוֲעֵליה ּכְ ְתַפּתָ ׁש ּתִ ד ְוִעם ִעּקֵ ְתַחּסָ ִעם . ּ ִעם ָחִסיד ּתִ
ִסְטָרא ְדֶחֶס ָיא, ד''ָּחִסיד ּבְ ִסְטָרא ְדִדיָנא ַקׁשְ ׁש ּבְ ְדָקא ְיאות, ְוִעם ִעּקֵ ּּכָֹלא ּכְ בראשית (. ּ

ָאֶרץ ִמ)כו י ְיהוָדה ָפַתח ְוָאַמר. 'ְּלַבד ָהָרָעב ָהִראׁשֹון ְוגו ַוְיִהי ָרָעב ּבָ ַּרּבִ  ְיָי )תהלים יא(, ּ
ע ְואֹוֵהב  ְנָאה ַנְפׁשֹו)ת נחש''ר(ַּצִדיק ִיְבָחן ְוָרׁשָ ִריך .  ָחָמס ׂשָ א ּבְ ה עֹוָבדֹוי ְדקוְדׁשָ ּמָ ְּכַ ּ ּ

ְקָנן ְּוָכל ַמה ְדִאיהו ָעִביד ּכָֹלא ַעל ִדיָנא, ּהוא ִמְתּתַ ּ ָמה ִדְכִתיב, ּ וְקׁשֹוטּּ  )דברים לכ(, ּכְ
ר הוא ָפט ֵאל ֱאמוָנה ְוֵאין ָעֶול ַצִדיק ְוָיׁשָ י ָכל ְדָרָכיו ִמׁשְ ִמים ָפֳעלֹו ּכִ ַּהּצור ּתָ ּ ּ ּ ּּ ּ.  

  א''דף קמ ע



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]246דף [ -ּ

א ֲחֵזי יה, ּתָ יד ֵליה ְלתֹוַעְלּתֵ ִריך הוא ְלָאָדם ַקְדָמָאה ַעד ְדָפּקִ א ּבְ ָּלא ָדן קוְדׁשָ ּ ּ ּּ ָלא ְּד, ְ
ַאב ִגין ְדָלא ִיְסּתָ יה וְרעוֵתיה ְלֹאַרח ָאֳחָרא ּבְ ִּיְסֵטי ִלּבֵ ּ ּ ּ ר. ּ ּמַ ְוֲעַבר ַעל , ְּוִאיהו ָלא ִאְסּתַ

ן ָדן ֵליה ִדיָנא ִּפּקוֵדי ְדָמאֵריה וְלָבַתר ּכֵ ּ ּ ּ ּ ּ   )א''דף קמ ע(. ּ

ל ָדא ְדָקא ָחֵזי ֵליה, ְּוִעם ּכָ ָּלא ָדן ֵליה ּכְ י, ּ ּה רוְגֵזיה ְוִאְתְקַיים יֹוָמא ַחד ְְואֹוִריך ִעּמֵ ּ ּ ּ
ִנין ְּדִאיהו ֶאֶלף ׁשְ א ְדָלא ֲהָוה ֵליה , ּ ִנים ְדָמַסר ֵליה ְלָדִוד ַמְלּכָ ְבִעים ׁשָ ר ִאינון ׁשִ ּּבַ ּ ּ ּ ּ

לום ְרֵמיה ּכְ ִּמּגַ ּ.  
ַגְווָנא ָדא ִד, ּכְ ין ְדִאיהו ָעִביד ּתָ יׁשִ עֹוָבדֹוי ּבִ ר ָנׁש ּכְ ָּלא ָדן ֵליה ְלּבַ ּ ְּדִאי ָהִכי ָלא , ירּ

ִריך הוא ָאִריך רוְגֵזיה ִעם ַצִדיַקָיא, ָיִכיל ַעְלָמא ְלִאְתַקְייָמא א ּבְ ֶּאָלא קוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ ְ ְוִעם , ּ
ִדיַקָיא יר ִמּצַ יַעָיא ַיּתִ ֵליָמָתא. ַּרּשִׁ א ׁשְ ְתיוְבּתָ ִגין ִדיתובון ּבִ יַעָיא ּבְ ִּעם ַרּשִׁ ּ ּ ְּדִיְתַקְיימון , ּ ּ

ַהאי ַעְל ָמה ִדְכִתיב. ָּמא וְבַעְלָמא ְדָאֵתיּבְ ִּאם ֶאְחפֹץ '  ַחי ָאִני ְנֻאם ְיָי ְוגו)יחזקאל לג(, ּכְ
ע ִמַדְרּכֹו ְוָחָיה' ְוגו ׁשוב ָרׁשָ י ִאם ּבְ ּּכִ ַעְלָמא ֵדין. ּ ַעְלָמא ְדָאֵתי, ְוָחָיה ּבְ ְּוַעל ָדא , ְוָחָיה ּבְ

ִדיר ּאֹוִריך רוְגֵזיה לֹון ּתָ ּ ִגין . ְ ָמה ְדַאִפיק אֹו ּבְ ַעְלָמא ּכְ ְזָעא ָטָבא ּבְ הֹון ּגִ ְּדִיפוק ִמּנְ ּּ ּ
ְזָעא ָטָבא ַרח ְדִאיהו ּגִ ַּאְבָרָהם ִמּתֶ א ְוחוָלָקא ָטָבא ְלַעְלָמא, ּ ָרׁשָ   .ְּוׁשָ

ִדיר ִריך הוא ְמַדְקֵדק ִעם ַצִדיַקָיא ּתָ א ּבְ ֲּאָבל קוְדׁשָ ּ ּ ָכל עֹוָבִדין ְדִאינון ָעְבִדין, ְּ ּּבְ ּ .
ָמאָלאּבְ ִּגין ְדָיַדע ְדָלא ִיְסטון ְלָיִמיָנא וׂשְ ּ ּ ך ַאְבִחין לֹון, ּ ְוְבִגין ּכָ ִגיֵניה. ּ ְּדָהא , ָּלאו ּבְ

ִּאיהו ָיַדע ִיְצָרא ְותוְקָפא ִדְמֵהיְמנוָתא ִדְלהֹון ּ ִגיַנְייהו, ּ יהֹון ּבְ ִגין ַלֲאָרָמא ִריׁשֵ ֶּאָלא ּבְ ּ.  

  ב''דף קמ ע
ַגְווָנא ָדא ה ֶאת ַאְבָרָהם)בראשית כב(, ִּדְכִתיב, ּיה ְלַאְבָרָהםֲעַבד ֵל, ּכְ .  ְוָהֱאלִהים ִנּסָ

ה ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ֲהָרַמת ֵנס, ַמאי ִנּסָ או ֵנס)ירמיה ד(, ּ ָהִרימו ֵנס)ישעיה סב(ּכְ ָאִרים , ּ ׂשְ
ָכל ַעְלָמא ִּדְגָלא ִדיֵליה ּבְ ּ ָמר, ּ ב ְדָהא ִאּתְ ִגין ָדא ק, ְּוַאף ַעל ּגַ ִריך הוא ָאִרים ּּבְ א ּבְ ּוְדׁשָ ְּ

ֵעיֵניהֹון ְדֹכָלא ִּדְגָלא ְדַאְבָרָהם ּבְ ּ ה ֶאת ַאְבָרָהם, ּ א , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ִנּסָ ּאוף ָהִכי קוְדׁשָ ּ
ִחין לֹון ִגין ַלֲאָרָמא ִדְגָלא ְדַצִדיַקָיא ִאיהו ּבָ ִריך הוא ּבְ ּּבְ ּ ּ ָכל ַעְלָמא, ְ ְייהו ּבְ . ַּלֲאָרָמא ֵריׁשַ

ד , ַמאי ַטְעָמא, ּ ַצִדיק ִיְבָחן)לים יאתה( ִריך הוא ּכַ א ּבְ ִגין ְדקוְדׁשָ ְמעֹון ּבְ י ׁשִ ָּאַמר ִרּבִ ּ ְּ

ַצִדיַקָיא הו ּבְ ִּאְתָרֵעי ּבְ ִתיב, ּ אֹו ֶהחִלי)ישעיה נג(, ַמה ּכְ ְּואוְקמוָה. ּ ַוְיָי ָחֵפץ ַדּכְ ִגין . ּ ֲאָבל ּבְ
ִריך הוא א ּבְ ִּדְרעוָתא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ָמָתא,ְּ ִנׁשְ גוָפא ָלא, ּ ָלא ִאְתָרֵעי ֶאָלא ּבְ ְּדָהא , ֲּאָבל ּבְ

ָמָתא ִדְלֵעיָלא ָמָתא ִאיִהי ַדְמָיא ְלִנׁשְ ְּוגוָפא ָלאו ִאיהו ָחֵזי ְלִאְתַאֲחָדא ְלֵעיָלא, ִנׁשְ ְוַאף , ּ
ָרָזא ִעָלָאה  ב ְדִדיוְקָנא ְדגוָפא ּבְ ַּעל ּגַ ּ ּ   .ִּאיהו) ב''דף קמ ע(ּ

א ֲחֵזי ר ָנׁש, ְוּתָ ָמֵתיה ְדּבַ ִנׁשְ ִריך הוא ִאְתָרֵעי ּבְ א ּבְ ִזְמָנא ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ ּ ּ ָאה , ְּ א ''נ(ְלִאְתַהּנָ
ָמָתא, ּ ָבה)לאתנהרא לֹוט ִנׁשְ ִגין ְדִתׁשְ ָּמֵחי ְלגוָפא ּבְ ָמָתא ִעם ּגוָפא. ּ עֹוד ְדִנׁשְ ְּדָהא ּבְ ּ ּ ,

ְלָטָאה ָמָתא ָלא ָיְכָלא ְלׁשַ ְלָטא, ּ ּגוָפא)א אתבר''נ(ע ְּדַכד ִאְתַר. ִנׁשְ ָמָתא ׁשָ ַּצִדיק . ִנׁשְ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ַּמאי ַצִדיק ִיְבָחן, ִיְבָחן , ָּהִכי ָנֵמי ַצִדיק ִיְבָחן,  ֶאֶבן ּבַֹחן)ישעיה כח(, ּכְ

ַהאי ֶאֶבן ּבַֹחן. ַּאְתִקיף ֵליה ת ִיְקַרת)ישעיה כח(ְּדִהיא , ּכְ   .ָחןָּהִכי ָנֵמי ַצִדיק ִיְב, ּ ִפּנַ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]247דף [ -ּ

ְנָאה ַנְפׁשֹו ע ְואֹוֵהב ָחָמס ׂשָ ְנָאה ַנְפׁשֹו. ְוָרׁשָ ִריך , ַמאי ׂשָ א ּבְ ך ְדקוְדׁשָ ְַסְלָקא ַדְעּתָ ְּ ּ ּ ּ
ע ְנָאה ְלַההוא ָרׁשָ ּהוא ֲהֵוי ְדַנְפׁשֹו ׂשָ ּ יה. ּ ְלָיין ּבֵ ָמִתין ּתַ ֶּאָלא ַההוא ַדְרָגא ְדָכל ִנׁשְ ּ ּ ּ ,

ְנָאה ַנְפׁשֹו ְדַההוא ָרׁשָ ּׂשָ ַלל, עּ ְעָיא ָלה ּכְ ְּדָלא ּבָ ַעְלָמא ֵדין ְוָלא . ּ ְעָיא ָלה ָלא ּבְ ָּלא ּבָ
ָעְלָמא ְדָאֵתי ִתיב. ּבְ ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ ְנָאה ַנְפׁשֹו)תהלים יא(, ּ ע ְואֹוֵהב ָחָמס ׂשָ . ַּוַדאי,  ְוָרׁשָ

ְנָאה ַנְפׁשֹו ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ָדָבר ַאֵחר ׂשָ ע ֲא)עמוס ו(, ּכְ ּבַ ַנְפׁשֹו ִנׁשְ ִוה ּבְ ך , ֹדָני יֹהִ ְוְבִגין ּכָ ּ
  .ַּצִדיק ִיְבָחן
א ֲחֵזי ִריך הוא ְלָאָדם, ּתָ א ּבְ ָרא קוְדׁשָ ד ּבָ ּּכַ יד ֵליה ְלאֹוָטָבא ֵליה, ְּ ַּפּקִ ּ ָּיַהב ֵליה , ּ

ַדְרּגֹוי ְלֵעיָלא, ָחְכְמָתא ַלק ּבְ א. ִּאְסּתַ ד ָנַחת ְלַתּתָ א ְדֵיֶצר, ּכַ יאוְבּתָ ק ָּחָמא ּתִ ּ ָהָרע ְוִאְתָדּבַ
יה ַלק , ּּבֵ ל ַמה ְדִאְסּתַ י ּכָ ְּוִאְנׁשֵ יָקָרא ִעָלָאה ְדָמֵריה, )א דאסתכל''ס(ּ ּּבִ , ֲאָתא ֹנַח. ּ

ִתיב ַקְדִמיָתא ּכְ ִמים ָהָיה)בראשית ו(, ּבְ א, ּ ֹנַח ִאיׁש ַצִדיק ּתָ ְוָחָמא , ּוְלָבַתר ָנַחת ְלַתּתָ
יף ּקִ יה, ֵמַחד יֹוָמא, ְּדָלא ָצֵליל, ַחְמָרא ּתַ י ִמּנֵ ּתֵ ִלי, ְּוִאׁשְ ר ְוִאְתּגְ ּכַ ּתַ ָמה ִדְכִתיב, ְוִאׁשְ , ּכְ

תֹוך ָאֳהלה)בראשית ט( ל ּבְ ר ַוִיְתּגָ ּכָ ּתְ ִמן ַהַיִין ַוִיׁשְ ְ ַוֵיׁשְ ּ ּ ּ ּ.  
ָחְכְמָתא, ֲאָתא ַאְבָרָהם ַלק ּבְ יָקָרא ְדָמאֵריה, ִּאְסּתַ ל ּבִ ּכַ  )בבראשית י(ְלָבַתר , ְּוִאְסּתַ

ָאֶרץ ְוגו י ָכֵבד ָהָרָעב ּבָ ם ּכִ ָאֶרץ ַוֵיֶרד ַאְבָרם יִמְצָרְיָמה ָלגור ׁשָ ַּוְיִהי ָרָעב ּבָ ְלָבַתר ַמה . 'ּ
ִתיב ה)בראשית יג(, ּכְ ְגּבָ ר לֹו ְולֹוט ִעּמֹו ַהּנֶ ּתֹו ְוָכל ֲאׁשֶ ּ ַוַיַעל ַאְבָרם ִמִמְצַרִים הוא ְוִאׁשְ ּ ,

יה ַקְד ַלק ְלַדְרּגֵ ְּוִאְסּתַ ַקְדִמיָתאּ יה ּבְ ָּמָאה ְדֲהָוה ּבֵ ָלם, ּ ׁשְ ָלם ְוָנַפק ּבִ ׁשְ   .ְוָעאל ּבִ
ִתיב, ֲאָתא ִיְצָחק ָאֶרץ ִמְלַבד ָהָרָעב ָהִראׁשֹון ְוגו)בראשית כו(, ַמה ּכְ . 'ּ ַוְיִהי ָרָעב ּבָ

ָלם ׁשְ ן ְלָבַתר ּבִ ּמָ ַלק ִמּתַ ְּוֻכְלהו ַצִדיַקָייא. ְּוֲאַזל ִיְצָחק ְוִאְסּתַ ּ א , ּ ִחין לֹון קוְדׁשָ ְלהו ּבָ ּּכֻ ּ ּ
ִריך הוא ּּבְ ַעְלָמא ֵדין וְבַעְלָמא ְדָאֵתי, ְ ְייהו ּבְ ִגין ַלֲאָרָמא ֵריׁשַ ּּבְ ֲאלו )בראשית כו(. ּ ּ ַוִיׁשְ ּ

ּתֹו ַויֹאֶמר ֲאחֹוִתי ִהיא קֹום ְלִאׁשְ י ַהּמָ א ֲהָוה , ַּאְנׁשֵ ִכיְנּתָ ִגין ִדׁשְ ָמה ְדָאַמר ַאְבָרָהם ּבְ ּּכְ ּ
ֵתיהִע יה ְוִעם ִאּתְ ּּמֵ א ָקֲאַמר, ּ ִכיְנּתָ .  ֱאמֹור ַלָחְכָמה ֲאחֹוִתי ָאּתְ)משלי ז(, ִּדְכִתיב, ּוְבִגין ׁשְ

ף ְוָאַמר ֲאחֹוִתי ִהיא ּקַ ִגין ְקָרא , ָהִכי ִאְתֲחֵזי, ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק, ּתו. ְּוַעל ָדא ִאְתּתַ ְּדַוַדאי ּבְ ּ
ִתי ֲאחֹוִתי)שיר השירים ה(ִּדְכִתיב  ך ַוַדאי ִאְתֲחֵזי לֹון לֹוַמר,  ַרֲעָיִתי יֹוָנִתי ַתּמָ ּוְבִגין ּכָ ְּ ,

ִריך הוא, ֲאחֹוִתי ִהיא א ּבְ קוְדׁשָ יה ּבְ פו ַצִדיַקָייא ּבֵ ּקָ ְּוַעל ָדא ִאְתּתַ ּ ּ ּ ּ י )בראשית כו(. ְּ  ַוְיִהי ּכִ
ם ַהָיִמים ְוגו ָּאְרכו לֹו ׁשָ ּתֹו ַדְייָקא. 'ּ כמה דעבודה זרה כתיב , ודא שכינתא(, ֶּאת ִרְבָקה ִאׁשְ

ה ְדִרְבָקה)ויקומו לצחק הכי נמי מצחק את) שמות לב(בה  א ְדֲהַות ִעּמָ ִכיְנּתָ ּ ָדא ׁשְ ּ ּ ָדָבר . ּ
יָמָמא, ַאֵחר ׁש ַעְרֵסיה ּבִ ּמֵ ך ְדִיְצָחק ֲהָוה ְמׁשַ ְּוִכי ַסְלָקא ַדְעּתָ ּ ְּ ָרֵאל , ּ ִניָנן ִיׂשְ ְּדָהא ּתָ

ין ִאינו ַּקִדיׁשִ יָמָמאּ י ַעְרַסְייהו ּבִ ְמׁשֵ ְּוִיְצָחק ְדֲהָוה ַקִדיׁש, ּן ְוָלא ְמׁשַ ׁש ַעְרֵסיה , ּ ּמֵ ֲּהָוה ְמׁשַ
יָמָמא   .ּבִ
ים ֲהָוה, ֶּאָלא ְַוַדאי ֲאִביֶמֶלך ַחּכִ ִאְצַטְגִנינוָתא ִדיֵליה, ּ ל ּבְ ּכַ ְּוִאיהו ִאְסּתַ ּ ְּדִאיהו ַחלֹון, ּ ּ ּ .

ִתיב ָהָכא  ַע)בראשית כו(ּכְ ב )שופטים ה(ּוְכִתיב ָהָתם , ּד ַהַחלֹון ּבְ ַיּבֵ ָקָפה ַוּתְ ַעד ַהַחלֹון ִנׁשְ ּ ּבְ
ִאְצַטְגִנינוָתא, ֵאם ִסיְסָרא ַּמה ְלַהָלן ּבְ ּ ִאְצַטְגִנינוָתא, ּ ּאוף ָהִכי ָנֵמי ּבְ ְּוָחָמא ְדָלא ֲהָוה , ּ



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]248דף [ -ּ

ָמה ְדֲהָוה ָאַמר ִיְצָחק ה. ּכְ ֶּאָלא ַוַדאי ִאיהו ְמַצֵחק ִעּמָ ּ ּ ֵתיה, ּ  )בראשית כו(ּוְכֵדין . ְּוִאיִהי ִאּתְ
ַּוִיְקָרא ֲאִביֶמֶלך ְלִיְצָחק ַויֹאֶמר ְוגו י יֹוֵסי ָאַמר. 'ְּ ד ְלִיְצָחק , ִרּבִ ְָיאֹות ֲהָוה ֲאִביֶמֶלך ְלֶמְעּבַ

ָמה ְדֲעַבד ְלַאְבָרָהם ַקְדִמיָתא, ּכְ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ר ְדָהא אֹוַכח ֵליה קוְדׁשָ ּּבַ ּ ּ ְּ.  

  א''קמא עדף 
א ֲחֵזי קֹום ַהֶזה, ּתָ ּמָ י ַרק ֵאין ִיְרַאת ֱאלִהים ּבַ י ָאַמְרּתִ ִתיב ּכִ א, ּּכְ י ַאּבָ ִגין , ָאַמר ִרּבִ ּבְ

ך ָאַמר ֲאחֹוִתי ִהיא א, ְּכָ ִכיְנּתָ ׁשְ ָקא ּבִ ִגין ְלִאְתַדּבָ  ֱאמֹור ַלָחְכָמה )משלי ז(, ִּדְכִתיב, ּּבְ
הו ָלא ֲהָוה ְמֵהיְמנוָתאּבְ, ַמאי ַטְעָמא. ֲאחֹוִתי ָאּתְ ִּגין ְדּבְ ּ ח , ּ ּכַ ּתַ ְּדִאי ְמֵהיְמנוָתא ִאׁשְ ּ

יַנְייהו יַנְייהו ְמֵהיְמנוָתא. ְָלא ֲהָוה ִאְצְטִריך, ּּבֵ ֲּאָבל ִמּגֹו ְדָלא ֲהָוה ּבֵ ּ ּוְבִגין . ָאַמר ָהִכי, ּ
ך ָאַמר  י ַרק ֵאין ִיְרַאת ֱאלִהים )בראשית כ(ְּכָ י ָאַמְרּתִ קֹום ַהֶזה) א''מא עדף ק( ּכִ ּמָ ֵאין . ּבַ

ָּדא ְמֵהיְמנוָתא, ִיְרַאת ֱאלִהים ּ.  
י ֶאְלָעָזר א ְוַעל ָדא ֵאין , ָאַמר ִרּבִ א ְלַבר ֵמַאְרָעא ַקִדיׁשָ ִכיְנּתָ ְרָיא ׁשְ ִגין ְדָלא ׁשַ ּּבְ ּ ּ

קֹום ַהֶזה ּמָ ְּדַלאו ַאְתֵריה הוא, ִּיְרַאת ֱאלִהים ּבַ ּ ְרָיא ָהָכא, ּ יה ְו. ְוָלא ׁשַ ף ּבֵ ּקַ ִּיְצָחק ִאְתּתַ
ְמֵהיְמנוָתא ְרָיא, ּּבִ ֵתיה ׁשַ א גֹו ִאּתְ ִכיְנּתָ ְּדָחָמא ְדָהא ׁשְ ְ ַוְיַצו ֲאִביֶמֶלך ֶאת )בראשית כו(. ּ

ּתֹו מֹות יוָמת ִאיׁש ַהֶזה וְבִאׁשְ ל ָהָעם ֵלאֹמר ַהּנֹוֵגַע ּבָ ּּכָ ּ א ֲחֵזי. ּ ה אֹוִריך ְלהו , ּתָ ּמָ ּּכַ ְ

ִר א ּבְ יַעָייאּקוְדׁשָ ּיך הוא ְלַרּשִׁ ּ אי, ְ ִגין ַההוא ִטיבו ְדֲעַבד ִעם ֲאָבָהן ַקּמָ ּּבְ ּ ִגין ָדא . ּ ְּדָהא ּבְ ּ
ְתָרִאין ָרֵאל ַעד ְלָבַתר ָדִרין ּבַ הו ִיׂשְ ִליטו ּבְ ָּלא ׁשַ ּ ּ ְּדֲעַבד ִטיבו ִעם , ְָיאֹות ֲעַבד ֲאִביֶמֶלך. ּ ּ

ְּדָאַמר ֵליה , ִיְצָחק ה ַאְר)בראשית כ(ּ ב ִהּנֵ ֵעיֶניך ׁשֵ טֹוב ּבְ ִָצי ְלָפֶניך ּבַ ָּ.  

 
  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]249דף [ -ּ

 ] בשנה45יום [סדר הלימוד ליום טו חשון 
י ְיהוָדה ָאַמר יַעָייא, ִּרּבִ ֲּחַבל ֲעַלְייהו ְדַרּשִׁ ּ ִלים, ּ ְּדִטיבוָתא ִדְלהֹון ָלאו ִאיהו ׁשְ ּ ּ א , ּ ּתָ

ַקְדִמיָתא ָאַמר, ֲחֵזי ָמֵע)בראשית כג(, ֶעְפרֹון ּבְ י ָלך ְוַהְמָעָרה  ֲאדֹוִני ׁשְ ֶדה ָנַתּתִ ְִני ַהּשָׂ

יָה ְוגו ר ּבֹו ְלך ְנַתּתִ ֶסף ְוגו)בראשית כג(, ּוְלָבַתר ָאַמר. 'ֲָאׁשֶ ֶקל ּכֶ ע ֵמאֹות ׁשֶ ',  ֶאֶרץ ַאְרּבַ
קֹול ַאְבָרָהם ְלֶעְפרֹון ְוגו)בראשית כג(ּוְכִתיב  ִתיב , ּאוף ָהָכא. עֹוֵבר ַלּסֹוֵחר', ּ ַוִיׁשְ ּכְ
ַקְדִמ ה ַאְרִצי ְלָפֶניך ְוגו, יָתאּבְ י ָעַצְמּתָ )בראשית כו(, ּוְלָבַתר ָאַמר לֹו. 'ִָהּנֵ נו ּכִ ּ ֵלך ֵמִעּמָ ְ

ּנו ְמֹאד י ֶאְלָעָזר. ִּמּמֶ יה, ָּאַמר ֵליה ִרּבִ ָּדא הוא ִטיבו ְדֲעַבד ִעּמֵ ּ ּ ּ ְּדָלא ְנִסיב ִמִדיֵליה , ּ ּ ּ
לום ֲּאִביֶמֶלך ּכְ ָכל ָמ, ְ ְדֵריה ּבְ ְּוׁשַ ְתֵריה, ּמֹוֵניהּ ּוְלָבַתר ֲאַזל ּבַ יה ְקָיים, ּ   .ְּלִמְגַזר ִעּמֵ

י ֶאְלָעָזר ִגין ְדָיַדע ָרָזא ְדָחְכְמָתא, ָיאֹות ֲעַבד ִיְצָחק, ְוֲאַמר ִרּבִ ְּדָהא ּבְ ַדל ְוָחַפר , ּ ּתַ ִּאׁשְ
יָרא ְדַמִיין ְדָקא ְיאות, ּבֵ ְמֵהיְמנוָתא ּכְ ְקָפא ּבִ ִגין ְלִאְתּתַ ּּבְ ַדל ְוָחַפר ְוֵכ. ּ ּתַ ּן ַאְבָרָהם ִאׁשְ

יָרא ְדַמָיא  ן, )וכן יצחק(ּבֵ ּקַ ח ֵליה ִמְתּתַ ּכַ ְתֵריה, ַּיֲעֹקב ַאׁשְ ְּוָיִתיב ֲעֵליה ְוֻכְלהו ֲאְזלו ּבַ ּ ּ ּּ ,
ְדָקא ְיאות ֵליָמָתא ּכְ ְמֵהיְמנוָתא ׁשְ ְקָפא ּבִ ִגין ְלִאְתּתַ ָדלו ּבְ ּתַ ְּוִאׁשְ ּ ּ ּ.  

ָרֵאל ִא א ִיׂשְ ּתָ ָרֵזי ְדִפּקוֵדי אֹוַרְייָתאְוַהׁשְ יה ּבְ פו ּבֵ ּקָ ְּתּתַ ּ ּ גֹון ְדָכל יֹוָמא ְויֹוָמא , ּ ּּכְ
ִציִצית ְדִאיהו ִמְצָוה ר ָנׁש ּבְ ף ּבַ ּקַ ִּאְתּתַ יה, ּ ּוַבר ָנׁש ִאְתַעַטף ּבֵ ּ ח . ּ ְתִפֵלי ְדַמּנַ ָּהִכי ָנֵמי ּבִ ּ

יה וִבְדרֹוֵעיה ֲּאֵריׁשֵ ּ ְּדִאינון ָרָזא ִעָלָאה , ּ ּ ְדָקא ָחֵזיּ ח . ּכְ ּכַ ּתַ ִריך הוא ִאׁשְ א ּבְ ִגין ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ ְּ

יִצית ּצִ ְתִפלֹוי ְוִאְתַעַטף ּבַ יה ּבִ ַבר ָנׁש ְדִאְתַעַטר ּבֵ יה ּבְ ּּבֵ ּ ּ ּ ְּוֹכָלא ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא ִעָלָאה, ּּ ּּ ּ.  
ַהאי, ְּוַעל ָדא ַּמאן ְדָלא ִאְתַעַטף ּבְ ּקָ, ּ ָכל יֹוָמאְּוָלא ִאְתַעַטר ְלִאְתּתַ ְתִפֵלי ּבְ ָּדֵמי . ָּפא ּבִ

יה ְמֵהיְמנוָתא ְרָיא ִעּמֵ ֵּליה ְדָלא ׁשַ ּ ּ יה ְדִחילו ְדָמאֵריה, ּ ְּוִאְתֲעֵדי ִמּנֵ ּ ּ ּ ּוְצלֹוֵתיה ָלאו , ּ ּ
ְדָקא ְיאות ְקֵפי ּגֹו ְמֵהיְמנוָתא ִעָלָאה. ְּצלֹוָתא ּכְ ך ֲאָבָהן ֲהוו ִמְתּתַ ּוְבִגין ּכָ ּ ּ ִגין ְד, ְּ ֵביָרא ּּבְ

יה ְרָיא ּבֵ ֵליָמָתא ׁשַ ִּעָלָאה ְדָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא ׁשְ ּ ּ ֵאר )בראשית כו(. ּ ם ַוַיְחפֹר ּבְ ק ִמּשָׁ ּ ַוַיְעּתֵ ּ ּ
י ִחָייא ָפַתח ְוָאַמר', ַאֶחֶרת ְוגו ִּרּבִ ך )ישעיה נח(, ּ ַצְחָצחֹות ַנְפׁשֶ יַע ּבְ ּבִ ִמיד ְוִהׂשְ ָ ְוָנֲחך ְיָי ּתָ ָ

ָמר. 'ִליץ ְוגוְָוַעְצֹמֶתיך ַיֲח ַּהאי ְקָרא אוְקמוָה ְוִאּתְ ַהאי ְקָרא. ּ פו , ֲאָבל ּבְ ּקָ יה ִאְתּתַ ּּבֵ ּ
ָּמאֵרי ְמֵהיְמנוָתא ְדַאְבַטח לֹון ְלַעְלָמא ְדָאֵתי ַהאי ַעְלָמא וְבַעְלָמא . ּ ִמיד ּבְ ְּוָנֲחך ְיָי ּתָ ָ

יָון ְדָאַמר ְוָנֲחך ְיָי, ְָוָנֲחך ְיָי. ְדָאֵתי ָּכֵ א, ּ ִמידַאּמַ ִים. י ּתָ ִמיד ְדֵבין ָהַעְרּבָ ֶּאָלא ָדא ּתָ ּ ּ ,
חֹות ְדרֹוֵעיה ְדִיְצָחק ף ּתְ ּקַ ְּדִאיהו ִאְתּתַ ּ ּ ּ ְּוָדא הוא חוָלָקא ְלַעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ְּמָנָלן ִמָדִוד , ּ

מֹו)תהלים כג(, ִּדְכִתיב ֵלי ֶצֶדק ְלַמַען ׁשְ ַמְעּגְ יַע )ישעיה נח(.  ַיְנֵחִני ּבְ ּבִ ַצְחָצחֹות  ְוִהׂשְ ּבְ
ך ָּדא ַאְסַפְקַלְרָיא ְדָנֲהָרא, ַָנְפׁשֶ ַגָווה, ּּ ָלא וְלִאְתֲעָנָגא ּבְ ּכָ ן ְלִאְסּתַ ָמִתין ִאְתַהּנָ ְּדָכל ִנׁשְ ּ ּ .

יה סֹוֵפיה, ְָוַעְצֹמֶתיך ַיֲחִליץ ַּהאי ְקָרא ָלאו ִריׁשֵ ָמֵתיה ְדַצִדיָקא. ּ ִּאי ִנׁשְ ּ , סלקא לעילא(, ּ
ֶּאָלא ָהא אוְקמוָה. ָ ַמאי ְוַעְצֹמֶתיך ַיֲחִליץ)א דלעילאא אתהני בעדונא ד''נ ּ ִחַיית . ּ ָּדא ּתְ ּ

ִתים ִריך הוא ְלָאֲחָייא ֵמַתָיא וְלַאְתָקָנא לֹון ְלַגְרמֹוי ְדַבר ָנׁש ְלֶמֱהֵוי , ַהּמֵ א ּבְ ין קוְדׁשָ ְּדַזּמִ ּ ּ ּ ְּ



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]250דף [ -ּ

ִלים גוָפא ׁשְ ַקְדִמיָתא ּבְ ָמָתא ִאּתֹוְסַפת ְנה. ּּכְ ֹּוָרא ּגֹו ַאְסַפְקַלְרָיאה ְדָנֲהָראְוִנׁשְ ְלִאְתַנֲהָרא , ּ
ְדָקא ָחֵזי ִלים ּכְ   .ִּעם ּגוָפא ְלָקְייָמא ׁשְ

  ב''דף קמא ע
ִתיב ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ ַגן ָרֶוה, ּ ַגן ָרֶוה. ְוָהִייָת ּכְ ְּדָלא ָפְסקו ֵמימֹוי ִעָלִאין, ַמאי ּכְ ּ ְלָעַלם , ּּ

יהְוַהאי ִגי, ּוְלָעְלֵמי ָעְלִמין י ִמּנֵ ּקֵ ִדיר, ְּנָתא ִאְתׁשַ יה ּתָ ְּוִאְתַרֵוי ִמּנֵ ּוְכמֹוָצא ) ב''דף קמא ע(. ּ
ָּדא ַההוא ָנָהר ְדָנִגיד ְוָנִפיק ֵמֵעֶדן ְוָלא ָפְסִקין ֵמימֹוי ְלָעְלִמין, ַמִים ּ ּ ּ.  

א ֲחֵזי יָרא ְדַמִיין ָנְבִעין, ּתָ גֹו ָרָזא ִדְמ, ּּבֵ ַּהאי ִאיהו ָרָזא ִעָלָאה ּבְ יָרא . ֵּהיְמנוָתאּּ ּבֵ
יה מֹוָצא ַמִים ְּדִאית ּבֵ יָרא ְדִאְתַמְלָיא ֵמַההוא מֹוָצא ַמִים, ּ ְּוִאיהו ּבֵ ּ ין , ּּ ֵרין ַדְרּגִ ְּוִאינון ּתְ ּ

ְּדִאינון ַחד ְדָקא ְיאות, ּ ֲחָדא ּכְ ְּדַכר ְונוְקָבא ּכְ ּ ּ.  
א ֲחֵזי יָרא ִאינון ַח, ְוּתָ ַּההוא מֹוָצא ַמִים ְוַההוא ּבֵ ּ ֵאר, דּ ְּדָהא ַההוא . ְּוִאְקֵרי ּכָֹלא ּבְ ּ

ְּמקֹוָרא ְדֲעִייל ֵביָרא ָדא. ּוֵביָרא ִאְתְמֵלי, ְּוָלא ָפִסיק ְלָעְלִמין, ּ ל ּבְ ּכַ ּוַמאן ְדִאְסּתַ ּ ,
ָרָזא ִעָלָאה ִדְמֵהיְמנוָתא ל ּבְ ּכַ ִּאְסּתַ ְּוָדא הוא ִסיָמָנא ְדֲאָבָהן, ּ ְדֵלי ַלְחפֹור ּבֵ, ּ ּתַ ְּדִמׁשְ ּ יָרא ּ

ין ְמקֹוָרא וֵביָרא ְוֹכָלא ַחד, ְּדַמָיא ּגֹו ָרָזא ִעָלָאה א ּבֵ ְּוֵלית ְלַאְפָרׁשָ ּ ַוִיְקָרא )בראשית כו(. ּ
ָמה ְרחֹובֹות ְדָקא ָחֵזי. ּׁשְ יָרא ּכְ נֹוי ְלִמְפַלח וְלַאְתָקָנא ַהאי ּבֵ יִנין ּבְ ָּרִמיז ְדַזּמִ ָרָזא , ּ ּבְ

ִנין ְוִעַלָוון ְּדָקְרּבָ ַגְווָנא ָדא. ּּ ְמָרה)בראשית ב(, ּכְ ַגן ֵעֶדן ְלָעְבָדה וְלׁשָ יֵחהו ּבְ ּ ַוַיּנִ ּ ּ ּ ִּאֵלין , ּ
ִנין ְוִעַלָוון וְבִגין ָדא ָּקְרּבָ ּ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ּ טון ַמּבועֹוי ְלָכל ִסְטִרין ּכְ ִּיְתַפּשְׁ ּ  )משלי ה(, ּ

ְרֹחֹבת ַפְלֵגי ַמ ְּוָיפוצו ַמְעְיֹנֶתיך חוָצה ּבָ ּ ּ ָמה ְרחֹובֹות, ִיםָּ ך ַוִיְקָרא ׁשְ ּוְבִגין ּכָ ּּ ְ.  
ְמעֹון ָפַתח ְוָאַמר י ׁשִ ן קֹוָלה)משלי א(, ִּרּבִ ּתֵ ְרחֹובֹות ּתִ רֹוָנה ּבָ חוץ ּתָ ּ ָחְכמֹות ּבַ ַהאי . ּ

ְּקָרא ִאיהו ָרָזא ִעָלָאה ִל, ַמאי ָחְכמֹות. ּ ִּאֵלין ָחְכָמה ִעָלָאה ְוָחְכְמָתא ְזֵעיָרא ְדִאְתּכְ ּ יַלת ּ
ְרָיא ָבה ִעָלָאה ְוׁשַ ה ּבְ ּּבָ ּּ.  

רֹוָנה חוץ ּתָ א ֲחֵזי. ּּבַ ָּחְכָמה ִעָלָאה ִאיִהי ְסִתיָמא ְדָכל ְסִתיִמין, ּתָ ְוָלא ִאְתְייָדע ְוָלאו , ּ
ְלָיא ִאְתּגַ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ִּאיִהי ּבְ ה ְוגו)איוב כח(, ּכְ ַט', ּ ֹלא ָיַדע ֱאנֹוׁש ֶעְרּכָ ד ִאְתַפׁשְ ת ּּכַ

ָרָזא ְדַעְלָמא ְדָאֵתי, ְלִאְתַנֲהָרא יה, ִאְתַנֲהָרא ּבְ ֵרי ִמּנֵ ִדְתַנן ַעְלָמא . ְּוַעְלָמא ְדָאֵתי ִאְתּבְ ּכְ
יו ֵרי ּבְ ן ְוִאינון ַחד, ד''ְּדָאֵתי ִאְתּבְ ּמָ ְסָיא ַהאי ָחְכָמה ּתַ ד . ְּוִאְתּכַ ִזְמָנא ְדִאְתַעּתַ א ''נ(ּּבְ

ְדָקֲאָמָרןּ ּכָֹלא ּבְ)א דאתעבד''דאתעטר נ ֵדין הוא ֶחְדָוה , ָרָזא ְדַעְלָמא ְדָאֵתי ּכִ ּּכְ
ַמע ְלַבר ְלָעְלִמין, ְלִאְתַנֲהָרא ּתְ אי ְדָלא ִאׁשְ ֲחׁשַ ְּוֹכָלא ּבַ ּ.  

ָטא ְעָיא ְלִאְתַפּשְׁ ּתו ּבָ א וַמָיא ְורוָחא, ּ ְּוָנִפיק ֵמַהאי ֲאַתר ֶאׁשָ ָמר , ּ ָמה ְדִאּתְ ד ''ע(ּּכְ
ַמעְוִאְתֲעִבי. )א''ע ּתְ ָמר, ּד ַחד ָקָלא ְדַנְפָקא ְלַבר ְוִאׁשְ ָמה ְדִאּתְ ן וְלַהָלן . ּכְ ּמָ ֵדין ִמּתַ ּּכְ ּ

ִּאיהו חוץ ַמע ְלָעְלִמין, ּ ּתְ אי ִאיהו ְדָלא ִאׁשְ ֲחׁשַ ְּדָהא ְלגֹו ּבַ ּ ַמע ָרָזא, ּ ּתְ א ְדִאׁשְ ּתָ , ַהׁשְ
ֲעִב, ִּאְקֵרי חוץ ר ָנׁש ְלַאְתָקָנא ּבַ ֵעי ּבַ אן ּבָ יה ִמּכָ ֳאָלא)א''ו ע''פקודי רכ(ּיְדּתֵ   .ּ וְלׁשָ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]251דף [ -ּ

ְרחֹובֹות ל ּכָֹכַבָיא ְדָנֲהִרין, ַמאן ְרחֹובֹות, ּבָ ָּדא ַההוא ְרִקיָעא ְדֵביה ּכָ ּ ּ ּ ְּוִאיהו ַמּבוָעא , ּ ּ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ְּדֵמימֹוי ָלא ָפְסִקין ן)בראשית ב(, ּכְ קֹות ֶאת ַהּגָ ,  ְוָנָהר יֹוֵצא ֵמֵעֶדן ְלַהׁשְ

ן קֹוָלה. ְּוִאיהו ְרחֹובֹות ּתֵ ן ּתִ ָאה ְוֹכָלא ַחד, ְּוַתּמָ ִּעָלָאה ְוַתּתָ ּ.  
לֹמה ּוְבִגין ָדא ָאַמר ׁשְ ֶדה ָלך ְוגו)משלי כד(, ּ ּשָׂ ָדה ּבַ ך ְוַעּתְ חוץ ְמַלאְכּתֶ ְ ָהֵכן ּבַ ָּ ָהֵכן . 'ּ

חוץ ָמר, ּּבַ ָמה ְדִאּתְ רֹוָנה. ּכְ חוץ ּתָ ִּדְכִתיב ּבַ ָנא וִמָלה ְּדָהא ִמּכָ, ּ ּקָ ּאן ָקְייָמא ֲעִביָדא ְלִאְתּתַ ּ
ֲאָלה ַאל ָנא ְלָיִמים ִראׁשֹוִנים ְוגו)דברים ד(, ִּדְכִתיב, ְלׁשָ י ׁשְ ַמִים ְוַעד ',  ּכִ ּוְלִמְקֵצה ַהּשָׁ

ָמִים   .ְקֵצה ַהּשָׁ
ֶדה ָלך ּשָׂ ָדה ּבַ ְְוַעּתְ ַרכֹו ְיָי)בראשית כז(ָּדא , ּ ר ּבֵ ֶדה ֲאׁשֶ ּוָבַתר ְד.  ׂשָ ר ָנׁש ָרָזא ּ ִיְנַדע ּבַ

ְרֵמיה ָבה ְּדָחְכְמָתא ְוַיְתִקין ּגַ ִתיב ַאַחר, ּ ָוָבִניָת ֵביֶתך, ַמה ּכְ ָמָתא ְדַבר ָנׁש . ּ ָּדא ִנׁשְ ּ
גוֵפיה ּּבְ ִלים, ּ ַבר ׁשְ ן ְוִיְתֲעִביד ּגְ ּקַ ָלם. ְּדִיְתּתַ ׁשְ יָרא ּבִ ד ָחַפר ִיְצָחק ְוֲעַבד ּבֵ , ְּוַעל ָדא ּכַ

ְדָקא ְיאות, ּ ָקֵרי ֵליה ְרחֹובֹות)א למהוי שלים''נ(ָלם ְּלַההוא ׁשְ ְּוֹכָלא ּכְ ִאין ִאינון . ּ ַּזּכָ
ִריך הוא ְלַקְייָמא ַעְלָמא א ּבְ י קוְדׁשָ ַּצִדיַקָיא ְדעֹוָבֵדיהֹון ְלַגּבֵ ּ ּ י )משלי ב(, ִּדְכִתיב. ְּ  ּכִ

נו ָאֶרץ ּכְ ִרים ִיׁשְ ינו ָאֶרץ, ְּיׁשָ ּכִ י ָזֵקן ִיְצָחק)בראשית כז(. ּמוָהְּוָהא אוְק. ַּיׁשְ ָאַמר .  ַוְיִהי ּכִ
ִתיב ְמעֹון ּכְ י ׁשִ ך ָקָרא ָלְיָלה)בראשית א(, ִרּבִ ְ ַוִיְקָרא ֱאלִהים ָלאֹור יֹום ְוַלחׁשֶ ַהאי ְקָרא , ּ
ָמר ּאוְקמוָה ְוִאּתְ א ֲחֵזי. ּ ִריך הוא, ֲאָבל ּתָ א ּבְ ל עֹוָבדֹוי ְדקוְדׁשָ ּּכָ ְלהו ִאינ, ְּ ּּכֻ ּון ִמִלין ּ ּ

ָרָזא ִעָלָאה ִּדְקׁשֹוט ְוֹכָלא ּבְ ּ ְלהו ִמֵלי ְמֵהיְמנוָתא ְוָרִזין ִעָלִאין , ְּוָכל ִמלֹוי ְדאֹוַרְייָתא. ּ ּּכֻ ּ ּּ ּ
ְדָקא ְיאות   .ּּכְ

  א''דף קמב ע
א ֲחֵזי ַאְבָרָהם, ְוּתָ הו, ָלא ָזָכה ִיְצָחק ּכְ ְּדָלא ָסמו ֵעינֹוי ְוָלא ּכָ ּ ָּאה ִאיהו ֲּאָבל ָרָזא ִעָל. ּ

ָּרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא, ָהָכא ָמר. ּ ָמה ְדִאּתְ ִּדְכִתיב ַוִיְקָרא ֱאֹלִהים ָלאֹור יֹום, ּכְ , ָּדא ַאְבָרָהם, ּ
ְּדִאיהו ְנהֹוָרא ִדיָמָמא ִתּקוָנא . ּ ף ּבְ ּקַ ּוְנהֹוָרא ִדיֵליה ָאִזיל ְוָנִהיר ְוִאְתּתַ ּ ) א''דף קמב ע(ּ

  .ְדיֹוָמא
ך ְוְבִגין ּכָ ִתיבַמה, ּ ָיִמים)בראשית כד(,  ּכְ א ּבַ ִאינון ְנהֹוִרין ְדָנֲהִרין, ּ ְוַאְבָרָהם ָזֵקן ּבָ ּּבְ ּ .
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר)ג ונהיר כדין אזיל ונהיר''א ל''ד(, ְּוִאיהו ִסיב ְ הֹוֵלך ְואֹור ַעד )משלי ד(,  ּכְ

ך, ְּנכֹון ַהיֹום ְוְבִגין ּכָ ך ָקָרא ָלְיָלה. ר יֹוםּ ַוִיְקָרא ֱאלִהים ָלאֹו)בראשית א(, ּ ָּדא , ְְוַלחׁשֶ
ך ְִיְצָחק ְדִאיהו חׁשֶ ּ ַגִויה, ּ ָלא ֵליְלָיא ּבְ ְּוִאיהו ָאִזיל ְלַקּבְ ּ ך, ּ ְוְבִגין ּכָ ד ִסיב, ּ ַמה , ִּאיהו ּכַ

ִתיב ְכֶהיןָ◌ ֵעיָניו ֵמְראֹות)בראשית כז(, ּכְ י ָזֵקן ִיְצָחק ַוּתִ ָּהִכי הוא ַוַדאי.  ַוְיִהי ּכִ ָעא ְּדָב, ּ
ָקא  ָכא וְלִאְתַדּבְ ְּלִאְתַחּשְׁ ְדָקא ְיאות)בחשך(ּ יה ּכְ ַדְרּגֵ ּ ּבְ ּ.  

ֵריה י ֶאְלָעָזר ּבְ יק ְידֹוי, ֲּאָתא ִרּבִ ִפיר, ָּאַמר ֵליה. ְוָנׁשִ ְטָרא , ּׁשַ ַאְבָרָהם ָנִהיר ִמּסִ
א ִדיֵליה ְּדַדְרּגָ א ִדיֵליה, ּ ְטָרא ְדַדְרּגָ ך ִמּסִ ִּיְצָחק ִאְתֲחׁשָ ּ ּ איַי, ְ בראשית (, ִּדְכִתיב, ֲעֹקב ַאּמַ

ְבדו ִמזֶֹקן)מח ָרֵאל ּכָ ּ ְוֵעיֵני ִיׂשְ ָּהִכי הוא ַוַדאי, ָּאַמר ֵליה. ּ ִתיב, ּ ְבדו ּכְ הו, ּּכָ ִּמזֶֹקן . ְּוֹלא ּכָ
ִתיב ֶּאָלא ִמזֶֹקן. ְּוָלא ִמִזְקנֹו, ּכְ ִּמזֶֹקן ְדִיְצָחק, ּ ְבדו, ּ ֵּמַההוא ִסְטָרא ּכָ , ְראֹותֹּלא יוַכל ִל. ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]252דף [ -ּ

ְדָקא ָחֵזי ָלא ּכְ ּכָ הו, ְלִאְסּתַ הו ַוַדאי ִמּכֹל ָוֹכל. ֲּאָבל ֹלא ּכָ ֲּאָבל ִיְצָחק ּכָ ך, ּ , ְְוִאְתֲעִביד חׁשֶ
יה ַלְיָלה ֵדין ִאְתֲאִחיד ּבֵ ְּדָהא ּכְ ך ָקָרא ָלְיָלה, ּ ְְוִאְתַקָיים ְוַלחׁשֶ ּ ַוִיְקָרא ֶאת )בראשית כז(. ּ

דֹול נֹו ַהּגָ ו ּבְ ָיא ,ֵעׂשָ ְטֵריה ְדִדיָנא ַקׁשְ ַלל ִמּסִ ּ ְדִאְתּכְ ּ י לא )שם(ּּ ה ָנא ָזַקְנּתִ ּ ַויֹאֶמר ִהּנֵ
י יֹום מֹוִתי י ֶאְלָעָזר ָפַתח ְוָאַמר. ָיַדְעּתִ ֵרי ָאָדם עֹוז לֹו ָבך ְוגו)תהלים פד(, ִּרּבִ ', ְ ַאׁשְ

ִריך ה א ּבְ קוְדׁשָ יה ּבְ ף ּבֵ ּקַ ר ָנׁש ְדִאְתּתַ ָאה ּבַ ְַזּכָ ּ ּ יהּ ֵוי תֹוְקֵפיה ּבֵ ּוא ְוַיׁשְ ּ ּ.  
פו ְוָאְמרו ּקָ ֵאל ַוֲעַזְרָיה ְדִאְתּתַ ֲחַנְנָיה ִמיׁשָ ָּיכֹול ּכַ ּ  ֵהן ִאיַתי ֱאָלָהָנא ִדי )דניאל ג(, ּ

ִזיב א ְיׁשֵ א וִמן ְיָדך ַמְלּכָ יָזבוַתָנא ִמּגֹו ַאּתון נוָרא ָיִקיְדּתָ ֲָאַנְחָנא ָפְלִחין ָיכֹול ְלׁשֵ ּ ּ ּ א . ּ ּתָ
ִריך הוא, ֵזיֲח א ּבְ ִזיב ְוָלא ִאְתְקַיים ֲעַלְייהו קוְדׁשָ ְּדִאי ָלא ְיׁשֵ ּ ּ ְּ א , ּ ֵמיה ְדקוְדׁשָ ח ׁשְ ּכַ ּתַ ִּאׁשְ ּ ּ

ִריך הוא ּּבְ ָמה ְדָאְמרו, ְ ֵעיַנְייהו ְדֹכָלא ּכְ ְּדָלא ִיְתַקַדׁש ּבְ ּ ּ ּ ּ יָון ְדָיְדעו ְדָלא ָאְמרו , ֶּאָלא. ּּ ּּכֵ ּ ּ ּ
ְדָקא ְיאות ָּדרו ְוָאְמרוַאֲה, ּּכְ א ְוגו)דניאל ג(, ּ ִזיב. 'ְ ְוֵהן ָלא ְיִדיַע ֶלֱהֵוי ָלך ַמְלּכָ ין ְיׁשֵ , ּבֵ

ִזיב ין ָלא ְיׁשֵ א ְוגו, ּבֵ ְּוָתִניָנן ְדִמָלה אֹוַדע ְלהו ְיֶחְזֵקאל. 'ְְיִדיַע ֶלהֵוי ָלך ַמְלּכָ ְמעו , ּּ ְּוׁשָ
יה ילו ִמּנֵ ְּוַקּבִ ִריך הוא ָל, ּ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּא ִאְתְקַיים ֲעַלְייהוְּ לון ַאְגָרא, ּ ִגין ִדיַקּבְ ּּבְ ּוְכֵדין . ּ
ַּאֲהָדרו ְוָאְמרו א ְוגו, ּ   .'ְְוֵהן ָלא ְיִדיַע ֶלֱהֵוי ָלך ַמְלּכָ

ר ָנׁש ְדֵייָמא ף ּבַ ּקַ ֶּאָלא ָלא ִיְתּתַ ְזִביַנִני, ּ ִריך הוא ְיׁשֵ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּאֹו ִאיהו ָעִביד ִלי , ְּ
ך ְוָכך ְּכָ ִריך הוא ִדיַסֵייַע ֵליהֲא, ְ א ּבְ קוְדׁשָ יה ּבְ ֵוי ּתוְקֵפיה ּבֵ ָּבל ְיׁשַ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ַדל , ְ ּתַ ד ִאיהו ִאׁשְ ּּכַ ּ

ִאינון ִפּקוִדין ְדאֹוַרְייָתא ּּבְ ּ ֹאַרח ְקׁשֹוט, ּּ ְוְלֵמיַהך ּבְ ָאה. ּ ר ָנׁש ְלִאְתַדּכָ ְּדֵכיָון ְדָאֵתי ּבַ ּ ּ ,
ְּמַסְייִעין ֵליה ַוַדאי ִריך הואּוְבָדא , ּ א ּבְ קוְדׁשָ יה ּבְ ף ּבֵ ּקַ ִּיְתּתַ ּ ְּדִאיהו ְיַסֵייַע ֵליה, ְּ ּ ף , ּּ ּקַ ְוִיְתּתַ

יה ָאֳחָרא, ּּבֵ ֵוי ּתוְקֵפיה ּבְ ְּדָלא ַיׁשְ ּ ך עֹוז לֹו ָבך, ּ ְוְבִגין ּכָ ְ ְלָבָבם. ּ יה , ְּמִסלֹות ּבִ ְּדַיֲעִביד ִלּבֵ ּ
ָלא ִהְרהוָרא ָאֳחָרא ְדָקא ְיאות ּבְ ּּכְ ָכל ֶּאָל, ּ ָבא ְלַאֲעָבָרא ּבְ ַהאי ְמִסָלה ְדִאיִהי ִמְתַייׁשְ ּא ּכְ ּ

ְֲאַתר ְדִאְצְטִריך   .ָהִכי ָנֵמי, ּ
ֵרי ָאָדם עֹוז לֹו ָבך ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ֹעז, ְָדָבר ַאֵחר ַאׁשְ  ְיָי ֹעז ְלַעּמֹו )תהלים כט(, ּכְ

ן ר ָנׁש ְדִיְתַעּסָ, ִיּתֵ ִגין ְדִאְצְטִריך ֵליה ְלּבַ ּּבְ ּ ִריך הואְּ א ּבְ ֵמיה ְדקוְדׁשָ אֹוַרְייָתא ִלׁשְ ּק ּבְ ּ ּ ְּ ,
ָמה ַדל ִלׁשְ ּתַ אֹוַרְייָתא ְוָלא ִאׁשְ ק ּבְ ְּדָכל ַמאן ְדִאְתַעּסָ ּ ּ ֵרי, ּ ַּטב ֵליה ְדָלא ִאְתּבְ ְּמִסלֹות . ּ

ְלָבָבם ְלָבָבם, ּבִ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ַּמאי ְמִסלֹות ּבִ ָיה ּ סֹולו ָלרֹוֵכב )תהלים סח(, ּכְ ֲעָרבֹות ּבְ ּּבָ
מֹו ִריך הוא , ָּדא ַהִהיא אֹוַרְייָתא. ׁשְ א ּבְ ה ְלֲאָרָמא ֵליה ְלקוְדׁשָ ַדל ּבָ ּתַ ְּדִאיהו ִאׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ

ַעְלָמא ד ֵליה ֲחִטיָבא ּבְ ּוְלֶמְעּבַ ּ.  
א ֲחֵזי ִריך הוא, ּתָ א ּבְ ָמא ְדקוְדׁשָ ל עֹוָבדֹוי ֲהוו ִלׁשְ ַּיֲעֹקב ּכָ ּ ך , ְּ ְוְבִגין ּכָ ִריך ּ א ּבְ ְקוְדׁשָ ּ

ִדיר יה ּתָ ּהוא ֲהָוה ִעּמֵ א, ּ ִכיְנּתָ יה ׁשְ ְּדָלא ַאֲעֵדי ִמּנֵ א ְדָקָרא ֵליה ִיְצָחק . ּ ְעּתָ ׁשַ ְּדָהא ּבְ ּ ּ
ֵריה ו ּבְ ן, ְּלֵעׂשָ א אֹוָדַעת ָלה ְלִרְבָקה, ַיֲעֹקב ָלא ֲהָוה ַתּמָ ִכיְנּתָ ּוׁשְ ְּוִרְבָקה אֹוָדַעת ֵליה , ּ

  .ְלַיֲעֹקב
י א ֲחֵזי,  יֹוֵסי ָאַמרִרּבִ ו, ּתָ ַרך ֵעׂשָ ַההוא ִזְמָנא ִיְתּבָ לֹום ּבְ ְִאי ַחס ְוׁשָ לֹוט ַיֲעֹקב , ּ ָלא ׁשְ

ִריך הוא ֲהָוה. ְלָעְלִמין א ּבְ ֶּאָלא ֵמִעם קוְדׁשָ ְּ ְדָקא ָחֵזי, ּ ַאְתֵריה ֲאָתא ּכְ ְּוֹכָלא ּבְ א ֲחֵזי. ּ , ּתָ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]253דף [ -ּ

ִתיב ְוִרְבָקה אֹוֶהֶבת ֶאת ַיֲעֹק)בראשית כה( ָמר, ב ּכְ ִגיֵניה . ְוָהא ִאּתְ ְדַרת ּבְ ך ׁשַ ּוְבִגין ּכָ ְּ

ו ָאִחיך ֵלאֹמר)בראשית כז(, ְּדַיֲעֹקב ר ֶאל ֵעׂשָ י ֶאת ָאִביך ְמַדּבֵ ַמְעּתִ ה ׁשָ ָ ִהּנֵ ָ.  

  ב''דף קמב ע
קֹוִלי ְוגו ַמע ּבְ ִני ׁשְ ה ּבְ ַההוא ִזְמָנא. 'ְוַעּתָ ר ָהָרע ּוָבֵעי ֵיֶצ, ֶּעֶרב ֶפַסח ֲהָוה, ּּבְ

ֲעָרא ְלָטָאה ִסיֲהָרא, ְלִאְתּבָ ּוְלׁשַ ִּדְמֵהיְמנוָתא) ב''דף קמב ע(ָרָזא , ּ ֵרי . ּ ְּוַעל ָדא ָעְבַדת ּתְ
יִלין ְבׁשִ   .ּתַ

י ְיהוָדה ָאַמר ִעיִרים, ִּרּבִ ֵני ׂשְ נֹוי ְדַיֲעֹקב ְלָקְרָבא ׁשְ יִנין ּבְ , ַחד ַלְיָי, ָּרַמז ָהָכא ְדַזּמִ
ּיֹוָמא ְדִכפוֵריְוַחד ַלֲעָזאֵזל ּבְ ך. ּ ְוְבִגין ּכָ ֵני ְגָדֵיי ִעִזים, ּ ִגין )ב''ה ע''קמ(, ָּקִריַבת ׁשְ  ַחד ּבְ
א ִדְלֵעיָלא לֹוט ֲעֵליה ְדַיֲעֹקב, ַּדְרּגָ ו ְדָלא ִיׁשְ יה ְדֵעׂשָ ִגין ְלַכְפָייא ַדְרּגֵ ְּוַחד ּבְ ּ ּ ּ ְּוַעל ָדא , ּ
ִני ְגָדֵיי ִעִזים ְרַוְייהו ָט, ּׁשְ ּוִמּתַ ּתְ)בראשית כז(. ִעים ִיְצָחק ְוָאִכילּ ּ ַוָיֵבא לֹו ַיִין ַוֵיׁשְ ַּוָיֵבא , ּ

ֵּמֲאַתר ָרִחיק ָקִריב ֵליה ֵמַההוא ֲאַתר , ֶרֶמז ָרִמיז, לֹו ַיִין י ֶאְלָעָזר ָאַמר. )דעשו(ּ ֶרֶמז , ִרּבִ
יה ַכח ּבֵ ּתְ ֵּמַההוא ַיִין ְדָכל ֲחדו ִאׁשְ ּ ּ א ֵליה ְל, ּ ִגין ְלַחְדּתָ ְדָקא , ְּדָבֵעי ֶחְדָוה, ִיְצָחקּּבְ ּכְ

א ִסְטָרא  ְעָיין ֶחְדָוה ְלַחְדּתָ ּתְ, ּ ִדיֵליה)דליואי(ּבָ ְּוַעל ָדא ַוָיֵבא לֹו ַיִין ַוֵיׁשְ ּ  )בראשית כז(. ּ
ו ְוגו ְגֵדי ֵעׂשָ ח ִרְבָקה ֶאת ּבִ ּקַ ְמרֹוד', ַוּתִ ו ִמּנִ ין ְדָרַווח ֵעׂשָ ִּאֵלין ִאינון ְלבוׁשִ ּ ּ ין ְּוִאֵל, ּ

י ְיָקר ְדֲהוו ִמן ָאָדם ָהִראׁשֹון ְּלבוׁשֵ ּ ְּוֲאתו ְלָיָדא ְדִנְמרֹוד, ּ ּוְבהו ֲהָוה ָצד ֵציָדה ִנְמרֹוד, ּ ּ ,
ּבֹור ַצִיד )בראשית י(, ִּדְכִתיב ו ',  ִלְפֵני ְיָי ְוגו)א''ד ע''ויקרא ס, ב''ז ע''קל(ּ הוא ָהָיה ּגִ ְוֵעׂשָ

יה ְק, ָנַפק ְלַחְקָלא ח ּבֵ ִנְמרֹוד ְוָקַטל ֵליהְּוַאּגַ יה, ָּרָבא ּבְ ין ִמּנֵ ְּוָנַסב ִאֵלין ְלבוׁשִ ּ ֲהָדא , ּ
ֶדה ְוהוא ָעֵיף)בראשית כה(, ּהוא ִדְכִתיב ו ִמן ַהּשָׂ ּ ַוָיֹבא ֵעׂשָ ְּואוְקמוָה, ּ ִתיב ָהָכא ְוהוא . ּ ּּכְ

י ְלֹהְרִגים)ירמיה ד(ּוְכִתיב ָהָתם , ָעֵיף י ָעְיָפה ַנְפׁשִ   . ּכִ
ה ְדִרְבָקהְוֵעׂשָ ין ְלַגּבָ ּו ֲהָוה ָסִליק לֹון ְלִאינון ְלבוׁשִ ּ ּ ּוְבהו ֲהָוה ָנִפיק ְוָצד ֵציָדה, ּ ּ ,

ן, ְּוַההוא יֹוָמא ָלא ָנַטל לֹון ּמָ ב ּתַ ו. ְוָנַפק ְלַחְקָלא ְוִאְתַעּכַ ָלא , ְוַכד ֲהָוה ָלִביׁש לֹון ֵעׂשָ
ָלל יָון ְדָלִביׁש. ֲּהוו ָסְלִקין ֵריִחין ּכְ ֵדין ָתַבת ֲאֵבָדה ְלַאְתָרה,  לֹון ַיֲעֹקבּּכֵ ּוְסִליקו , ּּכְ ּ

ִגין ְדׁשוְפֵריה ְדַיֲעֹקב. ֵריִחין ּּבְ ּ ּ ּׁשוְפֵריה ְדָאָדם ֲהָוה, ּ ּ א . ּ ְעּתָ ַהִהיא ׁשַ ך ַאֲהָדרו ּבְ ּוְבִגין ּכָ ְּ

ּוְסִליקו ֵריִחין, ְּלַאְתַרְייהו ּ.  
י יֹוֵסי ּׁשוְפֵריה ְדַיֲעֹקב, ָאַמר ִרּבִ ּ ר)הוה( ּ ְ ְדִאיהו ׁשוְפֵריה ְדָאָדם ֵאיך ֶאְפׁשָ ּ ּ ּ ּ ְוָהא , ּ

ִניָנן פוַח ֲעֵקבֹו ְדָאָדם ָהִראׁשֹון, ּתָ ּּתַ ּ ה, ּ ל ַחּמָ ְלּגַ ֶהה ּגַ ְְוִאי ֵתיָמא ְדָכך ֲהָוה ַיֲעֹקב. ַמּכְ ּ .
י ֶאְלָעָזר ַקְדִמיָתא ַעד ָלא ָחב ָאָדם , ַּוַדאי ָהִכי ֲהָוה, ָּאַמר ֵליה ִרּבִ ָּלא ֲהוו , ָהִראׁשֹוןּבְ

ׁשוְפֵריה ָלא ּבְ ּכָ ִרָיין ְלִאְסּתַ ל ּבְ ָּיְכִלין ּכָ יָון ְדָחָטא. ּ י ׁשוְפֵריה ְוִנְתָמָאך רוֵמיה , ּּכֵ ּנִ ּתַ ִּאׁשְ ּ ּ ְּ

ין ר ְמָאה ַאּמִ א ֲחֵזי. ְוִאְתֲעִביד ּבַ ּׁשוְפֵריה ְדָאָדם ָהִראׁשֹון, ְוּתָ ּ ִּדְמֵהיְמנוָתא , ָּרָזא ִאיהו, ּ ּ
ַההוא ׁשוְפָראִע ְלָיא ּבְ ָּלָאה ּתַ ּ ך, ּ ְוְבִגין ּכָ ּ ִויִהי ֹנַעם ְיָי ֱאֹלֵהינו ָעֵלינו)תהלים צ(, ּ , ּוְכִתיב. ּ
ֹנַעם ְיָי)תהלים כז( ְּוָדא הוא ׁשוְפֵריה ְדַיֲעֹקב ַוַדאי,  ַלֲחזֹות ּבְ ּ ּ ּ ְּוֹכָלא ָרָזא ִעָלָאה ִאיהו, ּ ּ ּ.  



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]254דף [ -ּ

ָגָדיו ַוְיָב א ֲחֵזי. ַּרֵכהוַּוָיַרח ֶאת ֵריַח ּבְ ִתיב, ּתָ ָגִדים ֹלא ּכְ ֶּאָלא ֵריַח , ַּוָיַרח ֶאת ֵריַח ַהּבְ
ָגָדיו ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּבְ ְיִריָעה)תהלים קד(, ּכְ ַמִים ּכַ ְלָמה נֹוֶטה ׁשָ ּשַׂ ָדָבר ַאֵחר .  עֹוֶטה אֹור ּכַ

ָגָדיו ַוְיָבַרֵכהו)א דא הוא''נ( ּ ַוָיַרח ֶאת ֵריַח ּבְ יׁש לֹון ַיֲעֹקבְּדֵכיָון. ּ ְּסִליקו ֵריִחין , ּ ְדַאְלּבִ
א ְעּתָ ַהִהיא ׁשַ יה)דארח(ְּוַעד ְדָלא ָאַרח , ּבְ ּ ֵריִחין ִדְלבוׁשֵ ּ ְרֵכיה, ּ ֵדין , ָּלא ּבָ  )לא(ְּדָהא ּכְ

ְרָכא ָּיַדע ְדִאְתֲחֵזי הוא ְלִאְתּבָ ְרָכא, ּ י ֵר, ְּדִאי ָלא ִאְתֲחֵזי ְלִאְתּבָ ל ַהּנִ יִחין ָּלא ְסִליקו ּכָ
ֲהֵדיה ין ּבַ ַּקִדיׁשִ ָגָדיו ַוְיָבַרֵכהו, ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַוָיַרח ֶאת ֵריַח ּבְ ּ ַויֹאֶמר )בראשית כז(. ּּ

ַרכֹו ְיָי ר ּבֵ ֶדה ֲאׁשֶ ֵריַח ׂשָ ִני ּכְ ִּמָלה ָסִתים הוא, ּ ַויֹאֶמר)ב''ב ע''ק(. ְרֵאה ֵריַח ּבְ ִאית . ּ
א ֲהַות ִכיְנּתָ ַרכֹו ְיָי. ּית ְדַאְמֵרי ִיְצָחק ֲהָוהְוִא, ְּדַאְמֵרי ׁשְ ר ּבֵ ֶדה ֲאׁשֶ ִריַח ׂשָ ֶדה, ּכְ , ַמאן ׂשָ

ֶדה  ּ ְדַתפוִחים)ב''ט ע''רמ(ָּדא ׂשָ ֶדה ְדֲאָבָהן ִעָלִאין . ּּ ּׂשָ ּ ְסִמיכו ֵליה וְמַתְקִנין ֵליה)חמידי(ּ ּ ּ ּ.  
י ָהָאֶרץ ַמּנֵ ַמִים וִמׁשְ ן ְלך ָהֱאלִהים ִמַטל ַהּשָׁ ְּוִיּתֶ ּ א. ּ ְוֹרב ָדָגן ְוִתירֹוׁשָ י ַאּבָ , ָאַמר ִרּבִ

ַּהאי ְקָרא אוְקמוָה א ֲחֵזי)פתח רבי אבא ואמר(ֲאָבל , ּ ֲעלֹות ֶאל ְיָי )תהלים קכ(,  ּתָ יר ַהּמַ  ׁשִ
ָרָתה ִלי ָקָראִתי ַוַיֲעֵנִני ּצָ א ּבְ. ּּבַ י קוְדׁשָ א ַקּמֵ ָחן ָאַמר ָדִוד ַמְלּכָ ּבְ יִרין ְותוׁשְ ה ׁשִ ּמָ ּּכַ ּ ְִריך ּ

ָמא, ּהוא ד ֵליה ׁשְ יה וְלֶמְעּבַ ִגין ְלַאְתָקָנא ַדְרּגֵ ְּוֹכָלא ּבְ ּ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ּ  )ח' שמואל ב(, ּכְ
ם ַּוַיַעׂש ָדִוד ׁשֵ יָרָתא ָדא ָאַמר , ּ ד ָחָמא עֹוָבָדא ָדא ְלַיֲעֹקב )ג ליה''א ל''ס(ְּוׁשִ א ''ס(ּ ּכַ

  .)דיעקב

  א''דף קמג ע
י ֶאְלָעָזר  יָרָתא ָדא , ָאַמרִרּבִ א ְדָאַמר ֵליה ֲאבֹוי, )דהא(ַיֲעֹקב ָאַמר ׁשִ ְעּתָ ׁשַ ּּבְ ּ ,

ו ִאם ֹלא)בראשית כז( ִני ֵעׂשָ ה ֶזה ּבְ ִני ַהַאּתָ ך ּבְ ה ָנא ַוֲאֻמׁשְ ׁשָ ֵדין , ָ ּגְ ּ ְדֲהָוה )א בגין''ד(ּכְ
י) א''דף קמג ע( )הוה( ָעאקו ַסּגִ ְּדָדִחיל ְדֲאבֹוי ְיַד, ַּיֲעֹקב ּבְ יהּ מֹוַדע ַקּמֵ ּתְ ּע ֵליה ְוִאׁשְ ַמה . ּ

ִתיב ִעירֹות ַוְיָבֲרֵכהו)בראשית כז(, ּכְ ו ָאִחיו ׂשְ יֵדי ֵעׂשָ י ָהיו ָיָדיו ּכִ ירֹו ּכִ ּ ְולא ִהּכִ ֵדין . ּ ּכְ
ָרָתה ִלי ָקָראִתי ַוַיֲעֵנִני)תהלים קכ(, ָאַמר ּצָ ַפת ׁשֶ)שם(. ּ ֶאל ְיָי ּבַ י ִמּשְׂ יָלה ַנְפׁשִ ֶקר  ְיָי ַהּצִ

יה, ִּמָלׁשֹון ְרִמָיה ְרָיא ּבֵ ו ׁשַ א ְדֵעׂשָ ָּדא הוא ַדְרּגָ ּ ּ ֶקר , ּ ַפת ׁשֶ ְּדִאיהו ׂשְ ַפת . )א מה הוא''ס(ּ ׂשְ
ֶקר א ְדַאְייֵתי ַההוא ִחְוָיא ְלָווִטין ַעל ַעְלָמא, ׁשֶ ְעּתָ ׁשַ ימו וַבֲעִקימו ַאְייֵתי , ּּבְ ּוְבַחּכִ ּ ּ ּ

  .ְּדִאְתַלְטָיא ָעְלָמא, ְלָווִטין
א ֲחֵזי ו, ּתָ א ְדָאַמר ִיְצָחק ְלֵעׂשָ ְעּתָ ׁשַ ֶדה ְוצוָדה ִלי ָצִידה)בראשית כז(, ּּבְ , ּ ְוֵצא ַהּשָׂ

ה ְּואוְקמוָה, א''ּבְ ֵרך ִמִיְצָחק. ּ ִגין ְדִיְתּבָ ו ּבְ ְּוָנַפק ֵעׂשָ ְ ְּדָקֲאַמר ֵליה, ּ  )בראשית כז(, ּ
ְּדִאלו ָאַמר ַוֲאָב, ַוֲאָבֶרְכָכה ִלְפֵני ְיָי ירּּ יָון ְדָאַמר ִלְפֵני ְיָי. ָיאֹות, ֶרְכָכה ְוָלא ַיּתִ ַהִהיא , ּּכֵ ּבְ

ִריך הוא א ּבְ ְרֵסי ְיָקָרא ְדקוְדׁשָ א ִאְזַדְעַזע ּכָ ְעּתָ ּׁשַ ּ ּ ּוַמה ְדִיפוק ִחְוָיא ֵמִאינון , ָאְמָרה, ְּ ּ ּ ּּ
הו, ְלָווִטין ַאר ַיֲעֹקב ּבְ ּתָ   .ְּוִיׁשְ

א ְעּתָ ַהִהיא ׁשַ יה ְדַיֲעֹקבִּאְזַדּמַ, ּבְ ּן ִמיָכֵאל ְוָאָתא ַקּמֵ ֲהֵדיה, ּ א ּבַ ִכיְנּתָ ּוׁשְ , ְוָיַדע ִיְצָחק, ּ
ֲהֵדיה ְדַיֲעֹקב ְּוָחָמא ְלַגן ֵעֶדן ּבַ יה, ּ ּוָבְרֵכיה ַקּמֵ ּ ו. ּ יִהּנֹם, ְוַכד ָעאל ֵעׂשָ ֲהֵדיה ּגֵ . ָּעאל ּבַ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]255דף [ -ּ

ו , ד ְמֹאדּ ַוֶיחַרד ִיְצָחק ֲחָרָדה ְגדֹוָלה ַע)בראשית כז(ְּוַעל ָדא  ב ְדָלא ֲהָוה ֵעׂשָ ְּדָחׁשַ ּ
ַההוא ִסְטָרא רוך ִיְהֶיה)בראשית כז(, ָּפַתח ְוָאַמר, ּּבְ ם ּבָ ְ ָוֲאֳבַרֵכהו ּגַ ּ ּ.  
ך ִגין ּכָ ְרָכאן ֲעֵליה ְדַיֲעֹקב ְדִאיהו , ְּבְ ָחְכְמָתא וַבֲעִקימו ְדַאְייֵתי ּבִ ן ַיֲעֹקב ּבְ ִּאְזַדּמַ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ

ַגְווָנא ְדָאָדם ָה ֶקר, ִראׁשֹוןּכְ ַפת ׁשָ ְּוִאְתְנָטלו ֵמַההוא ִחְוָיא ְדִאיהו ׂשְ ּ ְקָרא ָאַמר. ּ ה ׁשִ , ְּדַכּמָ
ְקָרא ֲעַבד ה ִמֵלי ְדׁשִ ִגין ְלַאְטָעָאה וְלַאְייָתָאה ְלָווִטין ַעל ַעְלָמא, ְּוַכּמָ ך. ּּבְ ִגין ּכָ ֲאָתא , ְּבְ

ָחְכָמה ְוַאְטֵעי ְלֲאבוי ִגין ְלַא, ַּיֲעֹקב ּבְ ְרָכאן ַעל ַעְלָמאּבְ יה ַמה , ְייָתָאה ּבִ ּוְלָנְטָלא ִמּנֵ ּ
ּוִמָדה ָלֳקֵבל ִמָדה ֲהָוה, ְּדָמַנע ֵמַעְלָמא ּ ִתיב. ּ ּ ַוֶיֱאַהב ְקָלָלה )תהלים קט(, ְּוַעל ָדא ּכְ

ּנו ְרַחק ִמּמֶ ְבָרָכה ַוּתִ בֹוֵאהו ְוֹלא ָחֵפץ ּבִ ַּוּתְ ִתיב. ּ ל ּ ָארור ַאּתָ)בראשית ג(, ֲּעֵליה ּכְ ה ִמּכָ
ֶדה ל ַחַית ַהּשָׂ ֵהָמה וִמּכָ ַּהּבְ יה ְלָדֵרי ָדִרין. ּ ַאר ּבֵ ּתָ ְרָכאן, ְּוִאׁשְ יה ּבִ   .ְּוָאָתא ַיֲעֹקב ְוָנִטיל ִמּנֵ

ּוִמן יֹומֹוי ְדָאָדם ן ַיֲעֹקב ְלַנְטָלא ֵמַההוא ִחיְוָיא, ּ ִּאְזַדּמַ ְרָכאן, ּ י ּבִ ל ַהּנֵ ַאר , ּכָ ּתָ ְוִאׁשְ
ְלָווִט ְייהוִּאיהו ּבִ א. ּין ְוָלא ָנַפק ִמּנַ רוַח קוְדׁשָ ְּוָדִוד ָאַמר ּבְ ן ְלך וַמה )תהלים קכ(, ּ ּ ַמה ִיּתֵ ָ ּ

נוִנים י ִגּבֹור ׁשְ ּיֹוִסיף ָלך ָלׁשֹון ְרִמָיה ִחּצֵ ּ א. ְּ ַּמה ִאיְכַפת ֵליה ְלַההוא ִחְוָיא ִביׁשָ ּ ְּדַאְייֵתי , ּ
ָמה ְדָאְמרו. ְלָווִטין ַעל ַעְלָמא ּּכְ ך וֵמִמיתָנ, ּ ָּחׁש נֹוׁשֵ יה, ְ ְּוֵלית ֵליה ֲהָנָאה ִמּנֵ ּ.  

ֵתיה, ָּלׁשֹון ְרִמָיה ְּדָרֵמי ֵליה ְלָאָדם וְלִאּתְ ּ א ֲעֵליה ְוַעל ַעְלָמא, ּ יׁשָ ְלָבַתר . ְּוַאְייֵתי ּבִ
ְרָכאן, ֲאָתא ַיֲעֹקב ל ִאינון ּבִ ְּוָנִטיל ִמִדיֵליה ּכָ ּ נוִנים. ּ י ִגּבֹור ׁשְ ו ְדָנַטר ְדָבבו ָּדא ֵע, ִּחּצֵ ּׂשָ ּ ּ

ְרָכאן)א דאגזים''נ( ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ּ ְלַיֲעֹקב ַעל ִאינון ּבִ ו ֶאת )בראשית כז(, ּכְ ֹטם ֵעׂשָ ּ ַוִיׂשְ
ָרָכה ְוגו   )ג תא חזי''א ל''ד(. 'ַיֲעֹקב ַעל ַהּבְ

י ָהָאֶרץ ַמּנֵ ַמִים וִמׁשְ ן ְלך ָהֱאֹלִהים ִמַטל ַהּשָׁ ְּוִיּתֶ ּ ִחּבוָרא ָחָדאָּהא ִמְלֵעי, ָ א ּבְ ּתָ ָּלא וִמּתַ ּ .
ָּהא אוְקמוָה, ְּורֹוב ָדָגן ְוִתירֹוׁש ִדְכִתיב. ּ ּ ְולא ָרִאיִתי ַצִדיק ֶנֱעָזב )תהלים לז(, ֲאָבל ּכְ
ׁש ָלֶחם א ֲחֵזי. ְוַזְרעֹו ְמַבּקֵ ְּואוְקמוָה'  ַנַער ָהִייִתי ְוגו)שם(, ּתָ ל עֹוָלם , ּ רֹו ׁשֶ ַהאי ְקָרא ׂשָ

ך ָאַמר ְורֹוב ָדָגן ְוִתרֹוׁש. 'ּכוֲאָמרֹו ְו ּוְבִגין ּכָ ְּ.  
ים ֲחוו ְלך ְלאוּמִ ּתַ ים ְוִיׁשְ ַּיַעְבדוך ַעּמִ ּ ָּ ַלם, ָ ְירוׁשָ א ּבִ לֹמה ַמְלּכָ ִליט ׁשְ ִזְמָנא ְדׁשַ ּּבְ ּ ,

 )ת כזבראשי(. 'ְמִביִאים ִאיׁש ִמְנָחתֹו ְוגו'  ְוָכל ַמְלֵכי ָהָאֶרץ ְוגו)דברי הימים ב ט(, ִּדְכִתיב
ים ֲחוו ְלך ְלאוּמִ ּתַ ְּוִיׁשְ יָחא, ָּ א ְמׁשִ ִזְמָנא ְדֵייֵתי ַמְלּכָ ֲחוו לֹו )תהלים עב(, ִּדְכִתיב, ּבְ ּתַ ּ ְוִיׁשְ

י ְיהוָדה ָאַמר. ָכל ְמָלִכים יָחא, ִּרּבִ א ְמׁשִ ִזְמָנא ְדֵייֵתי ַמְלּכָ ּּכָֹלא ּבְ ֲחוו לֹו , ּ ּתַ ִדְכִתיב ְוִיׁשְ ּּכְ
ל ּ ּגֹוִים ַיַעְבדוהוָכל ְמָלִכים ּכָ ּ.  

ֶּאָלא ָדא ָרָזא ִעָלָאה . אֹו ִתְהֶיה, ְוָלא ָאַמר הֵיה, הֵוה, ָהֵוה ְגִביר ְלַאֶחיך ּּ
ִּדְמֵהיְמנוָתא ְּדִאֵלין ַאְתָוון ִאּנון ָרֵזי ִדְמֵהיְמנוָתא, ּ ּ ֶאְמָצִעיָתא''וא, ְלֵעיָלא' ה. ּּ ' ה, ו ּבְ

ך ָאַמר. ְלָבַתר ְוְבִגין ּכָ ְלָטָאה ֲעַלְייהו וְלַרָדָאה לֹון, ִָביר ְלַאֶחיךֱהֵוה ְג, ּ ְּלׁשַ ּ ּ ִזְמָנא , ּ ּבְ
א י יֹוֵסי ָאַמר. ְּדֲאָתא ָדִוד ַמְלּכָ יָחא, ִרּבִ א ְמׁשִ ִזְמָנא ְדֵייֵתי ַמְלּכָ ּּכָֹלא ִאיהו ּבְ ִגין , ּ ְּדָהא ּבְ

ֵמי אֹוַרְייָתא ָרֵאל ַעל ִפְתּגָ ְּדֲעְברו ִיׂשְ ּ ֵדין , ּ ָ וָפַרְקּתָ ֻעלֹו ֵמַעל ַצָואֶרך)זבראשית כ(ּכְ ּ ּּ.  

  ב''דף קמג ע



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]256דף [ -ּ

י יֹוֵסי ָאַמר ן ְלך ָהֱאלִהים ִרּבִ י , ְָוִיּתֶ ל ַהּנֵ ְטָרא ְדחוָלֵקיה ) ב''דף קמג ע(ּכָ ְרָכאן ִמּסִ ּּבִ ּ ּ
ְּדַיֲעֹקב ֲהוו וִמִדיֵליה ָנַטל ּ ּ ּ ֵעי ִיְצָחק ְלָבְרָכא ֵליה, ּ ְרָכאן ֲהָוה ָקא ּבָ ְּוִאֵלין ּבִ וּ ּוְבִגין ,  ְלֵעׂשָ

ִריך הוא א ּבְ ך ֲעַבד קוְדׁשָ ּּכָ ְּ ְּוָגַרם ֵליה ְלַיֲעֹקב ְלַנְטָלא ִמִדיֵליה, ְ ּ ּ.  
א ֲחֵזי א ְדַההוא ָנָחׁש ַאְייֵתי ְלָווִטין ַעל ַעְלָמא ְוִאְתַלְטָיא ַאְרָעא, ּתָ ְעּתָ ׁשַ ַמה , ּּבְ

ִתיב ַמְעּתָ ְל)בראשית ג(, ּכְ י ׁשָ ך ְוגוּ וְלָאָדם ָאַמר ּכִ ּתְ ֲעבוֶרך ', ָקֹול ִאׁשְ ֲָארוָרה ָהֲאָדָמה ּבַ ּ ּ
ְדָקא ְיאות', ְוגו ין ּכְ ֵהא ָעְבָדא ֵפיִרין ְוִאיּבִ ְּדָלא ּתְ י ָהָאֶרץ, ָּלֳקֵבל ָדא. ּּ ַמּנֵ  )שם(. ּוִמׁשְ

ה בֹון ּתֹאֲכֶלּנָ ִעּצָ ַמִים, ּבְ ָּלֳקֵבל ָדא ִמַטל ַהּשָׁ ְצִמיַח)שם(. ּ , ָּלֳקֵבל ָדא, ְ ָלךּ ְוקֹוץ ְוַדְרַדר ּתַ
ֵזַעת ַאֶפך ּתֹאַכל ֶלֶחם)שם(. ְּורֹוב ָדָגן ְוִתירֹוׁש ָ ּבְ ים )בראשית כז(, ָּלֳקֵבל ָדא, ּ ָ ַיַעְבדוך ַעּמִ ּ

ים ֲחוו ְלך ְלאוּמִ ּתַ ְּוִיׁשְ ַחְקָלא, ָּ ְּדִאינון ַיַעְבדון ַאְרָעא ְוִיְפְלחון ּבְ ּ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ּ ישעיה (, ּכְ
ֵריֶכם ְוכֹוְרֵמיֶכםּ וְב)סא ָּדא ָלֳקֵבל ָדא, ְּוֹכָלא ָנַטל ַיֲעֹקב. ִני ֵנָכר ִאּכָ ּוִמִדיֵליה ָנַטל, ּ ּ ּ .

ְרָכאן י ּבִ ִרים ֵליה ְלַיֲעֹקב ְדִיטֹול ַהּנֵ ִריך הוא ּגָ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ ּ ַאְתֵריה , ְּ ָקא ּבְ ְּלִאְתַדּבְ ּ
ְּוחוָלֵקיה ַאְתֵר, ּ ָקא ּבְ ו ְלִאְתַדּבְ ּיה ְוחוָלֵקיהְּוֵעׂשָ ּ ּ.  

י ִחְזִקָיה ַמִים, ָּאַמר ַרּבִ י ָהָאֶרץ וִמַטל ַהּשָׁ ַמּנֵ ְּוָהא ָחִמיָנן ְדִמׁשְ ו , ּ ְרָכאן ָנַטל ֵעׂשָ ִּאינון ּבִ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ְלָבַתר ַמִים ֵמָעל, ּכְ ֶבך וִמַטל ַהּשָׁ י ָהָאֶרץ ִיְהֶיה מֹוׁשָ ַמּנֵ ה ִמׁשְ ִּהּנֵ ָ.  

ְמ י ׁשִ ָדא, עֹוןָאַמר ִרּבִ ַהאי ְוָלא ָדא ּכְ ין, ָּלאו ַהאי ּכְ אן ַדְרּגִ ה ִאְתָפְרׁשָ ּמָ ּּכַ ַיֲעֹקב . ּ ּבְ
ִתיב ן ְלך ָהֱאלִהים, ּכְ ִתיב ִיְהֶיה, ְָוִיּתֶ ִתיב. ּוְבָדא ּכְ ַיֲעֹקב ּכְ י , ּבְ ַמּנֵ ַמִים וִמׁשְ ִּמַטל ַהּשָׁ ּ
י ָהָאֶרץ ְוַטל ַה, ָהָאֶרץ ַמּנֵ ִתיב ִמׁשְ ו ּכְ ֵעׂשָ ַמִיםּבְ ָדא, ּשָׁ ְּדָהא ָלאו ָדא ִאיהו ּכְ ּ ּ.  

ה ה ְוַכּמָ ּמָ ן ּכַ ין ִאְתָפְרׁשָ יה. ְּוַדְרּגִ ִתיב ּבֵ ִגין ִדְבָדא ְדַיֲעֹקב ּכְ ּּבְ ּ ן ְלך ָהֱאלִהים ִמַטל , ּ ְּוִיּתֶ ָ

ַמִים ַמִים, ַהּשָׁ יק יֹוִמין ְדִאְקֵרי ַטל ַהּשָׁ ָּדא ַטל ִעָלָאה ְדָנִגיד ֵמַעּתִ ּ ַמ, ּּ ַטל , ִּים ִדְלֵעיָלאַהּשָׁ
ַמִים א ְדׁשָ ַדְרּגָ ין, ְּדָנִגיד ּבְ פוִחין ַקִדיׁשִ ן ַלֲחַקל ּתַ ּמָ ּוִמּתַ ּ י ָהָאֶרץ. ּּ ַמּנֵ דא ארץ (, ָהָאֶרץ, ּוִמׁשְ

י ָהָאֶרץ)דלעילא ארץ החיים ַמּנֵ ִתיב וִמׁשְ ו ּכְ ֵעׂשָ י ָהָאֶרץ ָדא ֶאֶרץ ַהַחִיים , ּ ּבְ ַמּנִ ַיֲעֹקב ִמׁשְ ּּבְ ּ
ַמִים ִדְלֵעיָלא, ֵעיָלאִּדְל ַאְרָעא ִדְלֵעיָלא וַבּשָׁ ְּוָיִרית ָלה ּבְ ּ א. ּ ַאְרָעא ְדָהָכא ְלַתּתָ ו ּבְ , ּוְלֵעׂשָ

א ַמִים ְדָהָכא ְלַתּתָ ּוַבּשָׁ א. ַיֲעֹקב ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא. ּ א ְלַתּתָ ו ְלַתּתָ   .ֵעׂשָ
א, ּתו א, ַיֲעֹקב ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ו ְלַתּתָ ב ִדְכִתיב ְוַאף ַע. ְוֵעׂשָ ר )בראשית כז(ּל ּגַ ֲאׁשֶ  ְוָהָיה ּכַ

ִריד וָפַרְקּתָ ֻעלֹו ֵמַעל ַצָואֶרך ָּתָ ּ א. ּּ , ִּדְכִתיב, ֲּאָבל ְלֵעיָלא ָלא ְכלום, ֵמַהאי ְדָהָכא ְלַתּתָ
י ֵחֶלק ְיָי ַעּמֹו ַיֲעֹקב ֶחֶבל ַנֲחָלתֹו)תהלים לכ( א ֲחֵזי.  ּכִ רו ְלָנְט, ּתָ א ְדׁשָ ְעּתָ ׁשַ ּּבְ ְרָכאן ּ ָלא ּבִ

ו, ִּדְלהֹון ַּיֲעֹקב ָנַטל חוָלֵקיה ִדְלֵעיָלא. ַיֲעֹקב ְוֵעׂשָ ּ א, ּ ו ָנִטיל חוָלֵקיה ְלַתּתָ ְּוֵעׂשָ ּ.  
י ֶאְלָעָזר ן ָלקוְנָיא ָאַמר ְלִרּבִ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ִרּבִ י יֹוֵסי ּבְ ַמְעּתָ ֵמָאִביך, ִּרּבִ לום ׁשָ ָּכְ אי , ּ ַאּמַ

ְרָכ ּאן ְדָבְרֵכיה ִיְצָחק ְלַיֲעֹקבָּלא ִאְתָקְיימו ּבִ ו , ּ ְרָכאן ִדְבִריך ִיְצָחק ְלֵעׂשָ ְְוִאינון ּבִ ּ ּ
ְלהו ִּאְתַקְיימו ּכֻ ּּ.  

ְרָכאן ִמְתַקְייֵמי, ָּאַמר ֵליה ל ִאינון ּבִ ִריך הוא , ּּכָ א ּבְ ּוִבְרָכאן ָאֳחָרִנין ְדָבְרֵכיה קוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ

א, ֵעיָלאַיֲעֹקב ָנַטל ְל, ֲּאָבל ִמָיד. ְלַיֲעֹקב ו ָנִטיל ְלַתּתָ א . ְוֵעׂשָ ד ָיקום ַמְלּכָ ְּלָבַתר ּכַ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]257דף [ -ּ

יָחא ו ִמּכָֹלא, ְמׁשִ א ְוִיְתֲאִביד ֵעׂשָ ִּיטֹול ַיֲעֹקב ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ְּוָלא ְיֵהא ֵליה חוְלָקא , ּ ּ
ַעְלָמא ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ְּוַאְחָסָנא ְודוְכָרָנא ּבְ ית ַיֲעֹק)עובדיה א(, ּכְ ּב ֵאׁש וֵבית  ְוָהָיה ּבֵ

ו ְלַקׁש ְוגו ו ִמּכָֹלא. 'ּיֹוֵסף ֶלָהָבה וֵבית ֵעׂשָ ִגין ְדִיְתֲאִביד ֵעׂשָ ּּבְ ֵרין , ּ ְוָיִרית ַיֲעֹקב ּתְ
  .ַעְלָמא ֵדין ְוַעְלָמא ְדָאֵתי, ָעְלִמין

  א''דף קמד ע
ִתיב פֹ)עובדיה א(, ּוְבַהאי ִזְמָנא ּכְ ַהר ִציֹון ִלׁשְ יִעים ּבְ ּ ְוָעלו מֹוׁשִ ּ ו ְוָהְיָתה ּ ט ֶאת ַהר ֵעׂשָ

ו. ַּלְיָי ַהְמלוָכה ַּההוא ַמְלכו ְדֵעׂשָ ַהאי ַעְלָמא, ּ ִריך הוא , ְּדָנַטל ּבְ א ּבְ ָּיַהב ֵליה קוְדׁשָ ּ א ''ס(ְּ
ְלחֹודֹוי)יהא ליה לקודשא בריך הוא ִריך הוא.  ּבִ א ּבְ א ָלאו ִאיִהי ַמְלכו ִמקוְדׁשָ ּתָ ְּוִכי ַהׁשְ ּ ְּ ,

אֶּאָלא ַאף ַעל ִריך הוא ְלֵעיָלא ְוַתּתָ א ּבְ ִליט קוְדׁשָ ב ְדׁשַ ּ ּגַ ּ ְּ ָאר ַעִמין, ּ , ָהא ָיַהב לֹון ִלׁשְ
ַהאי ַעְלָמא א ּבְ יה, ְּלָכל ַחד ְוַחד חוַלק ְוַאְחַסְנּתָ א ּבֵ ׁשָ ּמָ ּתַ ִּיטֹול , ּוְבַהִהיא ִזְמָנא. ְּלִאׁשְ

ְלהו ַמְלכוָתא ִּמּכֻ ּ ּוְתֵהא ִדיֵליה ּכָֹלא, ּ ּ ְלחֹודֹוי, ִּתיב ְוָהְיָתה ַלְיָי ַהְמלוָכהִּדְכ, ּ , ֵּליה ּבִ
מֹו ֶאָחד)זכריה יד(, ִּדְכִתיב יֹום ַההוא ִיְהֶיה ְיָי ֶאָחד וׁשְ ל ָהָאֶרץ ּבַ ּ ְוָהָיה ְיָי ְלֶמֶלך ַעל ּכָ ּ ּ ְ .

ְמעֹון ָאַמר. 'ְ ַוְיִהי ַאך ָיֹצא ָיָצא ַיֲעֹקב ְוגו)בראשית כז( י ׁשִ ֵרי , ָצאְַאך ָיֹצא ָי, ִרּבִ ּתְ
ה ְּיִציאֹות ַהָללו ָלּמָ א ְוַחד ְדַיֲעֹקב) א''דף קמד ע(ֶּאָלא . ּ ִכיְנּתָ ַּחד ִדׁשְ ד ָעאל , ּ ְּדָהא ּכַ

יה, ַיֲעֹקב א ָעאַלת ִעּמֵ ִכיְנּתָ ַרך, ּׁשְ א ִאְתּבְ ִכיְנּתָ י ׁשְ ְרָכאן. ְְוַקּמֵ , ְּדִיְצָחק ֲהָוה ָאַמר ּבִ
א אֹוֵדי ְלהו ֲעַלְי ִכיְנּתָ ּוׁשְ יה, ְוַכד ָנַפק ַיֲעֹקב. ּיהוּ א ָנְפַקת ִעּמֵ ִכיְנּתָ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּׁשְ

ַחד, ְַאך ָיֹצא ָיָצא ַיֲעֹקב ֵרי ְיִציאֹות ּכְ ידֹו)בראשית כז(. ּתְ א ִמּצֵ ו ָאִחיו ּבָ ִיד .  ְוֵעׂשָ ִמן ַהּצַ
ִתיב ידֹו, ָלא ּכְ ְּדִאיהו ֵציָדה ִדיֵליה, ֶּאָלא ִמּצֵ ּ ָרָכהְּדָלא ֲהָו, ּ יה ּבְ ְּורוַח ַהּקֹוֶדׁש ָצְווָחה , ּה ּבֵ

ְלַחם ֶאת ֶלֶחם ַרע ַעִין)משלי כג(, ְוָאְמָרה   . ַאל ּתִ
ים ְוגו ם הוא ַמְטַעּמִ ַּוַיַעׂש ּגַ ַעזות, ּ ָיקום ָאִבי)בראשית כז(. 'ּ ִּדּבוֵריה ֲהָוה ּבְ ּ ּ ְתִקיפו , ּּ ּּבִ

ה ַטֲעָמא, ּרוָחא ִּמָלה ְדֵלית ּבָ ּ א ֲחֵזי. ִביָּיקום ָא, ּ ו, ּתָ ין ַיֲעֹקב ְלֵעׂשָ ַיֲעֹקב ָאַמר , ַמה ּבֵ
ְכִסיפו ְדֲאבֹוי ּּבִ ֲעָנָוה, ּ ִתיב, ּבַ ּ ַוָיֹבא ֶאל ָאִביו ַויֹאֶמר ָאִבי)בראשית כז(, ַמה ּכְ ין . ּ ַמה ּבֵ

ְּדָלא ָבָעא ְלִאְזַדְעְזָעא ֵליה, ֶּאָלא, ַהאי ְלַהאי ּ ֲחנוִנים, ּ ָלׁשֹון ּתַ ַּמִליל ּבְ  )בראשית כז(, ּ
יִדי ָבה ְוָאְכָלה ִמּצֵ ו ָאַמר. ּקום ָנא ׁשְ יה, ָּיקום ָאִבי, ְוֵעׂשָ ַמאן ְדָלא ַמִליל ִעּמֵ ּּכְ ּּ.  

א ֲחֵזי ו, ּתָ א ְדָעאל ֵעׂשָ ְעּתָ ׁשַ יִהּנֹם, ּּבְ יה ּגֵ , ִּדְכִתיב. ְוָדִחיל, ִּאְזַדְעַזע ִיְצָחק, ָּעאל ִעּמֵ
יָון ִדְכִתיב ַוֶיחַרד ִיְצָחק ֲחָרָדה . ָרָדה ְגדֹוָלה ַעד ְמֹאדּ ַוֶיחַרד ִיְצָחק ֲח)בראשית כז( ּּכֵ ּ

ְּדָלא ֲהָוה ְדִחילו ְוֵאיָמָתא, ֶאָלא.  ַעד ְמֹאד)גדולה(ַּמהו . ַּדי, ְגדֹוָלה ּ ְּדָנַפל ֲעֵליה . ּ ּ
ָתא, ְּדִיְצָחק ֵרי, ַרּבָ א. ִּמיֹוֵמי ְדִאְתּבְ ְעּתָ ַהִהיא ׁשַ י ְּדִאְתֲע, ְּוֲאִפילו ּבְ ּבֵ ַקד ִיְצָחק ַעל ּגַ

ָחא ְוָחָמא  יָנא ֲעֵליה)שכינתא(ַמְדּבְ ו. ָּלא ִאְזַדְעַזע, ּ ַסּכִ א ְדָעאל ֵעׂשָ ְעּתָ ַהִהיא ׁשַ ְוָחָמא , ּּכְ
יה יִהּנֹם ְדָעאל ִעּמֵ ּּגֵ ֵדין ָאַמר, ּ ֹבא , ּכְ ֶטֶרם ּתָ רוך ִיְהֶיה)שם(ּבְ ם ּבָ ְ ַוֲאָבַרֵכהו ּגַ ּ ִגין , ּ ּבְ

ְרָכאןּ ְדָח)דחמאת( א ְדאֹוֵדי ַעל ִאינון ּבִ ִכיְנּתָ   .ִּמית ׁשְ



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]258דף [ -ּ

רוך ִיְהֶיה, ָנַפק ָקָלא ְוָאַמר, ִּיְצָחק ָאַמר ַוֲאָבַרֵכהו, ָּדָבר ַאֵחר ם ּבָ ְּגַ ָעא ִיְצָחק , ּ ּבָ
ִריך הוא, ְּלֵמיַלט ֵליה ְלַיֲעֹקב א ּבְ ָּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ְרָמך ֲאָנא , ִיְצָחק, ְּ ,  ַלייט)אנת(ְּגַ

ָבר ֲאַמְרּתְ ֵליהְּד רוך)שם(, ָּהא ּכְ ַרֶריך ָארור וְמָבַרֶכיך ּבָ ְ אֹוְ ָ ָּ ּ ּ.  
ְרָכאן א ֲחֵזי ּכָֹלא אֹודו ַעל ִאינון ּבִ ּּתָ ּ ֵאי, ּ ְּוֲאִפילו ִאיהו חוַלק ַעְדֵביה , ִּעָלֵאי ְוַתּתָ ּ ּ ּ ּ

ו ּאֹוִדי ֲעַלְייהו וָבְרֵכיה ִאיהו, ְּדֵעׂשָ ּ ּ יה ְלֵעיָלאְּואֹוֵדי ַעל ִאינון ּבִ, ּ ְּרָכאן ְוַסְלֵקיה ַעל ֵריׁשֵ ּ .
י ִאם )בראשית לכ(, ִּדְכִתיב, ְמָנָלן ֵלֲחך ּכִ ַחר ַויֹאֶמר ֹלא ֲאׁשַ י ָעָלה ַהּשָׁ ְלֵחִני ּכִ ָ ַויֹאֶמר ׁשַ ּ ּ ּ

ִני ַרְכּתָ ְלֵחִני. ּבֵ יה ַיֲעֹקב, ַּויֹאֶמר ׁשַ ִגין ְדַאְתִקיף ּבֵ ּּבְ ר ָנׁש ְד. ּ ְּוִכי ֵהיך ָיִכיל ּבַ ִּאיהו גוָפא ְ ּ
ָרא ׁש, ּוִבׂשְ ַמְלָאָכא ְדִאיהו רוַח ַמּמָ יה ּבְ ְקָפא ּבֵ ְּלִאְתּתַ ּ ּ ה )תהלים קד(, ִּדְכִתיב, ּ  עֹוׂשֶ

ְרָתיו ֵאׁש לֹוֵהט   .ַּמְלָאָכיו רוחֹות ְמׁשָ
ִריך הוא, ֶּאָלא א ּבְ ִליֵחי ְדקוְדׁשָ אן ְדַמְלָאֵכי ׁשְ ִּמּכָ ּ ּ ד ִאינון ָנֲחִתין ְלַהא, ְּ י ַעְלָמא ּּכַ
ִליִמין ין , ּגְ ׁשִ ִלימו וִמְתַלּבְ ְּוִאְתּגְ ַגְווָנא ְדַהאי ַעְלָמא)א''א ע''ק(ּ גוָפא ּכְ ּ ּבְ ִגין ְדָהִכי , ּ ּּבְ
ן, ִאְתֲחֵזי ּמָ ְנָהָגא ְדַההוא ֲאַתר ְדָאִזיל ּתַ ָנָאה ִמּמִ ְּדָלא ְלַהׁשְ ּ ּ ּ.  

ָמר ד ָסִליק ְלֵעיָלא, ְוָהא ִאּתְ ה ּכַ ם ִעם ְיָי )שמות לה(, ִתיבַמה ּכְ, ְּדמׁשֶ  ַוְיִהי ׁשָ
ָתה ִעים ַלְיָלה ֶלֶחם ֹלא ָאַכל וַמִים לא ׁשָ ִעים יֹום ְוַאְרּבָ ִגין ִמְנָהָגא, ַּאְרּבָ ְּדָלא , ּבְ

ן ָנָאה ֵמַההוא ֲאַתר ְדָאִזיל ְלַתּמָ ְּלַהׁשְ ִתיב, ּ א ּכְ ד ָנֲחתו ְלַתּתָ ְּוִאינון ַמְלָאִכין ּכַ בראשית (, ּ
ַחת ָהֵעץ ַויֹאֵכלוּ ְוהוא)יח ּ עֹוֵמד ֲעֵליֶהם ּתַ א, ְוֵכן ָהָכא. ּ ד ָנַחת ְלַתּתָ ָלא , ַהאי ַמְלָאָכא ּכַ

יה ְדַיֲעֹקב ִּאְתֲאַבק ִעּמֵ ַגְווָנא ְדַהאי ַעְלָמא, ּ גוָפא ּכְ ׁש ּבְ ֶּאָלא ִמּגֹו ְדֲהָוה ִאְתַלּבַ ּ ְּוַעל ָדא . ּ
ל ַההוא ֵליְל ֲהֵדיה ּכָ ִּאְתֲאַבק ַיֲעֹקב ּבַ   .ָיאּ

א ֲחֵזי י, ּתָ ְלָטנוָתא ְדַהּנֵ ִגין ְדׁשָ ּּבְ ּ ֵליְלָיא ַוַדאי, ּ ָּלאו ִאיהו ֶאָלא ּבְ ך. ּּ ְוְבִגין ּכָ ּ ,
ָגלוָתא ו ָלאו ִאיהו ֶאָלא ּבְ ְלָטנוָתא ְדֵעׂשָ ּׁשָ ּ ּ ְּדִאיהו ַלְיָלה, ּּ ף . ּ ּקַ ֵליְלָיא ִאְתּתַ ְּוַעל ָדא ּבְ

יה ְדַיֲעֹקב ִּעּמֵ ּוְכֵדין , ְוָלא ָיִכיל, ִּאְתֲחָלׁש ֵחיֵליה, ְוַכד ֲאָתא ַצְפָרא. ּיהְוִאְתֲאַבק ִעּמֵ, ּ
ף ַיֲעֹקב ּקַ ִגין ְדַיֲעֹקב, ִאְתּתַ יָמָמא, ּּבְ ְלָטנוֵתיה ּבִ ּׁשָ ּ.  
ך ְוְבִגין ּכָ ִתיב, ּ ַלְיָלה ׁשֵֹמר )ישעיה כא(, ּכְ ִעיר ׁשֵֹמר ַמה ּמִ א דוָמה ֵאַלי ֹקֵרא ִמּשֵׂ ּ ַמּשָׂ ּ ּ

ֵלי ו. לַּמה ּמִ ְּדָהא ְכֵדין ׁשוְלָטנוֵתיה ִדיֵדיה ְדֵעׂשָ ּ ּ ּ ּ ּ ַלְיָלה ִאיהו, ּ ִעיר ּבַ ְּדִאיִהי ׂשֵ ך , ּּ ְוְבִגין ּכָ ּ
ד ֲאָתא ַצְפָרא ַחר)בראשית לב(ּוְכֵדין , ִאְתֲחָלׁש ּכַ י ָעָלה ַהּשָׁ ְלֵחִני ּכִ   .ּ ַויֹאֶמר ׁשַ

  ב''דף קמד ע
ַרְכ י ִאם ּבֵ ֵלֲחך ּכִ ַָויֹאֶמר לא ֲאׁשַ ּ ִניּ י ִאם . ּתָ ִני) ב''דף קמד ע(ּכִ ַרְכּתָ ָבְרֵכִני , ּבֵ י ִאם ּתְ ּכִ

ֵעי ֵליה ִני, ִּמּבָ ַרְכּתָ י ִאם ּבֵ א ְוָלא ְתֵהא . ַמאי ּכִ ְרָכאן ְדָבְרַכִני ַאּבָ ִּאם אֹוֵדית ַעל ִאינון ּבִ ּ
ִגיַנְייהו ִתיב, ְּמַקְטְרָגא ִלי ּבְ י ּ ַויֹאֶמר לא ַיֲעֹק)בראשית לכ(, ַמה ּכְ ְמך ּכִ ָב ֵיָאֵמר עֹוד ׁשִ

ָרֵאל ְוגו ָרֵאל', ִאם ִיׂשְ אי ִיׂשְ א ָלך, ָּאַמר ֵליה, ַאּמַ ׁשָ ּמָ ְרִחין ִאית ָלן ְלׁשַ ַעל ּכָ ְּדָהא , ְּבַ
א ִעָלָאה ַדְרּגָ ֵחיָלך ְלֵעיָלא ּבְ ַּאְנּתְ ִאְתַעְטַרת ּבְ ְ ֶמך ַוַדאי, ּ ָרֵאל ִיְהֶיה ׁשְ ִּיׂשְ ָ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]259דף [ -ּ

ִריָת ִעם ֱאֹל י ׂשָ ך ְדֲעֵליה ֲהָוה ָאַמר, ַמאי ִעם ֱאֹלִהים, ִהיםּכִ ַּסְלָקא ַדְעּתָ ּ ְּ ֶּאָלא ָאַמר . ּ
ִחּבוָרא, ֵּליה ָרא וְלִאְזַדְווָגא ִעם ֱאֹלִהים ּבְ ִריָת ְלִאְתַחּבְ ּׂשָ ּ ּ א ְוִסיֲהָרא, ּ ְמׁשָ ִזווָגא ְדׁשִ ּּבְ ּ ְוַעל , ּ

ִתיב ַעל  ִחּבוָרא ְוִזווָגא ָחָדא, לִהיםֶּאָלא ִעם ֱא,  ֱאֹלִהים)א את''ס(ָּדא ָלא ּכְ ּּבְ ּ ּ.  
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ַּויֹאֶמר, ָדָבר ַאֵחר ַמע ְלקֹול ְיָי )שמות טו(, ּכְ ׁשְ מֹוַע ּתִ ּ ַויֹאֶמר ִאם ׁשָ

ָרֵאל)בראשית לב(, ּאוף ָהָכא, ֱָאלֶהיך י ִאם ִיׂשְ ְמך ַיֲעֹקב ּכִ ָ ַויֹאֶמר לא ֵיָאֵמר עֹוד ׁשִ ּ ,
ֵדין ִאְתַעַטר יהּּכְ ַדְרּגֵ ָלָלא ְדֲאָבָהן, ּ ַיֲעֹקב ּבְ ִתיב. ְּלֶמֱהֵוי ּכְ ם)שם(, ַמה ּכְ . ְ ַוְיָבֶרך ֹאתֹו ׁשָ

ם ְרָכאן, ְַמאי ַוְיָבֶרך ֹאתֹו ׁשָ ְלהו ּבִ ְּדאֹוֵדי ֵליה ַעל ּכֻ ּ ְּדָבְרֵכיה ֲאבֹוי, ּּ ּ.  
ְמעֹון ָפַתח ְוָאַמר י ׁשִ ְרצֹות ְיָי ַדְרֵכי ִאי)משלי טז(, ִּרּבִ ִלים ִאּתֹוּ ּבִ ם אֹוְיָביו ַיׁשְ א . ׁש ּגַ ּתָ

ה ִאית ֵליה ְלַבר ָנׁש, ֲחֵזי ּמָ ִריך הוא, ּּכַ א ּבְ קוְדׁשָ יה ּבְ ִבילֹוי ּבֵ ְקָנא ׁשְ ְּלִאְתּתַ ּ ִגין , ְּ ּבְ
ד ִפּקוֵדי ְדאֹוַרְייָתא ְּלֶמְעּבַ מוָה. ּ ְּדָהא אֹוּקְ ְּדַוַדאי , ּ ֵרין )ב''ב ע''קס, ב''ו ע''שמות ק(ּ  ּתְ

ֲהֵדיהַמְל ִליָחן ִאית ְלַבר ָנׁש ִמְלֵעיָלא ְלִאְזַדְווָגא ּבַ ָּאִכין ׁשְ ּ ָמאָלא, ּ , ַחד ִליִמיָנא ְוַחד ִלׂשְ
ָכל ַמה ְדִאיהו ָעִביד ַבר ָנׁש ּבְ יה ּבְ ְּוִאינון ָסֲהֵדין ּבֵ ּ ּ ן ְוָקִריָנן לֹון ֵיֶצר , ּ ּמָ ֵחי ּתַ ּכְ ּתַ ִּאינון ִמׁשְ

  .טֹוב ְוֵיֶצר ָרע
ר  ִפּקוֵדי ְדאֹוַרְייָתאָאֵתי ּבַ ְדָלא ּבְ ּתַ ָאה וְלִאׁשְ ָּנׁש ְלִאְתַדּכָ ּ ּ ַּההוא ֵיֶצר טֹוב ְדִאְזַדַווג , ּ ּ ּ ּ

יה ֲהֵדיה ְוִאְתַהִפיך ֵליה ְלַעְבָדא, ּּבֵ ִלים ּבַ ּתָ ף ַעל ַההוא ֵיֶצר ָהָרע ְוִאׁשְ ּקַ ָבר ִאיהו ִאְתּתַ ּּכְ ּ ּ ְּ ּ .
ֲאָבא ר ָנׁש ָאִזיל ְלִאְסּתַ ר ַעל ַההוא ֵיֶצר טֹוב, ְוַכד ּבַ ּבַ ף ְוִאְתּגַ ּקַ ַּההוא ֵיֶצר ָהָרע ִאְתּתַ ּ ,

ָאה. ְוָהא אֹוִקיְמָנא ר ָנׁש ָאֵתי ְלִאְתַדּכָ ד ַההוא ּבַ ַּוַדאי ּכַ ּ ר ָנׁש, ּ ף ּבַ ּקַ ִקיפו ִאְתּתַ ה ּתְ ּמָ , ּּכַ
ֵדין  ָרא ַההוא ֵיֶצר טֹוב ּכְ ּבְ ד ִאְתּגַ ִלים )משלי טז(ּּכַ ְּדַההוא ֵיֶצר ָהָרע , ִאּתֹו אֹוְיָביו ַיׁשְ ּ

יה ְדֵיֶצר טֹוב ְפָיא ַקּמֵ ִּאְתּכַ ֹלֹמה. ּ ַמאי ,  טֹוב ִנְקֶלה ְוֶעֶבד לֹו)משלי יב(, ְּוַעל ָדא ָאַמר ׁשְ
ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא. ָּדא ֵיֶצר ָהָרע, ְוֶעֶבד לֹו ר ָנׁש ּבְ ד ָאִזיל ּבַ ּוְכֵדין ּכַ ם אֹוְיָביו , ּ ֵדין ּגַ ּכְ
ִלים  ְטרֹוי, ָּדא ֵיֶצר ָהָרע, ִאּתֹוַיׁשְ   .ְוְדֲאָתא ִמּסִ

א ֲחֵזי ִגין ְדַיֲעֹקב, ּתָ ִריך הוא, ּּבְ א ּבְ קוְדׁשָ יה ּבְ ַּאְבַטח ּבֵ ּ ֵמיה, ְּ ְּוָכל ָאְרחֹוי ֲהוו ִלׁשְ ַעל , ּ
ִלים ִאּתֹו ִלים ,  סמאל)א דא''ד(ְוָדא . ָּדא אֹוְיָביו ַיׁשְ ו ְדַאׁשְ ֵּחיָלא ְותוְקָפא ְדֵעׂשָ יה ּ ִּעּמֵ

יה ְדַיֲעֹקב, ְּדַיֲעֹקב ִלים ִעּמֵ ּוְבִגין ְדַאׁשְ ּ ּ ְרָכאן, ּ ְּואֹוֵדי ֵליה ַעל ִאינון ּבִ ִלים , ּ ֵדין ַאׁשְ ּכְ
ו יה ֵעׂשָ דהא אודי ליה על , א כדין אודי ליה עשו דכתיב יש לי רב אחי יהי לך אשר לך''נ(, ִּעּמֵ

ּתְ)אינון ברכאן דיליה בחרבא ד ּ ְוַעד ְדָלא ִאׁשְ א ְדִאְתַפּקַ י ַההוא ְמַמּנָ יה ַיֲעֹקב ְלַגּבֵ ִּלים ִעּמֵ ּ ּ ּ
ו, ֲּעֵליה יה ֵעׂשָ ִלים ִעּמֵ ך, ָּלא ַאׁשְ ִגין ּכָ תוְקָפא , ְּבְ ְלָיא ּבְ א ּתַ ָכל ֲאַתר ּתוְקָפא ִדְלַתּתָ ּּבְ ּ

  .ִדְלֵעיָלא
ַּוֶיחַרד ִיְצָחק ֲחָרָדה ְגדֹוָלה ַעד ְמֹאד ַויֹאֶמר ִמי ֵאיֹפה ִמי , ַמאי ִמי ֵאיֹפה, ֵאיֹפהִמי . ּ

ֵעי ֵליה ּהוא ֶזה ִמּבָ ן, ֶּאָלא ִמי ֵאיֹפה. ּ ּמָ א ּתַ ִכיְנּתָ ִריך ֵליה ִיְצָחק , ְּדַקְייָמא ׁשְ ד ּבְ ּּכַ ְ

ַּמאן הוא ְדָקִאים ָהָכא. ִמי ֵאיֹפה, ְּוַעל ָדא ָאַמר, ְלַיֲעֹקב ְרָכאן , ּ ְּואֹוֵדי ַעל ִאינון ּבִ



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]260דף [ -ּ

ְּדָבְרִכית ֵליה רוך ִיְהֶיה)בראשית כז(אי ַּוַד, ּ ם ּבָ ְ ּגַ ם . ּ ּכַ ִריך הוא ִאְסּתַ א ּבְ ְּדָהא קוְדׁשָ ּ ְּ

ְרָכאן ִאינון ּבִ   .ּּבְ

  א''דף קמה ע
י ְיהוָדה ָאַמר ִגין ַהִהיא ֲחָרָדה ְדַאֲחִריד ַיֲעֹקב ְלִיְצָחק ֲאבֹוי, ִּרּבִ ִאְתֲעַנׁש ַיֲעֹקב , ּּבְ

א ְדיֹוֵסף עֹוָנׁשָ ַהאיְּדָחַרד ֲחָר, ּּבְ א ְדָאְמרו ֵליה, ָדה ּכְ ְעּתָ ׁשַ ּּבְ ּ . ּ ֹזאת ָמָצאנו)בראשית לז(, ּ
ֵאיֹפה ִאְתֲעַנׁש ַיֲעֹקב. ִיְצָחק ָאַמר ִמי ֵאיֹפה ,  ֵאיֹפה ֵהם רֹוִעים)בראשית לז(, ִּדְכִתיב, ּבְ

ן יֹוֵסף ִאְתֲאִביד ְוִאְתֲעִניׁש ַיֲעֹקב ִריך. ְוַתּמָ א ּבְ ב ְדקוְדׁשָ ְְוַאף ַעל ּגַ ּ ם ַעל ְידֹוי ּ ּכַ ּ הוא ִאְסּתַ
ְרָכאן ִאינון ּבִ ֵאיֹפה, ּּבְ יה . ִּדְכִתיב ֵאיֹפה ֵהם רֹוִעים, ִּאיהו ִאְתֲעַנׁש ּבְ ן ִאְתֲאִביד ִמּנֵ ּמָ ּוִמּתַ ּ

א ל ַההוא עֹוָנׁשָ ִתיב , ַמאי ְגדֹוָלה, ּ ַוֶיחַרד ִיְצָחק ֲחָרָדה ְגדֹוָלה)בראשית כז(. ְּוִאְתֲעַנׁש ּכָ ּכְ
דֹוָלה ַהזֹאת ְוגו)דברים יח(ּוְכִתיב ָהָתם , ְגדֹוָלהָהָכא  יה ', ּ ְוֶאת ָהֵאׁש ַהּגְ ְּדָעאל ִעּמֵ ּ
יִהּנֹם ִתיב ָהָכא ְמֹאד. ַמאי ַעד ְמֹאד. ַעד ְמֹאד. ּגֵ  ְוִהּנֵה טֹוב )בראשית א(ּוְכִתיב ָהָתם , ּכְ
ְות, ְמֹאד ְָדא ַמְלַאך ַהּמָ ֵדין ָאַמר ִמי ֵאיֹפה, ּ ו )בראשית כז() א''ה עדף קמ(. ּכְ מֹוַע ֵעׂשָ ׁשְ  ּכִ

י ִחָייא. 'ֶּאת ִדְבֵרי ָאִביו ְוגו ו , ָּאַמר ִרּבִ ין ָעְבדו ִאינון ִדְמִעין ְדָבָכה ְוַאִפיק ֵעׂשָ יׁשִ ה ּבִ ּמָ ּּכַ ּ ּ ּ ּ
י ֲאבֹוי יה, ַקּמֵ ֵרך ִמּנֵ ִגין ְדִיְתּבָ ּּבְ יר, ְּ יב ִמָלה ְדֲאבֹוי ַיּתִ ִגין ְדֲהָוה ָחׁשִ ּּבְ מֹו .ּּ  ֲהִכי ָקָרא ׁשְ

מֹו)ג ואוקמוה''א ל''ד(. ַיֲעֹקב מֹו ַההוא ְדָקָרא ֵליה,  ֲהִכי ָקָרא ׁשְ ָּקָרא ׁשְ ּ ַּאִפיק ִציָצא , ּ
ִגין ְקָלָנא ִתיב. ְדרֹוָקא ּבְ מֹו ָלא ּכְ מֹו, ֲהִכי ִנְקָרא ׁשְ ּ ַוַיַעְקֵבִני )בראשית כז(. ֶּאָלא ָקָרא ׁשְ

ֵעי ֵליה)אלא(, הַּמהו ֶז. ֶזה. ֶּזה ַפֲעָמִים ּ ַוַיַעְקֵבִני ַפֲעָמִים ִמּבָ ּ ֵרי , ֶּאָלא. ּ ִּמָלה ַחד ֲהֵוי ּתְ
כֹוָרִתי, ִזְמֵני ְרָכִתי)א''א ע''שמות קי, א''ס ע''ק(, ּבְ ֶּזה הוא , ּ ַאֲהַדר ֵליה ִזְמָנא ָאֳחָרא ּבִ

ֵרי ִזְמִנין ַגְווָנא ָדא. ּתְ ְבנו ֶזה )בראשיתמג(, ּכְ ה ׁשַ י ַעּתָ ֵרין ִזְמִנין, ִּמָלה ַחד, ַּפֲעָמִיםּ ּכִ . ּתְ
ר ָנׁש יה ְדַההוא ּבַ ִכּסוָפא ַקּמֵ ַּחד ְדָהא ַאֲהַדְרָנא ֵליה ְוָלא ֶנֱהֵוי ּבְ ּ ּ ּ ּ ְבנו. ּ נו, ּׁשַ ֲאַנן . ּּבׁשְ

יה ִכּסוָפא ִמּנֵ ּּבְ   .ּוְכָבר ַאֲהַדְרָנא, ּ
ַגְווָנא ָדא ֵבִני ְל)איוב יג(, ָּאַמר ִאיֹוב, ּכְ ְּואוְקמוָה . אֹוֵיב, ַּאֲהַדר ִאיֹוב, ְאֹוֵיב ָלך ְוַתְחׁשְ ּ

ְסָעָרה ְיׁשוֵפִני ְוגו)איוב ט(, ִּדְכִתיב ר ּבִ ל עֹוָלם, ָאַמר ְלָפָניו. 'ּ ֲאׁשֶ א רוַח , ִרּבֹונֹו ׁשֶ ּמָ ּׁשֶ
ה ַאֲהַדר ִמָלה ְוָנִטיל ּבִ. ְָסָעָרה ָעְבָרה ְלָפֶניך ה ַעּתָ כֹוָרִתי ָלָקח ְוִהּנֵ בראשית (. ְרָכִתיְּוָהָכא ּבְ

יו ָלך ְוגו)כז ְמּתִ ִביר ׂשַ ִני', ְ ֵהן ּגְ ה ּבְ ָוְלך ֵאיֹפה ָמה ֶאֱעׂשֶ ָוְלך ֵאיֹפה. ּ ֵלית ְקָייָמא ָהָכא , ּ
ם ֲעָלך ּכַ ְַמאן ְדִמְסּתַ ִני. ּ ה ּבְ ֵדין. ָמה ֶאֱעׂשֶ יה, ּכְ ַדְרּגֵ ל ּבְ ּכַ ַהאי ַעְלָמא ְוִאְסּתַ ְרֵכיה ּבְ ּּבָ ּ ,

ך ִתְחֶיה)ת כזבראשי(ְוָאַמר  ד , ָ ְוַעל ַחְרּבְ ָדא ָדִמין וְלֶמְעּבַ ְּדָהא ָהִכי ִאְתֲחֵזי ָלך ְלאֹוׁשָ ּ ְּ

ִני, ְקָרִבין ה ּבְ   .ְּוַעל ָדא ָאַמר ָמה ֶאֱעׂשֶ
י ֶאְלָעָזר ָאַמר ה, ִרּבִ ָוְלך ֵאיֹפה ָמה ֶאֱעׂשֶ יָון ְדָאַמר ַהאי, ּ ִני, ּּכֵ אי ּבְ ֶּאָלא ָאַמר . ַאּמַ

ָוְלך, ֵּליה הּ א וְבָדָמא ָחִזיָנא ָלך,  ֵאיֹפה ָמה ֶאֱעׂשֶ ִדיָנא וְבַחְרּבָ ְְדַאְנּתְ ּבְ ּ ּ ֹאַרח , ּ ָוְלָאִחיך ּבְ ּ
ִלים ִני. ׁשְ ִני ַוַדאי, ֶּאָלא ּבְ ִריְמָנא ָלך, ּּבְ ִני, ְֲאָנא ּגָ ִגין ְדַאְנּתְ ּבְ ך . ּּבְ ְָוַעל ָדא ַעל ַחְרּבְ ּ

ֲעֹבד ו ְלַיֲעֹקב, ִּיין ָלא ִאְתַקָייםְוֲעַד. ִָתְחֶיה ְוֶאת ָאִחיך ּתַ ְּדָהא ָלא ָפַלח ֵליה ֵעׂשָ ִגין . ּ ּבְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]261דף [ -ּ

א ּתָ ְּדַיֲעֹקב ָלא ָבָעא ֵליה ַהׁשְ ה ִזְמֵני, ּ ּמָ ְּוִאיהו ַאֲהַדר ְוָקָרא ֵליה ֲאֹדִני ּכַ ל , ּ ּכַ ִגין ְדִאְסּתַ ּּבְ
ְדָקֲאָמָרן, ְּוָסִליק ֵליה ְלסֹוף יֹוַמָיא, ְלֵמָרחֹוק   .ּכִ
י  י יֹוֵסי ֲהוו ָאְזֵלי ְבָאְרָחאִרּבִ ִּחָייא ְוִרּבִ ַּעד ְדֲהוו ָאְזֵלי. ּ י יֹוֵסי ָסָבא , ּ ָּחמו ֵליה ְלִרּבִ ּ

ְתַרְייהו ְּדֲהָוה ָאִזיל ּבַ ְייהו. ּ ָּיְתבו ַעד ְדָמָטא ְלַגּבַ ּ ְייהו. ּ יָון ְדָמָטא ְלַגּבַ ּּכֵ א , ּ ּתָ ָּאְמרו ַהׁשְ
ן ְקָנא ַקּמָ י ִחָייא . ּוֲאְזל, ָאְרָחא ִמְתּתַ י .  ֵעת ַלֲעׂשֹות ַלְיָי)תהלים קיט(ָּאַמר ִרּבִ ָּפַתח ִרּבִ

ּ ִפיָה ָפְתָחה ְבָחְכָמה ְותֹוַרת ֶחֶסד ַעל ְלׁשֹוָנה)משלי לא(, יֹוֵסי ְוָאַמר ּ ִּפיָה ָפְתָחה ְבָחְכָמה. ּ ּ ,
ָרֵאל ֶנֶסת ִיׂשְ ְּותֹוַרת ֶחֶסד ַעל ְלׁשֹוָנה ִאֵלין ִאינון ִי, ָּדא ּכְ ָרֵאלּּ ָנא , ׂשְ ְּדִאינון ִליׁשְ ּ

ֵעי ָבה יֹוֵמי ְוֵליֵלי ּתָ ְּדאֹוַרְייָתא ְדִמׁשְ ּ ִפיָה ָפְתָחה ְבָחְכָמה ָדא ב)משלי לא(. ּ ּ ית' ּ , ִּדְבֵראׁשִ
ְּואוְקמוָה ְּותֹוַרת ֶחֶסד ַעל ְלׁשֹוָנה ָדא ַאְבָרָהם. ּ ָרא ַעְלָמא, ּ ְּדֵביה ּבָ ִדיר, ּ ֵעי ּתָ ּתָ ּוֵביה ִמׁשְ ּ .

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ְסִתיָמא ֵמַהאי ִגיָסא. ּוְפִתיָחא ֵמַהאי ִגיָסא, ָסִתים ֵמַהאי ִגיָסא' ב , ּכְ
ִגין ְלַאְנָהָרא , ְּפִתיָחא ֵמַהאי ִגיָסא.  ְוָרִאיָת ֶאת ֲאחֹוָרי)שמות לג( ּ ַאְנָפָהא )א להדרא''נ(ּבְ

י ֵעיָלא ִגין ְלַקּבְ, ּוְפִתיָחא ֵמַהאי ִגיָסא, ְלַגּבֵ ָלא, ָּלא ִמְלֵעיָלאּבְ ַסְדָרה ְלַקּבְ . ְּוִאיִהי ַאּכְ
א ְדאֹוַרְייָתא ְוִאְתַמְלָייא ְלָבַתר ֵריׁשָ ך ָקְייָמא ּבְ ְוְבִגין ּכָ ִּפיָה ָפְתָחה ְבָחְכָמה, ּ ָחְכָמה , ּ ּבְ

ָרא ֱאֹלִהים, ַּוַדאי ית ּבָ ֵראׁשִ ַתְרּגומֹו, ִּדְכִתיב ּבְ ְּדָהא ְלָבַתר , ּהְותֹוַרת ֶחֶסד ַעל ְלׁשֹוָנ. ּּכְ
ֵעי ְוָאַמר  ּתָ   .ּ ַויֹאֶמר ֱאֹלִהים ְיִהי אֹור ַוְיִהי אֹור)בראשית א(ִמׁשְ

ִּפיָה ָפְתָחה ְבָחְכָמה ה)קדמאה(' ָּדא ה, ּ א ְדֹכָלא ּבָ ָמא ַקִדיׁשָ ּ ִדׁשְ ּ ּ , ְּוִאיִהי ָסִתים ְוַגְלָיא, ּּ
א ִליָלא ְדֵעיָלא ְוַתּתָ ּ ִפיָה ָפְתָחה ְבָחְכָמה)משלי לא(. אָּרָזא ְדֵעיָלא ְוַתּתָ, ּּכְ ִגין ְדִאיִהי , ּ ּּבְ

ַלל ַמִים )איוב כח(, ִּדְכִתיב, ְּסִתיָמא ְדָלא ִאְתְייַדע ּכְ ּ ְוֶנֶעְלָמה ֵמֵעיֵני ָכל ָחי וֵמעֹוף ַהּשָׁ
ָרה ה. ִנְסּתָ ק ּבָ ָחְכָמה ְדִאְתָדּבַ ָטא ּבְ אֵרי ְלִאְתַפּשְׁ ְּוַכד ׁשָ ּ ּ ַגָו, ּ  ֲאִפיַקת )ואיהי(, ּוהְּוִאיִהי ּבְ

  .ְּדִאיִהי ּתֹוַרת ֶחֶסד, ָקָלא

  ב''דף קמה ע
ִּפיָה ָפְתָחה ְבָחְכָמה ְתָרָאה ְדִאיהו ''ָּדא ה, ּ ּא ּבַ ּ ִדּבור)דאיהי(ּ ָחְכָמה, ּ ּוִמָלה ַתְלָיא ּבְ ּ .

ָּדא קֹול ְדָקְייָמא ַעל ִדּבור ְלַאְנָהָגא ֵליה. ְותֹוַרת ֶחֶסד ַעל ְלׁשֹוָנה ּ ּ ּ ָּדא , ְותֹוַרת ֶחֶסד. ּ
ְּדִאיהו ַעל ְלׁשֹוָנה) ב''דף קמה ע(, ַיֲעֹקב ּ ְּלַאְנָהָגא ִמָלה וְלַאֲחָדא ָלה, ּ ּ ְּדָהא ֵלית ִדּבור , ּ ּ ּ

ָלא קֹול ְּואוְקמוָה, ּבְ ּ.  
י ִחָייא ֲאַבְתֵריה ְוָאַמר ָּפַתח ִרּבִ ּ י ָעְרָמה ְוַדַעת ְמִזּמֹו)משלי ח(, ּ ַכְנּתִ ת  ֲאִני ָחְכָמה ׁשָ

ָרֵאל, ֲאִני ָחְכָמה. ֶאְמָצא ֶנֶסת ִיׂשְ י ָעְרָמה. ָּדא ּכְ ַכְנּתִ ים, ׁשָ ָּדא ַיֲעֹקב ְדִאיהו ַחּכִ ּ ְוַדַעת , ּ
ו, ְּמִזּמֹות ֶאְמָצא ָדא ִיְצָחק ְּדֲהָוה ֵליה ַדַעת ְמִזּמֹות ְלָבְרָכא ֵליה ְלֵעׂשָ ּ ּ ּוְבִגין ְדָחְכָמה . ּ ּ

ֲהֵדיה ְדַיֲעֹק ף ּבַ ּתֵ ּתַ ִּאׁשְ ּב ְדִאיהו ָעְרָמהּ ַרך ַיֲעֹקב ֵמֲאבֹוי, ְוַדַעת ְמִזּמֹות ֶאְמָצא, ּ ְְדִאְתּבָ ּ ,
ְרָכאן ל ִאינון ּבִ רו ֲעֵליה ּכָ ְּוׁשָ ּ יה וִבְבנֹוי ְלָעַלם וְלָעְלֵמי ָעְלִמין, ּ ְּוִאְתַקְיימו ּבֵ ּ ּ ּ.  

ַהאי ָעְלָמא ֵּמִאינון ִאְתָקְיימו ּבְ ְּוֻכְלהו ִיְתַקְיימון ְלִזְמ, ּ ּ יָחאּ א ְמׁשִ ִּדְכֵדין ְיהֹון , ָנא ְדַמְלּכָ
ִריך הוא א ּבְ ָאֶרץ ְוַעם ֶאָחד ְלקוְדׁשָ ָרֵאל ּגֹוי ֶאָחד ּבָ ִּיׂשְ  )יחזקאל לז(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְּ



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]262דף [ -ּ

ָאֶרץ יִתי ֹאָתם ְלגֹוי ֶאָחד ּבָ א. ְוָעׂשִ ְלטון ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ּ ַוֲארו ִעם )דניאל ז(, ִּדְכִתיב, ְּוִיׁשְ
ַבר ֱאָנׁש ָאֵתהֲע ַמָיא ּכְ יָחא, ָנֵני ׁשְ א ְמׁשִ ּ וְביֹוֵמיהֹון ִדי )דניאל יב(, ִּדְכִתיב, ָּדא ַמְלּכָ ּ

ַמָיא ַמְלכו ְוגו ַּמְלַכָיא ִאּנון ְיִקים ֱאָלה ׁשְ ּ ּ ָעא ַיֲעֹקב. 'ּ ְרכֹוי , ְּוַעל ָדא ּבָ ְלקון ּבִ ְּדִיְסּתַ ּּ
ְּלַההוא ִזְמָנא ְדָאֵתי רְוָלא ָנַטל ל, ּ   .ֹון ְלַאְלּתָ

י ֵייָסא ֲאַבְתֵריה ְוָאַמר ָּפַתח ִרּבִ ַחת , ּ יָרא ַעְבִדי ַיֲעֹקב ְנֻאם ְיָי ְוַאל ּתֵ ה ַאל ּתִ ְּוַאּתָ
ָרֵאל ְוגו ַּהאי ְקָרא אוְקמוָה. 'ִיׂשְ י ֲאבֹוי. ּ ּמֵ א ְדָנַפק ַיֲעֹקב ִמּקַ ְעּתָ ַהִהיא ׁשַ ִאינון , ֲּאָבל ּבְ ּּבְ

ְרָכאן ל , ּבִ ּכַ יהִאְסּתַ ַנְפׁשֵ ְרָכאן, ָאַמר. ּּבְ ֵעיָנא ְלַסְלָקא לֹון ְלָבַתר ְלֲאִריכו , ָּהא ִאֵלין ּבִ ּּבָ
ֵפי, יֹוִמין ְּוֲהָוה ָדִחיל וִמְסּתָ יָרא ַעְבִדי ַיֲעֹקב )ירמיה מו(, ָנַפק ָקָלא ְוָאַמר, ּ ה ַאל ּתִ ּ ְוַאּתָ

ך ָאִני י ִאּתְ ַהאי, ְָנֻאם ְיָי ּכִ ּבֹוק ָלך ּבְ ֲעך ֵמָרחֹוק)ירמיה מו(.  ַעְלָמאְָלא ֶאׁשְ י ִהְנִני מֹוׁשִ , ָ ּכִ
ְרָכאן ְּלַההוא ִזְמָנא ְדַאְנּתְ ָסִליק לֹון ְלִאינון ּבִ ּ ְבָים)ירמיה מו(. ּ ְּדַאף , ָ ְוֶאת ַזְרֲעך ֵמֶאֶרץ ׁשִ

ְבָנך דון ּבִ ְעּבְ ּתַ ו ְוִיׁשְ ְרכֹוי ֵעׂשָ א ָנִטיל ּבִ ּתָ ב ְדַהׁשְ ְַעל ּגַ ּ ּוְכֵדין , ק לֹון ִמידֹויֲּאָנא ַאִפי, ּ
יה ֶניך ּבֵ דון ּבָ ְעּבְ ְּיׁשַ ב ַיֲעֹקב. ָּ ְרָכאן, ְוׁשָ ב ַיֲעֹקב, ְּלִאינון ּבִ א , ְוׁשָ ִכיְנּתָ א דהיא ''נ(ָּדא ׁשְ

ב ַיֲעֹקב ַוַדאי. )עמיה דיעקב ֲאָנן. ְּוׁשָ ַקט ְוׁשַ ָמה ְדאוְקמוָה, ְוׁשָ ּּכְ ָוון. ּ ֶבל , ֵּמִאינון ַמְלּכְ ִמּבָ
ַד ּי וִמָיָוןִמּמָ ָרֵאל. ּוֵמֱאדֹום, ּ ִיׂשְ הו ּבְ דו ּבְ ְעּבְ ּתַ ְּדִאיְנהו ֲהוו ְדִאׁשְ ּ ּ ּ ּ ְלָעַלם ,  ְוֵאין ַמֲחִריד)שם(. ּ

  .ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָיא
ַּעד ְדֲהוו ָאְזֵלי, ֲּאְזלו י יֹוֵסי, ּ ִריך הוא , ָאַמר ִרּבִ א ּבְ ל ַמה ְדֲעִביד קוְדׁשָ ַּוַדאי ּכָ ּ ּ ְּ

ַאְרָעא ָרָזא ְדָחְכְמָתאּכֹ, ּבְ ִגין ְלַאֲחָזָאה ָחְכְמָתא ִעָלָאה ְלהו ִלְבֵני , ָּלא ֲהָוה ּבְ ְּוֹכָלא ּבְ ּ ּ
א ִגין ְדִיְלפון ֵמַההוא עֹוָבָדא ָרִזין ְדָחְכְמָתא, ָנׁשָ ּּבְ ּ ּ ְדָקא ְיאות, ּ ְּוֹכָלא ִאינון ּכְ ּ ְועֹוָבדֹוי , ּ

ְלהו אֹוְרֵחי ְדאֹוַרְייָתא ּּכֻ ִגין ְדא, ּ ִריך הוא, ֹּוְרֵחי ְדאֹוַרְייָתאּּבְ א ּבְ ִּאינון ָאְרֵחי ְדקוְדׁשָ ּ ּ ְּ ,
ִביִלין ה אֹוְרִחין וׁשְ ּמָ ה ּכַ ְּוֵלית ִמָלה ְזֵעיָרא ְדֵלית ּבָ ּ ּ ְּוָרִזין ְדָחְכְמָתא ִעָלָאה, ּ ּ.  

א ֲחֵזי ַלת ְמָאה ֲהָלכֹות ְפסו, ּתָ אי ֲהָוה ָאַמר ּתְ ן ַזּכַ י יֹוָחָנן ּבֶ ְּדָהא ִרּבִ ָרָזא , קֹותּּ ּבְ
ָפסוק , ְּדָחְכְמָתא ִעָלָאה ּּבַ ת ֵמי ָזָהב)בראשית לו(ּ ת ַמְטֵרד ּבַ ּתֹו ְמֵהיַטְבֵאל ּבַ ם ִאׁשְ ,  ְוׁשֵ

יה, ְוָלא ָגֵלי לֹון י אִליֶעֶזר ְדֲהָוה ִעּמֵ ֶּאָלא ְלִרּבִ ּ ה ָרִזין ִעָלִאין ִאינון , ּ ִגין ְלִמְנַדע ְדַכּמָ ּּבְ ּּ
ָכל עֹוָבָדא ְועֹו אֹוַרְייָתאּבְ ּוְבָכל ִמָלה וִמָלה ָחְכְמָתא ִאיִהי, ָּבָדא ְדִאיִהי ּבְ ּּ ְואֹוַרְייָתא , ּ

ך ִאינון ִמִלין ְדאֹוַרְייָתא, ִּדְקׁשֹוט ִגין ּכָ ּּבְ ּּ ין ִאינון, ְ ִּמִלין ַקִדיׁשִ ּ , ְּלַאֲחָזָאה ִמיָנה ִנְפָלאֹות, ּ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ל ֵעיַני ְו)תהלים קיט(, ּכְ יָטה ִנְפָלאֹות ִמּתֹוָרֶתך ּגַ   .ַָאּבִ

א ֲחֵזי ֵתיה, ּתָ א ְדֲעִקים ַההוא ִחְוָיא ְלָאָדם וְלִאּתְ ְעּתָ ׁשַ ּּבְ ּ ּ ה , ּ ָתא ְוַאִטיל ּבָ ְּדַאְקִריב ְלִאּתְ ּ ּ
ִגיֵניה, ּזוֲהָמא ַאב ַעְלָמא ְוִאְתַלְטָיא ַאְרָעא ּבְ ֵדין ִאְסּתָ יה ָאָדם ּכְ א ּבֵ ְּוִאְתַפּתָ ּ ְוָגִרים , ּ

יה, מֹוָתא ְלָכל ַעְלָמא ְּוַקְייָמא ַעְלָמא ְלִאְתָפְרָעא ִמּנֵ ַּעד ְדֲאָתא ִאיָלָנא ְדַחֵיי. ּ ְוָכֵפי , ּ
לֹוט ְלָעְלִמין ַעל ַזְרָעא ְדַיֲעֹקב,  ַעל ָאָדם)וכפר( ְּוַכְפָייא ֵליה ְלַההוא ָנָחׁש ְדָלא ִיׁשְ ּ ּ.  

ִעי ָרֵאל ׂשָ ִזְמָנא ְדַאְקִריבו ִיׂשְ ְּדָהא ּבְ ְפָיא ַההוא ָנָחׁש ְוִאְתַהַפך ְלַעְבָדא, רּ ְֲהָוה ִאְתּכַ ּ ּ ,
ָמר)ב''ד ע''קמ( ָמה ְדִאּתְ ִעיִרין.  ּכְ ֵרין ׂשְ ְפָיא , ַחד. ְּוַעל ָדא ַאְקִריב ַיֲעֹקב ְלֲאבֹוי ּתְ ְלַאּכְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]263דף [ -ּ

ִעיר ו ְדִאיהו ׂשָ ְּלֵעׂשָ ו ְוִאְת, ְוַחד. ּ יה ֵעׂשָ ֵלי ּבֵ א ְדֲהָוה ּתָ ִגין ַדְרּגָ ּּבְ ּ יה ּ ק ּבֵ ָּדּבַ  )ב''ב ע''קמ(ּ
ָמר   .ְוִאּתְ

  א''דף קמו ע
ך ָקְייָמא ַעְלָמא ְוְבִגין ּכָ ַגְווָנא ְדַחָוה, ּ ָתא ּכְ ַּעד ְדֵתיֵתי ִאּתְ ַגְווָנא ְדָאָדם, ּ , ּוַבר ָנׁש ּכְ

ימו  ְּוַיֲעִקימו ְוַיְחּכִ א ְוַההוא ְדָרִכיב ֲע) א''דף קמו ע(ּ יׁשָ ֵּליה ְלַההוא ִחְוָיא ּבִ ּ ּ ֵּליה ְוֹכָלא ּ ּ
ָמר   .ִאּתְ

ֶדה)בראשית כה(, ָּפַתח ְוָאַמר ָמר ְוַיֲעֹקב ,  ַוְיִהי ֵעָשו ִאיׁש יֹוֵדַע ַצִיד ִאיׁש ׂשָ ְוָהא ִאּתְ
ב ֹאָהִלים ם יׁשֵ ם. ִאיׁש ּתָ ִלים, ִאיׁש ּתָ ַתְרּגומֹו, ְגַבר ׁשְ ב ֹאָהִלים. ּּכְ ם, יׁשֵ אי ִאיהו ּתָ , ַּאּמַ

ִגין ְדִאיהו יׁשֵ ּּבְ ְוַעל . ְּלַאְבָרָהם וְלִיְצָחק,  ִלְתֵרין ִסְטִרין)ב''ט ע''קל(ְּדָאִחיד , ב ֹאָהִליםּ
ו, ָּדא יה ְדֵעׂשָ ִסְטָרא ְדִיְצָחק ֲאָתא ְלַגּבֵ ָמר, ַיֲעֹקב ּבְ ָמה ְדִאּתְ  )שמואל ב כה(, ִּדְכִתיב. ּּכְ

ָפל ּתַ ׁש ּתִ ד ְוִעם ִעּקֵ ְתַחּסָ ִסיוָעא ִדְלֵעיָלא ָקא , ְרָכאןְוַכד ֲאָתא ִעם ּבִ. ִּעם ָחִסיד ּתִ ּּבְ ּ
ִסיוָעא ְדַאְבָרָהם ְוִיְצָחק, ֲאָתא ּּבְ ָחְכְמָתא ֲהָוה, ּ ך ּבְ ְוְבִגין ּכָ ָמר, ּ ָמה ְדִאּתְ   .ּכְ

א ֲחֵזי י סמאל, ּתָ ד ַיֲעֹקב ִאְתָער ְלַגּבֵ ו, ּכַ א ְדֵעׂשָ יל ֲעֵליה ְלַיֲעֹקב, ַּדְרּגָ ְוַיֲעֹקב , ְּוַקּבִ
ה ִסְטִריןָּנַצח ֵליה ּבְ ָחְכְמָתא וַבֲעִקימו, ַכּמָ ָּנַצח ְלִחְוָיא ּבְ ִעיר, ְוָלא ִאְתָנַצח, ּ ׂשָ ר ּבְ ְוַאף . ּבַ

ב ְדֹכָלא ַחד ַּעל ּגַ ִנְצחֹוָנא ָאֳחָרא, ּ מֹו ֵכן ְלסמאל ּבְ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ְּוָנְצֵחיה, ָנַצח ּכְ
י לא ָיכֹול לֹו. ַחר ַוְיָאֶבק ִאיׁש ִעּמֹו ַעד ֲעלֹות ַהּשָׁ)בראשית לכ(   .ַּוַיְרא ּכִ

 
  



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]264דף [ -ּ

 ] בשנה46יום [סדר הלימוד ליום טז חשון 
א ֲחֵזי ה ֲהָוה, ּתָ ּמָ ְּזכוֵתיה ְדַיֲעֹקב ּכַ ּ ְּדִאיהו ֲאָתא וָבָעא ְלַאֲעָבָרא ֵליה ֵמַעְלָמא, ּ ּ ּ ּ .

יה ִסיֲהָרא, ְּוַההוא ֵליְלָיא ֵרי ּבֵ ְלחֹודֹויְוַיֲעֹקב ִאׁשְ, ֲּהַות ֵליְלָיא ְדִאְתּבְ ַאר ּבִ ְּדָלא ֲהָוה . ּתָ
יה ָאֳחָרא ֵליְלָיא, ִּעּמֵ ר ָנׁש ְיִחיָדאי ּבְ ִּדְתַנן ָלא ִיפוק ּבַ ן , ּּ ּכֵ ל ׁשֶ ֵליְלָיא )ב''ט ע''קס(ְוּכָ  ּבְ

יה ְנהֹוִרין ִריאו ּבֵ ְּדִאְתּבְ ת '' ְיִהי ְמֹאֹר)בראשית א(, ִּדְכִתיב, ְּדָהא ִסיֲהָרא ִאיִהי ַחְסָרא, ּ
ְלחֹודֹוי, ְּוַההוא ֵליְלָיא. רָחֵס ַאר ּבִ ּתָ ִגין ְדַכד ִסיֲהָרא , ִאׁשְ ִחְוָיא ,  ַחְסָרא)ב''ד ע''קי(ּּבְ

ְלָטא ף ְוׁשָ ּקַ א ִאְתּתַ ּוָבָעא ְלאֹוָבָדא ֵליה ֵמָעְלָמא, ְּוַקְטִריג ֵליה, ּוְכֵדין ֲאָתא סמאל, ִביׁשָ ּ.  
ָכל ִסְטִרין יף ּבְ ּקִ ִס, ְוַיֲעֹקב ֲהָוה ּתַ יפו , ְּטָרא ְדִיְצָחק וְבִסְטָרא ְדַאְבָרָהםּבְ ּקִ ְּדִאינון ֲהוו ּתַ ּ ּ ּ

יף ִבְתִקיפו ְדיֹוָמא. ְּדַיֲעֹקב ּקִ ִסְטָרא ִדיִמיָנא ְדֶחֶסד, ֲּאָתא ִליִמיָנא ָחָמא ְלַאְבָרָהם ּתַ . ּּבְ
ָמאָלא ָיא, ֲאָתא ִלׂשְ ִדיָנא ַקׁשְ יף ּבְ ּקִ ֲּאָתא ְלגוָפא. ָחָמא ְלִיְצָחק ּתַ יף ,  ָחָמא ְלַיֲעֹקב,ּ ּקִ ּתַ

ֵרין ִסְטִרין ִאֵלין ְדַסֲחָרן ֵליה ִּמּתְ ּ אן, ּ אן, ַחד ִמּכָ ֵדין. ְוַחד ִמּכָ י ֹלא )בראשית לב(, ּכְ ּ ַוַיְרא ּכִ
ַכף ְיֵרכֹו ע ּבְ ְּדִאיהו ֲאַתר ְלַבר ִמּגוָפא, ָּיכֹול לֹו ַוִיּגַ ּ ְּוִאיהו ַחד ַעּמוָדא ְדגוָפא, ּ ּ ֵדין , ּ ּכְ

ַק ֵהָאְבקֹו ִעּמֹו ְוגוַוּתֵ ף ֶיֶרך ַיֲעֹקב ּבְ   .'ְע ּכַ
יָון ְדִאְתַער ַצְפָרא ְוֲעַבר ֵליְלָיא ף ַיֲעֹקב, ּּכֵ ּקַ ְּוִאְתַחַלׁש ֵחיֵליה ִדסמאל, ִאְתּתַ ּ ֵדין , ּ ּכְ

ְלֵחִני יָרָתא ְדַצְפָרא, ָאַמר ׁשַ ִּאינון ְּואֹוֵדי ֵליה ַעל , ּוָבֵעי ְלֵמיַזל. ְּדָמָטא ִזְמָנא לֹוַמר ׁשִ
ְרָכאן ְרָכָתא ָאֳחָרא, ּבִ ם)בראשית לב(ִּדְכִתיב , ְּואֹוִסיף ֵליה ּבִ   .ְ ַוְיָבֶרך ֹאתֹו ׁשָ

א ֲחֵזי ֵרך ַיֲעֹקב, ּתָ ְרָכאן ִאְתּבָ ה ּבִ ּמָ ַההוא ֲעִקימו, ַּחד ְדֲאבֹוי, ְּכַ ּּבְ ל ִאינון , ּ ְּוָרַווח ּכָ
ְרָכאן א ְדָבִריך ֵליה. ּבִ ִכיְנּתָ ְּוַחד ִדׁשְ ּ ִריך הואְּ א ּבְ ּ קוְדׁשָ ד ֲהָוה ָאֵתי ִמָלָבן, ְּ , ִּדְכִתיב, ּּכַ

ו, ְוַחד. ְ ַוְיָבֶרך ֱאֹלִהים ֶאת ַיֲעֹקב)בראשית לה( א ְדֵעׂשָ ְּדָבְרֵכיה ֵליה ַההוא ַמְלָאָכא ְמַמּנָ ּ ּ ּ .
ָרָכה ָאֳחָרא, ְוַחד ְּדָבְרֵכיה ֵליה ֲאבוָה, ּבְ ּ ּ ד ֲהָוה ָאִזיל ְלַפַדן ֲאָר, ּ  )בראשית כח(ִּדְכִתיב , םּּכַ

ַדי ְיָבֵרך ֹאְתך ְוגו ְָוֵאל ׁשַ ְ ּ'.  
ְרָכאן י ּבִ ָכל ַהּנֵ ְרֵמיה ּבְ ַההוא ִזְמָנא ְדָחָמא ַיֲעֹקב ּגַ ּּבְ ּ ְייהו , ָאַמר, ּ ְרָכָתא ְדִמּנַ ַמאן ּבִ ּּבְ ּ

א ּתָ ׁש ַהׁשְ ּמֵ ּתַ א, ָאַמר. ֶאׁשְ ּתָ ׁש ַהׁשְ ּמֵ ּתַ ְייהו ֶאׁשְ א ִמּנַ ֲחָלׁשָ ְתַרְייָתא, ַּמאן ִאיהוּו, ּּבַ , ָּדא ּבַ
ְּדָבְרֵכיה ֲאבוָה ּ יָפא, ּ ּקִ ב ְדִאיִהי ּתַ ְלָטנוָתא ְדַהאי , ָאַמר, ְּוַאף ַעל ּגַ ׁשָ יָפא ּבְ ּקִ ָּלאו ִאיִהי ּתַ

ַקְדָמָאה   .ַעְלָמא ּכְ
ה, ָאַמר ַיֲעֹקב ַמׁש ּבָ ּתַ א ָדא ְוֶאׁשְ ּתָ ֶּאטֹול ַהׁשְ ל  ַוֲא)ב''ב ע''קע, ב''ו ע''קס(, ּ ַּסֵלק ּכָ

ְתָראי ְִאינון ָאֳחָרִנין ְלִזְמָנא ְדִאְצְטִריך ִלי ְוִלְבָנאי ּבַ ּ ל , ֵאיָמַתי. ּ ׁשון ּכָ ּנְ ִזְמָנא ְדִיְתּכַ ּּבְ ּ
ַני ֵמַעְלָמא ַמָיא ְלאֹוָבָדא ּבָ י )תהלים קיח(, ִּדְכִתיב, ַעּמְ ם ְיָי ּכִ ׁשֵ ל ּגֹוִים ְסָבבוִני ּבְ ּ ּכָ

ָלָתא. 'ַּסּבוִני ִכְדבֹוִרים ְוגו. 'ּם ְסָבבוִני ְוגוַּסּבוִני ּגַ. ֲאִמיַלם ָלָתא , ָהא ָהָכא ּתְ י ּתְ ְלַגּבֵ
ֲארו ּתָ ְּדִאׁשְ ְרָכאן ַקְדָמאי ְדֲאבוָה, ַחד. ּ ִּאינון ּבִ ּ ֵרין. ּ א , ּתְ ְרָכאן ְדָבְרֵכיה קוְדׁשָ ִּאינון ּבִ ּ ּ ּ
ִריך הוא ּּבְ ַלת. ְ ְרָכאן ְדָבְרֵכיה ַהה, ּתְ ִּאינון ּבִ ּ   .ּוא ַמְלָאָכאּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]265דף [ -ּ

  ב''דף קמו ע
ין ְדָכל ַעְלָמא, ְּלָהָתם ִאְצְטִריכו, ָאַמר ַיֲעֹקב י ְמָלִכין ְוָכל ַעּמִ ְּוֲאְסִליק לֹון , ְּלַגּבֵ

ו. ְלָהָתם י ְדֵעׂשָ א ְלַגּבֵ ּתָ א. ַּדי ִלי ְבַהאי, ְוַהׁשְ יִפין, ְלַמְלּכָ ּקִ ה ִלְגיֹוִנין ּתַ ּמָ ְּדֲהוו ֵליה ּכַ ּ ּ ,
ה ָמ ּמָ יֵחי ְקָרָבא ַלֲאָגָחא ְקָרִביןּכַ יִפין , אֵרי ַמּגִ ּקִ י ְמָלִכין ּתַ ) ב''דף קמו ע(ִּדְזִמיִנין ְלַגּבֵ

הו ְקָרָבא ַמע ַעל ִלְסִטים ַחד ַקָפָחא. ְּלֲאָגָחא ּבְ ְרֵעי ְיֲהכון , ָאַמר, ַּאְדָהִכי ׁשָ ֵני ּתַ י ּבְ ַּהּנֵ
ן ּמָ ל ִלְגיֹוִנין ִדיָל, ָּאַמר ֵליה. ּתַ ֵדר ָהָתם ֶאָלא ִאֵלין, ְךִּמּכָ ֵּלית ַאְנּתְ ְמׁשַ ּ י , ָאַמר. ּ ְלַגּבֵ

ִאֵלין, ַּההוא ִלְסִטים ַּדי ּבְ ל ִלְגיֹונֹוַתי וָמאֵרי ְקָרָבא. ּ ְּדָהא ּכָ י ִאינון ְמָלִכין , ּ ַלק ְלַגּבֵ ֶּאְסּתַ ּ
יִפין ּקִ יֹוָמא ִדְקָרָבא, ּתַ ְּדִאְצְטִריכו ִלי, ּבְ   .ֵּליהוו, ּ

וּאוף ָהִכי  י ֵעׂשָ ְרָכאן, ַיֲעֹקב ָאַמר ְלַגּבֵ ִאֵלין ּבִ א ּבְ ּתָ ַּדי ִלי ַהׁשְ , ֲּאָבל ְלַההוא ִזְמָנא. ּ
ִליִטין ְדָכל ַעְלָמא ל ַמְלִכין ְוׁשַ י ּכָ ְּדִאְצְטִריכו ְלָבַני ְלַגּבֵ ּ ד ִיְמֵטי ַההוא . ֲּאַסֵלק לֹון, ּּ ּּכַ

ל ִסְט, ִזְמָנא ְרָכאן ִמּכָ ִּיְתָערון ִאינון ּבִ ְדָקא ְיאות, ִריןּ ְּוִיְתַקַיים ַעְלָמא ַעל ִקיוֵמיה ּכְ ּ ּ ּ ּ ,
ּוֵמַההוא יֹוָמא וְלָהְלָאה ּ ָאר ַמְלכו ָאֳחָרא, ּ ל ׁשְ ְּיקום ַמְלכוָתא ָדא ַעל ּכָ ּ ָמה ְדאוְקמוָה, ּ ּּכְ ּ ,

קום ְלָעְלַמָי)דניאל ב(, ִּדְכִתיב ל ִאֵלין ַמְלְכָוָתא ְוִהיא ּתְ ִדק ְוָתֵסף ּכָ ּ ּתַ ּ ְּוַהְיינו ַהִהיא . אּּ
ָזַרת ִמן טוָרא ִדי ָלא ִביַדִין, ַאְבָנא ְּדִאְתּגְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ ם רֹוֶעה )בראשית מט(ּכְ  ִמּשָׁ

ָרֵאל ָרֵאל. ַּמאן ֶאֶבן ָדא, ֶאֶבן ִיׂשְ ֶנֶסת ִיׂשְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ָּדא ּכְ  ְוָהֶאֶבן )בראשית כח(, ּכְ
י ַמ ְמּתִ ר ׂשַ ָבה ְוגוַּהזֹאת ֲאׁשֶ   .'ּצֵ

י ִחָייא ָאַמר ָאר ַיֲעֹקב)ישעיה י(ֵמָהָכא , ַּרּבִ ָאר ָיׁשוב ׁשְ ְרָכאן ָאֳחָרִנין , ּ ׁשְ ִּאֵלין ּבִ
ֲארו ּתָ ְּדִאׁשְ ים )מיכה ה(, ּוְכִתיב, ּ ים ַרּבִ ֶקֶרב ַעּמִ ּגֹוִים ּבְ ֵאִרית ַיֲעֹקב ּבַ אלין ברכאן ( ְוָהָיה ׁשְ

ְלהו)ת יעקבוהיה שארי) מיכה ה(, אחרנין כתיב ּגֹוִים ּכֻ ּ ּבַ ְלחֹוֵדיה, ּ ו ּבִ ּוְכִתיב ְוָהָיה , ְּוֹלא ְבֵעׂשָ
ֵאִרית ְוגו ַטל ֵמֵאת ְיָי', ׁשְ   .ּּכַ

י ֵייָסא ְוָאַמר  ד ָאב ְוֶעֶבד ֲאדֹוָניו)מלאכי א(ָּפַתח ַרּבִ ן ְיַכּבֵ ן,  ּבֵ ו, ּבֵ ְּדָלא ֲהָוה . ָּדא ֵעׂשָ
ַעְלָמא ְדיֹוִקיר ְל ר ָנׁש ּבְ ו ְלֲאבֹוי, ֲאבֹויּּבַ ָמה ְדאֹוִקיר ֵעׂשָ ירו ְדאֹוִקיר ֵליה . ּּכְ ְּוַההוא ַיּקִ ּ ּ ּ
ַהאי ַעְלָמא ִליט ֵליה ּבְ  )א''ז ע''פ(ָּדא ֱאִליֶעֶזר ֶעֶבד ַאְבָרָהם ,  ְוֶעֶבד ֲאדֹוָניו)שם(. ַּאׁשְ

ְּואוְקמוָה ר ָנׁש ְדֲהָוה ָאֵתי ְלָחָרן, ּ ְּדָהא ּבַ ה עוְתָרא, ּ ַכּמָ ִזיןְו, ּּבְ ָנן וְנַבְזּבְ ה ַמּתְ ּוְגַמִלין , ַּכּמָ ּ
ְּדָלא ָאַמר ִלְבתוֵאל ְוָלָבן. ְטִעיָנן ְּדִאיהו ְרִחימֹוי ְדַאְבָרָהם, ּ ּ ר ָנׁש ָאֳחָרא ְדָאֵתי , ּ ּאֹו ּבַ

ִפיוָסא ְדַאְבָרָהם ּּבְ ּ ֶּאָלא ַעד ָלא ְיַמֵלל ִמלֹוי, ּ ּ ִתיב, ּ ּ ַויֹאֶמר ֶעֶבד )בראשית כד(, ַמה ּכְ
ִגין ְדיֹוִקיר ֵליה ְלַאְבָרָהם ַההוא ְיָקָרא ְוַההוא , ּוְלָבַתר ֲאֹדִני ֲאֹדִני, ְבָרָהם ָאֹנִכיַא ּּבְ ּ ּ ּ

ה ִזְמִנין, ִּטיבו ּאֹוִריך ֵליה ְלַכּמָ ְ.  
ו ך ֵעׂשָ ַּההוא ְיָקָרא ְדאֹוִקיר ֵליה ְלֲאבֹוי, ָּכָ ּ לֹוט , ּ י ִזְמִנין ְדִיׁשְ ל ַהּנֵ ּאֹוִריך ֵליה ּכָ ּ ְ

ְּוִאינון ִדְמִעין. ַעְלָמא ָדאּבְ ְעּבוָדא ִדיֵליה, ּ ׁשִ ָרֵאל ּבְ ּאֹוִרידו לֹון ְלִיׂשְ ּ ַּעד ִדיתובון , ּ ּ ּ
ִריך הוא א ּבְ ָרֵאל ְלקוְדׁשָ ִּיׂשְ ְבִכָיה וְבִדְמִעין, ְּ ְבִכי ָיֹבאו ְוגו. ּּבִ ִּדְכִתיב ּבִ ִתיב', ּ , ּוְכֵדין ּכְ



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]266דף [ -ּ

ַהר ִציֹון ִל יִעים ּבְ ְּוָעלו מֹוׁשִ לוָכהּ ו ְוָהְיָתה ַלְיָי ַהּמְ ֹפט ֶאת ַהר ֵעׂשָ ּׁשְ רוך ְיָי ְלעֹוָלם ָאֵמן . ּ ְּבָ ּ
  .ְוָאֵמן

  פרשת ויצא
ֶמׁש) קהלת א(ִּסְתֵרי תֹוָרה  ֶמׁש וָבא ַהׁשֶ א. ּוָזַרח ַהׁשֶ ֹלֹמה ַמְלּכָ ירוָתא , ַמאי ָקא ָחָמא ׁשְ ְּדׁשִ ּ ּ

ְּדִסְפָרא ְדָחְכְמָתא ִדיֵליה ֵמָהָכא ִאי ּ ּ ּּ י ֶאְלָעָזר. ּהוּ א ַהאי ִסְפָרא, ֶּאָלא ָאַמר ַרּבִ ֹלֹמה ַמְלּכָ ּאֹוִקים ֵליה , ּׁשְ
ַבע ֲהָבִלים ְּוִאינון ַעמוִדין ְוָסְמִכין. ְּוַעְלָמא ָקִאים ֲעַלְייהו, ַעל ׁשֶ ִּקיוָמא ְדַעְלָמא, ּּ ך ִאְקרון . ּ ִגין ּכָ ְּדּבְ ָּ

ש ואתקיים ביה ואתערו חברייא אין העולם מתקיים א בהאי הבל דנפיק מפומיה דבר נ''ס(, ֲהָבִלים
דבר אחר על שלשה דברים העולם עומד על התורה . אלא בהבל פיהם של תינוקות של בית רבן

. התורה דא יעקב העבודה דא יצחק גמילות חסדים דא אברהם. ועל העבודה ועל גמילות חסדים
ַּמה גוָפא) םשלשה דברים אלין אינון סמכין עלאין תלתא מן שבעה הבלי ָלא ֶהֶבל, ּּ ָּלא ִאְתְקַיים ּבְ ּ ,

א, ּאוף ָהִכי ַעְלָמא ֹלֹמה ַמְלּכָ ָּלא ִאְתְקַיים ֶאָלא ַעל ֲהָבִלים ְדָאַמר ׁשְ ּ ּ ַבע. ּ ִּדְכִתיב, ְּוִאינון ׁשֶ קהלת (, ּ
ַבע, ֲּהֵבל ֲהָבִלים ָאַמר ֹקֶהֶלת ֲהֵבל ֲהָבִלים ַהּכל ָהֶבל) א   .ָהא ׁשֶ

ּ ִאי ָהִכי ְדִאינון ַמְרְגָלאן ָטָבאן ְדַעְלָמא ָקְייָמא ֲעַלְייהו,ְּוִאי ֵתיָמא ּ ּ ִתיב ֲהָבִלים , ּּ ֲאַתר ָאֳחָרא ּכְ ָּהא ּבְ ּ
ין יׁשִ ְּוִאינון ְסִתירו ְדַעְלָמא, ּבִ גֹון , ּּ ֶּזה ֶהֶבל וְרעות רוַח) קהלתד. (ֶּזה ֶהֶבל ָוֳחִלי ָרע הוא) קהלת ו(ּכְ ּ ּּ .

ֶּאָלא וַדאי  ַבע ֲהָבִלים) אלין(ּ י ׁשֶ ַּאף ַעל ַגב ְדַהּנֵ ין ִקיוָמא ְדַעְלָמא, ּ ְּדִאינון ַקִדיׁשִ ּ ּ י ז, ּּ ' ִּאית ָלֳקֵבל ַהּנֵ
ֲּהָבִלים ְדָכל ִדיִנין ְדַעְלָמא  ּ ִטין, ָּנְפִקין) מנייהו(ּ ְייהו ִמְתַפׁשְ ּוִמּנַ ּ ּ הבלים אחרנין וכלא קיומא דגלותא . (ּ

ּוִאְקרון ) בע הבלים דכל דינין דעלמא נפקי ומתפשטי מיניהבגין דאית בהני ש) א דעלמא''ס(
א, ֲהָבִלים ָאֳחָרִנין ֵני ָנׁשָ ר, ְלַאְלָקָאה ּבְ ֹאַרח ֵמיׁשָ ּוְלַאְתָקָנא לֹון ְדַיֲהכון ּבְ ּ הו , ּּ ְרָיא ּבְ ְּוִאְקרון ֶהֶבל ְדׁשַ ּ ּ

ֶּהֶבל ְדִאיהו ְרעות רוַח, ֳחִלי ָרע ּ ּ ְּוִאינון ִקיוָמא . ּּ ר ). אדעלמ(ּּ ֹאַרח ֵמיׁשָ א ָאְזִלין ּבְ ֵני ָנׁשָ ְּדְבִגיֵניהֹון ּבְ
ִריך הוא א ּבְ ּוְדִחילו ִמקוְדׁשָ ּ ּ ַבע, ָּ י ׁשֶ ֵטי ֵמַהּנֵ ּועל ָדא ַסִגיִאין ִאינון ֲהָבִלים ְדִמְתַפׁשְ ּ ּּ ּ ּ.  

ירוָתא ְדִאיהו ָאַמר ְּוׁשֵ ּ א, ּּ ְמׁשָ ְּדִאיהו ֶהֶבל, ָּרָזא ְדׁשִ ְּדִקֵיים ַעְלָמא, ּ ר ָנׁש ְלגֹו , ּ ּוִאיהו ָרָזא ְלָאֳעָלא ּבַ
ִריך הוא א ּבְ ְּמֵהיְמנוָתא ִעָלָאה ְדקוְדׁשָ ּ ּ ָּ ך. ּ ָוְבִגין ּכָ ל ַמה ִדְתחֹות ַהאי ַדְרָגא, ּ ּּכָ ּ ּ ָּלאו ִאיהו ָרָזא , ּ

ִּדְמֵהיְמנוָתא ִתיב, ּ ְּוַעל ָדא ּכְ ֶמׁש ) קהלת ב(, ּ ְּוֵאין ִיְתרֹון ַתַחת ַהׁשֶ ּ ה ַתַחת ּבְ) קהלת ט(ּ ר ַנֲעׂשָ ָּכל ֲאׁשֶ ּ
ֶמׁש ָקא, ַהׁשֶ ְּדָהא ְתחֹות ַהאי ָלא ִאְצְטִריך ְלִאְתַדּבָ ּּ ּ ּ ָּ.  

  א''דף קמז ע
ִסיֲהָרא א ּבְ ְמׁשָ ָלא ִפירוָדא, ׁשִ ָּחָדא ִאינון ּבְ א, ּּ ְמׁשָ ְּוִסיֲהָרא ַאף על ַגב ְדִאיהו ְתחֹות ׁשִ ּ ּּ ּּכָלא ִאיהו , ּ ּ

א ְמׁשָ ָלא ִפירו, ׁשִ ּּבְ ּוְתחֹות ַהאי. ָדאּ ּ ּּכָלא ִאיהו ְרעות רוַח, ּ ּ ּּ יה, ּ ָקא ּבֵ ְּוָאִסיר ְלִאְתַדּבָ ּ ּ.  

ַבע ַוֵיֶלך ָחָרָנה)בראשית כח( ֵאר ׁשָ ְ ַוֵיֵצא ַיֲעֹקב ִמּבְ ּ י ִחָייא ָפַתח ְוָאַמר. ּ ַּרּבִ  )קהלת א(, ּ
ֶמׁש וֶאל ְמקֹומֹו ׁשֹוֵאף זֹוֵרַח ה ֶמׁש וָבא ַהּשֶׁ םּוָזַרח ַהּשֶׁ ַּהאי ְקָרא אוְקמוָה, ּוא ׁשָ ֲאָבל . ּ

ֶמׁש ָדא ַיֲעֹקב ַבע, ְּוָזַרח ַהּשֶׁ ְבֵאר ׁשָ ד ֲהָוה ּבִ ֶמׁש. ּכַ ד ֲאַזל ְלָחָרן, ּוָבא ַהּשֶׁ , ִּדְכִתיב, ּכַ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]267דף [ -ּ

ֶמׁש)בראשית כח( י ָבא ַהּשֶׁ ם ּכִ ִרַח) א''דף קמז ע(ְוֶאל ְמקֹומֹו ׁשֹוֵאף . ּ ַוָיֶלן ׁשָ ִּדְכִתיב , זֹוִ
קֹום ַההואַּוִי ּמָ ב ּבַ ּכַ   .ּׁשְ

א ֲחֵזי ב ְדָנִהיר ְלָכל ַעְלָמא, ְוּתָ א ַאף ַעל ּגַ ְמׁשָ ְתֵרין ִסְטִרין ִאינון, ּׁשִ ָמה , ַּמְטָלנֹוי ּבִ ּכְ
ּ הֹוֵלך ֶאל ָדרֹום ְוסֹוֵבב ֶאל ָצפֹון)קהלת א(, ְדַאּתְ ָאֵמר ָמאָלא, ְ ִגין ְדָדא ָיִמיָנא ְוָדא ׂשְ . ּּבְ

ְטָרא ְדִמְזָרח ְוָנִג)ובגין( ל יֹוָמא ִמּסִ  )א דמערב''נ(, ְּוָאִזיל ְלִסְטָרא ְדָדרֹום, ּיד ְוָנִפיק ּכָ
ּוְלָבַתר ְלִסְטָרא ְדָצפֹון ְטָרא ְדָצפֹון ְלִסְטָרא ְדַמֲעָרב, ּ ּוִמּסִ ּ ִניׁש, ּ א ִאְתּכְ ְמׁשָ , ּוְכֵדין ׁשִ

י ַמֲעָרב ְזָרח ִדְכִתיב. ְוָאִזיל ְלַגּבֵ ַבע)בראשית כח(, ָּנִפיק ִמּמִ ֵאר ׁשָ ְוָאִזיל . ּ ַוֵיֵצא ַיֲעֹקב ִמּבְ
ְְלַמֲעָרב ִדְכִתיב ַוֵיֶלך ָחָרָנה ּ ּ.  

ְמעֹון ָאַמר י ׁשִ ָרֵאל, ִרּבִ ָלָלא ְדַאְרָעא ְדִיׂשְ ַבע, ָּנִפיק ִמּכְ ֵאר ׁשָ ִּדְכִתיב ַוֵיֵצא ַיֲעֹקב ִמּבְ ּ .
ְִדְכִתיב ַוֵיֶלך ָחָרָנ, ְּוֲאַזל ִלְרׁשו ָאֳחָרא ּ , דכתיב ויצא יעקב מבאר שבע, א נפיק ממזרח''ס(. הּ

אתר דדינא , דכתיב וילך חרנה, ואזיל למערב, נהירו דנהיר, דנטיל מעומקא עלאה. דא שמטה
  .ורוגזא תמן

בקדמיתא הוה נחית נהירו מעומקא עלאה ויעקב הוה נטיל , רבי יוסי מוקי האי קרא בגלותא
ואשלים לההוא , דהוה נהיר מתמן,  באר דחפרוה שרים)במדבר כא(, ואזיל לגבי באר שבע, ליה

, דכתיב וילך חרנה, ואזיל לגבי חרנה, נטיל מהאי באר שבע, וביומי דגלותא. באר בכל שלימו
ַּאְרָעא ִדְרׁשו ָאֳחָרא, )דרגא בישא, ומאי היא חרון אפו דקודשא בריך הוא, כלומר חרון אף ּ.  

י ִחָייא ד ָאִזיל ׁשִ, ָּאַמר ַרּבִ א ְלַמֲעָרבּכַ א, ְמׁשָ ְמׁשָ , ַּהאי ַמֲעָרב ִאְקֵרי ְמקֹומֹו ְדׁשִ
ְרְסָייא ִדיֵליה ְרָיא ֲעֵליה, ּּכֻ ֲּאַתר ְדׁשַ  ְוֶאל ְמקֹומֹו ׁשֹוֵאף )קהלת א(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ
ם יה ְלַאְנָהָרא ֲעֵליה, ּזֹוֵרַח הוא ׁשָ ְּדָאִזיל ְלַגּבֵ ּ ל ְנהֹוִרין ְוָכִני, ּ יהְוָנִטיל ּכָ   .ּׁש לֹון ְלַגּבֵ

ּתֹוֶסְפָתא  ֵני ַעְלָמאּ ּהוְרָמָנא ְדבוַרְייֵרי, ְּרִחיֵמי ִעָלָאה, ּבְ ּ ָמעו, ּ ְּקִריבו ׁשְ כו. ּ יָמא ּבָ ָמאֵרי , ַּמאן ַחּכִ

סוְכְלָתנו ְּדַעְייִנין ּבְ א ִחָווָרא ָנִטיל ְתַלת ַאְתָוון ְוָג. ֵּליֵתי ְוִליְנַדע, ּּ ְעָתא ְדֵריׁשָ ׁשַ ּּבְ ּ ּ ִגלוָפא ּּ ִּליף לֹון ּבְ ּ ּ
ִגלוִפין ּּבְ ּ ּוִאְתְגִליף אי', ְוַחד ן' ַחד י', ַחד א, ּ א ִעָלָאה ְדֹכָלא' א, ן''ּ ֵּריׁשָ ' י. ְּטִמיָרא ְדָכל ְטִמיִרין, ּּ

ְּסִליקו ִדְרעוָתא ֲהִוי ּ א ְלֵעיָלא וָנַחת ְלַתָתא, ּ ַתְכַלל ֵמֵריׁשָ ִּאׁשְ ּ ּ ָּנַפק וַאִפיק ְתָלִתין ו, ּ ּ ּ ּ ִביִליןּ ַעד , ְּתֵרין ׁשְ
ין ַאְבֵני ְיָקר ְדִמְתַלֲהָטן ְּדִאְתְגִליפו ּבֵ ּ ּ ּּ ּ אֹות נו. ּ רו ּבְ ּוִאְתַקׁשָ ּן ְדִאיהו ְדַכר ונוְקָבא''ּּ ּ ּ ִּקׁשוָרא . ְּתֵרין ְרִחיִמין, ּ

יָפא ַּתּקִ ַתְכָללו, ּ הו ִאׁשְ ּּבְ ר, ּּ הו ִאְתַקׁשַ א ּבְ ָמא ַקִדיׁשָ ּוׁשְ ּ ּ ְייהו , ּ ח ְמזֹוָנא ְלֹכָלא ִּמּנַ ַתּכַ ִּאׁשְ , )בהו(ּ
ַתְכָללו ַעְלִמין ִּאׁשְ ּ.  

ּוַעל ָדא ִאְתְגִליף ן ּ ְּפׁשוָטה' ּ ָלָלא ִדְתֵרין, ּ פוָפה נוְקָבא ָחָדא' נ, ּּכְ ּּכְ ּּ ְּדִאיִהי ְרעוָתא ְדַאִפיק ' י, ּ ּּ ּ ּ
ִביִלין ין ַאְתָוון, ׁשְ ַטׁש ּבֵ ין, ּּבָ ּ ְתֵרין רוִחיןְוֲעַבד ְרִקיָעא ְדַיֲעֹקב ּבֵ ְייֵפי ִמלוֵלי, ּ יִני ׁשַ ּוַאִטיל ּבֵ ּּ ַּעד ְדָנַחת , ּ ּ
פוָפה' ְלַהאי נ ְּדִאיִהי ּכְ ּּ ֲחָדא, ּ ּוִחְברו ָלה ּכְ ָּצפֹון וָדרֹום, ּ ֲחָדא, ּ רו ּכְ ְּלָבַתר ִאְתַקׁשָ ּ פוָפה' ַהאי נ. ּ ּּכְ ֵאר , ּּ ּבְ

ַבע ִאְקֵרי ְּוִאְתַמֵלי ִמַיֲעֹקב. ׁשֶ ּ ל ֶעְדֵרי ָעָנאְלַאׁשָ, ּ ַבע וֵיֶלך ָחָרָנה. ָקָאה ּכָ ֵאר ׁשָ ָוַעל ָדא וֵיֵצא ַיֲעֹקב ִמּבְ ּ ּּ ּ .
ּתו ַבע ְלֵעיָלא, ּ ֵאר ׁשָ ְּדָהא ִמיָנה ָנִפיק, ִמּבְ ּ ָקָאה ְלָחָרָנה, ּ יָרא ִדְלַתָתא, ְּלָבַתר ָאִזיל ְלַאׁשְ ְּדִאיהו ּבֵ ּ ּ ּ ,
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]268דף [ -ּ

י ִדי, ִּדיָנא', ֶחְרב ה', ֲחרֹון ַאף ה ַנֲחָלֶתך) תהלים עט(ּוַעל ָדא . ֱאלִהים, ָנאּבֵ או גֹוִים ּבְ ֱָאֹלִהים ּבָ ּ ּ .
  )עד כאן תוספתא(

ָמה ְדָתִניָנן ִפֵלי, ְּוַהְיינו ּכְ ִריך הוא ֲאַנח ּתְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ קודשא בריך הוא אנח , א ותנינן''ס(, ְּ

דכתיב מימינו , מינו דא תורהותנינן י. נשבע יי בימינו ובזרוע עוזו) ישעיה סב(, דכתיב, תפילין
וסיהרא כניש , ומכניש לגבי מערב, וכלהו נטיל יעקב. ובזרוע עוזו אלין תפילין. אש דת למו

והיינו דתנינן קודשא , דאיהו יהיב לה ואנהר לה, לבתר כל אינון נהורין ובוצינין דנטיל יעקב
ְתִרין ִעָלִא)בריך הוא אנח תפילין ל ּכִ ִגין ְדָנִטיל ּכָ ּ ּבְ ּוַמאן ִניְנהו, יןּ א ִעָלָאה, ּ , ָּרָזא ְדַאּבָ
א ִעָלָאה ְּוָרָזא ְדִאּמָ ֹראׁש. ּ ּבָ ִפִלין ׁשֶ ְּוִאינון ּתְ ֹראׁש, ּ דֹול נֹוֵטל ּבָ ָמה ְדָתִניָנן ּכֵֹהן ּגָ . ּכְ

א א ְוִאּמָ ּוְלָבַתר ְדָנִטיל ַאּבָ ָמאָלא, ּ ח , ָּנִטיל ָיִמיָנא וׂשְ ּכַ ּתַ ּ ְדָנִטיל )דקודשא בריך הוא(ְוִאׁשְ
  .ּּכָֹלא

ַּוִיֻצא ַיֲעֹקב) בראשית כח( ִקְטָרא ִדְסִתימו, ּ ּּבְ ִּמגֹו ִסְתָרא ְסִתיָמא ָנְפָקא, ּּ ּ ּ ֹּזַהר ַאְסַפְקַלְרָיאה , ּ
ֲחָדא, ְּדָנֲהָרא ָרן ּכְ ִליָלא ִמְתֵרין ְגָווִנין ְדִמְתַחּבְ ּּכְ ּ ָדא, ּּ ִלילו ָדא ּבְ יָון ְדִאֵלין ִאְתּכְ ּּכֵ ּ ּּ ל ִא, ּ יה ּכָ ְּתֲחזון ּבֵ ּ ּ
ִליָלן. ַּאְרָגָמן. ְּגווִנין יה ּכְ ל ֵחיזו ִדְנהֹוִרין ּבֵ ִּאיהו ּכָ ּ ּ ָבן ְלֶמֱחֵמי, ָּרצֹוא ָוׁשֹוב. ּ ִּאינון ְנהֹוִרין ָלא ִמְתַעּכְ ּ ,

ַההוא ֹזַהר ָרן ּבְ ִּחּבוָרא ָחָדא ִאְתַחּבְ ּּ.  

ַהאי ֹזַה אִרי''ּבְ אֵרי ַמאן ְדׁשָ ָמא ִא. ּר ׁשָ ָללׁשְ ּיהו ְלַההוא ְדָסִתים ְדָלא ְיִדיַע ּכְ ּ ּ , קֹול ַיֲעֹקב ִאְקֵרי. ּּ
ַהאי ִאְתֲחֵזי ְמֵהיְמנוָתא ְדֹכָלא ּּבְ ּ ּּ ָלל. ּ ַּההוא ְדָסִתים ְוָלא ְיִדיַע ּכְ ּ ְרָיא ידו, ּ ַהאי ׁשַ ִלימו ְדָכל ִסְטִרין . ד''ּבְ ּׁשְ

ִּעָלָאה ְוַתָתָאה, ִּאיהו ּ ח ַי. ּ ַתּכַ ל ִסְטִריןָּהָכא ִאׁשְ ִלימו ְדֲאָבָהן ְדָאִחיד ִמּכָ ֲּעֹקב ׁשְ ּ ִרירו , ּר ָדא''זה. ּ ַּעל ּבְ
ָמא ָדא ִאְקֵרי ִּדְכִתיב, ִּדׁשְ ַחְרִתיך) ישעיה מא(, ּ ר ּבְ ַָיֲעֹקב ֲאׁשֶ ָמָהן ִאְקֵרי. ּ ָרֵאל, ְּתֵרין ׁשְ . ַיֲעֹקב ְוִיׂשְ
ַקְדִמיָתא ַיֲעֹקב ָרֵאל, ּּבְ ּוְלָבַתר ִיׂשְ ּ.  

ָבה, ָּרא ְדִסְתָרא ָדאִּסְת ַהאי סֹוָפא ְדַמְחׁשָ ַקְדִמיָתא ּבְ ד ֲהָוה ּבְ ּּכַ א ְדאֹוַרְייָתא ְדִבְכַתב, ּ ְּדִאיהו ֵפרוׁשָ ּ ּּ ּ ּ ּ ,
ַעל ֶפה ּבְ ּוִאיִהי תֹוָרה ׁשֶ ֵאר. ּ ֱאַמר , ְּוַעל ָדא ִאְקֵרי ּבְ ּנֶ ֵאר ֶאת ַהתֹוָרה) דברים א(ׁשֶ ה ּבְ ּהֹוִאיל מׁשֶ ּ ,

ֵא ַבער ִאיה''ּבְ ֵרי ׁשֶ ּו ְלַההוא ְדִאּקְ ִּדְכִתיב, ּ ִנים) מלכים א ו(, ּ ַבע ׁשָ ַּוִיְבֵנהו ׁשֶ ּוַהְיינו קֹול ָגדֹול. ּ ּ.  

ָבה ְּוָדא סֹוָפא ְדַמְחׁשָ ֵא, ּ ַבע ִאיהו''ּבְ א ִלְמֵהיְמנוָתא. ּר ׁשָ ַהאי ֵריׁשָ ְּוַיֲעֹקב ָעאל ּבְ ק , ּ יָון ְדִאְתָדּבַ ּּכֵ ּּ
ְמֵהיְמנוָתא ָדא ּּבִ ֲחָנא,ּ ּ ִאְצְטִריך ֵליה ְלִאְתּבָ ּּ ָלם וְנָפקו , ָ ׁשְ ִחינו ֲאָבָהן ִדיֵליה ְדָעאלו ּבִ ַההוא ֲאַתר ְדִאְתּבְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ

ָלם ׁשְ   .ּבִ

ָּאָדם ָעאל ְוָלא ִאְסַתַמר ְּוִאְתַפָתא ֲאַבְתָרה, ּ ּ ּ ּ ַהִהיא , ּ ת ְזנוִנים) הושע א(ְוָחָטא ּבְ ֵּאׁשֶ . ָנָחׁש ַקְדָמָאה, ּ
ּולא ִאְסַתַמר, ַח ָעאלֹנ ְּוִאְתַפָתא ֲאַבְתָרה, ּ ּ ּ ּ ִּדְכִתיב . ְוָחָטא, ּ ר ַוִיְתָגל ) בראשית ט(ּ ּכָ ְת ִמן ַהַיִין ַוִיׁשְ ַּוֵיׁשְ ּ ּּ ּ ּ ּ

תֹוך ָאֳהלה ָּבְ ַּאְבָרָהם ָעאל ְוָנַפק ִדְכִתיב. ּ ַּוִיֶרד ַאְבָרם ִמְצַרְיָמה) בראשית יב(, ּּ ּוְכִתיב, ּ ) בראשית יג(, ּ
ַּוַיַעל ַאְבָרם ִמִמְצָרִים ּ ִּיְצָחק ָעאל ְוָנַפק. ּ ִּדְכִתיב, ּ ַָוֵיֶלך ִיְצָחק ֶאל ֲאִביֶמֶלך ֶמֶלך ) בראשית כו(, ּ ָ ָּ ּ

ִתים ְגָרָרה ְּפִלׁשְ ּ ּוְכִתיב, ּ ַבע) שם(, ּ ֵאר ׁשָ   .ּוַיַעל משם ּבְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]269דף [ -ּ

ְמֵהיְמנוָתא יָון ְדָעאל ּבִ ַּיֲעֹקב ּכֵ ּ ִָאְצְטִריך ְלֵמיַעל ִמ, ּ ְתִזיב , ְּנָחָתא ְלַהִהיא ִסְטָראּ ִגין ְדַמאן ְדִאׁשְ ּּבְ ּ ּ
ִּמַתָמן ִריך הוא, ּ א ּבְ ִּאיהו ְרִחיָמא וְבִריָרא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ִתיב) מה(ַמאי . ָּ ֵאר ) בראשית כח(, ּּכְ ַּוֵיֵצא ַיֲעֹקב ִמּבְ ּ
ַבע ִּדְמֵהיְמנוָתא, ׁשָ ַָוֵיֶלך ָחָרָנה. ּ ת ) הושע א(ִסְטָרא , ּ ה ְמָנֶאֶפת, ְּזנוִניםְּדֵאׁשֶ ִּאׁשָ ּ.  

ִּסְתָרא ְדִסְתִרין ִּמגֹו ְדתוְקָפא ְדִטיֲהָרא ְדִיְצָחק , ּ ּ ּ ִּמגֹו דוְרַדָיא ְדַחְמָרא, )נפק(ּּ ּ ָּנַפק ַחד ְנִעיצו , ּ ּ ּ
ִליל ַחד ְדַכר ְונוְקָבא, ְקִטיָרא ּּכָ ַווְרָדא, ּ ִב, ּסוְמָקא ּכְ ן ְלַכָמה ִסְטִרין וׁשְ ִּמְתָפְרׁשָ ּ ּ ְּדכוָרא ִאְקֵרי . יִליןּ ּ
ַגִויה ָתִדיר, סמאל ִליָלא ּבְ ּנוְקֵביה ּכְ ּ ּ ּ ה. ּ ְסַטר ְקדוׁשָ ָמה ְדִאיהו ּבִ ּּכְ ִסְטָרא ָאֳחָרא, ּ ְּדַכר , ָהִכי ָנֵמי ּבְ

ָדא ִליָלן ָדא ּבְ ְּונוְקָבא ּכְ ּנוְקָבא ִדסמאל. ּ ִּאְקֵרי אשת ְזנוִנים, ָנָחׁש, ּ ׂשָ) בראשית י(, ּ ל ּבָ ֵקץ , רֵקץ ּכָ
  .ַּהָיִמים

ֲחָדא ָקן ּכְ ין ִמְתַדּבְ יׁשִ ְּתֵרין רוִחין ּבִ ּּ יק, ּ ּרוָחא ִדְדכוָרא ַדּקִ ּ ּרוָחא ְדנוְקָבא. ּ ּ ִביִלין , ּ ַכָמה אֹוְרִחין וׁשְ ּּבְ ּ
א ִּמְתַפְרׁשָ ַההוא רוחא ִדְדכוָרא, ּ ָקא ּבְ ּוִמְתַדּבְ ּ ּ ּ ּ יִט. ּּ ַכָמה ַתְכׁשִ יַטת ַגְרָמה ּבְ ַּקׁשִ ּ ּ ) א סטרא''ס(ּין ִסְתָרא ּּ

זֹוָנה ִביִלין, ְדָרָזא ּכְ ֵריׁש אֹוְרִחין וׁשְ ְּמַרֲחָקא ָקְייַמת ּבְ א, ּ ֵני ָנׁשָ ְּלַפָתָאה ּבְ ּ.  

ֲהָדה ְטָיא ְדָקִריב ּבַ ּׁשַ ַקת ֵליה, ּ יה ְוַנׁשְ ַּאְתִקיַפת ּבֵ ּּ ּ ּ ָּמְסַכת ֵליה ַחְמָרא ְדדוְרַדָיא, ּ ּ ּ ִּדְמרֹוַרת ְפָתִנים, ּ ּ ּ ּ .
ֵתי יָון ְדׁשָ ּּכֵ ַּאְסֵטי ֲאַבְתָרה, ּ ְּלָבַתר ְדָחַמאת ֵליה ָסֵטי ֲאַבְתָרה ֵמאֹוְרָחא ִדְקׁשֹוט, ּ ּ ּּ ּ ל , ּ יַטת ַגְרָמה ִמּכָ ַּאְפׁשִ ּ ּ ּ

ְטָיא י ְדַההוא ׁשַ ִּאינון ִתּקוִנין ְדֲהַות ִמְתַתְקָנא ְלַגּבֵ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ.  

ִּתּקוִנין ִדיָלה ּ ּ ְּלַפָתָאה ִלְבֵני ָנׁשָ, ּ ַווְרָדא. אּ ֲעָרָהא ְמַתְקִנין סוְמָקן ּכְ ּׂשַ ַּאְנָפָהא ִחְווִרין ְוסוְמִקין, ּ ּ .
יָתא ִתּקוִנין ַאטוָנא ְדִמְצַרִים אוְדָנָהא ַתְלָיין ׁשִ ּּבְ ּ ּ ּּ ּ ל ֵחיֵלי ְדַאְרָעא ְדָקָדם, ּ ַּתְלָיין ַעל ַקְדָלָהא ּכָ ִּפיָה . ּ

יק ָיֶאה  ְפִתיחו ַדּקִ ִּמְתַתְקנא ּבִ ּ ּ ּ ּ ִתּקונָהאּ ּּבְ א, ּ ַחְרּבָ ָנא ֲחִדיָדא ּכְ ָחא, ִליׁשָ ִמׁשְ ִעיָען ִמָלָהא ּכְ ְפָווָהא ָיָאן . ּׁשְ ּׂשִ
ַווְרָדא ָכל ְמִתיקו ְדַעְלָמא, ּסוְמִקין ּכְ ְּמִתיקו ּבְ ּּ ת, ּ ַּאְרְגְווָנא ְלָבׁשַ ִעין ִתּקוִנין, ּ ַאְרּבָ ַנת ּבְ ִּאְתַתּקָ ּ ּ ּ ָחֵסר , ּ

ְטָיא . דַח) ב''ד ע''ויקרא קי( ה ִניאוִפין וַאְסֵטי , ָּסֵטי ֲאַבְתָרָהא) דא(ׁשַ א ְדַחְמָרא ְוֲעִביד ּבָ ּסָ ֵתי ִמּכַ ְּוׁשָ ּּ ּ
ֲּאַבְתָרה ַעְרָסא, ָּמה ָעְבַדת. ּ ְבַקת ֵליה ָנִאים ּבְ ּׁשַ יַנת ֲעֵליה, ּ ְּוָסְלַקת ְלֵעיָלא ְוַאְלׁשִ ּ ְּוָנְטָלא רשו ְוַנֲחָתא, ּ ּ .

ְט ִּאְתַער ַההוא ׁשַ ַקְדִמיָתאּ ֲהָדה ּכְ ב ְלַחְייָכא ּבַ ָּיא ְוָחׁשַ ְּוִהיא ַאֲעִדיַאת ִתּקוָנָהא ִמיָנה, ּ ּ ּ ר , ּ ְּוִאְתַהְדַרת ִגיּבַ ּ ּּ
יף ָקִאים ְלֳקְבֵליה ַּתּקִ א ְדנוָרא ְמַלֲהָטא, ּ ָּלִביׁש ְלבוׁשָ ּ א , ּ יף ְמַרְתָתא ַגְרָמא ְוַנְפׁשָ ְדִחילו ַתּקִ ּּבִ ּ ּ ּ ּ ). ערומה(ּ

ּא ְדַעְייִנין ַדֲחָלןַמְלָיי יֵדיה , ּ ָנָנא ּבִ א ׁשְ א, )בידה(ַּחְרּבָ ִּטיִפין ְמִריָרן ַתְלָיין ֵמַההוא ַחְרּבָ ּ ָּקִטיל ֵליה , ּ
ְטָיא ְּוַאְרֵמי ֵליה ְלגֹו ֵגיִהּנֹם, ְּלַההוא ׁשַ ּ.  

  ב''דף קמז ע
ה ַּיֲעֹקב ָנַחת ְלַגּבָ ְּוֲאַזל ְלַאְתָרה, ּ ֱאַמר ַוִיֶלך ָח. ּ ּנֶ ָׁשֶ יָתא, ָרָנהּ ל ִתּקון ּבֵ ְּוָחָמא ּכָ ְתִזיב ִמיָנה, ּּ ְּוִאׁשְ ּ .
ְּדכוָרא ִדיָלה סמאל ּ ַּאְבִאיׁש ַקֵמיה, ּ יה ְקָרָבא ולא ָיִכיל ֵליה, ּ ְּוָנַחת ְלֲאָגָחא ּבֵ ּ ִּדְכִתיב, ּ ) בראשית לב(, ּ

ַּוֵיָאֶבק ִאיׁש ִעמֹו ְוגו ְתִזיב ִמּכָלא. 'ּ ֵדין ִאׁשְ ּּכְ ְת, ּ ֵרי ְּוִאׁשְ ִלים ְוִאְתּקְ ַדְרָגא ׁשְ ִלימו וִאְסַתַלק ּבְ ׁשְ ִּלים ּבִ ּ ּּ ּ
ָרֵאל כָלא. ִיׂשְ ְתִלים ּבְ ַדְרָגא ִעָלָאה ְוִאׁשְ ֵדין ָסִליק ּבְ ּּכְ ּּ ְּוֲהָוה ַעמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ּ ּ ִתיב, ּּ ְּוֲעֵליה ּכְ שמות (, ּ

ִריַח ַהִתכֹון ְוגו) כו ּוִיַג) בראשית לכ(ַּמהו . 'ּוַהּבְ ַכף ְיֵרכֹוּ ַכף ְיֵרכֹו, ֵּליה ָלא ָיִכיל, ע ּבְ , ֲאָבל ָנַגע ּבְ
ְּדִאיְנהו ָנָדב ַוֲאִביהוא ּ ְּדָנְפקו ִמן ַיְרכֹו ְדַאֲהֹרן, ּ והא אתערו לשמרך מאשה . א בסיבת אש זרה''ס(, ּּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]270דף [ -ּ

ִר) ועל יעקב כתיב) (מה כתיב ביעקב שלימא, תא חזי, ותפסה לון ברשותהא', זרה וגו יַח ְוַהּבְ
ֶצה ֶצה ֶאל ַהּקָ ים ַמְבִריַח ִמן ַהּקָ ָרׁשִ תֹוך ַהּקְ ַּהִתיכֹון ּבְ ּ ּ ָּ.  

י ֶאְלָעָזר ָאַמר ָרֵאל ָנִטיל ּכָֹלא, ִרּבִ ְפֶאֶרת ִיׂשְ ָרֵאל , ּּתִ ֶנֶסת ִיׂשְ ָכא ּכְ ְוַכד ִאְתַמּשְׁ
ָּנְטָלא אוף ָהִכי ּכָֹלא, ְלֵעיָלא ִרי, ּ א ּבְ ַּעְלָמא ִדְדכוָרא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּך הואּ דף קמז (ְוֵכן ַעְלָמא , ְ

ִריך הוא) ב''ע א ּבְ ְּדנוְקָבא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ל ְנהֹוִרין ֵמַהאי ַעְלָמא, ְּ ָמה ְדָנְפֵקי ּכָ ָהִכי ָנֵמי , ּּכְ
ַגְווָנא ָדא. ָּנִטיל ּכָֹלא ַהאי ַעְלָמא ְּדָהא ָדא ּכְ ַבע ָדא יֹוְבָלא, ּ ֵאר ׁשֶ ך ּבְ ּוְבִגין ּכָ ֵאר , ְּ ּבְ

ִמָטהּ ָד)שבע( א )כלא לקודשא בריך הוא( )דהא דא כגוונא דא(. ּא ִאיִהי ׁשְ ְמׁשָ  ָלא )דא( ְוׁשִ
ָּנִהיר ֶאָלא ִמיֹוְבָלא ך )א ואיהו נטיל כל נהורין ויהיב לגו שמטה''ס(, ּ ְ וְבִגין ּכָ  )בראשת כח(ּ

ַבע ַוֵיֶלך ָחָרָנה ֵאר ׁשָ ְַוֵיֵצא ַיֲעֹקב ִמּבְ ּ ָּדא ַמֲעָרב ְדִאיִהי ׁשְ, ּ   .ִּמָטהּ
ְמעֹון ָאַמר י ׁשִ ַבע, ִרּבִ ֵאר ׁשָ ִמָטה, ָּדא ַמֲעָרב, ַּוֵיֵצא ַיֲעֹקב ִמּבְ ַנת ַהּשְׁ ְַוֵיֶלך ָחָרָנה. ּׁשְ ּ ,

ַנת ָעְרָלה א ִלְרׁשו ָאֳחָרא. ָּדא ׁשְ ִגין ְדָנַפק ֵמְרׁשו ַקִדיׁשָ ּּבְ ּ ּ ְּדֲהָוה ָעִריק ֵמֲאחוי, ּ ָמה , ּ ּכְ
ָמר א, ית ֵאלְוַכד ָמָטא ְלֵב. ְדִאּתְ ְרׁשו ַקִדיׁשָ ְּדִאיהו ּבִ ּ ּ ִתיב, ּ ע )בראשת כח(, ַמה ּכְ ּ ַוִיְפּגַ
קֹום ּמָ   .ּבַ

  א''דף קמח ע
י ִחָייא ָאַמר. ַמאן ָמקֹום ָּדא הוא ְמקֹומֹו ְדָקֲאָמָרן, ִּרּבִ ּ  ְוֶאל ְמקֹומֹו )קהלת א(ִּדְכִתיב , ּ

י)בראשית כח(. )זורח הוא שם(ׁשֹוֵאף  ם ּכִ ֶמׁשּ ַוָיֶלן ׁשָ ִרַח .  ָבא ַהּשָׁ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ׁשֹוֵאף זֹוִ ּכְ
ם ִגין ְלַאְנָהָרא ֵליה ָקַאְתָיא, ּהוא ׁשָ ְּדָהא ּבְ קֹום)בראשית כח(. ּ ח ֵמַאְבֵני ַהּמָ ַאְבֵני . ּ ַוִיּקַ

ִתיב קֹום ָלא ּכְ קֹום, ַהּמָ ִּאֵלין ִאינון ַאְבֵני ְיָקר, ֶּאָלא ֵמַאְבֵני ַהּמָ ָלאן ָט, ּ ְּדִאינון , ָבאןַמְרּגְ ּ
ֵריַסר ַאְבִנין ִעָלִאין ֵרה ֲאָבִנים, ּּתְ ים ֶעׂשְ ּתֵ ָמה ִדְכִתיב ׁשְ ֵריַסר ֶאֶלף , ּכְ ּוְתחֹות ִאֵלין ּתְ ּ

ְּוֻכְלהו ִאְקרון ַאְבִנין, ַאְבֵני ְפִסיָלן, ְוִרְבָוון, )א''א ע''קנ( ּ קֹום, ּ ך ֵמַאְבֵני ַהּמָ ִגין ּכָ ְולא , ְּבְ
ּ ָדא הוא ָמקֹום ְדָקֲאַמר)וםא המק''ס(ַאְבֵני  ּ ם ֵמַרֲאׂשָֹתיו)בראשית כח(. ּ ֵמַרֲאׁשֹוָתיו , ּ ַוָיׂשֶ
ֶּאָלא ֵמַרֲאׁשֹוָתיו ְדַההוא ָמקֹום. ְּדַמאן ּ חֹות . ַמאי ֵמַרֲאׁשֹוָתיו. ּ ִוי ּתְ ַמאן ְדׁשַ ִּאי ֵתיָמא ּכְ ּ
יה ע , ֶּאָלא ֵמַרֲאׁשֹוָתיו. ָלא, ֵּריׁשֵ ַלת ַאְבִנין ִלְסַטר , ִּסְטִרין ְדָעְלָמא )א רישין''ס(ְלַאְרּבַ ּתְ

ּוְתַלת ִלְסַטר ָדרֹום, ּוְתַלת ִלְסַטר ַמֲעָרב, ָצפֹון) א''דף קמח ע( , ּוְתַלת ִלְסַטר ִמְזָרח, ּ
ְּוַההוא ָמקֹום ֲעַלְייהו הו, ּ ָנא ּבְ ּקְ   .ְּלִאְתּתַ

קֹום ַההוא)בראשית כח(ּוְכֵדין  ּמָ ב ּבַ ּכַ ּ ַוִיׁשְ וכל אינון , ב מרגלאן לתתא''י, כבא ויש''ס(. ּ
ַקן ַעְרָסא, )ב''דרגין דאינון על האי מקום הא אינון כ יָון ְדִאְתּתַ יה, ּּכֵ ִכיב ּבֵ ִכיב . ּׁשָ ַמאן ׁשָ

יה א, ּּבֵ ְמׁשָ ַיֲעֹקב. ׁשִ ִתיב ּבְ ָטה)בראשית מח(, ְּוַעל ָדא ּכְ ב ַעל ַהּמִ ּ ַוֵיׁשֶ ְּדָהא ֵליה ִאְתֲחֵזי , ּ
קֹום ַההוא, אְוָלא ְלָאֳחָר ּמָ ב ּבַ ּכַ ְּוַעל ָדא ַוִיׁשְ ִתיב. ּּ ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ ֶמׁש )קהלת א(, ּ  ְוָזַרח ַהּשֶׁ
ֶמׁש   .ּוָבא ַהּשֶׁ

א ְדֲאִפיקוָתא י ְמַעְרּתָ י ִיְצָחק ֲהָוה ָיִתיב יֹוָמא ַחד ַקּמֵ ִּרּבִ ר ָנׁש וְתֵרין , ּ ַּאֲעַבר ַחד ּבַ
יה ִנין ִעּמֵ א, ְלַחדְוֲהָוה ָאַמר ַחד . ּּבְ ְמׁשָ ָּדא ּתוְקָפא ְדׁשִ ּ ְטָרא ְדָדרֹום ִאיהו, ּ ִּמּסִ ְוַעְלָמא . ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]271דף [ -ּ

ָּלא ִאְתְקַיים ֶאָלא ַעל רוַח ּ ִלימו ְדָכל ִסְטִרין, ּ ִגין ְדרוַח ִאיהו ִקיוָמא ׁשְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ְוִאְלָמֵלא , ּּ
ִלימו ׁשְ ְּדִאיהו ָקְייָמא ּבִ ּ   .ָּלא ָיִכיל ַעְלָמא ְלִאְתַקָייָמא, ּ

ּ ֵליה ֲאחוָה ְזֵעיָראָאַמר א ֲחֵזי. ָּלא ִאְתְקַיים ַעְלָמא, ִאְלָמֵלא ַיֲעֹקב, ּ א , ּתָ ְעּתָ ׁשַ ּבְ
נֹוי ִיחוָדא ִדְלֵעיָלא ְּדִייֲחדו ּבְ ּ ָרֵאל ְיָי אֹלֵהינו ְיָי ֶאָחד)דברים ו(ְּוָאְמרו , ּ ַמע ִיׂשְ ָּדא , ּ ׁשְ

ִלימו ִעָלָאה ּהוא ׁשְ ּ ִיחוָדא , ּ יֵתיה. ַחדְּלִאְתַיֲחָדא ּבְ ר ַיֲעֹקב ֲאבוהֹון ְוָנִטיל ּבֵ ֵדין ִאְתַחּבַ ּּכְ ּ ,
ִחּבוָרא ָחָדא ִעם ֲאָבָהן יה ּבְ ְּוָיִתיב ּבֵ ֲחָדא, ּ ָרא ְדַכר ְונוְקָבא ּכְ ְּלִאְתַחּבְ ּ.  

י ִיְצָחק ֲהַדְייהו, ָאַמר ִרּבִ ף ּבַ ּתַ ּתַ ַמע ַמאי ָקַאְמֵרי, ֶּאׁשְ ֲהַדְייהו. ְוֶאׁשְ ּח ַההוא ָּפַת. ֲּאַזל ּבַ
ר ַנׁש ְוָאַמר ה ַוֲארֹון ֻעֶזך)תהלים קלב(, ּבַ ְ קוָמה ְיָי ִלְמנוָחֶתך ַאּתָ ָּ ּ ָקוָמה ְיָי ִלְמנוָחֶתך. ּ ּ ּ ,
ַמאן ְדָאַמר א, ּּכְ ֵניה, ְּיקום ַמְלּכָ ּכְ ְּלֵבי ַנְייָחא ְדַמׁשְ ּ.  

  ב''דף קמח ע
ֵרין ִאינון ֲהוו ְדָאְמרו קוָמה ְיָי ּּתְ ּ ּ ּ ה ְוָדִו, ּ ה ָאַמר. דמׁשֶ ּ קוָמה ְיָי ְוָיפוצו )במדבר י(, מׁשֶ ּ ּ

ָקוָמה ְיָי ִלְמנוָחֶתך, ְוָדִוד ָאַמר. ָאֹוְיֶביך ּ יַנְייהו. ּ א ּבֵ יד . ַּמאי ִאיּכָ ַמאן ְדָפּקִ ה ּכְ ֶּאָלא מׁשֶ ּ ּ
יד ָלה, ְּלֵביֵתיה ָקֲאַמר ה ַפּקִ ּמׁשֶ ְנאֹוי, ּ ין. ְלֲאָגָחא ְקָרָבא ָלֳקֵביל ׂשַ , ּ ֵליה ְלַנְייָחאָּדִוד ָזּמִ
ָמה ְדַמְזִמין  יה, ּ ְלָמִריה)ליה(ּּכְ א וְלַמְטרֹוִניָתא ִעּמֵ ין ְלַמְלּכָ ַּזּמִ ּקוָמה , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ

ה ַוֲארֹון ֻעֶזך ְָיָי ִלְמנוָחֶתך ַאּתָ ָּ א לֹון, ּ ִגין ְדָלא ְלַאְפָרׁשָ ׁשו )תהלים קלב(. ּּבְ ּ ּכֲֹהֶניך ִיְלּבְ ָ

נוֶצֶדק ַוֲחִסי ֶּדיך ְיַרּנֵ אן אֹוִליְפָנא. ָ א, ִמּכָ ן ְלַמְלּכָ ְּדַמאן ִדְמַזּמֵ י , ּ ּנֵ ) ב''דף קמח ע(ְיׁשַ
א ִגין ְלֵמיַהב ֶחְדָוה ְלַמְלּכָ ִדיֵחי ֶהְדיֹוֵטי. עֹוָבדֹוי ּבְ א ְדָחָדאן ֵליה ּבְ ִּאי ָאְרֵחיה ְדַמְלּכָ ּ ּ ּ ,

ִדיֵחי רֹוִפינוס וַפְרַדׁשְ יה ּבְ ְּיַסַדר ַקּמֵ ּ ּ ּ א)בגין(ָּלאו ִאיהו , ְוִאי ָלאו, ֵכיּ ִדיחוָתא ְדַמְלּכָ   .ּ ּבְ
א ֲחֵזי א וְלַמְטרֹוִניָתא ְלַנְייָחא, ּתָ ין ֵליה ְלַמְלּכָ ָּדִוד ַזּמִ ּ ִדיֵחי , ָמה ֲעַבד, ּ ֵני ּבְ ׁשָ

א ִגין רֹוִפינוס, ְדַמְלּכָ ּוַמאן ִניְנהו. ּּבְ ׁש)תהלים קלב(, ִּדְכִתיב, ּ ָו ֶצֶדק ַוֲחִסיֶדיך ָ ּכֲֹהֶניך ִיְלּבְ ּ
נו נו)א''ד ע''רל, ב''ל ע''ר(. ְּיַרּנֵ ּ ַוֲחִסיֶדיך ְיַרּנֵ ֵעי ֵליה, ָ נו ִמּבָ ְּלִוֶייך ְיַרּנֵ ּ ָ ְּדָהא ֵליָוֵאי ִאינון , ּ ּ

א ִדיֵחי ַמְלּכָ ין ֵליה ְלַנְייָחא. ּבְ א ָדִוד ְדַזּמִ ּתָ ְּוַהׁשְ ּ ֲּעַבד ּכֲֹהֵני ַוֲחִסיֵדי ְדֶליהוו ִאינו, ּ ּ ִדיֵחי ּ ן ּבְ
א   .ַמְלּכָ

ִריך הוא א ּבְ ָּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ א אמר ליה ''נ( )אלין(. ְָלא ָבֵעיָנא ְלַאְטָרָחא ֲעָלך, ָּדִוד, ְּ
ּ ָאַמר ֵליה ָדִוד)לאו הכי, דוד, קודשא בריך הוא ֵהיָכָלך, )לאו הכי אלא(ָמאִרי , ּ ד ַאְנּתְ ּבְ , ְּכַ

ְַאּתְ ָעִביד ְרעוָתך א ְד. ּ ּתָ יְנָנא ָלךַּהׁשְ ְרעוִתי ַקְייָמא ִמָלה ְלַאְקָרָבא ִאֵלין, ְַזּמִ ּּבִ ּ ְּדִאינון , ּ ּ
יר יֵבי ַיּתִ ַהאי, ֲחׁשִ ב ְדָלאו ָאְרַחְייהו ּבְ ַּאף ַעל ּגַ ּ.  

אן אֹוִליְפָנא ֵביֵתיה, ִמּכָ ְּדַמאן ְדִאיהו ּבְ ּ ּ ְרעוֵתיה, ּ ְּיַסֵדר אֹוְרֵחיה ְועֹוָבֵדיה ּכִ ּ ּ ּ ִנין. ּ  ִאי ְמַזּמְ
ִפיֵזיה, ֵּליה ַּיֲעִביד ְרעוֵתיה ְדאוׁשְ ּ ּ ּ ָמה ִדְמַסַדר ֲעלֹוי, ּּ ְּדָהא ָדִוד ַאְחַלף ֵליָוֵאי ְוַסַדר . ּּכְ ּ

ֲהֵני ְרעוֵתיה, ּכַ ִריך הוא אֹוִקים ִמָלה ּכִ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ ּּ ְ.  
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יֶחך ִסדו, ָּאַמר ָדִוד ב ְפֵני ְמׁשִ ׁשֵ ֲעבור ָדִוד ַעְבֶדך ַאל ּתָ ּּבַ ּ ּ ּ ָּ ָּרא ְדָקא ַסַדְרָנאָּ ָּלא ְיתוב , ּ
ִריך הוא. ַלֲאחֹוָרא א ּבְ ָּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ַָחֶייך, ָּדִוד, ְּ ׁש, ּ ּמֵ ּתַ ָמאִנין ִדיִלי ָלא ֶאׁשְ ֲּאִפילו ּבְ ּ ,

ָמאִנין ִדיָלך ְֶאָלא ּבְ ּ ן. ּ ּמָ ִריך הוא ִמּתַ א ּבְ ְּוָלא ָזז קוְדׁשָ ָזן ו, ְּ ַּעד ְדָיִהיב ֵליה ְנַבְזּבְ ּ ָנןּ , ַמּתְ
א )תהלים קלב(, ִּדְכִתיב ית ְלִכּסֵ ה ִמְפִרי ִבְטְנך ָאׁשִ ּנָ ע ְיָי ְלָדִוד ֱאֶמת לא ָיׁשוב ִמּמֶ ּבַ ָ ִנׁשְ ּ ּ ּ

ֵקיה. ְָלך י ִיְצָחק וְנׁשָ ֲּאָתא ִרּבִ ַמע ָדא , ָאַמר ִאי ָלא ֲאֵתיָנא ְלַהאי ָאְרָחא, ּ ֶּאָלא ְלִמׁשְ ּ
ַּדַיי ּ.  

ֵריה ְוָאַמ ָּפַתח ַחד ּבְ ַבע ַוֵיֶלך ָחָרָנה)בראשית כח(, רּ ֵאר ׁשָ ְ ַוֵיֵצא ַיֲעֹקב ִמּבְ ּ ַּהְיינו , ּ
ּתֹו)בראשית ב(, ִּדְכִתיב ִאׁשְ ן ַיֲעָזב ִאיׁש ֶאת ָאִביו ְוֶאת ִאּמֹו ְוָדַבק ּבְ ָדָבר ַאֵחר .  ַעל ּכֵ

ַבע ַוֵיֶלך ָחָרָנה ֵאר ׁשָ ְַוֵיֵצא ַיֲעֹקב ִמּבְ ּ ד ָנְפקו ִיׂשְ, ּ אָּרַמז ּכַ י ַמְקְדׁשָ יֵני , ָּרֵאל ִמּבֵ לו ּבֵ ְּוִאְתּגָ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ַעְמַמָיא ל ֲהָדָרה)איכה א(, ּכְ ת ִציֹון ּכָ ּ ַוֵיֵצא ִמן ּבַ ּ ְלָתה ְיהוָדה , ּ ּוְכִתיב ּגָ ּ

  .'ֵמעֹוִני ְוגו
ם ּכִ)בראשית כח(, ָּפַתח ָאֳחָרא ְזֵעיָרא ְוָאַמר קֹום ַוָיֶלן ׁשָ ּמָ ע ּבַ ּ ַוִיְפּגַ ֶמׁש ְוגוּ ', י ָבא ַהּשֶׁ

קֹום)ב''ט ע''מ(ַמאי  ּמָ ע ּבַ א ְדָאִזיל ְלֵבי ַמְטרֹוִניָתא, ּ ַוִיְפּגַ ֵעי ְלִמְפַגע ָלה , ְּלַמְלּכָ ּּבָ
ִמִלין ָמא ָלה ּבְ ּוְלַבּסְ ּ ֶהְפֵקיָרא, ּ יה ּכְ ּבֵ ח ּגַ ּכַ ּתַ ִגין ְדָלא ִתׁשְ ּּבְ ֶּאָלא ְדָאִפילו ִאית , ְוָלא עֹוד. ּ ּּ ּ

ַאְפַלְטָייא,  ַעְרָסא ְדַדֲהָבאֵּליה ּוְכסותוֵתי ְמַרְקָמאן ּבְ ּ הו, ּ ָנא ַעְרֵסיה . ְּלֵמיַבת ּבְ ְּוִאיִהי ְמַתּקְ
ַאְבִנין  ַאְרָעא)ב''ג ע''רמ, א''ג ע''פנחס רכ(ּבְ ּוְבִקיְסְטָרא ְדִתיְבָנא,  ּבְ ּבֹוק ִדיֵדיה. ּ ִּיׁשְ ְוָיִבית , ּ

הו ְלֵמיַהב ָלה ַנְייָחא ּּבְ ֲחָדאּוְב, ּ ִּגין ִדיֵהא ְרעוָתא ִדְלהֹון ּכְ ְדָלא ֲאִניסו, ּ ָמה . ּּבִ ּכְ
ִתיב, ְדאֹוִליְפָנא ָהָכא ה ַמה ּכְ ְּדֵכיָון ְדֲאַזל ְלַגּבָ ּ וילן שם כי בא השמש לאחזאה דאסיר ליה (, ּ

ם ֵמַרֲאׁשֹו)בראשית כח( )לבר נש לשמשא ערסיה ביומא קֹום ַוָיׂשֶ ח ֵמַאְבֵני ַהּמָ ּ ַוִיּקַ  )שם(ָתיו ּ
קֹום ַההוא ּמָ ב ּבַ ּכַ ַּוִיׁשְ ִגין ְלֵמיַהב ָלה ַנְייָחא, ּ ְּדָאִפילו ַאְבֵני ֵביָתא, ּּבְ יה, ּּ , ְּרִחיִמין ַקּמֵ

הו   )א דכתיב וישכב במקום ההוא''ס(. ְּלֵמיַבת ּבְ

  א''דף קמט ע
י ִיְצָחק ָכה ִרּבִ ָלאן ִאֵלי,  ְוָחֵדי)ג וחייך''א ל''ד(, ּבָ חֹות ְיַדְייכוָּאַמר ַמְרּגְ ְוָלא ֵאִזיל , ּן ּתְ

ְתַרְייכו ִזיל ְלאֹוְרָחך. ּּבַ ְָאְמרו ֵליה ַאּתְ ּתֵ ּ ִרי, ּ ְּוֲאַנן ֵניעול ְלָמָתא ְלִהלוָלא ְדַהאי ּבְ ָאַמר . ּּ
י ִיְצָחק א ִאית ִלי ְלֵמַהך ְלָאְרִחי, ִרּבִ ּתָ יה, ָּאִזיל ֵליה) א''דף קמט ע(. ְַהׁשְ ְּוִסֵדר ִמִלין ַקּמֵ ּּ 

ְמעֹון י ׁשִ ִפיר ָקֲאְמרו. ְּדִרּבִ ְמעֹון ַוַדאי ׁשַ י ׁשִ ָּאַמר ִרּבִ ָמר, ּּ ִריך הוא ִאּתְ א ּבְ קוְדׁשָ ְּוֹכָלא ּבְ ְּ ּ .
ִּמִלין ִאֵלין, ָאַמר א ִניְנהו, ּ י ָצדֹוק ֲחָלׁשָ נֹוי ְדִרּבִ ֵני ּבְ ִּמּבְ א. ּ ֵרי ֲחָלׁשָ ִגין , ַמאי ַטְעָמא ִאּקְ ּבְ

ִנ ִעין ׁשְ ֵלםְּדַאְרּבָ י ַעל ְירוׁשְ יֹומֹוי, ּין ִאְתַעּנֵ ל ִמָלה , ְּדָלא ִיְתְחַרב ּבְ ְּוֲהָוה ָפִריׁש ַעל ּכָ ּ
ּוִמָלה ְדאֹוַרְייָתא הו ָאְרָחא ִלְבֵני ָעְלָמא, ָּרִזין ִעָלִאין, ּ הו, ְּוָיִהיב ּבְ   .ְּלִאְתַנֲהָגא ּבְ

י ִיְצָחק ר ָנׁש וְבֵריה ַע,  יֹוִמין ְזִעיִרין)אלא(ָּלא ֲהוו , ָאַמר ִרּבִ ַההוא ּבַ ּד ְדָאַעְרָעָנא ּבְ ּ ּ ּ
יה ָרך ָאֳחָרא, ֲּאִמיָנא ֵליה. ְּזֵעיָרא ִעּמֵ ְָאן הוא ּבְ ֲּעִביְדָנא ֵליה ִהלוָלא , ָאַמר ִלי. ּ ּּ

ְדִביְתהו ַאר ּבִ ּתָ י. ְּוִאׁשְ מֹוַדע ּבִ ּתְ יָון ְדִאׁשְ ָָאַמר ֵליה ַחֶייך, ּּכֵ ּ ְְדָלא ְזִמיְנָנא ָלך ְלִה, ּ ּלוָלא ּ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]273דף [ -ּ

ַלת ִמִלין, ִדְבִרי ִגין ּתְ מֹוָדְעָנא ָלך, ַחד. ּּבְ ּתְ ך ְוָלא ִאׁשְ ְְדָלא ְיַדְעָנא ּבָ ְ ִנין ֵליה , ּ ְּדָהִכי ְמַזּמְ ּ
פום ְיָקֵריה ְּלַבר ָנׁש ּכְ א, ּ ְבָרא ַרּבָ ִּדיְלָמא ַאְנּתְ , ְוַחד. ְְוַאְפִגים ְיָקָרך, ְוִדיְלָמא ַאְנּתְ ּגַ

ָאְרָח ְבִהילוָאִזיל ּבְ ּך ּבִ י ְדֲחבוָרא, ְוַחד. ְְוָלא ַאְטַרח ֲעָלך, ְ י ֱאָנׁשֵ ְּדָלא ַתְכִסיף ַקּמֵ ּ ּ .
ְּדָכל ִאינון ְדָאְכֵלי ִלְפתֹוָרא ְדָחָתן ְוַכָלה, ְּדאֹוְרָחא ִדיָלן ּ ּ ָנן לֹון, ּ ָזן וַמּתְ ְלהו ַיֲהֵבי ְנַבְזּבְ ּּכֻ ּ ּ .

ִריך הוא ָיִד, ֲּאִמיָנא ֵליה א ּבְ ּקוְדׁשָ ָמך, ֲּאִמיָנא ֵליה. ְין ָלך ְלַטבְּ ָּאַמר ֵליה ָצדֹוק , ְַמה ּשְׁ
א. ּזוָטא ְעּתָ ַההוא ׁשַ יה, ּּבְ ֵליַסר , ּאֹוִליְפָנא ִמּנֵ אֹוַרְייָתא)א תריסר''נ(ּתְ ּוִמן , ּ ָרִזין ִעָלִאין ּבְ

ַלת ֵריה ּתְ ְנבוָאה, ּּבְ ֶחְלָמא)א ותרין''נ(ְוַחד , ַּחד ּבִ   . ּבְ
ַעְלָמא ִדְדכוָרא ִאיהו. ּין ְנבוָאה ְלֶחְלָמאְוָאַמר ַמה ּבֵ ְּנבוָאה ּבְ ּ ּ ַעְלָמא , ּ ְוֶחְלָמא ּבְ

ין ַנֲחָתא)עיין לקמן בסתרי תורה ומעבר לדף(, ּוֵמַהאי ְלַהאי, ְּדנוְקָבא א ַדְרּגִ יּתָ ׁשִ ְּנבוָאה .  ּכְ
ָמאָלא יִמיָנא וִבׂשְ ָמאָלא, ּּבִ ׂשְ אְּוֶחְלָמא ִמְתַפְר. ְוֶחְלָמא ּבִ ין ְלַתּתָ ה ַדְרּגִ א ְלַכּמָ ך , ׁשָ ִגין ּכָ ְּבְ

ָכל ַעְלָמא יה. ֶּחְלָמא ִאיהו ּבְ פום ַדְרּגֵ ֲּאָבל ּכְ ּ ר ָנׁש, ָהִכי ָחֵמי, ּ פום ּבַ יה, ּּכְ ָּהִכי ַדְרּגֵ ּ ,
ַאְתֵריה ָטא ֶאָלא ּבְ ִּדְנבוָאה ָלא ִאְתַפּשְׁ ּ ּּ ּ.  

ה) בראשית כח(ִּסְתֵרי תֹוָרה  ַמְיָמהַּוַיֲחלם ְוִהּנֵ ּ ֻסָלם ֻמָצב ַאְרָצה ְוֹראׁשֹו ַמִגיַע ַהׁשָ ּ ּ , ֶחְלָמא. ּ

ִתיָתָאה ֵמִאינון ַדְרִגין ְתֵרין ִדְנבוָאה ַּמְדֵרָגא ׁשְ ּ ּ ּּ ּ ּ ַּעד ַההוא ַדְרָגא, ּ ית ַדְרִגין ִאינון, ּ ּׁשִ ּּ ֶחְלָמא , ְּוַעל ָדא, ּ
ִתין ַדְרִגין ִדְנבוָאה ַּחד ִמׁשִ ּ ּּ ָלא אֹוַרְייָתאָחָמא ּבְ, ֻּסָלם. ּ ּנֹוי ְדַזִמיִנין ְלַקּבְ ּ טוָרא ְדִסיַני, ּ ֻּסָלם ָדא ִסיַני. ּּבְ ּ .

ַאְרָעא) א בגימטריא''ס( ִגין ְדִאיהו ָנִעיץ ּבְ ּּבְ ַמָיא, ּ ְסִליקו ִלׁשְ יב ּבִ ְרָיין ) קדישין(ְּוָכל ְרִתיִכין . ְּוָחׁשִ ּוַמׁשִ
ְלהו ָנֲחֵתי , ִּעָלִאין ּּכֻ ּ ַּתָמן ) נחתו(ּ ִריך הואּ א ּבְ ֲהֵדי קוְדׁשָ ּּבַ ד ָיִהיב לֹון אֹוַרְייָתא, ָּ ָחָמא . ְּוכָלא ָחָמא. ּּכַ

ָכל ִדיֵליה, ָּסָבא ְדֵביָתא, ַמטטרון ִליט ּבְ ְּדׁשַ ּ ְלָטנו על . ּּ ׁשָ ְּדִאיהו ָקאי ּבְ ּ ם . ַעְלָמא) האי(ּ ׁשֵ ְלָטנו ּבְ ׁשָ ּּבְ
ְסִליקו דשָמא ְד, וָסִליק ְלֵעיָלא. י''שד ּּבִ יה ְלָבָתר, ה''ָּמֵריה הויּ ַתִלים ּבֵ ֲּאַתר ְדַיֲעֹקב ִאׁשְ ּ ּּ , ְוֹראׁשֹו. ּ

ַדי ּדשם ׁשַ ַמְיָמה', ִּאיהו י, ּ יָון ְדָמֵטי ְוָסִליק ָאת ָדא. ְּוָדא ַמִגיַע ַהׁשָ ּּכֵ ְּלַההוא ֲאַתר, ּּ ְתִלים ְוִאְתְקֵרי , ּ ִּאׁשְ ּ
ָמא ְדָמאֵריה הוי ַההוא ׁשְ ּּבְ ּ ה ַמְלֲאֵכי ֱאלִהים ֹעִלים ְוֹיְרִדים ּבֹו) חבראשית כ. (ה''ּ ִּאינון ַמְלָאִכין , וִהּנֵ

ין ִּדְקֵרִבין ְלַמְלכוָתא ָסְלִקין, ַּקִדיׁשִ ּ ְּוִאינון ָאֳחָרִנין ְדָלא ְקֵרִבין ֵהם ָנֲחֵתי, ּ ּ ְּותו. ּ ד , ּּבֹו ָסְלֵקי וָנֲחֵתי, ּ ּכַ
ֲהֵדיה, ִּאיהו ָסִליק ד ָנִחית, ָּסְלִקין ּבַ ֲהֵדיה, ּּכַ ָּנֲחִתין ּבַ ְּתֵריַסר ַמְרְגִליָטאן ָטָבאן, ַמְלֲאֵכי ֱאלִהים. ּ ּ ,

. נוריאל, ה''סטורי, רזיאל, ּרפאל, חסדיאל, ּצדקיאל, גבריאל, ּפדאל, קדמיאל, ִמיָכֵאל, ּוִאינון
ְנָאן, ענאל, ּיפיאל ְנָא, ַּאְלֵפי ׁשִ ִּליל ְדַכר ְונוְקָבאָאָדם ּכָ' ן, ה''ַאְרֵי, ר''ְנׁשֶ, ר''ׁשֹו, ן''ׁשִ ְּוִאינון . ּ
ד ִאיהו ָסִליק, ָסְלֵקי ְּוִאֵלין ַנֲחֵתי, ּּכַ ד ִאיהו ָנִחית, ּ ּּכַ ּ.  

ְּותו ְלָטנו ְדַהאי ַעְלָמא, ּ ׁשָ ְלֵטי ּבְ ל ִאינון ְדׁשָ ּּכָ ּ ּ ְּוָכל ִאינון ְדָנֲחֵתי ַעל ְיֵדיה ָנֲחֵתי, ַּעל ְיֵדיה ָסְלִקין, ּ ּּ ּ ּ ,
ַהאי  ְלהו ּבְ ּּכֻ ְלָטא ַעל ּכָֹלא''הוי. ֻּסָלםּ ִּדְכִתיב, ּה ׁשָ ד ִאְתַער. ִּנָצב ָעָליו' ְוִהּנֵה ה) בראשית כח(, ּ , ּּכַ

ִתיב ָמִים) בראשית כח(, ּּכְ ַער ַהׁשָ ית ֱאלִהים וֶזה ׁשַ י ִאם ּבֵ ית ֱאלִהים ַוַדאי. ֵּאין ֶזה ּכִ ּּבֵ ְּוִאיהו ַתְרָעא . ּ ּ
ִּדְכִתיב, ְלָאֳעָלא ְלגֹו ֲעֵרי ֶצֶדק ָאֹבא ָבם אֹוֶדה ָיה) לים קיחתה(, ּ ִּפְתחו ִלי ׁשַ ּּ ּ ַער ַלה. ּ ַער . 'ֶזה ַהׁשַ ֶזה ׁשַ

ַמִים ּכָלא ַחד   )עד כאן סתרי תורה. (ַּהׁשָ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]274דף [ -ּ

ִתיב א ֲחֵזי ַמה ּכְ יַע )בראשית כח(, ּתָ ה ֻסָלם מוָצב ַאְרָצה ְוֹראׁשֹו ַמּגִ ּ ַוַיֲחלֹום ְוִהּנֵ ּ ּ
ה ַמ ַמְיָמה ְוִהּנֵ  ָהֹיה ָהָיה ְדַבר )יחזקאל א(, ָּפַתח ְוָאַמר. ְלֲאֵכי ֱאלִהים ֹעִלים ְויְרִדים ּבֹוַהּשָׁ

ם ַיד ה' ה ִהי ָעָליו ׁשָ ָבר ַוּתְ ִדים ַעל ְנַהר ּכְ ׂשְ ֶאֶרץ ּכַ ן ּבוִזי ַהּכֵֹהן ּבְ ֶּאל ְיֶחְזֵקאל ּבֶ ָהֹיה . 'ּ
ֲעָתא ָהְיָתה , ָהָיה א ְנָחַתת ְּדִאְצְטִר, )א הוות''ס(ְּנבוָאה ְלׁשַ ִכיְנּתָ ִגין ִדׁשְ לוָתא ּבְ ּיך ַעל ּגָ ּ ְ

ָגלוָתא ָרֵאל ּבְ ִיׂשְ הו ּבְ ּּבְ א, ּ ְעּתָ ְּוָחָמא ְיֶחְזֵקאל ַמה ְדָחָמא ְלפום ׁשַ ב ְדָלא . ּ ְּוַאף ַעל ּגַ
ִגיֵני ָכך ָהיה ָהָיה, ִּאְתֲחֵזי ַההוא ֲאַתר ְלַהאי ָיה ָה, ֶּאָלא ָהֹיה ְלֵעיָלא. ַמאי ָהיה ָהָיה. ְּבְ

א ַמְיָמה. ְלַתּתָ יַע ַהּשָׁ ִּדְכִתיב ֻסָלם מוָצב ַאְרָצה ְוֹראׁשֹו ַמּגִ  ְלֵעיָלא ְוָנִטיל )ליה(ָנִטיל , ּּ
א)ליה( א, ַחד ְלֵעיָלא, ָהֹיה ָהָיה.  ְלַתּתָ ', עיין בסוף הספר מה שחסר כאן סימן נ(. ְוַחד ְלַתּתָ

  ))א קחחו משם''וע''כלקמודף ק''והוא ג(

  ב''דף קמט ע
א ֲחֵזי ף, ּתָ ּקַ ְתֵרי ַעְלִמין ִאְתּתַ א, ַּהאי ֻסָלם ּבִ ֵעיָלא ְוַתּתָ ִדים ַעל ְנַהר . ּבְ ׂשְ ֶאֶרץ ּכַ ּּבְ

ָבר ִדים. ּכְ ׂשְ ֶאֶרץ ּכַ יה, ּּבְ ְרָיא ּבֵ ֲאַתר ְדָגלוָתא ׁשַ ּּבְ ּ ָבר, ּ ל ָדא ַעל ְנַהר ּכְ ַמאי ְנַהר . ְּוִעם ּכָ
ָבר ָבר. ּכְ ֶּאָלא ְדֲהָוה ּכְ א , ְּדַמת ְדָנאִמּקַ, ּ ִכיְנּתָ ְרָיא ֲעלֹוי) ב''דף קמט ע(ִּדׁשְ ִּדְכִתיב , ׁשַ

ן ְוגו)בראשית ב( קֹות ֶאת ַהּגָ ע . ' ְוָנָהר יֹוֵצא ֵמֵעֶדן ְלַהׁשְ ְּוָדא הוא ַנֲהָרא ַחד ֵמִאינון ַאְרּבַ ּ
ְדַמת ְדָנא, ַנֲהִרין ְרָיא ֲעלֹוי ִמּקַ ּוְבִגין ְדׁשַ ּ ָבר, ּ א, ְוֲהָוה ֲעלֹוי ּכְ ּתָ יה ַהׁשְ ְרָיא ּבֵ ִלי , ּׁשַ ְוִאְתּגְ

  .ֵּליה ִליֶחְזֵקאל
א ֲחֵזי ַוַיֲחלֹום א, ּּתָ ֵליָמא ְדֲאָבָהן, ְּוִכי ַיֲעֹקב ַקִדיׁשָ ְּדִאיהו ׁשְ ּ ִלי ֲעלֹוי, ּ ֶחְלָמא ִאְתּגְ , ּבְ

א ָלא ָחָמא  ּוַבֲאַתר ָדא ַקִדיׁשָ ּ ֶחְלָמא)ה''קס(ּ ֶאָלא )ליה(ּ ַההוא ִזְמָנא ָלא ֶּאָלא ַיֲעֹקב.  ּבְ ּ ּבְ
ֲחלֹום. ְּוִיְצָחק ֲהָוה ַקָיים, ֲהָוה ָנִסיב ִתיב ָוֵאֶרא ּבַ ן . ְּוִאי ֵתיָמא ְוָהא ְלָבַתר ְדִאְתָנִסיב ּכְ ּמָ ּתַ
ִרים יה ֲחלֹום, ְּוִיְצָחק ֲהָוה ַקָיים, ֲאַתר ּגָ ִתיב ּבֵ ְּוַעל ָדא ּכְ ּ.  

א ִעם  ּוְלָבַתר ְדֲאָתא ְלַאְרָעא ַקִדיׁשָ ּ ְבִטיןּ ִלים , ׁשִ ּתְ ִית)בהון(ְוִאׁשְ ְוֵאם ,  ְלהֹון ֲעֶקֶרת ַהּבַ
ֵמָחה ִנים ׂשְ ִתיב, ַהּבָ  )בראשית מו(, ּוְכִתיב. 'ּ ַוֵיָרא ֱאלִהים ֶאל ַיֲעֹקב ְוגו)בראשית לה(, ּכְ

ַמְראֹות ַהַלְיָלה ָרֵאל ּבְ ַּויֹאֶמר ֱאֹלִהים ְלִיׂשְ יה ֲחלֹום ְדָה, ּ ִתיב ּבֵ ָּהָכא ָלא ּכְ א ּ ּא ִמַדְרּגָ
  .ָאֳחָרא ִעָלָאה ֲהָוה

א ֲחֵזי א)א''ו ע''קצ(, ּתָ ּ ֶחְלָמא ִאיהו ַעל ְיֵדי ְדַגְבִריֵאל ְדִאיהו ְלַתּתָ ּ ּ ִתיָתָאה , ּ א ׁשְ ַדְרּגָ ּבְ
בוָאה ֵליְלָיא, ַמְרֶאה. ִּמּנְ ְלָטא ּבְ א ְדַהִהיא ַחָיה ְדׁשָ ַּעל ְיָדא ְדַההוא ַדְרּגָ ּ ּ ָהא , ְוִאי ֵתיָמא. ּּ
ִתיב  ְרֶאה)דניאלח(ּכְ ְבִריֵאל ָהֵבן ְלַהָלז ֶאת ַהּמַ ָּהִכי הוא ַוַדאי. ּ ּגַ ְּדַמְרֶאה ִמלֹוי ְסִתיִמין , ּ ּ
יר יר, ַיּתִ ּוְבֶחְלָמא ָפִריׁש ַיּתִ ּוָפִריׁש ְסִתיִמין ְדַמְרֶאה, ּ ְבִריֵאל, ּ ד ּגַ ְּוַעל ָדא ִאְתַפּקַ ִּדְיָפֵרׁש , ּ

ִּמלֹוי ְדַמְרֶאה ְדִאיהו  ּ ירּ   .ָסִתים ַיּתִ
ַמְרֶאה ִתיב ּבְ ִגין ְדַמְרֶאה ִאיהו, ַמאי ַטְעָמא, ָוֵאָרא, ַּוֵיָרא, ְּוַעל ָדא ּכְ ּּבְ ַהאי ַמְרֶאה , ּ ּכְ

ַגֵויה ל ִדיוְקִנין ּבְ ְּדִאְתֲחֵזי ּכָ ּ ּ ּ ִגיֵני ָכך ָוֵאָרא, ּ ַּאְחִמית ִדיוְקֵניה, ְּבְ ּ ַדי, ּ ֵאל ׁשַ ְּדִאיהו , ּּבְ ּ
ַגֵויה)א''עא ''צ(, ַמְרֶאה ּ ְדִאְתֲחֵמי ִדיוְקָנא ָאֳחָרא ּבְ ּ ּ ּ יה ִאְתֲחזון, ּ ְּוָכל ִדיוְקִנין ִעָלִאין ּבֵ ּ ּ ּּ.  
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ִגיֵני ָכך ַההוא ִזְמָנא, ְּבְ ִתיב, ַּיֲעֹקב ּבְ ב ַאְרָצה )בראשית כח(, ּכְ ה ֻסָלם ֻמּצָ ּ ַוַיֲחֹלם ְוִהּנֵ ּ
ַּמהו ֻסָלם, )וראשו( ָאר ַדְרּגִ, ּ א ִדׁשְ ַּדְרּגָ ּ ְלָיין ְוהוא ְיסֹוד ְדָעְלָמאּ יה ּתַ ּין ּבֵ ּ יַע . ּ ְוֹראׁשֹו ַמּגִ

ַמְיָמה ֲהֵדיה, ַהּשָׁ ָרא ּבַ ָּהִכי הוא ְלִאְתַקּשְׁ ַמְיָמה. ּ יַע ַהּשָׁ ֹראׁשֹו . ַמאן ֹראׁשֹו, ְוֹראׁשֹו ַמּגִ
ְּדַההוא ֻסָלם ּ ּוַמאן ִאיהו. ּ יה , ּ ָּדא ִדְכִתיב ּבֵ ָט)בראשית מז(ּ ִגין ְדִאיהו ֹראׁש , הּ ֹראׁש ַהּמִ ּּבְ ּ

ה ָנִהיר ְּלַהאי ִמָטה וִמּנָ ּ ַמְיָמה. ּ יַע ַהּשָׁ ִגין ְדִאיהו ִסיוָמא ְדגוָפא, ַמּגִ ּּבְ ּ ּ ין ִעָלָאה , ּּ ְּוָקִאים ּבֵ
ָאה ָמה ִדְבִרית ִאיהו ִסיוָמא ְדגוָפא, ְוַתּתָ ּּכְ ּ ּ ין ַיְריִכין ְוגוָפא, ּּ יַע , ְּוָקִאים ּבֵ ְּוַעל ָדא ַמּגִ

ַמְיָמה ה ַמְלֲאֵכי ֱאֹלִהים עֹוִלים ְויֹוְרִדים ּבֹו)בראשית כח(. ַהּשָׁ ין,  ְוִהּנֵ ן ְדָכל ַעּמִ ִּאֵלין ְמַמּנָ ּ ,
ַהאי ֻסָלם ְּדִאינון ָסְלִקין ְוָנֲחִתין ּבְ ּ ָרֵאל ָחָטאן. ּ ד ִיׂשְ ָּמִאיך ַהאי ֻסָלם ְוָסְלִקין ִאיְנהו , ּכַ ּ ְ

ן ָרֵאל ִמְת, ְמַמּנָ ָרן עֹוָבַדְייהוְוַכד ִיׂשְ ׁשְ א, ּּכַ י ָנֲחֵתי ְלַתּתָ ַלק ַהאי ֻסָלם ְוֻכְלהו ְמַמּנֵ ִּאְסּתַ ּ ּ ּ ,
ְּוִאְתֲעַבר ׁשוְלָטנוָתא ִדְלהֹון ַהאי ֻסָלם ָקְייָמא, ּ ָלא ּבְ ּּכֻ ֶחְלֵמיה. ּ , ָּהָכא ָחָמא ַיֲעֹקב ּבְ

ָאר ַעִמין ְלָטנוָתא ִדׁשְ ו ְוׁשָ ְלָטנוָתא ְדֵעׂשָ ּׁשָ ּ ּ.  
ה ַמְלֲאֵכי ֱאֹלִהים עֹוִלים ְויֹוְרִדים ּבֹוָדָבר ַא ַמאן. ֵּחר ְוִהּנֵ ַההוא ֹראׁשֹו, ּבְ ְּדַההוא , ּּבְ ּ

יה. ֻּסָלם ַלק ֹראׁשֹו ִמּנֵ ְּדַכד ִאְסּתַ ן, ּּ ְלהו ְמַמּנָ ְפָיא ְוָסְלִקין ּכֻ ֻּסָלם ִאְתּכַ ּ ר ֹראׁשֹו . ּ ְוַכד ִאְתַחּבַ
ַההוא ֻסָלם ּּבְ ַלק, ּ ן ָנֲחִתיןְּוֻכְלה, ִאְסּתַ ְּוֹכָלא ַחד ִמָלה. ּו ְמַמּנָ ּ.  

  א''דף קז ע
ִתיב ן '  ִנְרָאה ה)מלכים א ג(, ּכְ ַאל ָמה ֶאּתֶ ֲחלֹום ַהָלְיָלה ַויֹאֶמר ֱאֹלִהים ׁשְ לֹמה ּבַ ֶּאל ׁשְ ּ

ֲחלֹום. ְָלך ַהאי) א''דף קז ע(ְוִכי ָמה , ְוִאי ֵתיָמא ָהָכא ּבַ ְּרׁשו ִאית ֵליה ַלֲחלֹום ּבְ א ֶּאָל. ּ
א ַדְרּגָ א ּבְ ִליל ַדְרּגָ ָאה, ָּהָכא ִאְתּכְ ּתָ א ּתַ ַדְרּגָ א ִעָלָאה ּבְ ַּדְרּגָ ָען. ּ ִגין ְדַעד ּכְ לֹמה ָלא , ּּבְ ׁשְ

ִלים ִלים, ֲהָוה ׁשְ ּתְ יָון ְדִאׁשְ ִתיב, ּּכֵ ֹלֹמה'  ַוה)מלכים א ה(, ּכְ , ּוְכִתיב. ָנַתן ָחְכָמה ִלׁשְ
ֹל)מלכים א ה( ֶרב ָחְכַמת ׁשְ ָלמוָתא. ֹמה ַוּתֵ ַאׁשְ ְּדָקְייָמא ִסיֲהָרא ּבְ ֵני, ּ א ִאְתּבְ ּוֵבי ַמְקְדׁשָ ּ .

ֹלֹמה, ּוְכֵדין ֵעיָנא ָחְכָמָתא, ֲהָוה ָחֵמי ׁשְ   .ְְוָלא ִאְצְטִריך ְלֶחְלָמא, ֵעיָנא ּבְ
ַקְדִמיָתא, ְּלָבַתר ְדָחָטא ִּאְצְטִריך ֵליה ְלֶחְלָמא ּכְ ִתיב, ְ  )מלכים א יא(, ְּוַעל ָדא ּכְ

ְרֶאה ֵאָליו ַפֲעַמִים יר, ַּהּנִ ֶּאָלא ִסְטָרא ְדֶחְלָמא ֲהָוה ֵליה . ְּוִכי ַפֲעַמִים ֲהָוה ְולא ַיּתִ ּ
ל יֹוָמא ֲהָוה, ַּפֲעַמִים   .ִסְטָרא ְדָחְכָמָתא ּכָ

ל ָדא א, ְּוִעם ּכָ ִני ָנׁשָ ָאר ּבְ ל ׁשְ יר ַעל ּכָ ִל, ִסְטָרא ְדֶחְלָמא ֲהָוה ַיּתִ ִגין ְדִאְתּכְ יל ּּבְ
א ַדְרּגָ א ּבְ ַמְרֶא''ַמְרֶא, ַּדְרּגָ יר. ה''ה ּבְ יך ַיּתִ סֹוף יֹומֹוי ָחׁשִ א ּבְ ּתָ ִגין , ְְוָהא ַהׁשְ ְוָדא ּבְ

א, ַמאי ַטְעָמא. ְּוִסיֲהָרא ָקְייָמא ְלִאְתָפְגָמא, ְּדָחָטא ִרית ַקִדיׁשָ ִגין ְדָלא ָנִטיר ּבְ ּּבְ ּ ,
ים ָנְכִרי ָנׁשִ ְדלוֵתיה ּבְ ּתַ ִאׁשְ ּּבְ ּ ִריך הוא ִעם ָדִוד. ֹותּ א ּבְ ַנאי ְדֲעַבד קוְדׁשָ ְּוָדא הוא ּתְ ּ ּ ּ ְּ ,

ִריִתי ְוגו)תהלים קלב(, ִּדְכִתיב ְמרו ָבֶניך ּבְ ָ ִאם ִיׁשְ א ָלך. 'ּ בו ְלִכּסֵ ֵניֶהם ֲעֵדי ַעד ֵיׁשְ ם ּבְ ְּגַ ּ.  
ַּהְיינו ִדְכִתי ָהָאֶרץ. ַמאי ֲעֵדי ַעד ֹלֹמ ְיאות. ּ ּוְבִגין ִדׁשְ ּ ְְרָיא ִסיֲהָרא ְלִא ִאְצְטִריך ׁשַ, ּ

ְד ב, ֶחְלָמא ְדָקא )דברים יא(, ְוֵכן ַיֲע ּכִ ִרית ּכְ ַמִים ַעל ה ָלא ָנַטר ַהאי ּבְ יֵמי ַהּשָׁ  ּכִ
סֹוָפא ֹקב ִאְצְטִריך ֵליה ְלֶחְלָמא ֲאָמָרן, ְּוַעל ָדא. ְּתָפְגָמא ּּבְ ְ.  



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]276דף [ -ּ

ה סוָלם ֻמָצב ַאְרָצהַּוַיֲחל )סימן ן(השלמה מההשמטות ַרֲעָיא ְמֵהיְמָנא  ֹּום ְוִהּנֵ ּ ְּוִהּנֵה סוָלם ָדא . ּ

ֻּמָצב ַאְרָצה, ְּצלֹוָתא א , ּ ַמָיא ְדִאיהו קוְדׁשָ ִכיְנָתא וַמָטא ִלׁשְ ַאְרָעא ְדִאיִהי ׁשְ א ֵליה ּבְ ֵני ָנׁשָ ְּדָמְצָלאן ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ
יה  ִריך הוא ְדִאְתָמר ּבֵ ּּבְ ַמע ַה) 'ח' מלכים א(ְ ְּוַאָתה ִתׁשְ ַמִים ְוָרָזא ְדִמָלה ּ ּה ֲאֹדֵנינו ''ְיהֹוָ) 'תהלים ח(ּׁשָ

ָכל ָהָאֶרץ וגֹו ְמך ּבְ ָָמה ַאִדיר ׁשִ ַההוא . 'ּ ִכְנֵתיה ְדָסְלָקא ּבְ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ּוְבִזְמָנא ְדמֹוָדע לֹון קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ְ

ה ַמְלֲאֵכי ֱאֹלִהים עֹוִלים ְויֹוְרִדים ּב, ְּצלֹוָתא ר ָנׁש. ֹוִמָיד ְוִהּנֵ ַההוא ּבַ   .ּּבֹו ּבְ

ַהִהיא ְצלֹוָתא ִכיְנָתא ּבְ ָלא ׁשְ ְלהו ַפְתִחין ַגְדַפְייהו ְלָקּבְ ּּכֻ ּ ּּ ּ ְוַכְנֵפיֶהם ) 'יחזקאל א(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ
ִכיְנָתא ַעל ַגְדַפְייהו ְויֹוְרִדים ּבֹו ְּפרודֹות ִמְלַמְעָלה ְוַהאי ִאיהו עֹוִלים ׁשְ ּ ּּ ִריך הוא,ָמאי ּבֹו. ּ א ּבְ קוְדׁשָ ּ ּבְ ְּ .

ר ָנׁש ַההוא ּבַ יה ּבְ ִריך הוא ּבֵ א ּבְ ִכיְנֵתיה וְמַייֵחד קוְדׁשָ ָלא ׁשְ ִריך הוא ָנִחית ָעַלְייהו ְלָקּבְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ ְּ .
ם ְיהֹוָ ׁשֵ ִליָלא ּבְ ִכיְנָתא ִאיִהי ִמְצָוה ּכְ ְצלֹוֵתיה ִדׁשְ ּּבִ ּ ּה ִאיִהי ַחָיה ִדיֵליה''ּּ ָבה ֵלית ָלה . ּ לא ַמֲחׁשָ ּוִמְצָוה ּבְ ּּ

ָבה ִאיהו ָאָד. ְּסִליקו ּוַמֲחׁשָ ע ֵחיָוון . ת''א ִתְפֶאְר''ו ֵה''א ָוא''ד ֵה''ם יֹו''ּ ִליָלא ֵמַאְרּבַ ִּמְצָוה ַמְלכוָתא ּכְ ּ
ְבָתא ע ַאְתוון, ְּדֶמְרּכַ ִליָלא ֵמַאְרּבַ ִּאיִהי נוְקָבא ִדיֵליה. ּכְ ַּאְנפֹוי ְדַרֲחֵמי, ּהַּאְנִפין ִדיֵלי, ּ ִגיָנה ֲאֵמיָנא . ּ ּּבְ

ִָאם ֵאין ָפֶניך הֹוְלִכים ְוגֹו) ג''שמות ל( ּ'.  

ִליָלא ָח ְטָרא ְדַצִדיק ִאְתַקְרָיא ֲאחֹורֹוי ַחָיה ּכְ ּוִמּסִ ּ ר ָנׁש''ּ ּי חוְלָיין ְדֲאחֹורֹוי ְדּבָ ּ ְדָרה ְדֵביה , ּ ְּדָדֵמי ְלׁשִ ּ ּ
הִאיִהי ָאחֹו. ּי חוְלָיין''ָח ָבה ְדִאְתָמר ּבָ ית ְוֵקֶדם ְלַמֲחׁשָ ֵראׁשִ ּר ְלעֹוַבָדא ְדּבְ ָבה, ּ ַמֲחׁשָ ָּמה ְדָלאו . ֲּעָלה ּבְ

ָאָדם ית, ֲהִכי ּבַ ִראׁשִ ה ּבְ ְּדֲאחֹור ְדֵעץ ַהַדַעת טֹוב ָוָרע ְדִאיהו ָאחֹור ְלַמֲעׂשֶ ּ ּ ּ ּוֵקֶדם ְלפוְרֲענות, ּ ּ ּ.  

ִאין ְוֱאמֹוָרִאין ְוָאְמר ָּקמו ַתּנָ ִריך ֲאְנְת ֵלֱאָלָהא ִעָלָאהּ ּו ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ּבְ ְ עוָתך , ּ ְהוא ְיָקם ָלך ּבַ ְּ ּ
ֹכָלא ך ִאְתָקָיים ַהאי ְקָרא ְדִאְתָמר . ּּבְ יֵניהֹון ְוָאַמר ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ּבָ ָּקם ָסָבא ִעָלָאה ּבְ ְ ) ב''ישעיה ס(ּ

ְּוַאל ִתְתנו דִֹמי לֹו ְדָהא ִעָלִאין ְוַתָת ּּ ּ ּ ִריך הוא ְדִאינון ּ א ּבְ יְרָיין ְדקוְדׁשָ צוְלָמא ִדיָדך ַמׁשִ ִּאין ֵמַקְנֵני ּבְ ּ ּ ּ ּ ְּ ְ ּ
ה ַמְלֲאֵכי ֱאלִהים  יְרָיין ְדַמְטרֹוִניָתא ְדִאינון ִמְמִתיְבָתא ַתָתָאה ֲעָלך ִאְתָמר ְוִהּנֵ ְְמִתיְבָתא ִעָלָאה וַמׁשִ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ

ך ָסְלִקין י ְעֹוִלים ְויֹוְרִדים ּבֹו ּבָ ִריך הוא ְלַגּבֵ א ּבְ יְרָיין ְדקוְדׁשָ ְצלֹוָתא ְוָנֲחִתין ַמׁשִ ִכיְנָתא ּבִ יְרָיין ִדׁשְ ּ ַמׁשִ ְּ ּ ּ
יִרין ְוִנגוִנין ִדְצלֹוָתא ַכָמה ׁשִ ִכיְנֵתיה ּבְ ּׁשְ ּ ּ ּּ ּ ּ.  

ְצלֹוָתא ִדיָלך ִריך הוא ּבִ א ּבְ ְֲאְנְת הוא ְקִריָבא ְדקוְדׁשָ ְּ ּ ּ ָנא ְדק, ּּ ְּדִאיהו ָקְרּבָ ִריך הוא ּ א ּבְ ּוְדׁשָ ְּ

ָרֵאל ְוכו ֵני ִיׂשְ ַצו ֶאת ּבְ ֵאיְזהו ְמקֹוָמן ּבְ ִכְנֵתיה ּבְ ּוׁשְ ּ ּ ּּ ְטָרא ' ּ ִנין ִדְצלֹוָתא ִמּסִ ינו ָמאֵרי ַמְתִניִתין ָקְרּבָ ְּדַתּקִ ּ ּ ּ
ִּדְיִמיָנא ְדַתָמן ּכֵֹהן ִאיׁש ֶחֶס יר ִדְלִוִי''ּ ּד ְוַתִקינו ְזִמירֹות ְדִאינון ׁשִ ּ ּ ּּ ְטָרא ִדְגבוָרּ ְתַרְייהו ִמּסִ ּם ַאּבַ ּ ד ''ְוהֹו. ה''ּ

ָמאָלא ִדְגבוָר ׂשְ ר ּבִ ַּדְרָגא ְדָדִוד ִאְתַקׁשַ ּ ּ הֹו. ה''ּ ֶחֶס''ְּוַאֲהֹרן ְדַדְרָגא ִדיֵליה ּבְ ר ּבְ ֲּהָדא הוא . ד''ד ִאְתַקׁשַ
יִמיְנך ֶנַצח) ז''תהלים י(ִדְכִתיב  ְּנִעימֹות ּבִ ָ.  

ָרֵאל ְד ַמע ִיׂשְ הּׁשְ ְרכו וְקדוׁשָ ִליל ּבָ ִּיחוָדא ּכָ ּ ּ ְּדִאיהו ָקדֹוׁש. ּ ְטָרא ִדְיִמיָנא . ָקדֹוׁש. ָקדֹוׁש. ּ ּוְבָרָכה ִמּסִ
ָרֵאל) 'במדבר ו(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב  ֵני ִיׂשְ ָניו ֵלאֹמר ּכֹה ְתָבְרכו ֶאת ּבְ ר ֶאל ַאֲהֹרן ְוֶאל ּבָ ַּדּבֵ ה . ּ ּוְקדוׁשָ ּ
ְטָרא ִדְלִוִים ַעמ ִּמּסִ א ְדִאיהו ּ ָמאָלא ְוִאיהו ִקׁשוָרא ִדְתִפִלין ְדֵריׁשָ ּוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ִקׁשוָרא ִדְיִמיָנא וׂשְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ

  .ִּאיָמא ִעָלָאה

יה ְּתִפיִלין ַעל ֵריׁשֵ ָמה ְדאוְקמוַה ָמאֵרי ַמְתִניִתין, ּ ּּכְ ּ הו, ְּתִפִלין ְדָמאֵרי ָעְלָמא. ּ ִתיב ּבְ ְּוִאיהו . ָּמה ּכְ
ִכיְנָתא ַתָתָאה, ּא ִדְתִפִלין ְדַידִּקׁשוָר ְּדִאיִהי ׁשְ ּ ה . ּ ְּוַהאי ִאיהו ְדאוְקמוַה ָמאֵרי ַמְתִניִתין ֵהְרָאהו ְלֹמׁשֶ ּ ּ ּ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]277דף [ -ּ

ינו ג ה ָכִליל ְתָלת ַאְנֵפי ֲאָבָהן ְלֵעיָלא ְדַתּקִ ל ְתִפִלין ש ִדיָלך ֹמׁשֶ ר ׁשֶ ֶּקׁשֶ ּ ּּ ְ ְּצלֹוִתין ְדִאיהו ִסיָמָנם ' ּ ּ ּ
ֲחִרית ִמ יה . ְנָחה ַעְרִביתׁשַ ת ְדִאְתָמר ּבֵ ּבָ ִּמׁשום ֲהִכי ִדיָדך ְצלֹוָתא ְדׁשַ ּ ּ ּּ ְדַגת ) 'בראשית א) (בה(ְ ּוְרדו ּבִ ּ

ֹלֹמה וָאָדם  ְבָתא ַתָתָאה ְדֲאַהֹרן ָדוד וׁשְ ִליל ֵמְרּכָ ֵהָמה וְבָכל ָהָאֶרץ ְוִאְתּכְ ַמִים וַבּבְ ַּהָים וְבעֹוף ַהׁשָ ּ ּ ּּ ּ

ל ָחי ְדִאיהו ַצִדיק ָחַקְדָמָאה ְלֵעיָלא  ּוַבת זוִגיה ְלַתָתא ֵאם ּכָ ּ ּ ּ ּ ּּ   .י ָעְלִמין''ּ

יה ָנן ּבֵ ּוְבִגין ָדא ַאֲהֹרן ַאף ַעל ַגב ְדִאיהו ְיִמיָנא אוְקמוָה ָרּבַ ּ ּ ּ ּ ִביָנא ְדַמְטרֹוִניָתא ֲהָוה, ּּ ַּאֲהֹרן ׁשוׁשְ ּ .
ִליל ְתָלת ֲאָבָהן , ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא יה ָרִכיב ָאָדם ַקְדָמָאה ְוָלאו ְלַמָגָנא אוְקמוָה ָמאֵרי ַּיֲעֹקב ִאיהו ּכָ ְּדּבֵ ּ ּּ

ׁשוְפָרא ְדָאָדם ַקְדָמָאה ַּמְתִניִתין ׁשוְפֵריה ְדַיֲעֹקב ּכְ ּ ּ ּ ָפל . ּ א ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ָחֵזיָנא ְדּכַ ָּאַמר ּבֹוִציָנא ַקִדיׁשָ ּ ּ
ה ה ֹמׁשֶ ָמך ְוָאַמר ֹמׁשֶ ִריך הוא ׁשְ א ּבְ ְקוְדׁשָ ְּ ְבָתא ִעָלָאה ַתָתָאהּ ֶמְרּכַ ּ ְלַאְכָלָלא ָלך ּבְ ּּ ְבָתא . ְ ֶמְרּכַ ּוּבְ ּ

ֹלֹמה ְטָרא ְדֲאַהֹרן ָדִוד וׁשְ ך ַחָוה ִמּסִ ְטָרא ְדַאְבָרָהם וְלַאְכָלָלא ּבָ ך ָאָדם ַקְדָמָאה ִמּסִ ְּלַאְכָלָלא ּבָ ּ ּ ְּ ְ.  

ֵמיה ְדַיֲעֹקב ֲהִכי ָאַמר ֵליה ּבֹו ָפל ׁשְ ָּלָמה ֹלא ּכָ ּ ִגין ְדָקָרא ֵליה ַיֲעֹקב ְוָקָרא ֵליה ּ א ּבְ ִּציָנא ַקִדיׁשָ ּ ּ ּ
ָרֵאל ָנא ְדעוְקָבא ְדַהְיינו נוְקָבא. ִיׂשְ ַּיֲעֹקב ִליׁשָ ּ ּ ּ ל ָאָדם ָהִראׁשֹון ַמְכֵהה ַגְלַגל ַחָמה, ּ ְּדִאְתָמר ֲעֵקבֹו ׁשֶ ּ .

ָרֵאל ְּדַתָמן ֹראׁש ְדכוָרא, ְוִאְקֵרי ִיׂשְ א ְלנוְקָב, ּּ ְּדַהְיינו ָעֵקב, אֵּריׁשָ ִריך . ּ א ּבְ ְְוַהאי ִאיהו ְדָאַמר קוְדׁשָ ּ ּ ּ
ּהוא ְלִחְוָייא  ּהוא ְיׁשוְפך ֹראׁש ְוַאָתה ְתׁשוֶפנו ָעֵקב) 'בראשית ג(ּ ּ ּ ּּ ּ ָגלוָתא ְדִאְתָמר . ָ ִכיְנָתא ּבְ ְּוָדא ָגַרם ׁשְ ּ

יה    .ֵעֶקב ֲעָנָוה ִיְרַאת ְיָי) ב''משלי כ(ּבֵ

ְמ י ׁשִ ּעֹון ְוַחדו ָמאֵרי ְמִתיְבָתא וָאְמרו ַקֵמיהָחָדא ַרּבִ ּ ּ ּּ ִכיְנָתא ִסיַני. ּ ּפוָמא ִדׁשְ ָמאן ָיִכיל ְלֵמיָקם , ּּ
יה ְואוף ) קמיה( ִתין ִרְבָבן ִדְמִתיְבָתא ַתָתָאה ְמַמְלִלין ּבֵ יה ְוׁשִ ִכְנֵתיה ְמַמְלָלן ּבֵ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ּּ ְ

ִתין ִרּבֹוא ִד ּׁשִ יהּ ְּמִתיְבָתא ִעָלָאה ֲהִכי ְמַמְלִלין ּבֵ ה ַמְלֲאֵכי ֱאלִהים עֹוִלים וגֹו. ּ ְַעל פוָמך ִאְתַמר וִהּנֵ ּ ּ' .
ה ֻסָלם ָּדָבר ַאֵחר ַוַיֲחלֹום ְוִהּנֵ ּ ּ.  

ְמעֹון ְוָאַמר ִסיָנ י ׁשִ ה ) ט''ישעיה י(ל ְוָרָזא ְדִמָלה ''ּם ְוִאיהו ַק''ּי ָדא ֻסָל''ָּפַתח ַרּבִ ְיָי רֹוֵכב ַעל ִהּנֵ
, א''ו ֵה''א וא''ד ֵה''יֹו. ו''א וא''ד ֵה''יֹו. א''ד ֵה''יֹו. ד''י ְועֹוד יֹו''ו ֵה''י ָוי''ד ֵה''ב ָדא יֹו''ע. ל''ב ַק''ע

ּב ַאְתוון ְדִאינון תֹוָלִדין ִדיְלהֹון ָסְלִקין ַק''ַאְתוון ַקְדָמַאן ָסְלִקין ְלע. ל''ָדא ַק ּ ן ל ָמאַת''ב ַק''ע. ל''ּּ
ן ב ּבָ ֻחׁשְ ר. ר''ּוְתֵרין ּכְ ר) 'תהלים ב(ְַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ֲעַלך ִאְתַמר , ֲּאְנְת הוא ּבָ קו ּבָ ן , ַּנׁשְ ֲּאְנְת הוא ַרּבָ

ֵרת ב ן ְדַמְלֲאֵכי ַהׁשָ ָרֵאל ָרב ְלַתָתא ַרּבָ ְּדִיׂשְ ִכְנֵתיה ''ּּ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ָרא ְדקוְדׁשָ ּר ְלֵעיָלא ּבְ ּ ּ ּ ּּ ם ''ר ג''חס(ְ
ן יֹוֵסף ) ה''לאשלמא רמ יַח ּבֶ י ָמׁשִ ָה ֶהְעִביר ֲחָטאְתך ֹלא ''ַּגם ְיהֹוָ) ב''י' שמואל ב(ָּעַלְייהו ִאְתַמר ְלַגּבֵ

ָּתמות ַהאי ָג. ּ יעוָרא ְדַחָלה מ''ּּבְ ָפר ָדִוד וָהאי ִאיהו ׁשִ ּם ִאְתּכַ ּ ּ ּ יָצה ָרִמיז ''ּ יִצים ְותֹוֶסֶפת חֹוֵמׁש ּבֵ ּג ּבֵ ּ
יתֹו יֹוֵסף ַעָליו)'ויקרא ה(   .ּ וֲחִמיׁשִ

יה  ִריך הוא ְדָנִחית ַעל טוָרא ְדִסיָני ְוִאְתַמר ּבֵ א ּבְ ָנא ְדקוְדׁשָ גוֹוָ ָאה ְצלֹוָתא ְדָנִפיק ִמפוָמך ּכְ ַּזּכָ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ ְּ ְ

ר ֵאיֶנּנו פֹה ִעָמ) ט''דברים כ( נֹו פֹה ִעָמנו עֹוֵמד ַהיֹום ְוֶאת ֲאׁשֶ ר ֶיׁשְ י ֶאת ֲאׁשֶ ּּכִ ּ ּ ּּ ּנו ַהיֹוםּּ ד ַאְת , ּ ֲּהִכי ּכַ
אֹוַרְייָתא וִבְצלֹוָתא ַתֵדל ּבְ ִּמׁשְ ּּ ִניׁש ִעָלִאין ְוַתָתִאין, ּ ִריך הוא ּכָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ָמִתין ַדֲהוו . ְּ ְּוָכל ִאֵלין ִנׁשְ ּ

ּוְדֲעִתִדין ְלֶמֱהִוי יְרָיין ְדַמְלָאִכין, ּ צוְלָמא ִדיָלך. ְּוָכל ַמׁשִ ְְוָנִחית ּבְ ּ ּ ָלא ְצלֹוָתא ִדיָלךְל, ּ ְָקּבְ ּ אֹוַרְייָתא , ּ
ְִדיָלך יְרָיין ִדיֵליה ְלֵעיָלא . ּ ָכל ַמׁשִ ִכְנֵתיה ּבְ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ְבָתא ִדיָלך ְלַיֲחָדא ְלקוְדׁשָ ִגין ְדַמֲחׁשָ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ְ ְ



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]278דף [ -ּ

ָב ִריך הוא ְמָצֵרף ַמֲחׁשָ א ּבְ אֹוָרְייָתך וִבְצלֹוָתך קוְדׁשָ ְּוַתָתא ּבְ ּ ּּ ּ ְּ ְ הְ ּוְכַגְווָנא ְדִאיהו ָאַמר . ה טֹוָבה ְלַמֲעׂשֶ ּ ּ
ָמע) ד''שמות כ(ְּוִאיְנהו ַאְמִרי , ָאֹנִכי ה ְוִנׁשְ   .ַנֲעׂשֶ

הֹון  ִגין ִדְרעוָתך ּבְ ְמִעין ְלִמלוָלך ּבְ ְתִקין וׁשָ יְרָיין ְוִאיְנהו ׁשָ ִריך הוא ֲעִביד ְלֻכְלהו ַמׁשִ א ּבְ ְֲהִכי קוְדׁשָ ְ ְּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ
ִריך הוא ַאְבַטח ְואֹוֵדי ְלַיֲחָדא  א ּבְ יְרָיין ִדיֵליה ְוָכל ָמה ְדקוְדׁשָ ָכל ַמׁשִ ִכְנֵתיה ּבְ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ ְּ

ָמע ה ְוִנׁשְ ְלהו ָאְמִרין ַנֲעׂשֶ ָמה ָטִבין ְדֵלית לֹון סֹוף ּכֻ ד ָלך ָחְכָמה ִמּכַ ְּלֶמְעּבָ ּּ ּ ְ.  

ּוְבִגין ָדא ֲאְמרו  ְרכו ְיָי ַמְלָאָכיו ִגּבֹוֵרי ּכַֹח ְוגֹו)ג''תהלים ק(ּ ּ ּבָ ִריך ' ּ א ּבְ ף ָבך ְדָהא קוְדׁשָ ְְוִאְתַתּקַ ְּ ּ ּ
ל ְרעוָתך ד ּכָ מו ְלֶמְעּבָ ִכְנֵתיה ִאְסַתּכְ יְרָיין ִדיֵליה וְדׁשְ ִכְנֵתיה ְוָכל ַמׁשִ ְהוא וׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ִתיב , ּ ְּוַיִתיר ִמָדאי הוא ּכְ ּ ּ

ִתיָבת ְיָדך ְדָלא ִאְתָקָייםְַעל ְיָדך ולא ָנַפל ּ ִמָלה ְזִעיָרא ִמּכְ ְ גוֵפיה . ּ יב ֵליה ּכְ ר ָנׁש ְדָמֵריה ָחׁשִ ָאה ּבַ ַּזּכָ ּ ּ ּ ּ
טוָרא ְדִסיָני ִלימוד ּבְ ְצלֹוָתא ּבְ אֹוַרְייָתא ּבִ ִקיל ִמלוִלין ְדפומֹוי ּבְ ִדיוְקֵניה ְלֶמֱהִוי ׁשָ ְּוָעִביד ֵליה ְיָקָרא ּכְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ .

ּת ַחד ְדָפָתח פוֵמיה ְלַקְטְרָגאְוֵלי ּ ּּ ְרעוָתא ֲחָדא, ּ מוָתא ֲחָדא ּבִ ַאְסּכָ ֶּאָלא ִעָלִאין וַתָתִאין ּבְ ּ ּ ּ עד : (כ''ע. ּ
  )כאן רעיא מהימנא מההשמטות

ַחד'  ְוִהּנֵה ה)בראשית כח( ב ָעָליו ִדְמֵהיְמנוָתא ּכְ ִּנּצָ ֶאדֹום. ּ ְִנ וֶמֶלך ֵאין ּבְ ב ֶמֶל , ּ ִנּצָ
ָראָקְייִמי ַחד ַעל ַההוא ִקּשְׁ ְלהו ּכְ ּן ּכֻ ּ ִגין ְדִאְתְיִהיב ַההו הוא ִדְכִתיב . ּ ּּבְ ּ  )א''ד ע''ויקרא פ(ּ

  בר אביך ואלהי יצחק הארץ ו בימינא(

אלהי ' וכנסת ישר הוא דכתיב אני ה, נצב למהוי כלא רתיכא ויעקב בגוייהו' דבר אחר והנה ה
דכל דרגין , חמא) נצב עליו. (ך) מלכים א כב(ב וכתי, הכא חמא יעקב קשורא צב עליו. 'וגו

', ֱאלֵהי ַאְבָרָהם גו'  ֲאִני ה)הדא אשית כח, לאתקשרא כלא בחד א סלם בין תרין סטרין, סלם
ֵרין ִסְטִרין ִּאֵלין ִאּנון ּתְ ָמאָלא, ּ ֲּעֵליה ְדַיֲעֹקב, )ויאמר(ָעָליו . ּוׂשְ א, ּ ָיִמיָנא , ַּקִדיׁשָ

ָמאָלא יַנְייהוֵאל ְלִא, ּוׂשְ ָרא ּבֵ ְּמָנָלן ְדַיֲעֹקב . ֲָהָדא ַאְבָרָהם ָאִביך ִואלֵהי ִיְצָחק, ְּתַקּשְׁ
ֶאְמָצִעיָתא ַמע ִדְכִתיב, ּבְ ִתיב , )הארץ(ֱָאלֵהי ַאְבָרָהם ָאִביך ֵואֹלֵהי ִיְצָחק , ַּמׁשְ ְוָלא ּכְ

ַאְבָרָהם. ֱָאֹלֵהי ִיְצָחק ָאִביך יה ּבְ ר ּבֵ ְּדֵכיָון ְדִאְתַקּשַׁ ּ ֶאְמָצִעיָתא, ּ ח ְדִאיהו ּבְ ּכַ ּתַ ִּאׁשְ ּוְלָבַתר . ּ
ה ׁשֹוֵכב ָעֶליָה ר ַאּתָ א, ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ָּהא ּכָֹלא ְרִתיָכא ָחָדא ַקִדיׁשָ ְּוָהָכא ָחָמא ְדֶיהֵוי . ּ

ִלימו ְדֲאָבָהן ּׁשְ ּ.  
א ֲחֵזי ְָדֵכיָון ְדָאַמר ַאְבָרָהם ָאִביך, ֱָאלֵהי ַאְבָרָהם ָאִביך, ּתָ ּ ֶאְמָצִעיָתאַּוַד, ּ , ּאי ִאיהו ּבְ

יר ִלְתֵרין ִסְטִרין ְוָאִחיד לֹון, ֵואֹלֵהי ִיְצָחק יר ְלִסְטָרא ָחד. ָּהָכא ִאְתְרִמיז ְדָקׁשִ , ָקׁשִ
ִָדְכִתיב ַאְבָרָהם ָאִביך יר ְלִסְטָרא ָאֳחָרא. ּ י ''ּתֹוֶסֶפת וא, ִּדְכִתיב ִואֹלֵהי ִיְצָחק, ְוָקׁשִ ו ְלַגּבֵ

  .ָזָאה ְדַיֲעֹקב ָאִחיד ִלְתֵרין ִסְטִריןְלַאֲח, ִיְצָחק
יר, ְּוַעד ְדַיֲעֹקב ָלא ִאְתָנִסיב ְלָיא ַיּתִ ִאְתּגַ ָמר ּבְ ְלָיא, ָּלא ִאּתְ ִאְתּגַ ָמר ּבְ ְלַמאן , ְּוִאּתְ

ְלָיא, ְּלָבַתר ְדִאְתָנִסיב ְואֹוִליד. ְּדָיַדע אֹוְרחֹוי ְדאֹוַרְייָתא ִאְתּגַ ָמר ֵליה ּבְ ִּאּתְ ּהוא ֲהָדא , ּ
ַח )בראשית לג(, ִדְכִתיב ם ִמְזּבֵ ב ׁשָ ָרֵאל)בראשית יט(ּ ַוַיּצֶ ֵמָהָכא . ּ ַוִיְקָרא לֹו ֵאל ֱאלֵהי ִיׂשְ

א, אֹוִליְפָנא ִלים ְלַתּתָ ּתְ ִלים ְלֵעיָלא, ַּמאן ְדָלא ִאׁשְ ּתְ אֵני ַיֲעֹקב. ָלא ִאׁשְ ִלים , ׁשָ ּתְ ְּדִאׁשְ
א ִאְתּגַ, ְלֵעיָלא ְוַתּתָ   .ְּלָיאֲאָבל ָלא ּבְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]279דף [ -ּ

א ְעּתָ ַהִהיא ׁשַ ִלים ּבְ ּתְ ִלים ְלָבַתר ִזְמָנא. ָלא, ְּוִאי ֵתיָמא ְדִאׁשְ ּתְ ֶּאָלא ָחָמא ְדִיׁשְ ְוִאי . ּ
ִתיב ֵלך)בראשית כח(, ֵתיָמא ָהא ּכְ ר ּתֵ ָכל ֲאׁשֶ יך ּבְ ַמְרּתִ ך וׁשְ ה ָאֹנִכי ִעּמָ ְ ְוִהּנֵ ָ , ֶּאָלא. ְּ

ִריך א ּבְ חוָתא ְדקוְדׁשָ ּגָ ְַאׁשְ ּ ּ ּ הוא וְנִטירו ִדיֵליהּ ּ ּ יה ְדַיֲעֹקב ְלָעְלִמין, ּ ִביק ִמּנֵ ּתְ ָּלא ִאׁשְ ּ ,
ַהאי ַעְלָמא ָכל ַמה ְדִאְצְטִריך ֵליה ּבְ ּּבְ ִלים, ְּ ּתְ ַעְלָמא ִעָלָאה ַעד ְדִאׁשְ ֲּאָבל ּבְ ּ ַוִייַקץ )שם(. ּ

ָנתֹו ַויֹאֶמר ָאֵכן ֵיׁש ה קֹום ַהֶזה ְוָאֹנִכ' ַּיֲעֹקב ִמּשְׁ ּמָ יּּבַ ָווָהא הוא ְדָלא . י לא ָיַדְעּתִ ְּוִכי ּתְ ּ
י. ָיַדע ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ֶּאָלא ַמאי ְוָאֹנִכי לא ָיָדְעּתִ . ּלא ִחִליִתי' ּ וְפִני ה)שמואל א יג(, ּכְ
ְלָנא ְלִמְנַדע ָאֹנִכי, ָאַמר ּכַ ִלי ִלי ְוָלא ִאְסּתַ ל ַהאי ִאְתּגְ ְדֵפי, ְוִכי ּכָ חֹות ּגַ  ּוְלֵמיַעל ּתְ

ִלים א ְלֶמֱהֵוי ׁשְ ִכיְנּתָ   .ִדׁשְ

  ב''דף קז ע
א ֲחֵזי ִתיב, ּתָ ה ֶזה ָאֹנִכי)בראשית כה(, ּכְ ן ָלּמָ ל יֹוָמא ְויֹוָמא ָחַמאת ,  ַוּתֹאֶמר ִאם ּכֵ ּכָ

א ִכיְנּתָ ן) ב''דף קז ע(, ִרְבָקה ְנהֹוָרא ִדׁשְ ּמָ ָנָהא ְוַצִליַאת ּתַ ּכְ ִמׁשְ א ּבְ ִכיְנּתָ ְּדַהְוָיא ׁשְ יָון ּכֵ. ּ
ְמָעָהא ְּדָחַמאת ָעאקו ִדיָלה ּבִ ּ ּ ֶלך ִלְדרׁש ֶאת ה, ּ ִתיב ַוּתֵ א ָדא ', ְַמה ּכְ ָּנְפַקת ִמַדְרּגָ

א ָאֳחָרא ְדִאיהו הוי ְּלַדְרּגָ ִגיֵני ָכך ָאַמר ַיֲעֹקב. ה''ּ ך ָחֵמיָנא, ְּבְ ל ּכָ ְוָאֹנִכי ֹלא , ְְוִכי ּכָ
י ְלחֹודֹוי , ָיַדְעּתִ ִגין ְדֲהָוה ּבִ אּּבְ ִכיְנּתָ ְדֵפי ִדׁשְ חֹות ּגַ   .ְוָלא ָעאל ּתְ

קֹום ַהֶזה)בראשית כח(ִּמָיד  ּ ַוִייָרא ַויֹאַמר ַמה ּנֹוָרא ַהּמָ ּ ִּמָלה ָדא ִלְתֵרין ִסְטִרין ִאיהו. ּ ּ .
קֹום ַהֶזה ַקְדִמיָתא, ַּמה ּנֹוָרא ַהּמָ ַּחד ַעל ַההוא ָמקֹום ְדָקֲאַמר ּבְ ְּוַחד ַעל ָאת ַקָייָמא . ּ

ָטָלאַּקִד ְעָיא ְלִאְתּבַ א ְדָלא ּבַ ּיׁשָ ּ.  
ֵרי ִסְטֵרי ב ְדִאיְנהו ּתְ ְּוַאף ַעל ּגַ ית )בראשית כח(ָאַמר . ַּחד הוא, ּ י ִאם ּבֵ  ֵאין ֶזה ּכִ

ִטיל, ֵאין ֶזה, ֱאֹלִהים ְלחֹודֹוי, ֵאין ֶזה. ְלֶמֱהֵוי ּבָ ָחא ּבִ ּכְ ּתַ ְּקָייָמא ִדיֵליה ָלאו ִאיהו , ְלִאׁשְ ּ
י יה ֵפיִרין, ת ֱאֹלִהיםֶּאָלא ּבֵ ד ּבֵ יה וְלֶמְעּבַ א ּבֵ ׁשָ ּמְ ּתַ ְּלִאׁשְ ּ ּ ל , ּ ְרָכאן ִמּכָ יה ּבִ ְּוַלֲאָרָקא ּבֵ

ְייֵפי גוָפא ְרָעא ְדָכל ּגוָפא. ּׁשָ ְּדַהאי הוא ּתַ ּ ּ ַער )בראשית כח(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ  ְוֶזה ׁשַ
ָמִים ְרָעא ְדגוָפא ַוַדאי, ַהּשָׁ ָּדא ּתַ ּ ְרָע, ּ אּתַ ְרָכאן ְלַתּתָ ָאִחיד ְלֵעיָלא , ּא ִאיהו ַלֲאָרָקא ּבִ

א ָמִים, ָאִחיד ְלֵעיָלא. ְוָאִחיד ְלַתּתָ ַער ַהּשָׁ א)אחיד(. ִּדְכִתיב ְוֶזה ׁשַ ִּדְכִתיב ֵאין ֶזה ,  ְלַתּתָ
ית ֱאֹלִהים י ִאם ּבֵ קֹום ַהֶזה. ּכִ ְּוַעל ָדא ַוִייָרא ַויֹאַמר ַמה ּנֹוָרא ַהּמָ ּ ּ א ָלא ּוְבֵנ, ּ י ָנׁשָ

ִלים יה ׁשְ יָקָרא ְדֵביה ְלֶמֱהֵוי ּבֵ ָחן ּבִ ּגְ ַּמׁשְ ּ א, ּ ֵקיה. ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ֲּאָתא ֲאבֹוי וְנׁשָ ּ.  
י ִיְצָחק ֵכיָנא, ָאַמר ִרּבִ ַמְעָנא ִמפוֵמיה ּבָ ד ִמִלין ִאינון ׁשְ ּּכַ ּ ּּ ִריך ַרֲחָמָנא , ּ ְְוֲאֵמיָנא ּבְ

ִטיל ֵמַעְלָמא ָחְכְמָת ַלת ַפְרֵסי. ּא ִעָלָאהְּדָלא ּבָ הֹון ַעד ּתְ ַּעד ְדָעֳאָלָנא , ָּאְזִליָנא ִעּמְ
הֹון ְלָמָתא ר ַנׁש ִלְבֵריה, ָּלא ְסִפיקו ְלֵמיַעל. ִעּמְ ֵדך ַההוא ּבַ ַּעד ְדׁשִ ּ ּ ְִמָליך , ְּוָאְמֵרי ֵליה, ְּ ּ

  .ָּלא ְיהֹון ְלַבָטָלה
ְמעֹון, ֲאִמיָנא י ׁשִ ְּדִמִלי, ָּהא ְדָאַמר ִרּבִ ָרָזא ְדָחְכְמָתא ִניְנהוּ ְלהו ּבְ ּן ִאֵלין ּכֻ ּ ּ ּוְלַאֲחָזָאה , ּ

ְמעֹון. ִּמִלין ָאֳחָרִנין י ׁשִ יה ְדַרּבִ ד ַסַדְרָנא ִמִלין ַקּמֵ ּּכַ ּ ָּלא ֵתיָמא ְדִמִלין ִאֵלין , ָאַמר ִלי. ּּ ּ ּ
ִּדינוָקא ִניְנהו ּ ֶּאָלא ִמִלין ְדָרִזין ִעָלִאין ִניְנהו, ּ ּּ ּ יִמיןְּוֹכָלא ּבְ, ּ בראשית (. ָּרָזא ְדָחְכְמָתא ְרׁשִ



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]280דף [ -ּ

ִדי ְוגו)כח ּ ַוִיַדר ַיֲעֹקב ְנֶדר ֵלאֹמר ִאם ִיְהֶיה ֱאלִהים ִעּמָ יָון ְדָכל ַהאי ', ּ י ְיהוָדה ּכֵ ָּאַמר ִרּבִ ּ
ִריך הוא א ּבְ ַּאְבַטח ֵליה קוְדׁשָ ּ אי ָלא ֶהֱאִמין, ְּ   ִאם ִיְהֶיה ֱאֹלִהים)בראשית כח(ְּדָאַמר , ַאּמַ

ִדי ְוגו ְייהו ָלא , ֶחְלָמא ָחַלְמָנא, ָאַמר ַיֲעֹקב, ֶּאָלא. 'ִעּמָ ְייהו ְקׁשֹוט וִמּנַ ְּוֶחְלִמין ִמּנַ ּ ּ
ְּוִאם ִיְתַקֵיים ָהא ְיַדְעָנא ְדֶחְלָמא ְקׁשֹוט הוא, ְקׁשֹוט ּ ְּוַעל ָדא ָאַמר ִאם ִיְהֶיה ֱאלִהים , ּ

ָמה ְדָחַלְמָנא', ְוגו ּבוָעא ְדַנֲחָלא , אֹלִהיםְוָהָיה ְיָי ִלי ֵל, ּכְ ְרָכאן ִמּמַ יך ּבִ ֲּאָנא ֱאֵהא ָמׁשִ ּ ְ

ְּדֹכָלא ְּלֲאַתר ָדא ְדִאְקֵרי ֱאלִהים, ּ ּ.  
ֶאְמָצִעיָתא ָרֵאל ְדִאיהו ּבְ א ֲחֵזי ִיׂשְ ּּתָ קֹוָרא ְדֹכָלא, ּ ַקְדִמיָתא ִמּמְ ּּכָֹלא ָנִטיל הוא ּבְ ּּ ּ ,

ּוְלָבַתר ְדִיְמֵטי ֵליה ּ יה, ּ יך ְלַהאי ֲאַתרָנִג, ִּמּנֵ ַמע ִדְכִתיב, ְיד ְוַאְמׁשִ ְוָהָיה ְיָי ִלי , ַּמׁשְ
ַקְדִמיָתא ּוְלָבַתר ּכָֹלא ֵלאלִהים, ּבְ ָמה ְדֱאֹלִהים. ּ ל ִאֵלין , ְיֵהא ָנִטיר ְוָעִביד ִלי, ּּכְ ּּכָ

ְרָכאן, ָטָבאן ל ִאינון ּבִ יך ֵליה ֵמֲאַתר ִדיִלי ּכָ ּאוף ֲאָנא ֱאֵהא ָמׁשִ ּ ּ ָרא ְדֹכָלא ְוִיְת, ְּ ר ִקׁשְ ַּחּבַ ּ
יה ית ָאִבי)בראשית כח(, ֵאיָמַתי. ּּבֵ לֹום ֶאל ּבֵ ׁשָ י ּבְ ְבּתִ א ִדיִלי,  ְוׁשַ ַדְרּגָ ד ֱאֵהא ָיִתיב ּבְ , ּכַ

ית ָאִבי ָנא ּבֵ לֹום ְלַתּקְ א ְדׁשָ ַדְרּגָ לֹום ַדְייָקא, ְּוֱאֵהא ָיִתיב ּבְ י ְבׁשָ ְבּתִ ֵדין ְוָהָיה ְיָי ִלי , ְּוׁשַ ּכְ
  .אלִהיםֵל

ית ָאִבי לֹום ֶאל ּבֵ י ְבׁשָ ְבּתִ א, ָדָבר ַאֵחר ְוׁשַ ן הוא ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ְּדַתּמָ ּ ִלים, ּ ּתְ ן ִאׁשְ ּמָ . ּתַ
ֲאַתר ָדא. ְוָהָיה ְיָי ִלי ֵלאלִהים ְדָקא )אסתלק(ֲּאַסֵלק , ּּבְ א ָאֳחָרא ּכְ א ָדא ְלַדְרּגָ ּ ִמַדְרּגָ

ן ֶאְפַלח פוְלָחֵני, ְּיאות ְּוַתּמָ   .ּהּ

  א''דף קנא ע
י ִחָייא ָפַתח ְוָאַמר ִּרּבִ ה ְתַכְפֵרם)תהלים סה(, ּ ֵעינו ַאּתָ י ְפׁשָ ְברו ֶמּנִ ּ ִדְבֵרי ֲעֹונֹות ּגָ ּּ ּ ַהא . ּ

ָיא יה, ְקָרא ַקׁשְ ְּדָלאו סֹוֵפיה ֵריׁשֵ ּ יה סֹוֵפיה, ּ ְּוָלאו ֵריׁשֵ ְרֵמיה. ּ ָעא ַעל ּגַ ֶּאָלא ָדִוד ּבָ ּ ּ ,
ְעָיא ַע י. ּל ּכָֹלאּוְלָבַתר ּבַ ְברו ֶמּנִ ִּדְבֵרי ֲעֹונֹות ּגָ ַגְרַמי ְדַחְבָנא, ָּאַמר ָדִוד. ּ , ֲּאָנא ַיָדְעָנא ּבְ

ַעְלָמא ה ַחָייִבין ִאינון ּבְ ּמָ ֲּאָבל ּכַ י, ּ יר ִמּנִ רו חֹוַבְייהו ֲעַלְייהו ַיּתִ ּבְ ְּדִאְתּגַ ּ ּ ִלי , הֹוִאיל ְוֵכן. ּ
ֵעינו, ּוְלהֹון) א''דף קנא ע( ְּפׁשָ ה ְתַכְפֵרםּ   .ּ ַאּתָ

א ֲחֵזי ַעְלָמא, ּתָ יִאין ּבְ א ְדַחָייִבין ַסּגִ ְעּתָ ׁשַ ּּבְ ַּעד ַההוא ֲאַתר ְדִסְפֵרי , ִּאינון ָסְלִקין, ּ ּ
חו ְּדַחָייַבָיא ִאְתַפּתְ ּּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ּ ּ ִדיָנא ָיִתיב ְוִסְפִרין ְפִתיחו)דניאל ז(, ּכְ ְּוַההוא ֵסֶפר , ּּ

ך)א לעילא מרישיה דדוד איהו''נ(, )אדינא עלה קיימ( ִגיֵני ּכָ י, ְ ּבְ ְברו ֶמּנִ ִּדְבֵרי ֲעֹונֹות ּגָ ּ ,
ה ְתַכְפֵרם ֵעינו ַאּתָ ְּוַעל ָדא ְפׁשָ ּּ ּ.  

ך ָלא ֵהיִמין, ַיֲעֹקב ִגין ּכָ ַגְווָנא ָדא ּבְ ִריך הוא, ְּכְ א ּבְ קוְדׁשָ ִּאי ֵתיָמא ְדָלא ֵהיִמין ּבְ ּ ְּ ,
ַגְרֵמיהְּדָלא ֵה, ֶּאָלא. ָלא יה ּבְ ּיִמין ּבֵ ִּדיְלָמא ֵיחוב, ּ ְּדָלא , ִּיְמַנע ֵליה, ְּוַההוא חֹוָבא, ּ

יה ַלק ְנִטירו ִמּנֵ ָלם ְוִיְסּתַ ׁשְ ְּיתוב ּבִ ּ ך, ּּ ְוְבִגין ּכָ ַגְרֵמיה, ּ , ְוָהָיה ְיָי ִלי ֵלאלִהים. ָּלא ֵהיִמין ּבְ
ֲּאִפילו ַרֲחֵמי ָלם, ּ ׁשְ ד ִאיתוב ּבִ ֵוי, ּּכַ ִגין ,  ְלֳקְבִלי ְלִדיָנאֲּאׁשַ ּ ְדֲאָנא ָפַלח )א דהא''ס(ּבְ ּ
ִדיר יה ּתָ   .ַּקּמֵ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]281דף [ -ּ

י ַאָחא א ָלא ִאְצְטִריְכָנא ְלִדיָנא, ָאַמר ַיֲעֹקב, ָאַמר ִרּבִ ּתָ א, ַהׁשְ ד ִאיתוב ְלֵבית ַאּבָ , ּּכַ
יה ר ּבֵ ִדיָנא ְוֶאְתַקּשַׁ ִליְלָנא ּבְ י יֹוֵסי. ִּאְתּכְ א ִאם , ּ ֶאָלא ָאַמר,ָלאו ָהִכי, ָאַמר ִרּבִ ּתָ ַהׁשְ

ִדי א, ִּדיָנא ִאְצְטִריְכָנא ְלַנְטָרא ִלי, ִיְהֶיה ֱאֹלִהים ִעּמָ ָלם ְלֵבית ַאּבָ ׁשְ ַּעד ְדִאיתוב ּבִ ּ ,
ָלם ׁשְ יָון ְדִאיתוב ּבִ ֲּאָבל ּכֵ ִדיָנא, ּ ִליְלָנא ַרֲחֵמי ּבְ וָרא ְמֵהיְמָנא, ִאְתּכְ ִקּשׁ ר ּבְ , ְּוֶאְתַקּשַׁ

ַחדְלַאְכָלָלא ית ֱאלִהים)בראשית כח(. ּ ּכָֹלא ּכְ ָבה ִיְהֶיה ּבֵ י ַמּצֵ ְמּתִ ר ׂשַ . ּ ְוָהֶאֶבן ַהזֹאת ֲאׁשֶ
וָרא ָחָדא ֵדין ְיֵהא ּכָֹלא ִקּשׁ ְּדָהא ּכְ ָמאָלא, ּּ ְרָכא ִמיִמיָנא וִמׂשְ ְרָכא , ְּוַהאי ֶאֶבן ִאְתּבָ ִאְתּבָ

א ּתָ ִגין , ֵּמֵעיָלא וִמּתַ ן ַמַע)דא(ּבְ ָרא ִמּכָֹלאּ ְדֶאּתֵ   .ּׂשְ
א י ַאּבָ ִתיב, ָאַמר ִרּבִ קֹום)בראשית כח(, ָהא ּכְ ח ֵמַאְבִני ַהּמָ ְוִאי ֵתיָמא ְדַאְבָנא . ּ ַוִיּקַ

ה )על(ִּעָלָאה , ָדא ּמָ ֵרי ֲעַלְייהו, ּ ַאְבִנין ְלֲאַתר מֹוָתֵביה)ב''ז ע''קמ( ּכַ א האי ''נ(, ְּלִמׁשְ
ִתיב ְוָהֶאֶבן ַהזֹ)דכתיב ָבהּ ְוָהא ּכְ י ַמּצֵ ְמּתִ ר ׂשַ ִגין . )א עליונה מבעי ליה''נ(, את ֲאׁשֶ א ''נ(ּבְ

ית ֱאלִהים)בראשית כח(ּ ְדָאַמר )כיון י ִאם ּבֵ א ִעָלָאה,  ֵאין ֶזה ּכִ ָּהָכא ָאִרים ָלה ַקּמָ ִגין , ּ ּבְ
ה ָבָחא ְדֶזה ּבָ ל ׁשְ ְּדָתָלא ּכָ ּ ְּדֵאין ֶזה ְלַקָייָמא , ּ ית ֱא)לתתא(ּ י ִאם ּבֵ ִפיר. ֹלִהים ּכִ ְוַעל . ְּוׁשַ

ִתיב ָבה ּכְ י ַמּצֵ ְמּתִ ר ׂשַ   .ָּדא ֲאׁשֶ
ית ֱאֹלִהים ְלָעְלִמין ית ֱאֹלִהים, ִיְהֶיה ּבֵ ֵעי ֵליה, ּבֵ ית ְיָי ִמיּבָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ּּבֵ עזרא (, ּכְ

ית ְיָי)א ית ְיָי ֵנֵלך)תהלים קכב(ְוֵכן .  ְלכֹוֵנן ֶאת ּבֵ ֵרין ֲּאַתר ְדֵב, ֶּאָלא. ְ ּבֵ ּי ִדיָנא ִאיהו ִמּתְ
ְטָרא ְדיֹוְבָלא, ִּסְטִרין ִעָלִאין ְּדִאיהו ֱאֹלִהים ַחִיים, ִמּסִ ּ ְטָרא ְדִיְצָחק ֱאלִהים. ּ   .ּוִמּסִ

י ֶאְלָעָזר ב ְדִדיִנין , יֹוְבָלא, ָאַמר ִרּבִ ְּוֻכְלהו ַרֲחֵמי , ּ ִמְתָעִרין ִמיָנה)נפקין(ַּאף ַעל ּגַ ּ
ל ֵחידו, )ודינין( ית . ּ ְדֹכָלא)א והוא חירותא''ס(ְּוהוא ֶחְדָווָתא , ּ ִמיָנה ָנְפִקיןּּכָ ֶּאָלא ּבֵ

ָיא, ֱאלִהים ִסְטָרא , ִאי ְלַטב, ִסְטָרא ְדִדיָנא ַקׁשְ ָמאָלא)דיובלא(ּבְ יה ,  ִדׂשְ ִּאְתַער ּבֵ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ְּרִחימוָתא י)שיר השירים ב(, ּכְ ַחת ְלֹראׁשִ ֹמאלֹו ּתַ ִסְטָרא , ְלִביׁשִאי .  ׂשְ ּבְ
ָמאָלא ָיא, ִדׂשְ יה ִדיָנא ַקׁשְ ִּאְתַער ּבֵ ָמה ְדַאְת ָאֵמר, ּ ָפַתח ָהָרָעה )ירמיה א(, ּכְ פֹון ּתִ ּ ִמּצָ

ֵבי ָהָאֶרץ ל יֹוׁשְ ית ֱאלִהים, ַעל ּכָ ְמעֹון ָאַמר. ַּוַדאי ּבֵ י ׁשִ ית ֱאלִהים ַהְיינו ִדְכִתיב, ִרּבִ , ּּבֵ
ַּוַדאי ַעְלָמא ִעָלָאה, ְְוִאית ֶמֶלך ָרב, ְִאית ֶמֶלך ְסָתם. ְך ָרב ִקְרַית ֶמֶל)תהלים מח( ְֶמֶלך , ּ

  .ְ ִקְרַית ֶמֶלך ָרב)שם(ְּוָדא הוא , ָּרב ִאיהו
י ִחְזִקָיה י ִחָייא ְוִרּבִ ִּרּבִ חֹות ִאיָלֵני ַדֲחַקל אֹונֹו, ּ ֲּהוו ַיְתֵבי ּתְ י ִחָייא, ּ ִּאְדמוך ִרּבִ ְ ָחָמא , ּ

ֵּליה ְלֵאִלָי א ָאֵתיָנא ְלאֹוָדָעא, ָאַמר. ַחְקָלא ָנִהיר, ָּאַמר ַמְקְסִטיטוָרא ְדַמר, ּהוּ ּתָ , ַהׁשְ
ַל ם ָקִריב ִאיהו ְלִאְתָחְרָבא ִּדְירוׁשָ ּ ין ַדֲחִכיַמָיא, ּ ְּוָכל ִאינון ַקְרּתִ ַל ם ִדיָנא . ּ ִגין ִדְירוׁשָ ּּבְ ּ ּ

ְוַעל , ּל ֲעָלה''ְּוָהא ִאְתְיִהיב ְרׁשו ְלסמא, ָחַרבְּוַעל ִדיָנא ִאְת, ְּוַעל ִדיָנא ָקְייָמא, ִּאיהו
יֵפי ַעְלָמא ּקִ ַל ם, ּתַ ִני ִדְירוׁשָ ְּוָאֵתיָנא ְלאֹוָדָעא ַלֲחִכיַמָיא ִדיְלָמא יֹוְרכון ׁשְ ּ ּ ל , ּ ְּדָהא ּכָ

ה ח ּבָ ּכַ ּתַ ִּזְמָנא ְדאֹוַרְייָתא ִאׁשְ ִגין ְדאֹוַרְייָתא ִאיָלָנא ְד. ִהיא ָקְייָמא, ּ ַּחֵיי ְדָקְייֵמי ֲעָלהּּבְ ּ ּ ,
א ִאיָלָנא ְדַחֵיי ָלא ַאֲעֵדי ְלֵעיָלא)תרי נוסחי אינון( ל ִזְמָנא ְדאֹוַרְייָתא ִאְתַער ְלַתּתָ ּ ּכָ ּ ,

ַלק  א ִאיָלָנא ְדַחֵיי ִאְסּתַ ָּפַסק אֹוַרְייָתא ְלַתּתָ ּ   . ֵמָעְלָמא)מינה(ּ



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]282דף [ -ּ

  ב''דף קנא ע
ל ִזְמָנא ְדֲחִכיַמָי, ְּוַעל ָדא אֹוַרְייָתאּּכָ ה ּבְ ּא ֶיחדון ּבָ הו''ָלא ָיִכיל סמא, ּ ְּדָהא , ּל ּבְ

ִתיב ו)בראשית כז(, ּכְ ָּדא הוא אֹוַרְייָתא ִעָלָאה, ּ ַהּקֹול קֹול ַיֲעֹקב ְוַהָיַדִים ְיֵדי ֵעׂשָ ּ ּ ,
עֹוד ְדַההוא קֹול ָלא ָפַסק, ְּדִאְקֵרי קֹול ַיֲעֹקב ּּבְ ּ ְלָטא ְוָיְכָלא, ּ ִּדּבור ׁשָ ַּעל ָדא ָלא ְו, ּ

י ִחָייא) ב''דף קנא ע( ְוִאְתַער )א''ג ע''ל(. ְִאְצְטִריך אֹוַרְייָתא ְלִמְפַסק ְּוֲאְזלו ְוָאְמרו , ִּרּבִ ּ
  .ִּמָלה ָדא ַלֲחִכיַמָיא
י ֵייָסא ּּכָֹלא ָיְדִעין ָדא, ָאַמר ִרּבִ ָמר '  ִאם ה)תהלים קכז(, ִּדְכִתיב, ְּוָהִכי הוא, ּ ֹלא ִיׁשְ

ְו ַקד ׁשֹוֵמרִעיר ׁשָ אֹוַרְייָתא, א ׁשָ ְדִלין ּבְ ּתַ ִּאֵלין ִאּנון ְדִמׁשְ ּ ּ א ָקְייָמא , ּ א ַקִדיׁשָ ַּקְרּתָ
יִפין ְדָעְלָמא, ֲּעַלְייהו ּקִ ְבִרין ּתַ ָמר ִעיר ְוגו' ַּהְיינו ִדְכִתיב ִאם ה, ְּוָלא ַעל ּגַ . 'לא ִיׁשְ

ֶדה ְוגו)בראשית כט( ּשָׂ ה ְבֵאר ּבַ י ְיהוָדה ָפַתח ְוָאַמר. 'ּ ַוַיְרא ְוִהּנֵ ַּרּבִ  ִמְזמֹור )תהלים ג(, ּ
נֹו לֹום ּבְ ָבְרחֹו ִמְפֵני ַאְבׁשָ יה ַחְבַרָיא. ְּלָדִוד ּבְ ַּהאי ְקָרא ִאְתָערו ּבֵ , ֲאָבל ִמְזמֹור ְלָדִוד. ּ

יָרה אי ָקֲאַמר ׁשִ ִגין ִדְבֵריה ִאיהו ְדָקם ֲעֵליה, ַאּמַ ִּאי ּבְ ּ ּ ֵע, ּ יר ִמּבָ ְּדָהא , ּי ֵליהִקיָנה ַיּתִ
ִריבֹוי י, ַּאְבִאיׁש ֲעלֹוי ְדַבר ַנׁש ְזֵעיר ִמּקְ יָרה, ִמְזמֹור ְלָדִוד, ֶּאָלא. ִּמְדָאֳחָרא ַסּגִ , ָאַמר ׁשִ

ִריך הוא ָסִליק ֵליה חֹובֹוי ְלַההוא ַעְלָמא, ְוָהִכי ָבֵעי ָדִוד א ּבְ יב ְדקוְדׁשָ ְּדֲחׁשִ ּ ּ ּ ּ יָון . ְּ ּכֵ
יהְּדָהָכא ּבְ, ְּדָחָמא ֵעי ְלִמְגֵביה ִמּנֵ ַּהאי ַעְלָמא ּבָ   .ָחֵדי, ּ

ֶדה) ט''בראשית כ(תוספתא  ׂשָ ה ְבֵאר ּבַ י ֶאְלָעָזר ָאַמר. ַּוַיְרא וִהּנֵ ִתיב , ִרּבִ ְמעו ) ישעיה נא(ּּכְ ּׁשִ

ֵּאַלי רֹוְדֵפי ֶצֶדק ִּאינון ְדָתְבֵעי ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא, ּ ּּ ּ ּ ִק, ּ קו ּבְ ִּאינון ְדִאְתַדּבְ ּ ּ ּׁשוָרא ִדְמֵהיְמנוָתאּּ ּ ּ ִּאינון , ּ
א ִעָלָאה ְּדָיְדִעין ָאְרחֹוי ְדַמְלּכָ ּ.  

ד ְסִליקו ְתֵרין ּּכַ ּוָנְפקו ָלֳקָדמות ַחד, ּ ּּ ין ְתֵרין ְדרֹוִעין, ּ ִלין ֵליה ּבֵ ְּמַקּבְ ְּתֵרי ָנֲחֵתי ְלַתָתא. ּּ ּ ּ ְּתֵרין , ּ
יַנְייהו, ִּאינון ְּתֵרין ִאֵלין מֹוָת. ַּחד ּבֵ יה, ָבא ִדְנִביֵאיּּ ֲּאַתר ְדַיְנֵקי ּבֵ ּ יַנְייהו, ּ ֹכָלא, ַּחד ּבֵ ר ּבְ ְּדִאיהו ִאְתַחּבַ ּ ּ ּ ,

ּהוא ָנִטיל ּכָֹלא א ָקִאים ְתחֹוַתְייהו. ּ יָרא ַקִדיׁשָ ַּההוא ּבֵ ּ ּּ ין ִאיהו, ּ ַּחְקָלא ְדַתפוִחין ַקִדיׁשִ ּ ּ ּ יָרא . ּ ֵמַהאי ּבֵ
ְקָיין ֲעָדַרָיא ל ִאינ, ִּמְתׁשַ ּון ְרִתיִכיןּכָ ל ִאינון ָמאֵרי ַגְדִפין, ּ ּּכָ ַעל ַהאי ) קיימין(ָקְייִמין ְרִביִעין ' ג. ּ

יָרא ְייהו ִאְתְמֵלי, ּבֵ יָרא ִמּנַ ַּהאי ּבֵ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ קו ) בראשית כט(, ּ ֵאר ַהִהיא ַיׁשְ י ִמן ַהּבְ ּּכִ
ֲּאֹדָני ֱאלִהים ַאָתה ַהִחילֹוָת) דברים ג(, ִּתיבַּעל ָדא ּכְ, ּי ִאְתְקֵרי''ָּדא אדנ. 'ָהֲעָדִרים ְוגו ּוְכִתיב, ּ ּ ,

ֵמם ְלַמַען ֲאֹדָני) דניאל ז( ך ַהׁשָ ָוָהֵאר ָפְניך ַעל ִמְקָדׁשְ ָּ ל ָהָאֶרץ. ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ֲאדֹון ּכָ יהושע (, ּ
ל ָהָאֶרץ) ג ִרית ֲאדֹון ּכָ ה ֲארֹון ַהּבְ   )כ תוספתא''ע. (ִּהּנִ

ַעְלָמאְּדָח, ּתו יה ֲהוו ּבְ ָּמא ְדִעָלֵאי ִמּנֵ ּ ְרחו, ּּ ְּדָקא ּבָ ְלחֹוַדְייהו, ּ ְּוֻכְלהו ּבִ ּ , ַיֲעֹקב ָעַרק. ּ
ֵדה ֲאָרם)הושע יב(, ִּדְכִתיב ְלחֹודֹוי, ּ ַוִיְבַרח ַיֲעֹקב ׂשְ ה ָעַרק. ְוָעַרק ּבִ שמות (, ִּדְכִתיב, מׁשֶ

ה ִמְפֵני ַפְרֹעה)ב ּ ַוִיְבַרח מׁשֶ ְלחֹודֹויְוָעַרק , ּ ַרח. ּבִ ל ִאינון ׁשוְלָטֵני ַאְרָעא, ְוָדִוד ּבָ ּּכָ ְוָכל , ּ
ֵרי ַאְרָעא יּבָ ָרֵאל, ִּאינון ּגִ יהֹון ְדִיׂשְ יה ְוָסֲחִרין ֵליה, ְּוֵריׁשֵ ְלהו ָעְרִקין ִעּמֵ ּּכֻ ּ ּ ִּמיִמיֵניה , ּ

ָמאֵליה ּוִמׂשְ ל ִסְטִרין, ּ ָב, ְּלַנְטָרא ֵליה ִמּכָ יָון ְדָחָמא ׁשְ יָרָתא, ָחא ָדאּּכֵ   .ָאַמר ׁשִ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]283דף [ -ּ

י ְיהוָדה ֵאר, ְּוָאַמר ִרּבִ ַהאי ּבְ ְלהו ִאָעְרעו ּבְ ּּכֻ ּ יה. ּ אי ָלא ַאֲעַרע ּבֵ ָּדִוד , ֶּאָלא. ְּוָדִוד ַאּמַ
ַההוא ִזְמָנא)דבירא(, ֲּהָוה ְלֳקְבֵליה, ָּמאֵרי ְדָבבו ך, ּ ּבְ ְוְבִגין ּכָ יה, ּ ְלַיֲעֹקב . ָּלא ַאֲעַרע ּבֵ

ה ֵאר, ּומׁשֶ יל לֹון ַהאי ּבְ ֶחְדָוה ַקּבִ ֲהַדְייהו, ּבְ ּוָבָעא ְלִאְתָקְרָבא ּבַ יָון ְדָחָמא , ּ ְּוַעל ָדא ּכֵ ּ
ְייהו ֵאר ְסִליקו ַמָיא ְלַגּבַ ּלֹון ַהאי ּבְ ֲעָלה, ּ ָתא ְדֲחִדיַאת ִעם ּבַ ִאּתְ ּּכְ ּ.  

יה ַרח ְוָלא ַאֲעַרע ּבֵ ְּוִאי ֵתיָמא ָהא ֵאִלָיהו ּבָ ּ אי, ּ ֵאר , ָּלאֶא. ַאּמַ א ִמן ּבְ ֵּאִלָיהו ְלַתּתָ ּ
ה ְוַיֲעֹקב, ְוָלא ְלֵעיָלא, ּהוא ָמה ְדֲהוו מׁשֶ ּּכְ ך , ּ ְוְבִגין ּכָ ַּמְלָאך ִאיהו, )ב''ז ע''מ(ּ ְוֲעִביד , ְ

ִליחוָתא ה, ּׁשְ ּוְבִגין ְדַיֲעֹקב ומׁשֶ ּ ֵאר, ּ ְייהו, ְּלֵעיָלא ִאינון ִמן ַהּבְ ֵאר ָחֵדי ְלַגּבַ  ְוָסִליק, ּּבְ
ָלא לֹון ֲעָלה, ְלַקּבְ י ּבַ ָתא ְדָחַדאת ְלַגּבֵ ִאּתְ ָלא ֵליה, ּּכְ ּוְמַקּבְ ּ.  

  א''דף קנב ע
ֶדה ּשָׂ ה ְבֵאר ּבַ ֵאר ְלֵעיָלא, ָּרָזא ִאיהו, ַּוַיְרא ְוִהּנֵ ַגְווָנא ָדא, ְּדָחָמא ַהאי ּבְ , ָּדא ּכְ

ִתיב ה ֶעְדִרי ֹצאן רֹוְבִצים ָעֶליָה)בראשית כט(, ּכְ לׁשָ ה) א''דף קנב ע(ִּאי ִאינון ,  ׁשְ לׁשָ , ׁשְ
ִתיב אי ּכְ ל ָהֲעָדִרים)בראשית כט(, ַאּמַ ה ּכָ ּמָ ה, ֶּאָלא. ּ ְוֶנֶאְספו ׁשָ לׁשָ , ָּדרֹום, ִּאינון ׁשְ

יַנְייהו, ְוָצפֹון ֵמַהאי ִסְטָרא, ָּדרֹום ֵמַהאי ִסְטָרא. ָצפֹון, ִמְזָרח ּוִמְזָרח ּבֵ ְּוִאֵלין ָקְייִמין ַעל , ּ
ֵאר ְוֲאִחיָדן ֵליהַהאי  ּוַמְלָיין ֵליה, ּּבְ ִגין, ַמאי ַטְעָמא. ּ ֵאר )בראשית כט(, ּבְ י ִמן ַהּבְ  ּכִ

קו ָהֲעָדִרים ָדי)תהלים קד(, ַּהְיינו ִדְכִתיב. ַּהִהיא ַיׁשְ ל ַחְיתֹו ׂשָ קו ּכָ   .ּ ַיׁשְ

ל ְוְנֶאְספו ָהֲעָדִריםִּסְתֵרי תֹוָרה  ָמה ּכָ ּׁשָ ּ ָמ, ּ ְּוֶנֶאְספו ׁשָ ִתיב, ה ָהֲעָדִריםּּ ל ָהֲעָדִרים, ָּלא ּכְ , ֶּאָלא ּכָ

ין ְלֵעיָלא ְרָיין ַקִדיׁשִ ין ְלַתָתא, ַּמׁשִ ְרָיין ַקִדיׁשִ ּוַמׁשִ ּ ּ ָחן ְלֵעיָלא, ּ ּבְ יִרין ְותוׁשְ ׁשִ ִּאֵלין ּבְ ּ ְצלֹוִתין , ּ ּוִאֵלין ּבִ ּ ּ
ּוָבעוִתין ְלַתָתא ּ ּ ּ ִּאֵלין ְוִאֵלין ִמָיד , ּ ּ ֵארְו) בראשית כט(ּ ָּגֲללו ֶאת ָהֶאֶבן ֵמַעל ִפי ַהּבְ ּ ְּמַגְנְדִרין ָלה, ּ ּ ,

א ְוִאְסַתִליק ִמן ִדיָנא ּוַמַעְבִרין ָלה ִמן קוְדׁשָ ּ ּ ּּ קו ֶאת ַהצֹאן. ּ ִּמָיד ְוִהׁשְ ּ ּ ָּנְטלו ַמְלֲאֵכי ִעָלֵאי ְלֵעיָלא, ּ ּ ,
ָרֵאל ְלַתָתא ְּוָנְטֵלי ִיׂשְ ּ.  

יבו ֶאת ָהֶאֶב ְּלָבַתר ְוֵהׁשִ אר, על ֵמיְמָרא, ןּּ ַּקֵמיה) א לאתעתדא''ס(ְּלִאְתַעְטָרא , ְּדַהאי ּבְ ע , ּ ּוְלִמְתּבַ ּ
ִדיָנא, ִּדיָנא ְדַעְלָמא ְּוָהִכי ִאְצְטִריך ְדָהא ָלא ָיִכיל ַעְלָמא ְלֵמיַקם ֶאָלא ַעל ִדיָנא, ְּלִאְתַנֲהָגא ַעְלָמא ּבְ ּּ ָ ּ ,

ְקׁשֹוט וְזכו ְּלֶמֱהֵוי ּכָֹלא ּבִ ּ ּ.  

י ְתִלים ַיֲעֹקבּכֵ ָּון ְדִאׁשְ ָּלא ִאְצְטִריך ְלַהאי ֶאֶבן ִסיוָעא ָאֳחָרא, ּ ּ ָ ִתיב , ּ ַּוִיַגׁש ) בראשית כט(ַּמה ּכְ
ִתיב ַוָיַסר ְוֵהִסירו, ַּוְיַגל ְוָגֲללו. ַּיֲעֹקב ַוְיַגל ֶאת ָהֶאֶבן ּולא ּכְ ּ ּאלא ְוָגֲללו. ּ ָטן, ּ ַּהְיינו ִעְרּבוָבא ְדׂשָ ּ ,

ִב ְלחֹוֵדיה. ְּדָלא ָיִכיל ְלַקְטְרָגא, ּין ֵליהִּדְמַעְרּבְ ָּלא ִאְצְטִריך ְלִסיוָעא ָאֳחָרא, ְּוַיֲעֹקב ּבִ ּ ָ ּאלא ִאיהו , ּ ּ
ִלימו ְדֲאָבָהָתא ֲהָוה ַיֲעֹקב, ִּבְלחֹוֵדיה ְּדָהא ׁשְ ּ ּ ַהאי ַעְלָמא ָיִכיל ְלֵעיָלא, ּ ו ּבְ ֵעׂשָ יה ּבְ ְּדֵכיָון ְדָיִכיל ּבֵ ּ ּ .

ּוְבכָלא ִאְצ ּ   .ְָטִריך עֹוָבָדאּ

ַּחד ַעְלָמא ְדִאְתַגְלָיא, ְּתֵרין ַעְלִמין ַאְחִסין ַיֲעֹקב ּ ַגְווָנא ִדְלהֹון ַמָמׁש, ּ ָיא ּכְ ּסְ ְּוַחד ַעְלָמא ְדִאְתּכַ ֵמַחד , ּ
ְבִטין ית ׁשִ ָּנְפקו ׁשִ ְבִטין, ּּ ּוֵמָחד ָנְפקו ְתֵרין ׁשִ ּּ ית ִס. ּ ָיא ַאִפיק ׁשִ ּסְ ַּעְלָמא ְדִאְתּכַ ּ ַּעְלָמא ְדִאְתַגְלָיא , ְטִריןּ ּ ּ



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]284דף [ -ּ

ַּאִפיק ְתֵרין רוִבין ִדְתחֹוָתה, ּ ְּוִאינון ְתֵרין ּכְ ּ ּ ּּ ּ ח, ּ ַתּכַ ין ְתֵרין ָעְלִמין ִאׁשְ ּוַיֲעֹקב ּבֵ ִדיוְקנא ִדְלהֹון ַמָמׁש, ּ ּּבְ ּ ּ ּ ,
ָיא ּסְ ִאְתּכַ ל ִמלֹוי ְדֵלָאה ֲהוו ּבְ ך ּכָ ּוְבִגין ּכָ ּ ּ ּּ ִאְתַג, ָ ּוְדָרֵחל ּבְ ּ   .ְּלָיאּ

 
  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]285דף [ -ּ

 ] בשנה47יום [סדר הלימוד ליום יז חשון 
ל ָהֲעָדִרים ה ּכָ ּמָ ָחִלים הֹוְלִכים ֶאל ַהָים)קהלת א(, ַּהְיינו ִדְכִתיב, ְּוֶנֶאְספו ׁשָ ל ַהּנְ . ּ ּכָ

ָיא, ּ ְוָגֲללו ֶאת ָהֶאֶבן)בראשית כט( ִקיפו ְדִדיָנא ַקׁשְ ַּמֲעִביִרין ִמיָנה ּתְ ַּההוא ְדָגִליד, ּ ּ 
ְּוַכד ִאינון . ְּוָלא ָנְפֵקי ִמיָנה ַמָייא ְלַבר, ּ ִדְכֵדין ִאְקֵרי ֶאֶבן)א מיין דיכרין''ס(, ְוָקִריׁש

ף ָדרֹום ְדִאיהו ְיִמיָנא, ַנֲחִלין ַאְתָיין ּקַ ִּאְתּתַ ּ ַהאי , ְוָלא ָיְכָלא ָצפֹון ְלִמְקַרׁש ַמִיין, ּ ּכְ
יִאין, ַנֲהָרא ד ֵמימֹוי ַסּגִ י ַמָיאָלא ְגִלי, ּכַ ַנֲהָרא ְדֵמימֹוי ְזִעיִרין, ִדין ְוָקֵרׁשֵ   .ּכְ

ד ִאינון ַנֲחִלין ַאְתָיין, ְּוַעל ָדא ף , ּּכַ ּקַ ּ ָדרֹום ְדִאיהו ְיִמיָנא)ב''ט ע''כ(ִאְתּתַ ּ ּוַמִיין , ּ
ְרָיין ּתַ ְקָיין ֲעָדַרָייא, ִאׁשְ ל ַח, ְוָנְגִדין ְוַאׁשְ קו ּכָ ָמה ְדֲאְמָרן ִדְכִתיב ַיׁשְ ּּכְ ּ ָדיּ . ְייתֹו ׂשָ

ֵאר)בראשית כט( יבו ֶאת ָהֶאֶבן ַעל ִפי ַהּבְ ּ ְוֵהׁשִ ִגין ְדַעְלָמא ִאְצְטִריך ִדיָנא , ִּלְמקֹוָמה, ּ ּּבְ ְּ

יה ַחָייַבָיא, ִּדיָלה ִדיָנא ְלאֹוָכָחא ּבֵ ְּדֶתֱהֵוי ּבְ ּ ּ.  

  ב''דף קנב ע
א ֲחֵזי יָרא, ּתָ ד ֲהָוה ָיִתיב ַעל ּבֵ יהְוָחָמא ַמ, ַיֲעֹקב ּכַ ן , ָּיא ְדָסְלִקין ְלַגּבֵ ָּיַדע ְדַתּמָ

ֵתיה ן ֵליה ִאּתְ ְזַדּמֵ ּּתִ ּ ה. ּ מׁשֶ יָרא, ְוֵכן ּבְ ד ָיִתיב ַעל ּבֵ יה, ּכַ יָון ְדָחָמא ְדַמָיא ַסְלִקין ְלַגּבֵ ּּכֵ ּ ,
ן ּמָ ַנת ֵליה ּתַ ֵתיה ִאְזַדּמְ ָּיַדע ְדִאּתְ ּ ּ ן ִאְז, ְּוָהִכי ֲהָוה ֵליה ְלַיֲעֹקב, ּ ֵתיהְּדַתּמָ יַנת ֵליה ִאּתְ ַּדּמֵ ּ ּ ,

ָמה ִדְכִתיב ָאה ִעם ַהּצֹאן)בראשית כט(, ּכְ ם ְוָרֵחל ּבָ ר ִעּמָ ר ָרָאה , ּ עֹוֶדנו ְמַדּבֵ ֲאׁשֶ ַוְיִהי ּכַ
ה. 'ַיֲעֹקב ֶאת ָרֵחל ְוגו ּ ַוָיֹבאו ָהרֹוִעים ַוְיָגְרׁשום ְוגו)שמות ו(, ִּדְכִתיב, מׁשֶ ּ ן ', ּ ְוַתּמָ

ַנת ֵליה ִּאְזַדּמְ ְרָמא לֹון) ב''דף קנב ע(, ּ ִצפֹוָרהּ ֵאר ּגָ ִגין ְדַההוא ּבְ ּּבְ ּ.  
ֵאר א ֲחֵזי ַהאי ּבְ ָתא ָדא, ּתָ ָפְרׁשָ ִתיב ּבְ ַבע ִזְמִנין ּכְ ַבע, ׁשֶ ִגין ְדִאיהו ֶרֶמז ְלׁשֶ ּּבְ ְוָהִכי . ּ

ַבע ֵאר ׁשֶ ֵאר ָדא)ובגין(, ִאְקֵרי ּבְ ָת, ּ ּבְ ָפְרׁשָ ַבע ִזְמִנין ּבְ ר ׁשֶ בראשית (, ִּדְכִתיב. א ָדאִאְדּכַ
ֶדה)כט ּשָׂ ֵאר ּבַ ה ּבְ ֵאר ַהִהיא. ּ ַוַיְרא ְוִהּנִ י ִמן ַהּבְ ֵאר. ּכִ דֹוָלה ַעל ִפי ַהּבְ ְּוֶנֶאְספו . ְּוָהֶאֶבן ּגְ

ל ָהֲעָדִרים ְוגו ה ּכָ ּמָ ֵאר' ׁשָ יבו ֶאת ָהֶאֶבן ַעל ִפי . ֵּמַעל ִפי ַהּבְ קו ֶאת ַהּצֹאן ְוֵהׁשִ ְּוִהׁשְ ּ ּ
ֵאר. ֵארַהּבְ ְּוָגֲללו ֶאת ָהֶאֶבן ֵמַעל ִפי ַהּבְ ֵאר. ּ ְבָעה. ַּוְיַגל ֶאת ָהֶאֶבן ֵמַעל ִפי ַהּבְ . ָהא ׁשִ

ּוְבַוַדאי ְדָהִכי הוא ּ ּ ּ.  
ִתיב ֶאָלא ִזְמָנא ָחָדא ה ָלא ּכְ מׁשֶ ב ַעל )שמות ב(, ִּדְכִתיב, ּּבְ ֶאֶרץ ִמְדָין ַוֵיׁשֶ ב ּבְ ּ ַוֵיׁשֶ ּ

ֵאר ִגין ְד. ַהּבְ הּּבְ א)א''ד ע''כ(, מׁשֶ יָתא ִדְלַתּתָ ְּוַיֲעֹקב ָלא ִאְתָפַרׁש , ּ ִאְתָפַרׁש ִמּכֹל ָוֹכל ִמּבֵ
ָלל ה ַחד. ּכְ מׁשֶ ָמה ִדְכִתיב, ּבְ ִתי)שיר השירים ו(, ּכְ ַאַחת ִהיא .  ַאַחת ִהיא יֹוָנִתי ַתּמָ

ה ה ָמאֵריה ְדֵביָתא ֲהָוה. ְּלִאּמָ ך מׁשֶ ּוְבִגין ּכָ ּ ַל, ְּ ִתיב, ק ְלֵעיָלאְּוִאְסּתַ ה ּכְ מׁשֶ  )שמות ב(, ּבְ
ֵאר ב ַעל ַהּבְ ֶדה, ַּוֵיׁשֶ ּשָׂ ה ְבֵאר ּבַ ַיֲעֹקב ַוַיְרא ְוִהּנֵ ֵאר, ּּבְ ב ַעל ַהּבְ ִתיב ַוֵיׁשֶ   .ְּוָלא ּכְ
ַבע ַוֵיֶלך ָחָרָנה)בראשית כח(ָּדָבר ַאֵחר  ֵאר ׁשָ ְ ַוֵיֵצא ַיֲעֹקב ִמּבְ ּ א ָפַתח ְוָאַמר, ּ י ַאּבָ , ִּרּבִ

ָפט )תהלים קו( ֵרי ׁשְֹמֵרי ִמׁשְ ָכל ֵעת)שם(ּ ַאׁשְ ה ְצָדָקה ּבְ ָפט.  ֹעׂשֵ ֵרי ׁשֹוְמֵרי ִמׁשְ , ַּאׁשְ



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]286דף [ -ּ

ָרֵאל ִאין ִאינון ִיׂשְ ָדָלא ָבה , ַּזּכָ ּתַ ִריך הוא ָיַהב לֹון אֹוַרְייָתא ִדְקׁשֹוט ְלִאׁשְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ

ל ַמאן ְדִאׁשְ. ְיָמָמא ְוֵליֵלי ְּדָהא ּכָ אֹוַרְייָתאּ ַדל ּבְ ִּאית ֵליה ֵחירו ִמּכָֹלא, ּּתַ ּ ֵּחירו ִמן מֹוָתא , ּ
ְלָטָאה ֲעֵליה ְּדָלא ָיְכָלא ְלׁשַ ְּוָהא אוְקמוָה, ּּ אֹוַרְייָתא . ּ ַדל ּבְ ּתַ ִגין ְדָכל ַמאן ְדִאׁשְ ּּבְ ּ ּ

ה ִאיָלָנא ְדַחֵיי, ְּוִאְתֲאִחיד ּבָ ְּוִאי ַאְרֵפי ַגְרֵמיה . ִּאְתֲאִחיד ּבְ ָהא ִאיָלָנא , ֵּמִאיָלָנא ְדַחֵייּ
ְרָיא ֲעלֹוי יה, ְדמֹוָתא ׁשַ יֹום ָצָרה )משלי כד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְּוִאְתֲאִחיד ּבֵ ּ ִהְתַרִפיָת ּבְ

  .ִּאי ַאְרֵפי ְידֹוי ֵמאֹוַרְייָתא, ִּהְתַרִפיָת. ַצר ּכֶֹחָכה
יֹום ָצָרה ַצר ּכֶֹחָכה ִדיר ִליִמיָנא, ַח ּכֹהַצר ּכֹ. ַמאי ַצר ּכֶֹחָכה, ּבְ ּוְנִטירו . ְּדָהא ִאיִהי ּתָ ּ

אֹוְרחֹוי ְדאֹוַרְייָתא ד ָאִזיל ּבְ ר ָנׁש ּכַ ִדיר ַעל ּבַ ּוְכֵדין ָדֵחי ֵליה ָלַרע ְלַבר ְדָלא , ִּדיָלה ּתָ ּ ּ ּ
ר ָנׁש יה ְדּבַ ִּיְקַרב ְלַגּבֵ ר ָנׁש ַאְסֵטי ֵמָא. ְּוָלא ָיִכיל ְלַקְטְרָגא ֵליה, ּ ְרחֹוי ְדאֹוַרְייָתא ְוַכד ּבַ

ה ְּוִאְתַרֵפי ִמּנָ ֵדין ַצר ּכַֹח ּכֹה, ּ ִגין ְדַההוא ַרע, ּכְ ּּבְ ִליט ֲעֵליה ְדַבר , ּ ָמאָלא ׁשַ ְּדִאיהו ׂשְ ּ ּ ּּ
ָעקו, ְּוָדֵחי ֵליה ְלַהאי ּכֹה ְלַבר, ָנׁש ַּעד ְדָדִחיק ֵליה ֲאַתר ּבְ ּ ּ.  

ר ָנׁש ָאִח, ָדָבר ַאֵחר ַצר ּכֶֹחָכה ָאְרֵחי ְדאֹוַרְייָתאְּדַכד ּבַ ִאְתָרִחים ְלֵעיָלא , יד ּבְ
א ִריך הוא ֲהִוי, ְוִאְתָרִחים ְלַתּתָ א ּבְ ּוְרִחיָמא ְדקוְדׁשָ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ְּ  ַוְיָי )שמואל ב יב(, ּכְ

ִריך הוא, ַאֲהבֹו א ּבְ ְּדֲהָוה ְרִחימֹוי ְדקוְדׁשָ ּ ר ָנׁש ַאְסֵטי ֵמ. ְּוָרִחים ֵליה, ְּ ָאְרֵחי ְוַכד ּבַ
ֵדין ַצר ּכַֹח ּכֹה, ְדאֹוַרְייָתא ַּצר ִדיֵליה, ּכְ יה, ּ ּוָמאֵרי ְדָבבו ִאיהו ְלַגּבֵ ּ ּ ִליט ֲעלֹוי ַההוא , ּ ְּוׁשַ ּ
ַהאי ַעְלָמא. ְדִאְקֵרי ַרע יה ּבְ ַּעד ִדְמַקְטֵרג ּבֵ   .ּוְבַעְלָמא ְדָאֵתי, ּ
א ֲחֵזי ַּהאי ַרע ְדִאיהו ֵיֶצר ָהָרע, ּתָ ִליט ַעל, ּ ה ִסְטִריןּׁשַ ַכּמָ ְלָטנו .  ַעְלָמא ּבְ ה ׁשָ ְּוַכּמָ

ַעְלָמא יה ָאָדם, ִּאית ֵליה ּבְ יָפא ְדָחב ּבֵ ּקִ ְּוִאיהו ִחְוָיא ּתַ ּ ֵני ַעְלָמא, ּ יה ּבְ ִלין ּבֵ ֵכי , ְּוָכׁשְ ּוָמׁשְ
ֵּליה ֲעַלְייהו ָמַתְייהו, ּ ַּעד ְדַאִפיק לֹון ִנׁשְ ּּ.  
א ֲחֵזי ִליט, ְוּתָ ד ִאיהו ׁשַ ּּכַ ִליט ַעל ּגוָפא, ּ ּׁשַ ּ ְוֵכיָון ְדַעל ּגוָפא )ב''ב ע''שלח לך קע(. ּ ּ

ִליט יה, ּׁשַ ָמָתא ָנְפָקא ִמּנֵ ַאב, ִּנׁשְ ִגין ְדגוָפא ִאְסּתָ ּּבְ ָמָתא ָסְלָקא, ּ ִליט ֲעֵליה . ְוִנׁשְ ְּוָלא ׁשַ ּ
ַּעד ְדָנִטיל ְרׁשו ְטֵריה. ּ ה ִאינון ְדַאְתָיין ִמּסִ ְּוַכּמָ ּ ְלִט, ּ ִניָנן ְדָכל . ין ַעל ָעְלָמאְוׁשָ ְּוָהא ּתָ

ּעֹוָבִדין ְדַעְלָמא ְדִאְתֲעִבידו ּ הו, ּ ְלֵטי ּבְ ין, ְּוׁשָ ׁשִ ּמָ ן ְוׁשַ ין , ְּוִאית ֵליה ְמַמּנָ ׁשִ ּמָ ְלהו ׁשַ ּּכֻ ּ
עֹוָבִדין ְדָעְלָמא   .ּּבְ

ָמאָלא ְּוַעל ָדא ִאיהו ֵקץ ִדׂשְ ּ ּ אוְקמוָה)ב''ב ע''ס(ְוָהא , ּ ְוִאית ֵקץ , ץ ִליִמיָנאְּדִאית ֵק, ּ
ָמאָלא ָמאָלא, ִלׂשְ ר, ְּוַהאי ֵקץ ִדׂשְ ׂשָ ל ּבָ ר ִאְקֵרי. ִּאיהו ֵקץ ּכָ ׂשָ ל ּבָ ל רוָחא , ֵקץ ּכָ ֵּקץ ּכָ
ָּדא ִאיהו ֵקץ , ְּוָרָזא ְדִמָלה, ָלא ִאְקֵרי  )ב''ב ע''ס(ָּדא ֵקץ ַעל , ּ ְוָדא ִאיהו ֵקץ)כל בשר(ּ

ָרא ְוָדא ַעל רוָחא ׂשְ ך. ּּבִ ִגין ּכָ ָּדא ְפִניִמי ְוָדא ִחיצֹון, ְּבְ ָמאָלא, ָּדא ְיִמיָנא. ּ ָּדא . ְוָדא ׂשְ
א ְּוָהא אוְקמוָה. ְוָדא ְמָסֲאָבא, ַּקִדיׁשָ ּ.  

  א''דף קנג ע
א ֲחֵזי א ִדְמֵהיְמנוָתא, ְוּתָ ָּרָזא ִעָלָאה ַקִדיׁשָ ּ ּ ָּרָזא ְדַעְלָמא ִדְדכוָרא ְוַעְלָמא ְדנוְקָבא, ּ ּ ,

יהְוָכל ִק ין ּבֵ א ְדַקִדיׁשִ ּדוׁשָ ּ ּ ְּוָכל ָרֵזי ִדְמֵהיְמנוָתא ֵמָהָכא ָנְפקו, ּ ְּוָכל ַחִיין ְוָכל ֵחירו ְוָכל . ּ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]287דף [ -ּ

ְרָכאן ְוַטֵלי ִנְדָבאן ְוָכל ְרִחימו , ְּנהֹוִרין ֵמָהָכא ִאינון) א''דף קנג ע(ָטִבין ְוָכל  ְּוָכל ּבִ ּ
ְטָרא ָדא ִּדְרִחימוָתא ּכָֹלא ִמּסִ   .ְּדָדרֹוםָרָזא , ּ

ין ֵטי ַדְרּגִ ְטָרא ְדָצפֹון ִמְתַפׁשְ א ַקְסטוָפא ְדַדֲהָבא, ִּמּסִ ַּעד ְדָמָטא ְלַתּתָ ּ ִסְטָרא , ּ ּבְ
א, ִּלְכלוָכא ִדְמָסַאב, ְמָסֲאָבא ְּוָהָכא ִמְזַדְווֵגי , ְוָאִחיד ְלַהאי ְלֵעיָלא ְוָאִחיד ְלַהאי ְלַתּתָ

ֲחָדא ְּדַכר ְונוְקָבא ּכְ ָּרָזא ִדְדַכר ְונוְקָבא, רֹוֵכב ָנָחׁשְּוִאינון , ּ   .ל''ְוָרָזא ָדא ֲעָזאֵז, ּ
ין ין ַדְרּגִ ּוֵמָהָכא ִמְתָפְרׁשִ ה ִסְטִרין ְלַעְלָמא, ּּ ּמָ ִטין ֵמָהָכא, ְוָנְפִקין ּכַ ְּדִמְתַפׁשְ ְלִטין , ּ ְוׁשָ

ְּוֻכְלהו ִסְטֵרי ְמָסֲאָבא, ַעל ַעְלָמא ן ּגֹו ַעְלָמ, ּ א ֲחֵזי. אְוַרְבְרִבין ְמַמּנָ ד ָנַפק , ּתָ ו ּכַ ֵעׂשָ
ַוְרָדא, ְלַעְלָמא ּּכוֵליה סוְמָקא ּכְ ּ ִעיר, ּ ַגְווָנא ְדׂשָ ֲעָרא ּכְ ׂשַ ֵריִסין , ּּבְ ן ּתְ ן ַאלוִפין ְמַמּנָ ּמָ ּוִמּתַ ּּ

ַעְלָמא)א תריסר''ס( ְלִטין ּבְ ְּוָהא אוְקמוָה, ּ ְדׁשָ ּ.  
א ֲחֵזי ֵרי ׁשְֹמֵרי ִמׁשְ)תהלים קו(, ּתָ ִריך הוא, ָּפט ַאׁשְ א ּבְ ְּדָנְטֵרי ְמֵהיְמנוָתא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ ,

ִריך הוא א ּבְ ִגין ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ ָפט, ְּ ִּאיהו ִמׁשְ ּוָבֵעי ֵליה ְלַבר ָנׁש ְלַנְטָרא ְדָלא ִיְסֵטי ְלאֹוְרָחא . ּ ּ ּ
ָפט, ָאֳחָרא ֶּאָלא ִדיֵהא ָנִטיר ִמׁשְ ּ ִריך הוא ִאיהו, ּ א ּבְ ִגין ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ ָפטְּ ְּדָכל ָאְרחֹוי , ּ ִמׁשְ
ָפט ָכל ֵעת)תהלים קו(. ִּמׁשְ ה ְצָדָקה ּבְ ד ְצָדָקה,  עֹוׂשֵ ר ָנׁש ְלֶמְעּבַ ָכל ֵעת ָיִכיל ּבַ . ְוִכי ּבְ
אֹוְרחֹוי ְדאֹוַרְייָתא, ֶּאָלא ַדל ּבְ ּתָ ַּמאן ְדִיׁשְ ְּוָעִביד ְצָדָקה ִעם ִאינון ְדִאְצְטִריכו ָלה, ּ ּ ּ ְּדָכל , ּ

ָנאַּמאן ְד א, ָעִביד ְצָדָקה ִעם ִמְסּכֵ   .ַאְסֵגי ַהִהיא ְצָדָקה ְלֵעיָלא ְוַתּתָ
א ֲחֵזי ְצָדָקה, ּתָ ַדל ּבִ ּתַ ַּמאן ְדִאׁשְ ּוָמָטא ְלֵעיָלא , ָסִליק ְלֵעיָלא, ַּהִהיא ְצָדָקה ְדָעִביד, ּ

ְּדִאיהו ְרִתיָכא ִעָלָאה, ְּלַההוא ַאְתָרא ְדַיֲעֹקב ּ ְרָכא. ּ יך ּבִ ּבוָעא , ּן ְלַההוא ֲאַתרְְוַאְמׁשִ ִּמּמַ
ֵאי, ּוֵמַהִהיא ְצָדָקה. ְּדָכל ַמּבוִעין ּתָ ְרָכאן ְלָכל ִאינון ּתַ י ּבִ יך ְוַאְרּבֵ ַּאְמׁשִ ּוְלָכל ְרִתיִכין , ְ
ְרָכאן ְוִאּתֹוְסָפן ְנהֹוִרין, ּוְלָכל ֵחיִלין ְּוֻכְלהו ִאְתּבָ ְדָקא ְיאות, ּ ִגין ְדֻכְלהו ִאְקרו . ּּכְ ּּבְ ּ , ֵעתּּ

ָכל ֵעת, ְּוָדא הוא ִדְכִתיב ה ְצָדָקה ּבְ   .עֹוׂשֵ
א ֲחֵזי א, ּתָ ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ָרֵאל ּבְ ִזְמָנא ְדֲהוו ִיׂשְ ּּבְ ּ ְרָכאן ִמְלֵעיָלא , ּ ֵכי ּבִ ִּאינון ֲהוו ָמׁשְ ּ ּ

א א, ְלַתּתָ ָרֵאל ֵמַאְרָעא ַקִדיׁשָ ְּוַכד ָנְפקו ִיׂשְ חֹות ְרׁשו ָאֳחָרא, ּ ָּעאלו ּתְ ְּרָכאן ִאְתְמָנעו ּוִב, ּ
  .ֵמָעְלָמא

א ֲחֵזי א, ּתָ חֹות ְרׁשו ַקִדיׁשָ ַּיֲעֹקב ֲהָוה ּתְ יָון ְדָנַפק ֵמַאְרָעא, ּ ְרׁשו ָאֳחָרא, ּכֵ , ָּעאל ּבִ
חֹות ְרׁשו ָאֳחָרא ֶחְלָמא, ְּוַעד ָלא ָעאל ּתְ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ִלי ֲעֵליה קוְדׁשָ ִּאְתּגְ ּ ל , ְּ ְוָחָמא ּכָ

ין, ַּמה ְדָחָמא יה ַמְלָאִכין ַקִדיׁשִ ְּוֲאְזלו ִעּמֵ ּ יָרא, ּ יָרא. ַּעד ְדָיִתיב ַעל ּבֵ , ְּוֵכיָון ְדָיִתיב ַעל ּבֵ
יה ְּסִליקו ַמָיא ְלַגּבֵ ה, ּ ֵתיה, ְוֵכן ֲהָוה מׁשֶ ַנת ֵליה ִאּתְ ן ִאְזַדּמְ ּמָ ְּדִמּתַ ּ ּ יָרא , ָּרָזא ְדִמָלה. ּ ּבֵ

ָרא, ָלא ָסְלָקא ד ָחָמא ִקׁשְ ֲהֵדיהֶּאָלא ּכַ ָרא ּבַ ּ ִדיֵליה ְלִאְתַחּבְ ּ.  
א י ַאּבָ ָיין ַאֲהָדֵדי, ְוָאַמר ִרּבִ ל ָהֵני ְקָרֵאי ַקׁשְ ִתיב, ּכָ ַקְדִמיָתא ּכְ ּ ַוֵיֵצא )בראשית כח(, ּבְ

ַבע ַוֵיֶלך ָחָרָנה ֵאר ׁשָ ְַיֲעֹקב ִמּבְ ָחָרן ֲהָוה ָיִתיב, ּ ן, ְוָלָבן ּבְ ּמָ אי ָנִטיל ִמּתַ ִּדְכִתיב , ַאּמַ
ֵני ֶקֶדם)ראשית כטב( א ַיֲעֹקב ַרְגָליו ַוֵיֶלך ַאְרָצה ּבְ ְ ַוִיּשָׂ ּ ָלן ִדְבָחָרן ֲהָוה ִדיוֵריה ְדָלָבן. ּ ּוִמּנָ ּ ּ ּ ּּ ,
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]288דף [ -ּ

ם ַויֹאְמרו ֵמָחָרן ֲאָנְחנו)בראשית כט(, ִּדְכִתיב ּ ַויֹאֶמר ָלֶהם ַיֲעֹקב ַאַחי ֵמַאִין ַאּתֶ ּ ּ ַּויֹאֶמר . ּ
ן ם ֶאת ָלָבן ּבֶ ּ ָנחֹור ַויֹאְמרו ָיָדְענוַהְיַדְעּתֶ ּ ַמע ְדִדיוֵריה ְדָלָבן. ּ ַּמׁשְ ּ ּ ָחָרן ֲהָוה, ּּ   .ּבְ

א, ַיֲעֹקב ָאַמר, ֶּאָלא ִכיְנּתָ ׁשְ ִעיָנא ְלֵמיַעל ּבִ ִגין ִדְבִעיָנא ְלִאְזַדְווָגא, ֲאָנא ּבָ ּּבְ ּ א . ּ ַאּבָ
ַדר ְלַעְבָדא ד ִאְתָנִסיב ְוׁשָ ח ֵעיָנא ְדַמָיא, ּכַ ּכַ ָתאּוְכ, ַאׁשְ א ִאּתְ ַנת ֵליה ְלַאּבָ ֵּדין ִאְזַדּמְ ּ .

ֲאַתר ָדא יָרא ְוָלא ַמָיא, ְּוָהא ּבְ ְחָנא ָלא ֵעיָנא ְוָלא ּבֵ ּכַ א ַיֲעֹקב ַרְגָליו , ָּלא ַאׁשְ ּוִמָיד ַוִיּשָׂ ּ ּ
ִני ֶקֶדם ְַוֵיֶלך ַאְרָצה ּבְ יָרא, ּ ַנת ֵליה ּבֵ ן ִאְזַדּמְ ְּוַתּמָ ְדָקֲאָמָרן, ּ ֵתיהְּוִאְזַדּמְ, ּכִ ַּנת ֵליה ִאּתְ ּ.  
י ֶאְלָעָזר ָאַמר ן ֲהָוה ַוַדאי, ִרּבִ ּמָ ַחְקָלא ֲהָוה, ָּחָרן ּתַ יָרא ּבְ , ְּדִאי ָלאו ָהִכי. ְוַהאי ּבֵ

ִתיב אי ּכְ ד ְלָאִביָה)בראשית כט(, ַאּמַ ּגֵ ָרץ ַוּתַ ִגין ְדֲהָוה ָסִמיך ְלָמָתא,  ַוּתָ ְֶאָלא ּבְ ּ ּ.  
י ֶאְלָעָזר ָתאַי, ְוָאַמר ִרּבִ יָרא ִאּתְ ַנת ֵליה ַעל ּבֵ ֲּעֹקב ְדִאְזַדּמְ ּ ַנת ֵליה , ּ אי ָלא ִאְזַדּמְ ַּאּמַ ּ

ְבִטין, ֵלָאה ל ִאינון ׁשִ ְּדָהא ָקְייָמא ֵליה ְלַיֲעֹקב ּכָ ּ ִריך , ֶּאָלא ֵלָאה. ּ א ּבְ ְָלא ָבָעא קוְדׁשָ ּ
ְלָיא ִאְתּגַ ּהוא ְלַזְווָגא ֵליה ְלַיֲעֹקב ּבְ ּ ה ִהיא ֵלָאה)ית כטבראש(, ִּדְכִתיב, ּ ,  ַוְיִהי ַבּבֶֹקר ְוִהּנֵ

ְלָיא ִמָלה)מכלל( ּ ְדָהא קֹוֶדם ָלֵכן ָלא ִאְתּגַ ּ ּ.  

  ב''דף קנג ע
ִפירו ְדָרֵחל, ְּותו ׁשַ א ְדַיֲעֹקב ּבְ ָכא ֵעיָנא ְוִלּבָ ִגין ְלַאְמׁשָ ּּבְ ּ ן, ּ ּמָ ד ִדיוֵריה ּתַ ְּלֶמְעּבַ ּ ּּ ,

ּוְבִגיָנה  ִּאְזַדְו) ב''דף קנג ע(ּ ְבִטין, ּוַגת ֵליה ֵלָאהּ ל ִאינון ׁשִ ה ָיַדע ַיֲעֹקב . ְּואֹוִקיַמת ּכָ ּמֶ ּבַ
ֶּאָלא ְדִאינון ַרְעָיין ָאְמרו ֵליה. ַמאן ִהיא ָרֵחל ּ ּ ּ ּתֹו )בראשית כט(, ִּדְכִתיב, ּ ה ָרֵחל ּבִ  ְוִהּנֵ
ָאה ִעם ַהּצֹאן   .ּבָ

ִתיב א ֲחֵזי ַמה ּכְ ה ֶאֱעָבְד)בראשית כט(ַּויֹאֶמר , ּתָ ַטּנָ ך ַהּקְ ּתְ ָרֵחל ּבִ ִנים ּבְ ַבע ׁשָ ָך ׁשֶ ְוִכי , ָ
א ָחָדא ּתָ ר ַיְרִחין אֹו ׁשַ יה ְדַיֲעֹקב ְדָלא ָקֲאַמר ֶעׂשֶ ַּמה ַדְעּתֵ ּ ּ אי, ּ ִנים ַאּמַ ַבע ׁשָ . ֶּאָלא ׁשֶ

ָחְכָמָתא ֲעַבד ִגין ְדָלא ֵייְמרון. ֶּאָלא ַיֲעֹקב ּבְ ּּבְ ִפ, ּ א ְדׁשַ יאוְבּתָ ִּדְבִגין ּתִ ּ ּ , ּירו ְדָרֵחל ֲעַבדּ
ִגין ָחְכְמָתא ִנין ִהיא, ֶּאָלא ּבְ ַבע ׁשְ ת ׁשֶ ִנין ִעָלִאין. ְּדִסיֲהָרא ּבַ ַבע ׁשְ ְּוֻכְלהו ׁשֶ רו ֲעֵליה , ּּ ּׁשָ ּ

ְדָקא ְיאות ה ּכְ ּבָ ְּדַיֲעֹקב ַעד ָלא ָנִסיב ָלה ְלָרֵחל ְלֵמיַתב ּגַ ּ ּ ְלהו . ּ ְּדָהא ַיֲעֹקב ָנַטל ּכֻ ּּ
ַקְדִמיָתא ה,ּבְ ּ וְלָבַתר ֲאָתא ְלַגּבָ ַמִים, ּ ָחא ִאיהו ׁשָ ּכָ ּתַ ִגין ְלִאׁשְ   .ְוִאיִהי ָאֶרץ, ּּבְ

ָיִמים ֲאָחִדים, ְּוָרָזא ְדִמָלה ֵעיָניו ּכְ ַּוִיְהיו ּבְ ָיִמים ֲאָחִדים, ּ ַבע , ֶּאָלא, ַמאי ּכְ ְלהו ׁשֶ ּּכֻ ּ
ֵעינֹוי ִקיל לֹון ּבְ ִנין ׁשָ ִאינון ִעָלִאין, ׁשְ ּּכְ אןְּדִא. ּ ּינון ֲאָחִדין ְדָלא ִמְתָפְרׁשָ ּ  )ב''ה ע''צ(, ּ

ְּוֻכְלהו ַחד ָדא, ּ ָרן ָדא ּבְ ְּדִמְתַקּשְׁ ַאֲהָבתֹו אֹוָתה. ּ ַגְווָנא ִעָלָאה, ּּבְ ָחא ּכְ ּכָ ּתַ   .ְּלִאׁשְ
א ֲחֵזי ַבע, ּתָ ִאינון ׁשֶ ְּדָאִפילו ָלָבן ָרַמז ֵליה ּבְ ּ ּ ָאַמר ְּדָפַתח ְו, ְוָלא ָיַדע ַמאי ָקֲאַמר, ּּ

י ְוגו)בראשית כט(, ִּדְכִתיב, טֹוב ּתִ א. ' טֹוב ּתִ י ַאּבָ ָּהִכי הוא ַוַדאי, ָאַמר ִרּבִ ַבע , ּ ָּפַלח ׁשֶ
ִנין ִמָטה, ׁשְ ׁשְ ְּלִאְזַדְווָגא ּבִ ּ י ֶאְלָעָזר. ּ א ֲחֵזי, ָאַמר ִרּבִ ָכל ֲאַתר יֹוְבָלא ָסִתים ְדָלא , ּתָ ּּבְ

ְל ִמָטה ִאְתּגַ ְלָיא וׁשְ ִּאְתּגַ ּּ   .ָיאּ
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א ֲחֵזי ִנין ַקְדָמִאין, ּתָ ַבע ׁשְ א ְדַיֲעֹקב ָפַלח ׁשֶ ְעּתָ ׁשַ ּּבְ , ַיֲעֹקב, ָנְפָקא ָקָלא ְוָאַמר, ּ
ִתיב)תהלים קו( ירוָתא,  ִמן ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם ּכְ ן ׁשֵ ּמָ ּעֹוָלם ָסִתים ִדְלֵעיָלא יֹוְבָלא ִמּתַ ּ .

ְּדִאֵלין ְדִאינון ְסִתיִמין ּ ְלָיא לֹון ִמן יֹוְבָלא ִאינוןְּדָלא ִא, ּּ ְּתּגַ ימו ִמַיֲעֹקב. ּ ך ִאְסּתִ ִגין ּכָ ּּבְ ּ ְ ,
ִמָטה ִאינון, ְּדָלא ָיַדע ב ְדָהא ִמן ׁשְ ְּדָחׁשַ ּ ּ ירוָתא ֵמעֹוָלם ִדְלֵעיָלא. ּ ּוְבִגין ְדַיֲעִביד ׁשֵ ּ ּ ּ ,

יה ְסָיין ִמּנֵ ִגין ְדיֹוְבָלא ִאיהו ָסִתים, ִּאְתּכַ ּּבְ ּוְלָבַתר ַד, ּ ְסָייאּ ֵני יֹוְבָלא ְדִאְתּכַ ֲּעָברו ׁשְ ֲעַבד , ּ
ְלָיין ִמָטה ְדִאְתּגַ ֵני ׁשְ ְתֵרין ָעְלִמין ְוָאִחיד לֹון)ב''ו ע''פקודי רנ(, ּׁשְ   .ּ ְוִאְתַעַטר ּבִ

א ֲחֵזי א ָחָדא, ּתָ ִנין וְבַרּתָ ית ּבְ ית ִסְטִרין , ְוָהִכי ִאְתֲחֵזי. ֵּלָאה אֹוִליַדת ׁשִ ְּדָהא ׁשִ
יתָקְייִמ ּין ֲעָלה ְוִאֵלין ׁשִ א ָחָדא, ּ ָרָזא ִעָלָאה ָנְפָקא, ּוְבַרּתָ ֵרין . ּּבְ ָרֵחל אֹוִליַדת ּתְ

ִמָטה, ְוָהִכי ִאְתֲחֵזי. ַּצִדיִקים ֵרי ַצִדיֵקי ָיְתָבא ְלָעְלִמין, ָּהא ׁשְ ְּדֵבין ּתְ  )תהלים לז(, ִּדְכִתיב, ּ
ַּצִדיִקים ִייְרׁשו ָאֶרץ אַּצִדיק ְלֵעיָלא ְו, ּ יה ָנְגָדן ַמִיין , ַּצִדיק ְלֵעיָלא. ַּצִדיק ְלַתּתָ ִּמּנֵ

א. ִּעָלִאין י ְדכוָרא, ַּצִדיק ְלַתּתָ יה ָנְבָעא נוְקָבא ַמָיא ְלַגּבֵ ִּמּנֵ ּ ִלים, ּ א ׁשְ ִתיאוְבּתָ ַּצִדיק . ּּבְ
ְטָרא ָדא ְטָרא ָדא, ִמּסִ ין, ְּוַצִדיק ִמּסִ ָמא ִדְדכוָרא ְלֵעיָלא ָיִתיב ּבֵ ּּכְ ֵרי נוְקֵביּ ָהִכי ָנֵמי , ּ ּתְ

ֵרי ַצִדיִקי ין ּתְ א ָיְתָבא ּבֵ ּנוְקָבא ְלַתּתָ ּ.  
ֵרין ַצִדיִקין ִניְנהו, ְּוַעל ָדא ּיֹוֵסף וִבְנָיִמין ּתְ ּ ִגין , ּיֹוֵסף ָזָכה ְלֶמהֵוי ַצִדיק ְלֵעיָלא. ּ ּבְ

ְּדָנַטר ָאת ַקָייָמא א. ּ ְנָיִמין ִאיהו ַצִדיק ְלַתּתָ ּּבִ ֵרי ַצִדיֵקיְלִאְת, ּ ין ּתְ ִמָטה ּבֵ ַּעְטָרא ׁשְ ּ יֹוֵסף , ּ
ִדיק ִדיק, ַּהּצַ ּוִבְנָיִמין ַהּצַ ּ.  

ְנָיִמין ַצִדיק ֲהָוה ַהאי ָאת ַקָייָמא. ִאין, ְּוִכי ּבִ ְּדָכל יֹומֹוי ָלא ָחָטא ּבְ ב , ּ ְוַאף ַעל ּגַ
יֹוֵסף ן ֵליה עֹוָבָדא ּכְ ְּדָלא ִאְזַדּמַ ּ אי ִאְק, ִאי ָהִכי. ּ ל יֹומֹוי ְדַיֲעֹקב . ֵּרי ַצִדיקַאּמַ ֶּאָלא ּכָ

ֶאְבָלא ְדיֹוֵסף ׁש ַעְרֵסיה, ֲהָוה ּבְ ּמֵ ְּוִאי ֵתיָמא ְדַכד ִאְתְנִטיל יֹוֵסף ִמַיֲעֹקב. ָּלא ׁשִ ַרְבָיא , ּ
ׁש ַעְרֵסיה. ֲהָוה ְוָלא ְנִסיב ּמֵ ְּוַאּתְ ֲאַמְרּתְ ְדָלא ׁשִ ב ְדִאְזַדַווג ְל, ּ ֶּאָלא ַאף ַעל ּגַ ּ ּ ָבַתר ָלא ּ

א ַעְרֵסיה ׁשָ ּמְ   .ָּבָעא ְלׁשַ
ַנן ִאיל יֹוֵסף ְלִבְנָיִמין, ְוֲאַנן ָהִכי ּתְ ָעה ְדׁשָ ׁשָ ָּאַמר ֵליה ִאית ָלך ִאיְנּתו, ּּבְ , ָּאַמר ֵליה. ְּ

ִנין. ִאין ְָאַמר ֵליה ִאית ָלך ּבְ ְּוֵהיך ִאְקרון. ָּאַמר ֵליה ִאין, ּ ָּאַמר ֵליה ַעל ׁשום ָאִחי ְוכו, ְ ּ ּ '
 )'אמר ליה על שום אחי וגו, ואיך יתקרון לך. אמר ליה זמינין לי, א אמר ליה אית לך בנין''נ(

ַלע ָוֶבֶכר ְוגו)בראשית מו(ִּדְכִתיב ' ֵגָרא ְוַנֲעָמן ְוגו ְּוַאּתְ ֲאַמְרּתְ ְדָלא ', ּ וְבֵני ִבְנָיִמין ּבֶ
ׁש ּמֵ   .)א אלא בההיא שעתא''ס(. ׁשִ

  א''דף קנד ע
א ָלא ֲהוו ֵליה, ִאיןָּאַמר ֵליה  ְעּתָ ַהִהיא ׁשַ ְּדָהא ּבְ ּ א לבתר דיצא מבית האסורין הוו ''ס(. ּ

ַלע ָוֶבֶכר)ליה ד ָעאלו ְלִמְצַרִים. ּ ְוִאי ֵתיָמא וְבֵני ִבְנָיִמן ּבֶ ָּהִכי הוא ַוַדאי, ּּכַ ְּדָכל ִזְמָנא , ּ
ׁש ַעְרֵסיה ְואֹוִל ּמֵ ל ַיֲעֹקב ַעל יֹוֵסף ָלא ׁשִ ִניןְּדִאְתַאּבַ ְנָיִמן. יד ּבְ , ָהא יֹוֵסף ָאִחי, ְוָאַמר ּבִ

א ֲהָוה ִרית ִסיוָמא ְדגוָפא ִאיהו. ַּאּתְ ְקָייָמא ְדַאּבָ ְּדָהא ּבְ ּ ּ יָון ְדִאיהו ִאְתֲאִביד, ּּ ּּכֵ ֲאָנא , ּ
ַּאְתֵריה ְדָאִחי) א''דף קנד ע(ֱאֵהא ָנִטיר  ּ.  



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]290דף [ -ּ

ַההוא ִזְמָנא ְדִאְתֲאִבי, ְוִאי ֵתיָמא ָּהא ּבְ ְּדַצִדיק ָלא ֲהָוה ַעד . ָּלא ֲהָוה ַצִדיק, דּ ּ
יה ְּדָאֲעַרע עֹוָבָדא ּבֵ ְלהו ֲהוו ָיְדֵעי ִמַיֲעֹקב, ֶּאָלא. ּ ּּכֻ ּ ּ ְּדַיֲעֹקב ֲהָוה ְיַדע ְדֲאַתר ָדא ָיִרית . ּ ּ ּ

ֵיים ּגוָפא, יֹוֵסף ך ַעד ְדִיְסּתַ ל ּכָ ָלָבן ּכָ ּוְבִגיֵני ָכך אֹוִריך ּבְ ּ ּּ ְ ְ ּוַמאן הוא, ְ ּ ִסיוָמא ְדגוָפאּ ּ ּ ,
ִרית ִתיב. ּבְ ר ָיְלָדה ָרֵחל ֶאת יֹוֵסף ְוגו)בראשית ל(, ְּוַעל ָדא ּכְ ֲאׁשֶ ְּדָהא ַוַדאי ',  ַוְיִהי ּכַ ּ

ִלים ּגוָפא ּתְ א ִאׁשְ ּתָ ִלים, ַּהׁשְ ּתְ יָון ְדגוָפא ִאׁשְ ּּכֵ ִעיָנא ְלֵמיַזל, ּ ְנָיִמן ָיַדע . ּבְ ך ּבִ ְוְבִגיֵני ּכָ ּ
ֵּחיה ַדֲאחויְוָנַטר אֹוְר ּ ּ.  

יָון ְדֲאָתא ְליֹוֵסף ח, ּּכֵ ּכַ ּתַ ְנָיִמין ָהַדר ְלֵביֵתיה. ְוִאׁשְ ׁש ַעְרֵסיה , ּּבִ ּמֵ  )אזלי ועאלו(ְּוׁשִ
ִנין א. ְואֹוִליד ּבְ ִריך הוא ָעִביד ֵליה ַצִדיק ְלַתּתָ א ּבְ ְּוַעל ָדא קוְדׁשָ ּ ּ ּ . ְּויֹוֵסף ַצִדיק ְלֵעיָלא, ְּ

ך ְוְבִגיֵני ּכָ ִנין אֹוִליַדתָר, ּ ֵרין ּבְ א, ֵחל ּתְ ִנין וְבַרּתָ ית ּבְ   .ְּוֵלָאה ׁשִ
ָיין, ְּוַעל ָדא ּסְ ִנין ַקְדָמֵאי ִאְתּכַ ַבע ׁשְ ִגין ְדֲהוו , ִּאינון ׁשֶ הו ַיֲעֹקב ּבְ ְּדָלא ָיַדע ּבְ ּ ּ ּ

ְלָיין, ְּדיֹוְבָלא ִמָטה ִאְתּגַ ְּוִאינון ִדׁשְ ּ ְלָיא ָפ, ּ ִמָטה ְדִאְתּגַ ּוִבׁשְ ּ ּ ּ ְסָיאּ , ַּלח ְליֹוְבָלא ְדִאְתּכַ
ִנים)בראשית כט(ִּדְכִתיב  ַבע ׁשָ ָרֵחל ׁשֶ ִנים ְסָתם. ּ ַוַיֲעֹבד ַיֲעֹקב ּבְ ַבע ׁשָ ָרֵחל ָפַלח . ׁשֶ ּּבְ

ִנין ִעָלִאין ַבע ׁשְ ְתֵרי ָעְלִמין, ּׁשֶ הו ּבִ אן אֹוִליְפָנא. ְּוִאְתֲאִחיד ּבְ ְלָיא, ִמּכָ ִּמּגֹו ְדִאְתּגַ ָאֵתי , ּ
  .ר ָנׁש ִלְסִתיָמָאהּבַ

ִנין ַקְדָמֵאי ִמיֹוְבָלא ִאינון, ְוִאי ֵתיָמא ִּאי ָהִכי ִדׁשְ ִתיב , ּּ יֹוְבָלא ּכְ  )ויקרא כה(ָהא ּבְ
ִנים ַבע ׁשָ ַבע ְפָעִמים, ׁשֶ ִכיֵחי. ּׁשֶ ִנים ׁשְ ַבע ׁשָ ַבע ְפָעִמים , ׁשֶ . ּ ָאן ִאינון)לא שכיחי(ּׁשֶ

ְבָעה יֹוִמין, ֶּאָלא ָנאִּאינון ׁשִ ּבְ ִלימו חוׁשְ ִהלוָלא ְדֵלָאה ַאׁשְ ּ ְדָנַטר ּבְ ּ ּ ל יֹוָמא , ּּ א ''ס(ְּדָהא ּכָ
יך ַעל )תהלים קיט(, ִּדְכִתיב,  ַאַחת ִאְקֵרי)שבע( )פעם אחת ושבע אחת יֹום ִהַלְלּתִ ַבע ּבַ ָ ׁשֶ ּ ּ

ְפֵטי ִצְדֶקך ִָמׁשְ ְבָעה יֹוִמין. ּ ׁשִ ִלים ּבְ ּתְ ְבָעה ִאׁשְ ָכ' ז, ְוָכל ׁשִ ְּדִאְקֵרי ַפַעם ַאַחת, ל יֹוָמאּבְ ּ.  
ִנין ְדָפַלח ְלָבַתר, יֹוִמין' ְּדָלא ָנַטר ז, ּוְבָרֵחל ָלא ֲהָוה ֵכן ַבע ׁשְ ֶּאָלא ׁשֶ , ְוִאי ֵתיָמא. ּ

ִמָטה ֲהָוה ֵליה ְלִמְפַלח קֹוֶדם, ִאי ָהִכי ִנין ִדׁשְ ּׁשְ ּ ִמָטה, ּ ׁשְ ּוְלָבַתר ְלִאְזַדְווָגא ּבִ ּ ּ יָו. ּ ן ֶּאָלא ּכֵ
יל ֲעֵליה ְלִמְפַלח ְּדַקּבִ ִאילו ָפַלח לֹון, ּ ּּכְ ּ ֵקיה. ּ א וְנׁשָ י ַאּבָ ֲּאָתא ִרּבִ ִריך ַרֲחָמָנא . ּ ְָאַמר ּבְ

ִתיב , ְּדָזִכיָנא ְלַהאי ְקָרא ָּחֵפץ ְלַמַען ִצְדקֹו ַיְגִדיל ּתֹוָרה '  ה)ישעיה מב(ַּעל ַההוא ֲאַתר ּכְ
  .ְּוַיְאִדיר

י ֶאְלָע א ָחָדא, ָזרּתו ָאַמר ִרּבִ ִנין וְבַרּתָ ית ּבְ ָמר ֵלָאה אֹוִליַדת ׁשִ ָּהא ְדִאּתְ ָּהִכי הוא , ּ
ִנין ַוַדאי, ַּוַדאי ֵרי ּבְ ָעה, ָּרֵחל ּתְ ָפחֹות ַאְרּבָ ִני ׁשְ ּקוָנא ִדְלהֹון ֵהיך ָקְייֵמי, ּבְ ְּתִ ֶּאָלא ִאינון . ּ ּ

ע  ִרים ְדִאְקרון ֲאחֹוַרִים)א''ח ע''קנ(ַאְרּבַ ּ ְקׁשָ ְיָתה)מלכים א ז(ְכִתיב ִּד, ּ   . ְוָכל ֲאחֹוֵריֶהם ּבָ
ַלת  ְדרֹוָעא ְיִמיָנא ּתְ ִרין)א''א ע''רמ(ְּדָהא ּבִ ֶאְמָצִעיָתא ְדִאיהו .  ִקׁשְ ָרא ַחד ּבְ ֲּאָבל ִקׁשְ ּ

ַאר ְלַבר, ַּרב ְוִאיהו ָאחֹור ּתָ ָמאָלא. ְּדִאׁשְ ְדרֹוָעא ׂשְ ַיְרָכא ְיִמיָנ, ְוֵכן ַחד ּבִ ְוֵכן , אְוֵכן ַחד ּבְ
ָמאָלא ַיְרָכא ׂשְ ן ּכָֹלא. ַחד ּבְ ּקַ ְיָתה, ְּוַכד ִאְתּתַ ְלהו ּבָ חו ּכֻ ּכָ ּתַ ִּאׁשְ ְּלַקְייָמא ְקָרא ִדְכִתיב , ּּ
ְיָתה   .ְוָכל ֲאחֹוֵריֶהם ּבָ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]291דף [ -ּ

וִרין ָאר ִקּשׁ ל ׁשְ ר ְוִאֵלין ָנְפִקין, ּּכָ ֵמיׁשַ ְלהו ִאְתַחְזָיין ּבְ ּּכֻ ּּ ְּלַבר ִמְדרֹוִעין וְל, ּ , ַּבר ִמַיְרִכיןּ
ָפחֹות ְבִני ַהּשְׁ ִמְנָייָנא, ְלִאְתֲחָזָאה ּבִ ב ְדִאינון ּבְ ְּדַאף ַעל ּגַ ּ ְבִני ָרֵחל ְוֵלָאה, ּ יֵבי ּכִ . ָלא ֲחׁשִ

ְוְבִגיֵני ָכך ָנְפֵקי ְלַבר ּ.  
ע ָּדָבר ַאֵחר ִאֵלין ִאינון ַאְרּבַ ִגיַנְייהו, ּ ִרין ָנְטֵלי ּבְ ָאר ִקׁשְ ְּדָכל ׁשְ . ין ָנְטֵלי לֹוןְּוִאֵל, ּ

א י ַאּבָ ָּהִכי הוא ַוַדאי, ָאַמר ִרּבִ ן )א אמר רבי אבא דא לאו דא''נ(, ּ ּקַ ּ ְוַעל ָדא ּכָֹלא ִמְתּתַ ּ
ֲחָדא נוָאה ֵלָאה ְוגו' ּ ַוַיְרא ה)בראשית כט(. ּכְ י ׂשְ י ֶאְלָעָזר ָפַתח. 'ּּכִ יִבי ֲעֶקֶרת , ַּרּבִ מֹוׁשִ
ִית  ֵמָחה ַהְללוָיה ֵאם ַהּבָ)תהלים קיג(ַהּבַ ִית. ִּנים ׂשְ יִבי ֲעֶקֶרת ַהּבַ ָּדא ָרֵחל ְדִאיִהי , מֹוׁשִ ּ

ֵמָחה. ִעְקָרא ְדֵביָתא ִנים ׂשְ   .ָּדא ֵלָאה, ֵאם ַהּבָ
ִמָטה, ָּדָבר ַאֵחר ִית ָדא ׁשְ יִבי ֲעֶקֶרת ַהּבַ ּמֹוׁשִ ָרא, ּ ֲּעֵליה , ְּדַהאי ַעְלָמא, ְּדִאיִהי ִעּקָ

ר ִנ. ִּאְתַדּבַ ֵמָחהֵאם ַהּבָ ְלָיין. ָּדא יֹוְבָלא, ים ׂשְ יה ּתַ ְּדָכל ֵחידו ְוָכל ֶחְדָוה ְדֻכְלהו ַעְלִמין ּבֵ ּ ּ ּ ּּ .
ָלָלא ְדֹכָלא הוא, ְוַהאי ְקָרא ּּכְ ִליל ּכָֹלא. ּ ִגין ְדַהאי ּכָ ּּבְ א, ּ ָרָזא ַקִדיׁשָ ְּוַעל ָדא ִסיוָמא , ּּבְ ּּ

  .ַּהְללוָיה, ִדְקָרא

  ב''דף קנד ע
נוָאה ֵלָאהּכִ' ַּוַיְרא ה נוָאה, ּי ׂשְ אי ִהיא ׂשְ ִני ַמַעְלָיא , ְּוִכי ַאּמַ נוָאה ָלאו ּבְ ֵני ׂשְ ְּוָהא ּבְ

ִני ַמֲעֵלי ִמֵלָאה ָנְפקו. ִּניְנהו ַּוֲחִזיָנן ְדָכל ִאינון ּבְ ּ נוָאה ֵלָאה, ּּ י ׂשְ , ֶּאָלא. ְּוַאּתְ ֲאַמְרּתְ ּכִ
ִדיר ַעְלָמא ְדִא ַּוַדאי יֹוְבָלא ִאיהו ּתָ ָיאּ ּסְ ) ב''דף קנד ע( )בני(ְּוָכל ִמילֹוי ָלאו , ְתּכַ

ְלָיא ִניְנהו ִאְתּגַ ּּבְ ך, ּ ְוְבִגין ּכָ ל עֹוָבדֹוי, ּ יה ּכָ ָיין ִמּנֵ ּסְ   .ַּיֲעֹקב ִאְתּכַ
א ֲחֵזי ְלָיא ִאיהו, ּתָ ִאְתּגַ ָאה ּבְ ּתָ ַּעְלָמא ּתַ ירוָתא ְדֹכָלא, ּ ְּוהוא ׁשֵ ּ ּ ַדְרּגֹוי, ּ . ְּלַסְלָקא ּבְ

ירוָתא ְדֹכָלאּכְ ָּמה ְדָחְכָמה ִעָלָאה הוא ׁשֵ ּּ ּ ָאה, ּ ּתָ ְוִהיא , ָּחְכָמה ִאיהו, ָהִכי ָנֵמי ַעְלָמא ּתַ
ירוָתא ְדֹכָלא ּׁשֵ ך. ּ ְוְבִגין ּכָ ה, ּ ִמָטה)ב''ח ע''שמות קל(, ָקֵריָנן ַאּתָ ִגין ְדִאיהו ׁשְ ּ ּבְ ּ ּ ,

ְלָיא   .ְּוִאְתּגַ
ְּוַעְלָמא ִעָלָאה ְדִאיהו יֹוְב ּ ָיא ִאינון, ָּקֵריָנא הוא, ָלאּ ּסְ ִאְתּכַ ְּדָכל ִמלֹוי ּבְ ְּוָרָזא ְדִמָלה . ּּ

ַלְיָלה הוא)בראשית ל(, ִּדְכִתיב, ְדֵלָאה ה ּבַ ב ִעּמָ ּכַ ּ ַוִיׁשְ ּּ ִתיב. ּ  ְוָעַבד )במדבר יח(, ְּוַעל ָדא ּכְ
ַּהֵלִוי הוא ְרָכאן ְלֹכָלא. ּ יה ּבִ ָכא ִמּנֵ ִגין ְלַאְמׁשָ ּּבְ ִדיר, ּהוא. ּ ָיא ּתָ ּסְ ַּעְלָמא ִעָלָאה ְדִאְתּכַ ּ ,

ְרעוֵתיה ק ּבִ ָיא ָלא ִאְתָדּבַ ּסְ ה ְדִאְתּכַ ּמָ ְּוַיֲעֹקב ּבְ ּ ּ ְלָיא, ּ ה ְדִאְתּגַ ּמָ ֶּאָלא ּבְ , ְּוָרָזא ָדא ִדְכִתיב, ּּ
ּתֹו)בראשית ב( ִאׁשְ נוָאה ֵלָאה' ּ ַוַיְרא ה)בראשית כט(.  ְוָדַבק ּבְ י ׂשְ ר ְּד, ֵמָהָכא. ּּכִ ָסאֵני ּבַ

יה ָּנׁש ֶעְרָיין ְדִאּמֵ ׁש)ואחותיה(, ּ ָכל ֲאַתר ְוָלא ִיְתֲחׁשָ יה ּבְ ר ָנׁש ִעם ִאּמֵ ְוָהא . ּ ְוִיְתַיֵחד ּבַ
ן ִמְתַיֵחד ִעם ִאּמֹו, ִּאְתָערו י ִמַיֲעֹקב. ּבֵ ּסֵ ְּוֹכָלא ִאְתּכַ ָלל, ּ ְלָיא ּכְ ְּדַעְלָמא ִעָלָאה ָלא ִאְתּגַ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ִּגיֵניה ְדַיֲעֹקב ִאְתְקַיים ַעְלָמאּבְ, ּתָ ּ ְּוִאי ֵתיָמא ָהא ְבִגיֵניה ְדַאְבָרָהם, ּ ָמה , ּ ּכְ
ְרָאם)בראשית ב(, ְדַאּתְ ָאֵמר ִהּבָ ַאְבָרָהם,  ּבְ ְרָאם ֶאָלא ּבְ ִהּבָ ְקֵרי ּבְ ִגיֵניה . ַּאל ּתִ ֶּאָלא ּבְ ּ

ְּדַיֲעֹקב ִאְתְקַיים ַאְבָרָהם ר ָפָדה ֶאת ' ה ָאַמר ה ּכֹ)ישעיה כט(, ִּדְכִתיב, ּ ית ַיֲעֹקב ֲאׁשֶ ֶּאל ּבֵ
ֵני ָעְלִמין ְוָחִריב לֹון. ַאְבָרָהם ִריך הוא ּבָ א ּבְ ְדַמת ְדָנא ֲהָוה קוְדׁשָ ּוִמּקַ ּ ּ ּ יָון ְדֲאָתא , ְּ ּּכֵ



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]292דף [ -ּ

ְכָללו ָעְלִמין ּתַ יה ִאׁשְ ַּיֲעֹקב ִמּנֵ ַקְדִמיָתא, ּ  )ישעיה מג(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְּוָלא ִאְתָחָרבו ּכְ
ָרֵאל ְוגו' ּכֹה ָאַמר ה ָּבַֹרֲאך ַיֲעֹקב ְוֹיֶצְרך ִיׂשְ ָ'.  

ִתיב א ֲחֵזי ַמה ּכְ ָרֵאל)שמות ד(, ּתָ כֹוִרי ִיׂשְ ִני ּבְ ִני ְוַיַעְבֵדִני)שם(ּוְכִתיב ,  ּבְ ַלח ֶאת ּבְ , ּ ׁשַ
ִריך הוא א ּבְ ן ְלקוְדׁשָ ָרֵאל ִאְקֵרי ּבֵ ִּיׂשְ ק ּבֵ, ְּ ִגין ְדִאְתָדּבַ ּּבְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ּיהּ  )משלי ל(, ּכְ

י ֵתָדע נֹו ּכִ ם ּבְ מֹו וַמה ּשֵׁ   .ַּמה ּשְׁ
ִתיב, ֵלָאה ד אֹוִליַדת ִלְראוֵבן ַמה ּכְ מֹו ְראוֵבן)בראשית כט(, ּּכַ ְקָרא ֶאת ׁשְ ְּראוֵבן . ּ ַוּתִ

ֲחָדא, ְסָתם ָרן ּכְ ְתַלת ִסְטִרין ִמְתַחּבְ ִליל ּבִ ִגין ְדִאְתּכְ ְמ, ּּבְ , ַמאי ַטְעָמא ֵלִוי. עֹון ְוֵלִויׁשִ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר   .ִּחּבוָרא ְדָכל ִסְטִרין,  ֹליֹות)מלכים א ז(, ּכְ

י ְיהוָדה ֵאת ְוֶיֶתר ָעז)בראשית מט(, ִּדְכִתיב, ֵמָהָכא, ָּאַמר ִרּבִ ַתְרּגומֹו ,  ֶיֶתר ׂשְ ּּכְ
ֵכירוָתא א, ּּבְ הוְנּתָ ּוַמְלכוָתא, ּּכְ ִסְט. ּ ּוַמְלכו ּבְ ָּרא ִדְגבוָרה ִאיהוּ ְּוַעל ָדא ְראוֵבן ְסָתם, ּ ּ.  

ַּמְתִניִתיןִּסְתֵרי תֹוָרה  ֵני ֶעְליֹון. ּ י ֶעְליֹוִנין, ּבְ ִריָכן , ַּקִדיׁשֵ מֹוָחא , ְּדָעְלָמא) א ברירן''ס(ּבְ

ָנׁשו ְלִמְנַדע. ֶּדֱאגֹוָזא ָכל יֹוָמא, ּּכְ ָּהא ִצֳפָרא ָנִחית ּבְ ּ ִגְנָתא, ּ ִּאְתַער ּבְ ַגְדָפָהא. ּ ְלהֹוָבא ְדנוָרא ּבְ ּׁשַ ּ ּ .
א ַחְרּבָ ִניָנן ּכְ יָדָהא ְתָלָתא ַמְגרֹוְפָיין ׁשְ ּּבִ ּ יָדא ְיִמיָנא. ּ ַּמְפְתָחן ְגִניִזין ּבִ ּ ּ.  

כֹון ִדי ְנִהירו ַאְנפֹוי, ָקֵרי ְבָחִיל ְוָאַמר ַּמאן ִמּנְ ּ ִאיָלָנא ְדַחֵיי, ּ יף ּבְ ִּדי ָעאל ְוָנַפק ְוִאְתַתּקִ ּ ּ ּ ָמָטא , ּ
ַעְנפֹוי ְרׁשֹוי, ּּבְ ׁשָ א, ָאִחיד ּבְ יה ָמִתיק ִמדוְבׁשָ ָּאִכיל ֵמִאיּבֵ ּ א, ּּ ָּיִהיב ַחִיין ְלַנְפׁשָ ַּאְסָווָתא ְלַגְרֵמיה, ּ ּ.  

א יׁשָ ִּאְסַתַמר ֵמִהְרהוָרא ּבִ ּ ִאיָלָנא ְדַחֵיי, ּ ר ּבְ ּקֵ ֵּמִהְרהוָרא ִדְמׁשַ ּ  ַמְסִאיב ַנֲהָרא ְוַנֲחָלא ְמקֹוָרא, ּ
ָרֵאל א, ְדִיׂשְ ִּדיֵהיב מֹוָתא ְלַנְפׁשָ ּ ָלל, ּ ּוְתִבירו ְלַגְרֵמיה ֵלית ֵליה ִקיוָמא ּכְ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ.  

ִּהְרהוָרא ְדַמְסִאיב ַההוא ְמקֹוָרא ִדיֵליה ּ ּ ְקָרא, ּ ִגין ְדַההוא ִהְרהוָרא ָסְלָקא, ָעִביד ִאיָלָנא ְדׁשִ ּּבְ ּ ּ ,
א א ְתחֹות ַנְפׁשָ ְּוַאְחַלף ַנְפׁשָ ּ ּ ּיָלָנא ְדַחֵיי ִאְסַתַלקִא. ּ ּ יה, ּ יף ּבֵ ְּוִאיָלָנא ְדמֹוָתא ִאְתַתּקִ ּ ּ א ִמַתָמן , ּ ַּנְפׁשָ ּ ּ

יך   .ָָמׁשִ

ַההוא ִהְרהוָרא, ַּווי ֵליה ר ּבְ ְּדִאְתַעּקַ ּ ִּמגֹו ִאיָלָנא ְדַחֵיי, ּּ ִאיָלָנא ְדמֹוָתא, ּ ק ּבְ ְּוִאְתָדּבַ יה. ּּ ַּעְנִפין ֵלית ּבֵ ּ ּ ,
ָלל, ָעְלִמיןָלא ָחָמא ָטָבא ְל ָלא ַלחוָתא ּכְ א ִאיהו ּבְ ְּיֵבׁשָ ּ ַלֲעָנה. ּ יה ָמִריר ּכְ ֲּעֵליה ִאְתָמר , ִּאְנּבֵ ) ירמיה יז(ּ

ֲעָרָבה ולא ִיְרֶאה ִכי ָיֹבא טֹוב ְוגו ַעְרָער ּבָ   .'ְוָהָיה ּכְ

ִגין ְדִהְרהוָרא ָטָבא ָסִליק ְלֵעיָלא ּּבְ ִאיָלָנא ְדַחֵיי, ּ ַעְנפֹויַּאְתִקי, ָּאִחיד ּבְ יה, ּף ּבְ ּכל , ָּאִכיל ֵמִאְנּבֵ
יה ְרָכאן ָנְפִקין ִמּנֵ ין ְוָכל ּבִ ִּקדוׁשִ ּ יה ְוַאְסָווָתא ְלַגְרֵמיה. ּּ ַּאְחִסין ַחִיין ְלַנְפׁשֵ ּּ ּ ֲּעֵליה ִאְתָמר , ּ ) ירמיה יז(ּ

יו ְולא ִיְרֶאה  ָרׁשָ ַלח ׁשָ תול ַעל ַמִים ְוַעל יוַבל ְיׁשַ ֵעץ ׁשָ ְּוָהָיה ּכְ ּ ּ י ָיֹבא חֹום וגוּ   .'ּכִ

ל ִמִלין ְדַעְלָמא ּּכָ ָבה ְוִהְרהוָרא, ּ ַתר ַמְחׁשָ ָּאְזִלין ּבָ ֶתם ִוְהִייֶתם ) ויקרא יא(ְּוַעל ָדא , ּ ְּוִהְתַקִדׁשְ ּ ּּ
ים ִהְרהוָרא ָטָבא, ְקדֹוׁשִ יך ּבְ ין ְדַעְלָמא ַאִפיק וָמׁשִ ִגין ְדָכל ִקדוׁשִ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ָּ ּ.  

ִה ַּמאן ְדִאְסָתַאב ּבְ א) א''ו ע''שם נ, א''ד ע''ויקרא פ(ְּרהוָרא ּ יׁשָ ִאְתֵתיה , ּבִ ד ָאֵתי ְלִאְזַדְווָגא ּבְ ּּכַ ּ ּּ ּ ּ
ִאְתָתא ָאֳחָרא י ְרעוֵתיה ְוִהְרהוֵריה ּבְ ּושֹוִ ּ ּּ ּ ּ ּ ִהְרהוָרא ָאֳחָרא, ּ ָּדא הוא ְדַאְחַלף ַדְרִגין ִעָלִאין , ּוָזַרע ַזְרָעא ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ

ַּדְרָגא , ִּדְלֵעיָלא ִגין ַדְרָגא ִדְמָסֲאָבאּ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ָמה ְדִהְרהוָרא ִדיֵליה ָעִביד ִחלוִפין ְלַתָתא. ּּ ּּכְ ּ ּ ּ ּ ּ ּאוף ָהִכי , ּּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]293דף [ -ּ

ֲּעַבד ִחלוִפין ְלֵעיָלא ּ ָרא ְדיֹוִליד. ּ ָמה ְדגוָפא ְדַההוא ּבְ ּּכְ ּ ּ ן ְתמוָרה, ּּ ִּאְקֵרי ּבֶ ן ְתמוָרה . ּ א ּבֶ ַנְפׁשָ ּאוף ָהִכי ּבְ ּּ ּ
ַההוא ִהְרהוָרא. ֵריִאְק א ּבְ יכו ַקִדיׁשָ יך ְמׁשִ ְּדָהא ָלא ָמׁשִ ּ ּ ּ ַדְרָגא ָאֳחָרא, ָּ א ִדיֵליה ִאְתַחַלף ּבְ ְּוַנְפׁשָ ּ ּּ ַיֲעֹקב . ּ

ֵליָמא ְדכָלא ְקׁשֹוט ֲהוו, ּׁשְ ִריך הוא ְדָכל ָאְרחֹוי ּבִ א ּבְ ַּגֵלי ַקֵמי קוְדׁשָ ּ ּ ָּ ּ ְּוִהְרהוָרא ִדְקׁשֹוט ִהְרֵהר ָת, ּּ ִדיר ּ
כָלא ֵלָאה. ּּבְ ִאְתֵתיה ּבְ ֵמׁש ּבְ ַההוא ֵליְלָיא ִדְמׁשַ ּּבְ ּ ּּ ּ ִּדיֵליה ) א''ב ע''ויקרא רצ, ב''ו ע''קע(ִּהְרהוָרא , ּ

ָרֵחל ֲהַות ָרֵחל. ּּבְ יב ּבְ ֵלָאה ְוָחׁשִ ַההוא ִהְרהוָרא ִדיֵליה ָאְזָלא, ּמשֵמׁש ּבְ ּוְמקֹוָרא ִדיֵליה ּבְ ּ ּ ּ ּ.  

ך. ְּדָהא ָלא ֲהָוה ָיַדע, ְּוָלאו ְלַדְעָתא ִגין ּכָ ָמא, ָּבְ ׁשְ ִריך הוא ְדֲהָוה . ָּלא ָסִליק ְראוֵבן ּבִ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ָּ

ַעְלָמא, ַּאְחֵמי ֵליה ְוָאַמר, ָיַדע ְּראו ֵבן ְדִאְתְיִליד ּבְ ּ ִתיב. ּ ּוַעל ָדא ּכְ ֵתר ִאיׁש ) ירמיה כג(, ּ ִּאם ִיּסָ
ִמְסָתִרים ַוֲאִני ֹלא ֶאְרֶאּנ ּּבַ ַּאל ִתְקֵרי ֶאְרֶאּנו ֶאָלא ַאְרֶאּנו, ּוּ ּּ יה, ּ לון ּבֵ ְּדִיְסַתּכְ ּ ּוְבִגין ְדִאְתְגֵלי ַקֵמיה . ּּ ּ ּּ ּ ּ

ִריך הוא א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ְרעוֵתיה ַיֲעֹקב, ָּ ְּדָהא ָלאו ְלַדְעָתא ֲהָוה וְבֹאַרח ְקׁשֹוט ִהְרֵהר ּבִ ּ ּ ּּ ָּלא ִאיְפַסל ִמגֹו , ּ ּ
ין ְבִטין ַקִדיׁשִ ְּדִאי ָלאו ָהִכי ֲהוה ִאיְפַסל, ּׁשִ ּ.  

ָרא ִאיהו ְוָעִביד עֹוָבָדא ּוְבִגין ְדִהְרהוָרא ִעּקָ ּ ּ ִריך הוא ְדֲהָוה ָיַדע ַההוא ִהְרהוָרא, ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ּ ֲאַתר , ָּ ּּבְ
ָקא ְּדִאְתַדּבְ ַהִהיא ִטָפה ַקְדָמָאה. ּּ ִכירוָתא, ּּבְ ִּאְסַתַמר ֵליה ּבְ ּ ּּ ִּדְכִתיב, ּ כֹור ) ברי הימים א הד(, ּ י הוא ַהּבְ ּּכִ

כֹוָרתֹו ְליֹוֵסף', ְוגו ִּנְתָנה ּבְ ַהִהיא ִטָפה. ּ ק ּבְ ַההוא ֲאַתר ְדִהְרהוָרא ָאְזָלא ְוִאְתָדּבַ ּּבְ ּ ּּ ּ ּ ק , ּ ַּתָמן ִאְתָדּבַ ּ ּ ּ
כֹוָרה ְּוִאְתָמַסר ַההוא ּבְ כֹוָרה ֵמְראוֵבן. ּ ְּוִאְתְנִטיַלת ּבְ ּ ֲאַת, ּ ְּוִאְתָמַסר ּבְ הּ ק ּבָ ּר ְדִהְרהוָרא ִאְתָדּבַ ּ ּ ָרֵחל . ּּ ּבְ
ק ְרעוָתא ִּהְרֵהר ְוִאְתָדּבַ ּּ ִכירוָתא, ּ ק ּבְ ָרֵחל ִאְתָדּבַ ּּבְ ּּ ָבה, ּ ַתר ִהְרהוָרא וַמֲחׁשָ ְּוכָלא ִאְתַהַדר ּבָ ּ ּּ ּ ּ.  

ַגְווָנא ָדא ָבה, ּכְ ִּהְרהוָרא וַמֲחׁשָ יכו, ּ ך ְמׁשִ ָּעִביד עֹוָבָדא ְוִאְתְמׁשַ ָ ר ָנׁש ּבְ, ּ ק ּבַ ָּכל ַמה ְדִאְתָדּבַ ּּ
ִסְתָרא ִּדְכִתיב, ּּבְ ֹּלא ִתְהֶיה אשת ַהֵמת ַהחוָצה ְלִאיׁש ָזר) דברים כה(, ּ ּ ּ ּ ְוָהָכא , ְּיָבָמה ָיֹבא ָעֶליָה, ּּ

ָקא ִּאְצְטִריך ִהְרהוָרא וְרעוָתא ְלִאְתַדּבְ ּ ּ ּּ ּ ָבה. ָּ ּוְבַההוא ְרעוָתא וַמֲחׁשָ ּ ּ יך ְמׁשִ, ּּ ּיכו ְוָעִביד עֹוָבָדא ָָמׁשִ
ְָדִאְצְטִריך ָמא ְדִמיָתא ֵמָעְלָמא, ּ ְתֵצי ׁשְ ְּוָלא ִיׁשְ ּ ּ.  

ָמתֹו ֵאָליו ֶיֱאֹסף) איוב לה(ְּוִסְתָרא ָדא  ים ֵאָליו ִלּבֹו רוחֹו ְוִנׁשְ ִּאם ָיׂשִ ְּדָהא ַוַדאי ְרעוָתא , ּ ּ ּ ּ
ָבה יכו, ּוַמֲחׁשָ יך ְמׁשִ ָּמׁשִ ָכ, ָ ָל ַמה ְדִאְצְטִריךְוָעִביד עֹוָבָדא ּבְ ּ ְצלֹוָתא ִאְצְטִריך ְרעוָתא , ְּוַעל ָדא. ּ ּּבִ ּ ּ ּּ ָ

ְּוִהְרהוָרא ְלַכְווָנא ִריך הוא, ּ א ּבְ ָכל ִאינון פוְלָחִנין ְדקוְדׁשָ ּוֵכן ּבְ ּ ּ ּ ָּ ָבה ָעִביד עֹוָבָדא, ּ ִּהְרהוָרא וַמֲחׁשָ ּ ,
ָכל ַמה ְדִאְצְטִריך יכו ּבְ יך ְמׁשִ ָוָמׁשִ ָּ ּ ּ   )תרי תורהכ ס''ע. (ּ

א ְראו ֵבן ְסָתם י ַאּבָ ְמעֹון ְוֵלִוי, ָּאַמר ִרּבִ ׁשִ ִליל ּבְ ה. ְּדִאְתּכְ א ''ס(. ֵּלָאה ָהִכי ֲהָוה ַדְעּתָ
ה ָבִנים)בראשית כט(, ּ ִדְכִתיב)רעותא לׁשָ י לֹו ׁשְ י ָיַלְדּתִ י ֵאַלי ּכִ ּ ַהַפַעם ִיָלֶוה ִאיׁשִ ִגין . ּ ּבְ

ָלָתא ְדִמְתַחּבְ ְּדֲהָוה ּתְ ֲחָדאּ   .ָרן ּכְ

  א''דף קנה ע
ְּדָהָכא הוא, ְוָתא ֲחֵזי ְּדָהא ְרִתיָכא ִעָלָאה. ּ הו, ּ ר ּבְ א ְדִאְתַחּבַ ֲּאָבָהן ְוָדִוד ַמְלּכָ ְּוֻכְלהו , ּ ּ

ע ִאינון ְרִתיִכין ִעָלִאין ַּאְרּבַ א, ּ ָמא ַקִדיׁשָ ְמעֹון ֵלִוי, ְּוַעל ָדא. ָּרָזא ִדׁשְ ְלָבַתר , ְּראוֵבן ׁשִ
ּה ְדָיִרית ַמְלכוְּיהוָד ֲאַתר ָדא, ְּוַעל ָדא, ּ ְלהו ּבְ ּּכֻ ּ  )א דא בתר דא דכתיב''ס(ּוְכִתיב . ּ

ֲעֹמד ִמֶלֶדת)בראשית כט(' ְוגו' ּ ַהַפַעם אֹוֶדה ֶאת ה)בראשית כט( ִגין ְדָהָכא , ּ ַוּתַ ּּבְ
ע ָסְמִכין ְכָללו ַאְרּבַ ּתַ ַהאי' ָרה אֹוֶדה ֶאת הַמאי ַטֲעָמא ָאְמ', ַּהַפַעם אֹוֶדה ֶאת ה. ִּאׁשְ , ּבְ



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]294דף [ -ּ

ֻכְלהו ְּוָלאו ּבְ ל ִזְמָנא , ֶּאָלא ֵמָהָכא. ּ ָגלוָתא) א''דף קנה ע(ּכָ ָרֵאל ּבְ ִּדְכֶנֶסת ִיׂשְ ָמא , ּ ׁשְ
ִלים הוא א ָלאו ׁשְ ַּקִדיׁשָ ּ.  

א ֲחֵזי ִנין ֲהוו ַעד ְדאֹוִליַדת ִליהוָדה, ּתָ ב ִדְתַלת ּבְ ַּאף ַעל ּגַ ּ ּ ְר, ּ ִלים ּכֻ . ְסָייאָלא ׁשְ
ך ַהַפַעם אֹוֶדה ֶאת ה ּוְבִגיֵני ּכָ ְ ֻכְלהו', ּ ְּוָלא ּבְ ֲעֹמד ִמֶלֶדת, ּ ְּוַעל ָדא ַוּתַ  )א''ו ע''קפ(ַמאי . ּ

ֲעֹמד ְרְסָייא ַעל ַסְמכֹוִהי, ַוּתַ ֲעֹמד)ותעמד עד הכא(. ְּדָקְייָמא ּכֻ ֲעֹמד , ְּדָהא ַעד ָהָכא,  ַוּתַ ַוּתַ
ִיחוָדא ַחד אן וְלַת, ּּבְ א ַעְלָמא ְדִפירוָדא ִאיהוִּמּכָ ּּתָ ִנין . ּ ֵרין ּבְ ְּוִאי ֵתיָמא ִאינון ּתְ

ַגְווָנא ָדא, ְּדאֹוִליַדת ְלָבַתר רו, ָלא. ּּכְ ִאֵלין ִאְתַחּבְ ִרין ּבְ ְּדָהא ִאינון ּתְ ּ ית , ּּ ִגין ְדׁשִ ּּבְ
ֲחָדא ִאינון ִּסְטִרין ְדָעְלָמא ּכְ ּ.  

ְב, ְוָתא ֲחֵזי ֵריַסר ׁשִ ְלהו ּתְ ּּכֻ ַהאי ַעְלָמא ִניְנהו, ִטיןּ ָרֵאל ּבְ ּקוֵני ִדְכֶנֶסת ִיׂשְ ּּתִ ּ ,
ָנא ְנהֹוָרא ִעָלָאה  ּקְ ָמה ְדִאְתֲחֵזי)א''ז ע''ע(ְּלִאְתּתַ ָרא ְדֹכָלא , ּ אוְכָמא ּכְ ְּוְלֲאָתָבא ִעּקְ

ַגְווָנא ַחד ָקְייֵמי. ְּלַאְתֵריה ְלהו ָעְלִמין ּכְ ּּכֻ ְכַלל ַעְלָמ, ּ ּתַ ַגְווָנא ּוְבַהאי ִאׁשְ ָאה ּכְ ּתָ א ּתַ
  .ְּדַעְלָמא ִדְלֵעיָלא
ׂשָכר ְזבולון ִּיּשָׂ ִנין, ּ ית ּבְ ְכָללו ׁשִ ּתַ ית ִסְטִרין ְדַעְלָמא, ָּהָכא ִאׁשְ ַגְווָנא ָדא. ּׁשִ ֵני , ּכְ ּבְ

ע ָפחֹות ִאינון ַאְרּבַ ִאֵלין, ַּהּשְׁ רו ּבְ ְּוִאְתַחּבְ ִרין ְדִמְתַחּבְ. ּ ע ִקׁשְ ְּוִאֵלין ַאְרּבַ הוּ , ָּרן ּבְ
ְּואוְקמוָה ִתיב, ּ ְיָתה)מלכים א ז(, ְּוַעל ָדא ּכְ ָפחֹות ,  ְוָכל ֲאֹחִריֶהם ּבָ ב ִדְבֵני ׁשְ ַּאף ַעל ּגַ

ְיָתה, ִּניְנהו   .ּבָ
י ִחְזִקָיה ָאַמר ָאה, ִאי ָהִכי, ִרּבִ ּתָ ל ַמה ְדאֹוִליד ַעְלָמא ּתַ ָמר ּכָ ִּפירוָדא ִאיהו, ָּהא ִאּתְ ּ ּ ,

ִת ם ִיָפֶרד)בראשית ב(, יבְּדָהא ּכְ ּ וִמּשָׁ יֹוֵסף וִבְנָיִמין, ּ יָמא ּבְ ִּאי ֵתיָמא ְדַעְלָמא ַחד , ַּמה ּתֵ
י ַהּנֵ ְּדָהא ָלא ָנְפקו ֵמַעְלָמא ִעָלָאה. ָּלאו ִאיהו, ּבְ ּ ָאה ַמה ְדאֹוִליַדת אֹוִליַדת , ּ ּתָ ְּוַעְלָמא ּתַ

א ְוָלא ְלֵעיָלא ְּוִאי ָהִכי ִפירוָדא , ְלַתּתָ   .ִּאיהוּ

  ב''דף קנה ע
ֵקיה א וְנׁשָ י ַאּבָ ֲּאָתא ִרּבִ ָּאַמר ֵליה ִמָלה ָדא ָסִתים ִאיהו. ּ ן , ּּ ּקַ ְּדָהא ַעְלָמא ִעָלָאה ִאְתּתַ ּ

ְתֵריַסר ְדִאינון ִמִדיֵליה ּּבִ ּ ּ א ֲחֵזי. ּ ָאה , ָּרָזא ְדִמָלה, ֲאָבל ּתָ ּתָ ָכל ִזְמָנא ַצִדיק ֵמַעְלָמא ּתַ ּּבְ
יה ָנִפיק, ָנִפיק ְוָעִייל יה ָעִייל וִמּנֵ ּּבֵ ּ ך. ּ ְוְבִגין ּכָ ֲאַתר ָדא, ּ ֵני ּבְ ָרא הוא ְלֵעיָלא , ִּאְתּבְ ְּוִעּקָ

א ָרא הוא ְלַתּתָ ָאה )א צדיק ביה עייל ביה נפיק''ס(, ְּוִעּקָ ּתָ ִּאיהו ) ב''דף קנה ע(ּ וְבַעְלָמא ּתַ
ִדיר ְלעֹוָלם ִתיב, ּתָ ֵצאת )בראשית לה(, ּכְ י ֵמָתה ַוְיִהי ּבְ ה ּכִ   .ַּנְפׁשָ

ָאה ּתָ ַהאי ַעְלָמא ּתַ א ֲחֵזי ּבְ יה ָנִפיק)א''ט ע''שמות רנ(ַּצִדיק , ּתָ יה ָעִייל וִמּנֵ ּ ּבֵ ּ ד , ּ ּכַ
ִדיק, ֲּעִייל ָרָזא ְדיֹוֵסף ַהּצַ ִּאיהו ּבְ ָרָזא ְדִבְנָיִמין ֲהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ ד ָנִפיק ּבְ ּּכַ בראשית (, ּ

ֵצאת ַנ)לה י ֵמָתה ַוְיִהי ּבְ ה ּכִ ה, ְּפׁשָ ה, ַּמאן ַנְפׁשָ ָּדא ַצִדיק ְדָנִפיק ִמּנָ ּ ּ ּ.  
ְנָיִמין ן אֹוִני, ְוָדא ּבִ ַעְלָמא ְדִפירוָדא, ִנְקָרא ּבֶ א ּבְ יַבת ְדאֹוִליַדת ְלַתּתָ ְּדֲחׁשִ ּ ּ ּ ,

ִאינון ְלֵעיָלא ֲארו ַחד ָסֵרי ּבְ ּתָ ְּוִאׁשְ ְנָיִמי. ּ ִתיב ְוָאִביו ָקָרא לֹו ּבִ ן ָיִמיןַמה ּכְ ְּדָהא , ן ּבֶ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]295דף [ -ּ

ַעְלָמא ִעָלָאה ַלק ְלֵעיָלא ּבְ ִּאְסּתַ ְנָיִמין , ְּדַכד ִאְתֲאִביד יֹוֵסף. ּ ִלים )ב''ג ע''קנ(ּבִ  ַאׁשְ
ָאה ָעִייל ְוָנַפק. ַּאְתִריה ּתָ ַעְלָמא ּתַ ְּוַעל ָדא ַצִדיק ּבְ ך יֹוֵסף וִבְנָיִמין ְוֻכְלהו , ּ ִגין ּכָ ּּבְ ּּ ְ

ִריַסר ַגְוו, ּתְ ִיחוָדא ַחדּכְ ',  אֹוֶדה ֶאת ה)ב''ח ע''קע(ּ ַהַפַעם )בראשית כט(. ָּנא ִדְלֵעיָלא ּבְ
ְמעֹון ָפַתח ְוָאַמר י ׁשִ ִרים ְוֵעָדה'  אֹוֶדה ה)תהלים קיא(, ִּרּבִ סֹוד ְיׁשָ ָכל ֵלָבב ּבְ ָכל , ּבְ ּבְ

ֵעי ֵליה, ֵלָבב ָכל ֵלב ִמּבָ ָמ, ֶּאָלא. ּּבְ ָרָזא ִעָלָאה ִדׁשְ ָּדִוד ּבְ אּ ֵעי ֵליה , ּא ַקִדיׁשָ ָּקא ּבָ
ִריך הוא א ּבְ ְּלאֹוָדָאה ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ ֵיֶצר טֹוב וְבֵיֶצר ָרע' אֹוֶדה ה, ְּ ָכל ֵלָבב ּבְ ְּוִאֵלין , ּּבְ

ֵרין ִסְטִרין ָמאָלא, ּתְ   .ַחד ָיִמיָנא ְוַחד ׂשְ
ִרים ְוֵעָדה סֹוד ְיׁשָ ָאר ִסְטִרין ְדַהאי ַעְל, ּבְ ִּאֵלין ִאינון ׁשְ ּ ַגְווָנא , ְּדָהא ֵלָבב, ָמאּ ּכְ

ִרים. ְדָדרֹום ְוָצפֹון סֹוד ְיׁשָ ָאר ִסְטֵרי ַעְלָמא, ּבְ ִּאֵלין ִאינון ׁשְ ַגְווָנא , ּ ית ּכְ ְּדִאינון ׁשִ ּ
ָּדא הוא ֲאַתר ִדיהוָדה, ְוֵעָדה. ִדְלֵעיָלא ּ ּ ֵדם)תהלים קלב(, ּוְכִתיב, ּ .  ְוֵעדֹוִתי זֹו ֲאַלּמְ

ִתיב . 'ּ ִויהוָדה עֹוד ָרד ִעם ֵאל ְוגו)הושע יב(, ּוְכִתיב י ֶנֶגד )תהלים קלח(ּכְ ָכל ִלּבִ ָ אֹוְדך ּבְ

ֶרָך ֲאַתר ַחד ָקֲאַמר, ֱּאלִהים ֲאַזּמְ ֶרָך, ָהָכא ּבְ ִּדְכִתיב ֶנֶגד ֱאלִהים ֲאַזּמְ י ַהאי . ּ ְּדָהא ְלַגּבֵ
יָרָתא א ָקֲאַמר ׁשִ יִמיָנא, ַדְרּגָ ָרא ֵליה ּבִ   .ְּלַחּבְ

א ֲח ָכל ִסְטִרין, ֵזיּתָ ִמְזָרח, ְּיהוָדה ָאִחיד ּבְ ָדרֹום ְוָאִחיד ּבְ ַטר . ָאִחיד ּבְ ְּדָהא ִאיהו ִמּסְ ּ
ָמאָלא ָקא ַאְתָיא ָדרֹום)א''ג ע''שמות רכ(, ׂשְ פֹון ְוָאִחיד ּבְ ּצָ ירוֵתיה ּבַ ּ ְוׁשֵ ִגין ְדִאיהו , ּ ּּבְ ּ

גוָפא ִגין ּכָ, ָּאִזיל ִליִמיָנא ְוִאְתֲאִחיד ּבְ ֲעֹמד . 'ּ ַהַפַעם אֹוֶדה ֶאת ה)בראשית כט(ְך ּבְ ַוּתַ
ֲעֹמד, ִּמֶלֶדת ְדָקא ָיאֹות, ַוּתַ ִקיוָמא ְדָקְייָמא ּכְ ְּדָקְייָמא ּבְ ּ ן ּכָֹלא ְרִתיָכא , ּּ ּקַ ְּדָהא ִאְתּתַ ּ

א   .ַּקִדיׁשָ
ְמעֹון ָנַפק ְלִקְרָייָתא י ׁשִ י ִחָי, ַרּבִ א ְוַרּבִ י ַאּבָ ן ֵליה ַרּבִ ִּאְזַדּמַ ּ י יֹוֵסיּ יָון ְדָחָמא , יא ְוַרּבִ ּּכֵ

ְָאַמר ַחְדתוֵתי ְדאֹוַרְייָתא ִאְצְטִריך ָהָכא, לֹון ּ ָלָתא ִאֵלין, ּ ָּיְתבו ּתְ ָעא )א יומין''ס(, ּ ד ּבָ  ּכַ
ל ַחד ְוַחד ְקָרא, ְלֵמיַזל   .ָּפַתח ּכָ

א ָפַתח ְוָאַמר י ַאּבָ ', ּ ִהָפֶרד לֹוט ֵמִעּמֹו ְוגוָאַמר ֶאל ַאְבָרם ַאֲחֵרי'  ַוה)בראשיתיג(, ִּרּבִ
א ָנא ֵעיֶניך וְרֵאה ְוגו ּׂשָ יר. 'ָ ְּוִכי ְלפום ֵחיזו ְדַאְבָרָהם ָיִרית ַאְרָעא ְוָלא ַיּתִ ה . ּ ּמָ ַעד ּכַ

ר ָנׁש ע אֹו ָחֵמׁש ַפְרֵסי, ָחֵמי ּבַ ַלת ַפְרֵסי אֹו ַאְרּבַ ּּתְ ל )בראשית יג(ְּוִאיהו ָאַמר , ּ י ֶאת ּכָ  ּכִ
ה רֹוֶאה ְוגוָהָאֶרץ ֲא ר ַאּתָ   .'ׁשֶ

  א''דף קנו ע
ע ִסְטִרין ְדַעְלָמא ָחֵמי, ֶּאָלא יָון ְדַאְרּבַ ּּכֵ ל ַאְרָעא ָחֵמי, ּ ע ִסְטֵרי ְדָעְלָמא. ּכָ , ְּדָהא ַאְרּבַ

ָלָלא ְדָכל ָעְלָמא ָרֵאל, ּתו. ּכְ ִריך הוא ַעל ַאְרָעא ְדִיׂשְ א ּבְ ְּזַקף ֵליה קוְדׁשָ ּ ) א''דף קנו ע(, ְּ
ִסְטֵרי ְדַעְלָמאְוַא יָרא ּבְ ְּחֵמי ֵליה ְדִאיִהי ְקׁשִ ַגְווָנא ָדא. ְּוֲהָוה ָחֵמי ּכָֹלא, ּ ַּמאן ְדָחֵמי , ּכְ

ְמעֹון י ׁשִ ל ַעְלָמא ָחֵמי, ֵּליה ְלַרּבִ א, ּכָ   .ֶּחְדָווָתא ְדֵעיָלא ְוַתּתָ
י ִחָייא ְוָאַמר  ָּפַתח ִרּבִ ה ׁשֹוֵכ)בראשית כח(ּ ר ַאּתָ ה  ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ְנּנָ ָב ָעֶליָה ְלך ֶאּתְ

ָוְלַזְרֶעך ִריך הוא, ּ א ּבְ ְלחֹודֹוי ַאְבַטח ֵליה קוְדׁשָ ְּוִכי ַההוא ֲאַתר ּבִ ּ ּ ין אֹו , ְּ ע ַאּמִ ְּדָהא ַאְרּבַ



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]296דף [ -ּ

יר א ֲהוו ְוָלא ַיּתִ ִזְמָנא ַההוא, ֶּאָלא. ַּחְמׁשָ ין, ּּבְ ע ַאּמִ ִאינון ַאְרּבַ א , ּּבְ ִפיל ֵליה קוְדׁשָ ּּכָ ּ
ִרי ָרֵאלּבְ ל ַאְרָעא ְדִיׂשְ ּך הוא ּכָ ָלָלא ְדָכל ַאְרָעא. ְ ח ַההוא ֲאַתר ּכְ ּכַ ּתַ ּוַמה ַההוא , ִּאׁשְ ּ

ָלָלא ְדָכל ַאְרָעא ְמעֹון ְדִאיהו ּבוִציָנא ְדָכל ַאְרָעא, ֲּאַתר ִאיהו ּכְ י ׁשִ ִּרּבִ ּ ה , ּ ּמָ ַעל ַאַחת ּכַ
ָכל ַעְלָמא ִקיל ּכְ ה ְדׁשָ   .ְּוַכּמָ

י  ֻכְלהו ְדאֹוִליַדת', ַּהַפַעם אֹוֶדה ֶאת ה, יֹוֵסי ְוָאַמרָּפַתח ִרּבִ ְּוִכי ּבְ ּ ָלא ִאְתֲחֵזי , ּ
ַהאי ִריך הוא ֶאָלא ּבְ א ּבְ ְּלאֹוָדָאה ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ ּ ָרא ְרִביָעָאה . ְּ ֶּאָלא ְיהוָדה ִאיהו ּבְ ּ ּ

ְרְסָייא ְרְסָייא, ְלּכֻ ִלים ְלּכֻ ך. ְּוִאיהו ַאׁשְ ְוְבִגין ּכָ ְלחֹודֹויְּיהו, ּ ְרְסָייא , ָדה ּבִ ּקוָנא ְדּכֻ ּּתִ
ּוְסָמָכא ְדֻכְלהו ְסָמִכין ּ אברהם ויצחק ויעקב וכדין אתא דוד מיהודה ואשלים , א דהוו תלת''נ(. ּּ

 )מרגלוהי דכורסייא) רגלוהי' א ד''ס(ת ''ועל כך אקרי יהודה דאיהו שמא קדישא והדל, לכרסייא
ל ַע ְמעֹון ְדָנִהיר ּכָ י ׁשִ ִגיֵניהִּרּבִ ה ּבוִציִנין ָנֲהִרין ּבְ אֹוַרְייָתא ְוַכּמָ ְּלָמא ּבְ ה , ּ ּמָ ַעל ַאַחת ּכַ

ה   .ְוַכּמָ

ֶדה ְוגו) שם(ִּסְתֵרי תֹוָרה  ׂשָ יֵמי ְקִציר ִחִטים ַוִיְמָצא דוָדִאים ּבַ ַּוֵיֶלך ְראוֵבן ּבִ ּּ ּּ ל , ְּתַנן. 'ָּ ּכֹוס ׁשֶ

ְרָכא ָרָכה ָלא ִאְתּבָ ך.  ְיִמיָנאֶּאָלא ִבְסַטר, ּּבְ ָוְבִגין ּכָ ָרָכה, ּ ל ּבְ י ּכֹוס ׁשֶ עֹוד ְדִאְתַער ְיִמיָנא ְלַגּבֵ ּּבְ ּ ,
ָמאָלא ָלא ְתַסֵייַע ַתָמן ּׂשְ ּ ַההוא ּכֹוס. ּּ ח ִעיָלה ּבְ ּכַ ְּדָהא ְיִמיָנא ַאׁשְ י ַעְלָמא ִעָלָאה, ּּ ְּלִאְתָעָרא ְלַגּבֵ ּ .

ַּוֵיֶלך ְראוֵבן, ְּוִסְתָרא ָדא ָ ָדרֹום. ָרא ְדָדרֹוםָּדא ִסְט, ּ ך ִדְגֵליה ּבַ ִגין ּכָ ּּבְ ּ ּ א ִלְתֵריַסר ְתחוִמין, ָ ְּדִאיהו ֵריׁשָ ּ ּּ ּ ,
ְּוִתיאוְבֵתיה ִדְסַטר ָדרֹום ּ ּ ּּ ָחא ִעיָלה ְוִתְקרֹוָבא ְלַמְטרֹוִניָתא ְלָבְרָכא ָלה, ּ ּכָ ְּלַאׁשְ ּ ּ ּ.  

ִתיב ֶדה, ַּמה ּכְ ׂשָ ַּוִיְמָצא דוָדִאים ּבַ ּ ָכל ִאינון ְגִניִזין ִדיָלהֲאַזל ְלַח, ּ א ּבְ ְּפׂשָ ּ ּּ ֶדה , ּ ַהאי ׂשָ ח ּבְ ּכַ ְוַאׁשְ
ִּאינון דוָדִאים ּ ְּוֲעַלְייהו ִאְתָמר , ּ ַּהדוָדִאים ָנְתנו ֵריַח) שיר השירים ז(ּ ּ ְּוִאינון ְתֵרין , ּּ ) א''ב ע''קנ(ּ

רוִבים ְּדִאינון ִתּקוִנין ִדיָלה, ּּכְ ּ ּ ּ ְּלִאְתָעָרא ִאְתָערו, ּּ ּ ֶדה,  ְלֵעיָלאּ ָכל ִאינון ִתּקוִנין ְדַהאי ׂשָ ְּדָהא ּבְ ּ ּ ֵּלית , ּּ
י ֵעיָלא ִּתּקוָנא ְדִיְתַער ְלַגּבֵ ּּ רוִבים, ּ ר ּכְ   .ּּבַ

ה ְּסַטר ָדרֹום ֵאיָמַתי ִאְתַער ְלַגּבָ ּּ ָחא ִעיָלה ְלָבְרָכה ָלה, ּ ּכָ ְּלַאׁשְ יֵמי ְקִציר ִחִטים. ּ ִזְמָנא ִדְפִליַגת , ּּבִ ּּבְ ּ ּ
ָלָלא ְלאוְכלוָסָהאח ּוַלק ׁשְ ּ ְּוֻכְלהו ַחְצֵדי ַחְקָלא, ּ ּ ִּמָיד ַוָיֵבא אֹוָתם אל ֵלָאה ִאמֹו. ּ ּ ּ ְּוִאְתָערו , ָסִליק ֵריָחא, ּ ּ

ִּדְלהֹון ְלַגֵבי ַעְלָמא ִעָלָאה ָיא, ּ ּסְ ִגין ְדִאְתַער , ַּעְלָמא ְדִאְתּכַ ּּבְ ְרָכאן ְלַעְלָמא ַתָתָאה) א דיתער''נ(ּ ּּבִ ּ.  

ְרָכא ִּאינון דוָדִאים ָנְקִטין ְוָיֲהִבין ְלָכל ַעְלִמין, ְּוַכד ִאְתּבָ ּ ִּדְכִתיב, ּ ַּהדוָדִאים ָנְתנו ) שיר השירים ז(, ּ ּ ּּ
ל ְמָגִדים ֵּריַח ְוַעל ְפָתֵחינו ּכָ ּ ד ִאינון ָנְתנו ֵריַח. ּ ּּכַ י, ּּ ַּההוא ֵריָחא ָנִקיט ֵליה ְסַטר ָדרֹום ְלִאְתָעָרא ְלַגּבֵ ּ ּ ּ 

ל ְמָגִדים, ַּעְלָמא ִעָלָאה ִּמָיד על ְפָתֵחינו ּכָ ּ ּ   .ֵמַעְלָמא) א מכלא''ס(ְּוָכל טוָבא ָלא ָחִסיר , ּ

י ַעְלָמא ִעָלָאה ַּעְלָמא ַתָתָאה ָלא ִאְתַער ְלַגּבֵ ּ ּ ד ִאינון דוָדִאים ַיֲהִבין ֵריָחא ִליִמיָנא, ּ ֶּאָלא ּכַ ּ ּ יָון , ּ ּכֵ
ְּדִאינון ָיֲהִבין ֵריָחא ִל י ַעְלָמא ִעָלָאה, יִמיָנאּ ִּויִמיָנא ִאְתַער ְלַגּבֵ ֲאָלא , ּ ִּמָיד ַעְלָמא ַתָתָאה ִאְתַער ְלׁשָ ּ ּ ּ

ַָמה ְדִאְצְטִריך ּ ִתיב. ּ ִנך) בראשית ל(, ַּמה ּכְ ַָוֹתאֶמר ָרֵחל אל ֵלָאה ְתִני ָנא ִלי ִמדוָדֵאי ּבְ ּ ּ ּ ַהב ִלי , ּ
ְרָכאן ֵמַההוא ִאְתָערו ּּבִ ְּדִאינו, ּּ י ְסַטר ְיִמיָנאּ ּן דוָדִאים ְדִאְתַער ְלַגּבֵ ּ ּ ּ.  

ֶחְדָוה ֵדין ַעְלָמא ִעָלָאה ּבְ ֲעׁשוע, ּּכְ ׁשִ ה, ּּבְ ָּאִתיב ְלַגּבָ י, ּ ְּוֲאְמַרת ַהְמַעט ַקְחֵתך ֶאת ִאיׁשִ ּ י , ָּ ִאָמא ְלַגּבֵ ּּכְ
ַרָתא ֲעָלה ְדַעְלָמא ִעָלָאה ַיֲעֹקב ִאיהו. ּּבְ ּוִאי ָהִכי ּבַ א ָתִדיר, ִכיָלאו ָה. ּּ ֶּאָלא ִתיאוְבָתא ְדַאּבָ ּ ּּ ָלאו , ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]297דף [ -ּ

ַרָתא ְדָנא, ִּאיהו י ּבְ ֶּאָלא ְלַגּבֵ ת) דאיהי(, ּ ְּדַהאי ּבַ ה ָתִדיר, ּ ְּרִחימו ִדיֵליה ְלַגּבָ ּ ּ ת , ּ ִגין ְדִאיִהי ּבַ ּּבְ ּ
ִנין ית ּבְ ין ׁשִ ִנין, ְּיִחיָדָאה ּבֵ ית ּבְ ּוְלָכל ִאינון ׁשִ ּ ָּפִליג לֹון חו, ּ ָזן וַמְתָנןּ ָּלִקין וְנַבְזּבְ ּ ְּוָלה ָלא ָפִליג, ּ ְּוֵלית , ּ

לום ָּלה ְירוָתא ּכְ ּ ל ָדא, ּּ ִתיאוְבָתא וְרִחימו ַיִתיר ִמּכָֹלא, ְּוַעל ּכָ ה ּבְ ַגח ּבָ ִּאיהו ַאׁשְ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ.  

ת ְרִחימו ִדיֵליה ָקָרא ָלה ּבַ ּּבִ ּ ּ ָּלא ָסִפיק ֵליה ָדא, ּ ּ ְּוָקָרא ָלה ָאחֹות, ּ ָּלא ָסִפיק ֵליה ָדא, ּ ּ ָּקָרא ָלה , ּ
ׁשום ִאֵמיה ֵּאם ּבְ ָּלא ָסִפיק ֵליה ָדא, ּּ ּ ֵמיה, ּ ׁשְ ָּקָרא ָלה ּבִ ִּדְכִתיב, ּ ְּוַהָחְכָמה ֵמַאִין ִתָמֵצא) איוב כח(, ּ ּ ּ ,

ה, ְּוַעל ָדא. ָּחְכָמה וַדאי ַּעְלָמא ִעָלָאה ֲאְמַרת ְלַגּבָ ּ ַּהְמַעט ַקְחֵתך ֶאת ִאיׁשִ, ּ ְּדָכל ְרִחימו ִדיֵליה , יָּ ּ ּ
ך ועל ָדא ך ָלך ְלַגּבָ ִּאְתְמׁשַ ָ ָ ָ ַרָתא. ּ י ּבְ ֲעׁשועא וְרִחימו ִאיָמא ְלַגּבֵ ׁשַ ּּבְ ּ ּ ּ ּ.  

ָּמה ֲאִתיַבת ִאיִהי ב ִעָמך ַהַלְיָלה) בראשית ל(, ּ ּכַ ָּלֵכן ִיׁשְ ָ ָכל ֲאַתר. ּ בוָעה ִאיִהי, ָלֵכן, ּּבְ ב. ּׁשְ ּכַ , ִיׁשְ
ב ּכַ י ְדכוָרא. ַּמהו ִיׁשְ ָכל ֲאַתר ִתּקוָנא ְדנוְקָבא ְלַגּבֵ ִכיָבה ּבְ ֶּאָלא ׁשְ ּ ּ ּ ּ ְלהו, ּ ְּלָאֳעָלא ָבה ִציוָרא ְדַאְתָוון ּכֻ ּ ּ ּּ ּ ּּ ,

ב ּכַ ּׁש ָדא ִאיהו ַעְלָמא ִעָלָאה''י. ב''ׁש ּכַ''ִי, ְּוָדא ִאיהו ִיׁשְ ּ ָּרָזא ְדאֹוַרְייָתא ְנקוָדה ) ב רזא''א כ''ס(, ּ ּ
ה כְּד, ְטִמיָרא ִּאְתַער ְלַגּבָ ב, ּב ַאְתָוון''ּ ּכַ ִּדְכִתיב, ּש ַעְלָמא ְדָאֵתי''י, ְּוָדא הוא ִיׁשְ ְלַהְנִחיל ) משלי ח(, ּ

ל כ''כ. אֹוֲהַבי ֵיׁש ּב ְנקוָדה ִעָלָאה ְדָאִעיל ּכָ ָּרָזא ְדָכל אֹוַרְייָתא. ּב ַאְתוון''ּּ ב. ּ ּכַ ב , ְּוָדא הוא ִיׁשְ ּכַ ִיׁשְ
ִָעָמך ַיֲעֹקב ִתיבּ ב ִעָמך, ּ ָלא ּכְ ּכַ ֶָאָלא ִיׁשְ ּ ך. ּ ַָההוא ְטִמיָרא ְדִאְתֲחֵזי ְלִאְתָעָרא ְלַגּבָ ּ ּ ּ ִאְתָערו , ּ ְּוכָלא ּבְ ּ ּ

ְּדִאינון  ּדוָדִאים) דכולהו(ּ ְרִחימו, ּ ִתיב ּבִ ּוֹכָלא ּכְ ּ ּ.  

יֵמי ְקִציר ִחִטים ַוִיְמָצא דוָדִאים ּבַ)בראשית ל( ּ ַוֵיֶלך ְראוֵבן ּבִ ּ ּּ ֶדהְּ י ִיְצָחק ָפַתח . ּשָׂ ִּרּבִ
יך ה)תהלים קד(, ְוָאַמר ָ ָמה ַרּבו ַמֲעׂשֶ יָת ָמְלָאה ָהָאֶרץ ִקְנָיֶנך' ּ ָחְכָמה ָעׂשִ ָלם ּבְ ָּכֻ ַהאי . ּ

ְּקָרא אוְקמוָה ה ֲאַתר, ּ ַכּמָ ִריך הוא, ֶּאָלא. ּבְ א ּבְ ַּמאן ָיִכיל ְלִמְמֵני עֹוָבדֹוי ְדקוְדׁשָ ְּדָהא . ְּ
ה ֵח ּמָ ְרָייןּכַ ְנָיין ָדא ִמן ָדא, ּיִלין וַמּשִׁ ְּמׁשַ ָנא, ּ ּבְ ְּדֵלית לֹון חוׁשְ ִזְמָנא ָחָדא. ּ ְּוֻכְלהו ּבְ ּ ,

ִזְמָנא ָחָדא ַמְרְזָפא ְדַאִפיק ִזיִקין ְלָכל ִסְטִרין ּבְ ּּכְ ִריך הוא. ּ א ּבְ ך קוְדׁשָ ּּכָ ְּ ה , ְ ּמָ ַּאִפיק ּכַ
ְנָיין ָדא ְרָיין ְמׁשַ ִּזיִנין וַמּשִׁ ִזְמָנא ָחָדא, ּ ִמן ָדאּ ָנא ְוֻכְלהו ּבְ ּבְ ְּדֵלית לֹון חוׁשְ ּ ּּ.  

א ֲחֵזי ֲחָדא, ּתָ ִדּבוָרא וְברוָחא ּכְ ּּבְ ּ ְדַבר ה)תהלים לג(ִּדְכִתיב , ִאְתֲעִביד ַעְלָמא, ּ '  ּבִ
ל ְצָבָאם ַמִים ַנֲעׂשו וְברוַח ִפיו ּכָ ּׁשָ ּ ּ ְדַבר ה. ּ ָּדא ִדּבוָרא', ּבִ ּוְברוַח ִפי. ּ ּ ָּדא רוָחא, וּ ָּדא . ּ

ָדא, ְבָלא ָדא ָלא ָאִזיל ִליל ָדא ּבְ ה ֵחיִלין ְלֵחיִלין, ְּוִאְתּכְ ּמָ ְרָיין , ְּוָנִפיק ִמַנְייהו ּכַ ּוַמּשִׁ
ְרָיין ִזְמָנא ָחָדא, ְלַמּשִׁ   .ְּוֹכָלא ּבְ

ִריך הוא ְלִמְבֵרי ָעְלִמין א ּבְ ָעא קוְדׁשָ ד ּבָ א ֲחֵזי ּכַ ּּתָ ְּדִמן . הֹוָרא ְסִתיָמָאהַּאִפיק ַחד ְנ, ְּ
ְלָיין, ַּההוא ְנהֹוָרא ל ִאינון ְנהֹוִרין ְדִאְתּגַ ָּנְפִקין ְוָנֲהִרין ּכָ ּ ּוֵמַההוא ְנהֹוָרא. ּ ָנְפִקין , ּ

ָאר ְנהֹוִרין ְוִאיהו ַעְלָמא ִעָלָאה טו ְוִאְתֲעִבידו ׁשְ ְּוִאְתַפּשְׁ ּ ּ ּ ּ.  

  ב''דף קנו ע
ט ַהאי ְנהֹוָרא ִע, ּתו ְוָעִביד ַעְלָמא , ְּנהֹוָרא ְדָלא ָנִהיר, ְּוָעִביד אוָמָנא, ָּלָאהִּאְתַפּשַׁ
ָאה ּתָ ּוְבִגין ְדִאיהו ְנהֹוָרא ְדָלא ָנִהיר. ּתַ ּ ּ ָרא ְלֵעיָלא, ּ ֵעי ְלִאְתַקּשְׁ ֵעי ) ב''דף קנו ע(, ּבָ ּבָ

א ָרא ְלַתּתָ א, ְלִאְתַקּשְׁ וָרא ִדְלַתּתָ ּוְבִקּשׁ ר ְלִאְתְנָהָרא , ּ וָרא ִדְלֵעיָלאִאְתַקּשַׁ ִקּשׁ ְוַהאי . ּּבְ



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]298דף [ -ּ

וָרא ִדְלֵעיָלא, ְּנהֹוָרא ְדָלא ָנִהיר ִקּשׁ יִאין, ּּבְ ְרָיין ְלִזיִנין ַסּגִ ל ֵחיִלין וַמּשִׁ ַּאִפיק ּכָ ֲהָדא , ּ
יך ה ָהוא ִדְכִתיב ָמה ַרּבו ַמֲעׂשֶ ּ יָת ְוגו' ּ ָחְכָמה ָעׂשִ ָלם ּבְ   .'ּּכֻ

ַהאי ָעְלָמא. י ְלֵעיָלאָהִכי ָנֵמ, ְּוָכל ַמה ִדי ְבַאְרָעא ְּוֵלית ָלך ִמָלה ְזֵעיָרא ּבְ ְּדָלא , ְ
ָדא ֲעֵליה ְלֵעיָלא ִמָלה ָאֳחָרא ִעָלָאה ְדִאְתַפּקְ ַּתְלָייא ּבְ ּּ ּ א, ּ ִגין ְדַכד ִאְתַער ַהאי ְלַתּתָ , ּּבְ

ָדא ֲעֵליה ְלֵעיָלא ִּאְתַער ַההוא ְדִאְתַפּקְ ּ ָדא, ּּ ְּדֹכָלא ִאְתֲאַחד ָדא ּבְ ּּ.  
ִתיב א ֲחֵזי ּכְ ֵנך)בראשית ל(, ּתָ ִני ָנא ִלי ִמדוָדֵאי ּבְ ְ ּתְ ּ ָּלאו דוָדִאים אֹוִלידו ָלה . ּ ּ ּ ּ

ל ִמָלה ַעל ְיֵדי ְדִאינון דוָדִאים, ְלָרֵחל ְלּגֵ ִריך הוא ָקא ּגִ א ּבְ ֶּאָלא קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּּ ִגין ְדִיפוק . ְּ ּּבְ ּּ
שָכר יר, ִיּשָׂ אֹוַרְייָתא ַיּתִ ְבִטיןְּדָאִחיד ּבְ ְלהו ׁשִ ּ ִמּכֻ ַיֲעֹקב. ּ יה ּבְ ִגין ְדָהא ָרֵחל ֲאִחיָדא ּבֵ ּּבְ ּ ,

י ֵלָאה ְבַקת ֵליה ְלַגּבֵ י)בראשית ל(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב . ָּלא ׁשַ ך ֶאת ִאיׁשִ , ְ ַהְמַעט ַקְחּתֵ
ִנך ַחת דוָדֵאי ּבְ ך ַהַלְיָלה ּתַ ב ִעּמָ ּכַ ְוְכִתיב ָלֵכן ִיׁשְ ְּ ּ ּּ.  

ְרמו ִּאינון ּגָ שָכר ְלַעְלָמאּ ּ ְדִיפוק ִיּשָׂ ִגין ְדָסִליק ֵריָחא ְדאֹוַרְייָתא, ּּ א , ּּבְ י קוְדׁשָ ַּקּמֵ
ִריך הוא ּּבְ ּ ַהדוָדִאים ָנְתנו ֵריַח ְוגו)שיר השירים ז(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ְ ּ בראשית (, ּוְכִתיב. 'ּ

ַלְיָלה הוא)ל ה ּבַ ב ִעּמָ ּכַ ּ ַוִיׁשְ ּּ ְּוָהא אוְקמוָה, איּ ַוַד)ב''ד ע''קכ(ּהוא . ּ ְּדַעְלָמא ִעָלָאה, ּ ּ .
ִגין ְדָהא אֹוַרְייָתא ֵמַעְלָמא , ְּדָסִתים ְוָלא ַגְלָיא, ּהוא   .ּ ִעָלָאה ָנְפַקת)ב''ו ע''פ(ּּבְ

ְלָיא, ּהוא. ַּעְלָמא ִעָלָאה, ּוְבָכל ֲאַתר ְּדָלא ִאְתּגַ ָמר, ּ ּ ְוָעַבד ַהֵלִוי )במדבר יח(, ְוָהא ִאּתְ
ְרָכאן ְלֹכָלאּבְ, ּהוא יה ּבִ ָכא ִמּנֵ ִּגין ְלַאְמׁשָ יה ִאְתֲאִחיד, ּ שָכר ּבֵ ְּוַעל ָדא ָקִריָנן ֵעץ , ְּוִיּשָׂ

ִּאיָלָנא ְדִאינון ַחִיין ִעָלִאין, ַּהַחִיים ּ ה, ּ ְּדִאְקֵרי הוא ְולא ַאּתָ ּ.  

  א''דף קנז ע
ְּוִאי ֵתיָמא ְדִאֵלין דוָדִאים ָפְתחו ְמָעָהא ְדָרֵחל ּ ּּ ִתיב, אוָל. ּ ַמע )בראשית ל(, ְּדָהא ּכְ ּ ַוִיׁשְ

ח ֶאת ַרֲחָמה ֵּאֶליָה ֱאלִהים ַוִיְפּתַ ִריך הוא, ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ִגין ְדִאינון . ְּוָלא ִמָלה ָאֳחָרא, ְּ ּּבְ ּ
ּדוָדִאים ב ְדֵחיָלא ִדְלהֹון ְלֵעיָלא, ּ ַההוא ֵחיָלא ִדְלהֹון. ַּאף ַעל ּגַ י ְפִקיָדא, ּּבְ  ָּלא ִאְתַמּנֵ

ְלָיין, ִדְבִנין ַמָזָלא ּתַ ִנין ּבְ ְּדָהא ּבְ ִמָלה ָאֳחָרא, ּ ָנא . ְּוָלאו ּבְ ְּוִאי ֵתיָמא ְדָהא ִאינון ְלַמּגָ ּ
ִריאו ְּדָהא ֲאִפילו , ָלאו, ִּאְתּבְ ֵבי, ְּלִמָלה ָדא) א''דף קנז ע(ּּ ִּסיוָעא ִאינון ְלִאינון ְדִמְתַעּכְ ּ ּ ּ ּ ,

ַמָזָלאְוָלא , ְּוָלאו ִאינון ֲעָקָראן ַזר ֲעַלְייהו ֶאָלא ּבְ ִּאְתּגְ ּ ֵצא ֵלָאה ִלְקָראתֹו )בראשיתל(. ּ  ַוּתֵ
ַּהאי ִמָלה ֲחִציפוָתא ִאיהו. 'ַוּתֹאֶמר ֵאַלי ָתבֹוא ְוגו ּ ֶאָלא ֵמָהָכא , ָּלאו ִאיהו ָהִכי. ּ

י ֲאָחָתה ִמיִדי, ִּעְנְווָתנוָתא ְדֵלָאה, אֹוִליְפָנא ְּדָלא ָאְמָרה ַקּמֵ ּ , ִהי ַאְקִדיַמת ְלאֹוְרָחאְוִאי, ּ
אי ֲחׁשַ ְּדָהא ִבְרׁשוָתא ְדָרֵחל ֲהָוה. ְּואֹוְדָעא ֵליה, ְּוָאְמָרה ֵליה ּבַ כֹור )שם(, ִּדְכִתיב, ּ י ׂשָ  ּכִ

יך ַכְרּתִ ֵעיָנָאה ְדָרֵחל, ֵּמָרֵחל ְנִטיַלת ְרׁשו, ָׂשְ ּוְבִגין ְדָלא ַיְבִאיׁש ּבְ ָּאְמָרה ֵליה ְלַבר ְוָלא , ּ
ֵביָת   .אּבְ

ָנא ְדֵלָאה  ּכְ ְּוָלא עֹוד ֶאָלא ִפְתָחא ִמׁשְ ְּוַעְייַלת ֵליה ְלַיֲעֹקב , ָנְפַקת ְלַבר, )לבר(ּ
ִפְתָחא ִדְלַבר ָנא ְדָרֵחל, ּבְ ּכְ י , ַמאי ַטְעָמא. ַּעד ָלא ֵייעול ְלִמׁשְ ִגין ְדָלא ֵתיָמא ִמָלה ַקּמֵ ּּבְ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]299דף [ -ּ

י ֲאָחָתָהא, ְדָרֵחל ִּאי ֵייעול ַיֲעֹקב , ֶּאָלא ָאְמָרה ֵלָאה,  עֹודְוָלא. ְוָלא ַתְחִציף ַקּמֵ
ָנא ְדָרֵחל ּכְ ִמׁשְ ן, ּבְ ּמָ ָּלאו ִדין הוא ְלַאְפֵקיה ִמּתַ ּ ך ַאְקִדיַמת ֵליה ְלַבר, ּ ִגין ּכָ ּּבְ ְ.  

ה ה, ְוָכל ַהאי ָלּמָ א ִאְתָעַרת ּבָ ֶּאָלא ֵלָאה רוָחא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ְבִטין , ּ י ׁשִ ְּוָיְדַעת ְדָכל ַהּנֵ
ין, ִאיןִּעָל ְלהו ַקִדיׁשִ ּּכֻ ּ ה, ּ ִּיְפקון ִמּנָ א, ּ ְעּתָ ִריך הוא, ְוָדְחַקת ׁשַ א ּבְ ֲחִביבוָתא ְלקוְדׁשָ ּּבַ ּ ְּ ,

ָמָהן ך ִהיא ָקָראת לֹון ׁשְ ְוְבִגין ּכָ ָרָזא ְדָחְכְמָתא, ּ   .ּבְ
י יֹוֵסי י ִחָייא ְוַרּבִ אֹוְרָחא, ַּרּבִ י יֹוֵסי ְל, ֲּהוו ָאְזֵלי ּבְ י ִחָייאָאַמר ִרּבִ ָכל ִזְמָנא , ַּרּבִ ּבְ

אֹוְרָחא)דאנן( אֹוַרְייָתא, ּ ְדָאְזִליָנן ּבְ ין, ְוָלֵעיָנן ּבְ ִריך הוא ַמְרִחיׁש ָלן ִנּסִ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ ,
א אֹוְרָחא ָדא ָאִריך ָלן ּתָ אֹוַרְייָתא, ְְוַהׁשְ ק ּבְ ֲהָדן, ִנְתַעּסַ ִריך הוא ִיְזַדֵווג ּבַ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ ְּ.  

י ִחָייא ְוָאַמרָּפ ֶעֶרב ּתֹאְכלו )שמות יב(, ַּתח ִרּבִ ר יֹום ַלֹחֶדׁש ּבָ ָעה ָעׂשָ ַאְרּבָ ִראׁשֹון ּבְ ּ ּבָ
ְבַעת ָיִמים ּתֹאַכל ָעָליו ַמּצֹות ֶלֶחם ֹעִני)דבהם טז(, ּוְכִתיב, ַמּצֹות ִתיב,  ׁשִ , ֶלֶחם ָעִני ּכְ

ה ַחְבַרָייא ַּהאי ִמָלה ִאְתָערו ּבָ ּ א. ּ ִמְצַרִים,  ֲחֵזיֲאָבל ּתָ ָרֵאל ּבְ ד ֲהוו ִיׂשְ ְרׁשוָתא , ּּכַ ֲּהוו ּבִ ּ
יה. ָאֳחָרא ִריך הוא ְלָקְרָבא לֹון ְלַגּבֵ א ּבְ ָעא קוְדׁשָ ד ּבָ ּּכַ ּ ֶלֶחם . ָּיַהב לֹון ֲאַתר ְדֶלֶחם ֹעִני, ְּ

א. ַמאן ָעִני, ָעִני ָּדא ָדִוד ַמְלּכָ יה , ּ ִּדְכִתיב ּבֵ י ָעִני ְו)תהלים מו(ּ   .ֶאְביֹון ָאִני ּכִ
ה ָלא ְדכוָרא, ְוַהאי ֶלֶחם ֹעִני ִאְקֵרי ַמּצָ ּנוְקָבא ּבְ נוָתא ֲהֵוי, ּ י , ִּמְסּכְ ִּאְתְקִריבו ְלַגּבֵ

ַקְדִמיָתא ה ּבְ יר, ַמּצָ יָון ְדָקִריבו לֹון ַיּתִ ּּכֵ ין ָאֳחָרִנין, ּ ַדְרּגִ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ֲּעִייל לֹון קוְדׁשָ ְּ ּ ,
ר ְדכו ְּוִאְתַחּבַ נוְקָבאּ תֹוֶסֶפת , ּוְכֵדין. ָּרא ּבְ ְדכוָרא ִאְקֵרי ִמְצָוה ּבְ ַרת ּבִ ד ִאְתַחּבְ ה ּכַ ַּמּצָ

ְצָוה ַהזֹאת)דברים ל(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ו''וא י ַהּמִ ך. ּ ּכִ ִגיִני ּכָ ַקְדִמיָתא, ְּבְ ה ּבְ , ַמּצָ
  .ּוְלָבַתר ִמְצָוה

ַּעד ְדֲהוו ָאְזֵלי ָמעו ַחד ָקָלא ְד, ּ ּׁשְ ּטוְפְסָרא ְדַקְטּנון, ָאַמרּ ּ אֹוְרָחא, ּ ְּסטו , ֲעִקיָמן ּבְ
א, ְלֵעיָלא קוְסְטָרא ְדִקְטָרא ִדְלַתּתָ ָּלא ֶתחתון ּבְ ּ י יֹוֵסי. ּ ַמע ִמיָנה, ָאַמר ִרּבִ א , ּׁשְ ְּדקוְדׁשָ ּ

ֵעי ְלַנְטָרא אֹוְרִחין ִריך הוא ּבָ ּּבְ ַחד טוָרא, ְּסִליקו ְלֵעיָלא. ְ ְּוָעאלו ּבְ יִפין, ּ ּקִ ִרין ּתַ ין ִטּנָ , ּבֵ
אֹוְרָחא ָדא, ָּאְמרו ָעא ּבְ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ּהֹוִאיל ְוקוְדׁשָ א , ְּ  )תרחיש(ִּמָלה ְנחֵמי אֹו ִניּסָ

  .ִאְתְרִחיׁש ָלן
ָרא, ָאְזֵלי ִקיֵעי ְדִטּנָ י ּבְ ּבֵ ר ָנׁש. ָּיְתֵבי ּגַ ָווהו, ָסִליק לֹון ַחד ּבַ י יֹוֵסי ַמא, ּּתְ ן ָאַמר ִרּבִ

י ַאְרָקא ֲאָנא. ַאְנּתְ א, ָּאַמר ֵליה, ָאַמר ֵמַאְנׁשֵ ֵני ָנׁשָ ן ִאית ּבְ ְוָזְרִעין , ָאַמר ִאין, ְוַתּמָ
אי, ְוַחְצִדין ְנָיין ִמּנָ ֵחיזו ָאֳחָרא ְמׁשַ ְייהו ּבְ ִּמּנַ ְייכו, ּ ְייכו, ְּוָסִליְקָנא ַגּבַ ַמה , ְּלִמְנַדע ִמּנַ

ֵמיה ְדַאְרָעא ְדַאּתון  ּּשְׁ ּ ּ הּ   .ּּבָ
ְרָיא, ֶאֶרץ, ָּאַמר ֵליה ִגין ְדָהָכא ֶאֶרץ ַהַחִיים ׁשַ ּּבְ ה ֵיֵצא )איוב כח(, ִּדְכִתיב, ּ ּנָ  ֶאֶרץ ִמּמֶ

ָאר ַאְרָעא ָלא ֵיֵצא ָלֶחם, ֵמַהאי ֵיֵצא ֶלֶחם, ָלֶחם ׁשְ יִנין, ְוִאי ָנִפיק, ּבִ ְבַעת ַהּמִ . ָלאו ִמּשִׁ
ַּאְדָהִכי ָעאל ְלַאְתֵריה ָווהו. ּ ִמָלה, ּּתְ ֵעי ְלִאְתָעָרא ָלן ּבְ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ָּאְמרו וַדאי קוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ.  



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]300דף [ -ּ

י ִחָייא ַּוָדאי ַעל ַהאי ְקָרא ְדֲאַמְרּתָ, ָּאַמר ִרּבִ ָבאי, ּ ָּדִכיְרָנא ְדאֹוִליְפָנא ִמּסָ ַּחד ִמָלה , ּ
ֶפַסח. ִּעָלָאה ָרֵאל ֶל, ּבְ ִריך הוא ְלִיׂשְ א ּבְ ְּדָיַהב לֹון קוְדׁשָ ּ ּוְלָבַתר , ֵּמַאְרָעא ְדַחֵיי, ֶּחם ָדאְּ

ַמִים   .ְּוָהא אֹוִקיְמָנא ִמָלה, ֶּלֶחם ָדא, ֶלֶחם ִמן ַהּשָׁ

  ב''דף קנז ע
ד ָנִפיק ְלַהאי ַעְלָמא, ָנׁש) ב''דף קנז ע(ְּדַבר , ּתו ֲהָוה ָאַמר ַעד , ָּלא ָיַדע ִמיִדי, ּכַ
יָון ְדָאִכיל ַנֲהָמא. ְּדַאְטִעים ַנֲהָמא מֹוְדָעאִא, ּכֵ ּתְ ד ָנְפקו . ְּתַער ְלִמְנַדע וְלִאׁשְ ך ּכַ ּּכָ ְ

ְצַרִים ָרֵאל ִמּמִ ָּלא ֲהוו ָיְדֵעי ִמֵדי, ִיׂשְ ִריך הוא ֶלֶחם ֵמַהאי , ּ א ּבְ ַּעד ְדַאְטִעים לֹון קוְדׁשָ ּ ְּ

ה ֵיֵצא ָלֶחם, ֶאֶרץ ּנָ ָרֵאל, ִּדְכִתיב ֶאֶרץ ִמּמֶ ּוְכֵדין ָעאלו ִיׂשְ מֹוְדָעא ֵליה ְּלִמְנַדע וְלִא, ּ ּתְ ּׁשְ
ִריך הוא א ּבְ ְּלקוְדׁשָ מֹוְדָעא, ִּוינוָקא ָלא ָיַדע. ְּ ּתְ ַּעד ְדָטִעים ַנֲהָמא ְדַהאי , ְוָלא ִאׁשְ ּ

  .ַעְלָמא
ָרֵאל ָלא ָיְדעו ִמִלין ִדְלֵעיָלא, ִּיׂשְ מֹוְדעו ּבְ ּתְ ְּוָלא ִאׁשְ ַּעד ְדָאְכלו ֶלֶחם ִעָלָאה, ּּ ּ ּוְכֵדין , ּ

ירָּיְדעו ְוִא ָרֵאל ַיּתִ ִריך הוא ְדִיְנְדעון ִיׂשְ א ּבְ ַההוא ֲאַתר וָבָעא קוְדׁשָ מֹוְדעו ּבְ ּתְ ּׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ַההוא , ְּ ּּבְ
ַּעד ְדָטֲעמו ֶלֶחם, ְּוָלא ָיִכילו. ֲּאַתר ְדִאְתֲחֵזי ְלַהאי ֶאֶרץ ּוַמאן ִאיהו, ֵּמַההוא ֲאַתר, ּ ּ ,

ַמִים ַמִים ִהְנִני ַמְמִטי)שמות טז(, ִּדְכִתיב. ׁשָ לו , ר ָלֶכם ֶלֶחם ִמן ַהּשָׁ ּכָ ּוְכֵדין ָיְדעו ְוִאְסּתַ ּ ּ
ַההוא ֲאַתר ְּוַעד ְדָאְכלו ֶלֶחם ֵמַההוא ֲאַתר, ּּבְ ּ  ָלא )א ועד דלא אכלו לחם מאלין אתרי''ס(, ּ

מֹוְדעו ּתְ ָּיְדעו ִמיִדי ְוָלא ִאׁשְ ּ ּ.  
ֵקיה י יֹוֵסי וְנׁשָ ֲּאָתא ַרּבִ ַּוַדאי ַעל ָדא, ָאַמר. ּ ַהאיּ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ּ ִאְתַער לֹון קוְדׁשָ ְּ ,

ָרֵאל ְלִמְנַדע ירוָתא ְדִיׂשְ ְּוַעל ָדא ׁשֵ ָּקמו ְוֲאְזלו. ֶלֶחם ֲהָוה, ּ ַּעד ְדֲהוו ָאְזלו, ּ ּ ֵרי , ּ ָּחמו ּתְ
ַּדְרמוְסִקין ַּחד ְדַכר ְוַחד נוְקָבא, ּ י יֹוֵסי. ּ ָעְלָמא, ָאַמר ִרּבִ ּ ֲהֵוי ְדַכר ְּדָלא, ֵּלית ָלן ִמָלה ּבְ

א, ְּוָכל ַמה ִדי ְבַאְרָעא, ְּונוְקָבא ַיּמָ   .ָהִכי ָנֵמי ּבְ

ֶעֶרב) בראשית ל(ִּסְתֵרי תֹוָרה  ֶדה ּבָ א, ַּוָיֹבא ַיֲעֹקב. ַּוָיֹבא ַיֲעֹקב ִמן ַהׂשָ ָּדא ִתְפֶאֶרת ַקִדיׁשָ ּּ ּ ּ ,

ְרָכאן ל ּבִ ֶדה ְדָנִקיט ּכָ ֵּמַההוא ׂשָ יה , ּ ִּדְכִתיב ּבֵ ֲרכֹו ְיָי) ת כזבראשי(ּּ ר ּבֵ ֶעֶרב. ֲאׁשֶ ֶעֶרב, ּבָ ֶאָלא , ַּאַמאי ּבָ
ֶעֶרב ִּדְכִתיב, ּבָ ֶדה ִלְפנֹות ֶעֶרב) בראשית כד(, ּ ׂשָ ַּוֵיֵצא ִיְצָחק ָלׂשוַח ּבַ ּ ּ ּּ ִזְמָנא ְדִאְתַער ִיְצָחק ֲאבֹוי . ּ ּּבְ ּ

ֶדה י ַהאי ׂשָ ְּדָהא ִיְצָחק ָלא ִאְתַער, ְּוָנִקיט ֵליה, ְלַגּבֵ ּ ֶדהּ י ַהאי ׂשָ יָון ְדִאְסַתַלק ַיֲעֹקב ִמַתָמן ,  ְלַגּבֵ ּּכֵ ּ ּּ ּ
ֶעֶרב ֶדה ְלִיְצָחק ֲאבֹוי, ּבָ ִביק ַהאי ׂשָ י ֵעיָלא, ּׁשָ ַההוא ִזְמָנא ְלַגּבֵ ְּוִאיהו ָסִליק ּבְ ּ.  

ִתיב ַּוֵתֵצא ֵלָאה ִלְקָראתֹו) בראשית ל(, ַּמה ּכְ ּ ָרא ְיִחיָד. ּ י ּבְ ִּאָמא ִעָלָאה ְלַגּבֵ ַּוֹתאֶמר ֵאַלי ָתבֹוא. אּ ּ ,
ְָתחֹות ַגְדָפאי ְלָבְרָכא ָלך ּ ּ ּ ַתְפנוִקין ְוִעדוִנין ִעָלִאין, ּ ּוְלַרָווָאה ָלך ּבְ ּ ּ ּ ּּ ּ ָָהא ִעיַדן ַרֲעָוא ְוִעּנוָגא ְלֵמיַהב ָלך . ָ ּ

ַּנְייָחא ְדרוָחא ִעָלָאה ֶדה, ּ י ַההוא ׂשָ תוְקָפא ְד, ְּלַגּבֵ ד ּבְ ַּעד ָלא ִיתֹוּקַ ּ   .ִּיְצָחקּּ

יָון ְדָנְקָטא ְלַיֲעֹקב ְתחֹות ַגְדָפָאה ּּכֵ ּ ּ ּ ֵדין , ּ ַלְיָלה הוא) שם(ּכְ ב ִעָמה ּבַ ּכַ ַּוִיׁשְ ּּ ּ ְּדָסִתים ִמּכָֹלא. ּהוא. ּ ּ ּ .
ין ָנְפֵקי ִמַתָמן. ּהוא ְרָכאן ְוָכל ִקדוׁשִ ְּדָכל ּבִ ּ ּ ּ ּ ִתיב ֶאָלא הוא. ּ ַּיֲעֹקב ָלא ּכְ ּ ַּמאן ְדִאְתֲחֵזי ְל. ּ הּ ִּאְתָעָרא ְלַגּבָ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]301דף [ -ּ

ה ְתחֹות ַגְדָפָהא ְּוַעד ְדָלא ַזִמין ְלַגּבָ ּ ּ ּ ּּ אן , ּ ַּמאן ְדָנִקיט ִאינון ַקִדיׁשָ ּ ּוִבְרָכאן ָלא ִאְתְמֵלי ) קדושאן(ּ ּ
קוָדה ְטִמיָרא ַּההוא ַעְלָמא ִעָלָאה, ִּמּנְ ְּוַעל ָדא דוָדִאים ִמְתָעֵרי ּכָלא. ּ ּ ּ ּ ַגְווָנא ְד, ּ ְּוֹכָלא ּכְ . ָּרָזא ִעָלָאהּ

ְּראוֵבן ַמאי ְראוֵבן ַאְרָעא, ּ ָמָהן ּבְ ִוי ׁשְ ִריך הוא ׁשַ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ִּדְכִתיב , ָּ ְּלכו ֲחזו ִמְפֲעלֹות ְיָי ) תהלים מו(ּ ּ ּ ּ
ָאְרץ מֹות ּבָ ם ׁשַ ר ׂשָ ֲּאׁשֶ   ).עד כאן סתרי תורה. (ּ

י יֹוֵסי ְוָאַמר ֵצא ֵלָאה ִלְקָראתֹו ּ ַוָיֹבא ַיֲעֹקב)בראשית ל(, ָּפַתח ִרּבִ ֶעֶרב ַוּתֵ ֶדה ּבָ  ִמן ַהּשָׂ
ֵצא ֵלָאה ִלְקָראתֹו', ְוגו ָּהא ָאְמרו ְדָגָעא ֲחָמָרא. ְמָנא ָיְדַעת, ַוּתֵ ְוָנְפַקת , ְוֵלָאה ָיְדַעת, ּ
שָכר, ֵּליה ה ִיּשָׂ ְּוָגִרים ֵליה ְדָנַפק ִמּנָ ּ ְרם. ּ שָכר ֲחמֹור ּגָ ְקֵרי ַאל, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ִיּשָׂ  ּתִ
ְרָמא ֵליה, ָגְרם ַרם ְדֲחָמָרא ּגָ ֶּאָלא ּגָ ּ ַּוַדאי ָיַדְעָנא ְדִאי ֵייעול ַיֲעֹקב , ֲאְמַרת ֵלָאה. ּ ּ ּ

ָנא ְדָרֵחל ּכְ ִמׁשְ ֶּאָלא אֹוִריך ֵליה ָהָכא, ֵּלית ִלי ְלֲאָפָקא ֵליה, ּבְ ְ ִני, ּ ּכָ ִמׁשְ . ְּוֵייעול ּבְ
יך )בראשית ל( ַכְרּתִ ֹכר ׂשְ י ׂשָ ִניָ ּכִ דוָדֵאי ּבְ ִני, ּּבְ דוָדֵאי ּבְ ִגין ְדִניָחא ֵליה ְלַיֲעֹקב , ַּמאי ּבְ ּּבְ ּ

ְּדִאֵלין ְמַסְייִעין ְלאֹוָלָדא, ַּעל ָדא דוָדִאים, ְוַיֲעֹקב ֲהָוה ָיַדע. ּ ְּדִמָלה ָלא ָקְייָמא ּבַ ּ ֶּאָלא , ּּ
  .ְלֵעיָלא

ִי)תהלים קיג(, ָּפַתח ְוָאַמר יִבי ֲעֶקֶרת ַהּבַ ֵמָחה ַהְללוָיה מֹוׁשִ ִנים ׂשְ ּת ֵאם ַהּבָ י . ּ ָאַמר ִרּבִ
א ָקֲאַמר ִּחָייא רוָחא ְדקוְדׁשָ ּ יִבי , ּ ִית)א''ד ע''קנ(מֹוׁשִ ִנים . ָּדא ָרֵחל,  ֲעֶקֶרת ַהּבַ ֵאם ַהּבָ

ֵמָחה ִית. ָּדא ֵלָאה, ׂשְ יִבי ֲעֶקֶרת ַהּבַ ָאה, מֹוׁשִ ּתָ ֵמָחה . ָּדא ַעְלָמא ּתַ ִנים ׂשְ , )לויההל(ֵאם ַהּבָ
ָּדא ַעְלָמא ִעָלָאה ִגיֵני , ּ ך ַהְללוָיה)א''ד ע''קנ(ּבְ ּ ּכָ ּ ְ.  

  א''דף קנח ע
י ְיהוָדה ְבִטין, ָּאַמר ִרּבִ ל ִאֵלין ׁשִ א ִאינון, ּּכָ ּקוִנין ִדְלַתּתָ ּּתִ ּ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ּ ְּוֻכְלהו ּכְ ּ .

א ֲחֵזי יך, ּתָ ַכְרּתִ ֹכר ׂשְ י ׂשָ יה, ָּכִ ּ ּגוָפא וַמאן ִאיהו ּתֹוָרהְּלַנְסָבא ִמּנֵ ּ יך. ּ ַכְרּתִ ֹכר ׂשְ , ְָלך, ָׂשָ
ׁש ְְלגוָפך ַמּמָ ֹכר . ּ יך) א''דף קנח ע(ׂשָ ַכְרּתִ ְְלאֹוָלָדא ְדיוְקָנך, ָׂשְ ּ ּ.  

אֹוַרְייָתא, ֵמָהָכא א ְדַיֲעֹקב, ַּמאן ְדָלֵעי ּבְ ַאְחִסין . ַאְחִסין ַעְלָמא ְדָאֵתי ְוַאְחִסין ַאְחַסְנּתָ
ָכר, ְדָאֵתיַעְלָמא  שָכר ֵיׁש ׂשָ ָכר ִלְפֻעָלֵתך)ירמיה לא(, ִּדְכִתיב ִיּשָׂ י ֵיׁש ׂשָ ְ ּכִ , ּוְכִתיב. ּ

ה ָבִנים)בראשית ל(. ּ ְלַהְנִחיל ֹאֲהַבי ֵיׁש ְוֹאְצֹרֵתיֶהם ֲאַמֵלא)משלי ח( ּשָׁ י לֹו ׁשִ י ָיַלְדּתִ .  ּכִ
י ִחְזִקָיה א ְוַאְר, ָּאַמר ִרּבִ ע ִסְטִרין ְדַעְלָמאִּאֵלין ֵעיָלא ְוַתּתָ ֶאָחד. ּּבַ ְוַמאן ְדָאִריך ּבְ ּ ֵעי , ּ ּבָ

א ִריך הוא ְלֵעיָלא ְוַתּתָ א ּבְ ֵּליה ְלַאְמָלָכא ְלקוְדׁשָ ּ ע ִסְטֵרי ְדַעְלָמא, ְּ   .ְּוַהְיינו ֶאָחד, ּוְלַאְרּבַ

 
  



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]302דף [ -ּ

 ] בשנה48יום [סדר הלימוד ליום יח חשון 
י ִחְזִקָיה ִתיב, ָּאַמר ִרּבִ  ַעל )שיר השירים ח(, ּוְכִתיב,  ַעל ָהֵרי ָבֶתר)השירים בשיר (, ּכְ

ִמים ִמים, ָהֵרי ְבׂשָ ִנין ְדֵלָאה. ַּמאן ִאינון ָהֵרי ְבׂשָ ית ּבְ ִּאֵלין ׁשִ ית ָאֳחָרִנין, ּ , ְּדַאְכָלָלן ׁשִ
ֵריַסר ית, ְּוִאינון ּתְ ִגין . ְּוִאינון ׁשִ ַחְבֵריה)א''א ע''רמ(ּבְ ִליל ּבְ ּ ְדָכל ַחד ּכָ , ְּוֵלָאה ֲעַלְייהו, ּ

ֵמָחה ַהְללוָיה)תהלים קיג(ְלַקְייָמא  ִנים ׂשְ ּ ֵאם ַהּבָ ּ.  
ִתיב ִנים)דברים כב(, ְּוַעל ָדא ּכְ ח ָהֵאם ַעל ַהּבָ ִגין ְדִאיהו ַעְלָמא ,  ֹלא ִתּקַ ּּבְ ּ

ָיא ּסְ ְלָיא, ְדִאְתּכַ ַלח ֶאת ָהֵאם ְוֶא)שם(ְּוַעל ָדא , ְּוָלא ִאְתּגַ ׁשַ ַלח ּתְ ּ ׁשַ ח ָלךּ ּקַ ִנים ּתִ . ְת ַהּבָ
ָיא ּסְ ִגין ְדִאיהו ַעְלָמא ְדִאְתּכַ ּּבְ ָלל, ּ ְלָיא ּכְ   .ְּוָלא ִאְתּגַ

ח ָלך ּקַ ִנים ּתִ ַאל ָנא ְלָיִמים ִראׁשֹוִנים ְוגו)דברים ד(, ַּהְיינו ִדְכִתיב, ְְוֶאת ַהּבָ י ׁשְ '  ּכִ
ָמִים)שם( ַמִים ְוַעד ְקֵצה ַהּשָׁ יְו. ּ וְלִמְקֵצה ַהּשָׁ ִמים, ָכל ַהּנֵ א , ִּאְקרון ָהֵרי ְבׂשָ אן וְלַתּתָ ִּמּכָ

ם ִיָפֶרד)בראשית ב(, ּ ִדְכִתיב)ב''ט ע''כ(, ִּאְקרון ָהֵרי ָבֶתר ּ וִמּשָׁ ים, ּ ָעה ָראׁשִ , ְוָהָיה ְלַאְרּבָ
ּטוֵרי ְדִפירוָדא ּ.  

י ֵייָסא ִרין, ָאַמר ִרּבִ ירו ִקׁשְ ָפחֹות ְקׁשִ ֵני ַהּשְׁ ִרין ְדִאְצְטִריכו )א''ד ע''קנ(, ּּבְ ע ִקׁשְ ּ ַאְרּבַ ּ
י ֶאְלָעָזר. ְּלִתּקוָנא ִרין, ְוָאַמר ִרּבִ ך ָנְפֵקי ְלַבר ִאינון ִקׁשְ ִּדְבִגין ּכָ ב ְדֻכְלהו , ְּ ְּוַאף ַעל ּגַ ּּ

ְלהו ַחד, ַחד אן וְלָהְלָאה ּכֻ ּוִמּכָ ּ ר, ּּ אֹוַרח ֵמיׁשָ ְבִטין ָסְלִקין ּבְ, ְּוַעל ָדא. ּבְ ְלהו ׁשִ ּּכֻ ַּסֲהדוָתא ּ
ָרֵאל )תהלים קכב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ִדְלֵעיָלא ְבֵטי ָיה ֵעדות ְלִיׂשְ ָבִטים ׁשִ ם ָעלו ׁשְ ּשָׁ ּ ׁשֶ ּ ּ

ם ה   .'ְלהֹודֹות ְלׁשֵ
י ֶאְלָעָזר ִתיב, ְוָאַמר ִרּבִ ר ָיְלָדה ָרֵחל ֶאת יֹוֵסף ְוגו)בראשית ל(, ּכְ ֲאׁשֶ ַמה ',  ַוְיִהי ּכַ

ּיַהך ְלאֹוְרֵחיהָחָמא ַיֲעֹקב ְלֵמ ד ִאְתְיִליד יֹוֵסף, ְ ְוַעד ָלא ִאְתְיִליד יֹוֵסף ָלא ָבָעא , ּכָ
ְּלֵמיַהך ְלאֹוְרֵחיה ֶּאָלא ָהא אוְקמוָה. ְ ּ ו, ּ ְטָנא ְדֵעׂשָ   .ְּדָחָמא ְדִאְתְיִליד ׂשִ

ְתֵריה ְויֹוֵסף ָזֵכי ֵליה, ְוָתא ֲחֵזי יה ּבַ ִלים דוְכּתֵ ּיֹוֵסף ַאׁשְ ּ ּ ּ ְּוָהָכא ִסיוָמא , ּ ַצִדיקְּדִאְקֵרי, ּ ּ
יָון ְדָחָמא ַיֲעֹקב. ְּדגוָפא ִלים ּגוָפא, ּּכֵ ּתְ ְּדִאׁשְ ָעא ּגוָפא ְלֵמַהך ְלאֹוְרֵחיה, ּ ּּבָ ְּוִסיוָמא , ְּ ּ

ִרית ְּדגוָפא הוא ּבְ ָנא. ּ ּבְ ִלים חוׁשְ ְנָיִמן ַאׁשְ ל ָדא ּבִ ְּוִעם ּכָ ֵריַסר, ּ ִלימו ּתְ ּתְ ְּדֵביה ִאׁשְ ּ ּ.  
ְבִטין, ְוִכי ָלא ֲהָוה ָיַדע ַיֲעֹקב, יָמאְוִאי ֵת ִלימו ׁשִ ּתַ ָען ָלא ִאׁשְ ְּדַעד ּכְ ב , ּּ ַאף ַעל ּגַ

ְבִטין, ְּדִאְתְיִליד יֹוֵסף ִלימו ׁשִ ּתַ ְנָיִמין ְוִיׁשְ ַּמאי ַטְעָמא ָלא אֹוִריך ַעד ְדִיְתְיִליד ּבִ ּּ , ֶּאָלא. ְ
ָחְכְמָתא ֲעַבד ּוִמָלה ָיַדע, ַיֲעֹקב ּבְ ְבִטין, ַמרָא. ּ ְלהו ׁשִ ִלימו ָהָכא ּכֻ ּתַ ַּוַדאי ִאי ִאׁשְ ּ ּּ ָהא , ּ

ְדָקא ְיאות ְרָיא ֲעַלְייהו ּכְ ְּיַדְעָנא ְדִתּקוָנא ִדְלֵעיָלא ׁשַ ּ ּ ּ ֵעי , ּוְבַאְרָעא ָדא. ּ ָלא ִליּבָ
ִלימו ּתְ ְּדִיׁשְ א, ּ ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ֶּאָלא ּבְ ּ.  

א ֲחֵזי ְדָהִכי הוא ּּתָ ְּדֻכְלהו ּתְ, ּ ְבִטיןּּ ָאה ִניְנהו, ֵריַסר ׁשִ ּתָ ּקוָנא ְדַעְלָמא ּתַ ּּתִ ְוֵכיָון , ּ
ְנָיִמין ָאה, ִמיַתת ָרֵחל, ְּדִאְתְיִליד ּבִ ּתָ א ַהאי ַעְלָמא ּתַ הו, ְּוָנְטָלא דוְכּתָ ָנא ּבְ ּקָ ְוַעל . ְּלִאְתּתַ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]303דף [ -ּ

ְנָיִמין א, ָּדא ָלא ִאְתְיִליד ּבִ ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ֶּאָלא ּבְ  ַוֲאִני )בראשית מח(, א ִדְכִתיבֲּהָדא הו, ּ
ֶדֶרך ַנַען ּבַ ֶאֶרץ ּכְ בֹוִאי ִמַפָדן ֵמָתה ָעַלי ָרֵחל ּבְ ְּבְ ּ ּ א, ּ ן ִמיַתת ָרֵחל ְוָנְטָלא דוְכּתָ ַהאי , ְּוַתּמָ

ָאה ּתָ ֵליָמָתא, ַעְלָמא ּתַ ֵביָתא ׁשְ ָבא ּבְ ָאה , ְוָכל ִזְמָנא ְדָרֵחל ָקְייָמא, ְלִאְתַיּשְׁ ּתָ ַעְלָמא ּתַ
הו ָנא ּבְ ּקְ ִלימו)ג לעילא''א ל''ד(ָנְטָלא , ִמיַתת ָרֵחל, ָּלא ִאְתּתַ ׁשְ יָתא ּבִ   .ּ ּבֵ

ַההוא ִזְמָנא, ְוִאי ֵתיָמא אי ָלא ִמיַתת ּבְ ָאה . ֵּלָאה ַאּמַ ּתָ ַעְלָמא ּתַ ִגין ְדֵביָתא ּבְ ֶּאָלא ּבְ ּ
ָנא, ּ ִאיהו)א עלאה''נ( ּקְ יה ֲהוו ְלִאְתּתַ ְּוֹכָלא ִמּנֵ ּ ּוְבִגין , )א תתאה''נ(ּאו ֵמָעְלָמא ִעָלָאה ְוָל, ּ

א ְעּתָ ַהִהיא ׁשַ ך ָלא ִמיַתת ּבְ ָיא ִאינון. ְּכָ ּסְ ִאְתּכַ ְּוָכל עֹוָבדֹוי ְדֵלָאה ּבְ ִגין ְדַעְלָמא ִעָלָאה , ּ ּּבְ
ָיא ּסְ ִאְתּכַ ְלָיא, ִּאיהו ּבְ ִאְתּגַ ר ִמיָתָתה ְדֵלָאה, ְּוָלאו ּבְ ך ָלא ִאְדּכַ ּוְבִגין ּכָ ִמיָתָתה ְדָרֵחל, ְּ ּּכְ ּ.  

  ב''דף קנח ע
ְּדָהִכי הוא ַוַדאי, ְוָתא ֲחֵזי ּ ִגין ְדַעְלָמא ִעָלָאה. ּ ּּבְ ָיא, ּ ּסְ ִאְתּכַ ל ִמלֹוי ּבְ ָאה , ּּכָ ּתָ ְוַעְלָמא ּתַ

ְלָיא ִאְתּגַ ל ִמלֹוי ּבְ ּּכָ ך. ּ ִגין ּכָ א, ְּבְ א ְדָכֶפְלּתָ ְמַעְרּתָ ָיא ֵלָאה ּבִ ּסְ ִגלוָייא ְוָרֵחל , ִּאְתּכַ ּּבְ ּ
ִסְתָרא, ְּדאֹוְרָחא ְלָיא, ָּדא ּבְ ִאְתּגַ ים. ְּוָדא ּבְ ָיא ַעְלָמא ִעָלָאה ִאְתְרׁשִ ּסְ ּוְבִאְתּכַ , ִּדְכִתיב, ּ

רוִני ָבנֹות)בראשית ל( י ִאׁשְ ִרי ּכִ ָאׁשְ ר, ּ ַוּתֹאֶמר ֵלָאה ּבְ ֵמיה ָאׁשֵ ך ָקְרָאה ׁשְ ּוְבִגין ּכָ בגין (. ְּ
  .)דתרין עלמין באתגליא ובאתכסיא ועם כל דא) ב'' עדף קנח(כך כל ברכאן 
ּוְבִגין ָדא ְּדָהא ּכָֹלא ֲהֵוי ֵמַעְלָמא ִעָלָאה, ּּכָֹלא ַחד, ּ ּ ֵרין , ָּהִכי ָנֵמי וְבָכל ֲאַתר. ּ ּתְ

ָיא, ָעְלִמין ּסְ ִאְתּכַ ְלָיא ְוָדא ּבְ ִאְתּגַ ָּדא ּבְ ִריך הו. ּ א ּבְ ְּוֲאַנן ָלא ְמָבְרִכיָנן ְלקוְדׁשָ ֶּאָלא , אְּ
ְתֵרין ָעְלִמין רוך ה)תהלים קו(, ִּדְכִתיב, ּבִ ְ ּבָ ָרֵאל ' ּ  ִמן ָהעֹוָלם ְוַעד )ב''ג ע''קנ(ֱאלֵהי ִיׂשְ

ך. ָהעֹוָלם ִגיֵני ּכָ ָאה )ב''ח ע''שמות קל(ְוָקֵריָנן ְלַעְלָמא , א''ַּעְלָמא ִעָלָאה ָקֵריָנן הו, ְּבְ ּתָ  ּתַ
ר, ה''ַאּתָ ִגין ְדִאיהו ּבָ ּּבְ ּוך ֵמַעְלָמא ִעָלָאהּ ְ תהלים (ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב . ַּעל ְיָדא ְדַצִדיק, ּ

רוך ה)קלה ְ ּבָ ָלם ְוגו' ּ יֹון ׁשֹוֵכן ְירוׁשָ ִּמּצִ רוך. 'ּ יֹון ִאיהו ּבָ ְַוַדאי ִמּצִ ּ ּ א ֲחֵזי. ּּ ַגְווָנא ָדא , ּתָ ּכְ
ֵרין ָעְלִמין ' ה'  ה)שמות לה( ָיאָּדא, ּ ִניְנהו)א''ח ע''נשא קל(ּתְ ּסְ ִאְתּכַ ְלָיא ְוָדא ּבְ ִאְתּגַ , ּ ּבְ

ַגַוְוְייהו ְּוַעל ָדא ָפִסיק ַטְעָמא ּבְ ּ  )בראשית לא(. ּּכָֹלא ָחד, ּוֵמַעְלָמא ָדא ַעד ַעְלָמא ָדא, ּּ
ר ָיְלָדה ָרֵחל ֶאת יֹוֵסף ְוגו ֲאׁשֶ י )א בסתרי תורה''ה ע''נדפס דף קס(ָאַמר ', ַוְיִהי ּכַ  ִרּבִ

א ֲח, ְּיהוָדה ְרׁשוֵתיה ְדָלָבן, ֵזיּתָ ֵלימוָתא ְדַיֲעֹקב ְדָלא ָבָעא ְלֵמיַזל ֶאָלא ּבִ ּׁשְ ּ ּ ּ , ְוִאי ֵתיָמא. ּּ
ְרׁשוֵתיה אי ָלא ָאִזיל ּבִ ִּזְמָנא ַאֲחִריָנא ַאּמַ ִגין ְדָדִחיל ַיֲעֹקב. ּ ּבֹוק ֵליה, ֶּאָלא ּבְ ְּדָלא ִיׁשְ ּ ,

ַאְרָעא ְבִטין ּבְ ֵריַסר ׁשִ ִלימו ּתְ ּתְ א ְדִבְנָיִמין.  ָאֳחָראְּוִיׁשְ ְעּתָ יָון ְדָחָמא ְדָמָטא ׁשַ ְּוַעל ָדא ּכֵ ּ ּ ,
ַרח ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּבָ ר לֹו, ּכְ ַּוִיְבַרח הוא ְוָכל ֲאׁשֶ ּ.  

ְנָיִמין ְּדֵכיָון ְדִאְתְיִליד ּבִ ְבִטין, ּ ֻכְלהו ׁשִ א ּבְ ִכיְנּתָ ַרת ׁשְ ִּאְתַקׁשְ ֻכְלהו, ּ יָתא ּבְ ְּוָנְטָלא ּבֵ ּ .
ָרָזא ְדָחְכְמָתאְוַי ְבִטין, ֲּעֹקב ֲהָוה ָיַדע ּבְ ֵריַסר ׁשִ ִלימו ּתְ ּתַ ְּדַכד ִיׁשְ ט , ּּ ְתַקּשֵׁ א ּתִ ִכיְנּתָ ִּדׁשְ

הו ר ּבְ מות, ְּוִתְתַקּשֵׁ יָתא, ְּוָרֵחל ּתָ   .ְוִאיִהי ָנְטָלא ּבֵ
א ֲחֵזי ָאה ִאְתֲחֵזי ֵליה ְלַיֲעֹקב ּכְ, ָהִכי אֹוִליְפָנא, ּתָ ּתָ הַּעְלָמא ּתַ , ָמה ְדִאְתֲחֵזי ְלמׁשֶ

ֶּאָלא ְדָלא ְיִכיַלת הו, ּ ָרא ּבְ ֵביָתא ְלִאְתַקּשְׁ ְבִטין ּבְ ֵריַסר ׁשִ ַּעד ְדֲהוו ּתְ ּ יַאת , ּ ּוְכֵדין ִאְתַדּכִ ּ



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]304דף [ -ּ

ְבִטין,  ָרֵחל)א אתדחיית''נ( ֻכְלהו ׁשִ ְּוָנְטָלא ִאיִהי ֵביָתא ּבְ ָרא ְדֵביָתא, ּ ּוְכֵדין , ַוֲהַות ִעּקְ
ִית ַוַדאי)תהלים קיג( יִבי ֲעֶקֶרת ַהּבַ   .ּ מֹוׁשִ

ְבִטין, ָהא ָמָטא ִזְמָנא, ָאַמר ַיֲעֹקב ֵריַסר ׁשִ ִלימו ּתְ ּתְ ְּדִאׁשְ ַּוַדאי ַעְלָמא ִדְלֵעיָלא ֵיחֹות , ּ ּ
הו ָרא ּבְ ּהוא ְלֵביָתא ְלִאְתַקּשְׁ יה, ּ נוָתא ָדא ִאְתַדְחָייא ַקּמֵ ּוִמְסּכְ ּ ּ מות ָהָכא. ּ ָלא , ִּאי ּתָ

ָלָמא ֵביָתא, ֶּאָלא ְבַאְרָעא ָדא, ְוָלא עֹוד. ּוק ֵמָהָכא ְלָעְלִמיןִּאפ ִגין . ָלא ִאְתֲחֵזי ְלַאׁשְ ּבְ
ר ָיְלָדה ְוגו ֲאׁשֶ ך ַוְיִהי ּכַ ְבִטין', ְּכָ ִלימו ׁשִ ּתַ ַּעד ָלא ִאׁשְ ּ.  

ְמעֹון י ׁשִ ַמע ִרּבִ ִפיר, ָאַמר, ׁשָ י ְיהוָדה ׁשַ ל ִמלֹוי ְדַרּבִ ַּוַדאי ּכָ ּ ּ . ּ ְוָדא ָסִליק ַעל ּכָֹלא,ּּ
אי ָלא ֲאַזל ֵליה ְלאֹוְרֵחיה ִמָיד ְּוִאי ֵתיָמא ַאּמַ ּ ָרא , ֶּאָלא. ּ ל ְזַמן ְדָרֵחל ָלא ִמְתַעּבְ ּּכָ

ְנָיִמין ן, ִמּבִ ּמָ ב ּתַ יָון ְדָמָטא ִזְמָנא ְדִבְנָיִמין. ִאְתַעּכַ ּּכֵ ִגין ְדָלא , ָּעַרק ְוָלא ָבָעא ְרׁשוָתא, ּ ּּבְ
ְבִטיןִיְתַעּכֵ כוְלהו ׁשִ ר ַיֲעֹקב ּבְ ן ְוִיְתַחּבֵ ּמָ ּב ּתַ ַאְתָרא , ּ   .ְ ְדִאְצְטִריך)דלא(ּבְ

א ָפַתח י ַאּבָ ב ֶאל ֶיֶתר חֹוְתנֹו ְוגו)שמות ד(, ִּרּבִ ה ַוָיׁשָ ּ ַוֵיֶלך מׁשֶ א ֲחֵזי. 'ְּ ה ָרֵעי , ּתָ מׁשֶ
יה, ָּעָנא ְדִיְתרֹו ָחמוי ֲהָוה ְּוִדיוֵריה ֲהָוה ּבֵ ּ ּ ֵעי ְלֵמיַזלְוַכ. ּ ְרׁשוָתא , ד ּבָ ָּלא ֲאַזל ֶאָלא ּבִ ּ

יה ְדָלָבן. ִּדיֵדיה ִדיר ִעּמֵ ִלים ְוִדיוֵריה ֲהָוה ּתָ ְּוַיֲעֹקב ְדֲהָוה ׁשְ ּ ּ ּ אי ָלא ָבָעא ְרׁשוָתא , ּּ ַּאּמַ
יה ַאר ּתַ. ִּמּנֵ ּתָ ְלּגוִלין ְוִיׁשְ יה ּגִ ל ָלָבן ִעּמֵ ָמר ְדָלא ְיַגְלּגֵ ֶּאָלא ָהא ִאּתְ ּ ּ ןּ ַקְדִמיָתא . ּמָ ְּדָהא ּבְ

ן, ָּאַמר ֵליה ּמָ ַאר ּתַ ּתָ ְלּגוִלין ְוִאׁשְ ל ֲעֵליה ּגִ ְלּגֵ ּוִמָיד ּגִ ּ יה, ּּ א ָדִחיל ִמּנֵ ּתָ   .ְּוַהׁשְ
ה, ֲאָבל ִיְתרֹו י מׁשֶ א ֲהָוה. ָלא ֲהָוה ָהִכי ְלַגּבֵ ִגין ְדָלָבן ָחָרׁשָ ל , ּּבְ א ֲהָוה ּכָ ּוְבָחָרׁשָ

י  ן, ְדַיֲעֹקבעֹוָבדֹוי ְלַגּבֵ ּמָ ָבא ּתַ א ָלא ָבָעא ַיֲעֹקב ְלִאְתַעּכְ ּתָ ִריך , ְוַהׁשְ א ּבְ ְְדָהא קוְדׁשָ ּ ּ
ּהוא ָאַמר ֵליה  ָ ׁשוב ֶאל ֶאֶרץ ֲאבֹוֶתיך ְוגו)בראשית לא(ּ ָבא . 'ּ ְּוַעל ָדא ָלא ָבָעא ְלִאְתַעּכְ

ק ִפּקוָדא ְדָמֵריה ּבַ ּוְלִמיׁשְ ּ ּּ.  
ִתיב א ֲחֵזי ּכְ  )תהלים מו(, ָּפַתח ְוָאַמר', ּ ַוִיְזּכֹר ֱאֹלִהים ֶאת ָרֵחל ְוגו)בראשית ל(, ּתָ

יר ַח ִלְבֵני ֹקַרח ַעל ֲעָלמֹות ׁשִ יה, ַהאי ְקָרא. ַלְמַנּצֵ ָלא ּבֵ ּכָ ְּדָרָזא ְדָחְכְמָתא , ִּאית ְלִאְסּתַ ּ
ָחן. ִּאיהו ּבְ יִרין ְותוׁשְ י ׁשִ ֵני ֹקַרח, ְּוָכל ַהּנֵ ְּדֲהוו ָאְמֵרי ּבְ יִרין ּכֻ, ּ ין ִאינון ׁשִ ְּלהו ֵמַחְדּתִ ּ ּ

ָחן ְדֲהוו ִמְלַקְדִמין ּבְ ְּותוׁשְ ּ ּ ָחן ְדָאַמר ָדִוד ְוָכל ִאינון ְדֲהוו , ּּ ּבְ יִרין ְותוׁשְ ל ִאינון ׁשִ ְּוֵכן ּכָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
יה ָרָזא ִעָלָאה, ִּעּמֵ ְלהו ֲהוו ּבְ ּּכֻ ּּ ָרָזא ְדָחְכְמָתא, ּ   .ּבְ

  א''דף קנט ע
א ֲחֵזי ַגְווָנא ְדַעְלָמא ִעָלָאהֲעַבד ק, ּתָ ָאה ּכְ ּתָ ִריך הוא ַעְלָמא ּתַ א ּבְ ּוְדׁשָ ּ ּ ְּוָכל ִאינון , ְּ

ֵריה ֹלֹמה ּבְ ִּסְדִרין ְדִסְדרו ָדִוד וׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ְלהו , ּ ְּוָכל ִאינון ְנִביֵאי ְקׁשֹוט ּכֻ ִּסְדרו ) א''דף קנט ע(ּּ ּ
ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא   .ּכְ

א ֲחֵזי ַגְווָנא ְדִאיּכָ, ּתָ ַאְרָעאּכְ ָמרֹות ּבְ ְרִקיָעא, א ִמׁשְ ֵרי ְלָמַרְייהו. ָהִכי ָנֵמי ּבִ ִּדְמַזּמְ ּ ,
ִדיר יָרָתא ּתָ ְּוֻכְלהו ָקְייִמין ִאֵלין ָלֳקֵבל ִאֵלין. ְוָאְמֵרי ׁשִ ּ ָחן, ּּ ּבְ יִרין ְותוׁשְ ִסְדָרן ְדׁשִ ְּוֹכָלא ּבְ ּ ּ ּ ,
ְּוָהא אוְקמוָה ַחְבַרָייא ּ.  
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יר ירַמאי ֲע, ֲעָלמֹות ׁשִ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ָלמֹות ׁשִ ה )שיר השירים ו(, ֶאָלא ּכְ ים ֵהּמָ ּשִׁ  ׁשִ
ים ַוֲעָלמֹות ֵאין ִמְסָפר מֹוִנים ִפַלְגׁשִ ְּמָלכֹות וׁשְ ּ ָמה ְדַאּתְ . ַּמאי ַוֲעָלמֹות ֵאין ִמְסָפר. ּ ּכְ

ּ ֲהֵיׁש ִמְסָפר ִלְגדוָדיו)איוב כה(ָאֵמר  ּבְ. ּ ּוְבִגין ְדֵלית לֹון חוׁשְ ּ ִתיב ַוֲעָלמֹות ֵאין , ָנאּ ּכְ
  .ִּמְסָפר

ְּוֻכְלהו ׁשוִרין ׁשוִרין ּ ּ ִּאֵלין ָלֳקֵביל ִאֵלין, ְמַסֲחָרן ְסָדִרין, ּ ָחא ְלָמֵריהֹון, ּ ּבָ ָרא וְלׁשַ , ְּלַזּמְ
יר ְּוִאֵלין ִאינון ֲעָלמֹות ׁשִ ִאֵלין. ּ ִרין ּכְ ּוְבִגין ְדִאית ֲעָלמֹות ְדָלא ְמַזּמְ ּ ּ ְּקרון ִּאֵלין ִא, ּ

יר   .ֲעָלמֹות ׁשִ
ַלת  ן ְלָכל ְסַטר ְלד)א''ח ע''נדפס פקודי רכ(ּתְ ּ ִסְדִרין ִמְתָפְרׁשָ ּוְבָכל , ִסְטֵרי ַעְלָמא' ּ

ִּסְדָרא ְוִסְדָרא ְדִאיִהי ְלָכל ְסַטר ּ ַלת ִסְדִרין ָאֳחָרִנין, ּ , ִּסְדָרא ַקְדָמָאה ְדִלְסַטר ִמְזָרח. ּּתְ
ַלת ִסְדִרין ִאינון ָעה ִסְדִריןְו. ּּתְ ׁשְ ִּאינון ּתִ ַלת, ּ ִגין ְדָכל ִסְדָרא ֵמִאינון ּתְ ּּבְ ּ ַלת , ּ ִּאית ֵליה ּתְ

ָעה, ִּסְדִרין ׁשְ חו ְדִאינון ּתִ ּכָ ּתַ ְּוִאׁשְ ּ חֹוַתְייהו, ּ ה ֶאֶלף ְוִרְבָבן ּתְ   .ְּוַכּמָ
ָעה ׁשְ י ִסְדִרין ּתִ יָמן, ַּהּנֵ ַאְתָוון ְרׁשִ ּּכוְלהו ִמְתַנֲהֵגי ּבְ ֵכי ְלִאינון ַאְתָוון ְו, ּ ָּכל ִסְדָרא ִאְסּתְ ּ

יָמן וכלהו נטלי באתוון רשימין ואלין עלאי , א והא אוקמוה וכן לכל סדרא וסדרא''ס(, ְרׁשִ
ְלהו)מאלין וקיימאן אלין על אלין ָרן ּכֻ ּ וִמְתַחּבְ יָרָתא, ּּ ְּוַכד ִאינון ַאְתָוון ָפְרֵחי ּגֹו . ְוָאְמֵרי ׁשִ ּ

ֲּאִויָרא ְדרוָח א ַעל ּכָֹלא)ההוא(א ּ ּ ִדְמַמּנָ ֵדין ִאינון ָנְטֵלי, ּ ם, ּּכְ ּסַ יָרָתא ִאְתּבַ ְוַחד ָאת , ְוׁשִ
א ּתָ ַטׁש ִמּתַ ְּוַההוא ָאת ָסְלָקא ְוָנֲחָתא וְתֵרין ַאְתָוון ָפְרֵחי ֲעַלְייהו. ִּאְתּבַ ּ ְוַהאי ָאת , ּּ

א ּתָ א ְלֵעיָלא ְוִאְתַחּבַ, ִמּתַ ּתָ הוָּסְלָקא ִסְדָרא ִמּתַ ַלת ַאְתָוון, ּר ּבְ ְלהו ְלפום , ְּוִאְתֲעִבידו ּתְ ּּכֻ ּ ּ
ַלת ּגֹו ַאְסַפְקַלְרָיא ַהְמִאיָרה, ו''ַאְתָוון יה ְּדִאינון ּתְ ּ ַלת ִסְדִרין ְוִאינון . ּ ֵּמִאיֵלין ִאְתָפְרׁשו ּתְ ּ ּ ּ ּ

ֵרין ָאְתָוון ְּוַההוא ָאת ְדָסְלָקא, ּתְ הֹון ְוִאינון , ּ ָרא ִעּמְ ַלתִּמְתַחּבְ   .ּתְ
א ֲחֵזי ֵרין ָאְתָוון ִעָלִאין, ּתָ ִּאינון ּתְ ֲאִויָרא, ּ ָדא, ְּדָסְלִקין ּבַ ִליָלן ָדא ּבְ ִּאינון ּכְ ַרֲחֲמי , ּ

ִדיָנא ֵרין. ּבְ ך ִאינון ּתְ ּוְבִגין ּכָ ָרָזא ִדְדכוָרא, ְּ ְּוִאינון ֵמַעְלָמא ִעָלָאה ּבְ ְוַהאי ְדַסְלָקא , ּּ
הֹון ִא ָרא ִעּמְ ַתְרַווְייהו, ּיִהי נוְקָבאְוִאְתַחּבְ ִליַלת ּבְ ִליַלת . ְּוִאְתּכְ ַגְווָנא ְדנוְקָבא ִאְתּכְ ּּכְ ּ

ְתֵרי ִסְטֵרי ָמאָלא, ּבִ יִמיָנא וִבׂשְ הו, ּּבִ ַרת ּבְ ַרת , ָּהִכי ָנֵמי ַהאי ָאת נוְקָבא, ְּוִאְתַחּבְ ְּדִאְתַחּבְ
ְתֵרי ַאְתָוון ָאֳחָרִנין ְתֵרין ִסְט, ּבִ ִּאֵלין ִעָלִאין, ִריןְּוִאינון ּבִ א, ּ ְּוֹכָלא ִאיהו ַחד, ְוָדא ְלַתּתָ ּ ,

ְּדַכר ְונוְקָבא ֵרי ַעְלָמא)בר(. ּ ְּדִאינון ַאְתָוון ֵמַעְלָמא ִעָלָאה ִניְנהו, ּ ְדַכד ִאְתּבְ ּ ְּדִאינון , ּּ ּ
א ל עֹוָבִדין ְלַתּתָ ׁש, ּאֹוִלידו ּכָ ַגְווָנא ִדְלהֹון ַמּמָ ּּכְ ך ַמ, ּ ְוְבִגין ּכָ ּאן ְדָיַדע לֹון ְוִאְזְדַהר ּ ּ

הו א, ּּבְ   .ָּרִחים ְלֵעיָלא וָרִחים ְלַתּתָ
ְמעֹון ָאַמר י ׁשִ ְלהו, ִרּבִ ִּאֵלין ַאְתָוון ּכֻ ּ ְּדַכר ְונוְקָבא, ּ ָרָזא ְדַמִיין , ּ ֲחָדא ּבְ ָלָלא ּכְ ְּלִאְתּכְ
ִאין ּתָ ִּעָלִאין וַמִיין ּתַ ְּוָדא ִאיהו ִיחוָדא ׁשְ, ְּוֹכָלא ַחד, ּ ך. ִליםּ ְוְבִגין ּכָ ַּמאן ְדָיַדע ְלהו, ּ ּ ,

הו ְּוִאְזְדַהר ּבְ ַהאי ָעְלָמא וְבַעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ָאה ִאיהו חוָלֵקיה ּבְ ַּזּכָ ּ ּ ָרא , ּ ִגין ְדִאיהו ִעּקָ ּּבְ ּ
ְדָקא ְיאות ִלים ּכְ ְּדִיחוָדא ׁשְ ּ ְטָרא ָדא. ּ ְטָרא ָדא וִמּסִ ַלת ִמּסִ ַלת ּתְ ִיחוָדא ָחָד, ּּתְ א ּּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]306דף [ -ּ

ִלימו ְדֹכָלא ׁשְ ּּבִ ּ ְדָקא ָחֵזי. ּ ְּוֻכְלהו ָרָזא ְדִסְדָרא ִעָלָאה ּכְ ּּ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ּ ְּדַההוא ִסְדָרא , ּכְ ּ ּ
ָרָזא ָחָדא ַלת ּבְ ַלת ּתְ   .ּתְ

ְנָייָנא ְדִלְסַטר ָדרֹום ִּסְדָרא ּתִ ּ ַלת ִסְדִרין ִאינון ְלַההוא ִסְטָרא, ּ ּּתְ ּ ְּדָרא ְּוָכל ִסְדָרא ְוִס. ּ
ַלת ַלת ּתְ ָעה, ּתְ ׁשְ ָמר, ְּוִאינון ּתִ ָמה ְדִאּתְ ְּוַאְתָוון ִאְתְפָלגו ָהִכי. ּכְ ָרא , ְלָכל ִסְטֵרי. ּ ְלִאְתַחּבְ
ַחד ָרָזא ְדנוְקָבא, ּּכָֹלא ּכְ ִגין ְדִאית ַאְתָוון ּבְ ּּבְ ָרָזא ִדְדכוָרא, ּ ְלהו , ְּוַאְתָוון ּבְ רו ּכֻ ְּוִאְתַחּבָ ּּ

ֲחָדא ִליםְוֲה, ּכְ א ׁשְ ָמא ַקִדיׁשָ ָרָזא ִדׁשְ ּוו ַחד ּבְ ַלת. ּ ַלת ּתְ ן ּתְ ְייהו ִסְדִרין ְמַמּנָ ּוְלַגּבַ ּ ָמה , ּ ּכְ
ָמר ְדָרא ְדֲאָבָהן ִדְלֵעיָלא. ְדִאּתְ ְּוֹכָלא ַנְפָקא ִמּסִ ּ ּ ָמא , ּ ָנא ַאְתָוון ִדׁשְ ּקְ ִסְדָרא ְדִאְתּתַ ּּכְ ּ ּ

א יה ָמר, ו''ַּקִדיׁשָ ָמה ְדִאּתְ ְלהוַהּנֵ. ּכְ ּי ִסְדִרין ּכֻ ִאֵלין ַאְתָוון ְיִדיָען, ּּ ְוַנְטֵלי , ִּמְתַנֲהֵגי ּבְ
הו א, ּּבְ ְלהו ְלַתּתָ ה ֵחיִלין ְוִרְבָוון ּכֻ ְּוַכּמָ ִסְדָרא ָדא, ּ ְּדָנְטֵלי ְוִאְתַנֲהֵגי ּבְ ּ.  

  ב''דף קנט ע
ִליָתָאה ְדִלְסַטר ָצפֹון ִּסְדָרא ּתְ ְתַלת ִסְדִרין ִאינון ְל, ּ ּּבִ ָעה, ַּההוא ִסְטָראּ ׁשְ . ְּוִאינון ּתִ

ָעה ׁשְ ַלת ְלָכל ְסַטר ִאינון ּתִ ַלת ּתְ ּוִבְתַלת ִסְטִרין ּתְ ָמה , ּ ַלת ִסְטִרין ּכְ ְּוִאינון ִסְדִרין ִמּתְ
ָמר ִרים. ְדִאּתְ ְבָעה ְוֶעׂשְ ִרין) ב''דף קנט ע(, ׁשִ ְבָעה ְוֶעׂשְ ָרָזא ְדַאְתָוון ְדִאינון ׁשִ ּּבְ ְוַאף ַעל . ּ

ִרין ֵרין ְוֶעׂשְ ב ְדִאינון ּתְ ּּגַ ִרין, ּ ְבָעה ְוֶעׂשְ ִלימו ְדַאְתָוון ִאינון ׁשִ ּׁשְ ּ ְּוָהִכי ִסדוָרא ְדִסְדִרין . ּ ּ ּ ּ
  .ִּאֵלין

ַלת ִסְדִרין ְלָכל ְסַטר ִרין ִלְתַלת ּתְ ְבָעה ְוֶעׂשְ חו ִאֵלין ג. ּׁשִ ּכָ ּתַ ְּוִאׁשְ ֵמַהאי ִסְטָרא ' ּ
ְּדִאינון ט ָעהְּוִאֵלין ', ּ ׁשְ ַלת ֵמַהאי ִסְטָרא ְדִאינון ּתִ ּּתְ ַלת ְדַהאי ִסְטָרא ְדִאינון , ּ ְּוִאֵלין ּתְ ּ ּ ּ

ָעה ׁשְ ִרין. ּתִ ְבָעה ְוֶעׂשְ ְלהו ׁשִ חו ּכֻ ּכָ ּתַ ִּאׁשְ ּּ.  
ִרין ְבָעה ְוֶעׂשְ ָעה ַאְתָוון , ְּוָרָזא ְדִאֵלין ׁשִ ׁשְ ָרָזא ְדנוְקֵבי)אינון(ִּאינון ּתִ ּ ְדִאינון ּבְ ּ ּ ,

הו נוְקָבאְלִא ָרא ּבְ ְּתַחּבְ ַמֵני ָסֵרי ִסְטֵרי ָאֳחָרִנין, ּ ַמר , ִּעם ִאינון ּתְ ָרָזא ְדִאּתָ , )א דדכר''נ(ּּבְ
ְדָקא ָחֵזי ְּוֹכָלא ִאיהו ּכְ ּ.  

א ֲחֵזי ַגְווָנא ְדִאינון ַאְתָוון ִעָלִאין ְדַעְלָמא ִעָלָאה, ּתָ ּּכְ ּּ ּ ָהִכי ָנֵמי ַאְתָוון ָאֳחָרִנין , ּ
ִאין ְזִעיִרין, ַאְתָוון ִעָלִאין ַרְבְרִבין. אְלַתּתָ ּתָ ַגְווָנא ָדא, ְוַאְתָוון ּתַ י , ְּוֹכָלא ָדא ּכְ ְוָכל ַהּנֵ
ָרָזא ִדְדַכר ְונוְקָבא, ָרִזין ּּבְ ִלימו, ּ ׁשְ ּּכָֹלא ַחד ּבִ ּ.  

  )א''סימן נ(השלמה מההשמטות 
ִתיב ְפִקי, ַּוִיְזּכֹור ֱאלִהים ֶאת ָרֵחל ָרה ּכְ ׂשָ ִתיב ְזִכיָרה, ָדהּּבְ ָרֵחל ּכְ אי. ּוּבְ ִגין , ַאּמָ ּבְ

ד ִאְתֲעִביד יֹוֵסף לֹום ּכָ ִרית ׁשָ ַיֲעֹקב ְדִאיהו ּבְ ים ּבְ ְּדָזכֹור ִאְתְרׁשִ ּ ד ָנַטל ׁשֹור , ּ ּוְבָמה ּכַ
ֲהֵדיה ְדָלא ַיְתִקיף ְלִסְטָרא ַאֲחָרא כֹור. ּּבַ ך ִאְתְקֵרי יֹוֵסף ּבְ ְוְבִגין ּכָ ְּדַההוא ׁש, ּ , ֹור ְדָנַטלּ

כֹור ׁשֹורֹו ַוָדאי ם, ְּוַההוא ׁשֹור, ּּבְ ם ְוַיֲעֹקב ִאיׁש ּתַ ִליט ָמאִריה ְדֵביָתא. ׁשֹור ּתַ ִּרּבֹון ְוׁשָ ּ ,
ַגִויה אֵרי ּבְ ם ׁשָ ְּדַההוא ׁשֹור ּתַ ּ ּ , ּ ַוִיְזּכֹר ֱאֹלִהים ֶאת ָרֵחל)בראשית ל() עד כאן מההשמטות(: ּ

ְלָיא ַמָזָלא ּתַ ְּדָהא ּבְ ה ְזִכיָרה, ּ ִתיב ּבָ ך ּכְ ּוְבִגין ּכָ ָרה'  ַוה)בראשית כא(. ְּ ָלאו , ָּפַקד ֶאת ׂשָ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]307דף [ -ּ

ָזָלא ֲהָוה א. ִּמּמַ ְלָיין ְוָלא ְלַתּתָ ַמָזָלא ּתַ ִנין ּבְ ְּוִאי ֵתיָמא ְדָהא ּבְ ַמָזָלא , ּ ָרה ָלאו ּבְ ׂשָ ָּהָכא ּבְ
ִתיב' ֶּאָלא ַוה. ֲהָוה ֲחָדא, ּכְ   .ּּכָֹלא ּכְ

ִתיב ְפִקיָדהִאי ָהִכי  אי ּכְ ֶּאָלא ַוַדאי ְזִכיָרה, ַּאּמַ ְדַמת ְדָנא)דא(, ּ ְוִאְתָמַסר , ּ ֲהַות ִמּקַ
א ָחא ָדא ְלַתּתָ ָמה ִדְכִתיב, ַּמְפּתְ ֵלד )בראשית יז(, ּכְ ר ּתֵ ִריִתי ָאִקים ֶאת ִיְצָחק ֲאׁשֶ  ְוֶאת ּבְ

ָרה ַלּמֹוֵעד ַהֶזה ְוגו ְּלך ׂשָ ַגְווָנא . 'ָ ר, ָדאּוְלָבַתר ּכְ ָרָזא ִדְלֵעיָלא, ְּוֵכיָון ְדִאְדּכַ ְלָבַתר , ּּבְ
ָרָזא ְדנוְקָבא ְפִקיָדה ָמר ּבְ ִּאּתְ ֲחָדא, ּ ָלָלא ְדֹכָלא ּכְ ְּלֶמֱהֵוי ּכְ ּ.  

י ִחָייא ָפַתח ְוָאַמר. ַּוִיְזּכֹר ֱאלִהים ֶאת ָרֵחל ַּרּבִ י ֶאת ַנֲאַקת )שמות ו(, ּ ַמְעּתִ  ְוַגם ֲאִני ׁשָ
ָר ֵני ִיׂשְ ִריִתיּבְ ר ִמְצַרִים ַמֲעִביִדים ֹאָתם ָוֶאְזּכֹר ֶאת ּבְ ִגין , ָוֶאְזּכֹר ָהא ְזִכיָרה. ֵאל ֲאׁשֶ ּבְ

ְּדִאיהו ְלֵעיָלא ְדכוָרא. ּ ְּדַהאי ַמָזָלא ְדִאיהו ְלֵעיָלא ּבִ ּ ּ ָגלוָתא , ּּ ֲּאָתא ַעל ְפִקיָדה ְדִאיִהי ּבְ ּ ּ
א ְבנוְקָבא ַגְווָנא ָדא ַוִיְזּכֹ. ְּלַתּתָ ִריִתי, ר ֱאֹלִהים ֶאת ָרֵחלּּכְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ָוֶאְזּכֹר ֶאת ּבְ   .ּכְ

א ֲחֵזי ִתיב, ּתָ י ֶאְתֶכם)שמות ג(, ּכְ ּ ָפֹקד ָפַקְדּתִ י, ּ ְּוִכי ָפֹקד ָפַקְדּתִ ְּוָהא ְפִקיָדה , ּ
ָגלוָתא ֲהַות נוְקָבא ַקְייָמא וְבַההוא ִזְמָנא ּבְ ּּבְ ּ ּ ְּוִאיִהי ֲאְמַרת ָפֹקד ָפ, ּ יּ ֶּאָלא ָהָכא . ַקְדּתִ

ָלא ּכָ ה ָהָכא, ִאית ְלִאְסּתַ ָגלוָתא ֵהיך ִאְתֲחֵזי ְלמׁשֶ ְְוָרָזא ְדָחְכְמָתא ָהָכא ְוִאיִהי ּבְ ּ ְְוֵהיך , ּ

י ֲּאְמַרת ָפֹקד ָפַקְדּתִ ּ.  
ד ָנִהיר א ּכַ ְמׁשָ ַמָיא, ֶּאָלא ָהִכי אֹוִליְפָנא ׁשִ ׁשְ ְּותוְקֵפיה ְוֵחיֵליה ׁשָ, ִּאיהו ּבִ ּ ְלָטא ַעל ּּ

ָכל ֲאַתר ַגְווָנא ָדא . ַאְרָעא ּבְ בֹודֹו)ישעיה ו(ּכְ א ,  ְמֹלא ָכל ָהָאֶרץ ּכְ ִזְמָנא ְדַמְקְדׁשָ ּּבְ ּ
בֹודֹו, ָקִאים א, ְמלא ָכל ָהָאֶרץ ּכְ ָּדא ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ָגלוָתא. ּ ָרֵאל ּבְ א ְדִיׂשְ ּתָ ִאיִהי , ְּוַהׁשְ

ְּותוְקָפא ַסֲחָרא ְלהו ְל, ְלֵעיָלא ָרֵאל ְלֲאָגָנא ֲעַלְייהוּּ ַאְרָעא , ִּיׂשְ ב ְדִאינון ּבְ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ
  .ָאֳחָרא

א ְלֵעיָלא, ְוָתא ֲחֵזי ִכיְנּתָ א וׁשְ א ְלַתּתָ ִכיְנּתָ חוֵמי . ּׁשְ ְתֵריַסר ּתְ א ְלֵעיָלא ּבִ ִכיְנּתָ ּׁשְ
ין ּוְתֵריַסר ֵחיָוון ִעָלִאין, ְּרִתיִכין ַקִדיׁשִ א ְלַתּתָ. ּ ִכיְנּתָ יןׁשְ ְבִטין ַקִדיׁשִ ְתֵריַסר ׁשִ ּוְכֵדין , ּא ּבִ

א א ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ִכיְנּתָ ִליַלת ׁשְ ֲחָדא, ִאְתּכְ ַחד ִזְמָנא ּכְ ִזְמָנא . ְּוֹכָלא ּבְ ב ְדּבְ ְּוַאף ַעל ּגַ
א ָגלוָתא ְלַתּתָ ָרֵאל ּבְ ְּדִיׂשְ ַנת ְלֵעיָלא, ּ ּקָ ַנת, ָלא ִאְתּתַ ּקָ ִג, ָהִכי ָנֵמי ָלא ִאְתּתַ א ּבְ ּין ִדְלַתּתָ

ַנת ּקָ ָרֵאל, ָלא ִאְתּתַ הֹון ְדִיׂשְ ָגלוָתא ִעּמְ ְּוָדא הוא ּבְ ּ הֹון, ּ ָגלוָתא ִעּמְ ְּדִאיִהי ּבְ ּ.  
ַנת ּקָ ה ִאְתּתַ ּמָ ֵריה, ּבְ א ְדִמית ּבְ ְּלַמְלּכָ ָפא ֵליה ְלַעְרֵסיה ַעל ֶאְבָלא , ּ ָּמה ֲעַבד ּכָ ּ

ְּוָלא ַאְתִקין ֵליה ְלַעְרֵסיה, ִּדְבֵריה ֶּאָלא ָנַטל ּכוִבין ְוַדְרַדִרין, ּ ּ חֹות ַעְרֵסיה, ּ ְּוַאִטיל ּתְ ּ ,
ִכיב ֲעֵליה ִריך הוא, ְּוׁשָ א ּבְ ך קוְדׁשָ ּּכָ ְּ ָרֵאל, ְ לו ִיׂשְ יָון ְדִאְתּגָ ּּכֵ א, ּ ָנַטל , ְּוִאְתָחֵרב ַמְקְדׁשָ

חֹוֵתיה ֵוי ּתְ ּּכוִבין ְוַדְרַדִרין ְוׁשַ ּ ּ ְ ַוֵיָרא ַמְלַאך ה) גשמות(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ ת ' ּ ַלּבַ ֵאָליו ּבְ
ֶנה ָגלוָתא. ְֵאׁש ִמּתֹוך ַהּסְ ָרֵאל ֲהוו ּבְ ִגין ְדִיׂשְ ּּבְ ּ ּ.  

  א''דף קס ע



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]308דף [ -ּ

י ֶאְתֶכם ָּפֹקד ָפַקְדּתִ ְרׁשוֵתיה, ּ ַּמאן ְדָלא ָקְייָמא ּבִ ּ יד, ּ ֶּאָלא ָפֹקד . ּוַמה ֲעִביד, ַּמה ַפּקִ ּ
י ִמְלַת, ִּמְלֵעיָלא ָּפַקְדּתִ אּ ְדַמת ְדָנא, ַמאי ַטְעָמא, ּתָ ִגין ְדַהאי ְזִכיָרה ֲהַות ֲעָלה ִמּקַ ּּבְ ּ ּ ּ ,

ִריִתי יָון ִדְכִתיב ָוֶאְזּכֹר. ִּדְכִתיב ָוֶאְזּכֹר ֶאת ּבְ ך , ָהא ְזִכיָרה ִאְתְמָנא ֲעָלה, ּּכֵ ִגין ּכָ ְוּבְ ּ
י ֲּאְמַרת ְלָבַתר ָפֹקד ָפַקְדּתִ ְדַמת ְדָנאְּדָהא ִסיָמָנא ) א''דף קס ע(. ּ ָּנְקַטת ִמּקַ ַגְווָנא ָדא . ּ ּּכְ

ָרה ִדְכִתיב ָרה'  ַוה)בראשית כא(, ּׂשָ ְדַמת . ָּפַקד ֶאת ׂשָ ַרת ִמּקַ ֲּאָבל ָהָכא ָרֵחל ְדָלא ִאְדּכָ
ה ְפִקיָדה ֶאָלא ְזִכיָרה, ְּדָנא ָמר ּבָ ָּלא ִאּתְ ּ ְזִכיָרה ִאיהו, ּ ְּוֹכָלא ּבִ ָרָזא ְדַמָזָלא, ּ ּּבְ ּ.  
י ִחְזִקָיהִרּבִ ּי ְיהוָדה ְוִרּבִ פֹוְטִקָיא ְללֹוד, ּ ֲּהוו ָאְזֵלי ִמּקַ י ְיהוָדה ָרִכיב, ּ י , ְּוֲהָוה ִרּבִ ְוִרּבִ

י ְיהוָדה, ִּחְזִקָיה ַעל ַרְגלֹוי ַּאְדָהִכי ָנַחת ִרּבִ אֹוַרְייָתא, ּ ק ּבְ אן וְלָהְלָאה ִנְתַעּסֵ , ָּאַמר ִמּכָ
ָמה ִדְכִתיב   .ּ ּגֶֹדל ֵלאֹלֵהינוּ ָהבו)דברים לב(, ּכְ

ָלָתא ָּאַמר ֵליה ִאלו ֲהֵויָנא ּתְ ָּיאֹות הוא ְדַחד ֵייָמא, ּּ ּוְתֵרין ָיִתיבו ֵליה, ּ ּ , ָּאַמר ֵליה. ּ
ִבְרָכאן י ִמֵלי ּבְ ִריך הוא. ַּהּנֵ א ּבְ ָמא ְדקוְדׁשָ ר ַחד ׁשְ ִגין ְדִאְדּכַ ּּבְ ּ ּ ּוְתֵרין ָיִתיבו ֵליה, ְּ ּ ֲהָדא . ּ

ם ה)דברים לב( ,ּהוא ִדְכִתיב י ׁשֵ ֶּאְקָרא ָהבו ּגֶֹדל ֵלאלֵהינו'  ּכִ ם ה. ּ י ׁשֵ ָּדא , ֶאְקָרא' ּכִ
ְַחד ִדְמָבֵרך ָּהבו ּגֶֹדל ֵלאלֵהינו, ּ ֵרין ָאֳחָרִנין, ּ ֵרי ַיְתֵבי . ִּאֵלין ּתְ אֹוַרְייָתא ֲאִפילו ּתְ ֲּאָבל ּבְ ּ

ְבָחא ְדאֹוַרְייָתא  ְּוַיֲהֵבי ְרבו ְותוְקָפא ְדׁשִ ּ ּ ִריך הואּּ א ּבְ ְּלקוְדׁשָ ְּ.  
י ִחְזִקָיה ָּאַמר ֵליה ִרּבִ ַלת, ּ אי ּתְ ְרָכאן ַאּמַ י ּבִ ָמר, ָּאַמר ֵליה. ְלַגּבֵ ָּהא אוְקמוָה ְוִאּתְ ּ ,

ִּדְכִתיב ָהבו ּגֶֹדל ֵלאלֵהינו ּ ל ָרִזין ְדִבְרָכאן ָהִכי ִאיהו, ֲּאָבל ָרָזא ְדִמָלה ָהָכא. ּ ְּדָהא ּכָ ּ ּ ,
ִגין ִדיַסַלק , ְתֵרין ְלֲאָתָבאַּחד ְלָבְרָכא ו ּּבְ ָרָזא )דיסתלק(ּ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ָבָחא ְדקוְדׁשָ ּ ׁשְ ְּ

ַּחד ְמָבֵרך וְתֵרין . ִדְתָלָתא ּ ְדאֹודו)אמרי אמן(ְ ְּוָדא הוא ִקיוָמא ְדִבְרָכאן, ּ ּ ּוְבָרָזא ִעָלָאה , ּּ ּ
ְדָקא ְיאות ָמה ְדאוְקמוָה, ּּכְ ּוְבָרָזא ִדְתַלת ּכְ ּ ּ ּ.  

ַּעד ְדֲהוו ָאְזֵלי י ְיהוָדה, ּ ִניָנן, ָּאַמר ִרּבִ ִאית , ְוִאית ְזִכיָרה ְלִביׁש, ִאית ְזִכיָרה ְלַטב, ּתָ
ָמה ְדאוְקמוָה, ִאית ְזִכיָרה ְלַטב. ְּוִאית ְפִקיָדה ְלִביׁש, ְּפִקיָדה ְלַטב ּּכְ  )ויקרא כו(ִּדְכִתיב , ּ

ִרית ִראׁשֹוִנים ְוגו י ָלֶהם ּבְ ּ ַוִיְזּכֹר )שמות ב(. ּ ַוִיְזּכֹר ֱאלִהים ֶאת ֹנַח)בראשית ח(. 'ְוָזַכְרּתִ
ִריתֹו ה רוַח )תהלים עח(, ִּדְכִתיב, ְוִאית ְזִכיָרה ְלִביׁש. ֱאֹלִהים ֶאת ּבְ ר ֵהּמָ י ָבׂשָ ּ ַוִיְזּכֹר ּכִ ּ

ּהֹוֵלך ְולא ָיׁשוב י ֶאְתֶכ)שמות ג(, ִּדְכִתיב, ְּפִקיָדה ְלַטב. ְ ּ ָפֹקד ָפַקְדּתִ , ְּפִקיָדה ְלִביׁש. םּ
ָעם וִבְנָגִעים ֲעֹוָנם)תהלים פט(, ִּדְכִתיב ֶבט ִפׁשְ ׁשֵ י ּבְ ּ וָפַקְדּתִ ְּוֻכְלהו ָרִזין ִעָלִאין. ּּ ּּ.  

י ְזִכיָרה וְפִקיָדה ְלַטב ל ַהּנֵ ין ְיִדיָען, ּּכָ ִּאֵלין ִאינון ַדְרּגִ ּ ָּרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא ְדַכר . ּ ּ ּ
ְּוִאֵלין ִאינון ְלַטב, ְּזִכיָרה וְפִקיָדה, אְּונוְקָבא ָרָזא ָחָד ִּאֵלין , ְּזִכיָרה וְפִקיָדה ְלִביׁש. ּ

ָרָזא ְדֱאֹלִהים ֲאֵחִרים, ִּאינון ָרָזא ְדִסְטָרא ָאֳחָרא ְּדָקְייָמא ּבְ ֲחָדא, ּ ְּדַכר ְונוְקָבא ּכְ ְזִכיָרה , ּ
ַהאי ַהאי, ּבְ ְּוִאֵלין ִאינון ְדָקְייִמ, ּוְפִקיָדה ּבְ ּ ִדיר ְלִביׁשּ ְּוִאֵלין ָלֳקֵביל ִאֵלין. ין ּתָ ֵמָהָכא . ּ

ין ִעָלִאין ל ָרֵזי ִדְמֵהיְמנוָתא ְוָכל ִקדוׁשִ ָּנְפֵקי ּכָ ּ ּ ּ ָמה ְדאוְקמוָה, ּ ּּכְ ל ִזיִנין . ּ ּוֵמָהָכא ָנְפֵקי ּכָ
ין ְוָכל מֹוָתא יׁשִ ַעְלָמא ְואוְקמוָה, ּבִ ין ּבְ יׁשִ ְּוָכל ִסְטִרין ְוִזיִנין ּבִ ִהפוָכא ִמן ָדא.ּ ּ ְוָדא ּבְ ּ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]309דף [ -ּ

י ִחְזִקָיה ָּהִכי הוא ַוַדאי, ָּאַמר ִרּבִ ָאה ִאיהו, ּ ִסְטָרא ָטָבא, ַּזּכָ ַּמאן ְדחוָלֵקיה ִאְתְקַיים ּבְ ּ ּ ּ ,
ְרֵמיה ְלִסְטָרא ָאֳחָרא ִזיב ִמְנהֹון, ְּוָלא ַיְרִכין ּגַ ּתְ י ְיהוָדה. ְוִיׁשְ ָּאַמר ֵליה ִרּבִ ָּהִכי הוא , ּ

יה ֵמַההוא ִסְטָרא, איַּוַד ָזָבא ִמּנֵ ּתְ ָאה ַמאן ְדָיִכיל ְלִאׁשְ ְּוַזּכָ ּ ִאין ִאינון ַצִדיַקָיא, ּ ְּוַזּכָ ּ ְּדָיְכֵלי , ּ
ְייהו ָזָבא ִמּנַ ּתְ ַההוא ִסְטָרא, ְּלִאׁשְ   .ְּוַלֲאָגָחא ְקָרָבא ּבְ

ה ּמָ י ִחְזִקָיה ּבְ ַתְח)משלי כד(, ָּפַתח ְוָאַמר. ָּאַמר ִרּבִ י ּבְ ה ְלך ִמְלָחָמה  ּכִ ֲעׂשֶ ָּבולֹות ּתַ ּ
א, ַמאן ִמְלָחָמה. 'ְוגו יׁשָ ָּדא ִמְלָחָמה ְדַההוא ִסְטָרא ּבִ ּ יה , ּ ר ָנׁש ַלֲאָגָחא ּבֵ ְּדִאְצְטִריך ּבַ ְּ

יה, ְקָרָבא ָזָבא ִמּנֵ ּתְ ְלָטָאה ֲעלֹוי וְלִאׁשְ ּוְלׁשַ ּ ּ.  
א ֲחֵזי י ֵעׂשָ, ּתָ ַדל ְלַגּבֵ ּתָ ְּדַיֲעֹקב ָהִכי ִאׁשְ ִגין ַההוא ִסְטָרא ִדיֵליה, וּ ּּבְ ָמא . ּ ְלִאְתַחּכְ

ָכל ַמה ְדִאְצְטִריך ֲעִקימו ּבְ יה ּבְ ְֲעלֹוי וְלֵמיַזל ִעּמֵ ּ ּ ּ א ְוסֹוָפא, ּ ֵריׁשָ ְלָטָאה ֲעלֹוי ּבְ ִגין ְלׁשַ , ּבְ
ְדָקא ְיאות ְּוֹכָלא ּכְ ַגְווָנא ָדא. ּ ֲחָדא ָדא ּכְ א ְוסֹוָפא ּכְ ָמה ִדְכִת, ְּוֵריׁשָ  )בראשית כה(, יבּכְ

ֹכָרִתי ְרָכִתי, ּבְ ֲחָדא, ּוְלָבַתר ּבִ ירוָתא ְוסֹוָפא ּכְ ַגְווָנא ָדא, ּׁשֵ ְלָטָאה ֲעלֹוי . ָּדא ּכְ ִגין ְלׁשַ ּּבְ
ְדָקא ָחֵזי ֵליה ר ּכְ אֹוַרח ֵמיׁשַ ְייהו. ּּבְ ִזיב ִמּנַ ּתְ ָאה ִאיהו ַמאן ְדִאׁשְ ך ַזּכָ ּוְבִגין ּכָ ּ ּ ְוָיִכיל , ְּ

ְלָט   .ָּאה ֲעַלְייהוְּלׁשַ
א ֲחֵזי ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא, ּתָ ֲחָדא ּבְ ְּזִכיָרה וְפִקיָדה ְלַטב ִאינון ּכְ ּ ָאה ִאיהו ַמאן , ּ ְּוַזּכָ

ַתר ְמֵהיְמנוָתא ַדל ּבָ ּתַ ְּדִאׁשְ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ּ ָאג '  ַאֲחֵרי ה)הושע יא(, ּכְ ַאְרֵיה ִיׁשְ ֵּיְלכו ּכְ
י ִחְזִקָי. 'ְוגו ּה ָהִכי הוא ַוַדאיָּאַמר ִרּבִ ּ.  

  ב''דף קס ע
א ֲחֵזי ד ַצֵלי ְצלֹוֵתיה, ְוּתָ ר ָנׁש ּכַ ּּבַ ָּלא ֵייָמא ֲעֵליה ָזְכֵרִני וָפְקֵדִני, ּ א . ּ ִגין ְדִאיּכָ ּּבְ

ּוְזִכיָרה וְפִקיָדה , ְּזִכיָרה וְפִקיָדה ְלַטב יִנין ְלַנְטָלא ִמָלה ִמן , ְלִביׁש) ב''דף קס ע(ּ ְּוַזּמִ
ּפוָמא א ֵליה, ּ ָרא חֹובֹוי ְדַבר ָנׁש ְוַלֲעָנׁשָ ְּוַאְתָיין ְלַאְדּכָ ִלים. ּ ָאה ׁשְ ר ִאי ִאיהו ַזּכָ ְּדַכד , ּּבַ

ְדֵקי חֹובֹוי חון לֹון, ּבַ ּכְ ַּהִהיא ְזִכיָרה וְפִקיָדה ְלִביׁש ָלא ִיׁשְ גֹון ֶעְזָרא ְדָאַמר , ּ  )נחמיה יג(ּּכְ
  .ָזְכָרה ִלי ֱאלַהי ְלטֹוָבה

ְּדַבר ָנׁש ַצֵלי ְצלֹוֵתיה, ָכל ֲאַתרְּדָהא ּבְ יִאין, ּּ ְכָלָלא ְדַסּגִ יִאין ּבִ ין ַסּגִ ְרֵמיה ּבֵ . ַּיְכִליל ּגַ
ית ע, ְּוָתא ֲחֵזי ׁשוַנּמִ ד ָאַמר ָלה ֱאִליׁשָ ֶלך אֹו ֶאל )מלכים ב ד(, ּּכַ ר ָלך ֶאל ַהּמֶ ְ ֲהֵיׁש ְלַדּבֵ ְ

ָבא ר ַהּצָ ר ָלך ֶאל ַהּמֶ. ׂשַ ָנה ֲהָוה, ַּההוא יֹוָמא, ְֶלךְֲהֵיׁש ְלַדּבֵ ְּוַההוא , ּיֹום טֹוב ְדֹראׁש ַהּשָׁ
ְלָטא ְלֵמיַדן ַעְלָמא ִריך הוא ִאְקֵרי ֶמֶלך , ּיֹוָמא ְדַמְלכוָתא ִדְרִקיָעא ׁשָ א ּבְ ְְוקוְדׁשָ ְּ ּ

ַההוא ִזְמָנא ָפט ּבְ ׁשְ ַּהּמִ ך ָאַמר ָלה. ּ ּוְבִגין ּכָ ר ָלך ֶאל ַהּמֶ, ְּ   .ְֶלךְֲהֵיׁש ְלַדּבֵ
ִתיב ֶבת)מלכים ב ד(, ַמה ּכְ י ָאֹנִכי יֹוׁשֶ תֹוך ַעּמִ , ָלא ָבֵעיָנא. ַמאי ָקָאְמָרה. ְ ַוּתֹאֶמר ּבְ

יָמָאה ְלֵעיָלא יִאין, ְלֶמֱהֵוי ְרׁשִ ין ַסּגִ אי ּבֵ ָלָלא , ֶּאָלא ְלַאֲעָלָאה ֵריׁשָ ְוָלא ְלֲאָפָקא ִמּכְ
ֵעי ֵליה ְלַבר ָנׁש. ִדְלהֹון ְּוָכך ּבָ ְלחֹודֹויְלִא, ְ יִאין ְוָלא ְלִאְתַייֲחָדא ּבִ ְכָלָלא ְדַסּגִ ָלָלא ּבִ , ְתּכְ

חון ֲעֵליה ּגְ ִגין ְדָלא ִיׁשְ ּּבְ ּ ְדָקֲאָמָרן, ּ ָרא חֹובֹוי ּכִ   .ְלַאְדּכָ



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]310דף [ -ּ

י ְיהוָדה ְוָאַמר  ָּפַתח ִרּבִ ְרֶאה)איוב לח(ּ ֲעֵרי ַצְלָמֶות ּתִ ֲעֵרי ָמֶות ְוׁשַ ָ ֲהִנְגלו ְלך ׁשַ ַהאי . ּ
ִריך הוא ָאַמר ֵליה ְלִאיֹוב, אְקָר א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ד ָחָמא ְדִאיֹוב ָדִחיק ַגְרֵמיה ַעל ִדינֹוי , ְּ ּּכַ ּ ּ ּּ

ִריך הוא א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ְּ.  
א ֲחֵזי אל,  ֵהן ִיְקְטֵלִני לֹו ֲאַיֵחל)איוב יג(ִּאיֹוב ָאַמר , ּתָ ִתיב לא ּבְ ף ְוָקֵרי לֹו ''ּכְ

וא ְּוֹכָלא ִאיהו, ו''ּבְ ִריך הואָא. ּ א ּבְ ַּמר ֵליה קוְדׁשָ ּ א, ְּ ֵני ָנׁשָ ֲָהִנְגלו ְלך , ְוִכי ֲאָנא ָקִטיל ּבְ ּ
ְרֶאה ֲעֵרי ַצְלָמֶות ּתִ ֲעֵרי ָמְות ְוׁשַ ַההוא ִסְטָרא, ׁשַ ְרִעין ִאינון ְפִתיָחן ּבְ ה ּתַ ּמָ ּּכַ ּומֹוָתא . ּּ

ְלָטא ֲעַלְייהו א, ּׁשָ ֵני ָנׁשָ ְּוֻכְלהו ְסִתיִמין ִמּבְ א ולא יכלין לאסתמרא מנייהו בגין דאינון ''ס(, ּ
ָעִרים)סתימין מבני נשא   .ּ ְוָלא ָיְדִעין ִאינון ׁשְ

ְרֶאה ֲעֵרי ַצְלָמֶות ּתִ ֲעֵרי ַצְלָמֶות. ְוׁשַ ֲעֵרי ָמֶות וַמאן ִאינון ׁשַ ַּמאן ִאינון ׁשַ ֶּאָלא ָמֶות . ּ
ֲחָדא ִאינון ְּוִזווָגא ָחָדא ִאינון, ְּוַצְלָמֶות ּכְ ּ ָמרָמ. ּ ְות, ֶות ָהא ִאּתְ ְָדא ַמְלַאך ַהּמָ ְוָהא , ּ

ּאוְקמוָה ַּהאי ִאיהו ַמאן ְדָרִכיב ֲעֵליה. ֵצל ָמֶות, ַצְלָמֶות. ּ ּ ְּוִאיהו ִצָלא ִדיֵליה, ּ ְּותוְקָפא , ּּ
ֲחָדא, ִּדיֵליה ְּלִאְזַדְווָגא ּכְ וָרא ַחד ְוִאינון ַחד, ּ ִקּשׁ ּּבְ ּ.  

ין ְדָנ ְּוָכל ִאינון ַדְרּגִ ּ ָמה ִדְלֵעיָלאּ ָעִרים ִדְלהֹון ּכְ הו ִאינון ׁשְ ָרן ּבְ ְייהו וִמְתַקּשְׁ ְּפֵקי ִמּנַ ּ ּ ּ ּ ,
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר יֶכם ְוגו)תהלים כד(, ּכְ ָעִרים ָראׁשֵ או ׁשְ רו )אינון שערים(ְּוִאֵלין . 'ּ ׂשְ ּ ִאיּקְ

ית ִסְטִרין ְדָעְלָמא, ַנֲהִרין ְוַנֲחִלין ּאוף ָהִכי ִאינון. ּׁשִ ֲעֵרי ָמֶותּ ְטָרא ,  ׁשַ ֲעֵרי ַצְלָמֶות ִמּסִ ְוׁשַ
ַעְלָמא, ָאֳחָרא ְלִטין ּבְ ין ְיִדיָען ְדׁשָ ַּדְרּגִ ֲעֵרי ַצְלָמֶות. ּ ֲעֵרי ָמְות ְוׁשַ ָּדא נוְקָבא ְוָדא , ׁשַ ּ
ֲחָדא, ְּדכוָרא   .ְּוַתְרַווְייהו ּכְ

ִריך הוא ֵליה ְלִאיֹוב, ְּוַעל ָדא א ּבְ ָּאַמר קוְדׁשָ ּ ל ִאינון ִמִליןּבְ, ְּ ִּגין ּכָ ְּדִאיהו ָאַמר , ּ ּ
אֹול ֹלא ַיֲעֶלה)איוב ז( ן יֹוֵרד ׁשְ ָלה ָעָנן ַוֵיַלך ּכֵ ְ ּכָ ָאר ִמִלין, ּ ְּוָכל ִאינון ׁשְ א . ּ ָּאַמר קוְדׁשָ

ֲעֵרי ָמֶות ִריך הוא ֲהִנְגלו ְלך ׁשַ ָּבְ ְּ ְרׁשוִתי, ּ ְלהו ּבִ ְּלִמְנַדע ְדָהא ּכֻ ּ ְּוֻכְלהו ְזִמ, ּּ יִנין ּ
ֲעָרא ֵמַעְלָמא ְות ָלֶנַצח ְוגו)ישעיה כה(, ִּדְכִתיב, ְלִאְתּבַ ַלע ַהּמָ   .'ּ ּבִ

א ֲחֵזי ח ֶאת ַרֲחָמה)בראשית ל(, ּתָ ַמע ֵאֶליָה ֱאלִהים ַוִיְפּתַ ּ ַוִיְזּכֹר ֱאלִהים ֶאת ָרֵחל ַוִיׁשְ ּ ּ .
ֵרי ִזְמִנין אי, ֱאֹלִהים ֱאלִהים, ּתְ ּא ִדְדכוָראַחד ֵמַעְלָמ, ֶּאָלא. ַאּמַ , ְּוַחד ֵמַעְלָמא ְדנוְקָבא, ּ

ְלָייא ִמְלָתא ִגין ִדְבַמָזָלא ּתַ ּּבְ ּ ּ.  
ָמא ָדא ׁשְ ן ַאֵחר'  יֹוֵסף ה)בראשית ל(, ִּדְכִתיב, ְוַכד ִאְתָעַרת ָרֵחל ּבִ ָיַדע ַיֲעֹקב , ִלי ּבֵ

ְבִטין ְוָלא ִתְתַקֵי ְלהו ׁשִ ָלָמא ּכֻ ְּדִאיִהי ִאְתַחְזָייא ְלַאׁשְ ּ ּּ ַעְלָמאּ ָעא ְלֵמיַזל , ים ּבְ ך ּבָ ִגין ּכָ ְּבְ

ַלם , ָּעַרק ְוֲאַזל ֵליה, ְּוַכד ָמָטא ִזְמָנא ְדִבְנָיִמין. ְוָלא ָיִכיל ּתְ ִגין ְדְבַאְרָעא ָאֳחָרא ָלא ִיׁשְ ּּבְ
יָתא יה, ּבֵ א ּבֵ ָרא ַעְלָמא ַקִדיׁשָ ְּלִאְתַקּשְׁ ּ.  

  א''דף קסא ע
ְּוַהְיינו ִדְכִתיב ך ' ּ ַויֹאֶמר ה)בראשית לא(, ּ ֶָאל ַיֲעֹקב ׁשוב ֶאל ֶאֶרץ ֲאבֹוֶתיך וְלמֹוַלְדּתֶ ָּ ּ

ך ך. ְְוֶאְהֶיה ִעּמָ ֶּאָלא ָאַמר ֵליה. ְַמאי ְוֶאְהֶיה ִעּמָ ָרא , ַעד ָהָכא, ּ ך ִעּקְ ְָרֵחל ֲהַות ִעּמָ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]311דף [ -ּ

אן וְלָהְלָאה. ְדֵביָתא ְת, ִּמּכָ ֲהָדך ּבִ יָתא ּבַ ך ֶוֱאטֹול ּבֵ ְֲאָנא ֱאֵהא ִעּמָ ְבִטיןְ ְּוַהְיינו . ֵריַסר ׁשִ
ֹבִאי ִמַפָדן ֵמָתה ָעַלי ָרֵחל, ִדְכִתיב ַּוֲאִני ּבְ ּוְבִגיִני ֲהָוה ִמָלה ְדִאְתַדְחָיא ִאיִהי , ָעַלי ֲהָוה. ּ ּ ּּ

ְּוַאְתָיא ִדיוָרא ָאֳחָרא י, ּ ִגיִני ְלָדְייָרא ִעּמִ ּ ַויֹאֶמר ָנְקָבה )בראשית ל(. ְוָנְטָלא ֵביָתא ּבְ
ָכְר ָנהׂשְ י ִיְצָחק. ַמאי ָנְקָבה, ָך ָעַלי ְוֶאּתֵ ע ָאַמר, ָאַמר ִרּבִ ְּדַיֲעֹקב , ֲאָנא ָחֵמי, ַּההוא ָרׁשָ

נוְקֵבי ל ֶאָלא ּבְ ּכֵ ָּלא ִאְסּתַ ך ִיְפַלח ִלי) א''דף קסא ע(, ּ ְוְבִגין ּכָ ָכְרך. ּ ָהא , ָָאַמר ָנְקָבה ׂשְ
ַקְדִמיָתא ד ּבְ ָכְרך ּכַ ְָנֵקָבה ְדִאיהו ׂשְ ּ ָנה. ּ ה, ְוֶאּתֵ ְלּתְ ּבָ ּכַ ָנה, ֵּאיָמא ַמאן ְנֵקָבה ִאְסּתַ , ְוֶאּתֵ

ִגיָנה ּוְפַלח ִלי ּבְ ן ִלי ְמאוָמה)שם(. ּ ּ ַויֹאֶמר ַיֲעֹקב לא ִתּתֵ ְּדָהא ֲאָנא , ָאַמר ַיֲעֹקב ָחִליָלה, ּ
ל ַמה ְדֲעִביְדָנא א ֲעִביְדָנא, ּּכָ א ַקִדיׁשָ ם ְיָקָרא ְדַמְלּכָ  )ולאו לכסופא דגרמאיא ''ס(, ְּלׁשֵ

ן ִלי ְמאוָמה ּתֵ ְּוַעל ָדא לא ּתִ ַהאי, ּ אי ּבְ ְּדָהא ַלאו ַדְעּתָ ה ִלי , ּ ֲעׂשֶ ּ ַהָדָבר )את(ֶּאָלא ִאם ּתַ
ים)שם(. 'ַּהֶזה ְוגו ָיׁשִ יֹום ַההוא ֶאת ַהּתְ ּ ַוָיַסר ּבַ ּ י ֶאְלָעָזר ָפַתח ְוָאַמר. ּ  ְיָי ִמי )תהלים טו(, ִּרּבִ

ָאֳה ְּואוְקמוָה ַחְבַרָייא, ָהא אֹוִקיְמָנא', ֶָלך ְוגוָּיגור ּבְ ִמים)שם(, ּ , ָּדא ַאְבָרָהם, ְ הֹוֵלך ּתָ
ִמים ִאְקֵרי ַזר ּתָ ַּוַדאי ַיֲעֹקב . ָּדא ַיֲעֹקב, ְודֹוֵבר ֱאֶמת. ָּדא ִיְצָחק, ּופֹוֵעל ֶצֶדק. ְּדַכד ִאְתּגְ

ק ֱאֶמת ִאְתָדּבַ ק, ּּבֶ ֱאֶמת ִאְתָדּבַ ִּאי הוא ּבֶ ַגְווָנא ָדא, ּ   .ַמאי ַטֲעָמא ֲעַבד ִעם ָלָבן ּכְ
א ְדַמְזֵליה ֲהָוה, ֶאָלא ְעּתָ ִחין ׁשַ ַּיֲעֹקב ּבָ ֵרי ֵליה ְלֵאיַנׁש. ּ ְּדׁשָ יה, ּ ְעּתֵ ַעד ָלא , ְּלִמְבַחן ׁשַ

ָּיתוב ְלַאְרֵעיה ִפיר, ּ ה ְדֲעִביד ׁשַ ּמָ ְּוִאי ַמָזֵליה ָקִאים ּבְ ּ ּ יט ַרְג, ּ לֹוי ַעד ְוִאי ָלאו ָלא יֹוׁשִ
יה)א דקאים במה דעביד''ס(ְּדִיְסַלק    .ּ ְלַגּבֵ

א ֲחֵזי ִתיב, ּתָ יֹום ָמָחר ְוגו)בראשית ל(, ּכְ י ִצְדָקִתי ּבְ ְּדָהא ִאיהו ָלא ֲעַבד ',  ְוָעְנָתה ּבִ ּ
ָנא ִגין ְדִיטֹול ִמִדיֵליה ְלַמּגָ ּּבְ ּ ּ ִלימו ִדְרעוָתא, ּ ָטא וׁשְ קוׁשְ ֶּאָלא ּכָֹלא ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ָּלא עֹוד ֶאָלא ְו, ּ

ְּדִאיהו ָנִטיל ְרׁשו ִמָלָבן ּ ּ ִתיב, ּ ְגָלֶלך)בראשית ל(, ְּוַעל ָדא ּכְ י ַוְיָבַרֵכִני ְיָי ּבִ ּתִ ה . ָ ִנַחׁשְ ּמָ ּכַ
ין ְוִזיִנין ֲעַבד ָלָבן ִגיֵניה ְדַיֲעֹקב, ֳחָרׁשִ ּוָבִחין ַמָזֵליה ּבְ ּ ּ ִגיֵניה ְדַיֲעֹקב, ּּ ח ּבְ ּכַ ְּוֲהָוה ַאׁשְ ּ ,

ל ַיְרָחאְמָא יר ַעל ָעאֵניה, ה ָעאָנא ּכָ ּוְמָאה ִאְמִרין וְמָאה ִעִזין ַיּתִ ּ ּּ.  
א ָאַמר י ַאּבָ יר , ְּוֶאֶלף ִעִזין, ְוֶאֶלף ִאְמִרין, ֶאֶלף ָעאִנין, ַרּבִ ֲּהָוה ַמְייֵתי ֵליה ַיֲעֹקב ַיּתִ
ָכל ַיְרָחא ְוַיְרָחא י ְמַעט ֲא)בראשית ל(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּבְ ר ָהָיה ְלך ְלָפַני ַוִיְפֹרץ  ּכִ ּׁשֶ ָ

ָָלֹרב ַוְיָבֶרך ְיָי אֹוְתך ְלַרְגִלי ל ִזיָנא , ְ ּוִבְרְכָתא ִדְלֵעיָלא ָלאו ִאיהו ָפחֹות ֵמֶאֶלף ִמּכָ ּ ּ
ח, ְוִזיָנא ּכַ ּתַ ח, ֵמָעאִנין ֶאֶלף ִאׁשְ ּכַ ּתַ ח, ֵמִאְמִרין ֶאֶלף ִאׁשְ ּכַ ּתַ ל ַמה . ֵּמִעִזין ֶאֶלף ִאׁשְ ַעל ּכָ

ְרְכָתא ִדְלֵעיָלא ְרָיא ּבִ ה . ָּלא ָפחֹות ֵמֶאֶלף, ְּדׁשַ ַלק ָלָבן ְלַכּמָ ַּעד ִדְבִגיֵניה ְדַיֲעֹקב ִאְסּתַ ּ ּ ּ
  .ּעוְתָרא

ְּוַכד ָבָעא ַיֲעֹקב ְלַנְטֵליה ַאְגֵריה ל ִזיָנא ְוִזיָנא, ּ ָרה ִמּכָ ח ֶאָלא ֲעׂשָ ּכַ ְוַיֲעֹקב , ָּלא ַאׁשְ
יב ֵליה ְלעוְתָרא ַס ָּחׁשִ יּ ה ָנִטיל ִמִדיֵליה. ּגִ ּמָ ָּחֵמי ּכַ ְזכוֵתיה , ּ ה ְדֲהָוה ָיִהיב ִאיהו ּבִ ִּמּמַ ּ ּ ּ

יה ַיֲעֹקב. ְלָלָבן ְּוָכל ָדא ְדָסִליק ּבֵ ּ ְזרֹוַע ְדִאינון ַמְקלֹות, ּ ָּלא ֲהָוה ֶאָלא ּבִ ּ י , ּ ֵוי ְלַגּבֵ ְּדׁשַ ּ
  .ָעָנא



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]312דף [ -ּ

א ֲחֵזי ֵליָמא ְדַיֲעֹק, ּתָ ה ָטַרח ַההוא ׁשְ ּמָ ֲּאַבְתֵריה ְדָלָבן, בּּכַ ִתיב. ּ ם )בראשית ל(, ּכְ ּ ַוָיׂשֶ
ת ָיִמים ְוגו לׁשֶ ְֶדֶרך ׁשְ ל ַהאי עוְתָרא', ּ ְּוֲהָוה ַאְייֵתי ֵליה ּכָ ל ָדא. ּ ָלא ָבָעא ָלָבן , ְּוִעם ּכָ

ִּדיֵהא ַאְגֵריה ְדַיֲעֹקב ָהִכי ּ ָרה ִמן ָדא ְוָיַה, ּ ָרה ִמן ָדא ַוֲעׂשָ ֶּאָלא ְנַטל ֲעׂשָ ּ  )בידא דבני(ב ּ
י. ֵּליה ָמה ַדֲאַמְרּתְ. ְּוָאַמר ֵליה טֹול ַהּנֵ ַהאי ַגְווָנא ְיֵהא ַאְגָרך, ְּוִאי יֹוִלידו ּכְ ֲּהָדא הוא . ְּבְ

ֶרת מֹוִנים)בראשית ל(, ִדְכִתיב י ֲעׂשֶ ּכוְרּתִ ְחֵלף ֶאת ַמׂשְ ָרה )ובהני(, ּ ַוּתַ ָרה ִמן ָדא ַוֲעׂשָ ּ ֲעׂשָ
ֶרת מֹוִנים)בראשית ל(, ּוְכִתיב, ִּמן ָדא י ֲעׂשֶ ּכוְרּתִ י ְוֶהֱחִליף ֶאת ַמׂשְ . ּ ַוֲאִביֶכן ֵהֶתל ּבִ

ִריך הוא)ובהני עשרה( א ּבְ ַתר קוְדׁשָ ַדל ּבָ ּתַ ּ ִאׁשְ ּ ּוָבְרֵכיה, ְּ יה . ּ ֵוי ָלָבן ִעּמֵ ל ַמה ְדׁשַ ּוִמּכָ ּ ּ ּ
ִמלוֵליה, ְּדַיֲעֹקב ַּאֲהַדר ּבְ ּ ְּוָנִטיל ִמַיֲעֹקב ּכָֹלא, ּ ִריך הוא ָחס ֲעֵליה, ּ א ּבְ ַּעד ְדקוְדׁשָ ּ ּ ְּ ,

ְזרֹוַע ְּוָנַטל ִמִדיֵליה ּבִ ּ.  
י ְקָרֵאי ל ַהּנֵ י ֶאְלָעָזר ּכָ ְּדָתִניָנן ִמִלין . ְלַאֲחָזָאה ָחְכָמָתא ָקא ַאְתָיין, ָאַמר ִרּבִ ּ

עֹוָבָדא, ִּדְלֵעיָלא ְלָיין ּבְ הֹון ּתַ הֹו, ִמּנְ ִמלוָלא וִמּנְ ּוִמְנהֹון ּבְ ּ אּּ ְרעוָתא ְדִלּבָ ּוַמאן ְדָבֵעי . ּן ּבִ ּ
ְרָכאן ָכא ּבִ ְצלֹוָתא, ְלַאְמׁשָ ִמלוָלא, ּבִ ּּבְ ּוְרעוָתא, ּ ְצלֹוָתא. ּ הֹון ְדָלא ּבִ ּוִמּנְ עֹוָבָדא , ּ ֶּאָלא ּבְ

ְלָיין   .ּתַ
א ֲחֵזי ִלים, ּתָ ל ַמה ְדֲעַבד, ַיֲעֹקב ׁשְ ָחְכְמָתא ָעִביד, ּּכָ ִתיב , ּבְ ג ֶאת ּ ַוַי)בראשיתל(ּכְ ּצֵ

ִים תֹות ַהּמַ ּקַ ׁשִ ְרָהִטים ּבְ ל ּבָ ר ִפּצֵ ְקלֹות ֲאׁשֶ ָחְכְמָתא, ַּהּמַ ְרָכאן , ּּכָֹלא ּבְ ָכא ּבִ ְלַאְמׁשָ
ּבוָעא ְדֹכָלא ִּמּמַ ין ִעָלִאין ְדִאינון חוָלֵקיה ְוַעְדֵביה, ּ ְּלֻכְלהו ַדְרּגִ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ.  
ְקלֹות ִּאֵלין ַדְרּגִ, ַמאן ַמְקלֹות. ֶאת ַהּמַ י ִדיָנאּ ּין ְדִאינון ּבֵ ל. ּ ר ִפּצֵ הֹון , ֲּאׁשֶ ְּדַאֲעַבר ִמּנְ

ְרָהִטים. ִּדיָנא ְרָהִטים)שיר השירים ז(, ַּהְיינו ִדְכִתיב, ּבָ ּ ֶמֶלך ָאסור ּבָ ְְדָהא ֵמַההוא ֶמֶלך, ְ ּ ּ ,
ְרָכאן ְלֻכְלהו ָעְלִמין ַּאְתָיין ּבִ ּ.  

  ב''דף קסא ע
ְרָהִטיםְֶמֶלך ) ב''דף קסא ע(ָדָבר ַאֵחר  ֶּמֶלך ָדא, ָּאסור ּבָ ִאינון ְרָהִטין , ְ ָּאסור ְוָקׁשור ּבְ ּ ּ

ְקָיין ּכָֹלא, ִּעָלִאין ּתַ ְייהו ִאׁשְ ְּדִמּנַ ּ ֶלך ִעָלָאה)א אתמשכן ברכאן לכולא''נ(, ּ ּ ִמּמֶ תֹות . ְ ּקַ ׁשִ ּבְ
ִים ִּאֵלין ִאינון ַנֲחִלין ְדָנ, )א ומתמן אשתקיין כלא שקתות המים''ס(, ַהּמַ ּ ַעד , ְפִקין ְוַאְתָייןּ

ן ּמָ י ּתַ ְנׁשֵ ְּדָמטו ְלֲאַתר ְדִמְתּכַ ּ ּתֹות. ּ ֹבאָנה ַהּצֹאן ִלׁשְ ר ּתָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ֲאׁשֶ  )תהלים קד(, ּכְ
רו ְפָרִאים ְצָמָאם ּבְ ָדי ִיׁשְ ל ַחְיתֹו ׂשָ קו ּכָ ַּיׁשְ ּוְבַההוא ֲאַתר. ּ ן ַמָיא, ּ ּמָ י ּתַ ְנׁשֵ ְלהו , ְּדִמְתּכַ ּּכֻ ּ

יה ָקָאה ִמּנֵ א ֲחֵזי. ַּמאי ַוֵיַחְמָנה, ּ ַוֵיַחְמָנה)בראשית ל(. ַּאְתָיין ְלַאׁשְ א ְדרוַח ָצפֹון , ּתָ ְעּתָ ׁשַ ּּבְ
יב ְקָיין, ָנׁשִ ּתַ ִליִדין ְוָלא ָנְגִדין ְלַבר ְוָלא ִאׁשְ ְלָיא, ַמִיין ּגְ ִגין ְדִדיָנא ּתַ ּוְקִרירו ְדָצפֹון , ּּבְ ּ ּ

ִליד ַמָיא ִּאְתַער רוַח ָדרֹוםְוַכד . ּגָ ִלידו ִדְלהֹון ְוָנְגִדין, ִמְתַחְמֵמי ַמָיא, ּ ְּוִאְתֲעַבר ּגְ ֵדין , ּ ּכְ
ְקָיין ּכָֹלא ָראן ַמָיא. ִּאְתׁשַ ִגין ְדֲחִמימו ְדָדרֹום ׁשָ ּּבְ ּ י , ּ ּתֵ ְּוֻכְלהו ִמְתַחְמֵמי ְוָחָדאן ְלִמׁשְ ּ

ֵּמַההוא ְקִרירו ְדָצפֹון ּ ַקְד, ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַוֵיַחְמָנה, ִמיָתאְּדֲהָוה לֹון ּבְ ְוָהא , ַּוֵיַחְמָנה. ּ
ִתיב ַוֶיֱחמו)ולא( ּ ּכְ ְלהו נוְקֵבי. ּ ֶּאָלא ְדִאינון ּכֻ ּ ּ ּּ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]313דף [ -ּ

ַוון ַיֲעֹקב ְּוַעל ָדא ִאְתּכַ ָחְכְמָתא, ּ ד עֹוָבָדא ּבְ  )בראשית ל(ְּוָדא הוא ִדְכִתיב , ְלֶמְעּבַ
ח לֹו ַיֲעֹקב ַמַקל ִלְב י ַיֲעֹקב )תהלים קלה( ְוָאַמר )א רבי אלעזר''נ(ָּפַתח . 'ֶנה ַלח ְוגוַּוִיּקַ  ּכִ

ָרֵאל ִלְסֻגָלתֹו ַחר לֹו ָיה ִיׂשְ ּּבָ ַחר לֹו ָיה, ּ י ַיֲעֹקב ּבָ א ֲחֵזי ּכִ אן ָלא ָיַדְעָנא ַמאן , ּּתָ ַעד ּכָ
ִריר ְלַמאן ִריר ֵליה ְלַיֲעֹקב, ּבָ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ִּאי קוְדׁשָ ּ א ִאי , ְּ ִריר ֵליה ְלקוְדׁשָ ַּיֲעֹקב ּבָ ּ
ִריך הוא ּּבְ ה ְדָגֵלי ְקָרא. ְ ֶּאָלא ִמּמַ ִריך הוא ָנִטיל ֵליה ְלַיֲעֹקב , ּ א ּבְ ָּיַדְעָנא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ְּ

י ֵחֶלק ְיָי ַעּמֹו ַיֲעֹקב ֶחֶבל ַנֲחָלתֹו)דברים לב(, ִּדְכִתיב, ְּלַעְדֵביה   . ּכִ

ל ִלְבְנה ְוגוַּוִיּקַ) בראשית ל(ִּסְתֵרי תֹוָרה  ַּמְתִניִתין', ח לֹו ַיֲעֹקב ַמּקַ ְּרעוָתא ְדעֹוָבָדא, ּ ִקְטֵרי , ּ

ִּדְמֵהיְמנוָתא ָּקל ָקָלא ְדָקְלָיא ִאְתַער ֵמֵעיָלא ְלַתָתא, ּ ּ ּ ֲּאַנן ְפִתיִחין ַעְייִנין ֲהִויָנן, ּ ַּגְלְגָלא ַאְסַחר ֵמֵעיָלא . ּ ּ
ָּקל ְנִעימוָתא ִאְת, ְּלַכָמה ִסְטִרין ּ חֹוֵריהֹון. ָערּ יְנָתא ּבְ ִּאְתָערו ַנְייִמין ְדִמיִכין ְדׁשִ ּּ ּ ְוָלא ָיְדֵעי ְוָלא , ּ

ָלן א, ֲּאִטיִמין אוְדִנין. ְוָלא ָחָמאן, ִּמְסַתּכְ ֵבִדין ְדִלּבָ ּאֹוַרְייָתא ָקְייָמא ַקַמְייהו. ַנְייִמין ְוָלא ָיְדִעין, ּכְ ּ ְוָלא , ּ
ִגיִחין ְוָלא ָיְדֵעי ּבְ ָלןַּמׁשְ ָּמה ִמְסַתּכְ ין. ָחָמאן ְוָלא ָחָמאן, ּ לו ִטְפׁשִ ּאֹוַרְייָתא ָרַמאת ָקִלין ִאְסְתּכָ ּ ּ ִּפְתחו , ּּ ּ ּ

ּוִתְנְדעון, ַעְייִנין ּ ַגח. ּ ֵּלית ַמאן ְדִיׁשְ ְּוֵלית ַמאן ְדַיְרִכין אוְדֵניה, ּּ ּ ּ גֹו חשֹוָכא ִדְרעוַתְייכו, ּ ַּעד ָמה ֶתֱהוון ּבְ ּ ּ ּּ ּ .
ל ְּוִאְתְגִלי ְלכֹון ְנהֹוָרא ְדנִהיר, ּו ְלִמְנַדעִּאְסַתּכָ ּ ּ.  

ֵליָמא ִזְמָנא ְדַיֲעֹקב ׁשְ ִּמגֹו ָעאקו ְדַאְרָעא וְרׁשו ָאֳחָרא, ּבְ ּ ּ ּ גֹו ַדְרִגין נוְכָרִאין ָדָחה ְלֻכְלהו, ּ ּּבְ ּ ּ ּּ ּוָבִריר , ּ
ּחוַלק ַעְדֵביה ְוַאְחַסְנֵתיה ּ ּא ִמגֹו ִטְפׁשוָתאָּחְכְמָת, ְּנהֹוָרא ִמגֹו ֲחׁשֹוָכא. ּּ ּ ד ֲהָוה , ּּ ְּואֹוִקיר ֵליה ְלָמאֵריה ּכַ ּ

גֹו ְרׁשוָתא ְדאל ָזר ָּקִאים ּבְ ִתיב. ּּ ַּעל ָדא ּכְ ֹּלא ַעָתה ֵיבֹוׁש ַיֲעֹקב ולא ַעָתה ָפָניו ֶיֱחורו) ישעיה כט(, ּ ּ ּ ּ .
  )כ סתרי תורה''ע(

א ֲחֵזי י, ָהִכי ָנֵמי ַיֲעֹקב, ּתָ יֵרר ַאְחַסְנּתֵ ּה ְוַעְדֵביה ְלחוָלֵקיהּבִ ּ ּ ל , ּ ְוָסִליק ְלֵעיָלא ִמּכָ
ין ְּוָנִטיל ֵליה ְלַעְדֵביה, ַּדְרּגִ ל ִלְבֶנה ַלח. ּ א ִחָווָרא ִדְסַטר ְיִמיָנא, ַמּקַ ַּהְיינו ַדְרּגָ ּ ּ ְּולוז . ּ

ָמאָלא, ְוַעְרמֹון א סוְמָקא ִדְסַטר ׂשְ ַּהְיינו ַדְרּגָ ּ ּ.  
ֶהן ְפָצלֹות  ל ּבָ ְּדַאֲעַבר ִדיָנא ִמן ָדא, ְלָבנֹותַּוְיַפּצֵ ּ יִמיָנא, ּ ר ֵליה ּבִ ְּוהוא ָעאל , ְּוִאְתַחּבַ

ְתִרי ַגְווֵני ֲחָדא ְוִאְתֲעִביד ּכָֹלא ַחד ּבִ יַנְייהו ְוָנִטיל לֹון ּכְ ּּבֵ ל ָדא. ּ , ַּמְחׂשף ַהָלָבן, ְּוִעם ּכָ
ֵלי ִחָווָרא ַעל סוְמָקא ְּדִיְתּגַ ּ ְרָכאן ְל, ְּוָכל ָדא ְלַמאי. ּּ ָכא ְלַדְרָגא ָדא ְדַעְדֵביה ּבִ ַּאְמׁשָ

ּבוָעא ְדֹכָלא  ִּמּמַ ֲחָדא, )א דנחלא''נ(ּ ָלָתא ּכְ ָוָאה ְלַדְרָגא ָדא ְדִאיהו ּתְ ּוְלׁשַ ּ ּ ּ.  

ּקוְטָרא ְדקוְטָרא ַדְכָיאתוספתא  ית מֹוָתָבא, ֲהָוה ָסִליק ְלגֹו ְלגֹו, ּ ח ֲאַתר ּבֵ ּכַ ַּעד ָלא ַאׁשְ ּ ַּההוא . ּ

ח ְלֵעיָלא וַתָתא, ּר ָלאו ֲאַתרֲּאַת ַתּכַ ָּלאו ִאׁשְ ּ ִּמּכָלא ִאְתֲאִביד. ּ ֲּאַבדֹון ֲהִוי ִמּכָֹלא, ּ ֲּאַבדֹון ְדכוָרא, ּ ּ ּ ,
ּל ְדָנַפק ֵמִהתוָכא ְדתוְקָפא ְדִיְצָחק''סמא ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ֲּאַבדֹון וָמְות נוְקָבא ִדיֵליה. ּ ּ ּ ת ְזנוִנים, ָנָחׁש ַקְדָמָאה, ּּ ֵּאׁשֶ ּ ,

ַּרְגֶליָה יֹוְרדֹות ָמְות) משלי ה(ְּכִתיב ִּד ּ ּוִאֵלין ְתֵרין. ּ ֲּאַבדֹון וָמְות, ּ ּ א, ּ ָמעו תוְקָפא ְדהוְרָמנו ְדַמְלּכָ ּׁשְ ּ ּ ּ ּּ ּ.  

ָּרָזא וִסְתָרא ְסִתיָמא  ִּעָלָאה ִאְתֲאִביד ) א טמירא''נ(ּ ) א טמיר''נ(ִּאְתֲאִביד , ִּמּכָֹלא) א טמיר''נ(ּ
כולא בהפוכא . א מאן דאתמשך בתר אילין אתאביד מכלא''ס. (ּוִהְרהוִרין) א מעיינין''נ(ֵמַרֲעיֹוִנין 

דא מן דא טבוהי דגבר שלים כיעקב דסליק ולא אתחשכו עיינין בהאי תננא וזכה לאתקרבא 
יה ָנַפק ָאת י) טמירא עלאה מכלא, תא חזי. באמת חותמא דמלכא קדישא ִּמּנֵ ּ ְּנקוָדה ִעָלָאה', ּ ּ .



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]314דף [ -ּ

ְּנקוָדה ִעָלָאה ָנַפק ּכָֹלאֵמַהאי  ּּ יך וַאִפיק ה. ּ ַּאְמׁשִ ֵקי ְלֹכָלא', ָ ִּאָמא ִעָלָאה ְדַאׁשְ ּּ ָרָזא ', ֵּמַהאי נִפיק ו. ּ
ית ְדָאִחיד ְלָכל ִסְטִרין ְּדִאיהו, ְּדׁשִ ל ִלְבְנה ַלח, ּ   .ְוַעְרמֹון, ּולת, ַמּקַ

  א''דף קסב ע
יה ְּתֵרין ְדרֹוִעין ְדֲאִחיָדן ּבֵ ּ ּ הִא, ּ ֵּלין ָנְפֵקי וֲאִחידו ּבְ ּ ּא ַתָתָאה''ּ ַחד וְלֶמֱהִוי ַחד, ּ ָנא ּכְ ּכְ ָרא ַמׁשְ . ְּלַחּבְ

ֵדין ְּתֵליַסר ְמִכיָלן ֲהוו ַחד, ּכְ ְלהו. ּ ּוִחָווָרא ִאְתְגִליף ַעל ְגָווִנין וָסִליק ַעל ַגָוון ּכֻ ּ ּּ ּ ּ ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב . ּ ּ
מֹו ֶאָחד) זכריה יד(ין ִאְקֵרי ּוְכֵד, ַּמְחׂשף ַהָלָבן) בראשית ל( ְיָי רֹוִעי ) תהלים כג(ּוְכֵדין . ְּיָי ֶאָחד וׁשְ

י ְיׁשֹוֵבב וגו. ֹלא ֶאְחָסר יֵצִני על ֵמי ְמנוחֹות ְיַנֲהֵלִני ַנְפׁשִ א ַיְרּבִ ְנאֹות ֶדׁשֶ ּוְכִתיב ּבִ ּ ּ ּ ּּ ּ   )כ תוספתא''ע. ('ּ

ִים תֹות ַהּמַ ּקַ ׁשִ ְרָהִטים ּבְ ָמה ְדאֹו, ּבָ עֹוָבָדא ָדא ְדָחְכְמָתא ָנְגִדין . ִקיְמָנאּכְ ּוְכֵדין ּבְ ּ
א ְרָכאן ְלַתּתָ ְקָיין , ּבִ ְרָכאן)א ומתברכאן''נ(ּוִמְתׁשַ ְרָיין ֲעֵליה ּבִ ְלהו ָעְלִמין ְוׁשַ ּ ּכֻ ּ ָמה , ּ ּכְ

ְּדאוְקמוָה ּ ּבֶֹקר יאַכל ַעד ְוגו)בראשית מט(, ִּדְכִתיב. ּ אן',  ּבַ ְוָלֶעֶרב  )שם(, ּוְלָבַתר ִמּכָ
ָלל א) א''דף קסב ע(, ְּיַחֵלק ׁשָ ְלהו ַעְלִמין ְלַתּתָ ְרָכא ּכֻ ְּלִאְתּבָ ְּוַיֲעֹקב ָנַטל חוָלֵקיה. ּ ֵּמִאינון , ּ

ְרָכאן א, ּבִ ְרָיין ֲעֵליה ְלַתּתָ ְּדׁשַ ִריך הוא, ּ א ּבְ ִגין ְדִאיהו חוָלֵקיה ְוַעְדָבא ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ.  
י ֵייָסא זוָטא ֲהָו ְמעֹוןִּרּבִ י ׁשִ יה ְדִרּבִ ִכיַח ַקּמֵ ּה ׁשְ  )משלי י(ַהאי ִדְכִתיב . ָּאַמר ֵליה, ּ

ָרכֹות ְלֹראׁש ַצִדיק ֵעי ֵליה, ּּבְ ַּלַצִדיק ִמּבָ ֹּראׁש ַצִדיק ָדא , ָּאַמר ֵליה. ַּמאי ְלֹראׁש ַצִדיק, ּ ּ
א ְּואוְקמוָה, ִּהיא ֲעָטָרה ַקִדיׁשָ ְרָכאן, ָּדא ַיֲעֹקב, ֹּראׁש ַצִדיק, ּתו. ּ ְּדִאיהו ָנִטיל ּבִ ְוָנִגיד , ּ

ן ִאְזְדִריקו ְלָכל ֵעיָבר, ּלֹון ַלַצִדיק ּמָ ּוִמּתַ ּ ְלהו ַעְלִמין, ּ ְרָכן ּכֻ ּוִמְתּבָ ּּ.  
ָרכֹות ְלֹראׁש ַצִדיק, ֲאָבל ָהא אֹוִקיְמָנא ג ''א ל''ס(ַּההוא ֲאַתר , ּ ַצִדיק ִאְקֵרי)ראש(, ּּבְ

יה , ּ ִדְבִרית)רישא ְּדִמּנֵ יה, ָּנְפִקין ַמּבוִעין ְלַברּ ּנוְקָבא ְדִקיְסָטא ְדַחְמָרא ָנִפיק ִמּנֵ ּ ּ ִּאיהו , ּ
א ך ֹראׁש ַצִדיק. ֵריׁשָ ּּכָ ד ָזִריק ַמּבוִעין ְלנוְקָבא, ַּההוא ֲאַתר, ְ ּּכַ . ִּאְקֵרי ֹראׁש ַצִדיק, ּ

ַּצִדיק ִאיהו ֹראׁש  ְרָכאן ּבֵ)א רישא לכל ברכאן''נ(ּ ִגין ְדָכל ּבִ ְרָייןּ ּבְ   .ּיה ׁשָ
ר ָנׁש, ּתו א, ַּההוא ּבַ ְּדָזֵכי ְלִמְנַטר ָאת ַקָייָמא ַקִדיׁשָ ְּוֲעִביד ִפּקוֵדי ְדאֹוַרְייָתא, ּּ ּ ,

יה ְוַעד ַרְגלֹוי ָהִכי ִאְקֵרי, ַּצִדיק ִאְקֵרי ּוֵמִריׁשֵ ְרָכאן ָנְגִדין ְלָעְלָמא. ּ ְרָיין ַעל , ְוַכד ּבִ ׁשַ
יה יה ָקְיי, ֵּריׁשֵ ּוִמּנֵ ְרָכאן ְלַעְלָמאּ ִאין ְדאֹוִקים, ֵמי ּבִ ין ַזּכָ ְבִנין ַקִדיׁשִ ּּבִ ּ.  

ִאיל ְוָאַמר י ֵייָסא תו ׁשָ י ְוגו)תהלים לז(, ִּרּבִ ם ָזַקְנּתִ ִתיב ַנַער ָהִייִתי ּגַ ַהאי ְקָרא . ' ּכְ
רֹו ְדַעְלָמא ֲאָמרֹו ּאוְקמוָה ְדׂשָ ּ ָחְכְמָתא, ּ ה , ִּאיהו ֲאָמרֹו ּבְ יר ִמּמַ אַיּתִ ֵני ָנׁשָ ִבין ּבְ . ְּדָחׁשְ

ִרי ָיאֹות הוא, ָּאַמר ֵליה י ְוָהִכי , ּּבְ ם ָזַקְנּתִ ָמר ַנַער ָהִייִתי ּגַ א ִאּתְ ִיחוָדא ַקִדיׁשָ ְּדָהא ּבְ ּ ּ
ָבָחא ְדִיחוָדא, ּ ְולא ָרִאיִתי ַצִדיק ֶנֱעָזב)תהלים לז(. ּהוא ָּדא הוא ׁשְ ּ ּ ח יֹום , ּ ּכַ ּתַ ְּדָלא ִאׁשְ

ָלא ַלְיָל ִדיָרא. הּבְ ח ּתְ ּכַ ּתַ יה ִאׁשְ ְּדָהא ַלְיָלה ּבֵ א, ּ   .ְּוַצִדיק ָאִחיד ְלֵעיָלא ְוָאִחיד ְלַתּתָ

  ב''דף קסב ע
ׁש ָלֶחם א ְדָזִריק ְוִאְתְנִגיד ַזְרָעא, ֶּאָלא. ַּמאי הוא, ְוַזְרעֹו ְמַבּקֵ ְעּתָ ׁשַ ַבע , ּּבְ ָלא ּתָ

ְרָיא. ְּלנוְקָבא ֲהֵדיה ׁשַ ְּדָהא ּבַ יה ְלָעְלִמיןְּדָלא , ּ א ִמּנֵ ִּאְתָפְרׁשָ יה, ּ יָנא ִהיא ְלַגּבֵ ְּדָהא . ְּוַזּמִ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]315דף [ -ּ

א ְדנוְקָבא ְזִמיָנא, ַזְרָעא ָלא ָנִגיד ְעּתָ ׁשַ ֶּאָלא ּבְ ּ א ְדַתְרַווְייהו ) ב''דף קסב ע(, ּ ְּוִתיאוְבּתָ ּ ּ
ן ִדּבוָקא ַחד ְדָלא ִמְתָפְרׁשָ ֲחָדא ּבְ ּּכְ ּ ְְוַעל ָדא ָלא ִאְצְטִריך ְל, ּ ע ֲעָלהּ   .ִּמְתּבַ

ּוְבִזְמָנא ְדָגלוָתא ָלאו ָהִכי, ָּאַמר ֵליה ִתיב. ּ ֵאיָמַתי . ְּוָלאו ִאיהו, ָּאַמר ֵליה ַזְרעֹו ּכְ
ִדּבוָקא ַחד ִעם ְדכוָרא, ָנִפיק ד נוְקָבא ּבְ ּּכַ ּ ּ ִזְמָנא , ְּוִאי ֵתיָמא לא ָרִאיִתי ַצִדיק ֶנֱעָזב. ּ ּבְ

  .ְּדָגלוָתא ַמאי ִהיא
ִזְמָנא ָאֳחָרא, ְוָלא ֶנֱעָזב ְלָעְלִמין. א ָאִחיד ְלֵעיָלאָה, ֶּאָלא , ּלא ֶנֱעָזב ִמּנוְקָבא, ּבְ

א, ָאִחיד ְלֵעיָלא ִזְמָנא ְדָגלוָתא, ָאִחיד ְלֵעיָלא. ְוָאִחיד ְלַתּתָ ִזְמָנא ָאֳחָרא. ּּבְ ָאִחיד , ּבְ
א, ִלְתֵרין ִסְטִרין   .ּוְלעֹוָלם ֵאינֹו ְנֱעָזב, ְלֵעיָלא ְוַתּתָ

ִתיב ָמִים)בראשית א(, ּכְ ְרִקיַע ַהּשָׁ ן ֹאָתם ֱאלִהים ּבִ ָּדא ַצִדיק, ּ ַוִיּתֵ ב . ּ ְוַאף ַעל ּגַ
ַמִים ְרִקיַע ַהּשָׁ ָמר ּבִ ַמִים ַוַדאי, ְּדִאּתְ ְרִקיַע ַהּשָׁ ֶּאָלא ּבִ ְּדִאיהו ִסיוָמא ְדגוָפא, ּ ּ ּ ּּ.  

א ֲחֵזי ִרין ְרִקיִעין ִאינון, ּתָ ּירוָתא ְוִסיוָמאְּוִאינון ׁשֵ, ּּתְ ַגְווָנא ָדא, ּּ ירוָתא . ָּדא ּכְ ּׁשֵ
ִמיָנָאה ל ּכְֹכַבָיא, ְרִקיָעא ּתְ ִקיָען ּכָ יה ׁשְ ְּוָדא הוא ְרִקיָעא ִעָלָאה . ְזִעיִרין ְוַרְבְרִבין, ּּבֵ ּ

יה ָנִפיק ּכָֹלא, ְסִתיָמָאה ְּדָקִאים ּכָֹלא וִמּנֵ ּּ ּ ִמיָנָאה. ּ א ְלֵע, ְּוִאיהו ּתְ ּתָ ְּוהוא , יָלאִמּתַ
יה ּכָֹלא ירוָתא ְלֲאָפָקא ִמּנֵ ּׁשֵ ּ ּ.  

א ִמיָנָאה ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ ך ִאיהו ְרִקיָעא ּתְ ּּכָ ל ּכְֹכַבָיא, ָ ִקיִעין ּכָ ְּדֵביה ׁשְ ל ְנהֹוִרין , ּ ּכָ
ְּוהוא ָנִטיל ּכָֹלא ְוָדא ִסיוָמא ְדֹכָלא. ּובֹוִציִנין ּּ ִמיָנָאה. ּּ ָמה ְדַההוא ְרִקיָעא ּתְ ּ ְדִאיהו ,ּּכְ ּ

ירוָתא ְדֹכָלא ּׁשֵ ּ ל ְנהֹוִרין ְוָנִטיל לֹון. ּ יה ּכָ ְלָיין ּבֵ יה ָנְפֵקי, ּּתַ ּוִמּנֵ ִּאיהו , ָהִכי ָנֵמי ַהאי. ּ
ִמיָנָאה ל ְנהֹוִרין ְוָנִטיל לֹון, ְרִקיָעא ּתְ יה ּכָ ְלָיין ּבֵ יה ָנְפקו ְלֻכְלהו ָעְלִמין, ּּתַ ּוִמּנֵ ּ ּ ּּ.  

ירוָתא ְוִסיוָמא ּׁשֵ ַגְווָנא ַחד ָקְייֵמיּּ ְּוַעל ָדא ִאיהו ָנָהר ְדָנִגיד ְוָנִפיק,  ּכְ ּ ְּוָלא ָפְסֵקי , ּ
ירוָתא. ֵמימֹוי ְלָעְלִמין ׁשֵ ּּכָֹלא ְלֶמהֵוי ִסיוָמא ּכְ ּ ּ ְרִקיַע , ּ ן ֹאָתם ֱאֹלִהים ּבִ ך ַוִיּתֵ ּוְבִגין ּכָ ְ ּ

ָמִים ה, ַהּשָׁ   .ְלָהִאיר ַעל ָהָאֶרץ, ְוָלּמָ
ַגְווָנא ָחָדא ָקְייֵמיְוַאף ַעל ּגַ ָמר ּכָֹלא ּכְ ּב ְדִאּתְ ִריָרא ְדִמָלה, ּ ְּוָדא הוא ּבְ ין ַהאי , ּ ַמה ּבֵ

יה וְלָכל ִאינון ִסְטִרין ִעָלִאין, ֶּאָלא. ְלַהאי ָּדא אֹוִקים ְוָזן ְלַעְלָמא ִעָלָאה ְדִאיהו ּבֵ ּּ ּ ּ ּ ּ ְוָדא , ּ
ָאה וְלָכל ִאינ ּתָ ִאיןּאֹוִקים ְוָזן ְלַעְלָמא ּתַ ּתָ   .ּון ִסְטִרין ּתַ

ִמיָנָאה ִעָלָאה )איהו(ְוָהא , ַּעְלָמא ִדְלֵעיָלא ַמאן ִאיהו, ְוִאי ֵתיָמא ּ ַההוא ְרִקיָעא ּתְ ּ
ָמר, ַּעְלָמא ִדְלֵעיָלא ִאיהו ְוָהִכי ִאְקֵרי, ְסִתיָמָאה ָמה ְדִאּתְ ֵרין ָעְלִמין ִניְנהו ּכְ ְּדָהא ּתְ ּ .

ִּאיהו ַעְלָמא ִעָל, ֶּאָלא יה, ָאהּ ְּוָכל ִאינון ְדָנְפֵקי ִמּנֵ ּ ֵמיה ִאְקרון, ּ ַּעל ׁשְ ְּוִאינון ְדָנְפֵקי . ּ ּ
ָאה ּתָ ֵמיה ִאְקרון, ֵמַעְלָמא ּתַ ַּעל ׁשְ ִריך הוא ְלָעַלם וְלָעְלֵמי , ְּוָכל ַהאי ְוַהאי ּכָֹלא ַחד. ּ ּּבְ ּ ְ

  .ָעְלִמין

  א''דף קסג ע



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]316דף [ -ּ

א ֲחֵזי  עו ֲעֵצי ה)תהלים קד(ּתָ ּבְ ר ָנָטע' ּ ִיׂשְ ָּהא אוְקמוָה . ַמאן ְלָבנֹון. ַאְרֵזי ְלָבנֹון ֲאׁשֶ ּ
ָמר יָתה)תהלים קד(ַהאי ְקָרא , ְוִאּתְ ים ּבֵ רֹוׁשִ נו ֲחִסיָדה ּבְ ם ִצֳפִרים ְיַקּנֵ ר ׁשָ ּ ֲאׁשֶ ּ ם . ּ ר ׁשָ ֲאׁשֶ

נו ִּצֳפִרים ְיַקּנֵ ָאן ֲאַתר, ּ ְלָבנֹון, ּבְ ֵרין ִצֳפִר. ּּבַ ְּוִאֵלין ִאינון ּתְ ּ ה ֲאַתרּ ַכּמָ דף (, ּים ְדָקֲאָמָרן ּבְ
ה ִצֳפִרין ָאֳחָרִנין) א''קסג ע ּמָ ן ּכַ ּוֵמִאֵלין ִאְתָפְרׁשָ ּ ּ ֲּאָבל ִאֵלין ִעָלִאין ְוָנְפִקין ִמְלָבנֹון , ּ ּ ּ
ְּדִאיהו  י ָבנֹות ְוגו)בראשית כט(, ְּוָרָזא ְדִמָלה,  ְלֵעיָלא)א סתימאה''ס(ּ ּתֵ   .'ּ וְלָלָבן ׁשְ

יָתהֲחִסיָדה ּבְ ים ּבֵ ִנין ִעָלִאין)א דא לאה''ס(, ּרֹוׁשִ ית ּבְ ִאינון ׁשִ ּ ּבְ ית ִסְטִרין , ּ ׁשִ
ָמר, ְּדָעְלָמא ָמה ְדִאּתְ אי ִאְקֵרי ֲחִסיָדה. ּכְ ב , ֶּאָלא. ַאּמַ ַּהאי ַעְלָמא ִעָלָאה ַאף ַעל ּגַ

ְּדנוְקָבא ִאיִהי ָּקִריָנן ָלה ָדָכר, ּ ט, ּ ְּדַכד ִאְתַפּשַׁ ל ִט, ּ יה ָנִפיקּכָ ּיבו ְוָכל ְנִהירו ִמּנֵ ּ ּ.  
ך ְדִאיִהי ֲחִסיָדה ּוְבִגין ּכָ ְּדִאיהו ְנהֹוָרא ַקְדָמָאה, ד''ּ ִמיָנה ֶחֶס)מתמן(ָנִפיק , ְּ , ִּדְכִתיב, ּ

יָתה. ּ ַויֹאֶמר ֱאֹלִהים ְיִהי אֹור)בראשית א( ים ּבֵ רֹוׁשִ ְּוַעל ָדא ּבְ ים. ּ רֹוׁשִ ְקֵרי , ּבְ ַאל ּתִ
ים רֹוׁשִ ים, ּבְ ָראׁשִ יָתה, ְּדָהא ַעְלָמא ָאֳחָרא. ֶּאָלא ּבְ ִאין ּבֵ ַתּתָ י ִדיָנא ְדַעְלָמא, ּּבְ . ְוִאיִהי ּבֵ

ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא ָמָהן, ּוְלִזְמִנין ִאְקֵרי ּכְ ָכל ִאינון ׁשְ   .ּּבְ
ִתיב ב ֶאל ִלּבֹו)בראשית ו(, ְּוַעל ֲאַתר ָדא ּכְ ֶחם ְיָי ַוִיְתַעּצֵ ּ ַוִיּנָ ֲאַתר . ן ַאף ְיָיֲחרֹו. ּ ְּדָהא ּבְ

ְלָיא ל ַמה ִדְלֵעיָלא. ָּדא ּתַ ְנִהירו, ְּדָהא ּכָ ּּכָֹלא ִאיהו ּבִ ּ ִניָנן. ַּחִיין ְלָכל ִסְטִרין, ּ , ְּוַעל ָדא ּתָ
קֹום ִתיב. ִלְפֵני ַדְייָקא, ֵּאין ַעְצבות ִלְפֵני ַהּמָ ְמָחה )תהלים ק(, ְּוַעל ָדא ּכְ ׂשִ ּ ִעְבדו ֶאת ְיָי ּבְ ּ

ְרָנָנה ְמָחה. ּּבֹאו ְלָפָניו ּבִ ׂשִ ִּעְבדו ֶאת ְיָי ּבְ ְרָנָנה , ָּלֳקֵביל ַעְלָמא ִעָלָאה, ּ ּּבֹאו ְלָפָניו ּבִ
ָאה ּתָ ַעְלָמא ֵדין וְבַעְלָמא ְדָאֵתי. ָלֳקֵביל ַעְלָמא ּתַ ָרֵאל ּבְ ִאין ִאינון ִיׂשְ ַּזּכָ ך . ּ ִגין ּכָ ְּבְ

ִתיב ֶריך ִיׂשְ)דברים לג(, ּכְ ר ֶחֶרב ָ ַאׁשְ ְיָי ָמֵגן ֶעְזְרך ַוֲאׁשֶ ע ּבַ ָָרֵאל ִמי ָכמֹוך ַעם נֹוׁשַ ָ

ֲחׁשו ְוגו ֲאָוֶתך ְוִיּכָ ּּגַ ְרָהִטים ְוגו)בראשית ל(. 'ָ ל ּבָ ר ִפּצֵ ְקלֹות ֲאׁשֶ ג ֶאת ַהּמַ ּ ַוַיּצֵ י . 'ּ ָּפַתח ַרּבִ
אְ ִאם ָחַכְמּתָ ָחַכְמּתָ ָלך ְוַלְצּתָ ְל)משלי ט(, ֶאְלָעָזר ְוָאַמר ַָבְדך ִתׂשָ ִאם ָחַכְמּתָ ָחַכְמּתָ . ּ

א ֲחֵזי, ְָלך ַּווי ְלִאינון ַחָייֵבי ַעְלָמא, ּתָ ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא, ּ יִחין ּבְ ּגִ ְּדָלא ָיְדִעין ְוָלא ַמׁשְ ְוַכד . ּ
ה יִחין ּבָ ּגִ ִּאינון ַמׁשְ ִגין ְדֵלית לֹון ֻסְכְלָתנו, ּ ּּבְ ִּמִלין ְדאֹוַרְייָתא ַדְמָיין ּבְ, ּ ִאילו ּ ֵּעיַנְייהו ּכְ ּּ
ְלהו ָמֵלי ֵריַקְנָיא ּּכֻ א, ּ הו ּתֹוַעְלּתָ א ְוֻסְכְלָתנו. ְּוֵלית ּבְ ִגין ְדִאינון ֵרָקִנין ִמַדְעּתָ ְּוֹכָלא ּבְ ּ ּ ּ ּ .

ל ִמיֵלי ְדאֹוַרְייָתא יִרין, ְּדָהא ּכָ ְלהו ִמִלין ִעָלִאין ְוַיּקִ ּּכֻ ּ ה . ּּ ִתיב ּבָ ְּוָכל ִמָלה וִמָלה ּכְ ּּ משלי (ּ
וו ָבה )ג ּ ְיָקָרה ִהיא ִמְפִניִנים ְוָכל ֲחָפִצים לא ִיׁשְ ּ   .)באורייתא(ּ

ין ְּוָכל ִאינון ִטְפׁשִ א, ּ ד ָחָמאן ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא, ֲּאִטיִמין ְדִלּבָ ָּלא ַדי לֹון ְדָלא , ּּכַ
ֶּאָלא ְדִאינון ָאְמֵרי, ָיְדֵעי ּ ְּדִאיְנהו ִמִלין ְפִגיִמין, ּ ּ ּ ִּמֵלי ְד, ּ אּ הו ּתֹוַעְלּתָ ד , ַווי לֹון. ֵּלית ּבְ ּכַ

ִריך הוא א ּבְ ע לֹון קוְדׁשָ ִּיְתּבַ א ְדָמְרֵדי , ֶעְלּבֹוָנא ְדאֹוַרְייָתא, ְּ ׁשון עֹוָנׁשָ ְּוִיְתַעּנְ ּ
ָמאֵריהֹון   .ּבְ

אֹוַרְייָתא ִתיב ּבְ ם)דברים לב(, ַמה ּכְ י לא ָדָבר ֵרק הוא ִמּכֶ ם, ּ ּכִ  ְּוִאי ִאיהו ֵרק ִמּכֶ
ְּדָהא אֹוַרְייָתא ּכָֹלא, ִּאיהו יִרין, ּ ָלאן ַיּקִ ל ֲאָבִנין ָטִבין וַמְרּגְ ל ָטִבין , ַּמְלָייא ִמּכָ ִמּכָ

וו ָבה. ְּדַעְלָמא ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ְוָכל ֲחָפִצים ֹלא ִיׁשְ ּּכְ ְּוֵהיך ֵייְמרון ְדִאיִהי ֵריַקְנָיא, ּ ּ ְ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]317דף [ -ּ

א ָאַמר לֹמה ַמְלּכָ אֹוַרְייָתא, ְָחַכְמּתָ ָלךִאם ָחַכְמּתָ , ּוׁשְ ר ָנׁש ּבְ ם ּבַ , ְּדַכד ִיְתַחּכַ
א ִדיֵליה ִאיהו ּּתֹוַעְלּתָ ּ אֹוַרְייָתא ָלא ָיִכיל ְלאֹוָסָפא ֲאִפילו ָאת ַאַחת. ּ ְּדָהא ּבְ ְָוַלְצּתָ ְלַבְדך . ּּ ּ

א לום, ְּדָהא אֹוַרְייָתא, ִתּשָׂ ְבָחָהא ּכְ ַרע ִמּשִׁ ִּדיֵליה ִאיהו, ְּוֵליָצנוָתא, ָּלא ִיּגָ ּ ַאר , ּ ּתָ ְוִאׁשְ
יה ְלאֹוָבָדא ֵליה ֵמַהאי ַעְלָמא וֵמַעְלָמא ְדָאֵתי ּּבֵ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ד ַאְתָוון ִעָלִאין, ּתָ ַהאי ַדְרָגא, ּּכַ ְלהו ּבְ ָרן ּכֻ ִּמְתַחּבְ ין , ּ ין ַקִדיׁשִ ּסֹוָפא ְדָכל ַדְרּגִ ּ ּ
ְייהו, ִּעָלִאין ְּוִאְתַמְלָיא ִמּנַ ְר, ּ ֵדין. ָּכא ֵמַעְלָמא ִעָלָאהְוִאְתּבָ א ָקְייָמא , ּכְ ַהאי ַדְרּגָ

ָקָאה ְלֻכְלהו ֲעָדִרין ְּלַאׁשְ ְדָקא ָחֵזי ֵליה, ּ ל ַחד ְוַחד ּכְ ֵקי ִמן ִדיָנא , ּּכָ ְּוָכל ַחד ְוַחד ִאְתׁשָ
  .ְוַרֲחֵמי

א ֲחֵזי ִתיב, ּתָ ְרָהִטים ְו, ַמה ּכְ ל ּבָ ר ִפּצֵ ְקלֹות ֲאׁשֶ ג ֶאת ַהּמַ ָעא ', גוַּוַיּצֵ ְּדַיֲעֹקב ּבָ
ל ַעְרִבית ִפָלה ׁשֶ ל ִסְטִרין, ּוְלַאְנָהָרא ְלִסיֲהָרא, ְּלַאְתָקָנא ּתְ ָקָאה וְלָבְרָכא ָלה ִמּכָ ּוְלַאׁשְ ּ ּ ,

ְקלֹות ג ֶאת ַהּמַ ִּדְכִתיב ַוַיּצֵ בוָרה ִדְלֵעיָלא. ּ ִּאֵלין ִדיִנין וְגבוָרן ְדָנְפֵקי ִמּגְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ.  

  ב''דף קסג ע
אְוַיֲעֹק ָעא ְלַאְתָקָנא ְלַהאי ַדְרּגָ ד ּבָ ָּסִליק ְלָכל ִאינון ִדיִנין וְגבוָרן ִמיָנה, ב ּכַ ּ ּ ּ ּ ,

ְרָהִטים ע, ְואֹוִקים לֹון ּבָ ִאינון ְרָהִטים ַאְרּבַ חֹות ַהאי , ּּבְ ֵאר )במדבר כא(ְּדָקְייֵמי ּתְ  ּבְ
ִרים ְּדִאְתַמְלָייא ֵמִאינון ַנֲחִלין וַמּבו, ֲּחָפרוָה ׂשָ ּ ּ ִגין ְדַכד ָנְפִקין ַמִיין ֵמַהאי . ִּעין ִעָלִאיןּ ּּבְ
א ֵאר ַקִדיׁשָ ע ָנְטֵלי ּכָֹלא, ּּבְ ִּאֵלין ַאְרּבַ ְּוַעל ָדא ִאְקרון ְרָהִטים. ּ ן , ּ ּמָ ) ב''דף קסג ע(ּוִמּתַ

י ּתֵ ְּוִאינון ִדיִנין וְגבוָרן. ַּאְתָיין ּכָֹלא ְלִמׁשְ ּ ּ ן, ּ ּמָ ְלהו ָקְייֵמי ּתַ ּּכֻ ְטָלא ְלָכל ַחד ְוַחד ְלַנ, ּ
ְדָקא ָחֵזי ֵליה   .ּּכְ

ּתֹות ְלֹנַכח ַהּצֹאן ֹבאָנה ַהּצֹאן ִלׁשְ ר ּתָ ִּאֵלין ָלֳקֵביל ִאֵלין, ֲאׁשֶ . ַּמאי ַוֵיַחְמָנה, ַּוֵיַחְמָנה. ּ
ִדיָנא ְּדַכד ִמְתַעְטָרן ּבְ ַההוא ִדיָנא, ּ ִמין ּבְ ַעְלָמא, ִּמְתַחּמְ אִטין ּבְ ַעְייֵני ּוְמ, ְוָאְזִלין ְוׁשָ
א ָאְרֵחיהֹון ִדְבֵני ָנׁשָ   .ֵהן ְלַטב ֵהן ְלִביׁש, ּּבְ

א ֲחֵזי ְתֵריה, ּתָ ִתיב ּבַ ְקלֹות)בראשית ל(, ַּמה ּכְ ּ ַוֶיחמו ַהּצֹאן ֶאל ַהּמַ ִגין ְדִאינון , ּ ּּבְ ּ
ָמן ִדיִני ַעְלָמא, ַּמְקלֹות ֲהוו ִמְתַחּמְ יִחין ּבְ ּגִ ָדן ֲעֵליה, ּוַמׁשְ ְּוִאְתַפּקְ א ְו, ּ ִני ָנׁשָ ִּאְתָדנו ּבְ ּ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ֲּעַלְייהו ֵאְלָתא ְוגו)דניאל ד(ּכְ ין ׁשְ ָמא וֵמאַמר ַקִדיׁשִ ְגֵזַרת ִעיִרין ִפְתּגָ ּ ּבִ ּ ּ'.  
י ִחָייא ָפַתח ְוָאַמר ִּרּבִ ְמָכה ְיִמיֶנך)תהלים סג(, ּ י ּתָ י ַאֲחֶריך ּבִ ָ ָדְבָקה ַנְפׁשִ ָ ַהאי ְקָרא , ּ

יהִאית ְלִאְס ָלא ּבֵ ּכָ י ַאֲחֶריך, ּּתַ ָָדְבָקה ַנְפׁשִ א, ּ ִגין ְדָדִוד ַמְלּכָ יה , ּּבְ ק ַנְפׁשֵ ֲּהָוה ִמְתְדּבַ ּ
ִדיר ִריך הוא, ּתָ א ּבְ ֲּאַבְתֵריה ְדקוְדׁשָ ּ ּ ְּוָלא ָחִייׁש ְלִמִלין ָאֳחָרִנין ְדַעְלָמא. ְּ ֶּאָלא , ּ

יה יה וְרעוֵתיה ּבֵ ָקא ַנְפׁשֵ ְּלִאְתַדּבְ ּ ּ ּ ּ ִריך הואְו, ּ א ּבְ קוְדׁשָ ק ּבְ ֵּכיָון ְדִאיהו ֲהָוה ִמְתְדּבַ ּ ּ ּ ְּ ,
ְבֵקיה)קודשא בריך הוא( יה ְוָלא ׁשַ ִמיך ּבֵ ּ ֲהָוה ּתָ ּ אן. ְ ָקא , ִמּכָ ד ֲאָתא ְלִאְתַדּבְ ְּלַבר ָנׁש ּכַ

ִריך הוא א ּבְ קוְדׁשָ ּּבְ יה, ְּ ִריך הוא ָאִחיד ּבֵ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ִביק ֵליה, ְּ   .ְּוָלא ׁשָ
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י ַאֲחֶריך ָָדָבר ַאֵחר ָדְבָקה ַנְפׁשִ יה ְלֵעיָלא, ּ ְּלִאְתַעְטָרא ַדְרּגֵ ּ ק ַההוא , ּ ד ִאְתָדּבַ ְּדָהא ּכַ ּ ּ

א  ְתַרְייהו)א דיליה אתברכא וכד אתגלייא''ס(ַדְרּגָ ין ִעָלִאין ְלַסְלָקא ּבַ ַדְרּגִ ּ ּבְ ֵדין ְיִמיָנא , ּ ּכְ
יה ְלַסְלָקא ֵליהָא ִּחיד ּבֵ ָרא ֵליה, ּ ּוְלַחּבְ ְדָקא ְיאות, ּ ִחּבוָרא ַחד ּכְ ּּבְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ּ , ּכְ
ֵקִני)שיר השירים ב(ּוְכִתיב , ָ ְוֹתאֲחֵזִני ְיִמיֶנך)תהלים קלט( ְמָכה ,  ִויִמינֹו ְתַחּבְ י ּתָ ְּוַעל ָדא ּבִ

  .ְָיִמיֶנך
קוְדׁשָ יה ּבְ ְּוַכד ָאִחיד ּבֵ ִריך הואּ ּא ּבְ ִתיב, ְ ֵדין ּכְ י ִויִמינֹו )שם(, ּכְ ַחת ְלֹראׁשִ ֹמאלֹו ּתַ  ׂשְ

ֵקִני ְּוִאיהו ִיחוָדא ַחד ְוִחּבוָרא ַחד. ְתַחּבְ ּ ְּוַכד ִאיהו ִחּבוָרא ַחד, ּ ֵדין ִאְתַמְלָיא ַההוא , ּ ּּכְ ּ
ְרָכא א ִדיֵליה ְוִאְתּבָ ַּדְרּגָ ּ ּ.  

ל ִאינון ְר ע ִסְטִרין ְדַעְלָמא, ָהִטיןְּוַכד ִאְתַמְלָיין ּכָ ְּוֻכְלהו ֲעָדַרָייא , ִּאְתַמְלָיין ְלַאְרּבַ ּ
ָיין ּקְ ּתַ ל ַחד ְוַחד ְלִסְטֵריה, ִאׁשְ א. ּּכָ ִריר ֵליה , ְוַכד ֲאָתא ַיֲעֹקב ְלַאְתָקָנא ַהאי ַדְרּגָ ּּבָ

ְּדִאְתֲחֵזי ֵליה, ִסְטָרא ִדיִמיָנא ת ִמיֵניהְוִסְטָרא ָאֳחָרא ְדָלא ִאְתֲחֵזי ֵל, ּ ּיה ִאְתָפְרׁשַ ָמה . ּּ ּכְ
ָתם ַעל ֹצאן ָלָבן)בראשית ל(, ִדְכִתיב ת לֹו ֲעָדִרים ְלַבדֹו ְוֹלא ׁשָ ּ ַוָיׁשֶ ֲהָוה , ְּלַבדֹו. ּ

ְלחֹודֹוי ַטֲעָוון ָאֳחָרִנין ִדְבִסְטִרין ָאֳחָרִנין, ּבִ ׁש ּבְ ּמֵ ּתַ ְּדָלא ִיׁשְ ָרֵאל. ּ ָאה חוַלְקהֹון ְדִיׂשְ ַּזּכָ ּ ,
ִתיבְּד ַחר ְיָי ְוגו)דברים יד(, ֲּעַלְייהו ּכְ ה ַלְיָי ֱאֹלֶהיך וְבך ּבָ י ַעם ָקדֹוׁש ַאּתָ ָ ּכִ ָּ'.  

ָחא ְדֲאָבָהן, ְוָתא ֲחֵזי ּבְ ַּיֲעֹקב ִאיהו ּתוׁשְ ּ ָלָלא ְדֻכְלהו, ּ ְּוִאיהו ּכְ ּ ָלָלא , ּּ ּוְבִגין ְדִאיהו ּכְ ּ ּ
ְּדֹכָלא ך ִאיהו ָקִאים ְלַאְנ, ּ ִגין ּכָ ּּבְ ְּדַיֲעֹקב ִאיהו ָקִאים ְלַאְתָקָנא ִלְתִפַלת , ָהָרא ְלִסיֲהָראְ ּ ּ
  .ַעְרִבית

ּקוָנא ְּוָכל ַההוא ּתִ ְדָקא ָחֵזי ֵליה, ּ ִּאיהו ּכְ ְלהו )כדין(, ּ ין ּכֻ ל ִאינון ִסְטִרין ַקִדיׁשִ ּ ּכָ ּ ּּ
ִסְטרֹוי ִתּקוָנא ַאְתִקין ּבְ ְּוַאְפִריׁש חוָלֵקיה, ּּבְ ֵּמחוָלָקא ִדׁשְ, ּ ִּאֵלין ִסְטִרין ִעָלִאין . ָאר ַעִמיןּ ּ
ה ִעָלָאה ְקדוּשָׁ ין ּבִ ַּקִדיׁשִ ּ ְמָסֲאָבן ִדְמָסֲאבוָתא, ְּוִאֵלין ִסְטִרין ְמָסֲאִבין. ּ ּּבִ ּ.  

ת לֹו ֲעָדִרים ְלַבדֹו, ְוָהא אֹוִקיְמָנא ִּדְכִתיב ַוָיׁשֶ ת לֹו. ּּ ּקוִנין )ליה(ְּדַאְתִקין , ַּוָיׁשֶ ּ ּתִ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ְּלַבדֹו. ָתאִּלְמֵהיְמנו ל )שם(, ּכְ ּ וְבך ָבַחר ְיָי ִלְהיֹות לֹו ְלַעם ְסֻגָלה ִמּכָ ָ ּ
ים ָתם ַעל ֹצאן ָלָבן. ָהַעּמִ הֹון, ְוֹלא ׁשָ ֵוי חוָלֵקיה ְוַעְדֵביה ִעּמְ ְּדָלא ׁשַ ּ ּ ּ ּ.  

ִלימו ְדֲאָבָהן ְּוַעל ָדא ַיֲעֹקב ׁשְ ּ ַּאְתִקין ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא, ּ ְּוַאְפִריׁש חוָלֵקיה ְוַעְדֵביה, ּ ּ ּ ,
ין ָאר ַעּמִ ֵּמחוָלָקא ְוַעְדָבא ִדׁשְ ִתיב. ּ ְיָי ֱאֹלֵהיֶכם )דבהם ד(, ְּוַעל ָדא ּכְ ם ַהְדֵבִקים ּבַ ּ ְוַאּתֶ

ְלֶכם ַהיֹום ַּחִיים ּכֻ ּּ.  
א ָאַמר י ַאּבָ ָרֵאל, ִרּבִ ָאה חוַלְקהֹון ְדִיׂשְ ַּזּכָ ְּדִאינון ִעָלִאין ַעל , ּ ּ ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּ ַעּמִ

ּּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ִגין ְדַדְרָגא ִדְלהֹון ְלֵעיָלא, ּ ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים , ּּבְ ין ְדַעּמִ ְּוַדְרּגִ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]319דף [ -ּ

א ּוַמָזלֹות ְלַתּתָ ה, ּ ִסְטָרא ִדְקדוׁשָ ִּאֵלין ּבְ ִסְטָרא ִדְמָסֲאָבא, ּ  ְּוִאֵלין, ִּאֵלין ִליִמיָנא, ְּוִאֵלין ּבְ
ָמאָלא   .ִלׂשְ

  א''דף קסד ע
א י ַמְקְדׁשָ יָון ְדִאְתָחַרב ּבֵ ּּכֵ ִתיב, ּ יב ָאחֹור ְיִמינֹו ִמְפֵני אֹוֵיב)איכהב(, ַמה ּכְ ּוְבִגין , ּ ֵהׁשִ

ִתיב ך ּכְ יָעה ְיִמיְנך ַוֲעֵנִני)תהלים ס(, ְּכָ ף. ָ הֹוׁשִ ּקַ ר וְמָסֲאָבא ִאְתּתַ ּבַ ָמאָלא ִאְתּגַ ּוׂשְ ַעד , ּ
אְּדִיְבִני י ַמְקְדׁשָ ִריך הוא ּבֵ א ּבְ ּ קוְדׁשָ ּ ּקונֹוי, ְּ ְדָקא , ְּוַיְתִקין ַעְלָמא ַעל ּתִ ִּויַהְדרון ִמֵליה ּכְ ּ ּּ

ָמר. ְּיאות ְוִיְתֲעַבר ִסְטָרא ְמָסֲאָבא ִמן ָעְלָמא ּ ְוֶאת רוַח )זכריה ג(ִּדְכִתיב , ְוָהא ִאּתְ
ֶות ָלֶנַצח )ישעיה כה(, ּוְכִתיב) א''דף קסד ע(', ַּהֻטְמָאה ַאֲעִביר ִמן ָהָאֶרץ ְוגו ַלע ַהּמָ ּ ּבִ

  .'ְוגו
ְלחֹודֹוי ִריך הוא ּבִ א ּבְ ַאר קוְדׁשָ ּתָ ְּוִיׁשְ ָמה ִדְכִתיב, ְּ ִליל )ישעיה ב(, ּכְ  ְוָהֱאִליִלים ּכָ

יֹום ַההוא)שם(, ּוְכִתיב, ַיֲחלף ב ְיָי ְלַבדֹו ּבַ ּגָ ּ ְוִנׂשְ ְלחֹודֹוי. ּּ ָמה ִדְכִת, ּהוא ּבִ דברים (, יבּכְ
ֵצי ֵחיָלא ְמָסֲאָבא ֵמַעלָמא,  ְוֵאין ִעּמֹו ֵאל ֵנָכר)לכ ּתְ ִגין ְדִיׁשְ ַאר ְלֵעיָלא , ּּבְ ּתָ ְוָלא ִיׁשְ

א ְלחֹודֹוי. ְוַתּתָ ִריך הוא ּבִ א ּבְ ֶּאָלא קוְדׁשָ ְּ ָרֵאל ְלפוְלָחֵניה, ּ ְּוִיׂשְ ְוִיְתְקֵרי , ַּעם ַקִדיׁש, ּ
ל )דישעיה (, ִּדְכִתיב, ַּקִדיׁש ַלם ָקדֹוׁש ֵיָאֶמר לֹו ּכָ ירוׁשָ ִציֹון ְוַהּנֹוָתר ּבִ ָאר ּבְ ׁשְ ּ ְוָהָיה ַהּנִ ּ

ָלםִ◌ ירוׁשָ תוב ַלַחִיים ּבִ ַּהּכָ א ְיִחיָדאי. ּּ א, ּוְכֵדין ְיֵהא ַמְלּכָ א ְיִחיָדָאה , ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ְוַעּמָ
ְּלפוְלָחֵניה ָמה ִדְכִתיב, ּ ַע)דברי הימים א יז(, ּכְ ָאֶרץּ וִמי ּכְ ָרֵאל ּגֹוי ֶאָחד ּבָ   .ְָמך ִיׂשְ

י ֵייָסא י ִיְצָחק ְוַרּבִ ָאְרָחא, ִרּבִ י ֵייָסא, ֲּהוו ָאְזֵלי ּבְ ן , ָאַמר ִרּבִ א ְלַגּבָ ִכיְנּתָ ָהא ׁשְ
ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא ק ּבְ ה, ִּנְתַעּסַ ַדל ּבָ ּתַ ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא ְוִיׁשְ ְּדָכל ַמאן ְדָעִסיק ּבְ ּ ּ ָזֵכי , ּּ

ֲהֵדיהְל ָכא ֵליה ּבַ ַּאְמׁשָ ּ.  
י ִיְצָחק ְוָאַמר ִעי)תהלים יח(, ָּפַתח ִרּבִ ּ ַחי ְיָי וָברוך צוִרי ְוָירום ֱאֹלֵהי ִיׁשְ ּ ּ ַהאי ְקָרא , ְּ

ִריך הוא ִאְקֵרי ַחי, ַחי ְיָי. ִּאיהו ָרָזא א ּבְ ְּוִכי ָלא ְיַדְעָנא ְדקוְדׁשָ ּ ֶּאָלא ֲאִפילו ַצִדיק, ְּ ּ ּ ּ ,
א, ְּדָהא ַחי, ֵרי ַחיִּאיהו ִאְק ַּצִדיק ִאיהו ְלֵעיָלא ְוַצִדיק ִאיהו ְלַתּתָ ּ ּ ִריך . ּ א ּבְ ְְלֵעיָלא קוְדׁשָ ּ

א ַצִדיק ִאְקֵרי ַחי. ּהוא ִאְקֵרי ַחי ן ִאיׁש )שמואל ב כג(, ִּדְכִתיב, ְּלַתּתָ ן ְיהֹוָיָדע ּבֶ ּ וְבָנָיהו ּבֶ ּ
ִגין ְדִאיהו ַצ, ַחי אי ִאְקֵרי ַחי ּבְ ַּאּמַ ְּדָהא ַצִדיק ַחי ִאְקֵרי, ִּדיקּ ְוָברוך . ַחי ָהעֹוָלִמים, ּ ּ ּ

ְַחי וָברוך, ּּכָֹלא ַחד, ּצוִרי ּ י ֵמַהָדֵדי, ּ ְּדָלא ִמְתָפְרׁשֵ ֲחָדא, ּּ ִרין ּכְ שיר (ִאְקֵרי . ְּדַכד ִמְתַחּבְ
ֵאר ַמִים ַחִיים)השירים ד יה, ָּדא ְנִביַע ְלגֹו. ּ ּבְ   .ְּוָדא ִאְתַמְלָייא ִמּנֵ

ִעי ָּדא ַעְלָמא ִעָלָאה, ְּוָירום ֱאלֵהי ִיׁשְ א, ּ ְּדִאיהו ָרם ְוִנּשָׂ ְּדָהא ִמיֵניה . ָּרם ַעל ּכָֹלא, ּ ּ
ּ ְוָכל ְנִביעו ִדְנִביַע)מקורא דלא פסיק(, ָּנִפיק ּכָֹלא ְדָקא ְיאות, ּ יָרא ּכְ . ְּלִאְתַמְלָייא ּבֵ

ְרָכא ן ִאְתּבָ ּמָ אְּלַאְנָהָרא ְלָכל ִאינו, ּוִמּתַ ְדָקא ,  ִאְתַמְלָייא)האי(ְוַכד , ּן ִדְלַתּתָ ּּכָֹלא ּכְ
ִעי, ְּיאות ֵדין ְוָירום ֱאלֵהי ִיׁשְ   .ּּכְ

י ֵייָסא ְוָאַמר יֵבם )איוב לו(, ָּפַתח ִרּבִ א ַויׁשִ ּסֵ ִדיק ֵעיָניו ְוֶאת ְמָלִכים ַלּכִ ּ לא ִיְגַרע ִמּצַ ּ
הו ָּלֶנַצח ַוִיְגּבָ א ֲחֵזי, ּ ד ַחָייַב, ּתָ ַעְלָמא ְוִאְתֲאִבידו ִמיֵניהּּכַ ְלִטין ּבְ ָּיא ָלא ׁשָ  )בעלמא(, ּ



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]320דף [ -ּ

ַעְלָמא)מעלמא( ִליט ּבְ ִדיק ִאיהו ׁשַ ֵדין ּצַ ּ ּכְ ּ ע )שם(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ ּ לא ְיַחֶיה ָרׁשָ
ן ַפט ֲעִנִיים ִיּתֵ ּוִמׁשְ ּ ְתֵריה. ּ ִתיב ּבַ ִדיק ֵעיָניו, ַּמה ּכְ ַרע ִמּצַ ָמה ְדַאּתְ , יוַּמהו ֵעיָנ, ּלא ִיּגְ ּכְ

  .ּ ֵעיֵני ְיָי ֶאל ַצִדיִקים)תהלים לה(ָאֵמר 
א ּסֵ ִליִטין, ְוֶאת ְמָלִכים ַלּכִ ִּאֵלין ִאינון ְמָלִכין ׁשַ א, ּּ ּסֵ יֵבם ָלֶנַצח. ְּדִאְתַאֲחָדן ַלּכִ , ַּויׁשִ
ְרְסָייא ּכֻ ְּדִאְתַקְיימו ּבְ ִלים, ּ ִקיוָמא ׁשְ ּּבְ הו. ּ ַּוִיְגּבָ אי ַוִי, ּ הוַּאּמַ ַעְלָמא, ְּגּבָ ְלָטָאה ּבְ , ְלׁשַ

ְרְסָייא ַעל ַסְמכֹוִהי הו. ְּוִיְתַקֵיים ּכֻ ָּדָבר ַאֵחר ַוִיְגּבָ ְרְסָייא, ּּ , ְּוָזְקִפין ָלה ְלֵעיָלא, ְּדָנְטֵלי ּכֻ
ְדָקא ְיאות ַאְתֵריה ּכְ ְּלִאְתַאֲחָדא ּבְ ּוְכֵדין ּכָֹלא ִיחוָדא ָחָדא, ּ ּּ.  

ַּעד ְדֲהוו ָאְזֵלי ר ָנׁש, ּ יה, ָּחמו ַחד ּבַ ְּדֲהָוה ָאֵתי ְוַחד ְינוָקא ִעּמֵ ּ ְתֵפיה, ּ . ָּרִכיב ַעל ּכִ
י ִיְצָחק ר ָנׁש יוָדאי ִאיהו, ָאַמר ִרּבִ ַּוַדאי ַהאי ּבַ ּ א ָקא ָאֵתי, ּ ָאה ִלְבֵני ָנׁשָ . ּוְבִגין ְלַזּכָ
י ֵייָסא יה, ָאַמר ִרּבִ ַקְדִמיָתא ּבֵ ה ֲאַנן ּבְ   .ִּנְזּכֶ

ד ָמ ְייהוּכַ י ֵייָסא ָאן ִקיְסָתא ִדְטִריָמא , ָּטא ְלַגּבַ  )א קיסטא דעמירא''ס(ָּאַמר ִרּבִ
ִקיְרטֹוי ְדאֹוְרָחא ִגין ְדִיְזּכון , ּּבְ ָּאַמר ּבְ א)ג בי''א ל''ד(ּ ֵני ְנׁשָ ִנין ִאית ִלי,  ּבְ ֵרין ּבְ , ְּדָהא ּתְ

ּבו, ְּוָאָתא טוָרָנא ְלָמָתא ּתַ א, ִזיְלָנאְוָהִאיְדָנא ָא. ְּוִאׁשְ ִני ָנׁשָ הו ּבְ ִגין ְדִיְזּכון ּבְ ּּבְ ּ ָּזכו . ּ
ֲהֵדיה ְּוַיֲהבו ֵליה ְלֵמיַכל, ּּבַ ּ.  

ַּאְדָהִכי ָפַתח ַההוא יוָדאי ְוָאַמר ּ י ְוגו)במדבר כח(, ּ ִני ַלְחִמי ְלִאּשַׁ ָנא . ' ֶאת ָקְרּבָ ָקְרּבָ
ָכל יֹוָמא ִריך הוא ּבְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ִגין ְלֵמיַז, ְּ אּבְ ּן ַעְלָמא וְלֵמיַהב ִספוָקא ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ְּדָהא . ּּ

א ִאְתֲערוָתא ִדְלַתּתָ ְדָקא ְיאות. ִאְתַער ְלֵעיָלא, ּּבְ ל ַחד ְוַחד ּכְ ְפִקין ּכָ ּוְבָדא ִמְסּתַ ּּ.  
ִני ַלְחִמי ִת)שיר השירים ה(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ֶאת ָקְרּבָ י ׁשָ י ַיֲעִרי ִעם ִדְבׁשִ יִתי ּ ָאַכְלּתִ

י. ִיִיִני ִעם ֲחָלִבי א ', ּ ִאְכלו ֵרִעים ְוגו)שיר השירים ה(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְלִאּשַׁ ּוַמה קוְדׁשָ ּ
יד ְלִאְתָעָרא ְמזֹוָנא ְלֵעיָלא  ִריך הוא ַפּקִ ּּבְ ּ ִגין ְלִאְתָעָרא ְמזֹוָנא )לתתא(ְ א )לעילא( ּבְ  ְלַתּתָ

אַמאן ְדָיִהיב ְמזֹו. ֵּמַההוא ְמזֹוָנא ִריך , ָנא ְלַקְייָמא ַנְפׁשָ א ּבְ ה ְדקוְדׁשָ ה ְוַכּמָ ּמָ ְַעל ַאַחת ּכַ ּ ּ
ִריך ֵליה ּהוא ּבָ ִגיֵניה, ְּוִיְתַער ֵליה ְמזֹוָנא ִדְלֵעיָלא, ְּ ַרך ַעְלָמא ּבְ ְּוִיְתּבָ ְ.  

י ִיְצָחק ְדָקא ָחֵזי, ָאַמר ִרּבִ ִפיר ָקֲאַמר, ַּוַדאי ָרָזא ָדא ּכְ י . ְּוׁשַ ַּוַדאי ַעל , ֵייָסאָאַמר ִרּבִ
ָּדא ֲאְמרו ר ָנׁש, ּ ַעְלָמא, ְּדָלא ְיַזְלֵזל ּבַ ר ָנׁש ָאֳחָרא ּבְ ְתֵרי ַגְווִני ָזִכיָנא ְלַהאי , ְּלׁשום ּבַ ּבִ

ר ָנׁש   .ּבַ

  ב''דף קסד ע
י ֶאְלָעָזר ) ב''דף קסד ע(ַהאי ְקָרא ָאַמר , ָּפַתח ְוָאַמר ִני ַלְחִמי )במדבר כח(ִרּבִ  ֶאת ָקְרּבָ

יְל ִני, ִאּשַׁ ָרֵאל, ֶאת ָקְרּבָ ִני. ֶּאת ַדְייָקא, ִּדְכִתיב ֶאת. ָרָזא ִדְכְנֶסת ִיׂשְ ָּדא ִאיהו , ָקְרּבָ ּ
ָנא ָרא, ָקְרּבָ וָרא ְלִאְתַקּשְׁ ָּדא ְמזֹוָנא ְדָאֵתי ִמְלֵעיָלא, ַלְחִמי. ְּוִקּשׁ א, ּ ִאְתֲערוָתא ִדְלַתּתָ . ּּבְ
י ָאר ֵח, ְלִאּשַׁ ָלָלא ׁשְ ָזָנאְלִאְתּכְ ּיִלין ָאֳחָרִנין ְדִאְצְטִריכו ְלִאּתְ ְדָקא ָחֵזי , ּ ל ַחד ְוַחד ּכְ ּכָ

וָרא, ֵריַח ִניֹחִחי. ֵּליה ָּדא ְרעוָתא ְוִקּשׁ ּ ָרָזא ְדַעְלָמא ִעָלָאה, ּ ְּדִאְתַאֲחָדא ּכָֹלא ּבְ ּ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]321דף [ -ּ

מֹוֲעדֹו ְמרו ְלַהְקִריב ִלי ּבְ ׁשְ ְזַמן ְדִאְתַער , ַמאן מֹוֲעדֹו, ּּתִ ד ְרעוֵתיהּּבִ ַּאְבָרָהם ְלֶמְעּבַ ּ ,
ּבֶֹקר)בראשית כב(, ִּדְכִתיב ם ַאְבָרָהם ּבַ ּכֵ ָחא. ּ ַוַיׁשְ י ַמְדּבְ ּבֵ , ּוְבִזְמָנא ְדִאְתֲעַקד ִיְצָחק ַעל ּגַ

א ְעּתָ ִים ֲהָוה, ְּדַהִהיא ׁשַ ין ָהַעְרּבַ י . ּבֵ ַהאי ִדְכִתיב , ִאי ָהִכי,  ֵייָסא)חייא(ְוָאַמר ִרּבִ
מֹוֲע ֵעי ֵליה, דֹוּבְ מֹוֲעִדים ִמּבָ א, ָּאַמר ֵליה. ּּבְ ְעּתָ ַמָיא וַמָיא , ַהִהיא ׁשַ א ּבְ ִליל ֶאׁשָ ִּאְתּכְ

א ֶאׁשָ מֹוֲעדֹו, ּבְ ִתיב ּבְ ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ ּ.  
א ֲחֵזי ָמה ִדְכִתיב ָהָכא, ּתָ ִתיב ּכְ ִנין ָלא ּכְ ָכל ָקְרּבָ ְמרו ְלַהְקִריב ִלי, ּבְ ׁשְ ְמרו. ּּתִ ׁשְ , ּּתִ

מֹורָר י ֵעיָלא, ָזא ְדׁשָ ְּדִאיהו ְצִריָכא ְלָקְרָבא ְלַגּבֵ מֹוֲעדֹו, ּ ְמרו ְלַהְקִריב ִלי ּבְ ׁשְ ִּדְכִתיב ּתִ ּ .
ָמאָלא יִמיָנא וׂשְ ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק, ּּבִ ָמר ּבְ ָמה ְדִאּתְ ָרָזא ִעָלָאה, ּכְ ְּוֹכָלא ּבְ ּ.  

י ֵייָסא ִאְלָמֵלא ָלא ָאֵתיָנא ָהָכא ַמע ִמִלין ִאֵלין, ָאַמר ִרּבִ ֶּאָלא ְלִמׁשְ ּ ַּדַיי, ּ ִאין . ּ ַזּכָ
ָרֵאל ַעְלָמא ֵדין וְבַעְלָמא ְדָאֵתי, ִּאינון ִיׂשְ ִתיב. ּּבְ ָלם )ישעיה ס(, ַּעל ָדא ּכְ ך ּכֻ ּ ְוַעּמֵ ְ

ה ָיַדי ְלִהְתָפֵאר ַּצִדיִקים ְלעֹוָלם ִייְרׁשו ָאֶרץ ֵנֶצר ַמָטַעי ַמֲעׂשֵ ּ ּ ְ ָהַלך  ְוָלָבן)בראשית לא(. ּ

ָרִפים. 'ִלְגֹזז ֶאת ֹצאנֹו ְוגו י יֹוֵסי ַמאן ּתְ ֶּאָלא ֲעבֹוָדה ָזָרה ֲהוו, ָאַמר ִרּבִ אי ִאְקֵרי , ּ ְוַאּמַ
ָרִפים ָמקֹום ַהּתֹוֶרף, ִלְגַנאי ֲהָוה, ּתְ ָמה ְדָתִניָנן ּבְ ּוְמָנָלן ְדֲעבֹוָדה ָזָרה ֲהוו. ּכְ ּ , ִּדְכִתיב, ּ

ה ָגַנְבּתָ ֶאת ֱא)שם( ְמָצא ֶאת ֱאֹלֶהיך ְוגו)שם(, ּוְכִתיב. ֹלָהי ָלּמָ ר ּתִ א . 'ָ ִעם ֲאׁשֶ ְוָלָבן ָחָרׁשָ
ין ְדַעְלָמא ֲהָוה ְּדָכל ֳחָרׁשִ ָכל ַמאן ְדָבֵעי ְלִמְנַדע, ּ ּוְבַהאי ֲהָוה ָיַדע ּבְ ּ.  

י ִחָייא ֶקֶסם ִאְתֲעִביד, ָּאַמר ִרּבִ י יֹוֵסי אֹוֵמר. ּבְ ַנַחׁש, ִרּבִ ָלא , ּי ְיהוָדהָאַמר ִרּבִ. ּבְ
י ְיִדיָען ְעּתֵ ׁשַ ִּאְתֲעִבידו ֶאָלא ּבְ ָרִפים. ּ אי ִאְקֵרי ּתְ א. ְוַאּמַ ְעּתָ י ַהאי ׁשַ ִגין ְדַבְטׁשֵ ְוַהאי , ּּבְ

א ַאְרֵפי ְיָדא ְעּתָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ּׁשַ ה ֶהֶרף ָיֶדך)שמואל ב כד(, ּכְ   .ָ ַרב ַעּתָ
ד ָעִביד ֵליה ּאוָמָנא ּכַ י ָקִאים ֲעֵליהַּההוא ְדָי, ּ ְעּתֵ א ַאְרֵפי, ְוָאַמר, ַּדע ִרְגֵעי ְוׁשַ ּתָ , ַּהׁשְ

א ָעִביד ּתָ א ְדִאְצְטִריך ְדִיְרפון ִמיָנה ֶאָלא ַהאי. ְוַהׁשְ ח ֲעִביְדּתָ ּכַ ְּוָלא ִתׁשְ ּ ּ ּ ּּ ְּוִאיהו ַמִליל . ְ ּ
ִדיר יה ְדַבר ָנׁש, ּתָ א ְלַנְפׁשֵ ין ְלַאְבָאׁשָ יׁשִ ְּוָיִהיב ֵעיִטין ּבִ ּ.  

א ֵליה ְלַיֲעֹקב, ְּוָרֵחל ְדִחיַלת ִגין ְדָיַהב ֵעיָטא ְלַאְבָאׁשָ ּּבְ ְזיֹוָנא ְדֲעבֹוָדה ָזָרה, ּ ּוְבִגין ּבִ ּ ,
חֹוָתה ֵוי לֹון ּתְ ּׁשַ ַּעד ְדָלא ָיִכיל ְלַמָלָלא, ּ ן ְלַמָלָלא. ּ ּקַ ד ִאיהו ִמְתּתַ ְּדָהא ּכַ ִדין , ּ ְמַכּבְ
יה יִצין ַקּמֵ ּוַמְרּבִ ִתיבְוַהׁשְ, ּ א ַמה ּכְ ב ֲעֵליֶהם)בראשית לא(, ּתָ ׁשֶ ְּדַכר ְונוְקָבא ֲהוו.  ַוּתֵ ּ ּ ,

יִאין ָקא ָעְבִדין ַעד ָלא ְמַמְלָלן ּופוְלָחִנין ַסּגִ ּ ַלת יֹוִמין. ּ ב ָלָבן ּתְ ך ִאְתַעּכַ ְוְבִגיִני ּכָ ְּדָלא , ּ
יֹום)שם(, ִּדְכִתיב, ָּיַדע ְדָעַרק ַיֲעֹקב ד ְלָלָבן ּבַ ּ ַוֻיּגַ י ָבַרח ַיֲעֹקבּ י ּכִ ִליׁשִ   . ַהּשְׁ

י ְיהוָדה ְתֵרין ִמִלין, ְּוָאַמר ִרּבִ ְרֵמיה ּבִ ין ּגַ ַּזּמִ ין ְדֲהָוה ֵליה ְוִאְזָדַרז , ּ ָכל ֳחָרׁשִ ִּאְזָדַרז ּבְ ּ ּ ּ
ַזְייִנין ִגין ְלאֹוָבָדא ֵליה ִמן ָעְלָמא, ּבְ י ֹאֵבד ָאִבי)דברים כו(ִּדְכִתיב , ּּבְ יָון.  ֲאַרּמִ ּ ְדָחָמא ּכֵ

ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ ִתיב. ְּדָבָעא ְלאֹוָבָדא ְלַיֲעֹקב, ְּ ֶמר ְלך ֶפן )בראשית לא(, ַמה ּכְ ּ ִהּשָׁ ָ

ר ִעם ַיֲעֹקב ִמטֹוב ַעד ָרע ַדּבֵ ְּוַהְיינו ִדְכִתיב. ּּתְ ֶכם ָרע)שם(, ּ .  ֵיׁש ְלֵאל ָיִדי ַלֲעׂשֹות ִעּמָ
ה ִאְתְרִחיץ ּמֶ ין ְדֲה, ּבַ ֳחָרׁשִ יֵדיהּּבָ ּוו ּבִ ּ.  



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]322דף [ -ּ

א ֲחֵזי יֹוָמא ַחד, ּתָ ְבָעה ָיִמים ְדֲאַזל ַיֲעֹקב, ָלָבן ֲאַזל ּבְ ִגין ְלַאֲעָקָרא ֵליה , ֹּאַרח ׁשִ ּּבְ
ָרִפים, ְוַחד. ַּעל ְדֲאַזל, ַחד. ִמן ָעְלָמא ב ְדָרֵחל ִאיִהי ָעְבַדת . ַּעל ִאינון ּתְ ְּוַאף ַעל ּגַ

ַת ְּלַאֲעָקָרא ֵליה ַלֲאבוָה ִמּבָ ת, ר ֲעבֹוָדה ָזָרהּ ְּדָלא ְרִביַאת ֵליה ְלִבְנָיִמן. ִאְתֲעָנׁשַ ְוָלא , ּ
א ָחָדא ְעּתָ ֲהֵדיה ׁשַ ִגין ַצֲעָרא ְדֲאבוָה, ָּקְייָמא ּבַ ּּבְ ְווַנת ְלַטב, ּ ב ְדִאְתּכַ ַּאף ַעל ּגַ ּ.  

  א''דף קסה ע
י ִיְצָחק ָאַמר א ְדֲהָוה ֵליה ְלַיֲע, ִרּבִ ל ַהִהיא ּתֹוַכְחּתָ ּּכָ ָלָבןּ , ַּאֲהַדר ֵליה ְלָלָבן. ֹקב ּבְ

ִריך הוא א ּבְ ְּלאֹוָדָאה ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ יִני וֵביֶניך)בראשית לא(ִּדְכִתיב , ְּ ָ ְרֵאה ֱאֹלִהים ֵעד ּבֵ ּ .
א ֲחֵזי ִתיב, ּתָ יֵנינו)בראשית לא(, ּכְ ְפטו ּבֵ ּ ֱאלֵהי ַאְבָרָהם ִואלֵהי ָנחֹור ִיׁשְ ּ ַּאֲהַדר ַההוא , ּ

ע ְלַת יָון ְדָאַמר ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם, ְּקֵליהָרׁשָ ) א''דף קסה ע(. ַאֲהַדר ְוָאַמר ִואלֵהי ָנחֹור, ּּכֵ
ַפַחד ָאִביו ִיְצָחק)בראשית לא( ַבע ַיֲעֹקב ּבְ ַפַחד ִיְצָחק, ּ ַוִיּשָׁ אֹלֵהי , ַמאי ַטְעָמא ּבְ ְוָלא ּבֵ

ִג, ֶּאָלא. ַאְבָרָהם ּיֵניה ְדָלָבןְּדָלא ָבָעא ְלַאְטָרָחא ִליִמיָנא ּבְ ֵעי , ְוָלא עֹוד. ּ ֶּאָלא ְדָלא ִלּבָ
ָטא, ֵּליה ְלִאיִניׁש קוׁשְ ב ְדאֹוֵמי ּבְ ַּאף ַעל ּגַ ֲאַתר ִעָלָאה ְדֹכָלא, ּ ְּלאֹוָמָאה ּבְ ּּ.  

י יֹוֵסי ַּוַדאי ְלִקיוָמא , ָאַמר ִרּבִ ְדָקא ְיאות)א לאומאה''ס(ּּ ך, ּ ּכְ ְוָהִכי , ְאֹוֵמי ַיֲעֹקב ּכָ
ִמָלה, יִאְתֲחֵז ח ּבְ ּגַ א, ָּהא ִאיהו ָאַמר ֱאלֵהי ַאְבָרָהם, ָאַמר, ְּוַיֲעֹקב ַאׁשְ ַבק ְלַאּבָ ֲאָנא , ְוׁשָ

ִלים ּכָֹלא ַפַחד ָאִביו ִיְצָחק, ַּאׁשְ ַבע ַיֲעֹקב ּבְ ִּמָיד ַוִיּשָׁ ִדיָנא, ָדָבר ַאֵחר. ּ ָלָלא ּבְ , ְלִאְתּכְ
ְּלֵמיַקם ֲעֵליה ְדָלָבן ּ.  

  )ין סימן נא נבב(השלמה מההשמטות 
א אצל וַיֲעֹקב הלך תמצא ''ה ע''רעיא מהימנא פתח רבי שמעון השייך לדף קס

  )עד כאן מההשמטות(ב ''ה ע''דף רכ' בחלק ג

ְּוַיֲעֹקב ָהַלך ְלַדְרּכֹו ַוִיְפְגעו בֹו ַמְלֲאֵכי ֱאלִהים) בראשית לב(ִּסְתֵרי תֹוָרה  ּ ּ ּ ַּמְתִניִתין. ָ ּתֹוְקֵפי , ּ ּ

ְּזִקיִפין ִמְלֵעיָלא, ְּדהוְרְמֵני ל , ּ א על ּכָ א ִדְמַלֲהָטא ְמַמּנָ ָנא ְדַחְרּבָ ּנְ יְרָיין) א כמה''ס(ְוׁשִ   .ֵּחיִלין וַמׁשִ

א ְמַלֲהָטא א סוְמָקא, ַּההוא ַחְרּבָ ִּדְכִתיב. ִּהיא ַחְרּבָ א . ֶחֶרב ַלְיָי ָמְלָאה ָדם) ישעיה לה(, ּ ַּההוא ַחְרּבָ
יה ִהפוָכ ְּדַתְלָיא ּבֵ ּ ּּ ִּאינון ִדְמַהְפֵכי ְלַכָמה ְגָווִנין, אּ ּ ּ ָיין. ּ ּהוא גוְבִרין, ּהוא ַנׁשְ ִסְטִרין ַסִגיִאין, ּ ין , ּּבְ ִּמְתָפְרׁשִ ּ

ְּגָווִנין ָאֳחָרִנין ְלַכָמה ַדְרִגין ּ ּ.  

ְטָרא ְדִאיָלָנא ְדַחֵיי ָּנְפֵקי ִאינון, ִּמּסִ ִקׁשוָרא. ּ ִיחוָדא ּבְ ְּדִמְתַיֲחֵדי ּבְ ּ ין ִאֵליןַּקִד. ּּ ָתֲאָבן ָתִדיר , ּיׁשִ ִּאׁשְ ּ
ַמִים ֵמיה ֵדאלִקים, ִמַטל ַהׁשָ ּׁשְ הו, ּ ין ּבְ ִּאְתַתּקִ ּ ע ) א ועל דא אמר משמני הארץ ואתתקן''ס. (ּ ַאְרּבַ ּבְ

ְרְסָייא, ִּסְטִרין ְדָעְלָמא ִּאְתֲעִבידו ַסְמִכין ְדּכֻ ּ ְלהו ַמְרְגִליִטין. ּ ּּכֻ ּ ְייִפין ְוַסְמִכין, ּ ין ְלַעְלָמא, ּׁשַ ָּלא ִמְתָפְרׁשִ ּ .
ָמא ִּאינון ִקׁשוִרין ְדַיֲעֹקב, ִּמגֹו ָדא ׁשְ ּ ְּדָבִריר ְלחוָלֵקיה, ּ ּ ָמא ָדא. ּ ׁשְ ָרן ּבִ ּוִמְתַקׁשְ ְלהו ָנְפקו , ּ ּּכֻ ּּ ) בערב(ּ

  ).ביעקב(

ד ָנַפק ְלֵמיַזל ְלָאְרֵחיה ְּוַיֲעֹקב ּכַ ע ִסְטִרין ֲאִקיפו ֵליה, ּ ְּלַאְרּבַ ּ ע ָזְווָיין ְדַעְלָמא ָנְטרו ֵליהְלַא, ּ ְּרּבַ ּ ּ ,
ְעָתא ַקָלה ִאְתְרִגיׁש ֵמִאיָלָנא  ׁשַ ּּבְ ְּלִמיַטר ִאיָלָנא ִדְלַתָתא, ְלֵעיָלא) א מאתר''ס(ּּ ) בראשית ל(ּוְכֵדין , ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]323דף [ -ּ

ר ָרָאם ַמֲחֵנה ֱאֹלִהים ֶזה ֲאׁשֶ ֵדין . ַּויֹאֶמר ַיֲעֹקב ּכַ ם ַהָמ) בראשית ל(ּכְ ַּוִיְקָרא ׁשֵ . ּקֹום ַההוא ַמֲחָנִיםּ
  )ב ושם מפורש''ח ע''נדפס דף קנ(

י ְיהוָדה ֵלמוֵתיה ְדַיֲעֹקב, ָּתא ֲחֵזי, ָּאַמר ַרּבִ ּׁשְ ּ ֵעי , ּּ ְרׁשוֵתיה ְדָלָבן) בעא(ְּדָלא ּבָ ְּלֵמיַזל ֶאָלא ּבִ ּ ּּ ְוִאי , ּ
ִגין ְדָדִחיל ַיֲעֹקב ְד. ִּזְמָנא ָאֳחָרא ַאַמאי ָלא, ֵּתיָמא ֶּאָלא ּבְ ּ ּבֹוק ֵליהּ ְבִטין , ָּלא ִיׁשְ ְתִלימו ְתֵריַסר ׁשִ ְּוִיׁשְ ּּ

ַאְרָעא ָאֳחָרא ְעָתא ְדִבְנָיִמן. ּבְ יָון ְדָחָמא ְדָמָטא ׁשַ ְּוַעל ָדא ּכֵ ּ ּ ַרח, ּ ָמה ְדַאְת ָאֵמר. ּבָ ) בראשית לא(, ּּכְ
ר לֹו ַּוִיְבַרח הוא ְוָכל ֲאׁשֶ ְנָיִמן. ּ ְּדֵכיָון ְדִאְתָיִליד ּבִ ּ ְבִטיןִא, ּ ֻכְלהו ׁשִ ִכיְנָתא ּבְ ר ׁשְ ְּתַקׁשַ ּ ּ הו, ּ יָתא ּבְ ְּוָנַטל ּבֵ ּ .

רוָחא ְדָחְכְמָתא ְּוַיֲעֹקב ֲהָוה ָיַדע ּבְ ְבִטין, ּ ַתִלימו ְתֵריַסר ׁשִ ְּדַכד ִיׁשְ ּּ הו, ּּ ר ּבְ ִכיְנָתא ִתְתַקׁשַ ִּדׁשְ ּּ ּ ְוָרֵחל , ּ
ָּתמות יָתא, ּּ   .ְּוִאיִהי ָנְטָלא ּבֵ

ַּעְלָמא ַתָתָאה, ּ ָהִכי אֹוִליְפָנא,ְּוָתא ֲחֵזי ִּאְתֲחֵזי ֵליה ְלַיֲעֹקב, ּ ה, ּ ָמה ְדִאְתֲחֵזי ֵליה ְלמׁשֶ ּּכְ ֶּאָלא ְדָלא , ּּ ּ
ַּעד ְדֲהוו י, ְּיִכיַלת ֵביָתא''ּ ְבִטין ּבְ הו, ּב ׁשִ ָרא ּבְ ְּלִאְתַקׁשְ ִּאְתַדְחַיית ָרֵחל, ּוְכֵדין. ּ יָתא , ּּ ּוְנָטַלת ִאיִהי ּבֵ ּ ּ

ְבִטיןּבְ ֻּכְלהו ׁשִ ְּוֲהַות ִעְקָרא ְדֵביָתא, ּ ִית) תהלים קיג(ּוְכֵדין . ּּ יִבי ֲעֶקֶרת ַהּבַ ּמֹוׁשִ ָהא ָמָטא , ָאַמר ַיֲעֹקב. ּ
ַתִלימו י ִּזְמָנא ְדִיׁשְ ּּ ְבִטין''ּ ּוַוַדאי ַעְלָמא ִדְלֵעיָלא ֵייחות ֵליה ְלֵביָתא, ב ׁשִ ּּ ּ ּ ָרא , ּ א עלמא ''נ(ּוִאְתַקׁשְ

הו) ואתקשרא,  ייחות ליה בביתיהדלעילא ָנָתא ָדא ִאְתַדְחָייא ַקֵמיה, ּּבְ ּוִמְסּכְ ּ ּּ ּ ִּאי ִתימות ָהָכא. ּ ָלא , ּּ
אן ְלָעְלִמין ַאְרָעא ָדא, ולא עֹוד. ֶּאפֹוק ִמּכָ יָתא, ֶּאָלא ּבְ ָלָמא ּבֵ ָּלא ִאְתֲחֵזי ְלַאׁשְ ך. ּ ִגין ּכָ בראשית (, ָּבְ

ר ָיְלָדה) ל ֲאׁשֶ ְבִטין, ּ ָרֵחל ֶאת יֹוֵסףַוְיִהי ּכַ ַתִלימו ׁשִ ַּעד ָלא ִיׁשְ ּ ּ.  

ְמעֹון י ׁשִ ַמע ִרּבִ ִפיר, ָאַמר, ׁשָ י ְיהוָדה ׁשַ ל ִמלֹוי ְדִרּבִ ּוַדאי ּכָ ּ ּ , ְּוִאי ֵתיָמא. ּודא ָסִליק ַעל ּכָֹלא, ּּ
ַּאַמאי ָלא ָאַזל ֵליה ְלָאְרֵחיה ִמָיד ּ ּ ל ִזְמָנא ְדָרֵחל ָלא ִמְת, ֶּאָלא. ּ ְנָיִמןּּכָ ָרא ִמּבִ ב ַתָמן, ַעּבְ ִּאְתַעּכַ ּ יָון . ּ ּכֵ

ְּדָמָטא ִזְמָנא ְדִבְנָיִמן ּולא ָבָעא ְרׁשוָתא, ָעַרק, ּ ב ַתָמן. ּ ִגין ְדָלא ִיְתַעּכַ ּּבְ ּ ּ ֻכְלהו , ּ ר ַיֲעֹקב ּבְ ּוִאְתַחּבַ ּ ּ
ְבִטין ֲאַתר ְדִאְצְטִריך, ׁשִ ָּבְ ּ   )פרשת ויצא'' ע. (ּּ

עו בֹו ַמְלֲאֵכי ֱאלִהים ְוַיֲעֹק)בראשית לב( ּב ָהַלך ְלַדְרּכֹו ַוִיְפּגְ ּ א ָפַתח ְוָאַמר. ְ י ַאּבָ , ִּרּבִ
ָרָאם ְוגו)בראשית ה( ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא', ּ ָזָכר וְנֵקָבה ּבְ ָלא ּבְ ּכָ ה ִאית ָלן ְלִאְסּתַ ּמָ ַווי לֹון . ּּכַ

א וְסִתיִמין ַעְייִנין ְּלִאינון ֲאִטיֵמי ִלּבָ ְייהוָהא אֹוַר, ּ ּ ְלכו ַלֲחמו )משלי ט(, ְּייָתא ָקאֵרי ַקּמַ ּ
י ַיִין ָמָסְכּתִ תו ּבְ ְּבַלְחִמי וׁשְ ה ֲחַסר ֵלב ָאְמָרה לֹו)שם(. ּ ּ ִמי ֶפִתי ָיסור ֵהּנָ ְוֵלית ַמאן , ּ

ח ּגַ   .ְּדַיׁשְ
א ֲחֵזי יה ָרִזין ִעָלִאין, ַהאי ְקָרא, ּתָ ּר וְנֵקָבה ָזָכ. ְּוִאיהו ְלַבר, ִּאיהו ְלגֹו, ִּאית ּבֵ

ָרָאם ַמע ְלַהאי ַגְווָנא, ּבְ ּתְ ַמע ְלַהאי ַגְווָנא, ִאׁשְ ּתְ א ְוִסיֲהָרא . ְוִאׁשְ ְמׁשָ ַמע ְדׁשִ ּתְ ְּוִאׁשְ
ִחּבוָרא ָחָדא ִאינון ּּבְ ָרָאם, ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ִּדְכִתיב ּבְ ֶמׁש ָיֵרַח ָעַמד ְזבוָלה)חבקוק ג(, ּכְ . ּ ׁשֶ

ַמע ּתְ ִריאוְּדָאָדם ְו, ְוִאׁשְ ֲחָדא ִאְתּבְ ַּחָוה ּכְ ִזווָגא ַחד, ּ ּּבְ ִזווָגא ַחד. ּ חו ּבְ ּכָ ּתַ ְּוֵכיָון ְדִאׁשְ ּ ּ ִּמָיד , ּ
ְרָיא. ְַוְיָבֶרך ֹאָתם ְרָכָתא ׁשַ חו ְדַכר ְונוְקָבא, ְּדֵלית ּבִ ּכָ ּתַ ֲאַתר ְדִאׁשְ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ ּ ּ.  
א ֲחֵזי ד ָנַפק ַיֲעֹקב ְלֵמיַהך ְלָחָרן, ּתָ ְל, ְּכַ ִתיב. ְּדָלא ִאיְנִסיב, חֹודֹוי ֲהָוהּבִ , ַמה ּכְ

קֹום ְוגו)בראשית כח( ּמָ ע ּבַ ֶחְלָמא', ּ ַוִיְפּגַ ְּוָלא ָאִתיבו ֵליה ֶאָלא ּבְ ּ א ְדִאְנִסיב ְוֲהָוה , ּ ּתָ ַהׁשְ
ְבִטין ֻכְלהו ׁשִ ָּאֵתי ּבְ ְרָיין ִעָלִאין. ּ ְבָיכֹול ַמּשִׁ יה, ּּכִ ָּפְגִעין ּבֵ נו , ּ עו . ֵּליהְּוִאְתַחּנְ ִּדְכִתיב ַוִיְפּגְ ּּ



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]324דף [ -ּ

יה, בֹו ע ּבֵ ִּאינון ַאֲהָדרו ְלִמְפּגַ ּ קֹום. ּ ּמָ ע ּבַ ַקְדִמיָתא ִאיהו ַוִיְפּגַ ּּבְ עו , ּ א ִאינון ַוִיְפּגְ ּתָ ַּהׁשְ ּּ
  .בֹו

ְבִטין ִגין ִדְבִגיֵניה ְדַיֲעֹקב וְבִאינון ׁשִ ּּבְ ּ ּ ּ א ַרּבָ, ּ ָיא ְדַיּמָ ְקָיין ִאינון ִמּמַ , ְוָלא עֹוד. אִּאְתׁשַ
ֶחְלָמא ַלְיָלה ּבְ ַקְדִמיָתא ּבַ ֶּאָלא ּבְ ֵחיזו ְדֵעיָנא. ּ א ּבְ ּתָ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּוִביָמָמא, ַּהׁשְ

ר ָרָאם ַמֲחֵנה ֱאלִהים ֶזה ְוגו)בראשית לכ( ֲאׁשֶ   .'ּ ַויֹאֶמר ַיֲעֹקב ּכַ

  ב''דף קסה ע
ה  ּמָ מֹוַדע לֹון) ב''דף קסה ע(ּבְ ּתְ ְּדִאינון ֲהוו,  ָחָמאֶאָלא, ִאׁשְ ּ ֶחְלָמא, ּ ִּאינון ְדָחָמא ּבְ ּ ,

ך ָקָרא לֹון ַמֲחָנִים ִגיֵני ּכָ ְרָיין ְדִאְתֲחזו ְלֵעיָלא, ְּבְ ַּמּשִׁ א, ּ ְרָיין ְדִאְתֲחזו ְלַתּתָ ּוַמּשִׁ ּ אי . ּ ַאּמַ
ִליאו ְלִמְפַגע ֵליה ִּאְתּגַ ּ יה. ּ א ָאְזָלא ְלַגּבֵ ִכיְנּתָ א ֵליה . ְּלֵביֵתיהְלַנְטָלא , ֶּאָלא ׁשְ ּוְמַחּכָ ּ

ְדָקא ְיאות, ְלִבְנָיִמן יה ְדַיֲעֹקב ּכְ יָתא ִעּמֵ ְּלַנְטָלא ּבֵ ּ ִתיב. ּ ב ַיֲעֹקב )ירמיה מו(, ּוְכֵדין ּכְ  ְוׁשָ
ֲאָנן וֵאין ַמֲחִריד ַקט ְוׁשַ רוך ְיָי ְלעֹוָלם ָאֵמן וָאֵמן. וׁשָ ְּבָ   )פרשת ויצא'' ע(. ּ

  פרשת וישלח
ַלח ַיֲע י ְיהוָדה ָפַתח . 'ֹקב ַמְלָאִכים וגוַּוִיׁשְ ִּרּבִ י ַמְלָאָכיו ְיַצְוה ָלך )תהלים צא(ּ ְ ּכִ ּ

ָכל ְדָרֶכיך ָמְרך ּבְ ִָלׁשְ ַּהאי ְקָרא אוְקמוָה ַחְבַרָייא, ָ א ְדַבר ָנׁש ָאֵתי , ּ ְעּתָ ׁשַ ְּדָהא ּבְ
ֲהֵדיה ֵיֶצר ָהָרע ְדִאיהו ְמַקְטֵר, ְלַעְלָמא ן ּבַ ִּמָיד ִאְזַדּמַ ּ ּ ּ ָמה ְדַאּתְ ּ ִדיר ּכְ ּג ֵליה ְלַבר ָנׁש ּתָ

ּ ַלֶפַתח ַחָטאת רֹוֵבץ)בראשית ד(, ָאֵמר   .ָּדא ֵיֶצר ָהָרע, ַּמאי ַחָטאת רֹוֵבץ. ּ
ְּוָדִוד ָהִכי ָנֵמי ָקְרֵייה ַחָטאת ִדְכִתיב ּ ִגין ְדִאיהו , ּ ְוַחָטאִתי ֶנְגִדי ָתִמיד)תהלים נא(, ּ ּּבְ ּ

י ָמאֵריהָּעִביד ֵליה ְלַבר ָנׁש ּכָ ר ָנׁש , ּל יֹוָמא ְלֶמחֵטי ַקּמֵ ְּוֵיֶצר ָהָרע ָדא ָלא ִאְתֲעֵדי ִמּבַ
ר ָנׁש ְלָעְלִמין ָאה. ִּמיֹוָמא ְדִאְתְיִליד ּבַ ְּוֵיֶצר ַהטֹוב ָאֵתי ְלַבר ָנׁש ִמיֹוָמא ְדָאֵתי ְלִאְתַדּכָ ּּ.  

ר ּתְ ד ִאיהו ּבַ ָאה ּכַ ר ָנׁש ְלִאְתַדּכָ ְּוֵאיָמַתי ָאֵתי ּבַ ִניןּ ר ָנׁש , ֵליַסר ׁשְ ֵדין ִאְזַדַווג ּבַ ּּכְ ּ
ָמאָלא ַתְרַווְייהו ַחד ִמיִמיָנא ְוַחד ִמּשְׂ ָמאָלא, ּּבְ ְּוִאֵלין . ֵיֶצר טֹוב ִליִמיָנא ְוֵיֶצר ַרע ִלׂשְ

ן ׁש ְמַמּנָ ֵרין ַמְלָאִכין ַמּמָ ֲהֵדיה ְדַבר ָנׁש, ִּאינון ּתְ ִדיר ּבַ ִחין ּתָ ּכְ ּתַ ְּוִאינון ִמׁשְ ּ ּ.  
ָאה ָמאָלא, ָּאֵתי ַבר ָנׁש ְלִאְתַדּכָ ִליט ְיִמיָנא ַעל ׂשְ יה ְוׁשַ ְפָיא ַקּמֵ ַּההוא ֵיֶצר ָהָרע ִאְתּכַ ּ ּ .

ָכל ָאְרחֹוי ְדהוא ָעִביד ְּוַתְרַווְייהו ִמְזַדְווִגין ְלַנְטָרא ֵליה ְלַבר ָנׁש ּבְ ּ ּ ּ ּ י . ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ּכִ
ְַמְלָאָכיו ְיַצֶוה ָלך ִלׁשְ ָכל ְדָרֶכיךּ ָָמְרך ּבְ ָּ.  

  א''דף קסו ע
ַיֲעֹקב י ֶאְלָעָזר מֹוִקים ֵליה ְלַהאי ְקָרא ּבְ ֲהֵדיה , ִּרּבִ ִריך הוא ַאְזִמין ּבַ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ְּ

ן ְרָיין ְמַמּנָ ֵלִמין ּכְ. ַמְלָאִכין ַמּשִׁ ְלהו ׁשְ ְבִטין ִעָלִאין ּכֻ ׁשִ ִלים ּבְ ִגין ְדָהא ִאיהו ָאֵתי ׁשְ ּּבְ ּּ ְדָקא ּ
ָמר , ְּיאות ָמה ְדִאּתְ ָמר)דכתיב(ּכְ עו בֹו ַמְלֲאֵכי ֱאֹלִהים ְוִאּתְ ּ ְוַיֲעֹקב ָהַלך ְלַדְרּכֹו ַוִיְפּגְ ּ ְ .

א  ִכיְנּתָ יה ׁשְ ֵדין ִאְזַדְווַגת ִעּמֵ יה ּכְ יה ְדָלָבן ְוָהא ִאְתְפַרׁש ִמּנֵ ִזיב ִמּנֵ ּתְ יָון ְדִאׁשְ ְּוָהָכא ּכֵ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]325דף [ -ּ

ְר ין ְלַסֲחָרא ֵליהְּוֲאתו ַמּשִׁ ָּיין ַקִדיׁשִ ר ָרָאם ְוגו) א''דף קסו ע(ּוְכֵדין , ּ ֲאׁשֶ . 'ַּויֹאֶמר ַיֲעֹקב ּכַ
ַלח ַיֲעֹקב ַמְלָאִכים ו ֲהָדא הוא ִדְכִתיב ַוִיׁשְ ַדר ֵליה ְלֵעׂשָ ּוֵמִאינון ַמְלָאִכין ׁשַ ּ ּ ּ ּ ַמְלָאִכים , ּ

ׁש ֲהוו ַוַדאי ַּמּמָ ּ.  
י ִיְצָחק ְוָא ִתיבָּפַתח ִרּבִ ּ חֹוֶנה ַמְלַאך ְיָי ָסִביב ִליֵרָאיו ַוְיַחְלֵצם)תהלים לה(, ַמר ּכְ ָהא , ְ

ּאוְקמוָה י ַמְלָאָכיו ְיַצֶוה ָלך. ּ ִתיב ּכִ ֲאַתר ַחד ּכְ ְֲאָבל ּבְ יִאין, ּ ְוָהָכא ַחד , ַמְלָאָכיו ַסּגִ
ִּדְכִתיב חֹוֶנה ַמְלַאך ְיָי ָסִביב ִליֵרָאיו ַוְיַחְלֵצם ְ ְי ַמְלָאָכיו ְיַצֶוה ָלךֶּאָלא ּכִ. ּ ָאר , ּ ִּאֵלין ׁשְ

א. ַמְלָאִכין ִכיְנּתָ ַּמְלַאך ְיָי ָסִביב ָדא ׁשְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ְ ְ ַוֵיָרא ַמְלַאך ְיָי ֵאָליו )שמות ג(, ּכְ ּ
ֶנה ת ֵאׁש ִמּתֹוך ַהּסְ ַלּבַ ך חֹוֶנה ַמְלַאך ְיָי ָסִביב ִליֵרָאיו. ְּבְ ְוְבִגין ּכָ ְ ָכל ַלֲאָקָפא ֵל, ּ ּיה ּבְ
ָזָבא ֵליה ִגין ְלׁשֵ ַגֵויה ְדַבר ָנׁש. ִּסְטִרין ּבְ ְרָיא ּבְ א ׁשַ ִכיְנּתָ ְּוַכד ׁשְ ּ ין , ּ ְרָיין ַקִדיׁשִ ה ַמּשִׁ ּמָ ּּכַ

ן נו ְלַתּמָ ְלהו ִאְזַדּמְ ּּכֻ ּ ּ ּ.  
א ֲחֵזי ֵדין ָאַמר ַהאי, ּתָ ִזיב ֵמָאִכיׁש ֶמֶלך ַגת ּכְ ּתְ א ִאׁשְ ד ָדִוד ַמְלּכָ ְּכַ א ּבְ, ּ ִכיְנּתָ ִּגין ִדׁשְ

ל ִאינון ְדַאְתִקיפו  יה ּכָ ְייהו ֵמָאִכיׁש וֵמַעּמֵ ִזיב ִמּנַ ּתְ ַּסֲחָרא ֵליה ְוִאׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ יה)א דאקיפו''נ(ּ , ּ ּבֵ
ִתיב ָיָדם)שמואל א כא(, ַמה ּכְ אי ַוִיְתהֹוֵלל, ּ ַוִיְתהֹוֵלל ּבְ ֵעי ֵליה, ַּאּמַ ַע ִמּבָ ּגֵ ּתַ ַּוִיׁשְ ָמה , ּ ּכְ

ַע ָעַלי)שם(, ָאֵמרְדַאּתְ  ּגֵ ּתַ י ֵהֵבאֶתם ֶאת ֶזה ְלִהׁשְ   . ּכִ
ַקְדִמיָתא ִדְכִתיב ֶּאָלא ַאֲהַדר ַעל ַההוא ִמָלה ְדֲאַמר ָדִוד ּבְ ּ ּּ י ִקּנֵאִתי )תהלים עג(, ּ  ּכִ

הֹוְלִלים ְוגו ִריך הוא ַחֶייך ֲעַדִיין ַאְנּתְ ִאְצְטִריך ְלַהאי. 'ּבַ א ּבְ ְָאַמר ֵליה קוְדׁשָ ָ ְּ ּ ּ יָון , ּ ּכֵ
יה ְּדָעאל ְלֵבי ָאִכיׁש ְוַאְתִקיפו ּבֵ ּ ָיָדם, ּ ִתיב ַוִיְתהֹוֵלל ּבְ י , ַּמה ּכְ ִאינון הֹוְלִלים ְדַקּנֵ ּּכְ ּ

ַקְדִמיָתא ְרָיא ַסֲחָרֵניה ְדָדִוד, ּבְ א ְוׁשַ ִכיְנּתָ ּוְכֵדין ַאְתָיא ׁשְ ּ ּ.  
ְרָיא ֶאָלא  א ָלא ׁשַ ִכיְנּתָ יה ּבְ)באחסנתה(ְּוִאי ֵתיָמא ׁשְ א, ַּאְחַסְנּתֵ ְּדִאיִהי ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ּ .

ִגין  ְרָיא ּבְ ה)דינקין(ַּוַדאי ָלא ׁשַ ְרָיא, ּ ִליָנָקא ִמּנָ ד ֲאָתא ַיֲעֹקב . ֲאָבל ַלֲאָגָנא ׁשַ ְוָהָכא ּכַ
ְלחֹודֹוי ַאר ּבִ ּתָ ין ַסֲחָרן ֵליה ְוָלא ִאׁשְ ְרָיין ַקִדיׁשִ ְלהו ַמּשִׁ י ָלָבן ּכֻ ִּמּבֵ ּ ּ ּ.  

י ִחְזִקָיה ִאי ָהִכי ָאַמר  אי , )א דכלהו משריין קדישין אתו בההה ושכינתא בהדיה''ס(ִרּבִ ַאּמַ
ִתיב ַוִיָוֵתר ַיֲעֹקב ְלַבדֹו ְוגו ּּכְ ּ ָנה. 'ּ ְרֵמיה ְלַסּכָ ִגין ְדָאִעיל ּגַ י ְיהוָדה ּבְ ָּאַמר ִרּבִ ּ ְוֲהָוה ָחֵמי , ּ

ֵעינֹוי ָנה ּבְ ִּאינון ִאְתָפְרׁש, ְלַהִהיא ַסּכָ יהּ ּו ִמּנֵ ל , ּ י ִמּכֹל ַהֲחָסִדים וִמּכָ ּוְכֵדין ָאַמר ָקֹטְנּתִ ּ
יה, ָהֱאֶמת ין ְדִאְתָפְרׁשו ִמּנֵ ְרָיין ַקִדיׁשִ ִּאֵלין ִאינון ַמּשִׁ ּ ּ ּ ּּ ּ.  

ו ְדִבְרׁשוָתא ִעָלָאה ֲהָוה  א ְדֵעׂשָ ְבָקא ֵליה ִעם ַההוא ְמַמּנָ ִגין ְלׁשַ י ִיְצָחק ָאַמר ּבְ ִּרּבִ ּ ּ ּ ּ
ִריך הוא ְו. ָאֵתי א ּבְ ָחא ֵליה ְלקוְדׁשָ ּבָ יָרָתא ְדָמָטא ִזְמַנְייהו ְלׁשַ ִּאֵלין ָאְזֵלי ְלֵמיַמר ׁשִ ּ ּ ּ ְּ ּ

א ְעּתָ ַהִהיא ׁשַ ּוְלָבַתר ַאֲהָדרו, ּבְ ל ָהֱאֶמת , ּ י ִמּכֹל ַהֲחָסִדים וִמּכָ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ָקֹטְנּתִ ּ
יָת ֶאת ַעְבֶדך ְוגו ר ָעׂשִ ֲָאׁשֶ ה ', ּ ֵני ַמֲחנֹותְוַעּתָ א. ָהִייִתי ִלׁשְ ִכיְנּתָ יֵתיה, ַמֲחֶנה ׁשְ , ְּוָכל ּבֵ

ִני ַמֲחנֹות, )א מחנה חד הוה דכתיב מחנה אלהים זה''ס( ֵרין , ִלׁשְ ִלים ִמָכל ִסְטִרין ִמּתְ ְדֲהָוה ׁשְ
ּחוָלִקין ִחַוור ְוסוָמק ּ ּ.  



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]326דף [ -ּ

י ֶאְלָעָזר ָאַמר ָמר, ִרּבִ ַּההוא ֵליְלָיא ׁשוְלָט, ָהא ִאּתְ ו ֲהָוהּ ַהִהיא . ּנוָתא ְדִסְטָרא ְדֵעׂשָ ּבְ
ִתיב  א ְדָהא ּכְ ְעּתָ ך ַוִיָוֵתר ַיֲעֹקב ְלַבדֹו,  ְיִהי ְמֹאֹרת ָחֵסר)בראשית א(ּׁשַ ּוְבִגין ּכָ ּ ּּ ְ ,

ְלחֹודֹוי א ּבִ ְמׁשָ ַאר ַיֲעֹקב ְדִאיהו ׁשִ ּתָ ְּדִאׁשְ א, ּ ְמׁשָ ְסָיא ִסיֲהָרא ִמן ׁשִ ב. ְּדִאְתּכַ  ְוַאף ַעל ּגַ
ִּדְנִטירו  יה ִמּכֹל ָוֹכל)א ועם כל דא נטירו''ס(ּ ִריך הוא ָלא ִאְתֲעֵדי ִמּנֵ א ּבְ ּ ְדקוְדׁשָ ּ ּ ְוַעל , ְּ

י לא ָיכֹול לֹו, ָּדא לא ָיכֹול לֹו ִּדְכִתיב ַוַיְרא ּכִ ּ.  
ל ִליִמיָנא ְוָחָמא ְלַאְבָרָהם ּכַ ָמאָלא ְוָחָמא ְלִיְצָחק. ִאְסּתַ ל ִלׂשְ ּכַ גוָפא ִאְסּתַ. ִאְסּתַ ל ּבְ ּּכַ

ְטָרא ָדא ִליל ִמּסִ ְטָרא ָדא ְוִאְתּכְ ִליל ִמּסִ ַכף ְיֵרכֹו, ְוָחָמא ְדִאְתּכְ ֵדין ַוִיַגע ּבְ ַחד ַעּמוָדא . ּּכְ ּּבְ
ְּדָסִמיך ְלגוָפא ְדִאיהו ְלַבר ִמן ּגוָפא ּ ּ ּ ְּ.  

ך חֹוֶנה ַמְלַאך ְיָי ָסִביב ִליֵרָאיו ַוְיַחְלֵצם ּוְבִגין ּכָ ְ ְ י, ּ ָזָבא ַאּקִ ִגין ְלׁשֵ ָכל ִסְטרֹוי ּבְ ּף ֵליה ּבְ
ַגֵויה , ֵּליה א ּבְ ִכיְנּתָ ָרא ׁשְ ְּוַכד ׁשָ ֲהֵדיה)א לגביה''ס(ּ ְרָיין ָאתו ּבַ ה ֵחיִלין וַמּשִׁ ּמָ ּ ּכַ ּ ּוֵמִאינון , ּ ּ

ו יה ְדֵעׂשָ ַדר ְלַגּבֵ ַּמְלָאִכין ׁשַ ּ ּ:  
ַלח ַיֲעֹקב ַמְלָאִכים א ְו, ַּוִיׁשְ י ַאּבָ וָאַמר ִרּבִ יה ְדֵעׂשָ אי ִאְתַער ִאיהו ְלַגּבֵ ִּכי ַאּמַ ּ ְוַטב , ּ
יה ּתוֵקי ִמּנֵ ֲּהָוה ֵליה ְלִאׁשְ ּ א . ּ ו ַחִייׁש ֵליה ִליָקָרא ְדַאּבָ ֶּאָלא ָאַמר ַיֲעֹקב ְיַדְעָנא ְדֵעׂשָ ּּ ּ
יה יז ַקּמֵ ּוְלָעַלם ָלא ַאְרּגִ ִפי, ּ א ַקָיים ָלא ִמְסּתָ יהְּוָהא ְיַדְעָנא הֹוִאיל ְוַאּבָ ֲאָבל , ָּנא ִמּנֵ

א  ּתָ יה))לאתפייסא(הואיל דאבא קאים בעינא לאתפייס (ַהׁשְ ַלח ַיֲעֹקב ַמְלָאִכים , ּ ִעּמֵ ִּמָיד ַוִיׁשְ ּ
  .ְלָפָניו

  ב''דף קסו ע
ַלח ַיֲעֹקב ַמְלָאִכים ְמעֹון ָפַתח ְוָאַמר. ַּוִיׁשְ י ׁשִ  טֹוב ִנְקָלה ְוֶעֶבד לֹו )משלי יב(, ִּרּבִ

ּבֵ ְתּכַ ָמר) ב''דף קסו ע(ַהאי ְקָרא ַעל ֵיֶצר , ד ַוֲחַסר ֶלֶחםִמּמִ ִגין ְדִאיהו , ָהָרע ִאּתְ ּּבְ ּ
א ֵני ָנׁשָ י ּבְ ִדיר ְלַגּבֵ יה וְרעוֵתיה ְדַבר ָנׁש , ְמַקְטְרָגא ּתָ ְּוֵיֶצר ָהָרע ִאיהו ָאִרים ִלּבֵ ּ ּ ּ ּ ּ

ֲעֵריה וְבֵריׁשֵ ַגֲאָוָתא ְוָאִזיל ֲאַבְתֵריה ְמַסְלֵסל ׂשַ ּּבְ ּ יך ֵליה ּ ֵאי ֲעֵליה וָמׁשִ ּיה ַעד ְדִאיהו ִאְתּגָ ּ ּ ּ ּ ְּ

יִהּנֹם   .ַלּגֵ
ָלל וָמִאיך , ֲאָבל טֹוב ִנְקָלה ֵאי ּכְ ְַההוא ְדָלא ָאִזיל ֲאַבְתֵריה ְדֵיֶצר ָהָרע ְוָלא ִאְתּגָ ּ ּ ּ ּ ּ

ִריך הוא א ּבְ י קוְדׁשָ יה וְרעוֵתיה ְלַגּבֵ ּרוֵחיה ְוִלּבֵ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּוְכֵדין ַההוא ֵי, ְּ ְֶצר ָהָרע ִמְתַהֵפך ְלֶעֶבד ּ ּ
ְלָטָאה ֲעלֹוי, לֹו ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ְּדָלא ָיִכיל ְלׁשַ ִליט ֲעלֹוי ּכְ ר ָנׁש ׁשַ ְּוַההוא ּבַ  )בראשית ד(, ּ

ל ּבֹו ְמׁשָ ה ּתִ   .ְוַאּתָ
ד ּבֵ ְתּכַ ֲעֵריה ִאְתּגָ, ִמּמִ ׂשַ ְרֵמיה ְמַסְלֵסל ּבְ ָמה ְדֲאָמָרן ְדִאיהו אֹוִקיר ּגַ ּּכְ ּ ּ רוֵחיהּ ֵּאי ּבְ ּ ,

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ְּוִאיהו ֲחַסר ֶלֶחם ויקרא ('  ֶלֶחם ֱאֹלָהיו ְוגו)ויקרא כא(, ֲּחַסר ְמֵהיְמנוָתא ּכְ
  .' ֶלֶחם ֱאֹלֵהיֶהם ֵהם ַמְקִריִבים ְוגו)כא

ו, )ועבד לו(ָּדָבר ַאֵחר טֹוב ִנְקָלה  יה ְדֵעׂשָ ָּדא ַיֲעֹקב ְדָמִאיך רוֵחיה ְלַגּבֵ ּ ּ ּ ּ ִגין ִדְלָבַתר . ְּ ּּבְ
יה  לֹוט ֲעלֹוי ְוִיְתַקַיים ּבֵ ֶּליֱהֵוי ֶעֶבד לֹו ְוִיׁשְ ֲחוו ְלך )בראשית כז(ּ ּתַ ים ְוִיׁשְ ָ ַיַעְבדוך ַעּמִ ָּ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]327דף [ -ּ

ַלל', ְּלאוִמים ְוגו ִגין ְדָסִליק ֵליה ַיֲעֹקב ְלָבַתר יֹוַמָיא. ַּוֲעַדִין ָלא ֲהָוה ִזְמֵניה ּכְ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ ,
ד ְיֵהא ֶעֶבד לֹו. ָּוה ִמָיד ִנְקָלהְּוַעל ָדא ֲה ּבֵ ּוְלָבַתר ַההוא ְדִאיהו ִמְתּכַ ּ ּ ַּההוא ְדִאיהו ֲחַסר , ּ ּ ּ

ֶּלֶחם ְיֵהא ַעְבָדא ְלַההוא ְדַיֲהבו ֵליה רֹוב ָדָגן ְוִתירֹוׁש ּ ּ ּ ּ ּ.  
א ֲחֵזי ִגין ְדָיַדע ַיֲעֹקב ְדִאְצְטִריך ֵליה, ּתָ ַּעל ָדא ּבְ ּ ּ א ִאְתַהַפ, ְּ ּתָ ּך ֵליה ִנְקָלהַּהׁשְ ְויֹוֵתר . ְ

ָדא ו, ָּחְכָמה ַוֲעִקימו ֲעַבד ּבְ י ְדֵעׂשָ ל ַמה ְדֲעַבד ְלַגּבֵ ו ָחְכָמה ָדא . ִּמּכָ ְּדִאילו ֲהָוה ָיַדע ֵעׂשָ ּ
ִּיְקִטיל ֵליה ְלַגְרֵמיה ְוָלא ֵייֵתי ְלָדא ָחְכְמָתא, ּ ה , ֲּאָבל ּכָֹלא ֲעַבד ּבְ ְּוֲעֵליה ָאְמָרה ַחּנָ

ן ֹעז ְלַמְלּכֹו ְוגו' ּ ְיָי ֵיַחּתו ְמִריָביו ְוגו)בשמואל א (   :'ְוִיּתֵ
י  ְרּתִ ו ּכֹה ָאַמר ַעְבְדך ַיֲעֹקב ִעם ָלָבן ּגַ ַָוְיַצו ֹאָתם ֵלאֹמר ּכֹה ֹתאְמרון ַלאֹדִני ְלֵעׂשָ ּ ּ

ה ִּמָיד ָפַתח ַיֲעֹקב ְלִאְתַהָפָכא ֵליה ְלַעְבָדא. ָוֵאַחר ַעד ָעּתָ ּ ּ ּ ִגין ְדָלא, ּ ו ּּבְ ל ֵעׂשָ ּכַ  ִיְסּתַ
ְרָכאן ְדָבְרֵכיה ֲאבֹוי ִאינון ּבִ ּּבְ ּ ְדָקא ֲאָמָרן, ּ   .ְּדָהא ַיֲעֹקב ָסִליק לֹון ְלָבַתר ּכְ

י ְרּתִ ו ְוָאַמר ִעם ָלָבן ּגַ ַדר ֵליה ְלֵעׂשָ י ְיהוָדה ַמאי ָחָמא ַיֲעֹקב ְדׁשַ ָּאַמר ִרּבִ ּ ּ ְוִכי ַמה , ּ
ו  ִליחוֵתיה ְדֵעׂשָ ׁשְ ָּעִביד ּבִ ּ ַעְלָמא ְדָלא . ּ ִמָלה ָדא)דאמר(ּ י ָקֵליה ָאִזיל ּבְ ֶּאָלא ָלָבן ָהֲאַרּמִ ּ

יה ִזיב ִמּנֵ ּתְ ֲּהָוה ַבר ָנׁש ְדִיׁשְ קֹוְסִמין, ּ ין ְוַרב ּבְ ֳחָרׁשִ ְּדהוא ֲהָוה ָחָרׁש ּבֶ ַוֲאבֹוי ִדְבעֹור , ּ
ן)יהושע יג(ִּדְכִתיב , ּוְבעֹור ֲאבֹוי ְדִבְלָעם, ֲהָוה ְלָעם ּבֶ עֹור ַהּקֹוֵסם ּבִ ְוָלָבן ָחָכם ,  ּבְ

ְלהו יר ִמּכֻ ין ְוקֹוְסִמין ַיּתִ ֳחָרׁשִ ּּבֶ ַיֲעֹקב, ּ ל ָדא ָלא ָיִכיל ּבְ ּוָבָעא ְלאֹוָבָדא ְלַיֲעֹקב . ְּוִעם ּכָ
ה ַזְייִנין ֲהָדא הוא ִדְכִתיב ַכּמָ י אֹוֵבד ָאִבי)דברים כו(, ּּבְ   . ֲאַרּמִ
א ּכוֵלי ַעְלָמ י ַאּבָ ין ְוקֹוְסִמיןָּאַמר ִרּבִ יִמין ָוֳחָרׁשִ ּוַמאן , ּא ֲהֵוי ָיְדֵעי ְדָלָבן ֲהָוה ַרב ַחּכִ

יה ִזיב ִמּנֵ ּתְ ֳחָרׁשֹוי ָלא ִאׁשְ ְּדָבֵעי ְלאֹוָבָדא ּבֶ יה ֲהָוה, ּ ְלָעם ִמּנֵ ְּוָכל ַמה ְדָיַדע ּבִ יה . ּ ּוְכִתיב ּבֵ ּ
ִבְלָעם  ָבֵרך)במדבר כב(ּבְ ר ּתְ י ֵאת ֲאׁשֶ י ָיַדְעּתִ ֹאר יוָארְ ּכִ ר ּתָ ּ ְמֹבָרך ַוֲאׁשֶ ְּוכוֵלי ַעְלָמא . ְ

ֵפי ִמָלָבן וֵמֳחָרׁשֹוי ֲּהוו ִמְסּתָ י, ּּ ְרּתִ ו ָאַמר ִעם ָלָבן ּגַ ַדר ַיֲעֹקב ְלֵעׂשָ ּוִמָלה ַקְדָמָאה ְדׁשַ ּ ּּ.  
א ּתָ ה, ָלאו ָהִכי. ְּוִאי ֵתיָמא ִדְזֵעיר ֲהָוה ֶיַרח אֹו ׁשַ ִנין ֶע, ֶּאָלא ָוֵאַחר ַעד ָעּתָ ִרין ׁשְ ׂשְ

יה לום. ִּאְתֲאָחִרית ִעּמֵ ָיִדי ּכְ ְּוִאי ֵתיָמא ְדָלא ָסִליק ּבְ ֵרין , ַוְיִהי ִלי ׁשֹור ַוֲחמֹור. ּ ִּאינון ּתְ
ְזֵרי ִדיִנין ֲחָדא, ּגִ ְרַווְייהו ּכְ ָרן ּתַ ְּדַכד ִמְתַחּבְ א ַעְלָמא, ּ ָרן ֶאָלא ְלַאְבָאׁשָ ּוְבִגין . ָלא ִמְתַחּבְ

ִת ך ּכְ ׁשֹור וַבֲחמֹור ַיְחָדו)דברים כב(, יבְּכָ ּ ֹלא ַתֲחרׁש ּבְ ּ.  
ְפָחה ִמְצַרִים , ֹצאן ְוֶעֶבד ְוׁשִ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ֵאי ְדָקַטל קוְדׁשָ ּתָ ְתֵרי ּתַ ִּאֵלין ִאינון ּכִ ּ ּ ְּ

ֵהָמה )שמות יב( כֹור ּבְ ִבי )שמות יב( ּבְ כֹור ַהּשְׁ ְפָחה)שמות יא( ּבְ כֹור ַהּשִׁ א ֲּהָדא הו,  ּבְ
ְפָחה ו ְוָנַפק ָלֳקָדמוֵתיה. ִדְכִתיב ֹצאן ְוֶעֶבד ְוׁשִ ֵפי ֲהָוה ֵעׂשָ ִּמָיד ִמְסּתָ ּ ּוְדִחילו ֲהָוה ֵליה , ּ ּ ּ

ו ָמה ְדֲהָוה ֵליה ְלַיֲעֹקב ֵמֵעׂשָ ִּמַיֲעֹקב ּכְ ּ ּ.  

  א''דף קסז ע
ָאְרָחא ַמע ַעל ַחד ִל, ְּלַבר ָנׁש ְדֲהָוה ָאִזיל ּבְ ַמן ַּעד ְדֲהָוה ָאִזיל ׁשָ ְּסִטים ְדֲהָוה ּכָ

ָאְרָחא יה ַבר ָנׁש ָאֳחָרא, ּבְ ָּפַגע ּבֵ אן ַאְנּתְ. ּ ָּאַמר ֵליה ִמְפלֹוִני ִלְגיֹון ֲאָנא, ָּאַמר ֵליה ִמּמָ ּ ,



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]328דף [ -ּ

ֲהָדאי ַחד ִחְוָיא ֲאָנא ַמְייֵתי ְוָקִטיל ֵליה אי ְדָכל ַמאן ְדָקִריב ּבַ ּבָ ָּאַמר ֵליה ְסֵטי ָלך ִמּגַ ּ ּ ְּ .
ֲהֵדיה , ּא ַבר ָנׁש ְלַההוא ִלְגיֹוןֲּאַזל ַההו ָּאַמר ֵליה ַחד ַבר ָנׁש ָאֵתי ְוָכל ַמאן ִדי ָקִריב ּבַ ּ ּ

ֵכיה ַחד ִחְוָיא ְדהוא ַמְייֵתי  ָּנׁשְ ּ   .ּוַמֵיית) א''דף קסז ע(ּ
ַמע ַההוא ִלְגיֹון ְוָדִחיל ֲהֵדיה, ּׁשָ ָּאַמר ָיאֹות ְדֵאִזיל ְלֳקְבֵליה ְוִאְתַפֵייס ּבַ ּ ּ ְדָחָמא ַעד. ּּ

ֵּליה ַההוא ַבר ָנׁש א ִיְקְטֵליֵניה ַההוא ִלְגיֹון, ָאַמר, ּ ּתָ ַּווי ְדַהׁשְ ּ אֵרי ָסִגיד ְוָכַרע . ּ ׁשָ
יֵדיה ִחְוָיא ְלָקְטָלא, ָּאַמר ַההוא ִלְגיֹון. ְּלֳקְבֵליה ִּאְלָמֵלא ֲהָוה ֵליה ּבִ ָּלא ְסִגיד ּכוַלי ַהאי , ּ
אֵרי ִלְגיֹוָנָאה . ְלֳקְבִלי ָאהׁשָ ַרע ְלִקְבִלי ָלא ֶאְקְטִליֵניה, ָאַמר, ְלִאְתּגָ ך ּכָ ּהֹוִאיל ְוָכל ּכָ ְ.  

ה י ָוֵאַחר ַעד ָעּתָ ְרּתִ ך ָאַמר ַיֲעֹקב ִעם ָלָבן ּגַ יה ְוֲאָנא , ָּכָ ִנין ִאְתֲאָחִרית ִעּמֵ ִרין ׁשְ ֶּעׂשְ
א ִני ָנׁשָ ו. ַמְייֵתי ִחְוָיא ְלָקְטָלא ּבְ ַמע ֵעׂשָ יהַווי ַמ, ָאַמר, ׁשְ ּאן ָיקום ַקּמֵ א . ּ ּתָ ְּדַהׁשְ

פוֵמיה ִּיְקְטִליֵניה ַיֲעֹקב ּבְ ּ יה, ּ אֵרי ָנִפיק ָלֳקָדמוֵתיה ְלִאְתַפְייָסא ִעּמֵ ּׁשָ ּ ּּ.  
ִתיב ַוִייָרא ַיֲעֹקב ְמֹאד ַוֵיֶצר לֹו יָון ְדָחָמא ֵליה ַמה ּכְ ּּכֵ ּ ּ אֵרי , ּ ֲהֵדיה ׁשָ יָון ְדָקִריב ּבַ ּּכֵ ּ

ַרע ְוָסִגיד ְלֳק ּתֹו ַעד . ְּבֵליהּכָ ׁשְ ַבע ְפָעִמים ַעד ּגִ חו ַאְרָצה ׁשֶ ּתַ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַוִיׁשְ ּ ּ ּּ
יה. ָאִחיו ך ֲהָוה ִעּמֵ ל ּכָ ו ִאְלָמֵלא ּכָ ָּאַמר ֵעׂשָ ָאה, ָלא ְסִגיד ְלִקְבִלי, ְ אֵרי ְלִאְתּגָ   .ׁשָ

א ֲחֵזי ִבְלָעם , ּתָ ִתיב ּבְ ְלָעם ַלְיָלהּ ַוָיֹבא ֱאֹלִהים ֶא)במדבר כב(ַמה ּכְ ִתיב . ל ּבִ ָלָבן ּכְ ּבְ
ֶמר ְלך ֶפן )בראשית לא( ֲחלֹום ַהַלְיָלה ַויֹאֶמר לֹו ִהּשָׁ י ּבַ ּ ַוָיֹבא ֱאלִהים ֶאל ָלָבן ָהֲאַרּמִ ָ ּ ּּ

ר ִעם ַיֲעֹקב ִמטֹוב ְוגו ַדּבֵ ר. 'ּּתְ ַדּבֵ ֵעי ֵליה, ֶּפן ּתְ ה ְלַיֲעֹקב ָרָעה ִמּבָ ֲעׂשֶ ֶּפן ּתַ ֶּאָלא ָלָבן . ּ
יה ְקָרָבא ֵחיָלא ְדגוְבִרין ַלֲאָגָחא ּבֵ ָּלא ָרַדף ֲאַבְתֵריה ְדַיֲעֹקב ּבְ ּ ּ ְּדָהא ֵחיָלא ְדַיֲעֹקב וְבנֹוי . ּ ּ ּ

יה יָצָאה ּכָֹלא, ַּרב ִמּנֵ פוֵמיה וְלׁשֵ ֶּאָלא ְלִמְקְטֵליה ּבְ ּּ ּ ּ י אֹוֵבד ָאִבי. ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ֲאַרּמִ ּ .
ַדּבֵ ך ֶפן ּתְ ּוְבִגין ּכָ ְ ה, רּ ֲעׂשֶ ִתיב ֶפן ּתַ ִין ֲהָוה ָיַדע . ּוְכִתיב ֵיׁש ְלֵאל ָיִדי ַלֲעׂשֹות. ְּוָלא ּכְ ִמּנַ

יֵדיה א ֲהָוה ּבִ ִּדְיֹכְלּתָ ָמר ֱאֹלֵהי ֲאִביֶכם ֱאֶמׁש ָאַמר ֵאַלי ְוגו. ּ ָמה ְדִאּתְ   .'ֶּאָלא ּכְ
ְּוָדא הוא ַסֲהדוָתא ִריך הוא ְלַאְס, ּ א ּבְ יד קוְדׁשָ ְּדָפּקִ ּ ְּ  ְוָעִניָת )דברים כו(ִּדְכִתיב . ָהָדאּ

י אֹוֵבד ָאִבי ְוגו ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ְוָעִניָת. 'ְָוָאַמְרּתָ ִלְפֵני ְיָי ֱאֹלֶהיך ֲאַרּמִ  ֹלא )שמות כ(, ּכְ
  . ָעָנה ְבָאִחיו)דברים יט(. ַָתֲעֶנה ְבֵרֲעך

ִבְלָעם  יה ּבְ ִתיב ּבֵ ַפַע)במדבר כד(ּּכְ יםְ ְולא ָהַלך ְכַפַעם ּבְ ְּדָהִכי הוא , ם ִלְקַראת ְנָחׁשִ ּ
ָּאְרֵחיה ְדִאיהו ֲהָוה ְמַנֵחׁש ּ ִתיב. ּ ָלָבן ּכְ י)בראשית ל(, ּבְ ּתִ ֲחָרׁשֹוי וִבְקָסמֹוי ,  ִנַחׁשְ ח ּבַ ּגַ ְּדַאׁשְ ּ

ִעְסָקא ְדַיֲעֹקב ָעא ְלאֹו, ּבְ א ִדיֵליה ּבָ א וַבֲחָרׁשָ ְנָחׁשָ ָעא ְלאֹוָבָדא ְלַיֲעֹקב ּבִ ְּוַכד ּבָ ּ , ָּבֵדיהּ
ִריך הוא א ּבְ ְבֵקיה קוְדׁשָ ְּוָלא ׁשַ ּ ְּ.  

ֵריה  ר ּבְ ְלָעם ּבַ ְּוַהְיינו ְדָאַמר ּבִ ּ ָרֵאל)במדבר כג(ּ ִיׂשְ ַיֲעֹקב ְוֹלא ֶקֶסם ּבְ י ֹלא ַנַחׁש ּבְ ,  ּכִ
ים וִבְקָסִמים ִדיֵל, ַמאן ָיִכיל ְלהֹון ְנָחׁשִ ָעא ְלאֹוָבָדא ַלֲאבוהֹון ּבִ ְּדָהא ָסָבאי ּבָ ּ ּ ּיה ְוָלא ּ

ידֹוי ְבֵקיה ְלַלְטָיא. ְסִליָקא ּבִ ְּדָלא ׁשַ ַיֲעֹקב ְוֹלא ֶקֶסם . ּ י ֹלא ַנַחׁש ּבְ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ּכִ
ָרֵאל ִיׂשְ   .ּבְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]329דף [ -ּ

ִאין ֲעַבד ָלָבן ְלֳקְבֵליה  ּתָ ין ְוקֹוְסִמין ְדקוְזְטֵפי ְדִכְתִרין ּתַ ָרה ִזיֵני ֳחָרׁשִ ּוְבֻכְלהו ֲעׂשָ ּ ּ ּ ּ ּּ
ֶרת מֹוִנים)בראשית לא(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ָלא ָיִכילְּדַיֲעֹקב ְו י ֲעׂשֶ ְרּתִ ּכֻ ְחֵלף ֶאת ַמׂשְ .  ַוּתַ

א ֵליה ידֹוי ְלַאְבָאׁשָ ְּדֻכְלהו ֲעַבד ָלָבן ְלֳקְבֵליה ְוָלא ְסִליקו ּבִ ּ ּ ּ  )בראשית לא(, ִּדְכִתיב, ּּ
ֶרת מֹוִנים ְוֹלא ְנָתנֹו י ֲעׂשֶ ְרּתִ ּכֻ ִדיְוֶהחִליף ֶאת ַמׂשְ , ַמאי מֹוִנים.  ֱאלִהים ְלָהַרע ִעּמָ

ַתְרּגום ִזיִנין ר ֵהם זֹוִנים ַאֲחֵריֶהם)ויקרא יז(ּוְכִתיב , ּּכְ ִעיִרים ֲאׁשֶ ִמיִנים , מֹוִנים.  ַלּשְׂ
ָמעֹו ַמׁשְ ִאין ְוֻכְלהו ֲעַבד ְלֳק. ּכְ ּתָ ִכְתִרין ּתַ ין ְוקֹוְסִמין ּבְ ָרה ִזיִנין ִאינון ְדֲחָרׁשִ ַּוֲעׂשָ ּ   .ְּבֵליהּּ

ָרה ִזיִנין ִאינון ף ְוחֹוֵבר )דברים יח(, ִּדְכִתיב, ֲּעׂשָ ּ קֹוֵסם ְקָסִמים ְמעֹוִנן וְמַנֵחׁש וְמַכּשֵׁ ּ
ִתים ִרׁש ֶאל ַהּמֵ ָרה ִאינון, ָחֶבר ְוׁשֹוֵאל אֹוב ְוִיְדעֹוִני ְודֹוִ   .ָּהא ֲעׂשָ

י יֹוֵסי ַנַחׁש ְוֶקֶסם ֵרי ִזיֵני ִאינון, ָאַמר ִרּבִ א ַחד ָסְלִקיןּו, ּּתְ ְלָעם . ְבַדְרּגָ ְוַכד ֲאָתא ּבִ
ָרֵאל ֶקֶסם ֲעַבד ְלִקְבֵליהֹון ְדִיׂשְ ָיָדם)במדבר כב(, ְּוַהְיינו ִדְכִתיב. ּּבְ ּוְלֳקְבֵליה . ּ וְקָסִמים ּבְ ּ

ַנַחׁש יַדְייהו ֲהָדא הוא ִדְכִתיב, ְּדַיֲעֹקב ֲאָתא ָלָבן ּבְ ַּהאי ְוַהאי ָלא ְסִליקו ּבִ ּ ּ י )כגשם (, ּ  ּכִ
ָרֵאל ִיׂשְ ַיֲעֹקב ְולא ֶקֶסם ּבְ יֹומֹוי ְדָלָבן. לא ַנַחׁש ּבְ ַקְדִמיָתא ּבְ ַיֲעֹקב ּבְ י לא ַנַחׁש ּבְ ְולא . ּכִ
יֹומֹוי ְדִבְלָעם ָרֵאל ְלָבַתר ּבְ ִיׂשְ   .ֶקֶסם ּבְ

ְלָעם ְלָבָלק א ֲחֵזי, ָאַמר ּבִ ין ִד. ַמאן ָיִכיל ְלהֹון, ּתָ ְּדָכל ְקָסִמין ַוֲחָרׁשִ , ְּבִכְתִרין ִדיָלןּ
יְזָפא ְדַמְלכוָתא ִדְלֵעיָלא  ִּמּקִ הו, )דהא(ּ ִמְתַעְטָרן )ותתא(ּ ר ּבְ ְּוהוא ִאְתַקּשַׁ ִּדְכִתיב ְיָי , ּ

ְֱאלָהיו ִעּמֹו וְתרוַעת ֶמֶלך ּבֹו ּ ּ.  

  ב''דף קסז ע
ה ִדְלֵע ְקדוׁשָ ְלָעם ּבִ לֹום ְדֲהָוה ָיַדע ּבִ י ְיהוָדה ַחס ְוׁשָ ָּאַמר ִרּבִ ָלל) ב''דף קסז ע(יָלא ּ . ּכְ

יָקֵריה ׁש ּבִ ּמֵ ּתַ ן ָאֳחָרא ְדִיׁשְ ַעם ְוִליׁשָ ִריך הוא ָלא ִאְתָרֵעי ּבְ א ּבְ ְּדָהא קוְדׁשָ ּ ּ ּ נֹוי , ְּ ֶּאָלא ּבְ
ין ים)ויקרא יא(ְוָאַמר . ַּקִדיׁשִ ם ִוְהִייֶתם ְקדֹוׁשִ ּתֶ ְמׁש, ּ ְוִהְתַקִדׁשְ ּתַ ין ִיׁשְ ַּמאן ְדִאינון ַקִדיׁשִ ּ ּון ּ

ה ְקדוּשָׁ ין ִדְכִתיב, ּּבִ ָרֵאל ִאינון ַקִדיׁשִ ִּיׂשְ ּ ה)דברים יד(, ּ י ַעם ָקדֹוׁש ַאּתָ ה ָקדֹוׁש .  ּכִ ַאּתָ
  .ְוָלא ַעם ָאֳחָרא

ַּמאן ְדִאינון ְמָסֲאִבין ֲאָבא ֲעֵליה, ּ ן לֹון ְלִאְסּתָ ְּמָסֲאבו ִאְזַדּמַ ּ ִתיב. ּ  ָטֵמא )ויקרא יג(, ּכְ
ב  ָדד ֵיׁשֵ בֹוּהוא ּבָ ֲחֶנה מֹוׁשָ ּוְמָסֲאָבא ִלְמָסֲאָבא ָקֵרי ִדְכִתיב. ִּמחוץ ַלּמַ  ְוָטֵמא ָטֵמא )שם(, ּ

ַּמאן ְדִאיהו ָטֵמא, ִיְקָרא ַתר ִזיֵניה, ְלָטֵמא ִיְקָרא, ּ   .ּּכָֹלא ָאִזיל ּבָ
י ִיְצָחק ַאב ּבְ, ָאַמר ִרּבִ א לֹוַמר ְדִאְסּתָ ָּיאֹות הוא ְלַיֲעֹקב ְדֲהָוה ַקִדיׁשָ ּ ּ , ָּלָבן וַבֲחָרׁשֹויּ

ָבָחא הוא ִדיֵליה ּאֹו ׁשְ י יֹוֵסי. ּ י ְיהוָדה, ָּאַמר ֵליה ִרּבִ ב ְדָקֲאַמר ַרּבִ ַּאף ַעל ּגַ ֲאָנא , ּ
ְְמַסֵייַע ָלך ִתיב. ּ כֹוֶרך)בראשית כז(, ְּדָהא ּכְ ו ּבְ ַיֲעֹקב . ָ ָאֹנִכי ֵעׂשָ ְּוִכי ָיאֹות הוא ְלַצִדיָקא ּכְ ּ

ֵמיה ּבִ ָמא ִדְמָסֲאָבאְּלִמְחַלף ׁשְ , ְּוָאַמר ָאֹנִכי ַמאן ְדֲאָנא. ָּפְסָקא ַטְעָמא, ֶּאָלא ָאֹנִכי, ּׁשְ
כֹוֶרך ְוָהא אוְקמוָה ו ּבְ ֲּאָבל ֵעׂשָ ּ ָ.  



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]330דף [ -ּ

ְרָכָתא ְדָבִריך , ַוְיִהי ִלי ׁשֹור ַוֲחמֹור, ּאוף ָהָכא ך וְרעוָתך ְלַהִהיא ּבִ ֵוי ִלּבָ ְלֹוַמר ָלא ְתׁשַ ְ ְּ ּ ּ ּ
א ְד יִּלי ַאּבָ ך. ִּאְתְקַיים ּבִ ֵני ִאּמֶ ֲחוו ְלך ּבְ ּתַ ִריך ִלי ֱהִוה ְגִביר ְלַאֶחיך ְוִיׁשְ ָהוא ּבָ ָ ָ ְּ ך , ּ ִגין ּכָ ְּבְ

ַָעְבְדך ַיֲעֹקב ו. ּ רֹוב ָדָגן ְוִתירֹוׁש. ַלאֹדִני ְלֵעׂשָ ִריך ִלי ּבְ ּהוא ּבָ י. ְּ , ָּהא ָלא ִאְתְקַיים ּבִ
ַחְקָלא, י ִלי ׁשֹור ַוֲחמֹור ֹצאן ְוֶעֶבדַוְיִה, ֶּאָלא. ְדָלא אֹוַצְרָנא לֹון ִריך . ָרֵעי ָעָנא ּבְ ְהוא ּבָ ּ

י ָהָאֶרץ, ִלי ַמּנֵ ַמִים וִמׁשְ ִּמַטל ַהּשָׁ י. ּ י, ָּהא ָלא ִאְתְקַיים ּבִ ְרּתִ ִגין ְדָהא ִעם ָלָבן ּגַ , ּּבְ
ִגיֹוָרא י ָהָא. ּּכְ ַמּנֵ ן ִמׁשְ ּכֵ ל ׁשֶ יָתא ָחָדא ּכָ ל . ֶרץְּדָלא ֲהָוה ִלי ּבֵ ּכַ ִגין ְדָלא ִיְסּתַ ְּוָכל ָדא ּבְ ּ

יה ְרָכאן ִויַקְטֵרג ִעּמֵ ַיֲעֹקב ַעל ִאינון ּבִ יה ּבְ ּּבֵ ּ ּ.  
ַיֲעֹקב  יה ּבְ ִתיב ּבֵ א ָאַמר ּכְ י ַאּבָ ב ֹאָהִלים)בראשית כה(ִּרּבִ ם יֹוׁשֵ ִלים,  ִאיׁש ּתָ ַבר ׁשְ . ּגְ

ִנין ִע ּכָ ְתֵרין ִמׁשְ ִגין ְדִאיהו ְיִתיב ּבִ ּּבְ ִלים ְלַהאי ִגיָסא וְלַהאי ִגיָסא. ָּלִאיןּ ְּוִאיהו ָלא , ְּוַאׁשְ
ֲחָרׁשֹוי ַאב ּבַ י ְיהוָדה. ָּאַמר ְדִאְסּתָ ֲּאָבל ַעל ַמה ְדָקֲאַמר ִרּבִ ִלים ַעל ִטיבו , ּ ִגין ְדִלּבֹוי ׁשְ ּּבְ ּ

ִריך הוא א ּבְ ּוְקׁשֹוט ְדֲעִביד ֵליה קוְדׁשָ ּ ּ ּ , ָּבדֹוי ְדָלָבן ַמאן ִאינוןְּדָכל ַעְלָמא ָיְדֵעי עֹו. ְּ
ָזָבא  ּתְ ְטרוָגא ִדיֵליה ְדָבֵעי )כל עשרין שנין דהויתי עמיה, א מניה''ס(ּוַמאן ָיִכיל ְלִאׁשְ ּ ִמּקִ ּ ּ

ְזַבִני )א ואנא יתיבנא ועבדנא עמיה עשרין שנין''ס(. ְלאֹוָבָדא ִלי ִריך הוא ׁשֵ א ּבְ ּ ְוקוְדׁשָ ְּ

יה ִג. ִּמּנֵ ְרָכאןְּוֹכָלא ֲהָוה ּבְ יה ִאינון ּבִ ו ְדִאְתַקְיימו ּבֵ יה ֵעׂשָ ל ּבֵ ּכַ ּין ְדָלא ִיְסּתַ ּ ּ ּ ּ ְוָלא ִיְנַטר , ּּ
ֵּליה ְדָבבו ּ ִתיב. ּ ִרים ַדְרֵכי ְיָי ְוגו)הושע יד(, ְּוַעל ָדא ּכְ י ְיׁשָ ִמים )דברים יח(, ּוְכִתיב', ּ ּכִ  ּתָ

ְהֶיה ִעם ְיָי ֱאֹלֶהיך   :ָּתִ
ְלָאִכ ַּוָיׁשובו ַהּמַ ּ ו ְוַגם הֹוֵלך ִלְקָראְתך ּ אנו ֶאל ָאִחיך ֶאל ֵעׂשָ ָים ֶאל ַיֲעֹקב ֵלאֹמר ּבָ ְ ָ ּ

ע ֵמאֹות ִאיׁש ִעּמֹו אנו ֶאל ָאִחיך. ְוַאְרּבַ יָון ְדָאַמר ּבָ ָּכֵ ּ ו, ּ ָּלא ְיַדְעָנא ְדִאיהו ֵעׂשָ ְוִכי , ּ
אנו ֶאל ָאִחיך. ַּאִחין ָאֳחָרִנין ֲהוו ְלַיֲעֹקב ֶָאָלא ּבָ ּ ְתׁשוָבה ְוָאִזיל ְוִאי, ּ ּ ֵתיָמא ְדֲהַדר ּבִ ּ

ָנא ֹאַרח ְמַתּקְ ָרא, ָלאו ָהִכי, ּבְ ְדְמִעיּקָ ע ּכִ ו ָהָרׁשָ ְָוַגם הֹוֵלך ִלְקָראְתך. ֶּאָלא ֵעׂשָ ְוִאי , ְ
ְלחֹודֹוי ָאִזיל ֵּתיָמא ְדִאיהו ּבִ ע ֵמאֹות ִאיׁש ִעּמֹו, ָלאו. ּ   .ֶאָלא ַאְרּבַ

ה ך ָלּמָ ּ ָאְמרו ֵליה)אלא אינון(, ְְוָכל ּכָ ִדיר , ּ ִריך הוא ִאְתָרֵעי ּתָ א ּבְ ִגין ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ ְּ

ְצלֹוְתהֹון ְצלֹוְתהֹון ְדַצִדיַקָיא וִמְתַעֵטר ּבִ ּּבִ ּ ּ ְדַאְמִריָנן. ּ א ַעל , ּכִ ְּדַההוא ַמְלָאָכא ִדְמַמּנָ ּ ּ
ָרֵאל ֵמיה''ַּסְנַד, ְּצלֹוְתהֹון ְדִיׂשְ ל ִאינון ְצ, ְּלפֹון ׁשְ ְייהו ֲעָטָרה ְלֲחֵיי ָּנִטיל ּכָ ּלֹוִתין ְוָעִביד ִמּנַ

ָּהעֹוָלִמים ְואוְקמוָה הו . ּ ִריך הוא ִאְתָרֵעי ּבְ א ּבְ ן ְצלֹוְתהֹון ְדַצִדיַקָיא ְדקוְדׁשָ ּכֵ ְּוָכל ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ְּ ּ
ִריך הוא א ּבְ ִאינון ְצלֹוִתין ְלקוְדׁשָ ְּוִאְתַעְבָדן ֲעָטָרה ְלִאְתַעְטָרא ּבְ ּ ּ ְרָיין ְוִאי ֵתיָמא . ְּ ַמּשִׁ

יה ין ֲהוו ַאְתָיין ִעּמֵ ַּקִדיׁשִ ּ אי ָדִחיל, ּ ֶּאָלא ַצִדיַקָייא ָלא ַסְמִכין ַעל ְזכוַתְייהו. ַּאּמַ ּ ּ ֶּאָלא , ּ
י ָמאֵריהֹון ַּעל ְצלֹוְתהֹון וָבעוְתהֹון ְלַגּבֵ ּ.  

א ֲחֵזי ְמעֹון, ְוּתָ י ׁשִ י קו, ְּדָאַמר ִרּבִ יִאין ָסִליק ַקּמֵ ִריך הוא ְּצלֹוָתא ְדַסּגִ א ּבְ ְּדׁשָ ְ

ַההוא ְצלֹוָתא ּוִמְתַעֵטר ּבְ ּ ה ִסְטִרין. ּ ּמָ ִליַלת ִמּכַ יִאין ְוִאְתּכְ ְגָווִנין ַסּגִ ִגין ְדַסְלָקא ּבִ ּוְבִגין . ּּבְ
א ְדַצִדיק ַחי ָהעֹוָלִמים ה ְגָווִנין ִאְתֲעִביַדת ֲעָטָרה וַמְנָחא ַעל ֵריׁשָ ּמָ ִליַלת ִמּכַ ְּדִאְתּכְ ּ ּ .

ִליָלאּוְצלֹו ַגָוון ַחד, ָתא ְדָיִחיד ָלאו ִאיִהי ּכְ ְּוָלאו ִאיִהי ֶאָלא ּבְ ְּוַעל ָדא ְצלֹוָתא ְדָיִחיד . ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]331דף [ -ּ

ָלא  ְקָנא ְלִאְתַקּבְ יִאין)אלא בצלותא(ָּלאו ִאיהו ִמְתּתַ ְצלֹוָתא ְדַסּגִ א ֲחֵזי.  ּכִ ִליל , ְוּתָ ַיֲעֹקב ּכָ
ִאיב ָלה קו, ֲהָוה ְּוַעל ָדא ְצלֹוֵתיה ּתָ ּ ּ ִריך הואּ א ּבְ ְּדׁשָ ִתיב ַוִייָרא ַיֲעֹקב ְמֹאד ַוֵיֶצר . ְ ַּמה ּכְ ּ
  .לֹו

  א''דף קסח ע
י ְיהוָדה ָפַתח ְוָאַמר  ִּרּבִ ָרָעה)משלי כח(ּ ה ִלּבֹו ִיפֹול ּבְ ִמיד וַמְקׁשֶ ֵרי ָאָדם ְמַפֵחד ּתָ ּ ַאׁשְ ּ .

ִריך) א''דף קסח ע( א ּבְ ָרֵאל ְדקוְדׁשָ ִאין ִאינון ִיׂשְ ְַזּכָ ּ ּ הוּ ּ הוא ִאְתָרֵעי ּבְ ְוָיַהב לֹון אֹוַרְייָתא , ּ
י ָבה ְלַחֵיי ַעְלָמא ִגין ְלִמְזּכֵ ִּדְקׁשֹוט ּבְ ִריך הוא , ּ א ּבְ אֹוַרְייָתא קוְדׁשָ ַדל ּבְ ּתָ ְּדָכל ַמאן ְדִאׁשְ ּ ּ ּ ְּ

יך ֲעֵליה ַחִיין ִעָלִאין ָּמׁשִ ּ ּ ְּוָאִעיל ֵליה ְלַחֵיי ַעְלָמא ְדָאֵתי, ְ י ִהיא )דברים ל( ,ִּדְכִתיב, ּ  ּכִ
ַָחֶייך ְוֹאֶרך ָיֶמיך ְ ָ ֲאִריכו ָיִמים)שם לב(, ּוְכִתיב. ּ ּ וַבָדָבר ַהֶזה ּתַ ּ ַהאי ַעְלָמא ְוַחִיין . ּּ ַּחִיין ּבְ

ַעְלָמא ְדָאֵתי   .ּבְ
ָמה אֹוַרְייָתא ִלׁשְ ַדל ּבְ ּתַ ל ַמאן ְדִאׁשְ י ֶאְלָעָזר ָאַמר ּכָ ִּרּבִ ּ א ְדֵיֶצר ָּלאו ִמיָתֵתיה ַעל ְיָד, ּ

ִגין , ָהָרע שיר השירים (אלא מיתתהון בנשיקה דכתיב . גליון דהוא נחש והוא מלאכא דמותא(ּבְ

וההיא , והיא הנשיקה דהיא דביקותא דנפשא בעיקרא, כלומר על פי יי, ישקני מנשיקות פיהו) א
יה)דאשתדל באורייתא ִאיָלָנא ְדַחֵיי ְוָלא ַאְרֵפי ִמּנֵ יף ּבְ ּקִ ּ ְדִאְתּתַ ּּ ך ַצִדיַקָיא , ּ ּוְבִגין ּכָ ְּ

ֲאֵבי גוָפא ִדְלהֹון  אֹוַרְייָתא ָלא ִמְסּתָ ְדֵלי ּבְ ּתַ ְּדִמׁשְ ּ כגון אליהו בבי קברי , גליון אלא הוא דכי(ּ

כמה , אמר לון צדיקיא לא מסאבי במיתתהון, ושאילו ליה ולאו כהן הוא מר, דאשכחוהו רבנן
ָרא ֲעַלְייהו רוַח ְמָסֲאָבא)אתעסקו ביהכלומר ד, דתנינן ביום שמת רבי בטלה כהונה ּ ְדָלא ׁשָ ּ ּ.  

אי ָדִחיל, ַּיֲעֹקב ִאיָלָנא ְדַחֵיי ֲהָוה ְלָטָאה ֲעלֹוי, ַּאּמַ ְּועֹוד ְדָהא . ְּדָהא ָלא ָיכֹול ְלׁשַ
ך ְוגו ה ָאֹנִכי ִעּמָ ִתיב ְוִהּנֵ אי ֲהָוה ָדִחיל', ְּכְ עו בֹו. ַאּמַ ִתיב ַוִיְפּגְ ְּותו ְדָהא ּכְ ּ  ַמְלֲאֵכי ּּ

אי ֲהָוה ָדִחיל. ֱאלִהים יה ַאּמַ ין ֲהוו ִעּמֵ ְרָיין ַקִדיׁשִ ִּאי ַמּשִׁ ּ ּ.  
ֶּאָלא ּכָֹלא ָיאֹות ֲהָוה ִריך הוא, ּ א ּבְ א ְדקוְדׁשָ ֵעי ְלִמְסַמך ַעל ִניּסָ ְּוַיֲעֹקב ָלא ֲהָוה ּבָ ְּ ְ ,

ִריך א ּבְ ַדאי ְדקוְדׁשָ יב ְדָלאו ִאיהו ּכְ ִגין ְדָחׁשִ ְּבְ ּ ּ ּ ּ אּ ּ הוא ַיֲעִביד ֵליה ִניּסָ , ַמאי ַטְעָמא. ּ
ְדָקא ְיאות יה ּכְ ִגין ְדָלא ָפַלח ְלֲאבֹוי וְלִאּמֵ ּּבְ ּ ּ ֵרי , ּ אֹוַרְייָתא ְוָנַטל ּתְ ַדל ּבְ ּתַ ְּוָלא ִאׁשְ

ָמר. ֲאָחיֹות ב ְדֹכָלא ִאּתְ ְּוַאף ַעל ּגַ ִדיר , ּ ֵעי ֵליה ְלַבר ָנׁש ְלִמְדַחל ּתָ ל ָדא ּבָ ְּוִעם ּכָ
ְצלֹוָתאּו ִריך הוא ּבִ א ּבְ י קוְדׁשָ ְּלַצָלָאה ַקּמֵ ְּ ִמיד . ּ ֵרי ָאָדם ְמַפֵחד ּתָ ולמדחל (ִּדְכִתיב ַאׁשְ

ּ ְוָהא אוְקמוָה)תדיר קמי קודשא בריך הוא ּ.  
א ֲחֵזי ְּצלֹוָתא ְדֲאָבָהן ָקְיימו ָעְלָמא, ּתָ ֵני ָעְלָמא ֲעַלְייהו ָקְייֵמי ְוָסְמִכין, ּ ם ְלָעַל. ְּוָכל ּבְ

י ְזכוָתא ְדֲאָבָהן, ּוְלָעְלֵמי ָעְלִמין ָּלא ִאְתְנׁשֵ ִגין ִדְזכוָתא ְדֲאָבָהן ִאיהו ִקיוָמא ְדֵעיָלא , ּ ּּבְ ּ ּ ּ ּּ
א ְלהו, ְוַתּתָ יר ִמּכֻ ִלים ַיּתִ ְּוִקיוָמא ְדַיֲעֹקב ִאיהו ִקיוָמא ׁשְ ּ ּ ּּ ּ א ְדָעאקו . ּ ְעּתָ ׁשַ ך ּבְ ּוְבִגין ּכָ ְּ

ָמה ּקו, ִלְבנֹוי ְדַיֲעֹקב יה ִדיוְקָנא ְדַיֲעֹקב ְוָחִייס ַעל ַעְלָמא ּכְ ִריך הוא ַאְחֵמי ַקּמֵ א ּבְ ְּדׁשָ ּ ּ ּ ְ

ִריִתי ַיֲעקֹוב)ויקרא כו(, ְדַאּתְ ָאֵמר י ֶאת ּבְ וא''ַיֲעקֹו.  ְוָזַכְרּתִ וא, ו''ב ּבְ אי ּבְ ִגין , ו''ַאּמַ ּבְ
ׁש ְּדִאיהו ִדיוְקָנא ְדַיֲעֹקב ַמּמָ ּ ּ.  



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]332דף [ -ּ

א ֲחֵזי ל ַמ, ּתָ ַאְסַפְקַלְרָיא ְדַנֲהָראּכָ ל ּבְ ּכֵ ַמאן ְדִאְסּתַ ּאן ְדָחֵמי ֵליה ְלַיֲעֹקב ּכְ ּ ּ ְוָהא , ּּ
ׁשוְפֵריה ְדָאָדם ַקְדָמָאה ָמר ְדׁשוְפֵריה ְדַיֲעֹקב ּכְ ִּאּתְ ּ ּ ּ ּ ּ י ֵייָסא. ּ ַמְעָנא ְדָכל , ָאַמר ִרּבִ ֲּאָנא ׁשְ

ֶחְלֵמיה ְוָחָמא ֵליה ְלַי ל ּבְ ּכַ ַּמאן ְדִאְסּתַ ּ קוְספֹויּ ַּחִיין ִאּתֹוְסָפן ֵליה, ֲּעֹקב ְמֻקְסָטר ּבְ ּ.  
ְמעֹון ָאַמר י ׁשִ א ַעד ָלא ֲהָוה, ִרּבִ ָמר ְדָדִוד ַמְלּכָ ַלל, ָּהא ִאּתְ ָּלא ֲהוו ֵליה ַחִיים ּכְ ּ ר . ּ ּבַ

ִנין ִמִדיֵליה ְבִעין ׁשְ ְּדָאָדם ַקְדָמָאה ָיַהב ֵליה ׁשִ ּ ּ ְּוָכך ֲהָוה ִקיוֵמיה ְדָד, ּ ּ ּ ּ ְבִעין ְ א ׁשִ ִוד ַמְלּכָ
ִנין ֲהוו ְבִעין. ּׁשְ ִנין ֲחַסר ׁשִ ְּוִקיוָמא ְדָאָדם ַקְדָמָאה ֶאֶלף ׁשְ ִנין . ּ י ֶאֶלף ׁשְ ַהּנֵ חו ּבְ ּכָ ּתַ ִּאׁשְ

א, ַקְדָמֵאי   .ָאָדם ָהִראׁשֹון ְוָדִוד ַמְלּכָ
ה לֹו ֹאֶרך ָיִמ)תהלים כא(ָּפַתח ְוָאַמר  ַאל ִמְמך ָנַתּתָ ְ ַחִיים ׁשָ ָ ַאל . ים עֹוָלם ָוֶעדּ ַּחִיים ׁשָ

א, ִָמְמך ָּדא ָדִוד ַמְלּכָ יה . ּ ְנָתא ְדֵעֶדן ַאִטיל ּבֵ ִריך הוא ּגִ א ּבְ ָרא קוְדׁשָ ד ּבָ ְּדָהא ּכַ ּ ּ ְּ

א ָמָתא ְדָדִוד ַמְלּכָ לום, ִנׁשְ יה ְוָחֵמי ְדֵלית ֵליה ַחִיים ִמִדיֵליה ּכְ ל ּבֵ ּכַ ְּוִאְסּתַ ּ ּ ּ ּ יה. ּּ  ְּוָקְייָמא ַקּמֵ
ל יֹוָמא יָון ְדָבָרא ָאָדם ָהִראׁשֹון ָאַמר ָהא ַוַדאי ִקיוֵמיה. ּכָ ּּכֵ ּ ּ ְבִעין , ּּ ּוֵמָאָדם ַקְדָמָאה ֲהוו ׁשִ ּ

ַעְלָמא א ּבְ ִנין ְדִאְתְקַיים ָדִוד ַמְלּכָ ּׁשְ ּּ.  
ל ַחד ְוַחד ְבקו ֵליה ֵמַחֵייהֹון ּכָ ּתו ֲאָבָהן ׁשָ ּ ּ ַבק ֵליה, ּ . ֹקב ְויֹוֵסףְוֵכן ַיֲע, ַּאְבָרָהם ׁשָ

לום ַבק ֵליה ּכְ ִּיְצָחק ָלא ׁשָ ְטֵריה ָקא ֲאָתא, ּ א ִמּסִ ִגין ְדָדִוד ַמְלּכָ ּּבְ ּ.  

  ב''דף קסח ע
ִנין ַבק ֵליה ָחֵמׁש ׁשְ ַּוַדאי ַאְבָרָהם ׁשָ ִנין, ּ ְּדֲהָוה ֵליה ְלִאְתַקְייָמא ֵמָאה וְתָמִנין ׁשְ ּ ּּ ,

ְבִעין ְוָחֵמׁש ׁשְ ַעְלָמא . ֲחֵסִרין ָחֵמׁש, ִניןְּוִאְתְקַיים ֵמָאה ְוׁשִ ַּיֲעֹקב ֲהָוה ֵליה ְלִאְתָקְייָמא ּבְ
יֹוֵמי ְדַאְבָרָהם ִנין) ב''דף קסח ע(ְּוָלא ִאְתְקַיים , ּכְ ַבע ׁשְ ִעין ְוׁשֶ ֲחֵסִרים , ֶּאָלא ֵמָאה ְוַאְרּבָ
ִרין ַמְנָיא ְוֶעׂשְ ָבקו ֵליה. ּתְ חו ְדַאְבָרָהם ְוַיֲעֹקב ׁשְ ּכָ ּתַ ִּאׁשְ ּ ּ ִניןּ ָלִתין וְתַלת ׁשְ ּ ֵמַחֵייהֹון ּתְ יֹוֵסף . ּ

ִנין ר ׁשְ ְּדִאְתְקַיים ְמָאה ְוֶעׂשֶ יֹוֵמי , ּ ִנין ּכְ ַבע ׁשְ ִעין ְוׁשֶ ֲּהָוה ֵליה ְלִאְתַקָייָמא ְמָאה ְוַאְרּבָ ּ
ִנין, ְדַיֲעֹקב ַבע ׁשְ ָלִתין ְוׁשֶ הֹון ּתְ ָבקו ֵלי. ְוָחֵסר ִמּנְ ִנין ִדׁשְ ְבִעין ׁשְ ָּהא ׁשִ א ּ ּה ְלָדִוד ַמְלּכָ

הֹון ָבקו ֵליה ֲאָבָהן, ְלִאְתָקְייָמא ּבְ ִנין ִדׁשְ ָכל ִאינון ׁשְ ּוְבהו ִאְתַקַיים ָדִוד ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ.  
י ַהּנֵ לום ּכְ ַבק ֵליה ּכְ אי ָלא ׁשָ ְּוִאי ֵתיָמא ִיְצָחק ַאּמַ ְטָרא , ּ ך ְוָדִוד ִמּסִ ִגין ְדִאיהו חׁשֶ ְּבְ ּ ּ

ך ָקא ֲאָתא ַלל ְוֵלית ֵליה ַחִייםּוַמאן , ְְדחׁשֶ ך ֵלית ֵליה ְנהֹוָרא ּכְ חׁשֶ ְּדִאיהו ּבַ ּ ּ ּ ך . ְּ ְוְבִגין ּכָ ּ
ַלל ָּלא ֲהוו ְלָדִוד ַחִיים ּכְ ֲּאָבל ִאֵלין ְדֲהוו ְלהֹון ְנהֹוָרא. ּ ּ א, ּ ְּנִהירו ֵליה ְלָדִוד ַמְלּכָ ּ ,

ְייהו ִאְצְטִריך ְלַאְנָהָרא וְלֶמהֵוי ֵליה ַחִיים ּוִמּנַ ּ ּ ּ ַללְּד, ְּ ך ֵלית ֵליה ַחִיים ּכְ ְטָרא ְדחׁשֶ ָּהא ִמּסִ ּ ְ ,
ָנא ּבְ חוׁשְ ְּוַעל ָדא ָלא ֲאָתא ִיְצָחק ּבְ ּ.  

ְלהו יר ִמּכֻ אי ַיּתִ ְּוִאי ֵתיָמא יֹוֵסף ַאּמַ ְלחֹודֹוי. ּ ֶּאָלא ַוַדאי יֹוֵסף ּבִ ִגין ְדִאְקֵרי , ּ ֻכְלהו ּבְ ּּכְ ּ ּ
ְלהוְּוָדא הוא ְדַאְנִהיר ְלִסיֲהָרא, ַּצִדיק יר ִמּכֻ ּ ַיּתִ א . ּ ַבק ֵליה ְלָדִוד ַמְלּכָ ך ַהאי ׁשָ ּוְבִגין ּכָ ְּ

ְלהו ַחִיין ַּיִתיר ִמּכֻ ּ ַמִים ְלָהִאיר ַעל )בראשית א(, ִּדְכִתיב, ּ ְרִקיַע ַהּשָׁ ן ֹאָתם ֱאלִהים ּבִ ּ ַוִיּתֵ
  .ָהָאֶרץ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]333דף [ -ּ

ו א ֲחֵזי ַיֲעֹקב ְצלֹוֵתיה ָאִגין ֵליה ֵמֵעׂשָ ּּתָ ִגין ְדָב, ּ ָּעא ְלַסְלָקא ְזכוֵתיה ִלְבנֹוי ֲאַבְתֵריה ּּבְ ּ ּ
ו יה ְדֵעׂשָ א ְלַגּבֵ ּתָ ְּוָלא ְלֲאָפָקא ֵליה ַהׁשְ ּ ִריך הוא. ּ א ּבְ ְּוַעל ָדא ַצֵלי ְצלֹוֵתיה ְלקוְדׁשָ ּ ּ ְּ ,

ִמיך ַעל ְזכוֵתיה ְּוָלא ִאְסּתְ ּ ִגיִניה, ְ יָזָבא ֵליה ּבְ ְּלׁשֵ ּ:  
ו ֶאל ַהּמַ ָאר ִלְפֵליָטהַּויֹאֶמר ִאם ָיֹבא ֵעׂשָ ׁשְ ֲחְנה ַהּנִ הו ְוָהָיה ַהּמַ א . ֲּחְנה ָהַאַחת ְוִהּכָ ּתָ

ֵני ַמֲחנֹות, ֲחֵזי ַמִלים ִלׁשְ ָקר ְוַהּגְ ר ִאּתֹו ְוֶאת ַהּצֹאן ְוֶאת ַהּבָ ִתיב ַוַיַחץ ֶאת ָהָעם ֲאׁשֶ ַּמה ּכְ ּ .
ֵני ַמֲחנֹות אי ִלׁשְ ו ֶאל ַה. ַאּמַ ִגין ְדָאַמר ִאם ָיֹבא ֵעׂשָ ֲחֶנה ּּבְ הו ְוָהָיה ַהּמַ ֲחְנה ָהַאַחת ְוִהּכָ ּּמַ

ָאר ִלְפֵליָטה ׁשְ   .ַהּנִ
א ֲחֵזי א ָלא ֲעִדיַאת ֵמֹאֶהל ֵלָאה וֵמֹאֶהל ָרֵחל, ּתָ ִכיְנּתָ ָּאַמר ַיֲעֹקב ָיַדְעָנא ְדָהא . ּׁשְ

ִריך הוא א ּבְ ְּנִטירו לֹון ְלִאֵלין ִמן קוְדׁשָ ּ ְּ ָפ. ּ ם ֶאת ַהּשְׁ חֹות ְוֶאת ַיְלֵדיֶהן ָּמה ֲעַבד ַוָיׂשֶ
ו, ִראׁשֹוָנה ְייהו. ְּלִאֵלין ַיְקֵטיל, ָאַמר ִאם ַיְקִטיל ֵעׂשָ ִפיָנא ִמּנַ ֲּאָבל ִאֵלין ָלא ִמְסּתָ ִגין , ּ ּבְ

הֹון א ִעּמְ ִכיְנּתָ ָאר ִלְפֵליָטה. ִּדׁשְ ׁשְ ֲחֶנה ַהּנִ יָון ְדָעִביד ַהאי ַאְתִקין . ְּוַעל ָדא ְוָהָיה ַהּמַ ּּכֵ
ּה ֲעַלְייהוְצלֹוֵתי ִתיב ַויֹאֶמר ַיֲעֹקב ֱאלֵהי ָאִבי ַאְבָרָהם ִואֹלֵהי ָאִבי ִיְצָחק ְיָי , ּ ָּמה ּכְ

ך ך ְוֵאִטיָבה ִעּמָ ְָהאֹוֵמר ֵאַלי ׁשוב ְלַאְרְצך וְלמֹוַלְדּתְ ָ ָּ ּ.  
י יֹוֵסי ָפַתח ְוָאַמר  פֹ)תהלים קב(ִּרּבִ ִפָלה ֶלָעִני ִכי ַיֲעֹטף ְוִלְפִני ְיָי ִיׁשְ ּ ּתְ יחֹוּ ַהאי . ְך ׂשִ

ה ֲאַתר ַכּמָ ְּקָרא אוְקמוָה ּבְ ִמֵלי . ּ ל ְוָחָמא ּבְ ּכַ ד ִאְסּתַ א ָאַמר ָדא ּכַ ֶּאָלא ָדִוד ַמְלּכָ ּּ ּ
ָנא י ָחמֹוי ָאַמר ָדא, ְדִמְסּכְ ּמֵ ד ֲהָוה ָאִזיל ְוָעַרק ִמּקַ יה ּכַ ל ּבֵ ּכַ ְּוִאְסּתַ ִפָלה ֶלָעִני. ּ ָּדא , ּּתְ

ּהוא ְצלֹוָתא ְדָבֵע ִריך הואּ א ּבְ י קוְדׁשָ ָנא ַקּמֵ ּי ִמְסּכְ ְּוָדא ְצלֹוָתא ְדַאְקִדיַמת ְלָכל , ְּ
  .ְּצלֹוְתהֹון ְדַעְלָמא

ִפָלה ֶלָעִני וְכִתיב ָהָתם  ִתיב ָהָכא ּתְ ּּכְ ה ִאיׁש ָהֱאֹלִהים)תהלים צ(ּ ִפָלה ְלמׁשֶ ין , ּ ּתְ ַמה ּבֵ
ל ַיד ְוָד. ַהאי ְלַהאי ִפָלה ׁשֶ ֶּאָלא ָדא ּתְ ל ֹראׁשּּ ִפָלה ׁשֶ ין ַהאי , ּא ּתְ א ּבֵ ְוֵלית ְלַאְפָרׁשָ

ה ִאיׁש ָהֱאֹלִהים ִפָלה ְלמׁשֶ ִפָלה ְלָעִני וֵבין ּתְ ּּתְ ַחד, ּּ ִקיִלין ּכְ   .ְּוַתְרַווְייהו ׁשְ
ל ְצלֹוִתין ְדַעְלָמא ִריך הוא ִמּכָ א ּבְ י קוְדׁשָ ְּוַעל ָדא ְצלֹוָתא ְדָעִני ַאְקִדיַמת ַקּמֵ ּ ּ ִגי, ְּ ן ּבְ

ץ ֱענות ָעִני ְוגו)תהלים כב(, ִּדְכִתיב ּקַ י לא ָבָזה ְוֹלא ׁשִ א ֲחֵזי. 'ּ ּכִ ִפָלה ְלָעִני, ּתָ ָּדא , ּּתְ
ל ַיד ִפָלה ׁשֶ נוֵתיה. ּּתְ ִמְסּכְ ק ּבְ ְּדָעִני ִאְתָדּבַ ּ ּ לום, ּ ְרֵמיה ּכְ ַמאן ְדֵלית ֵליה ִמּגַ ּּכְ ּ ּ ּ.  

ה ִפָלה ָדא מׁשֶ ָּדָבר ַאֵחר ּתְ י ַיֲעֹטף. ָּדא ָדִודְלָעִני . ּּ י , ּכִ ּסֵ ָיא ִסיֲהָרא ְוִאְתּכַ ּסְ ד ִאְתּכַ ּכַ
א ִמיָנה ְמׁשָ יחֹו. ּׁשִ פֹך ׂשִ ְְוִלְפֵני ְיָי ִיׁשְ א, ּ ְמׁשָ ֲהֵדי ׁשִ ָרא ּבַ ִגין ְלִאְתַחּבְ   .ּבְ

א ֲחֵזי א ְצלֹוָתא, ּתָ ֵני ָנׁשָ ָנא ִאיִהי ְצלֹוָתא . ְצלֹוָתא ְדָכל ּבְ ְדָקְייָמא ּוְצלֹוָתא ְדִמְסּכְ
יה ֲהָדא הוא  ָלא ַקּמֵ ְרִעין וִפְתִחין ְוָעאַלת ְלִאְתַקּבָ ִריך הוא ְוָתַבר ּתַ א ּבְ יה ְדקוְדׁשָ ַּקּמֵ ּ ּ ּ ּ ְּ

י ַחּנון ָאִני)שמות כב(, ִדְכִתיב י ּכִ ַמְעּתִ ַמע , ּ ְוָהָיה ִכי ִיְצַעק ֵאַלי ְוׁשָ ֹמַע ֶאׁשְ ּוְכִתיב ׁשָ
יחֹוְוִלְפֵני ְיָי ִיׁשְ. ַצֲעָקתֹו ְפֹך ׂשִ ִריך הוא, ּ א ּבְ ַמאן ְדִמְתַרֵעם ַעל ִדינֹוי ְדקוְדׁשָ ּּכְ ּ ּ ּ ְּ.  

 



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]334דף [ -ּ

 ] בשנה50יום [סדר הלימוד ליום כ חשון 
  א''דף קסט ע

ָרֵאל  י ֶאְלָעָזר ְצלֹוְתהֹון ְדַצִדיַקָייא ֶחְדָווָתא ִלְכְנֶסת ִיׂשְ ָּאַמר ִרּבִ ) א''דף קסט ע(ּ
ְּלִאְתַעָטָרא ַקֵמיה קוְדׁשָ ּ ִריך הואּ ּא ּבְ ִריך , ְ א ּבְ יה קוְדׁשָ יר ַקּמֵ ך ֲחִביָבא הוא ַיּתִ ְְבִגין ּכָ ְּ ּ ּ

א ְדִאְצְטִריך לֹון. ּהוא ְעּתָ ׁשַ ִאיב ִלְצלֹוְתהֹון ְדַצִדיַקָייא ּבְ ִריך הוא ּתָ א ּבְ ך קוְדׁשָ ְוְבִגין ּכָ ְ ְּ ּ ּ ּ ּ ּּ ,
ִגין ְדָיְדֵעי ְלַרּצוֵיי ְלָמאֵריהֹון ּּבְ ּ.  

ִתיב  ַיֲעֹקב ֱאֹלֵהי ָאִבי ַאְבָרָהם ֵואֹלֵהי ָאִבי ִיְצָחק ְיָי ָהאֹוֵמר ֵאַלי ׁשוב ַמה ּכְ יה ּבְ ּּבֵ ּ
ְדָקא ָחֵזי', ְוגו וָרא ַחד ּכְ ִקּשׁ וָרא ּבְ ר ִקּשׁ ִּאֲעַטר ְוִאְקׁשַ , ֱאֹלֵהי ָאִבי ַאְבָרָהם ִליִמיָנא. ּ

ָמאָלא יַנְייהוָהָכא ּתָ, ָהאֹוֵמר ֵאַלי. ִואלֵהי ָאִבי ִיְצָחק ִלׂשְ ֵּלי ִמָלה ְלִאְתַעְטָרא ְלַאְתֵריה ּבֵ ּ ּ ּ .
ך ך ְוֵאיִטיָבה ִעּמָ ְׁשוב ְלַאְרְצך וְלמֹוַלְדּתְ ָ ָּ ּ:  

י ִמּכֹל ַהֲחָסִדים אי ֲהָוה ִאְצְטִריך ַהאי ִעם ַהאי, ָקֹטְנּתִ ֶּאָלא ָאַמר ַיֲעֹקב ַאּתְ . ְַאּמַ
י ַנאיְוֲאָנא ְיַדְעָנ, ַאְבַטְחּתְ ִלי ְלאֹוָטָבא ִעּמִ ְלהו ַעל ּתְ ּא ְדָכל עֹוָבָדך ּכֻ ּּ י . ְ ָהא ֲאָנא ֵלית ּבִ

יָת ֶאת ַעְבֶדך ר ָעׂשִ ל ָהֱאֶמת ֲאׁשֶ י ִמּכֹל ַהֲחָסִדים וִמּכָ ְָזכוָתא ְדָהא ָקֹטְנּתִ ּ ּ ּ ְוָכל ַמה , ּ
ִגיָנך הוא ַדֲעָבַדת ִל ִגין ְזכוָתאי ֲהָוה ֶאָלא ּבְ ַּדֲעָבַדת ִלי ַעד יֹוָמא ָלאו ּבְ ּ ּ ְּ ְּוַההוא ִטיבו , יּ ּ

ִגיָנך ֲהָוה ְוְקׁשֹוט ּבְ ו. ּ י ְדֵעׂשָ ּמֵ ַקְדִמיָתא ְדֲהֵויָנא ָאִזיל ִמּקַ ד ָעַבְרָנא ּבְ ְּדָהא ּכַ ְיִחיָדאי , ּ
ֲּעַבְרָנא ֵליה ְלַההוא ַנֲהָרא י ִטיבו וְקׁשֹוט, ּ ְּוַאְנּתְ ָעְבִדית ִעּמִ א ַמֲעַבר . ּ ּתָ ְוָהא ֲאָנא ַהׁשְ

ְתֵרי  יְרָייןֵּליה ּבִ יְרָיין ְדָפִליג, ַמּשִׁ ֵרין ַמּשִׁ ִּאינון ּתְ ּ.  
ְבָחא ְדָמאֵריה ַּעד ָהָכא ִסדוָרא ְדׁשִ ּ ּ ָעא ַמה ְדִאְצְטִריך ֵליה, ּ אן וְלָהְלָאה ּבָ ִּמּכָ ּ ְּ .

ִני ַעְלָמא ַקְד, ְלַאֲחָזָאה ְלָכל ּבְ ָבָחא ְדָמאֵריה ּבְ ְּדִאְצְטִריך ֵליה ְלַבר ָנׁש ְלַסְדָרא ׁשְ ּ ּ , ִמיָתאְּ
עוֵתיה ֵעי ּבָ ּוְלָבַתר ִיּבָ ּ ָבָחא ְדָמֵריה, ְּדָהִכי ֲעַבד ַיֲעֹקב. ּ ַקְדִמיָתא ִסֵדר ׁשְ ּּבְ ּוְלָבַתר ְדִסֵדר , ּ ּ ּ

עוֵתיה ְדִאְצְטִריך ֵליה ָבָחא ָאַמר ּבָ ּׁשְ ּ ּ ְּ.  
י ָיֵרא ָאֹנִכי ו ּכִ יֵלִני ָנא ִמָיד ָאִחי ִמַיד ֵעׂשָ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַהּצִ ּ י ּ ּנִ ּ ֹאתֹו ֶפן ָיֹבא ְוִהּכַ

ִנים אן. ֵאם ַעל ּבָ ְדָקא ְיאות, ִמּכָ א ִמלֹוי ּכְ ַּמאן ְדַצֵלי ְצלֹוֵתיה ְדָבֵעי ְלָפְרׁשָ ּ ּ ּּ יֵלִני ָנא. ּ , ַהּצִ
ַזְבּתְ ִלי ִמָלָבן ַאִחין , ְוִאי ֵתיָמא ְקִריִבין אֹוֲחָרִנין ְסָתם. ִּמַיד ָאִחי. ְּוִאי ֵתיָמא ְדָהא ׁשֵ

ו. ּוןִאְקר ְדָקא ְיאות, ַמאי ַטֲעָמא. ִּמַיד ֵעׂשָ א ִמָלה ּכְ ִגין ְלָפְרׁשָ ּּבְ אי . ּ ְוִאי ֵתיָמא ֲאָנא ַאּמַ
ִני, ְִאְצְטִריך י ָיֵרא ָאֹנִכי ֹאתֹו ֶפן ָיֹבא ְוִהּכַ א . ּּכִ מֹוְדָעא ִמָלה ְלֵעיָלא וְלָפְרׁשָ ּתְ ִגין ְלִאׁשְ ּּבְ ּ

ְדָקא ְיאות ָּלה ּכְ   :ּים ִמָלהְוָלא ַיְסּתִ, ּ
ך ְוגו ה ָאַמְרּתָ ֵהיֵטב ֵאיִטיב ִעּמָ ה ָאַמְרּתָ ֵהיֵטב ֵאיִטיב. 'ְְוַאּתָ ה, ְוַאּתָ ָמה . ַמאי ְוַאּתָ ּכְ

ָלם)נחמיה ט(ְדַאּתְ ָאֵמר  ה ְמַחֶיה ֶאת ּכֻ ּ ְוַאּתָ ה ָאַמְרּתָ, ּ   .ּאוף ָהָכא ְוַאּתָ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]335דף [ -ּ

א ֲחֵזי א ָאַמר , ּתָ ן, ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפיּ ִיְהיו )תהלים יט(ָּדִוד ַמְלּכָ ִּאֵלין ִמִלין ְדִאְתָפְרׁשָ ּ ּ ּ .
י פוֵמיה, ְוֶהְגיֹון ִלּבִ א לֹון ּבְ ר ָנׁש ְלָפְרׁשָ ִּאֵלין ִמִלין ִדְסִתיָמן ְדָלא ָיִכיל ּבַ ּ ּ ּ ּ ָּדא הוא ֶהְגיֹון , ּ ּ

א א ְדָלא ָיִכיל ְלִאְתָפְרׁשָ ִלּבָ ְּדִאיהו ּבְ ּ ּ ּ.  
ְּוַעל ָדא ִאְצְטִריך ִמָלה  ְ פוָמאּ א ּבְ ְּלִאְתָפְרׁשָ א, ּ ִלּבָ ּוִמָלה ְדַתְלָיא ּבְ ְּוֹכָלא ָרָזא ִאיהו, ּ ּ .

ָאה ּתָ א ּתַ א ִעָלָאה, ַּחד ָלֳקֵבל ַדְרּגָ ְּוַחד ָלֳקֵבל ַדְרּגָ ָאה . ּ ּתָ א ּתַ א ָלֳקֵבל ַדְרּגָ ִּמָלה ְדִאְתָפְרׁשָ ּ ּ
א ְּדִאְצְטִריך ְלִאְתָפְרׁשָ ְ א. ּ ִלּבָ ירַּההוא ְדַתְלָיא ּבְ א ְפִניָמָאה ַיּתִ ּ ִאיהו ָלֳקֵבל ַדְרּגָ ּ ְּוֹכָלא , ּ

ֲחָדא ִאיהו י ְלָפֶניך ְוגו. ּּכְ ְָוַעל ָדא ָאַמר ִיְהיו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ ּ ּ'.  
ַגְווָנא ָדא ָאַמר ַיֲעֹקב ְדָקא ְיאות, ּכְ ַקְדִמיָתא ָפִריׁש ִמָלה ּכְ ּּבְ ּ ּוְלָבַתר ָסִתים ִמָלה , ּ ּ

א א ְדָלא ִאְצְטִריך ְלָפְרׁשָ ֶהְגיֹוָנא ְדִלּבָ ְלָיא ּבְ ְְדִאיִהי ּתַ ּ י ֶאת )בראשית לב(, ִּדְכִתיב. ּ ְמּתִ  ְוׂשַ
ֵפר ֵמֹרב ר לא ִיּסָ חֹול ַהָים ֲאׁשֶ ַּזְרֲעך ּכְ א ְדָלא ִאְצְטִריך . ָ ִלּבָ ְָהָכא ִאיהו ִמָלה ְדַתְלָיא ּבְ ּ ּ ּּ

א ְד. ְלָפְרׁשָ ְדָקא ְיאות, ָקֲאָמָרןְְוֵכן ִאְצְטִריך ּכִ ִלים ּכְ ִגין ְלַיֲחָדא ִיחוָדא ׁשְ ּּבְ ִאין ִאינון . ּ ַּזּכָ
עוְתהֹון ְדָקא ְיאות וְלִמְבֵעי ּבָ ָבָחא ְדָמאֵריהֹון ּכְ ַּצִדיַקָיא ְדָיְדֵעי ְלַסְדָרא ׁשְ ּ ּ ּ ּ ך , ּ ְוְבִגין ּכָ ּ

ִתיב  ָרֵאל ֲא)ישעיה מט(ּכְ ה ִיׂשְ ּ ַויֹאֶמר ִלי ַעְבִדי ָאּתָ ך ֶאְתָפָארּ ר ּבְ ּׁשֶ א כתיב גם את ''ס(. ָ

ם ראשי תיבות גואל משרז גואל ''ג, גליון(רמז , השלש פעמים גם', השני גם את השלישי וגו
לשלש גאולות על ידי שלשה צדיקים משה מרדכי משיח שעתיד לגאלנו ) מרדכי גואל משיח

  :)בקרוב

  ב''דף קסט ע
ַּוִיָוֵתר ַיֲעֹקב ְלַבדֹו ְוגו ּ י ִחָייא ָפַתח ְוָאַמרִר. 'ּ ה ֵאֶליך ָרָעה )תהלים צא(, ּּבִ ָ ֹלא ְתֻאּנְ

ָאֳהֶלך א ֲחֵזי. ְָוֶנַגע ֹלא ִיְקַרב ּבְ ָכל יֹוָמא , ּתָ ִריך הוא ַעְלָמא ֲעַבד ּבְ א ּבְ ָרא קוְדׁשָ ד ּבָ ּּכַ ְּ

יה ְדִאְתֲחֵזי ֵליה ְוָהא אוְקמוָה) ב''דף קסט ע(ְויֹוָמא  ֲּעִביְדּתֵ ּ ּ ּ  )ג ואי תימא''א ל''ד(, ָמרְוִאּתְ. ּ
יֹוָמא ְרִביָעָאה ֲעַבד ְנהֹוִרין ֵרי ִסיֲהָרא ָחֵסר. ּבְ ְרָמה, ּוְכֵדין ִאְתּבְ ְּנהֹוָרא ְדַאְזִעיַרת ּגַ ּוְבִגין , ּ

ִדין ְוִעְלעוִלין וַמִזי, ו''ְּדִאיִהי ְמֹאֹרת ָחֵסר וא ל רוִחין ְוׁשֵ ְלָטָאה ּכָ א ְלׁשַ ִּאְתְיִהיב דוְכּתָ ּ ּ ּ ּ ִקין ּּ
  .ְּוָכל רוֵחי ְמָסֲאֵבי

ַעְלָמא ְלַאְסָטָאה אִטין ּבְ ְלהו ָסְלִקין ְוׁשָ ּּכֻ י ְדִאְתֲחִריבו, ּ דוְכּתֵ ְּוִאְתַמּנון ּבְ ּ ּ ּוְבַחְקִלין , ּ
ִרין ֲחִריִבין יִפין וְבַמְדּבְ ּקִ ְטֵרי רוַח ְמָסֲאָבא. ּּתַ ְּוֻכְלהו ִמּסִ ּ ָמר ְדָהא רוַח ְמָסֲאָבא . ּ ְּוָהא ִאּתְ ּ

ׁש ָחׁש ֲעִקיָמָאה ִאיהו רוַח ְמָסֲאָבא ַמּמָ ְּדַאְתָיא ִמּנָ ר . ּ ַעְלָמא ְלַאְסָטָאה ּבַ א ּבְ ְּוִאיהו ִאְתַמּנָ
יה ַעְלָמא, ָּנׁש ְלַגּבֵ ִליט ּבְ ְּוַעל ָדא ֵיֶצר ָהָרע ׁשַ ּ.  

הֹון ח ִעּמְ ּכַ ּתַ א ְוִאׁשְ ְייהו ִדְבִני ָנׁשָ י ְלַגּבַ ְּוִאיהו ִאְתַמּנֵ ּמו וְבַתְסקוִפין ָאֵתי ּוַבֲעִקי. ּ ּ ּ
ִריך הוא א ּבְ ְייהו ְלַאְסָטָאה לֹון ֵמָאְרחֹוי קוְדׁשָ ְּלַגּבַ ּ ָמה ְדַאְסֵטי ְלָאָדם ַקְדָמָאה ְוָגִרים , ְּ ּכְ

ֲאָבא, מֹוָתא ְלָכל ַעְלָמא א ְוָגִרים לֹון ְלִאְסּתָ   .ָּהִכי ָנֵמי ַאְסֵטי ְלהו ִלְבֵני ָנׁשָ



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]336דף [ -ּ

ֲא ּוַמאן ְדָאֵתי ְלִאְסּתָ ֲהֵדיהּ יק ּבַ יך ֲעֵליה ַההוא רוַח ְמָסֲאָבא ְוִאְתַדּבֵ ָּבא ִאיהו ָמׁשִ ּ ּ ּ ּ ְּ ,
ה ִאינון ִדְזִמיִנין ְלָסֲאָבא ֵליה וְמָסֲאִבין ֵליה ְּוַכּמָ ּ ּ ּ ַהאי , ְּוִאיהו ְמָסָאב, ּ ְּוָסֳאִבין ֵליה ּבְ

ָמר ַּעְלָמא וְבַההוא ַעְלָמא ְוָהא ִאּתְ ּ.  
ֲעָתא ְדָאֵתי ּבַ ּוְבׁשַ יה ְוָלא ָיִכיל , ּר ָנׁש ְלִאְתַדָכָאהּ ְפָייא ַקּמֵ ַּההוא רוַח ְמָסֲאָבא ִאְתּכַ ּ ּ

ְלָטָאה ֲעלֹוי ִתיב, ְלׁשַ ה ֵאֶליך ָרָעה ְוֶנַגע לא ִיּק)תהלים צא(, ּוְכֵדין ּכְ ְ◌רב 1ָ לא ְתֻאּנֶ
ָאֳהֶלך ה ֵאֶליך ָרָעה)א כדאמר''ס(ָאַמר . ָּבְ י יֹוֵסי לא ְתֻאּנֶ ְוְנַגע ֹלא ִיְקַרב , ִליִליתָּדא , ָ ַרּבִ
ָאר ַמִזיִקין, ְָבָאֳהֶלך ִּאֵלין ׁשְ ָמר, ּ ְּוָהא אוְקמוָה ְוִאּתְ ּ.  

ֵליְלָיא ר ָנׁש ְיִחיָדָאה ּבְ י ֶאְלָעָזר ָאַמר ָהא ֲאָמָרן ְדָלא ִיפוק ּבַ ִּרּבִ ִזְמָנא , ּּ ן ּבְ ּכֵ ְוָכל ׁשֶ
ִריַאת ְוֲהָוה  ּאוְקמוָהְו,  ֲחֵסָרה)והיא(ְדִסיֲהָרא ִאְתּבְ ְלָטא. ּ ֵדין רוָחא ְמָסֲאָבא ׁשָ ְּדָהא ּכְ ּ ,

ְּוָדא הוא רוַח ָרָעה א, ַמאן ָרָעה, ּ ָּדא הוא ַמאן ְדָרִכיב ַעל ִחְוָיא, ְוְנַגע. ָּדא ִחְוָיא ִביׁשָ ּ ּ .
ֲחָדא ִאינון   .ָּרָעה ְוֶנַגע ּכְ
ב ְדָתִניָנן ֵני ָאָד, ְּדְנַגע, ְּוַאף ַעל ּגַ ּם ְדַנְפקו ֵמָאָדםִּאֵלין ִנְגֵעי ּבְ ל ִאינון . ּ ְּדָהא ּכָ ּ

ֵתיה ִנין ְדָלא ָקִריב ָאָדם ִעם ִאּתְ ּׁשְ יה ְואֹוִליָדן , ּ ּרוֵחי ְמָסֲאֵבי ֲהוו ָקא ַאְתָיין וִמְתַחְמָמן ִמּנֵ ּ ּ ּ
ֵני ָאָדם י ִאְקרון ִנְגֵעי ּבְ יה ְוַהּנֵ ִּמּנֵ ּ.  

ָמר ֶחְלֵמיה ְוָל, ְוָהא ִאּתְ ר ָנׁש ּבְ ְּדַכד ּבַ ךּ ּכַ ּתַ גוֵפיה ְוגוָפא ִאׁשְ ִליט ּבְ ְא ׁשַ ּ ּ ּ ּרוַח ְמָסֲאָבא , ּ
ְרָיא ֲעֵליה ֲהֵדיה. ַּאְתָייא ְוׁשַ ְּוִאית ִזְמִנין ְדרוֵחי נוְקִבין ְמָסֲאִבין ַאְתָיין ְוָקְרָבן ּבַ ּ ּ ִכין , ּ ּוָמׁשְ

יה ֲהַדְייהו וִמְתַחְמָמן ִמּנֵ ֵּליה ּבַ ּ ּ ְּואֹוִלידו ְלָבַתר רוִחין ו, ּ ּ א כגוונא ''נגעי בני אדם נ(ַּמִזיִקין ּ
א. )בני נשא ֵריׁשָ ֲעֵרי ּבְ ר ְדֵלית לֹון ׂשַ א ּבַ ֵני ָנׁשָ ֵחיזו ּבְ ּוְלִזְמִנין ִאְתַחְזָיין ּכְ ּ ּ.  

ְייהו ּמַ ָרא ִמּקַ ּמְ ּוְבֹכָלא ִאית ֵליה ְלַבר ָנׁש ְלִאְסּתַ ּ ָאְרֵחי ְדאֹוַרְייָתא ְוָלא , ּּ ִגין ִדיַהך ּבְ ְּבְ ּ
ֲהַדְייהוִיְסּתָ ַעְרֵסיה. ַּאב ּבַ ֵליְלָיא ּבְ ְּדָהא ֵלית ָלך ַמאן ְדָנִאים ּבְ ּ ְּדָלא ָטִעים ַטְעָמא , ְּ

יה ָמֵתיה ִמּנֵ ְּדמֹוָתא ְוָנְפַקת ִנׁשְ א. ּ ָמָתא ַקִדיׁשָ ָלא ִנׁשְ ַאר ּגוָפא ּבְ ּתָ ְּוֵכיָון ְדִאׁשְ ּ ּרוַח , ּ
ְרָיא ֲעֵליה ְוִאְסּתָ ין ְוׁשַ ְּדֵלית ֵליה ְלַבר ָנׁש , ְּוָהא אֹוִקיְמָנא ִמָלה. ַאבְּמָסֲאָבא ַזּמִ ּ
ַצְפָרא ְרָיא ֲעַלְייהו ְוכו. ְלַאֲעָבָרא ְידֹוי ַעל ֵעינֹוי ּבְ ִגין ְדָהא רוָחא ְמָסֲאָבא ׁשַ ּּבְ ּ ּ ְוָהא ' ּ

ָמר   .ִאּתְ
א ֲחֵזי ִריך , ּתָ א ּבְ יה קוְדׁשָ ב ְדִאְתָרִחים ַקּמֵ ְְדָהא ַיֲעֹקב ַאף ַעל ּגַ ּ ּ ּ ַאר , ּהואּ ּתָ ִגין ְדִאׁשְ ּּבְ

ְלחֹודֹוי ֲהֵדיה, ּבִ ּרוָחא ָאֳחָרא ֲהָוה ַזִמין ְלִאְזַדְווָגא ּבַ ּ ּ ּ.  
ְמעֹון ָאַמר י ׁשִ א ֲחֵזי, ִרּבִ ע ְדִבְלָעם, ּתָ ַההוא ָרׁשָ יה ּבְ ִתיב ּבֵ ַּמה ּכְ ּ ִפי, ּ ְַוֵיֶלך ׁשֶ ַּמהו , ּ

ִפי ִפיפֹו. ְיִחיָדאי, ׁשֶ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ׁשְ ַהאי ִחְוָיא ְדָאִזיל ְיִחיָדאי ְוָכִמין ֲעֵלי , ן ֲעֵלי ֹאַרחּכְ ּּכְ
ִביִלין ְלָעם ֲהָוה ָאִזיל ְיִחיָדאי. ָּאְרִחין וׁשְ ָכא ֲעֵליה . ָהִכי ָנֵמי ּבִ ִגין ְלַאְמׁשָ ַּמאי ַטְעָמא ּבְ
ין ְיִדיָען. ּרוָחא ְמָסֲאָבא ְזַמּנִ ְּדָכל ַמאן ְדָאִזיל ְיִחיָדאי ּבִ ָמָתאֲּאִפיל, ּ ַאְתִרין ְיִדיָען, ּו ּבְ . ּבְ

יך ֲעֵליה רוָחא ְמָסֲאָבא ָּמׁשִ ּ ְ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]337דף [ -ּ

  א''דף קע ע
ך א , ְְבִגין ּכָ ֲאַתר ִדְבֵני ָנׁשָ ָאְרָחא ְבָמָתא ֶאָלא ּבְ ר ָנׁש ְיִחיָדאי ּבְ ָכל ִזְמָנא ָלא ְיַהך ּבַ ּּבְ ּ ְ

ן ּמָ ִחין ּתַ ּכְ ּתַ ֵליְלָיא הֹוִאיל וְבֵני ְּוַעל ָדא ָלא ְיַה, ָּאְזִלין ְוָתִבין וִמׁשְ ר ָנׁש ְיִחיָדאי ּבְ ּך ּבַ ְ

ֵחי ּכְ ּתַ א ָלא ִמׁשְ ְּוַהְיינו ַטְעָמא ְדָלא ָתִלין ִנְבָלתֹו, ָנׁשָ ְּדָלא ְלַקְייָמא ּגוָפא ) א''דף קע ע(. ּ ּ
ֵליְלָיא ָלא רוָחא ַעל ַאְרָעא ּבְ ע ְדִבְלָעם ֲהָוה ָאִז. ִּמיָתא ּבְ ך ַההוא ָרׁשָ ִגין ּכָ ּּבְ ּ יל ְיִחיָדאי ְ

ָמה ְדאוְקמוָה ַהאי ָנָחׁש ּכְ ּּכְ ּ.  
מלמד דסליקו אבק , גליון דאמר רבי יהושע בן לוי(. ַּמאי ַוֵיָאֵבק, ַּוֵיָאֵבק ִאיׁש ִעּמֹו

וההוא מלאך , אבק רגליו) נחום א(וכתיב , כתיב הכא בהאבקו עמו. ברגליהון עד כורסי יקרא
שהוא ,  דינו הוא שיעלה אבק דרגליו עד כסא הכבוד,בגין כך. ואיהו סמאל, שרו של עשו היה

ְמעֹון ָאַמר ִמן ָאָבק. )מקום המשפט י ׁשִ ין ָעָפר ְלָאָבק, ָאָבק ָטֵפל ֶלָעָפר. ִרּבִ ָּדא . ַמה ּבֵ
ין  ַאר ִמן נוָרא ְוָלא ֲעַבד ִאיּבִ ּתָ ָּאָבק ְדִאׁשְ ין ָנְפֵקי .  ְלָעְלִמין)בעלמא(ּ ָעָפר ְדָכל ִאיּבִ

יה ְו אִּמּנֵ ֵעיָלא ְוַתּתָ ָלָלא ּבְ   .ִּאיהו ּכְ
י ְיהוָדה ִאי ָהִכי ַמאי  ָמעֹו. ּ ֵמִקים ֵמָעָפר ָדל)שמואל א ב(ָּאַמר ִרּבִ ַמׁשְ , ָּאַמר ֵליה ּכְ

ַהאי ַגְווָנא ֵמִקים ֵמָעָפר ָדל לום, ֲּאָבל ּבְ ְרֵמיה ּכְ ִגין ְדֵלית ֵליה ִמּגַ ּּבְ ּ ּ ּוֵמַההוא ַעְפָרא , ּ ּ
ָּנַפק ַדל ְדֵל לוםּ ּית ֵליה ּכְ יה, ּ ין ְוָכל ִטיבו ְדַעְלָמא ָנְפֵקי ִמּנֵ ל ִאיּבִ ּוֵמַההוא ָעָפר ּכָ ּ ּ ּוֵביה . ּ ּ

ָמה ִדְכִתיב ל עֹוָבִדין ְדַעְלָמא ּכְ ִּאְתֲעִבידו ּכָ ב ֶאל )קהלת ג(, ּ  ַהּכֹל ָהָיה ִמן ֶהָעָפר ְוַהּכֹל ׁשָ
הְוָתִניָנן ַהּכֹל ָהָיה ִמן ֶהָעָפר ְוֲא. ֶהָעָפר ל ַחּמָ ְלּגַ ִּפילו ּגַ ֲּאָבל ָאָבק ָלא ָעִביד ֵפיִרין . ּ

ין  ך ַוֵיָאֵבק ִאיׁש,  ְלָעְלִמין)לעלמא(ְוִאיּבִ ּוְבִגין ּכָ ְ ַההוא ָאָבק וְרִכיב ֲעֵליה, ּ ְּדַאְתָיא ּבְ ּ ּ ּ ,
ִגין ְלַקְטְרָגא ֵליה ְלַיֲעֹקב   .ּּבְ

ַחר ְּדִאְתֲעַבר ׁשוְלָטנוֵתיה , ַעד ֲעלֹות ַהּשָׁ ּ ּ ְּוָכך הוא ְלִזְמָנא ְדָאֵתי. ְּוִאְתַחַלףּ ִגין , ְ ּבְ
ֵליְלָיא ַדְמָיא א ּכְ ּתָ ְּדָגלוָתא ַהׁשְ ָרֵאל ְוִאינון . ְּוִאיהו ֵליְלָיא, ּ ְלָטא ַההוא ָאָבק ַעל ִיׂשְ ְּוׁשָ ּ

ִכיֵבי ְלַעְפָרא  ַלק ְנהֹוָרא ְוִיְתְנַהר ְיָמָמא, )אוחרא(ׁשְ ַּעד ְדִיְסּתַ ָרֵאל ּוְכֵדין ִיׁשְ. ּ ְּלטון ִיׂשְ
י ֶעְליֹוִנין ּוְלהֹון ִיְתָיִהיב ַמְלכוָתא ְדִאינון ַקִדיׁשֵ ּ ּ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּ ּ וַמְלכוָתא )דניאל ז(, ּכְ ּ

י ֶעְליֹוִנין ַמְלכוֵתה  ַמָיא ְיִהיַבת ְלַעם ַקִדיׁשֵ ל ׁשְ חֹות ּכָ ְלָטָנא וְרבוָתא ִדי ַמְלְכָות ּתְ ְּוׁשָ ּ ּ ּ ּ
עוןַּמְלכות ָעַלם ְו ּמְ ּתַ ְלָטַנָיא ֵלה ִיְפְלחון ְוִיׁשְ ֹּכל ׁשָ ּ ּ:  

ִני ַרְכּתָ י ִאם ּבֵ ֵלֲחך ּכִ ַחר ַויֹאֶמר ֹלא ֲאׁשַ י ָעָלה ַהּשָׁ ְלֵחִני ּכִ ַָויֹאֶמר ׁשַ ּ ּ י ְיהוָדה ָפַתח . ּ ִּרּבִ ּ
ָרה ּכַ)שיר השירים ו(, ְוָאַמר ַחר ָיָפה ַכְלָבָנה ּבָ מֹו ׁשָ ָקָפה ּכְ ׁשְ ה ּ ִמי ֹזאת ַהּנִ ה ֲאֻיּמָ ַחּמָ

ְדָגלֹות ּנִ ָמר. ּכַ ַּהאי ְקָרא אוְקמוָה ְוִאּתְ ָקָפה, ּ ׁשְ ָרֵאל , ֲאָבל ִמי ֹזאת ַהּנִ ִּאֵלין ִאינון ִיׂשְ ּ
לוָתא ִריך הוא יֹוִקים לֹון ְוָיִפיק לֹון ִמן ּגָ א ּבְ ִזְמָנא ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ ח לֹון ִפְתָחא . ְּ ֵדין ִיְפּתַ ּּכְ

ּוְלָבַתר ִפְתָחא ַאֲחִריָנא ְדִאיהו ַרב ִמיֵניה. יק ְזֵעירּ ַדּקִ)דהיא(ִּדְנהֹוָרא  ּ ּ א , ּּ ַּעד ְדקוְדׁשָ ּ
ע רוֵחי ָעְלָמא ְרִעין ִעָלִאין ְפִתיִחין ְלַאְרּבַ ח לֹון ּתַ ִריך הוא ִיְפּתַ ּּבְ ּּ ּ ְ.  



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]338דף [ -ּ

ָרֵאל וְלַצִדיַקָייא ִדי ּבְ ִריך הוא ְלִיׂשְ א ּבְ ל ַמה ְדָעִביד קוְדׁשָ ְּוֵכן ּכָ ּ ּ ּ ּ ְלהו ְוָלאו , ּהוְּ ָּהִכי ּכֻ ּ
ִזְמָנא ָחָדא ִדיר. ּבְ ֲחׁשֹוָכא ּתָ ֲחׁשֹוָכא ְוִדיוֵריה ֲהָוה ּבַ ְּלַבר ָנׁש ְדִאְתְיִהיב ּבַ ּ ד ִיְבעון , ּּ ּּכַ
ֵעיָנא ְדַמֲחָטא, ְּלַאְנָהָרא ֵליה א ּכְ ָחא ֵליה ְנהֹוָרא ְזֵעיְרּתָ ְעָיין ְלִאְפּתְ ּּבַ יה, ּ ּוְלָבַתר ַרב ִמּנֵ ּ ,

ְדָקא ְיאות ל ְנהֹוָרא ּכְ ָכל ִזְמָנא ַעד ְדִיְנֲהרון ֵליה ּכָ ּוְכֵדין ּבְ ּ ּ ּ ּ.  
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ָרֵאל ּכְ ך ִאינון ִיׂשְ ּּכָ ר )שמות כג(, ָ ּנו ִמָפֶניך ַעד ֲאׁשֶ ָ ְמַעט ְמַעט ֲא גַרׁשֶ ּ ּ

ְפֶרה ְוגו ְעּתָ. 'ּתִ ׁשַ ְּוֵכן ְלַמאן ְדָאֵתי ַאְסָווָתא ָלאו ִאיהו ּבְ ֶּאָלא ְזֵעיר ְזֵעיר ַעד , א ָחָדאּ
ף ּקַ ו ָלאו ָהִכי. ְּדִיְתּתַ יה ְזֵעיר , ֲאָבל ְלֵעׂשָ ִזְמָנא ָחָדא ָנִהיר ֵליה ְוִאְתֲאִביד ִמּנֵ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ

 ַעד )יי כגבור יצא) ישעיה מב(ולזמנא דאתי לאומות עובדי עבודת כוכבים ומזלות (. ְזֵעיר
ָרֵאל ִו ְקפון ִיׂשְ ְּדִיְתּתַ יצון ּ ּ ֵליה ִמּכָֹלא)וישבון(ּיׁשֵ ּוְבִגין . ֵּמַעְלָמא ֵדין וֵמַעְלָמא ְדָאֵתי, ּ
א ָחָדא ְעּתָ ׁשַ ִציאו ִמּכָֹלא, ְּדָנִהיר ּבְ ֲּהָוה ֵליה ׁשֵ ּ ָרֵאל ְנהֹוָרא ִדְלהֹון ְזֵעיר ְזֵעיר. ּ , ֲאָבל ִיׂשְ

ִריך הוא ְל א ּבְ ְקפון ְוַיְנִהיר לֹון קוְדׁשָ ַּעד ְדִיְתּתַ ּ ּ   .ָעְלִמיןְּ
ַחר מֹו ׁשָ ָקָפה ּכְ ׁשְ ֲאֵלי לֹון ְוָאְמֵרי ִמי ֹזאת ַהּנִ ִּאיהו ַקְדרוָתא ְדַצְפָרא, ְּוֹכָלא ׁשָ ְוָדא , ּ

ִּאיהו ְנהֹוָרא ָדִקיק ּוְלָבַתר ָיָפה ַכְלָבָנה. ּ ַחר, ּ יר ִמּשַׁ ִגין ְדִסיֲהָרא ְנהֹוָרא ִדיָלה ָנִהיר ַיּתִ ּּבְ ּ .
ַחּמָ ָרה ּכַ יֲהָרא, הּוְלָבַתר ּבָ יר ִמּסִ יף ְוָנִהיר ַיּתִ ּקִ ִגין ִדְנהֹוֵריה ּתַ ּּבְ ְדָגלֹות. ּ ּנִ ה ּכַ , ּוְלָבַתר ֲאֻיּמָ

ְדָקא ְיאות יף ּכְ ּקִ ְנהֹוָרא ּתַ יָפא ּבִ ּקִ   .ּּתַ

  ב''דף קע ע
א ֲחֵזי ְסָיא ְנהֹוָרא ְוָאֵתי ַצְפָרא, ּתָ ך ְיָמָמא ְוִאְתּכַ עֹוד ְדִאְתֲחׁשַ ְּבְ ַקְדִמיָתא ִיְתְנִהיר , ּ ּבְ

ְדָקא ְיאות י ְנהֹוָרא ּכְ ְּזֵעיר ְזֵעיר ַעד ְדִיְתַרּבֵ ִריך הוא ִיְתַער . ּ א ּבְ יָון ְדקוְדׁשָ ְּדָהא ּכֵ ּ ּ ְּ

ָרֵאל ַחר ְדִאיִהי אוְכָמא, ְּלַאְנָהָרא ָלה ִלְכֶנֶסת ִיׂשְ מֹו ׁשָ ַקְדִמיָתא ּכְ ּוְלָבַתר ָיָפה . ִּיְתְנִהיר ּבְ
הּוְלָבַתר, ַּכְלָבָנה ַחּמָ ָרה ּכַ ָמר.  ּבָ ָמה ְדִאּתְ לֹות ּכְ ְדּגָ ּנִ ה ּכַ   )ב''דף קע ע(. ּוְלָבַתר ֲאֻיּמָ

א ֲחֵזי ִליק ַצְפָרא, ְוּתָ יָון ְדִאְסּתַ י ָעָלה, ּּכֵ ַחר ֶאָלא ּכִ י ָבא ַהּשָׁ ִתיב ּכִ ְּדָהא ָלא ּכְ ְּדָהא , ּ
ַחר י ָבא ַהּשָׁ ִזְמָנא ּכִ ף ַההוא ְמ, ּבְ ּקַ ֵדין ִאְתּתַ יׁש ֵליה ְלַיֲעֹקבּּכְ א ְוַאּכִ ִגין ְדַההוא . ַּמּנָ ּּבְ ּ

ו ָפא ְלֵעׂשָ ּקָ יפו ְלִאַתּתַ ּקִ יׁש ְלַיֲעֹקב ְלֵמיַהב ּתַ א ַאּכִ   .ְּמַמּנָ
ף ַיֲעֹקב ּקַ ַחר ְוִאְתֲחֵזי ֲאָתא ְנהֹוָרא ְוִאְתּתַ ְּוַכד ָסִליק ַההוא אוְכָמא ְדׁשָ ּ ְּדָהא ְכֵדין , ּ

ר ָעַבר ֶאת ְפנוֵאל ְוהוא צֹוֵלַע , ָראָּמָטא ִזְמֵניה ְלִאְתְנָה ֲאׁשֶ ֶמׁש ּכַ ִתיב ַוִיְזַרח לֹו ַהּשֶׁ ַּמה ּכְ ּ ּ ּ
ֶמׁש. ַעל ְיֵרכֹו ֵדין ִזְמָנא ְלִאְתָנָהָרא, ַּוִיְזַרח לֹו ַהּשֶׁ   .ְּדָהא ּכְ

ָגלוָתא . ְּוהוא צֹוֵלַע ַעל ְיֵרכֹו ָרֵאל ּבְ עֹוד ְדִיׂשְ ֵדין ִאיהו ֶרֶמז ְדָהא ּבְ ּּכְ ּ ּ ֵאִבין ּ ְוָסְבִלין ּכְ
ין יׁשִ ה ּבִ ד ִאְתְנִהיר לֹון ְיָמָמא ְוֵייֵתי לֹון ַנְייָחא, ְוַצֲעִרין ְוַכּמָ לון ְוִיְכֲאבון , ּכַ ּכְ ֵדין ִיְסּתַ ּּכְ ּ

ין ְוַצֲעִרין ְדָסְבלו ְוִיְתְמהו ֲעַלְייהו יׁשִ ה ּבִ ּמָ ַגְרַמְייהו ִמּכַ ּּבְ ּ ּ ּ ך ַוִיְזַרח לֹו ַהּשֶׁ. ּ ִגין ּכָ ּּבְ . ֶמׁשְ
ְּדַההוא ִזְמָנא ְדַנְייָחא ְרֵמיה ַעל ַמה , ּ ַאב ְוָצֵעיר ּגַ ּוְכֵדין ְוהוא צֹוֵלַע ַעל ְיֵרכֹו ִאְתּכָ ּ ּ

  .ְּדֲעַבר



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]339דף [ -ּ

יה ְדַכד ִאְתַחַלׁש  ף ְוִאְתֲאִחיד ּבֵ ּקַ ֵדין ִאְתּתַ ֲחָרא ּכְ ַלק ַקְדרוָתא ְדׁשַ ד ִאְסּתַ ְּוִאיהו ּכַ ּּ ּ ּ ּ ּ
ְּדֵלית ֵליה ׁש, ֵּחיֵליה ֵליְלָיאּ ּוְלָטנוָתא ֶאָלא ּבְ ּ יָמָמא, ּ ְלָטנוֵתיה ּבִ ְּוַיֲעֹקב ׁשָ ְּוַעל ָדא ָאַמר . ּ

ַחר י ָעָלה ַהּשָׁ ְלֵחִני ּכִ ְרׁשוְתך ָקִאיְמָנא, ַּויֹאֶמר ׁשַ ְָדָהא ֲאָנא ּבִ ּ ָמר ְואוְקמוָה, ּ ְּוָהא ִאּתְ ּ:  

דאפילו , בגיד הנשה, ך יעקבכי נגע בכף יר', על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה וגו(
כלומר גיד דאיהו מנשה לבני נשא . ואמאי אקרי גיד הנשה. בהנאה אסיר ואפילו ליהביה לכלבא

  .ותמן הוא יצר הרע רביע, לפולחנא דמאריהון

בגין דכל שייפי גופא , וכיון דאתדבק עם יעקב לא אשכח אתר דיכיל לאתגברא עליה דיעקב
, ויגע בכף ירכו בגיד הנשה, מה עבד, ין ולא הוו בהון חולשאוכלהו הוו תקיפ, סייעי ליעקב

  .ומתמן אתי יצר הרע על בני נשא, בזיניה ביצר הרע דאיהו זיניה ואתריה

בשייפין , כמה דאמרו חברייא. ובגין כך אמרה אורייתא לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה
  .ל שייפא מתקיף שייפאובגין כך כ. ביש, ואי ביש. טב, דבר נש דרמיז לעילא אי טב

דלאו אינון , ובני ישראל לא יאכלו ליה, ודאי גיד הנשה מתקיף ליצר הרע דהוא זיניה
דאיהו מסטרא ומזינא דמלאכא דלהון , יאכלו ליה, אבל עמין עובדי עבודה זרה. מסטריה ומזיניה

קודין ח פ''ח שייפין לקבל רמ''בגין דאית בבר נש רמ. ל בגין לתקפא לבהון''דאיהו סמא
ח מלאכין דאתלבשת בהון שכינתא ושמא דלהון ''ולקבל רמ, דאורייתא דאינון למעבד אתיהבו

  .כשמא דמאריהון

ה ''ה פקודין דלאו אינון אתיהבו למעבד ולקבל שס''ה גידין ולקבלהון שס''ואית בבר נש שס
א ''נ(לאכין ה מ''ל דאיהו חד מאינון שס''והא תשעה באב חד מנהון דאיהו לקבל סמא, יומי שתא

לאסגאה תשעה באב , ת''א. ובגין כך אמרה אורייתא לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה, )יומין
ויאבק , ובגין כך חזא קודשא בריך הוא כלא ונרמז בהון רמז ליעקב. דלא אכלין ביה ולא שתין

יליה מיד תשש ח, בכל יומי שתא ובכל שייפין דיעקב ולא אשכח בר ההוא גיד הנשה, איש עמו
וביומי שתא אשכח יום תשעה באב דביה אתתקף ואתגזר דינא עלנא ואתחרב בי , דיעקב

י ִחָייא ָאַמר. )וכל מאן דאכיל בתשעה באב כאילו אכיל גיד הנשה, מקדשא ִּאְלָמֵלא ָלא , ַּרּבִ
יה ְוִאְתּבַ, ּ ָדא ְדַיֲעֹקב)א דאתר''נ(ִּאְתַחַלׁש ֵחיָלא  ִּאְתְקַיים ַיֲעֹקב ְלַגּבֵ ו ּ ר ֵחיָלא ְדֵעׂשָ

א   .ְלֵעיָלא ְוַתּתָ

  א''דף קעא ע
ְמעֹון ָפַתח ְוָאַמר י ׁשִ ן )יחזקאל א(, ִּרּבִ ם ּכֵ ׁשֶ יֹום ַהּגֶ ָעָנן ּבְ ר ִיְהֶיה ּבֶ ת ֲאׁשֶ ׁשֶ ַמְרֵאה ַהּקֶ  ּכְ

בֹוד ְיָי ָוֶאְרֶאה ָוֶאפֹל ַעל ָפַני ְוגו ַּמְרֵאה ַהּנַֹגה ָסִביב הוא ַמְרֵאה ְדמות ּכְ ּ ּ ּ ּ  ַהאי ְקָרא .'ּ
ָמר א ֲחֵזי. ִאּתְ ִתיב, ֲאָבל ּתָ ה)דברים לה(, ְּדָהא ּכְ מׁשֶ ָרֵאל ּכְ ִיׂשְ ַמה .  ְוֹלא ָקם ָנִביא עֹוד ּבְ

ָאר ְנִביֵאי ָעְלָמא ה ִלׁשְ ין מׁשֶ ַאְסַפְקַלְרָיא ְדָנֲהָרא. ּבֵ ל ּבְ ּכַ ה ִאְסּתַ ָאר ְנִביֵאי ָלא , ּמׁשֶ ׁשְ
ַא ֵלי ֶאָלא ּבְ ּכְ ֲּהוו ִמְסּתַ ַמע ְוָקִאים ַעל . ְּדָלא ָנֲהָרא) א''דף קעא ע(ְּסַפְקַלְרָיא ּ ה ֲהָוה ׁשָ מׁשֶ

ף, ַרְגלֹוי ּקַ ְּוֲהָוה ָיַדע ִמָלה ַעל ּבוְרֵייה, ְּוֵחיֵליה ִאְתּתַ ּ ָמה ִדְכִתיב, ּ ּ וַמְרֶאה )במדבר יב(, ּכְ



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]340דף [ -ּ

ָאר ְנִביֵאי ֲהוו ָנְפֵלי ַעל ַאְנַפְייהו ְוִא. ְוֹלא ְבִחידֹות ּׁשְ ְּתַחַלׁש ֵחיָלא ִדְלהֹון ְוָלא ֲהוו ָיְכֵלי ּּ ּ
ְּלָקְייָמא ַעל ּבוְרֵייה ְדִמָלה ּ ּ ַכף ֶיֶרך ַיֲעֹקב ְוהוא . ּ י ָנַגע ּבְ ִגין ִדְכִתיב ּכִ ַרם לֹון ָדא ּבְ ַּמאן ּגָ ּ ְּ

  .צֹוֵלַע ַעל ְיֵרכֹו
ין קו ְּוָכל ִאינון ְנִביִאין ָלא ָיִכילו ְלָקְייָמא ַעל ַמה ְדַזּמִ ּ ּ ד ֵליה ּ ִריך הוא ְלֶמְעּבַ א ּבְ ְּדׁשָ ּ ְ

ו ו, ְלֵעׂשָ ְטָרא ְדֵעׂשָ ר עֹוַבְדָיה ְנִביָאה ְדֲהָוה ִגיֹוָרא ְדָאֵתי ִמּסִ ּּבַ ִקיוֵמיה , ּּ ָּדא ָקִאים ּבְ ּ ּּ
ו ְוָלא ִאְתַחַלׁש ֵחיֵליה ֲּעֵליה ְדֵעׂשָ ּ ּּ.  

ָאר ְנִביֵאי ִאְתַחַלׁש ּתוְקַפְייהו ְו ל ׁשְ ְּוַעל ָדא ּכָ ּ ָלא ִמָלה ּּ ָּלא ֲהוו ָיְכִלין ְלִאְתָקְייָמא ְלַקּבְ ּ
ְדָקא ְיאות ַּעל ּבוְרֵייה ּכְ ּ ה, ַמאי ַטְעָמא, ּ ׁשֶ ִגין ַהּנָ ַכף ֶיֶרך ַיֲעֹקב ּבְ י ָנַגע ּבְ ִגין ּכִ יב , ְּבְ ְּדָנּסִ

ל ֵחיָלא ְדַיְרָכא ִאיב ּכָ ַאר צ, ְּוׁשָ ּתָ ר ֵחיָלא ְדַיְרָכא ְוִאׁשְ ְּדָהא . ֹוֵלַע ַעל ְיֵרכֹוְּוַעל ָדא ִאְתּבַ
יה ָקא וְלָקְייָמא ּבֵ ל ְנִביִאין ְדַעְלָמא ָלא ָיִכילו ְלִאַדּבְ ּּכָ ּ ּ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ְדָקא ָחֵזי, ּתָ תוְקַפְייהו ּכְ ה ָלא ָקְיימו ּבְ ר מׁשֶ ְלהו ּבַ ְּנִביִאין ּכֻ ּ ּ ּ ּוַמאן ְדָלֵעי . ּ ּ
אֹוַרְייָתא ְוֵלית ַמאן ְדָסִמיך ֵליה ְוָלא  ּּבְ ְקָפאְּ ַכח ַמאן ְדַאִטיל ְמַלאי ְלִכיֵסיה ְלִאְתּתַ ּתְ ִּאׁשְ ּ ּ .

ל יֹוָמא  ָכל ָדָרא ְוָדָרא ְוִאְתַחַלׁש ּתוְקָפא ְדאֹוַרְייָתא ּכָ ָחא ּבְ ּכְ ּתַ ַּעל ָדא אֹוַרְייָתא ָקא ִמׁשְ ּ ּּ
ה ַעל ַמה ְדָסְמִכין, ְויֹוָמא ִגין ְדֵלית לֹון ְלִאינון ְדָלָעאן ּבָ ּּבְ ּ ּ ּ ָכל ּוַמ, ּ ף ּבְ ּקַ ְּלכו ַחָייָבא ִאְתּתַ ּ

א ֲחֵזי. יֹוָמא ְויֹוָמא ִרים חֹוָבא ָדא, ּתָ ה ּגָ ּמָ ּוְבִגין ְדֵלית , ּכַ ְ ַמאן ְדַאְסִמיך ְלאֹוַרְייָתא )לון(ּ ּ
ין ְדָקא ְיאות ִאינון ָסְמִכין ַחָלׁשִ ּּכְ ּ ְקָפא ְלַההוא ְדֵלית ֵליה ׁשֹוִקין ְוַרְג, ּ ְּוָגְרִמין ְלִאְתּתַ ּ ִלין ּ

  .ְּלָקְייָמא ֲעַלְייהו
ל )בראשית ג(, ָּפַתח ְוָאַמר ה ִמּכָ יָת ֹזאת ָארור ַאּתָ י ָעׂשִ ָחׁש ּכִ ּ ַויֹאֶמר ְיָי ֱאֹלִהים ֶאל ַהּנָ ּ

ֵהָמה ְוגו ֵלך' ַהּבְ חֹוְנך ּתֵ ְַעל ּגְ ֵלך. ָ חֹוְנך ּתֵ ְַמאי ַעל ּגְ ְברו ָסְמִכין ִדיֵליה וְקִציצו . ָ ְּדִאּתָ ּ ּ ּ ּ ּ
ְּוֵלית ֵליה ַעל ַמה ְדָקִאיםַרְגלֹוי  ָעאן ְלָסְמָכא ֵליה ְלאֹוַרְייָתא. ּ ָרֵאל ָלא ּבָ ד ִיׂשְ ִּאינון , ּּכַ

הו ָפא ּבְ ּקְ ָּיֲהִבין ֵליה ָסְמִכין ְוׁשֹוִקין ְלָקְייָמא וְלִאְתּתַ ּ ּ.  
א ֲחֵזי ַההוא ֵליְלָיא ַההוא ְדָרִכי, ּתָ ם ּבְ ימו ִאְתַחּכַ ה ֲעִקימו ְוַחּכִ ּמָ ּּכַ ּ ּ ּב ָנָחׁש ְלֳקְבֵליה ּ

ְּדָהא ִאיהו ֲהָוה ָיַדע ִדְכִתיב, ְּדַיֲעֹקב ּ ו)בראשית כז(, ּ . ּ ַהּקֹול קֹול ַיֲעֹקב ְוַהָיַדִים ְיֵדי ֵעׂשָ
ו ֵדין ְוַהָיַדִים ְיֵדי ֵעׂשָ ְּוִאי ָפִסיק ָקָלא ְדַיֲעֹקב ּכְ א . ּ ל ְלָכל ִסְטִרין ְלַאְבָאׁשָ ּכַ ך ִאְסּתַ ִגין ּכָ ְּבְ

ַּיֲעֹקב וְלַאְפָסָקא ָקֵליהֵּליה ְל ּ.  
ֹכָלא יף ּבְ ּקִ ְּוָחָמא ֵליה ּתַ ִקִפין ּגוָפא . ּ ְטָרא ָדא ְדִאינון ּתָ ְטָרא ָדא וִמּסִ ְּדרֹוִעין ִמּסִ ּ ּ ּ ּ

יַנְייהו ף ּבֵ ּקַ ְּדִאְתּתַ ֹכָלא, ּ ף ּבְ ּקַ ְּוָחָמא ּתוְקָפא ְדאֹוַרְייָתא ְוִאְתּתַ י לא ָיכֹול , ּ ֵדי ַוַיְרא ּכִ ּּכְ
ַכף ְיֵרכֹו, ָמה ֲעַבד. ֹול ע ּבְ ִּמָיד ַוִיּגַ ם ְלֳקְבֵליה, ּ ְּדִאְתַחּכַ ָברו ָסְמִכין . ּ יָון ְדִאּתְ ָּאַמר ּכֵ ּ

ף, ְּדאֹוַרְייָתא ּקַ ּוְכֵדין ִיְתַקַיים ַמה ְדָאַמר ֲאבוהֹון. ִּמָיד אֹוַרְייָתא ָלא ִאְתּתַ ּ ַהּקֹול קֹול , ּּ
ו ִריד וָפַרְקּתָ ֻעלֹו ֵמַעל ַצָואֶרך)בראשית כז( .ַּיֲעֹקב ְוַהָיַדִים ְיֵדי ֵעׂשָ ר ּתָ ֲאׁשֶ ָ ְוָהָיה ּכַ ּ ּּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]341דף [ -ּ

ף  ּקַ ַבר ֵחיָלא ְדאֹוַרְייָתא ָאִזיל ְוִאְתּתַ ִגין ְדִיּתָ ם ְלֳקְבֵליה ְדַיֲעֹקב ְדָהא ּבְ ּוְבָדא ִאְתַחּכַ ּ ּ ּ ּ
ו ֵדין ָחִליׁש , ְּוַכד ָחָמא ְדָלא ָיִכיל ָלה ְלאֹוַרְייָתא. ֵעׂשָ ּּתוְקָפא ְדִאינון ְדָסְמִכין ָלהּכְ ּ ּ ּ ְוַכד , ּ

ח ַמאן ְדָסִמיך ְלאֹוַרְייָתא ּכַ ּתַ ְָלא ִיׁשְ ו, ּ ֵדין ָלא ְיֵהא קֹול קֹול ַיֲעֹקב ִויהֹון ָיַדִים ְיֵדי ֵעׂשָ   .ּכְ
ד ָסִליק ַצְפָרא ר ֲעֵליה ַעד ְד)יעקב(ַאְתִקיף , ְוַכד ָחָמא ַיֲעֹקב ָהִכי ּכַ ּבַ יה ְוִאְתּגַ ּ ּבֵ ּ ִּאיהו ּ
ְרָכאן ִריך ֵליה ְואֹוֵדי ֵליה ַעל ִאינון ּבִ ּּבְ ּ ּ י ִאם , ְ ְמך ּכִ ְָוָאַמר ֵליה לא ַיֲעֹקב ֵיָאֵמר עֹוד ׁשִ ּ

ָרֵאל ְגאוָתא ְותוְקָפא ְדֵלית ַמאן ְדָיִכיל ָלך, ִיׂשְ ֲעִקימו ֶאָלא ּבְ ְָלאו ַיֲעֹקב ּבְ ּ ּ ּ ּ ּּ.  
א ֲחֵזי ה ֵחיִלין, ְוּתָ ּמָ ֵני ֵמַהאי ָנָחׁש ּכַ י ּבְ ַעְלָמא ְלַגּבֵ חו ּבְ ּכָ ּתַ ן ְלָכל ְסַטר ְוִאׁשְ ּ ִמְתָפְרׁשָ ּ

א ה. ָנׁשָ ׁשֶ יד ַהּנָ ּוְבִעיָנן ְלָקְייָמא ְלַההוא ּגִ יה ַההוא ְדָרִכיב ַעל , ּ ב ְדָקִריב ּבֵ ְּדַאף ַעל ּגַ ּ ּ ּ ּ
ִּחְוָיא ַקָיים ִאיהו ר, ּ ּבַ ַגָוון ְוָלא ִאּתְ ְּוִאְתְקַיים ּבְ ּ.  

  ב''דף קעא ע
ים  ִריָת ִעם ֱאֹלִהים ְוִעם ֲאָנׁשִ י ׂשָ ַעְלָמא וְלַאֲחָזָאה ּכִ ָפא ּבְ ּקָ ִעיָנן ְלִאְתּתַ ְּוֵחיָלא ּבְ

ר ְוָלא ִאְתֲאִכיל ַההוא ֲאַתר. ַּוּתוָכל ּבַ ְּוַכד ָחֵמי ְדָהא ָלא ִאּתְ ר ֵחיֵליה , ּ ֵדין ִאְתּבַ ּּכְ
ְּותוְקֵפיה  ִעיָנן ְלֵמיַהב . א ִלְבנֹוי ְדַיֲעֹקבְוָלא ָיִכיל ְלַאְבָאׁשָ) ב''דף קעא ע(ּ ְּוַעל ָדא ָלא ּבְ

ָלל א ִלְבִרָייָתא ְדַעְלָמא ְלֵמיַכל ֵליה ְוָלא ְלִאְתֲאָכָלא ּכְ ּדוְכּתָ ּ ּּ.  
י ֵייָסא ָסָבא ָדַרׁש ַכף ֶיֶרך ַיֲעֹקב, ַּרּבִ י ָנַגע ּבְ ַכף. ְּכִ י ָנַגע ּבְ ִתיב ָהָכא ּכִ ּוְכִתיב ָהָתם , ּכְ

ֶנֶפׁש ָהָאָדם )במדבר יט( ֵמת ּבְ ל ַהּנֹוֵגַע ּבְ ַּמה ְלַהָלן ְמָסֲאָבא אוף ָהָכא ָנֵמי . ' ְוגו)יטמא( ּכָ ּ ּ
ְּדָסִאיב ַההוא ֲאַתר, ְמָסֲאָבא יה )לאתתקנא(ּוֵמֲאַתר ְמָסֲאָבא ֵלית ָלן , ּ ּ ְלִאְתֲהָנָאה ִמּנֵ

ַלל ֲאַתר ְדָקִריב ַההוא ְסַטר ְמָסֲאָב, ּכְ ן ּבְ ּכֵ ל ׁשֶ ּּכָ י ָנַגע, אּ , ְּואֹוַרְייָתא ָלא ָקֲאַמר ֶאָלא ּכִ
ַכף ְיֵרכֹו ע ּבְ ּוְכִתיב ַוִיּגַ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ּ ע ּבֹו ַהָטֵמא ִיְטָמא)במדבר יט(, ּכְ ר ִיּגַ , ּ ְוֹכל ֲאׁשֶ

ַעְלָמא ֵדין וְבַעְלָמא י ָבה ּבְ ָרֵאל ְלִמְזּכֵ ִריך ַרֲחָמָנא ְדָיִהיב אֹוַרְייָתא ְלִיׂשְ ּּבְ ּ ּ ָמה ְ  ְדָאֵתי ּכְ
ר ְוָכבֹוד)משלי ג(, ִדְכִתיב ֹמאָלה עׁשֶ ׂשְ יִמיָנה ּבִ ּ ֹאֶרך ָיִמים ּבִ ּ ְ:  

ּתֹו ַעד ָאִחיו ׁשְ ַבע ְפָעִמים ַעד ּגִ חו ַאְרָצה ׁשֶ ּתַ ְּוהוא ָעַבר ִלְפֵניֶהם ַוִיׁשְ ּ י ֶאְלָעָזר . ּּ ַרּבִ
ֲחֶוה ְלֵאל ַא)שמות לה(, ָּפַתח ְוָאַמר ּתַ י ֹלא ִתׁשְ מֹו ּכִ א ׁשְ י ְיָי ַקּנָ ְּוִכי ַיֲעֹקב ְדִאיהו . ֵחר ּכִ ּ

יה  ִריך הוא ְוִאיהו ִאְתְקִריב ְלַגּבֵ א ּבְ ֵליָמָתא ְלקוְדׁשָ ִריר חוָלָקא ׁשְ ֵליָמא ְדֲאָבָהן ְדִאְתּבְ ּׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ

יר ו ְדִאיהו)א ואשתלים לעילא ולתתא''ס(, ַיּתִ ע ְדֵעׂשָ ּ ֵהיך ָסִגיד ֵליה ְלַההוא ָרׁשָ ּ ּ ּ ּ ִסְטָרא ְ  ּבְ
ּוַמאן ְדָסִגיד ֵליה ָסִגיד ְלֵאל ַאֵחר, ְדֵאל ַאֵחר ּ ִעָדֵניה . ּ ְעָלא ּבְ ִגין ְדָאְמרו ּתַ ִּאי ֵתיָמא ּבְ ּ ּ
ֵאל ַאֵחר ֲהָוה. ָלאו ָהִכי, ָּסִגיד ֵליה ו ּכְ ְּוַיֲעֹקב לא ִיְסגֹוד ְלַההוא ִסְטָרא , ְּדָהא ֵעׂשָ

ַלל ּוְלַההוא חוָלָקא ּכְ ּ ִתיב) אבא ואמרפתח רבי(. ּ ם ּכֹה ֶלָחי )שמואל א כה(,  ֶאָלא ּכְ  ַוֲאַמְרּתֶ
לֹום ר ְלך ׁשָ לֹום ְוָכל ֲאׁשֶ לֹום וֵביְתך ׁשָ ה ׁשָ ְָוַאּתָ ָ ָמר ְדָאִסיר . ּ  )ג ליה''א ל''ד(ְּוָהא ִאּתְ

יַעָיא ָלם ְלַרּשִׁ ְּלַאְקדוֵמי ְלהו ׁשְ ְחָנא ְדָדִוד, ּ ּכַ ְּוֵכיָון ְדָאִסיר ֵהיִכי ַאׁשְ  ָאַמר ַהאי ְקָרא ּ
ֶּאָלא ָהא אוְקמוָה , ְלָנָבל ּ ִריך הוא ָקֲאַמר)שמות כג ב(ּ א ּבְ ּ ִדְלקוְדׁשָ ּ ָרא ֵליה , ְּ ִגין ְלָקׁשְ ּּבְ
יב ָנָבל ְדֲעֵליה ָקֲאַמר. ְלַחי ְּוָחׁשִ ּ.  



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]342דף [ -ּ

ַגְווָנא ָדא  ָטה)בראשית יב(ּכְ ָרֵאל ַעל ֹראׁש ַהּמִ חו ִיׂשְ ּתַ ּ ַוִיׁשְ ּ י, ּ . ּ ִדְבֵריה ְסִגידְוִכי ְלַגּבֵ
ַרע ְוָסִגיד א ָקא ּכָ ִכיְנּתָ ֶּאָלא ְלַאְתֵריה ִדׁשְ ּ , ַּמאי ְוהוא. ְּוהוא ָעַבר ִלְפֵניֶהם, ּאוף ָהָכא, ּ
יה  א ִעָלָאה ְדֲהָוה ָאְזָלא ַקּמֵ ִכיְנּתָ ָּדא ׁשְ ּ ְּוָדא הוא ְנִטירו ִעָלָאה, )כרע(ּּ ּ יָון ְדָחָמא . ּ ּּכֵ

יהָהא ִעיָד, ָאַמר, ַיֲעֹקב ִריך הוא ְדֲהָוה ָאִזיל ַקּמֵ א ּבְ יה ְדקוְדׁשָ ּן ְלָסְגָדא ְלַגּבֵ ּ ּ ּ ּ ְּ.  
ּתֹו ַעד ָאִחיו ׁשְ ַבע ִזְמִנין ַעד ּגִ ַרע ְוָסִגיד ׁשְ ו, ּכָ חו ְלֵעׂשָ ּתַ ִתיב ַוִיׁשְ ְּוָלא ּכְ יָון . ּ ֶּאָלא ּכֵ

יה ִריך הוא ָאַזל ַקּמֵ א ּבְ ְּדָחָמא ְדָהא קוְדׁשָ ּ ּ ּ ֵדין ָס, ְּ ִגין ְדָלא ְלֵמיַהב ְיָקר . ִּגיד ְלֳקְבֵליהּכְ ּּבְ
יה ר ִמּנִ ְדָקא ְיאות, ְּלִמְסַגד ְלָאֳחָרא ּבַ ְּוֹכָלא ִאיהו ּכְ ּ ִאין ִאינון ַצִדיַקָייא ְדָכל . ּ ַּזּכָ ּ ּ

ִגין ְיָקָרא ְדָמאֵריהֹון ִאיהו ּעֹוָבֵדיהֹון ְדָקא ָעְבֵדי ּבְ ּוְבִגין ְדָלא ִיְסטון ִליִמיָנא , ּ ּ ּ
ָמאָלאְו   :ִלׂשְ

ֵקהו ַוִיפֹל ַעל ַצָואָרו ו ִלְקָראתֹו ַוְיַחּבְ ַּוָיָרץ ֵעׂשָ ּּ ּ ִתיב ָחֵסר. ּ ֵקהו ַוִיְבּכו. ַּצָוארֹו ּכְ ַּוִיּשָׁ ּּ י . ּ ַרּבִ
ֵקט ֹלא יוַכל ַוִיְגְרׁשו ֵמיָמיו ֶרֶפׁש )ישעיה נז(ִיְצָחק ָאַמר  י ַהׁשְ ָים ִנְגָרׁש ּכִ ִעים ּכַ ּ ְוָהְרׁשָ ּּ ּ

ָמר, ָוִטיט ּוִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא. ַהאי ְקָרא ִאּתְ ְנָיין ָדא ִמן , ּ הו ְמׁשַ ה ָרִזין ִעָלִאין ִאית ּבְ ּמָ ּּכַ ּ ּ
  .ְּוֹכָלא ַחד, ָּדא

ֵקט לא יוָכל י ַהׁשְ ָים ִנְגָרׁש ּכִ ִעים ּכַ ְּוָהְרׁשָ יעו וְבִחיוָבא, ּ ְרׁשִ ו ְדָכל עֹוָבדֹוי ּבִ ָּדא ֵעׂשָ ּ ּ ּ ּּ ,
ד ֲאָתא ְל יה ְדַיֲעֹקבְדָהא ּכַ ַּגּבֵ ָלם, ּ ׁשְ ַּוִיפֹול ַעל ַצָואָרו, ּעֹוָבדֹוי ָלא ֲהוו ּבִ ּ ַּצָוארֹו . ַחד, ּ

ַל ם ְדִאיהו ַצָוארֹו ְדָכל ָעְלָמא ָּדא ְירוׁשָ ּ ּ ּ ּ ַּוִיפֹל ַעל ַצָוארֹו. ּ ּ ִגין ִדְתֵרין . ְּולא ַעל ַצָואָריו, ּ ּּבְ
א י ַמְקְדׁשָ ֶבלַחד ִמ. ִּזְמִנין ִאְתָחִריב ּבֵ ו, ּבָ ְּוַחד ִמַזְרֵעיה ְדֵעׂשָ ּ ְרֵמיה ֲעֵליה ִזְמָנא , ּ ְּדַאִפיל ּגַ ּ ּּ

ְּוַעל ָדא ַוִיפֹל ַעל ַצָוארֹו ַחד. ָּחָדא ְוָחִריב ֵליה ּּ ּ.  
ְרעוֵתיה, ָּנקוד ְלֵעיל, ֵּקהו''ַּוִיּשָׁ ֵקיה ּבִ ְּדָלא ָנׁשְ ּ ּ  )משלי כז(, ּוְתַנן ַמאי ִדְכִתיב. ּ

רֹות ְנׁשִ ָרֵאל, יקֹות ׂשֹוֵנאְוְנְעּתָ ִריך לֹון ְלִיׂשְ ד ּבָ ְלָעם ּכַ ְָדא ּבִ ִריך לֹון . ּ ְְדָהא ָלא ּבָ

א ְרעוָתא ְדִלּבָ יקֹות ׂשֹוֵנא. ּּבִ רֹות ְנׁשִ ו, ּאוף ָהָכא ֶנְעּתָ   .ָּדא ֵעׂשָ
י יֹוֵסי ִתיב , ָאַמר ִרּבִ יָת ֶאת ּכָ)תהלים ג(ּכְ י ִהּכִ יֵעִני ֱאֹלַהי ּכִ ל אֹוְיַבי ֶלִחי ּ קוָמה ְיָי הֹוׁשִ

ְרּתָ ּבַ ִעים ׁשִ י ְרׁשָ ּנֵ ְבּתָ. ׁשִ ְרּבַ ְרּתָ ֶאָלא ׁשִ ּבַ ְקֵרי ׁשִ ּוְתַנן ַאל ּתִ יב . ּ ינֹוי ְוָחׁשִ יאו ׁשִ ְּדָהא ַאְסּגִ ּ
ָכא ֵליה ְוכו ְּלָנׁשְ ּ'.  
ְּוַעל ָדא ַוִיְבּכו ֵכי, ּּ ֵכי ְוָדא ּבָ ְּואוְקמוָה ַחְבַרָייא, ָּדא ּבָ ּ.  

  א''דף קעב ע
ה ֲהָוה , א ֲחֵזיּתָ ּמָ י ְדַיֲעֹקב) א''דף קעב ע(ּכַ ו ְלַגּבֵ יה וְרעוֵתיה ְדֵעׂשָ ִּלּבֵ ּ ּ ּ ְּדָהא ֲאִפילו , ּ ּּ

יב ְלֹאֶרך ִזְמִנין  א ָחׁשִ ְעּתָ ַההוא ׁשַ ְּבְ ין וְלַקְטְרָגא )א לאורכא דיומין''ס(ּ יׁשִ ד ֵליה ּבִ ּ ְלֶמְעּבַ ּ
ְּוַעל ָדא ַוִיְבּכו, ֵּליה ֵכיָּדא ֲהָוה. ּּ ָזָבא ִמן ְידֹוי,  ּבָ ּתְ יב ְלִאׁשְ ֵכי. ְּדָלא ֲהָוה ָחׁשִ , ְוָדא ֲהָוה ּבָ

ִגין ְדֲאבֹוי ֲהָוה ַקָיים ְוָלא ָיִכיל ֵליה ּּבְ ּּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]343דף [ -ּ

א ְדָחָמא ֵליה ְלַיֲעֹקב ְעּתָ ׁשַ ו ּבְ א ַוַדאי ִאְתַחַלׁש רוְגֵזיה ְדֵעׂשָ י ַאּבָ ָּאַמר ִרּבִ ּ ּ ּ ַמאי . ּּ
ִגין ְדָה, ַטְעָמא וּּבְ א ְדֵעׂשָ ֲהֵדיה ַההוא ְמַמּנָ ם ּבַ ּכַ ּא ִאְסּתַ ו . ּ ְוַעל ָדא ָלא ָיִכיל ֵעׂשָ

רוְגֵזיה ְלָטָאה ּבְ ְּלׁשַ ְלָיין ְלֵעיָלא, ּ ל ִמִלין ְדַהאי ַעְלָמא ּתַ ְּדָהִכי ּכָ מו ְלֵעיָלא . ּּ ּכְ ְּוַכד ִאְסּתַ
א מו ְלַתּתָ ּכְ ַקְדִמיָתא ִאְסּתַ ְלָטנוָתא ָלאו ִאיהו. ּּבְ ּׁשָ ְלָטנוָתא ּ א ַעד ְדִאיְתָיִהיב ׁשָ ּ ְלַתּתָ ּ

ָדא ַתְלָיא, ְלֵעיָלא ְּוֹכָלא ָדא ּבְ ּ:  
ַּיֲעָבר ָנא ֲאֹדִני ִלְפֵני ַעְבדֹו ַוֲאִני ֶאְתַנֲהָלה ְלִאִטי ְוגו י ֶאְלָעָזר. 'ּ ַּהְיינו , ָאַמר ִרּבִ

א ִאינו ּתָ ָעא ַהׁשְ ַקְדִמיָתא ְדַיֲעֹקב ָלא ּבָ ְּדָקַאְמִריָנן ּבְ ְרָכאן ַקְדָמאי ְדָבְרֵכיה ֲאבֹויּ ּן ּבִ ּ .
ותשחק ליום ) משלי לא(וכתיב . טוב לגבר כי ישא על בנעוריו) איכה ג(, א בגין דכתיב''ס(

ְייהו)אחרון יה ֲאִפילו ַחד ִמּנַ ּ ַוֲעַדִיין ָלא ִאְתַקְיימו ּבֵ ּ ּ ִגין ְדָסִליק לֹון ְלסֹוף יֹוַמָיא . ּּ ּּבְ
א ְדִאְצְטִר ְעּתָ ׁשַ ין ְדַעְלָמאּּבְ ל ַעּמִ י ּכָ ּיכו ִלְבנֹוי ְלַגּבֵ ּ.  

ו ִנְסָעה ְוֵנֵלָכה א ְדָאַמר ֵעׂשָ ְעּתָ ׁשַ ך ּבְ ּוְבִגין ּכָ לֹוט , ְּ ֲחָדא ְוִנׁשְ ְּוִנְפלוג ַהאי ַעְלָמא ּכְ
ֲחָדא א . ַּיֲעָבר ָנא ֲאֹדִני ִלְפֵני ַעְבדֹו, ַמה ָאַמר. ּכְ ּתָ ְלָטֵניה ַהׁשְ ו ׁשָ ַּיְקִדים ֵעׂשָ ַהאי ּ ּבְ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ַיֲעָבר ָנא. ַעְלָמא ם)מיכה ב(, ּכְ ֹראׁשָ ם ִלְפֵניֶהם ַוְיָי ּבְ , ּ ַוַיֲעבֹור ַמְלּכָ

ַהאי ַעְלָמא ַקְדִמיָתא ּבְ ְַאְקִדים ַאְנּתְ ׁשוְלָטנוָתך ּבְ ּ ּ ֲּאָנא ֲאַסֵלק . ַּוֲאִני ֶאְתַנֲהָלה ְלִאִטי, ּ
ְרִמי ְלַההוא ַעְלָמא ְדָאֵתי  ּוְלסֹוף יֹוַמָיא ְלִאינון יֹוַמָיא ְדָאְזִלין ְלַאטּּגַ ּ.  

א . ַמאן ְמָלאָכה, ְלֶרֶגל ַהְמָלאָכה ָּדא ַאְסַפְקַלְרָיא ְדָלא ָנֲהָרא ְדָבה ִאְתֲעִביד ֲעִביְדּתָ ּ ּּ
ר ִלְפֵני. ְדָעְלָמא ָכל ֲאַתר, ֲאׁשֶ ָזא ָּדא הוא ָר, ּוְלֶרֶגל ַהְיָלִדים. ָּדא ִהיא ִמן ֳקָדם ְיָי ּבְ

הו, ִּדְכרוִבים ק ּבְ ְּלַאֲחָזָאה ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא ְדִאיהו ִאְתָדּבַ ּ ּ ּ ּ.  
ִעיָרה ר ָאֹבא ֶאל ֲאֹדִני ׂשֵ לוָתא ִדיָלך ַעד ְדֵייֵתי ְוִיְמֵטי ִזְמָנא , ַעד ֲאׁשֶ ֲּאָנא ֶאְסּבֹול ּגָ ְּ

ו ְלָטָאה ַעל ַהר ֵעׂשָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ִדיִלי ְלׁשַ ַהר ִציֹון  )עובדיה א(, ּכְ יִעים ּבְ ְּוָעלו מֹוׁשִ ּ
ו ֹפט ֶאת ַהר ֵעׂשָ ּוְכֵדין ְוָהְיָתה ַלְיָי ַהְמלוָכה, ִּלׁשְ ּ:  

קֹום ֻסּכֹות ם ַהּמָ ן ָקָרא ׁשֵ ה ֻסּכֹת ַעל ּכֵ ִית וְלִמְקֵנהו ָעׂשָ ְּוַיֲעֹקב ָנַסע ֻסּכָֹתה ַוִיֶבן לֹו ּבָ ּ ּ .
י ִחָייא ָפַתח ְוָאַמר ִּרּבִ ִית ְוגו ׁשִ)תהלים קכז(, ּ ֹלֹמה ִאם ְיָי ֹלא ִיְבֶנה ּבַ ֲעלֹות ִלׁשְ ', יר ַהּמַ

ָמר ִעיר ְוגו א ֲחֵזי. 'ִאם ְיָי לא ִיׁשְ ִריך הוא , ּתָ א ּבְ ְרעוָתא ְדקוְדׁשָ א ְדָסִליק ּבִ ְעּתָ ׁשַ ּּבְ ּ ּ ְּ

ּ ִמּבוִציָנא ְדַקְרִדינוָתא ַחד ִקטוָרא)טו א(ַּאִפיק , ְלִמְבֵרי ַעְלָמא ּ ּ , יט ִמּגֹו ֲחׁשֹוָכאְוִאְתְלִה, ּ
ְסִליקו ַאר ּבִ ּתָ א. ְּוִאׁשְ ָכה ָלִהיט , ְוָנֲחָתא ְלַתּתָ ִביִלין אֹוְרִחין )ואתלהיט(ַהִהיא ֲחׁשֵ ֵמָאה ׁשְ  ּבְ

יָתא ְדַעְלָמא, ְּדִקיִקין ַרְבְרָבן   .ְוִאְתֲעִביד ּבֵ
יָתא ִאיהו גֹו ֶאְמָצִעיָתא ְדֹכָלא ַּהאי ּבֵ ה ִפְתִחין ְוִאְד, ּ ּמָ ין , ִּרין ֵליה ְסחֹור ְסחֹורּּכַ ּדוְכּתִ ּ

ין ִּעָלִאין ַקִדיׁשִ ַמָיא, ּ ן ְמַקְנֵני ִצֳפֵרי ׁשְ ּמָ ל ַחד ְוַחד ְלִזיֵניה, ּּתַ ַגֵוויה ָנִפיק ַחד ִאיָלָנא . ּּכָ ּּבְ ּ
י יה ַסּגֵ יף ָעְפֵייה ְוִאְנּבֵ ַּרְבְרָבא ְוַתּקִ יה, ּ ְּמזֹוָנא ְלֹכָלא ּבֵ ק ַלֲעָנֵני ַּההוא ִאיָלָנא ָסִלי. ּ

ַלת טוִרין ין ּתְ ר ּבֵ ַמָיא ְוִאְתַטּמַ ַלת טוִרין ָנִפיק, ּׁשְ חֹות ִאיֵלין ּתְ ִּמּתְ ָסִליק ְלֵעיָלא ָנִחית , ּ
א   .ְלַתּתָ



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]344דף [ -ּ

יה ְקָייא ִמּנֵ יָתא ִאְתׁשַ ְנִזין ִעָלִאין ְדָלא ִאְתְיָדעו, ַּהאי ּבֵ ה ּגִ ּמָ ַגֵוויה ּכַ ְּוָגִניז ּבְ ּ ּ ָדא , ּּ ּבְ
ֵני  יָמָמאִאְתּבְ ְלָייא ּבִ ְכַלל ַההוא ִאיָלָנא ִאְתּגַ ּתַ יָתא ְוִאׁשְ ַּהאי ּבֵ ֵליְלָיא, ּ ָיא ּבְ ּסְ ְוַהאי , ְוִאְתּכַ

יָמָמא ָיא ּבִ ּסְ ֵליְלָיא ְוִאְתּכַ ְלָטא ּבְ יָתא ׁשָ   .ּבֵ
ְלָטא יה ׁשָ א ְדָעאל ֲחׁשֹוָכא ְוִאְתַקִטיר ּבֵ ְעּתָ ׁשַ ּּבְ ּ , ל ִסְטִריןְּוָכל ִפְתִחין ְסִתיִמין ִמּכָ, ּ

ֲאִויָרא ה רוִחין ָפְרִחין ּבַ ּמָ ֵדין ּכַ ּּכְ יה, ּ ִאיִבין ְלִמְנַדע וְלֵמיַעל ּבֵ ּּתְ ין ִאינון , ּ ְּוָעאִלין ּבֵ
ְטָיין ְוָחָמאן ַמה ְדָחָמאן, ְּוָנְטִלין ָסֲהדוָתא, ִּצפֹוִרין   .ְּוׁשָ

יה ַּעד ְדִאְתַער ַההוא ֲחׁשֹוָכא ְדִאְתַקִטיר ּבֵ ּ ּ ּ ין ְּוַאִפ, ּ ָכל ַפִטיׁשִ ְלהֹוָבא וָבַטׁש ּבְ ּיק ַחד ׁשַ ּּ
יִפין ּקִ ּוְפַתח ִפְתִחין, ּתַ ִרין, ּ ְלהֹוָבא. ּוָבַקע ִטּנָ ַעְלָמא, ַּסְלָקא ְוָנֲחָתא ַההוא ׁשַ , ּוָבַטׁש ּבְ

א   .ְוִאְתַער ָקִלין ְלֵעיָלא ְוַתּתָ

  ב''דף קעב ע
ֵדין ַחד  רֹוָזא ָסִליק) ב''דף קעב ע(ּכְ ֲאִויָראְוִאְת, ּכָ ַּההוא ֲאִויָרא ָנְפָקא , ְוָקֵרי, ַּקִטיר ּבַ

ָחא ְפִניָמָאה ִּמּגֹו ַעּמוָדא ַדֲעָנָנא ְדַמְדּבְ ּ ּ ע ִסְטֵרי ָעְלָמא, ּ ַאְרּבַ ט ּבְ ֶאֶלף . ְּוַכד ַנְפָקא ִאְתַפּשַׁ
ָמאָלא ְטָרא ְדִאיהו ׂשְ ְט, ַּאְלִפין ָקְייִמין ִמּסִ , ָּרא ְדִאיהו ָיִמיָנאְוִרּבֹוא ִרְבָוון ָקְייִמין ִמּסִ

ִקיוֵמיה ְּוָכרֹוָזא ָקִאים ּבְ ּ יָרָתא וָפְלִחין , ָקֵרא ְבָחִיל ְוַאְכִריז. ּ ִני ׁשִ ה ִאינון ִדְמַתּקְ ּמָ ֵדין ּכַ ּּכְ ּ ּ
ּפוְלָחָנא ּוְתֵרין ִפְתִחין ְפִתיחו, ּ ּּ   .ְוַחד ִלְסַטר ָצפֹון, ַּחד ִלְסַטר ָדרֹוָמא. ּ

ֵרין ִסְטִריןָסְלָקא ַהאי ֵביָתא ְוִאְת ין ּתְ ָחן , ְּיִהיַבת ְוִאְתַקְטַרת ּבֵ ּבְ ָרן ְותוׁשְ יִרין ְמַזּמְ ְּוׁשִ
א. ָסְלִקין ְלִחיׁשָ ֵדין ָעאל ַמאן ְדָעאל ּבִ ית ְנהֹוִרין, ּּכְ ׁשִ ָנֲהִרין ִזיָוא , ּוֵביָתא ִמְתַלֲהָטא ּבְ

ְּוַנֲהִרין ְדבוְסָמא ָנְפִקין, ְלָכל ְסַטר ְקָיין ּכָ. ּ ָראְוִאְתׁשַ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ל ֵחיַות ּבְ תהלים (ּכְ
רו ְפָרִאים ְצָמָאם ְוגו)קד ּבְ ָדי ִיׁשְ ל ַחְיתֹו ׂשָ קו ּכָ ּ ַיׁשְ ְוַכד . ְּוָזְמִרין ַעד ְדָסְלָקא ַצְפָרא. 'ּ

ָחן ְוָאְמֵר ּבְ ְלהֹון ְמׁשַ ַמָיא ְוֵחיֵליהֹון ּכֻ ֵדין ּכְֹכַבָיא וַמָזֵלי ׁשְ ָּסְלָקא ַצְפָרא ּכְ ּ יָרָתאּ ָמה , י ׁשִ ּכְ
ֵני ֱאלִהים)איוב לח(, ְדַאּתְ ָאֵמר ל ּבְ ָרן ַיַחד ּכְֹכֵבי ֹבֶקר ַוָיִריעו ּכָ ּ ּבְ ּ.  

א ֲחֵזי  ְוא ָעְמלו בֹוָניו ּבֹו'  ִאם ה)תהלים קכז(ּתָ ָמר . ּלא ִיְבְנה ַבִית ׁשָ ִאם ְיָי ֹלא ִיׁשְ
ַקד ׁשֹוֵמר ְוא ׁשָ א ִעָלָאהָּדא ַמְל' ִאם ְיָי ְוגו. ִעיר ׁשָ ִדיר , ּּכָ יָתא ּתָ ְּדִאיהו ּבֹוֶנה ְלַהאי ּבֵ ּ

ְדָקא ְיאות, ֵאיָמַתי, ְּוַאְתִקין ֵליה א ּכְ ּתָ ד ָסְלִקין ְרעוִתין פוְלָחִנין ִמּתַ ּּכַ ּ ּּ.  
ָמר ִעיר ָכא ֵליְלָיא, ֵאיָמַתי, ִאם ְיָי ֹלא ִיׁשְ א ְדִאְתַחׁשְ ְעּתָ ׁשַ ָראן , ּּבְ ְוִסְטִרין ְמַזְייִנין ׁשָ

ַעְלָמא ָטאן ּבְ יה ָעֵרל וְמָסֲאָבא, ּוִפְתִחין ְסִתיִמין, ְוׁשָ ל ִסְטִרין ְדָלא ִיְקַרב ּבֵ ְּוִאְתְנִטיר ִמּכָ ּ ּ ,
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר  ִריך , ְ ֹלא יֹוִסיף ָיֹבא ָבך עֹוד ָעֵרל ְוָטֵמא)ישעיה נב(ּכְ א ּבְ ין קוְדׁשָ ְְדַזּמִ ּ ּ

  .ּהוא ְלַאֲעָבָרא לֹון ֵמַעְלָמא
יה ְוָאִזיל . ָעֵרל ְוָטֵמא, ֶּאָלא ּכָֹלא ַחד. ּ ָעֵרל וַמאן ָטֵמאַמאן א ּבֵ ָּדא הוא ְדִאְתַפּתָ ּ ּ ּּ

ֵתיה ֲּאַבְתֵריה ָאָדם ְוִאְנּתְ יָתא. ְּוָגִרימו מֹוָתא ְלָכל ַעְלָמא, ּ ְּוִאיהו ְדַמְסִאיב ַהאי ּבֵ ַעד , ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]345דף [ -ּ

ִריך הו א ּבְ ַּההוא ִזְמָנא ְדַיֲעַבר ֵליה קוְדׁשָ ּ ּ ּ ָמר ִעיר. א ֵמַעְלָמאְּ ך ִאם ְיָי ֹלא ִיׁשְ , ְְבִגין ּכָ
ְוא ַוַדאי   .ּׁשָ
א ֲחֵזי ִּאְתְנִטיל ְלֳקְבָלא חוָלֵקיה ִדְמֵהיְמנוָתא, ְוַיֲעֹקב ָנַסע ֻסּכָֹתה, ּתָ ּ ּ ִתיב . ּ ַמה ּכְ

ִעיָרה, ְלֵעיָלא ו ְלַדְרּכֹו ׂשֵ יֹום ַההוא ֵעׂשָ ב ּבַ ַּוָיׁשָ ּ ל ַחד . ַסע ֻסּכָֹתהּוְכִתיב ְוַיֲעֹקב ָנ, ּ ֶּאָלא ּכָ
ִּאְתְפַרׁש ְלִסְטָרא ִדיֵליה ִעיר, ּ ו ְלִסְטָרא ְדׂשֵ ִעיר. ֵעׂשָ ה ָזָרה ֵאל , ַמאן ׂשֵ ָּדא ִהיא ִאּשָׁ

ָּדא ְמֵהיְמנוָתא ִעָלָאה, ְוַיֲעֹקב ָנַסע ֻסּכָֹתה. ִנָכר ּ ּ.  
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ַּוִיֶבן לֹו ָבִית ית ַיֲע)ישעיה ב(, ּכְ י ֶאְלָעָזר. ֹקב ּבֵ ְּדַאְתִקין , ָאַמר ִרּבִ

ְדָקא ְיאות ִפַלת ַעְרִבית ּכְ ּּתְ ה ֻסּכֹת. ּ ּוְלִמְקִנהו ָעׂשָ ָאר ֻסּכֹת ְלַנְטָרא לֹון ְוָדא הוא , ּ ּׁשְ
ּחוָלֵקיה ֵלם. ּ ּוְכֵדין ַוָיֹבא ַיֲעֹקב ׁשָ ֵלם ִמּכָֹלא ְואוְקמוָה. ּ ּׁשָ ּ ֵלם  ַוְיִהי ְבׁשָ)תהלים עו(, ּוְכִתיב. ּ
ְּואוְקמוָה' ֻסּכֹו ְוגו ד . ְּוֹכָלא ָרָזא ָחָדא, ּ ִלים ּכַ ד ֲהָוה ׁשְ יה ְמֵהיְמנוָתא ּכַ ר ִעּמֵ ֵדין ִאְתַחּבֵ ּּכְ ּ

יה ְדִאְתֲחֵזי ֵליה דוְכּתֵ ִּאְתֲעַטר ּבְ ּ ּ ֲהֵדיה. ּ ה ִאְתַעְטַרת ּבַ ּוְכֵדין ַהאי ֻסּכָ ּ ִלים , ּ ְּדֲהָוה ׁשְ
ִלים , ֵמֲאָבָהן נֹויְּדֲהָוה ׁשְ ֵלם, ִמּבְ א. ְּוָדא הוא ׁשָ ֵלם ְלַתּתָ ֵלם ְלֵעיָלא ׁשָ ַמָיא , ׁשָ ׁשְ ֵלם ּבִ ׁשָ

ַאְרָעא ֵלם ּבְ ָלָלא ְדֲאָבָהן. ׁשָ ֵלם ְלֵעיָלא ְדִאיהו ּכְ ּׁשָ ּ ָרֵאל, ּ ְפֶאֶרת ִיׂשְ ְבנֹוי . ּתִ א ּבִ ֵלם ְלַתּתָ ׁשָ
ין ַמָיא. ַּקִדיׁשִ ׁשְ ִלים ּבִ ַאְרָעא, ׁשְ ִלים ּבְ ֵלם ֻסּכֹו ְואוְקמוָהּוְכֵד, ׁשְ ּין ַוְיִהי ְבׁשָ ִּמָיד ַמה . ּ

ִתיב ַוֵתֵצא ִדיָנה ַבת ֵלָאה ְּואוְקמוָה ַחְבַרָייא, ּכְ ּ.  
א ֲחֵזי ְנָיין ָדא ִמן ָדא, ּתָ ן ְלֵעיָלא ְוֻכְלהו ְמׁשַ ה ַדְרִגין ְוִסְטִרין ִמְתָפְרׁשָ ּמָ ּּכַ ּ ּ ּ ֵחיָוון . ּ

ְנָיין ִאֵלין ֵמִאֵלין ְּמׁשַ ל ַחד ְוַחד ִּאֵל, ּ ְלָטָאה ַעל ִאֵלין וְלִמְטַרף ַטְרִפין ּכָ ּין ְמַקְטְרִגין ְלׁשַ ּ ּ
ין. ְּלִזיֵניה ין ִמְתָפְרׁשִ ה ַדְרּגִ ּמָ ְטָרא ְדרוָחא ְמָסֲאָבא ּכַ ִּמּסִ ַמן ְלַקְטְרָגא ִאֵלין , ּ ְּוֻכְלהו ּכָ ּּ

ִתיב , ָּלֳקֵביל ִאֵלין ׁשֹו)דברים כב(ְּדָהא ּכְ ּר וַבֲחֹמר ַיְחָדו ֹלא ַתֲחרׁש ּבְ ָרן , ּ ְּדַכד ָקא ִמְתַחּבְ
  .ְמַקְטְרֵגי ַעְלָמא

א ֲחֵזי ין, ְוּתָ ִסְטִרין ַקִדיׁשִ א ְדַדְרִגין ְמָסֲאִבין ָלאו ִאיהו ֶאָלא ְלַקְטְרָגא ּבְ יאוְבּתָ ּּתִ ּ ּּ .
א ַּיֲעֹקב ְדִאיהו ַקִדיׁשָ ּ ֲהֵדיה, ּ ַמן ֵליה ְוִקְטְרגו ּבַ ְלהו ּכָ ּּכֻ ּ ּ ּ ַקְד. ּ ֵכיה ִחְוָיאּבְ ָמה , ִּמיָתא ָנׁשְ ּכְ

ַכף ֻיִרכֹו ע ּבְ ֵכיה ֲחמֹור, ְּדַאּתְ ָאֵמר ַוִיּגַ א ָנׁשְ ּתָ   .ַּהׁשְ

  א''דף קעג ע
י ִחְוָיא ן ִאיהו ָקִאים ְלַגּבֵ ּמָ ְטָרא , ּּתַ ְמעֹון ְוֵלִוי ְדָאתו ִמּסִ א ׁשִ ּתָ ) א''דף קעג ע(ַּהׁשְ

יה  ָיא ָקְיימו ְלַגּבֵ ְּדִדיָנא ַקׁשְ ּ ְייהוּ ְפָיא ַקּמַ ָכל ִסְטִרין ְוִאְתּכַ ִליטו ֲעלֹוי ּבְ ְּדֲחמֹור ְוׁשַ ּ ָמה . ּּ ּכְ
נֹו ָהְרגו ְלִפי ָחֶרב ֶכם ּבְ ְמעֹון ְדֲהָוה . ְּדַאּתְ ָאֵמר ְוֶאת ֲחמֹור ְוֶאת ׁשְ ּ ַמָזֵליה )שור(ְּוׁשִ  )איהו(ּ

יה, ׁשֹור ִגין ְדָלא ִיְתַח, ֲּאָתא ַעל ֲחמֹור ְוִקְטֵרג ּבֵ ֲחָדאּּבְ רון ּכְ ח ִאיהו ְמַקְטְרָגא , ּּבְ ּכַ ּתַ ְּוִאׁשְ
  .ִּדיֵליה

ִזיב ּתְ ְּוֻכְלהו ָאֵתי ְלַקְטְרָגא ֵליה ְלַיֲעֹקב ְוִאׁשְ ּ ִליט ֲעַלְייהו, ּ ּוְלָבַתר ִאיהו ׁשַ ּ ְלָבַתר . ּּ
ְטָרא ְדֲחמֹור ֲחמֹוִרים ְדֻכְלהו ִמּסִ ִלים ּבַ ּתַ ֲּאָתא ׁשֹור ְוִאׁשְ ּ ּוִמְצַרִים , ּיהו ׁשֹורּיֹוֵסף ְדִא. ּּ

הו  ְּדִאינון ֲחמֹוִרים ִדְכִתיב ּבְ ּ ּ ָרם)יחזקאל כג(ּ ׂשָ ר ֲחמֹוִרים ּבְ ׂשַ ר ּבְ   . ֲאׁשֶ



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]346דף [ -ּ

ין ִאינון ֲחמֹוִרים ֵני ַיֲעֹקב ָנְפלו ּבֵ ְּוַעל ָדא ְלָבַתר ּבְ ּ ֲהַדְייהו, ּ ִגין ְדִאְזַדַווג ׁשֹור ּבַ ּּבְ ּ ּ ּ ,
ְרַמָייא וִבׂשְ כו לֹון ּגַ ְּוָנׁשְ ִמְלַקְדִמין וַבַדר ְלִאינון ֲחמֹוִרים . ָראּ ַּעד ְדִאְתַער ֵלִוי ּכְ ּ ּ ּ א ''ס(ּ

ן, ּ ְלַכְפָיא לֹון ְוָתַבר ּתוְקֵפהֹון ֵמַעְלָמא)דאזדווגו ּמָ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְּוַאִפיק ְלׁשֹור ִמּתַ
ה ֶאת ַעְצמֹות יֹוֵסף ִעּמֹו)שמות יג( ח מׁשֶ   .ּ ַוִיּקַ

א ֲחֵזי ד, ּתָ ַקְדִמיָתא ַעל ַההוא ֲחמֹורּכַ ְמעֹון ּבְ ָזרו, ּ ֲאָתא ׁשִ ִּאְתַער ֲעֵליהֹון ַדם ְדִאְתּגַ ּ ּּ ,
ל ָזָכר ּוְלָבַתר ַוַיַהְרגו ּכָ ִריך הוא ַעל ְיָדא ְדֵלִוי. ּּ א ּבְ ַגְווָנא ָדא ֲעַבד קוְדׁשָ ּּכְ ּ ה, ְּ . ָּדא מׁשֶ

ִמְצַרִים ִאינון ֲחמֹוִרים ּבְ ַקְדִמיָתא ַד. ּּבְ ֶאֶרץ )שמות יג(ּוְלָבַתר , םּּבְ כֹור ּבְ ל ּבְ ּ ַוַיֲהֹרג ְיָי ּכָ
ִתיב. 'ִמְצַרִים ְוגו ַהאי ֲחמֹור ּכְ ם , ָהָכא ּבְ ֶהְמּתָ ל ּבְ ל ַטָפם ְוֶאת ּכָ ל ֵחיָלם ְוֶאת ּכָ ְּוֶאת ּכָ

ִתיב. 'ְוגו ִאינון ֲחמֹוִרים ּכְ ָמלֹו)שמות יב(, ָּהָתם ּבְ ֵלי ֶכֶסף וְכֵלי ָזָהב וׂשְ ּ ּכְ שמות (, ּוְכִתיב, תּ
ם ְוֹצאן וָבָקר ְוגו)יב   .'ּ ְוַגם ֵעֶרב ַרב ָעָלה ִאּתָ

ְמעֹון ְוֵלִוי י ַהאי ֲחמֹור, ְוׁשִ ל ִאינון ֲחמֹוִרים, ָּדא ָקִאים ְלַגּבֵ י ּכָ ְלהו , ְּוָדא ָקִאים ְלַגּבֵ ּּכֻ ּ
נ ּקְ א ְוִאְתּתַ ֲהֵדיה ְדַיֲעֹקב ַקִדיׁשָ ָפא ּבַ ּתְ ּתַ עו ְלִאׁשְ ּּבָ ּ ּ ָכא ֵליהּ ּו ְלַנׁשְ ְבנֹוי ָקִאים , ּ ְּוִאיהו ּבִ

חֹוֵתיה ְייהו ְוַכִייף לֹון ּתְ ְּלַגּבַ יך ֵליה ְוִלְבנֹוי. ּּ ו ָנׁשִ א ְדֵעׂשָ ּתָ ַּהׁשְ יה, ְ ַּמאן ָיקום ְלַגּבֵ ַיֲעֹקב , ּ
ְטָרא ָדא. ְויֹוֵסף ְטָרא ָדא ְוָדא ִמּסִ ית ַי)עובדיה א(, ִּדְכִתיב. ָּדא ִמּסִ ֲּעֹקב ֵאׁש וֵבית  ְוָהָיה ּבֵ

ו ְלַקׁש ְוגו   :'ּיֹוֵסף ֶלָהָבה וֵבית ֵעׂשָ
ֵני ַיֲעֹקב ר ְסִביבֹוֵתיֶהם ְוֹלא ָרְדפו ַאֲחֵרי ּבְ ת ֱאלִהים ַעל ֶהָעִרים ֲאׁשֶ עו ַוְיִהי ִחּתַ ַּוִיּסָ ּ ּ .

י ׁשֵ ּנְ ְלהו ֲהוו ִמְתּכַ י יֹוֵסי ּכֻ ָּאַמר ִרּבִ ּ ְבִקין לֹוןְּוַכד ֲהוו ַחְגֵרי ַזְייֵני ְקָרָב, ּ ֵתי ְוׁשַ , ּא ֲהוו ְמַרּתְ
ֵני ַיֲעֹקב ך ְולא ָרְדפו ַאֲחִרי ּבְ ּוְבִגין ּכָ ְּ:  

ָכר ְוגו ָכר. 'ָּהִסירו ֶאת ֱאלֵהי ַהּנֵ ֶכם ָמאֵני , ָּהִסירו ֶאת ֱאלֵהי ַהּנֵ ִּאֵלין ִאינון ְדָנְטלו ִמּשְׁ ּ ּ ּ
ְסָפא ְוַדֲהָבא ְדֲהָוה ָחִקיק ֲעַלְייהו ַטֲעָוא ִד ּּכַ ּ י ְיהוָדה ָאַמר. ְלהֹוןּ ְסָפא , ִּרּבִ ַּטֲעָוון ֲהוו ִמּכַ ּ

ן. ְוַדֲהָבא ּמָ ְטָרא ְדֲעבֹוָדה ָזָרה, ְוַיֲעֹקב ַאְטִמין לֹון ּתַ ִגין ְדָלא ִיְתַהּנון ִמּסִ ּּבְ ּ ְּדָאִסיר ֵליה , ּ ּ
יה ְלָעְלִמין י ִמּנֵ   .ְּלַבר ָנׁש ְלִאְתַהּנֵ

י ִחְזִקָיה י ְיהוָדה ְוִרּבִ ִּרּבִ ָאְרָחאּ י ְיהוָדה, ּ ֲהוו ָאְזֵלי ּבְ י ִחְזִקָיה ְלִרּבִ ָּאַמר ִרּבִ ַמאי , ּ
ר ָזָהב ְוֶאֶבן )שמואל ב יב(, ִדְכִתיב ּכַ ָקָלה ּכִ ם ֵמַעל ֹראׁשֹו וִמׁשְ ח ֶאת ֲעֶטֶרת ַמְלּכָ ּ ַוִיּקַ ּ ּ

ִהי ַעל ֹראׁש ָדִוד ֵני ַעּמֹון ִמְלּכֹ, ְוָתִניָנן. ְּיָקָרה ַוּתְ ּקוץ ּבְ ֵמיהּׁשִ ְּוָדא הוא ֲעֶטֶרת . ּם ׁשְ
ם ִהי ַעל ֹראׁש ָדִוד. ַמְלּכָ ּקוץ. ַּמאי ַטֲעָמא ַוּתְ ִתיב ׁשִ ּוַמאי ַטְעָמא ּכְ ָאר ַטֲעָוון . ּ ׁשְ ְּדָהא ּבִ

ים ִתיב ֱאֹלֵהי ָהַעּמִ ַמָיא עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה ּכְ , ֵאל ַאֵחר, ֵאל ֵנָכר, ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים, ַעּמְ
ּקוץ ַחדּוְבַהאי ָאַמ   .ּר ׁשִ

ִריך , ָּאַמר ֵליה א ּבְ ַמָייא עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה ָהִכי ָקָרא לֹון קוְדׁשָ ְוְבָכל ַטֲעָוון ַעּמְ ּ ּ
לוֵליֶהם)דברים כג(, ִּדְכִתיב, ּהוא ּקוֵציֶהם ְוֶאת ּגִ ְראו ֶאת ׁשִ ּ ַוּתִ ּ ח ֶאת . ּּ ּוַמה ְדָאַמר ַוִיּקַ ּ ּ

ם ְּדִאיהו ִמ, ֲעֶטֶרת ַמְלּכָ ָּהִכי הוא ַוַדאי, ְלּכֹוםּ י ַעד ְדָלא ִאְתְגַייר. ּ ּתִ י ַהּגִ ֶּאָלא ִאיּתַ ּ ֵדין , ּ ּכְ
ַבר ָלה ְלַההוא ֲעֶטֶרת ְדִאיהו ִמְלּכֹום ִּאיהו ּתָ ּ ּ ּ ַּההוא ִדיוְקָנא ְדֲחִקיק ֲעָלה וָפִגים ָלה, ּ ּ ּ ּ ּ ּ .



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]347דף [ -ּ

ה ְוֲהַות  י ִמּנָ ר ְלִאְתַהּנֵ ֵדין ִאיהו ֲעַבד ָלה ֵהיּתֵ ּּכְ ּ יהּ א ֲחֵזי. ַּעל ֵריׁשֵ ֵני ַעּמֹון, ְוּתָ ּקוץ ּבְ , ּׁשִ
ְתָרא סוְרָטא ֲהָוה ָחִקיק ַעל ַההוא ּכִ ַּחד ִחְוָיא ּבְ ּקוץ זוֲהָמא, ּ ך ִאְקֵרי ׁשִ ּוְבִגין ּכָ ּ ְּ.  

  ב''דף קעג ע
י ִיְצָחק ָאַמר ָכר, ִרּבִ ין ְדֲהוו ַמְייֵת, ָּהִסירו ֶאת ֱאלֵהי ַהּנֵ ָאר ָנׁשִ ִּאֵלין ׁשְ ּ ל ּ ַגַוְייהו ּכָ ּי ּבְ ּ

ָזן ִדְלהֹון ָכר. ְּנַבְזּבְ ל ֱאֹלֵהי ַהּנִ נו ֶאל ַיֲעֹקב ֶאת ּכָ ִתיב ַוִיּתְ ְּוַעל ָדא ּכְ ין. ּּ ל , ִּאֵלין ָנׁשִ ּכָ
ָזן ְוָכל ַטֲעָוון ְדַדֲהָבא ְוַכְסָפא ְּנַבְזּבְ ִגין ְדָלא , ַּוִיְטמֹון אֹוָתם ַיֲעֹקב. ּ ן ִּיְתַהּנו) ב''דף קעג ע(ּּבְ

ָלל ְטָרא ְדֲעבֹוָדה ָזָרה ּכְ   .ִּמּסִ
א ֲחֵזי ֹכָלא ֲהָוה, ּתָ ִלים ּבְ ַבר ׁשְ ְּדַיֲעֹקב ּגְ ִריך הוא, ּ א ּבְ קוְדׁשָ יה ּבְ ק ּבֵ ְּוֲהָוה ִמְתַדּבַ ּ ּ ַמה . ְּ

ִתיב יֹום ָצָרִת, ּכְ ַח ָלֵאל ָהעֹוֶנה אֹוִתי ּבְ ם ִמְזּבֵ ה ׁשָ ית ֵאל ְוֶאֱעׂשֶ י ַוְיִהי ְּוָנקוָמה ְוַנֲעֲלה ּבֵ
י ר ָהָלְכּתִ ֶדֶרך ֲאׁשֶ ִדי ּבַ ְִעּמָ נו ֶאל ַיֲעֹקב, ּ ִּמָיד ַוִיּתְ ּ א . ּ ָחא ְלקוְדׁשָ ּבָ ר ָנׁש ְלׁשַ אן ְדָבֵעי ּבַ ִּמּכָ ּ

יה ין ְוַעל ָטָבאן ְדֲעַבד ִעּמֵ ִריך הוא וְלאֹוָדָאה ֵליה ַעל ִנּסִ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַוְיִהי , ְ
ֶדֶרך ִדי ּבַ ְִעּמָ יּ ר ָהָלְכּתִ   . ֲאׁשֶ
א ֲחֵזי ית ֵאל ְוגו, ּתָ ִתיב ְוָנקוָמה ְוַנֲעֶלה ּבֵ ַקְדִמיָתא ּכְ ֲהֵדיה', ּּבְ נֹוי ּבַ ּוְלָבַתר . ַּאְכִליל ּבְ

ה ִתיב ְוַנֲעׂשֶ ַח ְוָלא ּכְ ם ִמְזּבֵ ה ׁשָ ִתיב ְוֶאֱעׂשֶ ָלָלא ָדא. ּכְ ְּדַאִפיק לֹון ִמּכְ ִגין , ַמאי ַטְעָמא, ּ ּבְ
ְּדֲעֵליה  ִפַלת ַעְרִבית. ֲּהָוה ִמָלהּ ָחא ְוֲעֵליה ֲהָוה . ַּוַדאי, ַּיֲעֹקב ַאְתִקין ּתְ ְּוִאיהו ֲעַבד ַמְדּבְ ּ

יה ְדֲאחוָה, ִּמָלה ל ִאינון ָעְקִתין ִמן יֹוָמא ְדָעַרק ַקּמֵ ּוְבִגין ְדִאיהו ָעַבר ּכָ ּ ּ ּ ּ ּ ִּדְכִתיב ַוְיִהי . ּ
י ר ָהָלְכּתִ ֶדֶרך ֲאׁשֶ ִדי ּבַ ְִעּמָ ִּאינון ָאתו ְלָבַתר ְלַעְלָמאְו, ּ ֲהֵדיה. ּ ְּוַעל ָדא ָלא ָאִעיל לֹון ּבַ ּ .

י ֶאְלָעָזר ָאַמר א, ִרּבִ אן ַמאן ְדִיְתֲעִביד ֵליה ִנּסָ ִּמּכָ ֵעי ְלאֹוָדָאה, ּ ַּמאן ְדָאִכיל . ִּאיהו ּבָ
ָפתֹוָרא ֵעי ְלָבְרָכא, ַנֲהָמא ּבְ   :יְּוָלא ָאֳחָרא ְדָלא ָאִכיל ִמיִד, ִּאיהו ּבָ

ַח ְוגו ם ִמְזּבֵ א ֲחֵזי', ַּוִיֶבן ׁשָ ַח, ּתָ ם ִמְזּבֵ ִתיב ַוִיֶבן ׁשָ ִתיב , ּּכְ יק )בהני מדבחן(ְוָלא ּכְ ּ ְדַאּסִ
ָנא, ֲּעֵליה ִנְסִכין ְוֲעָלָוון ּקְ א ְדִאְתֲחֵזי ְלִאְתּתַ ִגין ְדַאְתִקין ַההוא ַדְרּגָ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ ַח ַלְיָי. ּ , ִמְזּבֵ

א ִעָלָאהְּלַאְתָקָנא ַדְרּגָ ַדְרּגָ ָרא ֵליה ּבְ ָאה ְלַחּבְ ּתָ ּא ּתַ א , ּ ַח ָדא ַדְרּגָ ם ִמְזּבֵ ְּוַעל ָדא ַוִיֶבן ׁשָ ּּ
ָאה ּתָ א ִעָלָאה. ּתַ ַּלְיָי ָדא ַדְרּגָ ית ֵאל. ּ קֹום ֵאל ּבֵ ָמא ִעָלָאה, ַּוִיְקָרא ַלּמָ ׁשְ ָמא ָדא ּכִ . ּׁשְ

ה  ִאּמָ ֵדין ּכְ ִגין ְדַכד ִאְתַנֲהָרא ּכְ ה ְוֹכָלא ַחדּּבְ ּתָ ּּבִ ּ.  
ם ִנְגלו ֵאָליו ָהֱאלִהים י ׁשָ א, ּּכִ ִכיְנּתָ ׁשְ חו ֶאָלא ּבִ ּכָ ּתַ ִגין ְדִאינון ָלא ִאׁשְ ּּבְ ּ ּ ְּדָהא , ּ

א ִכיְנּתָ ֲהֵדי ׁשְ ִדיר ּבַ ֵחי ּתָ ּכְ ּתַ ְבִעין ֲהוו ְדִאינון ִמׁשְ ּׁשִ ּ ְדָרֵאי ַסֲחָרִניה , ּ ְבִעין ַקּתַ ְּוׁשִ
א ִכיְנּתָ ְלָיאְו. ִּדׁשְ ַאְתָרא ָדא ְדִאְתּגַ ם ִנְגלו ֵאָליו ָהֱאֹלִהים ּבְ י ׁשָ ַּעל ָדא ּכִ ּ ּ ִתיב , ּ ְּדָהא ּכְ

ב ָעָליו ה ְיָי ִנּצָ   :ְוִהּנֵ
ר ִאּתֹו ר ִדּבֶ קֹום ֲאׁשֶ ּמָ ַּוַיַעל ֵמָעָליו ֱאֹלִהים ּבַ ְמעֹון ָאַמר, ּ י ׁשִ אן ְדִאְתֲעִביד , ִרּבִ ִּמּכָ

ֲהֵד א ּבַ א ֲחֵזי. י ֲאָבָהןְּרִתיָכא ַקִדיׁשָ א ִעָלָאה ְדַקְייָמא , ְוּתָ ַּיֲעֹקב ִאיהו ְרִתיָכא ַקִדיׁשָ ּ ּּ
ְלחֹודֹוי, ְלַאְנָהָרא ְלִסיֲהָרא ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַוַיַעל ֵמָעָליו ֱאלִהים. ְּוִאיהו ְרִתיָכא ּבִ ּ.  



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]348דף [ -ּ

ר לֹו ֱאֹלִהים ְקר)דברים ד(, ָּפַתח ְוָאַמר י ִמי ּגֹוי ָגדֹול ֲאׁשֶ ְיָי ֱאֹלֵהינו  ּכִ ֹּוִבים ֵאָליו ּכַ
ָכל ָקְרֵאנו ֵאָליו א ֲחֵזי. ּּבְ ִריך הוא, ּתָ א ּבְ י קוְדׁשָ ָרֵאל ַקּמֵ ה ִאינון ֲחִביִבין ִיׂשְ ּמָ ּּכַ ּ ְּדֵלית , ְּ

ַמע לֹון ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה ְדַעְלָמא ְדִאית ֵליה ֱאָלָהא ְדִיׁשְ ָכל ַעּמִ ן ּבְ ָּלך ַעם ְוִליׁשָ ּ ּ ּ ְ ,
א  ְעּתָ ָכל ׁשַ ָרֵאל ּבְ ָלא ְצלֹוְתהֹון וָבעוְתהֹון ְדִיׂשְ ין ְלַקּבְ ִריך הוא ַזּמִ א ּבְ ָמה ְדקוְדׁשָ ּּכְ ּ ּ ּ ְּ

ָעאן ַמע ְצלֹוָתא ְדִאינון ּבָ ְּדִאְצְטִריך לֹון ְלִמׁשְ א ִדְלהֹון, ְ ִגין ַההוא ַדְרּגָ ּּבְ ּ.  
א ֲחֵזי ִריך הו, ַיֲעֹקב, ּתָ א ּבְ ָּקֵרי ֵליה קוְדׁשָ ּ ָרֵאל, אְּ ְמך עֹוד . ִיׂשְ ֵרא ׁשִ ִָדְכִתיב לא ִיּקָ ּ

ֶמך ָרֵאל ִיְהֶיה ׁשְ י ִאם ִיׂשְ מֹו. ַָיֲעֹקב ּכִ א, ַּמאן ַוִיְקָרא, ַּוִיְקָרא ֶאת ׁשְ ִכיְנּתָ ָמה . ָּדא ׁשְ ּכְ
ה ָרֵאל ְדָה. ַּויֹאֶמר לֹו ֱאֹלִהים. ְּדַאּתְ ָאֵמר ַוִיְקָרא ֶאל מׁשֶ ִלים ְּלֵעיל אֹוִקיְמָנא ִיׂשְ ּתְ ּא ִאׁשְ

ְדָקא ְיאות ֹכָלא ּכְ ּּבְ ָמא ָדא, ּ ׁשְ ִלים ּבִ ּתְ יה ְוִאׁשְ ַדְרּגֵ ַלק ּבְ ּוְכֵדין ִאְסּתַ ְּוַעל ָדא ַוִיְקָרא ֶאת , ּּ ּ
ָמר ָרֵאל ְוָהא ִאּתְ מֹו ִיׂשְ   .ׁשְ

ָאְרָחא י יֹוֵסי ֲהוו ָאְזֵלי ּבְ י ֶאְלָעָזר ְוִרּבִ י, ִּרּבִ י יֹוֵסי ְלַרּבִ ַּוַדאי ָהא ,  ֶאְלָעָזרָאַמר ִרּבִ
ֵליָמא ְדֲאָבָהן ִאיהו ְּדֲאַמְרּתְ ְדַיֲעֹקב ׁשְ ּ ּ ָרֵאל, ְּוִאיהו ָאִחיד ְלָכל ִסְטִרין, ּ ֵמיה ִיׂשְ , ְּוָקָרא ׁשְ

ֶמך ָרֵאל ִיְהֶיה ׁשְ י ִאם ִיׂשְ ְמך עֹוד ַיֲעֹקב ּכִ ֵרא ׁשִ ָוְכִתיב לא ִיּקָ ָ מֹו . ּ ּוְכִתיב ַוִיְקָרא ֶאת ׁשְ ּ
ָרֵא ה ִזְמִנין. לִיׂשְ ַכּמָ ִריך הוא ְוָקָרא ֵליה ַיֲעֹקב ּבְ א ּבְ אי ַאֲהַדר קוְדׁשָ ַּאּמַ ּ ְּוֹכָלא ָקרון , ְּ ּ

ִמְלַקְדִמין ֵּליה ַיֲעֹקב ּכְ ְמך עֹוד ַיֲעֹקב, ִאי ָהִכי. ּּ ֵרא ׁשִ ַָמהו ְולא ִיּקָ ּ.  
ִפיר ָקא ֲאַמְרּתְ, ָּאַמר ֵליה ִאיׁש ִמְלָחמֹות  ְיָי)ישעיה מב(, ָּפַתח ְוָאַמר. ּׁשַ ּבֹור ֵיֵצא ּכְ ּגִ  ּכַ
ַּהאי ְקָרא אוְקמוָה, ָיִעיר ִקְנָאה א ֲחֵזי. ּ ּבֹור ֵיֵצא, ֲאָבל ּתָ ּגִ ֵעי ֵליה, ּכַ ּבֹור ִמּבָ ִאיׁש . ּּגִ ּכְ

ֵעי ֵליה, ִמְלָחמֹות   .ִּאיׁש ִמְלָחמֹות ִמּבָ

  א''דף קעד ע
ָכל ֲאַתר ַרֲחֵמי ִאיה ָמר ְיָי ּבְ ִריך הוא) א''דף קעד ע(ַּוַדאי , ּוֶּאָלא ָהא ִאּתְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְיָי , ְּ

ֵמיה ִאיהו ּׁשְ ִמי)ישעיה מב(, ִּדְכִתיב, ּ ֵמיה , ּ ֲאִני ְיָי הוא ׁשְ ְּוָחִמיָנן ִדְלִזְמִנין ִאְתְקֵרי ׁשְ ּ
ָכל ֲאַתר ַעְלָמא. ֱּאלִהים ְוהוא ִדיָנא ּבְ ִאין ּבְ ִזְמָנא ְדַאְסִגיאו ַזּכָ ֶּאָלא ּבְ ֵמיה ְוִאְתְקֵרי ְיָי, ּ ּ ׁשְ

ָמא ְדַרֲחֵמי ׁשְ ַעְלָמא. ּבִ ּוְבִזְמָנא ְדַאְסִגיאו ַחָייִבין ּבְ ּ ָמא , ּ ׁשְ ֵמיה ְוִאְתְקֵרי ּבִ ֱּאֹלִהים ׁשְ
ַאְרָעא ָאֳחָרא. ֵּדֱאלִהים ְנִאין ְוָלא ֲהָוה ּבְ ין ׂשָ ִזְמָנא ְדַיֲעֹקב ָלא ֲהָוה ּבֵ ך ּבְ ָּקֵרי ֵליה , ְּכָ
ָרֵאל ְנִאיןְוַכ. ִיׂשְ ין ׂשָ ַאְרָעא ָאֳחָרא ָקֵרי ֵליה ַיֲעֹקב, ד ֲהָוה ּבֵ   .ּאֹו ּבְ

ָבא ִמָלה, ָּאַמר ֵליה ֵרא. ֲּעַדִיין ָלא ִאְתַייׁשְ ּוַמאי . ְּוָהא ֲאַנן ָקִריָנן ֵליה, ִּדְכִתיב ֹלא ִיּקָ
ַאְרָעא ָאֳחָרא ָקֵרי ֵליה ַיֲע ְנִאין אֹו ּבְ ין ׂשָ ַּדֲאַמְרּתְ ְדַכד ֲהָוה ּבֵ א ֲחֵזי. ֹקבּ ִתיב, ּתָ , ּכְ

ַנַען)בראשית לז( ֶאֶרץ ּכְ ֶאֶרץ ְמגוֵרי ָאִביו ּבְ ב ַיֲעֹקב ּבְ ּ ַוֵיׁשֶ ַאְרָעא ָאֳחָרא, ּ   .ְוָהא ָלא ֲהָוה ּבְ
ָמר, ָּאַמר ֵליה ַקְדִמיָתא ִאּתְ ִריך הוא ְלִזְמִנין ִאְתְקֵרי ְיָי, ָהא ּבְ א ּבְ ָמה ְדקוְדׁשָ ּּכְ ְּ ,
ָרֵאל וְלִזְמִנין ִאְקֵרי ַיֲעֹקב ְוֹכָלא . ֵרי ֱאֹלִהיםּוְלִזְמִנין ִאְתְק ָּהִכי ָנֵמי ְלִזְמִנין ִאְקֵרי ִיׂשְ ּ
ין ְיִדיָען ַדְרּגִ ְמך עֹוד ַיֲעֹקב. ּבְ ֵרא ׁשִ ָמר לא ִיּקָ ָוַמה ְדִאּתְ ּ ָמא ָדא, ּ ׁשְ ָבא ּבִ   .ְלִאְתַיּשְׁ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]349דף [ -ּ

ִתיב, ִאי ָהִכי, ָּאַמר ֵליה ְמך ַאְבָרם ְוָהָיה  ְוֹלא ִי)בראשית יז(, ָהא ּכְ ֵרא עֹוד ֶאת ׁשִ ָּקָ

ְמך ַאְבָרָהם ִתיב ְוָהָיה, ָּאַמר ֵליה. ָׁשִ ָמא. ָהָתם ּכְ ַההוא ׁשְ ְּוַעל ָדא ָקְייָמא ּבְ ֲאָבל ָהָכא . ּ
ִתיב ְוָהָיה ֶמך, ָלא ּכְ ָרֵאל ִיְהֶיה ׁשְ י ִאם ִיׂשְ ֶָאָלא ּכִ ָרֵאל. ּ ְמך ִיׂשְ ִתיב ְוָהָיה ׁשִ , ְָוָלא ּכְ

י ֵליהְוֲא ִזְמָנא ָחָדא ַסּגֵ ִּפילו ּבְ ּ ך, ּ ך וְלִזְמִנין ּכָ ן ִדְלִזְמִנין ּכָ ּכֵ ל ׁשֶ ְּכָ ְּ נֹוי . ּ ְּוַכד ִאְתַעְטרו ּבְ ּ
ין ִעָלִאין ַדְרּגִ ְלקו ּבְ ֹכֲהֵני ְוֵליָוֵאי ְוִאְסּתַ ּּבְ ִדיר, ּּ ָמא ָדא ּתָ ׁשְ ֵדין ִאְתַעַטר ּבִ   .ּּכְ

ַּעד ְדֲהוו ָאְזֵלי י ֶאְלָעָזרָּאַמר ֵליה, ּ י יֹוֵסי ְלִרּבִ ָמר ְדַכד ִמיַתת ָרֵחל ָנְטָלא ,  ִרּבִ ָּהא ִאּתְ
ְדָקא ְיאות ְבִטין ּכְ ְתֵריַסר ׁשִ ָנא ּבִ ּקְ יָתא ַמאן ְדִאְצְטִריך ְלִאְתּתַ ּּבֵ אי ִמיַתת ָרֵחל ִמָיד. ְּ , ַּאּמַ

ְדָקא ְיאו, ָּאַמר ֵליה א ִמְתַעְטָרא ּכְ ִכיְנּתָ ָּהא ְלֶמֱהֵוי ׁשְ ֵמָחה וֵביה ּ ִנים ׂשְ ּת וְלֶמֱהֵוי ֵאם ַהּבָ ּ ּ
ְרָיא  ָנא)לעילא(ׁשַ ּקָ יָתא וְלִאְתּתַ ַמֲעָרב ְוָלא . ּ ְלַנְטָלא ּבֵ ִדיר ּבְ ְנָיִמין הוא ּתָ ְּוַעל ָדא ּבִ ּ

  .ְבִסְטָרא ָאֳחָרא
ְבִטין ְתֵריַסר ׁשִ ָנא ּבִ ּקְ ְרָיא ְלִאְתּתַ ּוֵביה ׁשַ ְרָיא ַמְלכוָתא ִד, ּ ּוֵביה ׁשַ ּ ְרִקיָעא ּ

ַאְרָעא מֹוְדָעא ּבְ ּתְ יו ִאיהו, ְּוָרָזא ָדא. ְלִאׁשְ ַקׁשְ מֹוְדָעא ּבְ ּתְ ירוָתא ְדַאְתָיא ְלִאׁשְ ָכל ׁשֵ ּּבְ ּ ּ ּ ,
ַבת ן ִאְתַיּשְׁ ּמָ ה ִדיָנא ְדמֹוָתא וִמּתַ ְּוַעל ָדא ִאית ּבָ ּ ּ ּ.  

יָתא ִאְתֲעִביד ִד ָנא וְלַנְטָלא ּבֵ ּקְ ָעא ְלִאְתּתַ ד ּבָ ָּהָכא ּכַ ַנת ּ ּקְ ן ִאְתּתַ ָרֵחל וָבַתר ּכֵ ּיָנא ּבְ
ָבא ִדיָנא. ְלִאְתַיּשְׁ ְרָיא ּבְ ַאְרָעא ׁשַ מֹוְדָעא ַמְלכוָתא ּבְ ּתְ ָעא ְלִאׁשְ ד ּבָ ַבת . ּּכַ ְוָלא ִאְתַיּשְׁ

אול ְלפום עֹוָבדֹוי ׁשָ ְדָקא ְיאות ַעד ְדִאְתַער ִדיָנא ּבִ דוְכָתא ּכְ ַּמְלכוָתא ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּוְלָבַתר , ּ
ַנתִאְת ּקְ ַבת ַמְלכוָתא ְוִאְתּתַ   .ַּיּשְׁ

א ֲחֵזי יף וְלָבַתר ַנְייָחא, ּתָ ּקִ ירוָתא ּתַ ל ׁשֵ ּּכָ יף. ּ ּקִ ירוָתא ּתַ ָנה ׁשֵ ֹראׁש ַהּשָׁ ְּדָכל . ּּבְ
ל ַחד ְוַחד ְלפום עֹוָבדֹוי ַּעְלָמא ִאְתָדן ּכָ ּוְלָבַתר ַנְייָחא ְסִליָחה ְוִכפוֵרי, ּ ירוָתא . ּּ ִגין ְדׁשֵ ּּבְ ּ
יִפין ּקִ ָמאָלא ְוַעל ָדא ִדינֹוי ּתַ ִּאיהו ִמׂשְ ּ ּוְלָבַתר ִאְתַער ָיִמיָנא ְוַעל ָדא ֲהֵוי ַנְייָחא, ּ ּ.  

ין עֹוְבֵדי  ָאר ַעּמִ ַנְייָחא ַעל ׁשְ ִריך הוא ְלִאְתָעָרא ּבְ א ּבְ ין קוְדׁשָ ּוְלִזְמָנא ְדָאֵתי ַזּמִ ּ ְּ

ֲּעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ָיאּוְלָבַתר ִיְת, ּ ִדיָנא ַקׁשְ ף ֲעַלְייהו ּבְ ּקַ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּּתַ
ִאיׁש ִמְלָחמֹות ָיִעיר ִקְנָאה ָיִריַע ַאף ַיְצִריַח ַעל אֹוְיָביו )ישעיה מב( ּבֹור ֵיֵצא ּכְ ּגִ  ְיָי ּכַ

ר ּבָ ַקְדִמיָתא ְדִאיהו ַרֲחֵמי. ִיְתּגַ ְּיָי ּבְ ּבֹור ְוָלא ִגּבֹור, ּ ּגִ ִאיׁש ִמְלָחמֹות ּו. ּוְלָבַתר ּכַ ְלָבַתר ּכְ
יָצָאה לֹון. ְוֹלא ִאיׁש ִמְלָחמֹות ף ְלׁשֵ ּקַ ִלי ּתוְקָפא ֲעַלְייהו ְוִיְתּתַ ְּלָבַתר ִאְתּגְ ִּדְכִתיב ָיִריַע , ּ

ר ּבָ יֹום )זכריה יד(, ּוְכִתיב. ַאף ַיְצִריַח ַעל אֹוְיָביו ִיְתּגַ ּגֹוִים ָהֵהם ּכְ  ְוָיָצא ְיָי ְוִנְלַחם ּבַ
יֹום ְקָרבִּהָל ְצָרה ְוגו)ישעיה סג(, ּוְכִתיב. ֲחמֹו ּבְ ָגִדים ִמּבָ א ֶמֱאדֹום ֲחמוץ ּבְ   :'ּ ִמי ֶזה ּבָ

 



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]350דף [ -ּ

 ] בשנה51יום [סדר הלימוד ליום כא חשון 
  ב''דף קעד ע

ְנָיִמן ן אֹוִני ְוָאִביו ָקָרא לֹו ּבִ מֹו ּבֶ ְקָרא ׁשְ י ֵמָתה ַוּתִ ה ּכִ ֵצאת ַנְפׁשָ ּי ְיהוָדה ִרּבִ. ַּוְיִהי ּבְ
יֹום ָצָרה ְוֹיֵדַע ֹחֵסי בֹו)נחום א(, ָּפַתח ְוָאַמר ָאה חוָלֵקיה ְדַבר ָנׁש .  טֹוב ְיָי ְלָמעֹוז ּבְ ַּזּכָ ּ ּ

ִריך הוא א ּבְ קוְדׁשָ יה ּבְ ף ּבֵ ּקַ ְּדִאְתּתַ ּ ּ ִריך הוא ִאיהו ּתוְקָפא, ְּ א ּבְ ִגין ְדתוְקָפא ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ ,
ְּואוְקמוָה טֹוב ְי ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ָיּ ָּדא הוא ּתוְקָפא , ְלָמעֹוז.  טֹוב ְיָי ַלּכֹל)תהלים קמה(ּכְ ּ ּ

יה ְיׁשועֹות ְּדִאית ּבֵ ּ יחֹו הוא) ב''דף קעד ע(ּ וָמעֹוז )תהלים כח(, ִּדְכִתיב. ּ ְּיׁשועֹות ְמׁשִ יֹום . ּ ּבְ
ָרֵאל, ָצָרה ין ְלִיׂשְ ָאר ַעּמִ יֹוָמא ְדָעקו ְדָעִקין ׁשְ ּּבְ ּ.  

א ֲחֵזי ִתיב , ּתָ יֹום ָצָרה ַצר ּכֶֹחָכה)משלי כד(ַמה ּכְ ַמאן . ַּמאי ִהְתַרִפיָת. ּ ִהְתַרִפיָת ּבְ
יה ָפא ּבֵ ּקְ ִריך הוא ְדָלא ְלִאְתּתַ א ּבְ ְּדִאְתַרֵפי ְידֹוי ִמקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ יה . ּ ְּוֵהיך ִיְתַקף ַבר ָנׁש ּבֵ ְ

ִריך הוא א ּבְ קוְדׁשָ ּּבְ אֹוַרְי, ְּ אֹוַרְייָתא. יָתאַיְתִקיף ּבְ ף ּבְ ּקַ ְּדָכל ַמאן ְדִאְתּתַ ף , ּ ּקַ ִאְתּתַ
ִאיָלָנא ְדַחֵיי ְקָפא. ּּבְ ָרֵאל ְלִאְתּתַ ְבָיכֹול ָיַהב ּתוְקָפא ִלְכֶנֶסת ִיׂשְ ְּוִאי הוא ִיְתַרֵפי . ּּכִ ּ

ִתיב ִהְתַרִפיָת, ֵמאֹוַרְייָתא יֹום. ַּמה ּכְ ִּאי ִאיהו ִאְתַרֵפי ִמן אֹוַרְייָתא ּבְ ,  ָצָרה ַצר ּכֶֹחָכהּ
יֹוָמא ְדֵייֵתי ֵליה ָעקו ּּבְ א ְדִאיהו ֵחיָלא ְדַעְלָמא, ּ ִכיְנּתָ ְבָיכֹול ָדִחיק ָלה ִלׁשְ ּּכִ ּ ּ ּ.  

א ֲחֵזי, ָדָבר ַאֵחר ַצר ּכֶֹחָכה ָאְרָחא , ּתָ א ְדַבר ָנׁש ִאְתַרֵפי ֵמאֹוַרְייָתא ְוָאִזיל ּבְ ְעּתָ ׁשַ ּּבְ
ָרא ֲע, ְדָלא ַכׁשְ ה ּבַ ּמָ יֹוָמא ְדָעקוּכַ ֵּלי ְדָבבו ְזִמיִנין ֵליה ִלֶמֱהֵוי ֵליה ַקֵטיגֹוִרין ּבְ ּ ּ ּ ְּוֲאִפילו . ּ ּ

ָמֵתיה ְדַבר ָנׁש ְדִאיהו ֵחיָלא ְותוְקָפא ִדיֵליה ִאיהו ָמאֵרי ְדָבבו ְלֳקְבֵליה ִּנׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ִּדְכִתיב ַצר , ּ
יה, ּכֶֹחָכה ִגין ְדִאיהו ַצר ְלַגּבֵ ּּבְ ּ ָאְרֵחי ָאַמר ִרּבִ. ּ א ְדַבר ָנׁש ָאִזיל ּבְ ְעּתָ ׁשַ א ּבְ י ַאּבָ

ְדָקא ְיאות ָנן ּכְ ּקְ ָרא ֵליה , ְּדאֹוַרְייָתא ְוָכל ָאְרחֹוי ִמְתּתַ ה ָסֵניגֹוִרין ָקְייִמין ֲעֵליה ְלַאְדּכָ ּמָ ּּכַ ּ
  .ְלַטב

י ָאֶלף ְלַה)איוב לג(, ָּפַתח ְוָאַמר רֹו ְ ִאם ֵיׁש ָעָליו ַמְלָאך ֵמִליץ ֶאָחד ִמּנִ יד ְלָאָדם ָיׁשְ ּגִ
ַחת ָמָצאִתי ֹכֶפר ּנו ַויֹאֶמר ְפָדֵעהו ֵמֶרֶדת ׁשַ ַּוְיֻחּנְ ּּ הו. ּ ָלא ּבְ ּכָ י ְקָרֵאי ִאית ְלִאְסּתַ ְוִכי , ַּהּנֵ

ִריך הוא א ּבְ ִלי ּכָֹלא ַקֵמי קוְדׁשָ ָּלא ִאְתּגְ ְּ יה ַטב אֹו , ּ ְּדִאיהו ָצִריך ְלַמְלאָכא ְדֵייָמא ַקּמֵ ּ ּ ְּ

ְ ֶאָלא ַוַדאי ִאְצְטִריך.ִביׁש ּ יה. ּ ָרא ְזכו ִדיֵדיה ַקּמֵ יגֹוִרין ְלַאְדּכָ ְּדַכד ִאית ֵליה ְלַבר ָנׁש ַסּנֵ ּ ּ ּ ּ ,
ַחת ָמָצאִתי ֹכֶפר, ּ ַקֵטיגֹוִרין)לבר נש(ְּוָלא ִאית ֵליה  ּנו ַויֹאֶמר ְפָדֵעהו ֵמֶרֶדת ׁשַ ֵדין ַוְיֻחּנְ ּּכְ ּּ ּ.  

א ֲחֵזי ׁשְ, ּתָ ַהאי ְקָרא ּתִ ִריָרא ְדִמָלהּבְ ח ּבְ ִתיב ִאם ֵיׁש ָעָליו ַמְלָאך, ּּכַ ִתיב , ְּכְ ִאי ָלא ּכְ
יר ָיאֹות הוא ִתיב. ַּיּתִ י ָאֶלף ּכְ ּוַמאן ִאיהו, ְֲאָבל ַמְלָאך ֵמִליץ ֶאָחד ִמּנִ ְָדא הוא ַמְלָאך . ּ ּ ּ

ָמאָלא ְסַטר ׂשְ יה ְדַבר ָנׁש ּבִ א ִעּמֵ ִּדְמַמּנָ ּ ְדך ֶאֶלף )תהלים צא(, ִּדְכִתיב, ּ ִָיפֹל ִמּצִ ְּוָדא הוא , ּ
ָמאָלא ְתֵריה וְרָבָבה ִמיִמיֶנך, ִסְטָרא ִדׂשְ ִָדְכִתיב ּבַ ּ ּ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]351דף [ -ּ

י ֶאֶלף ָּדא הוא ֵיֶצר ָהָרע, ֲאָבל ֶאָחד ִמּנִ ְּדִאיהו ֶאָחד ֵמִאּנון , ּ ּ ּ ֶאֶלף ְדֲהוו )דאיהו(ּ ּ
ָמאָלא ִגין ְדִאיהו ָסִליק ְלֵעיָלא ְוָנִט. ִלְסַטר ׂשְ ּּבְ ֹאַרח . ּיל ְרׁשוּ ְּוַעל ָדא ִאי ַבר ָנׁש ָאִזיל ּבְ

ַּההוא ֵיֶצר ָהָרע ִאיהו ֶעֶבד לֹו, ְקׁשֹוט ָמר ִדְכִתיב. ּ ָמה ְדִאּתְ  טֹוב ִנְקֶלה )משלי יב(, ּּכְ
יגֹוָרא. ְוֶעֶבד לֹו ֵדין ִאיהו ָסִליק ְוִאְתֲעִביד ַסּנֵ ִריך הוא, ּּכְ א ּבְ י קוְדׁשָ ְּוָאַמר ַקּמֵ  ְּזכו, ְּ

ֲּעֵליה ְדַבר ָנׁש ִריך הוא ָאַמר. ּ א ּבְ ֵדין קוְדׁשָ ּּכְ ַחת, ְּ ְּפָדֵעהו ֵמֶרֶדת ׁשָ ּ.  
ֵריַקְנָיא ל ָדא ָלא ַאֲהַדר ּבְ ְלָטָאה ֲעלֹוי ְוִליטֹול , ְּוִעם ּכָ ִגין ְדִאְתְיִהיב ֵליה ָאֳחָרא ְלׁשַ ּּבְ ּ ּ

יה ָמֵתיה ִמּנֵ ִּנׁשְ ִגין ְדַאְקִדים חֹובֹוי ְדַהה. ּ ּּבְ ּ ר ָנׁש ְוִאיהו ּכֶֹפר ַעל ַהאיּ ּוא ּבַ ֲּהָדא הוא . ּ
  .ְּלִמְפֵדי ֵליה, ִדְכִתיב ָמָצאִתי ּכֶֹפר

ַּההוא ְזכו ְדֲאַמְרּתְ ִאיהו ֲעֵליה ּכֶֹפר ְלִמְפֵדי ֵליה ְדָלא ֵיחֹות . ָדָבר ַאֵחר ָמָצאִתי ֹכֶפר ּ ּ ּ ּ ּ ּ
יִהּנֹם ְוָלא ְימות ֵעי ֵליה ְלַב. ַּלּגֵ ְּוַעל ָדא ִמּבָ ֹאַרח ְקׁשֹוט וְבִגין ִדְיֵהא ֵליה ּ ּר ָנׁש ְלֵמיַהך ּבְ ּ ּ ְ

ַּההוא ַקֵטיגֹוָרא יגֹוָרא, ּ   .ַסּנֵ
יֹוָמא ְדִכפוֵרי ָרֵאל ּבְ ַגְווָנא ָדא ִיׂשְ ּּכְ ֲהֵדיה, ּ יקו ּבַ ִעיר ְוִאְתַעּסִ ְּדַיֲהֵבי ֵליה ׂשָ ּ ּ ַעד . ּ

ְּדִאְתֲהַדר ֶעֶבד ְלהו ְוָסִליק ְוָסִהיד ַסֲהדוָתא ַק ּ ִריך הואּ א ּבְ י קוְדׁשָ ּּמֵ ְּוִאְתֲעִביד ְלהו , ְּ
יגֹוָרא לֹמה. ַסּנֵ ּ ִאם ָרֵעב ׂשַנֲאך ַהֲאִכיֵלהו ֶלֶחם ְוִאם ָצֵמא )משלי כה(, ְּוַעל ָדא ָאַמר ׁשְ ָ

ֵקהו ַמִים ָמר. ַּהׁשְ   .ְוַעל ַהאי ֵיֶצר ָהָרע ִאּתְ
יֹום ָצָרה ּוְבִגין ָדא ּבְ ד ַבר ָנׁש ִאְתַרֵפי ֵמ, ּ א , אֹוַרְייָתאּּכַ ְבָיכֹול ָדִחיק ֵליה קוְדׁשָ ּּכִ ּ ּ

ֲהֵדיה ְדַההוא ֵיֶצר ָהָרע ְדִאיהו ִאְתֲעִביד ַקֵטיגֹוָרא ִריך הוא ּבַ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ , ה''ַצר ּכַֹח ּכֹ. ַצר ּכֶֹחָכה. ְ
יה ְלַקְטְרָגא ְוִאְתַחַלׁש ֵחיָלא ִגין ְדִאְתָקֵרב ַקּמֵ ּּבְ ּ ּ.  

א ֲחֵזי יֹום ָצָרהטֹוב ְיָי ְלָמעֹו, ּתָ יֹום ָצָרה, ז ּבְ ו . ַמאי ּבְ ד ֲאָתא ֲעֵליה ֵעׂשָ ָּדא ַיֲעֹקב ּכַ ּ
ד ֲאָתא ֲעֵליה ָעקו ְדִדיָנא, ְויֹוֵדַע חֹוֵסי בֹו. ְּלַקְטְרָגא ֵליה ּּכַ א ֲחֵזי. ּ ֵלית ְמַקְטְרָגא , ְוּתָ

ָנה ִזְמָנא ְדַסּכָ ח ֲעֵליה ְדַבר ָנׁש ֶאָלא ּבְ ּכַ ּתַ ִּאׁשְ ּ ּ.  

  א''דף קעה ע
א ֲחֵזי ִריך הוא, ְוּתָ א ּבְ י קוְדׁשָ ִגין ְדַיֲעֹקב ַאַחר ִנְדֵריה ְדָנִדיר ַקּמֵ ּּבְ ּ ּ ּ ף ִדיָנא , ְּ ּקַ ִּאְתּתַ

ַּעל ְיָדא ִדְמַקְטְרָגא ְדַקְטִריג ֲעֵליה ְדַיֲעֹקב ּ ּ ָנה ) א''דף קעה ע(, ּ א ְדַסּכָ ְעּתָ ׁשַ ּוָבָעא ִדיָנא ּבְ
ה ְּדֲהַות ָרֵחל ּבָ ִריך הואָאַמר ַקּמֵ. ּ א ּבְ ּיה קוְדׁשָ ּ ִלים, ְּ ְוָהא , ְּוָהא ַיֲעֹקב ָנַדר ִנְדֵריה ְוָלא ׁשָ

ָכל ַמה ְדִאְצְטִריך עוְתָרא וִבְבִנין ּבְ יף ִמּכָֹלא ּבְ ּקִ ְִאיהו ּתַ ּ ּ ּ ך . ּּ ִלים ִנְדֵריה ְדָנַדר ַקּמָ ְְוָלא ׁשָ ּ ּ
יה א ִמּנֵ ֶלד ָרֵחל . ְּוָלא ָנַסְבּתְ עֹוָנׁשָ הִּמָיד ַוּתֵ ִלְדּתָ ַקׁש ּבְ ַקׁש. ַּוּתְ י ִדיָנא . ַמאי ַוּתְ ְּדִאְתַקּשֵׁ
ֶות י ַמְלַאך ַהּמָ ּבֵ ַהאי. ְְלֵעיָלא ּגַ ׁש ַיֲעֹקב ּבְ ִגין ִדְכִתיב , ַמאי ַטְעָמא. ְוִאְתַעּנַ  )משלי כב(ּּבְ

יך ְחּתֶ ְבך ִמּתַ ּכָ ח ִמׁשְ ה ִיּקַ ֵלם ָלּמָ ְָוִאם ֵאין ְלך ְלׁשַ ָ ּ ָרֵחל ְוִאְתָמַסר ִדיָנא ְּוַעל ָדא ִמיַתת. ָּ
ֶות ְַעל ְיָדא ְדַמְלַאך ַהּמָ ּ.  



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]352דף [ -ּ

א ֲחֵזי ו, ְוּתָ א ְדֲאָתא ֵעׂשָ ְעּתָ ׁשַ ָפחֹות ְוֶאת ַיְלֵדיֶהן ִראׁשֹוָנה . ָמה ֲעַבד, ּּבְ ם ֶאת ַהּשְׁ ַּוָיׂשֶ
ִגין ְדָדִחיל , ַמאי ַטְעָמא. ְוֶאת ֵלָאה ִויָלֶדיָה ַאֲחרֹוִנים ְוֶאת ָרֵחל ְוֶאת יֹוֵסף ַאֲחרֹוִנים ּּבְ

ִפירו ִדיָלה ְוָלא ְיַקְטֵרג ֵליה ֲעָלה, ֲעָלה ְדָרֵחל ׁשַ ע ּבְ ל ַההוא ָרׁשָ ּכַ ְּדָלא ִיְסּתַ ּ ּ ּ ּ ּּ.  
ִתיב ם ֵלָאה ִויָלֶדיָה , ּתו ַמה ּכְ ׁש ּגַ ּגַ ֲחֶויןָ◌ ַוּתִ ּתַ ׁשְ ה ְוַיְלֵדיֶהן ַוּתִ ָפחֹות ֵהּנָ ָנה ַהׁשְ ׁשְ ּגַ ַוּתִ

ֲחוו ּתַ ַּוִיׁשְ י גוְבִריןָנׁשִ, ּ ּמֵ ׁש יֹוֵסף ְוָרֵחל. ּין ִמּקַ ִתיב ְוַאַחר ִנּגַ ָרֵחל ַמה ּכְ ְויֹוֵסף , ֲאָבל ּבְ
יה ְוִאיהו ָחָפא ֲעָלה ֵמי ִאּמֵ ִּמּקַ ּ ִתיב, ּּ ן פֹוָרת )בראשית מט(, ְּוַעל ָדא ּכְ ן פֹוָרת יֹוֵסף ּבֶ ּ ּבֶ ּ

יה. ֲעֵלי ָעִין ְּדַאְסֵגי גוֵפיה ְוָחָפא ַעל ִאּמֵ ּ ּ ע, ֲעֵלי ָעִין. ּּ   .ֲּעֵלי ֵעיָנא ְדַההוא ָרׁשָ
ָנה א ְדַסּכָ ְעּתָ ׁשַ ת ַעל ְיָדא ְדֵיֶצר ָהָרע ְדִקְטֵרג ּבְ ְּוָהָכא ִאְתֲעָנׁשַ ׁש ַיֲעֹקב ַעל , ּ ְוִאְתַעּנַ

ִלים ל ָעקו ַדֲעְברו ֲעֵליה, ִּנְדָרא ְדָלא ׁשָ ָיא ֵליה ְלַיֲעֹקב ִמּכָ ְּוָדא ַקׁשְ ּ ּ ּ ּוְמָנָלן ִדְבִג. ּ ּיֵניה ּ
  .ַּעל ְדֲאָחִרית ִנְדִרי, ָּעַלי ַוַדאי.  ֵמָתה ָעַלי ָרֵחל)בראשית מח(, ִּדְכִתיב, ְּדַיֲעֹקב ֲהָוה

י יֹוֵסי ָאַמר ִתיב, ִרּבִ ם ֹלא ָתֹבא)משלי כז(, ּכְ וי. ּ ִקְלַלת ִחּנָ ְּואוְקמוָה לֹו ּבְ ְּדִאי , ו''ּ
ִּקְלַלת ַצִדיָקא ִהיא ֲּאִפילו ְדָלא ִאְתּכַ, ּ ּ הּ ַּון ּבָ יָון ְדָנְפָקא ִמפוֵמיה ָנַטל ָלה ַההוא ֵיֶצר , ּ ּּכֵ ּ ּ ּ ּּ

ָנה א ְדַסּכָ ְעּתָ ׁשַ ה ּבְ   .ָּהָרע ְוִקְטֵרג ּבָ
ְמָצא ֶאת ֱאֹלֶהיך לא ִיְחֶיה)בראשית לא(, ַיֲעֹקב ָאַמר ר ּתִ ב ְדִאיהו . ָ ִעם ֲאׁשֶ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ
ָּנִטיל ָלה ְלַהִהיא ִמָל, ָלא ֲהָוה ָיַדע אּ ְבִני ָנׁשָ ִדיר ּבִ ְייהו ּתָ ּבַ ח ּגַ ּכַ ּתַ ָטן ְדִאׁשְ ּה ַההוא ׂשָ ּ ּ .

ִניָנן ְטָנא, ְּוַעל ָדא ּתָ ר ָנׁש פוֵמיה ְלׂשִ ח ּבַ ְּלעֹוָלם ֹלא ִיְפּתַ ּ ִגין ְדָנִטיל ַהִהיא ִמָלה , ּ ּּבְ ּ
א ה ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ן ִמָלה ְדָחָכם אֹו ִמָלה ְדַצ. ְּוִקְטֵרג ּבָ ּכֵ ל ׁשֶ ּּכָ ֵרין ִאֵלין , ִּדיָקאּ ְּוַעל ּתְ

ת ָרֵחל   :ִאְתֲעָנׁשַ
י ֵמָתה)קנהב(ַוְיִהי  ה ּכִ ֵצאת ַנְפׁשָ ה . ּ ּבְ ֵצאת ַנְפׁשָ יָון ְדָאַמר ַוְיִהי ּבְ א ְוִכי ּכֵ י ַאּבָ ָּאַמר ִרּבִ ּ

י ֵמָתה יר. ָלא ְיַדְעָנא ּכִ ִגין ְדָלא ַאֲהָדַרת ְלגוָפא ַיּתִ ֶּאָלא ִאְצְטִריך ּבְ ּ יַתת ָרֵחל ִמיַתת ּוִמ, ְ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ּּגוָפא ָמַתְייהו ְוַאַהְדָרן ְלַאְתַרְייהו וּכְ א ְדָנְפֵקי ִנׁשְ ִני ָנׁשָ ִגין ְדִאית ּבְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ,

ב ַנְפׁשֹו )שמואל א ל( ׁשָ ק ותשב רוחו ''ובדפוס ירושלים איתא גם בזוה. לפנינו בקרא רוחו( ַוּתָ
םּ ַוֵי)בראשית מב(,  ֵאָליו)אליו רֹו)שיר השירים ה(, ֵצא ִלּבָ ַדּבְ י ָיְצָאה ּבְ  )מלכים א יז(.  ַנְפׁשִ

ָמה ָמָתה ְוָלא ִאְתַהָדַרת ְלַאְתָרה וִמיַתת ָרֵחל. לא נֹוְתָרה ּבֹו ְנׁשָ ֲּאָבל ַהאי ָנְפַקת ִנׁשְ ּ ּ ּ.  
ן אֹוִני מֹו ּבֶ ְקָרא ׁשְ ַזר ֲעָלה. ַוּתִ יו ְדִדיָנא ְדִאְתּגְ ְּדַקׁשְ ּ ּ יר ֵליה ְוַיֲעֹק. ּ ּב ַאֲהַדר ֵליה ְוָקׁשִ ּ

ָרא ֵליה ִליִמיָנא, ְליִמיָנא ִגין ְדַמֲעָרב ִאְצְטִריך ְלָקׁשְ ּּבְ ן אֹוִני , ְּ ב ְדִאיהו ּבֶ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ
ָיא ן ָיִמין ִאיהו, ִסְטָרא ְדִדיָנא ַקׁשְ ַרת, ּּבֶ יִמיָנא ִאְתַקּשְׁ ָמה . ְּדָהא ּבִ ָאְרָחא ּכְ ְוִאְתְקָבַרת ּבְ

ָמרְדִא ְלָיא ִמיָתָתה וְקבוָרָתה. ּתְ ַּהאי ִאְתּגַ ּ ּ ּ ְלָיא ִמיָתָתה וְקבוָרָתה, ּ ֲּאָבל ֵלָאה ָלא ִאְתּגַ ּ ּ ּ ּ .
ָהן ָרָזא ִאית לֹון ְוָהא אוְקמוָה ע ִאּמָ י ַאְרּבַ ב ְדַהּנֵ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ ּ:  

ָבה ַעל ְקבוָרָתה ב ַיֲעֹקב ַמּצֵ ַּוַיּצֶ ּ י יֹוֵסי, ּ ְסָיא . ְעָמאַמאי ַט, ָאַמר ִרּבִ ִגין ְדָלא ִאְתּכַ ּּבְ
ִריך הוא ַלֲאָחָייא ֵמַתָייא א ּבְ ין קוְדׁשָ ַּאְתָרה ַעד יֹוָמא ְדַזּמִ ּ ּ ָמר ַעד ַהיֹום. ְּ ָמה ְדִאּתְ ַעד , ּּכְ

ׁש   .ַּההוא יֹוָמא ַמּמָ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]353דף [ -ּ

  ב''דף קעה ע
י ְיהוָדה ָאַמר ָגלוְתהֹון ְד, ִּרּבִ א ּבְ ִכיְנּתָ ַּעד יֹוָמא ְדֵתְהַדר ׁשְ ּ ַההוא ֲאַתרּ ָרֵאל ּבְ ָמה , ִּיׂשְ ּכְ

ק)ירמיה לא(, ְדַאּתְ ָאֵמר בו ָבִנים ִלְגבוָלם2 ְוֵיׁש ּתִ ּוה ְלַאֲחִריֵתך ְנֻאם ְיָי ְוׁשָ ּ ְוָדא אֹוָמָאה . ְ
ִריך הוא א ּבְ ְּדאֹוֵמי ָלה קוְדׁשָ ּ ּ לוָתא. ְּ ד ְיתובון ִמן ּגָ ָרֵאל ּכַ ּוְזִמיִנין ִיׂשְ ּ ּ ְלָקְייָמא ַעל , ּ

ןַהִה ּמָ י ּתַ ּיא ְקבוָרה ְדָרֵחל וְלִמְבּכֵ ָרֵאל. ּ לוְתהֹון ְדִיׂשְ ַכאת ַעל ּגָ ָמה ְדִאיִהי ּבָ ּּכְ ְּוַעל ָדא . ּ
ִתיב ְבִכי ָיֹבאו וְבַתֲחנוִנים אֹוִביֵלם ְוגו)ירמיה לא(, ּכְ ּ ּבִ ּ ָכר )ירמיה לא(, ּוְכִתיב. 'ּ י ֵיׁש ׂשָ  ּכִ

ְִלְפעוָלֵתך הו ) ב''דף קעה ע(ּוְבַהִהיא . ּ א ְזִמיַנת ָרֵחל ְדִאיִהי ְבָאְרָחא ְלֶמֱחֵדי ּבְ ְעּתָ ּׁשַ ּ
א ְואוְקמוָה ַחְבַרָייא ִכיְנּתָ ָרֵאל ְוִעם ׁשְ ִיׂשְ ּּבְ ּ ּ:  

ַמע  ְלָהה ִפֶלֶגׁש ָאִביו ַוִיׁשְ ב ֶאת ּבִ ּכַ ָאֶרץ ַהִהיא ַוֵיֶלך ְראוֵבן ַוִיׁשְ ָרֵאל ּבָ ּכֹן ִיׂשְ ׁשְ ַּוְיִהי ּבִ ּ ּּ ּ ּ ְ

ָרֵאל ַו רִיׂשְ ֵנים ָעׂשָ ֵני ַיֲעֹקב ׁשְ ִּיְהיו ּבְ י ֶאְלָעָזר ָאַמר. ּ ָאֶרץ , ִרּבִ ָרֵאל ּבָ ּכֹן ִיׂשְ ׁשְ ַוְיִהי ּבִ
ְּדָהא ֵלָאה ְוָרֵחל ִמיתו, ַהִהיא יָתא ַמאן ְדָנִטיל, ּ   .ְּוָנְטָלא ּבֵ

ֲהָדה ְדִבְלָהה ִכיב ּבַ ך ִדְראוֵבן ָאִזיל ְוׁשָ ְּוִכי ַסְלָקא ַדְעּתָ ּ ּ ּ ל יֹוָמא ְדֵלָאה ְוָרֵחל , ֶּאָלא. ְ ּּכָ
ְרָייא ֲעַלְייהו א ׁשַ ִכיְנּתָ א ְדִמיתו. ּׁשְ ּתָ יָתא, ְּוַהׁשְ ת ִמן ּבֵ א ָלא ִאְתְפָרׁשַ ִכיְנּתָ ְרָיא , ּׁשְ ְוׁשַ
ָנא ְדִבְלָהה ּכְ ִמׁשְ ֵביָתא ּבְ ְדָקא ָיאֹות. ּבְ יָתא ּכְ ְעָיא ְלַנְטָלא ּבֵ ִכיְנָתא ּבַ ב ִדׁשְ , ְּוַאף ַעל ּגַ

ִזווָגא ְדַכר ְונוְקָבאִאְל ח ּבְ ּכַ ּתַ ָּמֵלא ַיֲעֹקב ָלא ִאׁשְ ּ ּ ְלָיא , ּ ִאְתּגַ א ּבְ ִכיְנּתָ ְרָיא ׁשְ ָּלא ׁשַ
ֵביָתא ָנא ְדִבְלָהה. ּבְ ּכְ ַמׁשְ א ּבְ ִכיְנּתָ ְּוָאָתא ְראוֵבן וְבִגין ְדָחָמא ְדִבְלָהה . ְּוַעל ָדא ָקְייָמא ׁשְ ּ ּ

יה ל ַעְרָסאֲאַזל , ָּיְרָתא ַאְתָרא ְדִאּמֵ א ֲעָלה. ּוִבְלּבֵ ִכיְנּתָ ְּוַעל ְדָקְייָמא ׁשְ יה , ּ ִתיב ּבֵ ּּכְ
ְלָהה ב ֶאת ּבִ ּכַ   .ַּוִיׁשְ
י ֵייָסא ָאַמר א, ַרּבִ ִכיְנּתָ ְּדָנִאים ַעל ַההוא ַעְרָסא ְוָלא ַחִייׁש ִליָקָרא ִדׁשְ ּ ך ָלא . ּ ְוְבִגין ּכָ ּ

ְבִטין ְוָאָתא ָנא ְדׁשִ ּבָ ִּאְתְפִגים ֵמחוׁשְ ָנאּ ּבְ ִתיב. ּ ְקָרא ְוֲעִביד חוׁשְ ך ּכְ ִגין ּכָ כֹור ַיֲעֹקב , ְּבְ ּבְ
ְבִטין. ְּראוֵבן א ְדָכל ׁשִ ְּוִאיהו ָעִביד ְקָרא ֵריׁשָ ּ.  

י ְיהוָדה ָפַתח ְוָאַמר ַּרּבִ ִרים ַדְרֵכי ְיָי ְוגו)הושע יד(, ּ י ְיׁשָ ִריך ', ּ ּכִ א ּבְ ל ָאְרחֹוי ְדקוְדׁשָ ְּכָ ּ
ְלהו ְי ּהוא ּכֻ ִרים ְוָאְרחֹוי ְקׁשֹוטּּ יִחין ַעל ַמה ִאינון , ׁשָ ּגִ ּוְבִני ַעְלָמא ָלא ָיְדִעין ְוָלא ַמׁשְ ּ

ְּוַעל ָדא ְוַצִדיִקים ֵיְלכו ָבם. ָקְייִמין ּ ִריך הוא , ּ א ּבְ ִגין ְדִאינון ָיְדִעין ָאְרחֹוי ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ ּ ּ ְּ

אֹוַרְייָתא ְדֵלי ּבְ ּתַ ּוִמׁשְ ְּדָכל ַמאן ְדִא. ּ אֹוַרְייָתאּ ַדל ּבְ ּתַ הו ְדָלא ָסֵטי , ּׁשְ ִּאיהו ָיַדע ְוָאִזיל ּבְ ּ ּ
ָמאָלא   .ִליִמיָנא ְוִלׂשְ

לו ָבם ׁשְ ִעים ִיּכָ ּופֹוׁשְ אֹוַרְייָתא, ּ ְדֵלי ּבְ ּתַ ִּאֵלין ִאינון ַחָייִבין ְדָלא ִמׁשְ ּ ּּ ָלן , ּ ּכְ ְוָלא ִמְסּתַ
ִריך הוא ְוָלא ָיְד א ּבְ ָאְרחֹוי ְדקוְדׁשָ ּּבְ ָלא . ִעין ְלָאן אֹוְרֵחי ָאְזִליןְּ ּכְ ּוְבִגין ְדָלא ָיְדֵעי ְלִאְסּתַ ּ

אֹוַרְייָתא ְדֵלי ּבְ ּתַ ַהאי ַעְלָמא וְבַעְלָמא ְדָאֵתי, ְּולא ִמׁשְ ִאינון ָאְרחֹוי ּבְ הו ּבְ ֵלי ּבְ ׁשְ ִּאינון ּכָ ּ ּ ּ.  
א ֲחֵזי אֹוַרְייָתא, ּתָ ַדל ּבְ ּתַ ר ָנׁש ְדִאׁשְ ל ּבַ ּּכָ ד ָנִפ, ּ ָמֵתיה ָסְלָקא ּכַ ּיק ֵמַהאי ַעְלָמא ִנׁשְ

ִביִלין  ִאינון ָאְרִחין וׁשְ ּּבְ ִביִלין ְדאֹוַרְייָתא . ּ ְדאֹוַרְייָתא)דאינון באורייתא(ּ ְּוִאינון ָאְרִחין וׁשְ ּ ּ



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]354דף [ -ּ

ַההו, ְּיִדיָען ִאינון הו ּבְ ַהאי ַעְלָמא ַיֲהכון ּבְ ְּוִאינון ְדָיְדֵעי ָאְרחֹוי ְדאֹוַרְייָתא ּבְ ּ ּ ּ ד ּ א ַעְלָמא ּכַ
  .ִּיְפקון ֵמַהאי ַעְלָמא

ִביִלין ַהאי ַעְלָמא ְוָלא ָיְדִעין ָאְרִחין וׁשְ אֹוַרְייָתא ּבְ ָדלו ּבְ ּתַ ְּוִאי ָלא ִאׁשְ ּ ד ִיְפקון , ּ ּּכַ
הֹון ִלין ּבְ ִביִלין ְוָכׁשְ ִאינון ָאְרִחין וׁשְ ֵּמַהאי ַעְלָמא ָלא ִיְנְדעון ְלֵמיַהך ּבְ ּ ּ ֵדין ְיַהך. ְּ  ְּכְ

ָאְרִחין ָאֳחָרִנין ְדָלאו ִאינון ָאְרִחין ְדאֹוַרְייָתא ּּבְ ּ ׁש , ּ ה ִדיִנין ְוִאְתַעּנַ ַכּמָ ְּוִיְתָערון ֵליה ּבְ ּ
הו   .ּּבְ

ִתיב אֹוַרְייָתא ַמה ּכְ ַדל ּבְ ּתַ ּוַמאן ְדִאׁשְ ּ ֹמר ָעֶליך ַוֲהִקיצֹוָת ִהיא )משלי ו(, ּ ׁשְ ך ּתִ ְכּבְ ׁשָ ָ ּבְ ָ

יֶחך ְכּבְ. ְָתׂשִ ׁשָ ִקְבָראּבְ ּצֹור ָעֶליך ִמִדיָנא ְדַההוא ָעְלָמא, ָך ּבְ ּאֹוַרְייָתא ּתִ ּ ּ ד , ְוֱהִקיצֹוָת. ָ ּכַ
יֶחך ׂשִ ֵדין ִהיא ּתְ ָמִתין ְלַאַחָייא ֵמַתָייא ּכְ ִריך הוא ִיְתַער רוִחין ְוִנׁשְ א ּבְ ָקוְדׁשָ ְּ ּ ּ ֵהא , ּ ִהיא ּתְ

יגֹוְרָיא ַעל ּגוָפא ִגין ִדיקומון ִא, ַּסּנֵ ּּבְ ּ ְדָקא ָיאֹותּ ְדלו ְבאֹוַרְייָתא ּכִ ּתַ ּינון ּגוִפין ְדִאׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ .
ַקְדִמיָתא ְלַחֵיי ָעְלָמא ְּוִאֵלין ִאינון ִדיקומון ּבְ ּ ּ ּ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ּ ִני )דניאל יב(, ּכְ ים ִמיׁשֵ  ְוַרּבִ

ַּאְדַמת ָעָפר ָיִקיצו ֵאֶלה ְלַחֵיי עֹוָלם ְוגו ּ ְּוִאֵלין ִאינון ְלַח. 'ּ ַחֵיי , ֵּיי עֹוָלםּ קו ּבְ ִגין ְדִאְתַעּסְ ּּבְ ּ ּ
  .ּעֹוָלם ְדִאיִהי אֹוַרְייָתא

א ֲחֵזי אֹוַרְייָתא, ְוּתָ ְדלו ּבְ ּתַ ל ִאינון ְדִאׁשְ ּּכָ ּ ּ ִגין , ּ ַּההוא ּגוָפא ִיְתַקַיים ְואֹוַרְייָתא ּתָ ּ ּ
א ִיְתַער קוְדׁשָ, ַמאי ַטְעָמא. ֲּעֵליה ְעּתָ ִגין ִדְבַהִהיא ׁשַ ּּבְ ִריך הוא ַחד רוָחא ְדָכִליל ּ ּא ּבְ ּ ּ ְ

ע רוִחין ע רוִחין, ֵּמַאְרּבַ ְּוַההוא רוָחא ְדָכִליל ֵמַאְרּבַ ּ ּ ְדלו , ּ ּתַ ן ְלָכל ִאינון ְדִאׁשְ ִּאְזַדּמַ ּ ּ ּ ּ
ִגין ְדִיְתַקַיים ְלָעְלִמין ַהאי רוָחא ּבְ אֹוַרְייָתא ַלֲאָחָייא לֹון ּבְ ּּבְ ּ.  

  א''דף קעו ע
ִתיב ָהא, ְוִאי ֵתיָמא ע רוחֹות ּבִֹאי ָהרוַח)יחזקאל לז( ּכְ ּ ֵמַאְרּבַ אי ָלא ִאְתַקְיימו, ּ , ַּאּמַ

ִמְלַקְדִמין ְלהו ִמיתו ּכְ ְּדָהא ּכֻ ּּ ּ א ֲחֵזי. ּ ִריך הוא ַעל ְיָדא , ּתָ א ּבְ ַּההוא ִזְמָנא ְדאֹוִקים קוְדׁשָ ּ ּ ְּ

ע רוַחָייאּ רוָחא ַאף )זמני דאתא(ַּההוא , ִּדיֶחְזֵקאל ִאינון ֵמַתָייא ב ְדֲהָוה ֵמַאְרּבַ ַּעל ּגַ ּ ָלא , ּ
ִקיוָמא ָּנִחית ְלָקְייָמא לֹון ּבְ ִריך הוא ַלֲאָחָייא ֵמַתָייא , ּ א ּבְ ין קוְדׁשָ ֶּאָלא ְלַאֲחָזָאה ְדַזּמִ ּ ְּ ּ

רוָחא  ַההוא ַגְווָנא וְלַקְייָמא לֹון ּבְ ּּבְ ּ ַהאי ַגְווָנא) א''דף קעו ע(ּ ִליל ּבְ ב ְוַאף . ְּדִאְתּכְ ַעל ּגַ
ָמה ְדֲהָוה א ּכְ ְעּתָ ַהִהיא ׁשַ ְרִמין ּבְ ְּדַאֲהָדרו ּגַ ָעא ְלַאֲחָזָאה ְלָכל . ּ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ

ין ַלֲאָחָייא ֵמַתָייא  ַּעְלָמא ְדִאיהו ַזּמִ על דא . יחיו מתיך נבלתי יקומון) ישעיה כו(, מה כתיב(ּ

. על דא ההוא רוחא דזמין לנחתא בהו בצדיקיאא ו''נ( )ההוא רוחא דזמין לנחתא בהו בצדיקיא
ין , )רוחא דאתכלילת בארבע, מה כתיב מארבע רוחות באי הרוח ִריך הוא ַזּמִ א ּבְ ִגין ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ ְּ

ְדָקא ְיאות ַעְלָמא ּכְ ִלים ּבְ ְּלַקְייָמא ְלהו ִקיוָמא ׁשְ ּ ַהאי . ּּ אֹוַרְייָתא ּבְ ְדלו ּבְ ּתַ ְּוִאינון ְדִאׁשְ ּ ּ ּ
ִריך הוא, אַעְלָמ א ּבְ י ְדקוְדׁשָ יגֹוְרָיא ַקּמֵ ִּהיא ָקְייָמא ֲעֵליה ְדַבר ָנׁש ְוִאְתֲעִביַדת ַסּנִ ּ ּ ְּ.  

ְמעֹון ָאַמר י ׁשִ ר , ִרּבִ ה ּבַ ַדל ּבָ ּתַ ל ִאינון ִמִלין ְדאֹוַרְייָתא ְוָכל ַהִהיא אֹוַרְייָתא ְדִאׁשְ ּּכָ ּ ּ ּ ּּ
ַהאי ָעְלָמא ִּאינון ִמִלין ְוַהִה, ָנׁש ּבְ ִריך הוא ַוֲאָמַרת ּ א ּבְ י קוְדׁשָ ּיא אֹוַרְייָתא ָקְייָמא ַקּמֵ ְּ

ַכת ּכָ ּתַ פום . ַּקֵמיה ְוִהיא ֲאִריַמת ָקִלין ְוָלא ִאׁשְ יַח ְוֵתיָמא ּכְ ּוְלַההוא ִזְמָנא ִאיִהי ָתׂשִ ּ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]355דף [ -ּ

ַהאי ַעְלָמא ָדל ּבְ ּתְ ר ָנׁש ְוִאׁשְ ק ּבַ ְּדִאְתָדּבַ ְּוַעל ָדא ִאינון ְיקומון , ּ ּ ּ ִלים ְלַחֵיי ּ ִקיוָמא ׁשְ ּּבְ ּּ
ְדָקֲאָמָרן ך . ַעְלָמא ּכְ ְוְבִגין ּכָ ִעים )הושע יד(ּ ִרים ַדְרֵכי ְיָי ְוַצִדיִקים ֵיְלכו ָבם ופֹוׁשְ י ְיׁשָ ּ ּכִ ּ ּ ּ

לו ָבם ׁשְ   .ִּיּכָ
י ִחָייא ָפַתח ְוָאַמר ַּרּבִ ר ַיֲעׂש)שמואל א ב(, ּ ל ֲאׁשֶ ַמע ֵאת ּכָ ָניו  ְוֵעִלי ָזֵקן ְמֹאד ְוׁשָ ּון ּבָ

ים ַהּצְֹבאֹות ֶפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד ׁשִ ֻבן ֶאת ַהּנָ ּכְ ר ִיׁשְ ָרֵאל ְוֵאת ֲאׁשֶ ך . ְּלָכל ִיׂשְ ְְוִכי ַסְלָקא ַדְעּתָ

א ָדא ְּדֹכֲהֵני ְיָי ְדַיַעְבדון ֲעִביְדּתָ ּ ת אֹוַרְייָתא ַההוא . ּ ָמר וְפִריׁשַ ְדַמת ְדָנא ִאּתְ ְּוָהא ִמּקַ ּ ּ
ים ֶאת ִמְנַחת ְיָי)שמואל א ב(, ְכִתיבּחֹוָבא ִדְלהֹון ִד י ִנֲאצו ָהֲאָנׁשִ ַפט . ּ ּכִ ּוְכִתיב וִמׁשְ ּ ּ

ל ִאיׁש זֹוֵבַח ֶזַבח ְוגו ֶטֶרם ַיְקִטירון ֶאת ַהֵחֶלב וָבא . 'ַהּכֲֹהִנים ֵמֵאת ָהָעם ּכָ ם ּבְ ּוְכִתיב ּגַ ּ ּ
ָנה ִלְצלֹות ַלּכֹ ן . 'ֵהן ְוגוַּנַער ַהּכֵֹהן ְוָאַמר ָלִאיׁש ַהזֹוֵבַח ּתְ ּתֵ ה ּתִ י ַעּתָ ּוְכִתיב ְוָאַמר לֹו ּכִ

ָחְזָקה י ּבְ דֹוָלה ְמֹאד ְוגו. ְוִאם ֹלא ָלַקְחּתִ ָעִרים ּגְ ִהי ַחַטאת ַהּנְ ְּוַעל ָדא ַוּתְ ְּוָכל ָדא ָלא . 'ּ
יה ֲּהוו ָנְטִלין ֶאָלא ֵמִאינון חוָלִקין ְדֲהוו ְלהו ְלַכֲהֵני ְלֵמיַכל ִמּנֵ ּ ּ ּ ּ ּ ָנא ְוַעל , ּּ ְּדֲהָוה ָקִליל ָקְרּבָ

ֵעיַנְייהו ִאְתֲעָנׁשו ּּבְ ים ַהּצֹוְבאֹות. ּ ׁשִ בון ֶאת ַהּנָ ּכְ ר ִיׁשְ  ַחס )אלא(. ְּוָהָכא ָאַמר ֵאת ֲאׁשֶ
לֹום ְדֲהוו ָעְבדו ֲעֵביָרה ָדא ְּוׁשָ ּ א ַההוא, ּ ַאְתָרא ַקִדיׁשָ ן ּבְ ּכֵ ל ׁשֶ ּּכָ ל , ּ ְּדָלא ְיקומון ּכָ ּ ּ

ָרֵאל ְוִיְק א. ְּטלון ְלהֹוןִיׂשְ ֵבי לֹון ְלָאֳעָלא ְלַמְקְדׁשָ ִגין ְדֲהוו ְמַעּכְ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ יֵדהֹון , ּ ּוָמָחאן ּבִ
ִנין  ִגין ְדִאינון ָלא ַמְייִתין ָקְרּבָ ַנָיא ִאְתֲעִבידו ּבְ ְּדָלא ְלָאֳעָלא ְלִמְצֵלי ְצלֹוָתא ַעד ְדקוְרּבָ ּ ּ ּ ּ ּ

ְייהו ְּלֵמיַטל חוָלָקא ִמּנַ ִבין לֹוןּוְבִגין ּכָ, ּ ְייהו . ְך ְמַעּכְ ָעאן ִמּנַ ים ֲהוו ּבָ ך ִאינון ָנׁשִ ּוְבִגין ּכָ ּ ּ ְּ

ן ּמָ ים. ְלַאֳעָלא ּתַ ׁשִ בון ֶאת ַהּנָ ּכְ ר ִיׁשְ ִתיב ֵאת ֲאׁשֶ ְּוַעל ָדא ּכְ ְדָקֲאָמָרן, ּ ֵבי לֹון ּכִ   .ִּדְמַעּכְ
ְלָהה ב ֶאת ּבִ ּכַ ַגְווָנא ָדא ַוִיׁשְ לֹום ְדִאי. ּּכְ הַּחס ְוׁשָ ַכב ִעּמָ ּהו ׁשָ ב ָלה , ּ ִגין ְדָעּכַ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ
א ְדִמְצָוה ּמוׁשָ ֲאבֹוי ׁשִ א ּבַ ׁשָ ּמָ ְלּבוָלא ְדַעְרָסא, ְּלׁשַ ְּוָדא הוא ּבִ א . ּ ִכיְנּתָ ְוֲעַבד ָלֳקֵביל ׁשְ

א ָדא ח, ֲעִביְדּתָ ּכַ ּתַ א ְדִמְצָוה ִאׁשְ ּמוׁשָ ָכל ֲאַתר ְדׁשִ ְּדּבְ ּ ְרָיא ַע, ּ א ׁשַ ִכיְנּתָ ּל ַההוא ֲאַתר ׁשְ
ן ּמָ ח ּתַ ּכַ ּתַ א ֵמַעְלָמא. ְוִאׁשְ ִכיְנּתָ ַלק ׁשְ ִרים ְדִיְסּתַ א ְדִמְצָוה ּגָ ּמוׁשָ ָבא ׁשִ ּוַמאן ְדָגִרים ְלַעּכָ ּ ּ ּ ּ .

ִתיב  ֵבי ָאִביך ָאז ִחַלְלּתָ ְיצוִעי ָעָלה)בראשית מט(ְּוַעל ָדא ּכְ ּכְ י ָעִליָת ִמׁשְ ּ ּכִ ּ ּוְבִגין ָדא . ָ ּ
ִתיב רַו, ּכְ ֵנים ָעׂשָ ִני ַיֲעֹקב ׁשְ ָרֵאל ַוִיְהיו ּבְ ַמע ִיׂשְ ְלָהה ִפֶלֶגׁש ָאִביו ַוִיׁשְ ב ֶאת ּבִ ּכַ ִּיׁשְ ּ ּ ּּ .

לום ִמְנָייָנא ְוָלא ָגַרע ִמְזכוָתא ִדְלהֹון ּכְ ְלהו ֲהוו ּבְ ּּכֻ ּ ּ ּּ ּ.  
י ֶאְלָעָזר ָאַמר ָרֵאל וְלָבַתר ַיֲעֹק, ִרּבִ ַקְדִמיָתא ִיׂשְ ַמע , ִּדְכִתיב. בַּמאי ַטֲעָמא ּבְ ַּוִיׁשְ

ר ֵנים ָעׂשָ ֵני ַיֲעֹקב ׁשְ ָרֵאל ַוִיְהיו ּבְ ִּיׂשְ ל ַההוא ַעְרָסא ָאַמר . ּ ד ֲאָתא ְראוֵבן וִבְלּבֵ ֶּאָלא ּכַ ּ ּ ּ
יר ַעְלָמא ְוָלא ַיּתִ א ְלַקְייָמא ּבְ ְבִטין ֲהוו ֵליה ְלַאּבָ ֵריַסר ׁשִ ּוַמה ּתְ ּ ֵעי ְלאֹוָלָדא , ּ א ּבָ ּתָ ְוַהׁשְ

ִמְלַקְדִמיןּבְ ֵעי ְלאֹוָלָדא ָאֳחָרִנין ּכְ ִּנין ִדיְלָמא ֲאַנן ְפִגיִמין ְדִאיהו ּבָ ּ ּ ל ַההוא . ּּ ְלּבֵ ִּמָיד ּבִ ּ
א, ַעְרָסא ּמוׁשָ ב ַההוא ׁשִ ְּוִאְתַעּכַ ְרָיא ַעל ַההוא . ּ א ְדׁשַ ִכיְנּתָ י ׁשְ ִאילו ֲעַבד ְקָלָנא ְלַגּבֵ ּּכְ ּ ּ ּ
ִתיב ַוִי. ַעְרָסא ְּוַעל ָדא ּכְ ָרֵאלּ ַמע ִיׂשְ ְסָיין , ׁשְ ֵריַסר ְדִאְתּכַ ַלק ּגֹו ּתְ ָמא ָדא ִאְסּתַ ׁשְ ְּדָהא ּבִ ּּ

ֵריַסר ַנֲהִרי ֲאַפְרְסמֹוָנא ַדְכָיא ְּדִאינון ּתְ ּ.  

  ב''דף קעו ע



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]356דף [ -ּ

ר ֵנים ָעׂשָ ִני ַיֲעֹקב ׁשְ ַּוִיְהיו ּבְ הו, ּ ַנת ּבְ ּקָ א ִאְתּתַ ִכיְנּתָ ְבִטין ִדׁשְ ֵריַסר ׁשִ ִּאֵלין ּתְ ּ ּוַמאן . ּ
ָנא , ִּאינון ּבְ ִּאֵלין ְדאֹוַרְייָתא ַאֲהָדַרת ְוָעִביד לֹון חוׁשְ ּ ִמְלַקְדִמין) ב''דף קעו ע(ּ ּּכְ ְלהו . ּ ּּכֻ ּ

ין ה ְדָמאֵריהֹון, ַּקִדיׁשִ ְקדוׁשָ ָלא ּבִ ּכָ א ְלִאְסּתַ ִכיְנּתָ י ׁשְ ְלהו ִאְתַחְזָיין ְלַגּבֵ ּּכֻ ּ ְּדִאילו ֲעַבד . ּ ּּ
ִמְנָייָנאַּההוא עֹוָבָדא    .ָּלא ֵייֵתי ְראוֵבן ּבְ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר יה ְוִאְתְיִהיב ְליֹוֵסף ּכְ כֹוָרֵתיה ִמּנֵ ל ָדא ִאְתֲעַנׁש ְדִאְתְנִטיל ּבְ ְּוִעם ּכָ ּ ּ ּ ,
ָנה )דברי הימים א ה( כֹור וְבַחְללֹו ְיצוֵעי ָאִביו ִנּתְ י הוא ַהּבְ ָרֵאל ּכִ כֹור ִיׂשְ ּ וְבֵני ְראוֵבן ּבְ ּ ּ ּ ּּ
  .כֹוָרתֹו ְליֹוֵסףּבְ

א ֲחֵזי ל )דניאל ב(, ּתָ ֵמה ִדי ֱאָלָהא ְמָבַרך ִמן ָעְלָמא ְוַעד ָעְלָמא ִדי ּכָ ּ ֶלהֵוא ׁשְ ּ ְּ

דֹוִהי ְקׁשֹוט ְוָאְרָחֵתיה ִדין ַּמְעּבְ ָחְכְמָתא ִעָלָאה, ּ ְּוָכל ַמה ְדִאיהו ָעִביד ּכָֹלא ִאיהו ּבְ ּּ ּ ּ.  
א ֲחֵזי ה ָגִרים עֹוָבָד, ּתָ ּמָ ל ַמאי , א ְדַבר ָנׁשּכַ ּּכָֹלא , ּ ְדִאיהו ָעִביד)מאן(ְּדָהא ּכָ

ִריך הוא א ּבְ י ְדקוְדׁשָ ים ְוָקְייָמא ַקּמֵ ִּאְתְרׁשִ ה ְדֵלָאה. ְּ א ְדָעאל ְלַגּבָ ְעּתָ ׁשַ ְּדָהא ַיֲעֹקב ּבְ ּ ,
ָרֵחל יה ֲהָוה ּבְ ל ַההוא ֵליְלָיא ְרעוֵתיה ְוִלּבֵ ּּכָ ּ ּ יב ְדָרֵחל ִאי, ּ ְּדָחׁשִ א . ִהיּ ּמוׁשָ ּוֵמַההוא ׁשִ ּ ּ

ְּוִטָפה ַקְדָמָאה וֵמַההוא ְרעוָתא ִאְתֲעָבַרת ֵלָאה ְואוְקמוָה ּ ּ ּ ּ ְּדָהא ִאְלָמֵלא ְדַיֲעֹקב ָלא ָיַדע . ּ
ָנא ּבָ חוׁשְ ִליק ְראוֵבן ּבְ ָּלא ִיְסּתַ ּ ֵמיה ְסָתם . ּ ָמא ְיִדיָעא ֶאָלא ׁשְ ׁשְ ַלק ּבִ ְּוַעל ָדא ָלא ִאְסּתַ ּּ ּ

  .ְּראוֵבן
ל ָדא ַאֲהַדר עֹוָבָדא ְלַאְתֵריה ְּוִעם ּכָ ָרֵחל, ּ ָמה ְדַההוא ְרעוָתא ַקְדָמָאה ִאְתֲעִביַדת ּבְ ּּכְ ּ ,

ה ַּההוא ְרעוָתא ִאְתַהָדַרת ּבָ ּ ּ כֹוָרֵתיה ַאֲהָדַרת ְליֹוֵסף ּבוְכָרא ְדָרֵחל. ּ ְּדָהא ּבְ ּ ֲאַתר , ּ
ַאְת ָרֵחל ְוֹכָלא ָסִליק ּבְ ִּדְרעוָתא ֲהַות ּבְ ּ ְלהו . ֵּריהּ ִריך הוא ּכֻ א ּבְ ִגין ְדָכל עֹוָבדֹוי ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ ּ ּ ּּ ְ

ְּקׁשֹוט וְזכו ּ.  
י יֹוֵסי ְדֲהָוה ִמְסְטִמיט ַסְפִסיָנא גֹו ִקְטֵרי ְדנוָרא  ֵחיה יֹוָמא ַחד ְלַרּבִ ּכְ י ִחְזִקָיה ַאׁשְ ִּרּבִ ּ ּ ּ

ְּוֲהָוה ָסִליק ִקטֹוָרא ִדְתָנָנא ְלֵעיָלא ָנא ְדֲהָוה , ָּאַמר ֵליה. ּ ִּאלו ִקטוָרא ִדְתָנָנא ְדָקְרּבָ ּ ּ ּ ּ ּ
י ַהאי ַגְווָנא ִדיר ּכִ ָחא ֲהָוה ָסִליק ּתָ י ַמְדּבְ ּבֵ ַעְלָמא , ָסִליק ַעל ּגַ ְרָיא רוְגָזא ּבְ ָּלא ׁשַ

ִלי ֵמַעל ַאְרָעא ָרֵאל ָלא ִאְתּגְ   .ְוִיׂשְ
י יֹוֵסי ְוָאַמר ן  ִמי ֹזאת ֹעָלה)שיר השירים ג(, ָּפַתח ַרּבִ ִתיְמרֹות ָעׁשָ ר ּכְ ְדּבָ  ִמן ַהּמִ

ְּמֻקֶטֶרת ֹמר וְלבֹוָנה ִמּכֹל ַאְבַקת רֹוֵכל א ֲחֵזי. ִמי ֹזאת עֹוָלה. ּ ָרֵאל , ּתָ ִזְמָנא ְדֲהוו ִיׂשְ ּּבְ
ָרא ַמְדּבְ ְייהו ְוִאיְנהו ֲהוו ָאְזֵלי ֲאַבְתָרה, ָאְזֵלי ּבְ א ָאְזָלא ַקּמַ ִכיְנּתָ ּׁשְ ּ ּ  )גשמות י(, ִּדְכִתיב. ּ

ַעּמוד ֵאׁש ְלָהִאיר ָלֶהם ְוגו ַעּמוד ָעָנן ַלְנחֹוָתם ַהֶדֶרך ְוַלְיָלה ּבְ ַּוְיָי הֹוֵלך ִלְפֵניֶהם יֹוָמם ּבְ ּ ְּ ְ' .
ִתיב ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ ך )ירמיהב(, ּ לולֹוַתִיך ֶלְכּתֵ י ָלך ֶחֶסד ְנעוַרִיך ַאֲהַבת ּכְ ְ ּכֹה ָאַמר ְיָי ָזַכְרּתִ ְ ְ ְּ ּ

ְדּבָ ּמִ   .'ר ְוגוַאֲחַרי ּבַ
ֲהָדה א ֲהַות ָאְזָלא ְוֻכְלהו ֲעָנֵני ְיָקר ּבַ ִכיְנּתָ ּוׁשְ ּ א ָנְטָלא. ּּ ִכיְנּתָ . ֲּהוו ָנְטִלין, ְוַכד ֲהָוה ׁשְ

ָמה ִדְכִתיב ָרֵאל ְוגו)שמות מ(, ּכְ ִני ִיׂשְ עו ּבְ ּ וְבֵהָעלֹות ֶהָעָנן ֵמַעל ָהֹאֶהל ְוַאֲחֵרי ֵכן ִיּסְ ּ' .



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]357דף [ -ּ

ֲאֵלי ְוָאְמֵרי, ַּההוא ֲעָנָנא ָסְלָקא ַעד ְלֵעיָלאְוַכד ִאיִהי ָסְלָקא  ֵני ַעְלָמא ָחָמאן ְוׁשָ , ְוָכל ּבְ
ן ִתיְמרֹות ָעׁשָ ר ּכְ ְדּבָ   .ִמי ֹזאת עֹוָלה ִמן ַהּמִ
ן א ִאְתַחְזָיא ָעׁשָ ִכיְנּתָ ַּההוא ֲעָנָנא ִדׁשְ ן, ּ ִגין ְדנוָרא ְדַאְדִליק . ַמאי ַטֲעָמא ִאיִהי ָעׁשָ ּּבְ ּ ּ

ה ְוָלא ַאֲעֵדי ִמיָנהַאְבָרָה ֵריה ֲהָוה ָאִחיד ּבָ ּם ְוִיְצָחק ּבְ ּ ַגָווה . ּ ְּוַכד ִאְתַאְחַדת ַההוא נוָרא ּבְ ּ ּ ּ
  .)א תננא''נ(ֲהָוה ָסִליק ֲעָנָנא 
ל ָדא ְּמֻקֶטֶרת ֹמר וְלבֹוָנה, ְּוִעם ּכָ ְתֵרין ִסְטִרין ָאֳחָרִנין, ַּמאי ְמֻקֶטֶרת. ּ , ִמְתַקְטָרא ּבִ

ָמאָלא, ַאְבָרָהם ִליִמיָנאֲעָנָנא ְד   .ָּדא ַיֲעֹקב, ִמּכֹל ַאְבַקת רֹוֵכל. ֲעָנָנא ְדִיְצָחק ִלׂשְ
ִדיק ָּדָבר ַאֵחר ָדא יֹוֵסף ַהּצַ ּ יה, ּ ִגין ַדֲארֹוָנא ְדיֹוֵסף ֲהָוה ָאִזיל ְלַגּבֵ ּּבְ אי רֹוֵכל, ּ , ַאּמַ

יה ְדֲאבֹוי ִגין ְדֲהָוה ָרִכיל ַלֲאחֹוי ְלַגּבֵ ּּבְ ּ אי רֹוֵכלָּדָב. ּ ֶּאָלא ַמה ֶחְנָוִני ָדא , ר ַאֵחר ַאּמַ
יֵדיה ְלהו ּבִ ְּקִטיֵרי ְדקוְסְטֵרי ְוַאְבֵקי ְדפוְלֵמי ּכֻ ּ ּ ּ ִּאיהו ִקיוָמא ְדאֹוַרְייָתא , ָהִכי ָנֵמי יֹוֵסף. ּּ ּּ

ִגין ְדִאיהו ִקֵיים ָלה ּּבְ ּ ְנִט, ּּ ָרן ּבִ ִגין ְדָכל ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא ִמְתַקּשְׁ ּּבְ אּּ ּירו ִדְבִרית ַקִדיׁשָ ּ ּ.  
ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב ְויֹוֵסף ִכיְנָתא ִמְתַקְטָרא ּבְ ְּוַעל ָדא ׁשְ ֲחָדא ִאינון ְוִדיוְקָנא , ּ ּּכְ ּ

ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ָּחָדא ְלהו ך ִמּכֹל . ּ ֵאֶלה ּתֹוְלדֹות ַיֲעֹקב יֹוֵסף)בראשית לז(, ּ ְוְבִגין ּכָ ּ
ל ַאְנִפיןּבְ, ַאְבַקת רֹוֵכל ְקָייא ּכָֹלא וְנִהירו ּכָ ּתַ ִּגין ְדֵמֲאַתר ְדַנֲהָרא ְדָנִגיד ְוָנִפיק ִאׁשְ ּ ּ ּ ּ ּּ.  

  א''דף קעז ע
א ֲחֵזי ִנין, ְוּתָ ַאְרָעא ְוֲהוו ַמְקִריִבין ָקְרּבָ ָרֵאל ּבְ ד ֲהוו ִיׂשְ ּּכַ י , ּ ְלהו ֲהוו ִמְתָקְרִבין ְלַגּבֵ ּּכֻ ּ ּ

ְדָק ִריך הוא ּכְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ר, א ָיאֹותְּ ֹאַרח ֵמיׁשַ ָנא ִאְתֲעִביד וְתָנָנא ָסִליק ּבְ ֵדין , ְּוַכד ָקְרּבָ ּכְ
ָחא ַאְדִליק  ֲּהוו ָיְדֵעי ִדְתָנָנא ְדַמְדּבְ ּ ּּבֹוִציָנא ְדִאְתַחְזָיא ְלַאְדָלָקא) א''דף קעז ע(ּ ְוָכל , ּ

ַּאְנִפין ְנִהיִרין ובֹוִציִנין ָדְלִקין ּ ּ.  
ּוִמיֹוָמא ְדִאְתָחִר יה ְזִעימו ְורוְגָזאּּ א ֵלית ָלך יֹוָמא ְויֹוָמא ְדֵלית ּבֵ י ַמְקְדׁשָ ּיב ּבֵ ּ ּ ּ ָמה . ְּ ּכְ

ָכל יֹום)תהלים ז(, ְדַאּתְ ָאֵמר א,  ְוֵאל זֹוֵעם ּבְ ּתָ ְּוִאְתָפַרׁש ֶחְדָוה ֵמֵעיָלא וִמּתַ ָרֵאל . ּ ְוִיׂשְ
ְרׁשו ְדַטֲעָוון ָאֳחָר ָגלוָתא ְוִאינון ּבִ ָּאְזִלין ּבְ ּ ּ ּוְכֵדין ִאְתְקַיים ְקָרא ִדְכִתיב. ִניןּ  )דברים כח(, ּּ

ם ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים   .ְוָעַבְדּתָ ׁשָ
ה ִגין ִדְכִתיב, ְּוָכל ָדא ָלּמָ ְמָחה )דברים כח(, ּּבְ ׂשִ ר לא ָעַבְדּתָ ֶאת ְיָי ֱאֹלֶהיך ּבְ ַחת ֲאׁשֶ ָ ּתַ

ּוְבטוב ֵלָבב ֵמרֹוב ּכֹל ֹחֶסר ּכֹל, ב ּכֹלָהָכא ֵמרֹו. ַמאי ֵמרֹוב ּכֹל. ּ   .ְוָהָתם ּבְ
יִני ַעְמַמָיא ִריך הוא ְוִיְפרֹוק לֹון ִמּבֵ א ּבְ ַּעד ְדִיְתַער קוְדׁשָ ּ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ְּ דברים (, ּכְ

ר ֶהִפיְצך ְיָי ֱאלֶהיך )ל ים ֲאׁשֶ ל ָהַעּמִ ְצך ִמּכָ ב ְוִקּבֶ בוְתך ְוִרַחְמך ְוׁשָ ב ְיָי ֱאֹלֶהיך ֶאת ׁשְ ָ ְוׁשָ ָ ָ ָ ָ ָּ
הׁשָ ְצך ְוגו. ּמָ ם ְיַקּבֶ ַמִים ִמּשָׁ ְקֵצה ַהּשָׁ ָוְכִתיב ִאם ִיְהֶיה ִנַדֲחך ּבִ ָ ּ ּ':  

ו הוא ֱאדֹום ְּוֵאֶלה ּתֹוְלדֹות ֵעׂשָ א ֲחֵזי. ּ ָמה , ּתָ ו ּכְ נֹוי ְדֵעׂשָ ַחֵיי ִיְצָחק ָלא ִאְתַמּנון ּבְ ּּבְ ּ
נֹוי ְדַיֲעֹקב ְּדִאְתַמּנון ּבְ ִתיב ַוִיְגַוע . ּק ִאְתַמּנוןְּדָהא ַעד ָלא ִמית ִיְצָח, ּ ו ַמה ּכְ ֵעׂשָ ֲּאָבל ּבְ

ָניו ו ְוַיֲעֹקב ּבָ רו ֹאתֹו ֵעׂשָ ַבע ָיִמים ַוִיְקּבְ יו ָזֵקן וׂשְ ִּיְצָחק ַוָיָמת ַוֵיָאֶסף ֶאל ַעּמָ ּּ ּ ְתֵריה ַמה . ּ ּּבַ



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]358דף [ -ּ

ו הוא ֱאדֹום ִתיב ְוֵאֶלה ּתֹוְלדֹות ֵעׂשָ ּּכְ ִגין ְדָהא ּבְ, ַמאי ַטְעָמא. ּ ּחוָלֵקיה וְבַאְחַסְנֵתיה ּּבְ ּ ּ ּ
ְּוַעְדֵביה ָלאו ִאיהו ֶּאָלא ַיֲעֹקב וְבנֹוי, ּ א . ּ ך ַיֲעֹקב וְבנֹוי ִאינון חוָלֵקיה ְדקוְדׁשָ ּוְבִגין ּכָ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ

ָנא ּבְ חוׁשְ ִריך הוא ְוָעאִלין ּבְ ּּבְ ּ חוָלָקא ְדִבְסַטר ִדְמֵהיְמנוָתא. ְ ו ְדָלאו ִאיהו ּבְ ֲּאָבל ֵעׂשָ ּ ּ ּ ּ ּ ,
ֵניה ְלָבַתר ְדִמית ִיְצָחקָע ּבְ ִּביד חוׁשְ ּ ְּוִאְתְפַרׁש חוָלֵקיה ְלֲאַתר ָאֳחָרא, ּ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ו ִאְתָפַרׁש ְלִסְטֵריה, ְּלָבַתר ְדִמית ִיְצָחק, ּתָ ְּוֵעׂשָ יו , ּ ו ֶאת ָנׁשָ ח ֵעׂשָ ִתיב ַוִיּקַ ַמה ּכְ
ַבק ֵליה ְלַיֲעֹקב ֶק. ִּמְפֵני ַיֲעֹקב ָאִחיו' ְוגו ְּדׁשָ ְעּבוָדא ְדִמְצַרִיםּ ין . ְוַאְרָעא, ֶּרן ְוֶריַוח ׁשִ ְוַזּבִ

א א ְדָכֶפְלּתָ ֵּליה חוָלֵקיה ִמן ְמַעְרּתָ ּ ְּוֲאַזל ֵליה ִמן ַאְרָעא וִמן ְמֵהיְמנוָתא וֵמחוָלֵקיה, ּ ּ ּ ּ ּ ּ ,
ְּדֲאַזל ֵליה ִמּכָֹלא ּ ּ.  

א ֲחֵזי ֹכָל, ּתָ ה ֲהָוה חוָלֵקיה ְדַיֲעֹקב ָטָבא ּבְ ּמָ ּּכַ ּ ּ ֲהֵדיה . אּ ו ּבַ ַאר ֵעׂשָ ּתָ ִגין ְדָלא ִאׁשְ ּּבְ ּ
יה ְוֲאַזל ֵליה ְלחוָלֵקיה וְלַעְדֵביה ְּוִאְתְפַרׁש ִמּנֵ ּ ּ ּ ּ ּ ַאְחָסַנת ֲאבֹוי , ּ ַאר ַיֲעֹקב ָאִחיד ּבְ ּתָ ְוִאׁשְ

ְּוַעל ָדא ַוֵיֶלך ֶאל ֶאֶרץ ִמְפֵני ַיֲעֹקב ָאִחיו. ּוְבַאְחָסַנת ַאְבָהתֹוי ְ ּ . י ַיֲעֹקב ָאִחיוַּמאי ִמְפֵנ. ּ
יה ְוַעְדָבא ִדְמֵהיְמנוָתא ִדיֵליה ָעא חוָלֵקיה ְוַאְחַסְנּתֵ ְּדָלא ּבָ ּ ּ ּ ּ ָאה חוָלֵקיה ְדַיֲעֹקב ֲעֵליה . ּ ַּזּכָ ּ ּ ּ

ִתיב י ֵחֶלק ְיָי ַעּמֹו ַיֲעֹקב ֶחֶבל ַנֲחָלתֹו)דברים לב(, ּכְ   : ּכִ
ֶאֶרץ ֱאדֹום  ר ָמְלכו ּבְ ָלִכים ֲאׁשֶ ְּוֵאֶלה ַהּמְ ָרֵאלּ ְִלְפֵני ְמָלך ֶמֶלך ִלְבֵני ִיׂשְ י ֵייָסא . ְ ַרּבִ

ה ְמֹאד)עובדיה א(, ָּפַתח ְוָאַמר זוי ַאּתָ ּגֹוִים ּבָ יך ּבַ ה ָקָטן ְנַתּתִ ּ ִהּנֵ א ֲחֵזי. ָ ד ֲעַבד , ּתָ ּכַ
ִריך הוא ַעְלָמא א ּבְ ּקוְדׁשָ חוֵמי ְפִליִגין ָלֳקֵביל ׁשִ, ְּ ְבָעה ּתְ ּוָפַלג ַאְרָעא ְלׁשִ ּ ְבִעין ַרְבְרִבין ּ

ן ְדָקא ָחֵזי ֵליה, ְמַמּנָ ל ַחד ְוַחד ּכְ ְבִעין ַעִמין ּכָ ִריך הוא ָפִליג לֹון ְלׁשִ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּּ ָמה , ְ ּכְ
בולֹות ַעִמים)דבהם לכ(, ְדַאּתְ ָאֵמר ֵני ָאָדם ַיֵצב ּגְ ַהְפִרידֹו ּבְ ַהְנֵחל ֶעְליֹון ּגֹוִים ּבְ   .ּ ּבְ

ְלהו ַרְבְרָב ּוִמּכֻ א ּּ ְמַמּנָ יה ּכִ זוי ַקּמֵ הו ּבָ ָאר ַעִמין ָלא ִאית ּבְ ן ְדִאְתַמְסרו ִלׁשְ ּן ְמַמּנָ ּ ּ ּ ּ
ו ו ִסְטָרא ְמָסֲאָבא ִאיהו, ַמאי ַטֲעָמא. ְדֵעׂשָ ִגין ְדִסְטָרא ְדֵעׂשָ ּּבְ ְּוִסְטָרא ִדְמָסֲאָבא ִאיהו , ּ

ִריך הוא א ּבְ יה קוְדׁשָ ְּקָלָנא ַקּמֵ ּ י. ְּ ֵּמִאינון ַדְרּגִ א ְדקֹוְסְטֵרי ּ ּן ְזִעיִרין ְדָבַתר ֵריַחָיא ְסִריְקּתָ ּ
ּגֹוִים, ּסוְמֵקי ָקא ַאְתָיא יך ּבַ ה ָקָטן ְנַתּתִ ְָוַעל ָדא ִהּנֵ ה ְמֹאד, ּ זוי ַאּתָ בראשית (, ִּדְכִתיב. ּּבָ

ל ְיֵמי ַחֶייך)ג ֵלך ְוָעָפר ּתֹאַכל ּכָ חֹוְנך ּתֵ ָ ַעל ּגְ ְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ְמֹאד. ָּ ל ּכְ ה ִמּכָ ּ ָארור ַאּתָ
ֶדה ל ַחַית ַהּשָׂ ֵהָמה וִמּכָ ַּהּבְ ּ.  

א ֲחֵזי ין, ּתָ ין ַעל ַדְרּגִ ִאין ִאית ַדְרּגִ ּתָ ין ּתַ ַדְרּגִ ּּבְ ְנָיין ָדא ִמן ָדא, ּ ְלהו ְמׁשַ ּּכֻ ּ ּ ְּוֻכְלהו , ּ ּ
ין ַקְפִטיִרין ִאֵלין ִאֵלין, ַּדְרּגִ יִרין ִאֵלין ּבְ ּוְקׁשִ ּ ּוַמְלכו ִאְתָפ, ּ ּ ַּרׁש ָדא ִמן ָדאּ ּוַמְלכו , ּ ּ

ַמְלכו ר ּבְ ָּדא ֲעִייל. ִּאְתַקּשַׁ ָרא ָחָדא, ְוָדא ָסִליק, ּ ִקׁשְ   .ֲאִחיָדן ּבְ

  ב''דף קעז ע
ָחָתא ָחָדא ֵליה ָרא ִמׁשְ ַּההוא ִקׁשְ ָחָתא, ּ ִרין ְלַהִהיא ִמׁשְ ָרא . ּוְתַלת ִקׁשְ ָרא ְוִקׁשְ ָכל ִקׁשְ ּבְ

ּוְבָכל ִעְט, ַּחד ִעְטָרא ִעטוָרא ִדְלֵעיָלאּ א ּבְ ָּרא ְוִעְטָרא ַחד ַקְפסֹוָרא ְוִאְתַמּנָ ּ א , ּ ְוִאְתַמּנָ
א יה ּכְֹכַבָיא וַמָזֵלי, ְוָנִחית ְלַתּתָ רו ּבֵ ַּעד ְדִאְתַקּשְׁ ּ ּ ּ יה ַחד . ּ ל ַחד ְוַחד ִאְתְפַרׁש ּבֵ ּּכָ דף קעז (ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]359דף [ -ּ

ין ִדְלֵעיָלאְוָכל ּכְֹכַבָיא ְזִמיִנין ִא, ּּכָֹכָבא ְוַחד ַמָזָלא) ב''ע ִאינון ַדְרּגִ ּינון ּבְ ּ ּ ל . ּ ְּוַעל ָדא ּכָ
ְדָקא ָחֵזי ַאְתִרין ְיִדיָען ּכְ א ִאְתַעַטר ּבְ א ְוַדְרּגָ ַּדְרּגָ ּ.  

ָקא ח ִקטוָרא ְדפוְסּתָ ּכַ ּתַ ין ִאׁשְ ן ַדְרּגִ ְּוַכד ִמְתָפְרׁשָ ּ ּ ּ ּ ִסְטָרא ְדִאְתֲחֵזי , ּ ָרא ּבְ ַּעד ְדִאְתַקּשְׁ ּ
ִביִלין ְוִסְטֵר, לֹון ה ָאְרִחין וׁשְ ן ְלַכּמָ ְלהו ִמְתָפְרׁשָ ָמאָלא ּכֻ ְסַטר ׂשְ ּי ְדַדְרֵגי ְמָסֲאֵבי ְדִאינון ּבִ ּ ּ ּּ ּ

בוָרן סוְמָקן ְטֵרי ּגְ ִּמּסִ א ְלֶאֶלף ַאְלִפין ְוִרּבֹו ִרְבָבן. ּ בוָרן ְלַתּתָ ְלָיין ּגְ ך ּתַ ּוְבִגין ּכָ ְּוַעל ָדא , ְּ
ּג יך ּבַ ה ָקָטן ְנַתּתִ ְדָקֲאָמָרןִָהּנֵ ה ְמֹאד ּכִ זוי ַאּתָ   .ֹּוִים ּבָ

א ֲחֵזי ֶאֶרץ ֱאדֹום, ּתָ ר ָמְלכו ּבְ ָלִכים ֲאׁשֶ ְּוֵאֶלה ַהּמְ ֶאֶרץ. ּ א ִדיֵליה , ּבְ ִסְטָרא ְדַדְרּגָ ּּבְ ּ
ו א ְדֵעׂשָ ְּדִאיהו ַדְרּגָ ּ ו הוא ֱאדֹום. ּ ִּדְכִתיב ֵעׂשָ ְטָרא ְדרוַח ְמָסֲאָב, ּ ְּוֻכְלהו ָקָאתו ִמּסִ ּ ּ . אּ

ָרֵאל ְִלְפֵני ְמָלך ֶמֶלך ִלְבֵני ִיׂשְ א ַקְדָמאי, ְ ְרֵעי ְלַתּתָ י ּתַ ין ְדַקָייִמין ּבֵ ִגין ְדִאינון ַדְרּגִ ּּבְ ּ ּ ּ ּ .
ך ָאַמר ַיֲעֹקב ְוְבִגין ּכָ ין ִדיֵליה ַקְדָמִאין ִאינון . ַּיֲעָבר ָנא ֲאֹדִני ִלְפֵני ַעְבדֹו, ּ ִגין ַדְרּגִ ּּבְ ּ ּ ּ

ָרֵאלּוְבִג. ְלָאֳעָלא ְין ָכך ִלְפֵני ְמָלך ֶמֶלך ִלְבִני ִיׂשְ ְ ָען ָלא ָמָטא ִזְמָנא ְדַמְלכו . ְ ְּדַעד ּכְ ּ ּ
ָרֵאל ְבִני ִיׂשְ ְלָטָאה וְלִאְתַאֲחָדא ּבִ ַמָיא ְלׁשַ ך ָאַמר ַיֲעָבר ָנא ֲאֹדִני ִלְפִני ַעְבדֹו. ּׁשְ ּוְבִגין ּכָ ְּ.  

ַקְדִמי ין ּבְ ִלימו ִאֵלין ַדְרּגִ ְּוַכד ׁשְ ֵאי, ָתאּּ ּתָ ְלָטָאה ַעל ּתַ ַמָיא ְלׁשַ . ְּלָבַתר ִאְתַער ַמְלכו ׁשְ
ָרא ְנָיִמין, ְוַכד ׁשָ ְבִטין ְדִאיהו ּבִ ְזִעיָרא ְדָכל ׁשִ ָרא ּבִ ּׁשָ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּ ם )תהלים סח(, ּכְ  ׁשָ

ְנָיִמין ָצִעיר רֹוֵדם ְוגו אֵרי ְלַאְתָעָרא ַמְלכוָתא. 'ּבִ ּוֵביה ׁשָ ּ ַאְתֵריה ְלָבַת, ּ ּר ֲאָתא ַמְלכוָתא ּבְ ּ
ֲהֵדיה ְדָלא ַתֲעֵדי ְלָעְלִמין ְּוִאְתְקַיים ּבַ ּ ּ.  

י ִחָייא ָפַתח ְוָאַמר ִּרּבִ י בֹו)ישעיה מה(, ּ ַחְרּתִ ָרֵאל ּבָ ַמע ַיֲעֹקב ַעְבִדי ְוִיׂשְ ה ׁשְ ּכֹה . ּ ְוַעּתָ
יָרא ֶטן ַיַעְזֶרָך ַאל ּתִ ך ְוֹיֶצְרך ִמּבֶ ָּאַמר ְיָי ֹעׂשֶ ָ י בֹוָ ַחְרּתִ רון ּבָ ּ ַעְבִדי ַיֲעֹקב ִויׁשֻ א ֲחֵזי. ּ , ּתָ

ה ֲאַתר  ַכּמָ ָרֵאל ּבְ ִריך הוא ְלִיׂשְ א ּבְ ה ַאְבַטח לֹון קוְדׁשָ ּמָ ּּכַ י ְלהו )ג בגין''א ל''ד(ְּ ּ ְלִמְזּכֵ
ָרֵאל, ְלַעְלָמא ְדָאֵתי ר ְלִיׂשְ ן ּבַ ְּדָהא ָלא ִאְתָרֵעי ְלחוָלֵקיה ְלָכל ַעם ְוִליׁשָ ּ ְלחֹודֹויּ ּוְבִגין .  ּבִ

ך ָיַהב לֹון אֹוַרְייָתא ִדְקׁשֹוט ִגין . ְּכָ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ה וְלִמְנַדע ָאְרחֹוי ְדקוְדׁשָ י ּבָ ְּלִמְזּכֵ ּ ּ ְּ

א ְּדִיְרתון ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ּ א. ּ ַהאי ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ְּדָכל ַמאן ְדָזֵכי ּבְ ּ ִּאית ֵליה חוָלָקא ְלַעְלָמא , ּ ּ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ְדָאֵתי ָלם ַצִדיִקים ְלעֹוָלם ִיְרׁשו ָאֶרץ)ישעיה ס(, ּכְ ך ּכֻ ּ ְוַעּמֵ ּ ּ ָמר. ְ . ְוָהא ִאּתְ

ין ָהָכא ַלת ַדְרּגִ ַקְדִמיָתא ַיֲעֹקב, ּּתְ ָרֵאל, ּבְ ּוְלָבַתר ְיׁשורון, ּוְלָבַתר ִיׂשְ ּ ּ.  
א ֲחֵזי ַּיֲעֹקב ָהא אוְקמוָה, ּתָ ָרֵאל אוף ָהִכי ָנֵמ. ּ ין ִאינון ַחד. יִּיׂשְ ב ְדַדְרּגִ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ .

ְּיׁשורון ָמא ָדא, ּ ׁשְ ָרֵאל ּבִ אי ִאְקרון ִיׂשְ ָרֵאל ִויׁשורון ּכָֹלא ַחד. ַּאּמַ ֶּאָלא ִיׂשְ ּּ ְּיׁשורון. ּ ָמה , ּ ּכְ
ים)איוב לג(, ְדַאּתְ ָאֵמר ִגין ְדָנִטיל ׁשוָרה ְלַהאי ִסְטָרא וְלַהא,  ָיׁשֹר ַעל ֲאָנׁשִ ּּבְ ּ , י ִסְטָראּ

ֵרין ׁשוִרין ִאְקֵרי ְיׁשורון ּוְבִגין ִאינון ּתְ ּ ּ ּ ָרֵאל, ּ ָרֵאל ַעל ְדָנִטיל ְרבו . ְּוָדא הוא ִיׂשְ ִּיׂשְ ּ
ְּותוְקָפא ִמּכָֹלא ָרֵאל . ּ ְדָקא )א ישורון''ס(ִיׂשְ ִרין ׁשוִרין ּכְ ֵרין ִסְטִרין ּתְ ּ ַעל ִאינון חוָלֵקי ּתְ ּ ּ

  .ְּוֹכָלא ַחד, ֲאָמָרן
ְלהו ָסְלֵקי ְלַחדְוִא ָמָהן ּכֻ ּינון ׁשְ ַעְבָדא ְדִאית ֵליה , ַּיֲעֹקב ַעְבִדי. ּּ ִּזְמִנין ְדִאיהו ֶעֶבד ּכְ ּ ּ ּ

ד ְרעוֵתיה ִּפּקוָדא ְדָמאֵריה וְלֶמְעּבַ ּ ּ ּ ּ י בֹו. ּ ַחְרּתִ ָרֵאל ּבָ ָרָאה ֲעֵליה, ְוֵכן ִיׂשְ ְּוֹכָלא , ְּלַאׁשְ



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]360דף [ -ּ

ָרָזא ִעָלָאה ִאיהו ּּבְ ִתיב. ּ ָרֵאל)ישעיה מג(, ּכְ ָ ּבַֹרֲאך ַיֲעֹקב ְוֹיֶצְרך ִיׂשְ ּוְכִתיב ּכֹה ָאַמר ְיָי , ָ
ך ָמר, ָֹעׂשֶ ין ָסְלִקין ְלַחד ְוָהא ִאּתְ ל ִאֵלין ַדְרּגִ ּּכָ ין . ה''עֹוׂשֶ. ר''יֹוֵצ, א''ּבֹוֵר, ּ ְּוֻכְלהו ַדְרּגִ ּ

ִּאֵלין ַעל ִאֵלין ְוֻכְלהו ַחד ּ ּ ּ.  
ָאה חוַלְקהֹון ְדִי ַּזּכָ ל ַעִמין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּ הו ִמּכָ ִריך הוא ִאְתָרֵעי ּבְ א ּבְ ָרֵאל ְדקוְדׁשָ ּׂשְ ּ ּ ְּ

ּּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ִתיב, ּ ִגין ְדְבֻכְלהו ּכְ ּּבְ ֵעת )ירמיה י(, ּּ ִעים ּבְ ְעּתֻ ה ּתַ ה ַמֲעׂשֵ  ֶהֶבל ֵהּמָ
ְּפֻקָדָתם ֹיאֵבדו ּ ִריך הוא ַז, ּ א ּבְ א ְדקוְדׁשָ ְעּתָ ׁשַ ּּבְ ּ ין ְלַבֲעָרא לֹון ִמן ַעְלָמאְּ ַאר , ּמִ ּתָ ְוִיׁשְ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ְלחֹודֹוי ּכְ יֹום ַההוא)ישעיה ב(, ּהוא ּבִ ב ְיָי ְלַבדֹו ּבַ ּגָ ּ ְוִנׂשְ ּּ.  

  א''דף קעח ע
י ְיהוָדה ָפַתח ְוָאַמר ִּרּבִ ָרֵאל ֲאִני )ישעיה מא(, ּ יְרִאי ּתֹוַלַעת ַיֲעֹקב ְמֵתי ִיׂשְ  ַאל ּתִ

ָרֵאלֲעַזְר יך ְנֻאם ְיָי ְוֹגֲאֵלך ְקדֹוׁש ִיׂשְ ְּתִ א ֲחֵזי. ְ ל ַעִמין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים , ּתָ ּכָ
ּוַמָזלֹות ְדַעְלָמא ָמר, ּּ ָמה ְדִאּתְ ְלָטִנין ְיִדיִעין ּכְ ן ׁשָ ִריך הוא ָיַהב לֹון ִלְמַמּנָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ .

ַתר ֱאָלֲההֹון ְּוֻכְלהו ָאְזֵלי ּבָ ָמ, ּ ם )מיכה ד(, ה ִדְכִתיבּכְ ׁשֵ ים ֵיְלכו ִאיׁש ּבְ י ָכל ָהַעּמִ ּ ּכִ
ְזִלין ַקְפִחין וְמָנֲאִפין. ֱאלָהיו יִחין ְקָרָבא ּגָ ִדין ָדִמין וַמּגִ ְּוֻכְלהו אֹוׁשְ ּ ּ ּּ דף קעח (ְוִאְתָעְרֵבי , ּ

ה עֹוָבִדין ְלִביׁש) א''ע ַכּמָ א, ּבְ ֵחיְלהֹון ְלַאְבָאׁשָ פו ּבְ ּקָ   .ְּוִאְתּתַ
פוְמהֹון ר ּבְ ָרֵאל ֵלית לֹון ּתוְקָפא ְוֵחיָלא ְלַנְצָחָאה לֹון ּבַ ְּוִיׂשְ א ָדא ְדֵלית ָלה , ּ תֹוַלְעּתָ ּּכְ ּ

פוָמא ּּתוְקָפא ְוֵחיָלא ֶאָלא ּבְ ר ּכָֹלא, ּּ ּוְבפוָמא ִמְתּבַ ּ ָרֵאל ּתֹוַלַעת, ּ ְּוַעל ָדא ִאְקרון ִיׂשְ ּ.  
יְרִאי ּתֹוַלַעת ַיֲעֹקב י , ּתו ַאל ּתִ ַהאי ּתֹוַלַעת ְדֶמׁשִ ַּמה ּתֹוַלַעת ֵלית ִלְבִרָיה ְדַעְלָמא ּכְ

י ְיָקר ִטיְסְטֵרי ְדַמְלִכין, ְּדִסיְסְטָרא ל ְלבוׁשֵ ה ָנְפֵקי ּכָ ְּדִמּנָ ּ , ְּלָבַתר ָזַרע ַזְרִעין וִמית, ּ
ִמְלַקְדִמין יה ִאְתְקַיים ּכְ ַאר ִמּנֵ ּתָ ּוְלָבַתר ֵמַההוא ַזְרָעא ְדִאׁשְ ּ ּ ּ ּּ ִקיוָמאּ ּ ְוָהא ִאיהו ּבְ ך . ּּ ְּכָ

ַהאי ּתֹוַלַעת ָרֵאל ִאינון ּכְ ב ְדֵמִתין. ִּיׂשְ ַעְלָמא , ְּדַאף ַעל ּגַ ִּיְתַהְדרון ְוִיְתַקְיימון ּבְ ּ ּּ
ִמְלַקְדִמין ּּכְ ּ.  

ָמר  ָיִדי ּבֵ)ירמיה יח( )ג דכתיב''א ל''ד(ְוָהא ִאּתְ ם ּבְ ן ַאּתֶ ַיד ַהיֹוֵצר ּכֵ ֹחֶמר ּבְ י ּכַ ית ּ ּכִ
ָרֵאל ֹחֶמר. ִיׂשְ ֶּאָלא ָדא הוא ֹחֶמר ְדַההוא ְזכוִכית. ַמאי ּכַ ּ ּ ן , ּ ּקַ ַבר ִאְתּתַ ב ְדִאּתָ ְּדַאף ַעל ּגַ ּ

ִמְלַקְדִמין ָנה ּכְ ּקָ ְּוִאית ֵליה ּתַ ּּ.  
ָרֵאל ָּדא ִאיָלָנא ְדַחֵיי, ְמֵתי ִיׂשְ ִאיָלָנא , ּ קו ּבְ ָרֵאל ִאינון ִאְתַדּבָ ִּדְבִגין ְדִיׂשְ ּ ּ ּ ִגין , ְּדַחֵייּ ּבְ

ַעְלָמא ך ְיֵהא ַחִיין ְלהֹון ִויקומון ֵמַעְפָרא ְוִיְתַקְיימון ּבְ ּּכָ ּ ּּ ּ ִּויהֹון ְלַעם ַחד ְלִמְפַלח ֵליה , ְ
ִריך הוא א ּבְ ְּלקוְדׁשָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ְּ ֶכם ֶאָחד)צפניה ג(ּכְ ם ְיָי ְלָעְבדֹו ׁשְ ׁשֵ ָלם ּבְ   .ּ ִלְקֹרא ּכֻ

י ֶאְלָעָזר ָאְרָחאִרּבִ י ִיְצָחק ֲהוו ָאְזֵלי ּבְ ַמע, ּ ְוִרּבִ ּוָמָטא ִזְמָנא ִדְקִריַאת ׁשְ י , ּ ְוָקם ַרּבִ
ַמע ְוַצֵלי ְצלֹוֵתיה ֶּאְלָעָזר ְוָקָרא ְקִריַאת ׁשְ י ִיְצָחק. ּ ִניָנן ְדַעד , ְּלָבַתר ָאַמר ֵליה ִרּבִ ְּוָהא ּתָ

ֵעי ֵליה ְל ר ַנׁש ְלָאְרָחא ִאּבָ ָּלא ִיפוק ּבַ ּ אֵריה וְלַצֵלי ְצלֹוֵתיהּ ַּנְטָלא ְרׁשו ִמּמָ ּ ּ ּּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]361דף [ -ּ

ַמע, ָּאַמר ֵליה ִגין ְדַכד ָנִפיְקָנא ָלא ֲהָוה ְזַמן ְצלֹוָתא ְוָלא ָמָטא ִזְמָנא ִדְקִריַאת ׁשְ ּּבְ ּ ,
א ָנִהיר ַצֵליָנא ְמׁשָ א ְדׁשִ ּתָ ַּהׁשְ יה. ּ עוָתא ִמּנֵ ִעיָנא ּבָ ֲּאָבל ַעד ָלא ָנַפְקָנא ְלָאְרָחא ּבָ ּ 

יה   .ֲּאָבל ְצלֹוָתא ָדא ָלא ַצֵליָנא, ְּוִאְמַלְכָנא ּבֵ
אֹוַרְייָתא ִמַפְלגות ֵליְלָיא ַדְלָנא ּבְ ּתַ ְּדָהא ֲאָנא ִאׁשְ ּ ָען ָלא ֲהָוה , ּּ ְוַכד ֲאָתא ַצְפָרא ַעד ּכְ

ּכַ. ִּעְדָנא ְלַצֵלי ְצלֹוָתא ּתַ א ְדַקְדרוָתא ְדַצְפָרא ִאׁשְ ְעּתָ ִגין ְדַהִהיא ׁשַ ּּבְ ּ ֲעָיא , חּ ּתָ ָתא ִמׁשְ ִאּתְ
ַבֲעָלה ֲחָדא, ּּבְ ָרָזא ּכְ ֲהָדה, ְּוִאינון ּבְ עוֵלְמָתָהא ְדַיְתֵבי ּבַ ָנא ּבְ ּכְ ְּדָבְעָיא ִאיִהי ְלֵמיַהך ְלִמׁשְ ּ ּ ְּ .

ֲחָדא וְלַאֳעָלא ִמָלה  ָרן ּכְ ֵעי ֵליה ְלַבר ָנׁש ְלִמְפַסק ִמַלְייהו ְדִמְתַחּבְ ך ָלא ּבָ ּוְבִגין ּכָ ּ ּ ּ ּ ַאֲחָרא ְּ
יַנְייהו   .ּּבֵ

א הוא ִעַדן ְצלֹוָתא ְלַצָלָאה ְמׁשָ א ְדָנִהיר ׁשִ ּתָ ְּוַהׁשְ ּ ּ ָמה ְדאוְקמוָה, ּ ּּכְ תהלים (, ִּדְכִתיב. ּ
ֶמׁש)עב ָ ִייָראוך ִעם ׁשָ ֶמׁש. ּ ֲהָדן ְלַאְנָהָרא ָלה, ַּמהו ִעם ׁשָ א ּבַ ְמׁשָ ְּלַנְטָרא ְנהֹוָרא ְדׁשִ ּ ,

ֲהֵדי  א לֹוןְּדָהא ֵיָרֶאה ּבַ א ִאְצְטִריך ְוָלא ְלַאְפָרׁשָ ְמׁשָ ְּוַכד ָלא ָנִהיר ְיָמָמא ָלאו הוא . ְׁשִ
א ְמׁשָ ֲהֵדי ׁשִ ֲחָדא, ֵיָרֶאה ּבַ ָרא לֹון ּכְ ֶמׁש. ּוְצִריָכא ְלַחּבְ   .ְּוָדא הוא ִעם ׁשָ

י ֲחַקל, ֲאְזֵלי ד ָמטו ַחד ּבֵ ָּזְקפו ֵעיַנְייהו ְוָחָמא ֵליה ְלטוָר. ָּיְתבו, ּּכַ ּ ּ ּא ְדֲהוו ָסְלקו ּ ּ ּ
ְנָיין ִרָיין ְמׁשַ רוֵמיה ּבְ ּּבְ ּ י ִיְצָחק, ּ אי ְדִחיַלת, ָּדִחיל ִרּבִ י ֶאְלָעָזר ַאּמַ ָאַמר . ָּאַמר ֵליה ִרּבִ

יף ּקִ ֵּליה ָחֵמיָנא ְדַהאי טוָרא ִאיהו ּתַ ּ ּ ְנָיין ְוָדִחיְלָנא ְדָלא , ּ ִרָיין ְדִאינון ְמׁשַ ְּוָחֵמיָנא ִאֵלין ּבְ ּ ּ ּ ּ
ָּאַמר ֵליה ַמאן ְדָדִחיל ֵמֶחְטאֹוי ְדִביֵדיה ִאית ֵליה ְלִמְדַחל, ְּטְרגו לֹוןְיַק ּ ּ ּ א ֲחֵזי. ּ ָלאו , ּתָ

טוַרָיא ִחין ּבְ ּכְ ּתַ יִפין ְדֲהוו ִמׁשְ ּקִ ִרָיין ּתַ ִּאֵלין ֵמִאינון ּבְ ּ ּ ּּ ּ.  
ֵני ִצְבעֹון ְוַאָיה ַוֲעָנה ְוגו. ָּפַתח ְוָאַמר ְּוֵאֶלה ּבְ ר ָמָצא ֶאת ַהֵיִמים ְוגוּהוא ֲעָנ' ּ ', ּה ֲאׁשֶ

ַּהאי ְקָרא אוְקמוָה א ֲחֵזי, ּ הו , ֲאָבל ּתָ ָּלאו ִאֵלין ִאינון ִדְכִתיב ּבְ ּ ּ  ָהֵאיִמים )דברים ב(ּ
בו ָבה ְוגו ְּלָפִנים ָיׁשְ ו ִייָרׁשום ְוגו' ּ ּוְבֵני ֵעׂשָ ּ'.  

ר ָמָצא ֶאת ַהֵיִמים ּבַ ֲּאָבל ִאֵלין ְדָקֲאַמר ְקָרא ֲאׁשֶ ּ רּ ְדּבָ ִתיב, ּמִ ִרָיין . ֵיִמם ּכְ ִּאֵלין ֲהוו ּבְ ּ ּ
ְנָיין ִדְכִתיב. ְמׁשַ ַרך ַקִין ֵמַעל ַאֵפי ַאְרָעא ּכְ ְּדַכד ֲהָוה ִאּתָ ְ ּתָ ֹאִתי )בראשית ד(, ּ ַרׁשְ  ֵהן ּגֵ

ֵתר ַָהיֹום ֵמַעל ְפֵני ָהֲאָדָמה וִמָפְניך ֶאּסָ ּ ּּ ֶאֶרץ נֹוד ְואוְק, ּ ב ּבְ ּוְכִתיב ַוֵיׁשֶ   .ּמוָהּּ

  ב''דף קעח ע
ִסְטָרא  נֹוי ּבְ ֵני ּבְ ּ ְדרוִחין ְוִעְלעוִלין וַמִזיִקין ְוִאֵלין ָקְיימו)ב''ויקרא עו ע(ִמּבְ ּ ּ ּ ּּ ד , ּ ְּדָהא ּכַ

א ּתָ ּבַ א יֹוָמא ְדׁשַ ָעא ְלִאְתַקְדׁשָ ְברון ֵמַההוא ִסְטָרא רוִחין ָקְייִמין ְטִסיִרין , ּּבָ ִּאּתָ ּ א ''נ(ּ
ָלא ג)טהירין ִתיָתָאה. ּוָפא ּבְ א ְוָלא ִמיֹוָמא ׁשְ ּתָ ּבַ ְּוִאֵלין ָלאו ִאינון ִמיֹוָמא ְדׁשַ ּ ֲארו , ּ ּתָ ְּוִאׁשְ

ְסֵפָקא הו ּבִ ֵרין יֹוִמין ּבְ ִּאֵלין ּתְ ך ָלא ִאְתָקְיימו ָלא , ּ ּוְבִגין ּכָ ֵמַהאי ְוָלא ) ב''דף קעח ע(ְּ
  .ֵמַהאי

ַההוא ִסְטָרא  טו ּבְ ְּוֲאְזלו ְוִאְתַפּשְׁ ּ ִלימו ּּ ַההוא ִסְטָרא ְוָלא ִאְתּגְ ְּדַקִין ְוִאְגִלימו ּבְ ּ ּ
יֹוָמא ָדא, ם ָחֵסר''ְּלִאְתָקְייָמא ְוִאְקרון ֵיִמ יֹוָמא ָדא ְוָלא ּבְ ְּדָלא ִאְתָקְיימו ָלא ּבְ ּ ,



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]362דף [ -ּ

א ח לֹון ְואֹוְלֵפי ֵליה ְלַאְייָתָאה ַמְמֵזִרין ְלַע. ְּוִאְתֲחזון ִלְבֵני ָנׁשָ ּכַ ְּוִאיהו ַאׁשְ ְּוִאינון . ְלָמאּ
יֹוָמא גוָפא ִזְמָנא ָחָדא ּבְ יֵני טוַרָיא ְוָקְייִמין ּבְ ָּאְזֵלי ּבֵ יה, ּ ֵטי ִמּנֵ ּוְלָבַתר ִמְתַפׁשְ ּּ.  

א ֲחֵזי יה ְואֹוִליד ַמְמֵזָרא, ֲּעָנה ָדא ִאיהו ַמְמֵזָרא ֲהָוה, ּתָ ְּדֲאָתא ִצְבעֹון ַעל ִאּמֵ ְוָדא , ּ
ְטָרא ְדרוַח ְמָס יהֲּאָתא ִמּסִ ק ּבֵ ֲּאָבא ְדִאְתָדּבַ ּ ל . ּ ח לֹון ְוֲהוו אֹוְלֵפי ֵליה ּכָ ּכַ ך ַאׁשְ ּוְבִגין ּכָ ּ ְּ

ִגין ָדא ִּזיִנין ִדְסַטר ְמָסֲאָבא ּבְ ּ.  
א ֲחֵזי ן ִאֵלין ֵמִאֵלין, ְוּתָ ה ָאֳחָרִנין ִמְתַפְרׁשָ ִּאֵלין ִאינון ְוַכּמָ ּ ּּ ְלהו ַאְתָיין ֵמַההוא , ּ ּּכֻ ּ ּ
ןִסְטָרא ְוָאְזֵל ָרא ְוִאְתֲחזון ַתּמָ ַמְדּבְ י מֹוָתָבא . ּי ּבְ ָרא ֲאַתר ָחרוב ְוִאיהו ּבֵ ִגין ְדַמְדּבְ ּּבְ ּ ּ

ל ָדא. ִדְלהֹון ִריך הוא ְוָדִחיל ֵליה , ְּוִעם ּכָ א ּבְ אֹוְרחֹוי ְדקוְדׁשָ ל ַבר ָנׁש ְדָאִזיל ּבְ ּּכָ ּ ּ ּ ְּ

ְייהו ֵפי ִמּנַ ִריך הוא ָלא ִמְסּתָ א ּבְ ְּלקוְדׁשָ ּ טוָראֲא. ְּ ְּזלו ְוָאֳעלו ּבְ ּ ּ.  
י ִיְצָחק י מֹוָתָבא ִדְלהֹון, ָאַמר ִרּבִ ל ִאינון טוִרין ֲחרוִבין ֲאַתר ּבֵ ַגְווָנא ָדא ּכָ ּּכְ ּ ָאַמר . ּ

ִתיב, ָּהִכי הוא, ֵּליה אֹוַרְייָתא ֲעַלְייהו ּכְ ְדלו ּבְ ּתַ ְּוָכל ִאינון ְדִמׁשְ ּ ּ ּ ָמְרך )תהלים קכא(, ּ ָ ְיָי ִיׁשְ

ל ָר ה ְוַעד עֹוָלםִמּכָ ָמר ֵצאְתך ובֹוֶאך ֵמַעּתָ ך ְיָי ִיׁשְ ֹמר ֶאת ַנְפׁשֶ ָע ִיׁשְ ָ ָּ.  
י ֶאְלָעָזר ְוָאַמר ִרים ְוֵעָדה)שם קיא(, ָּפַתח ִרּבִ סֹוד ְיׁשָ ָכל ֵלָבב ּבְ , ּ ַהְללוָיה אֹוֶדה ְיָי ּבְ

ַּהאי ְקָרא אוְקמוָה א ֲחֵזי. ּ ל יֹומֹוי , ֲאָבל ּתָ א ּכָ פוְלָחָנא ָּדִוד ַמְלּכָ ַדל ּבְ ּתַ ֲּהָוה ִמׁשְ ּ
ִריך הוא א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ָחן, ְּ ּבְ יִרין ְותוׁשְ ׁשִ ח ומֹוֶדה ּבְ ּבַ ַפְלגות ֵליְלָיא וְמׁשַ ְּוֲהָוה ָקם ּבְ ּ ּ ִגין , ּ ּבְ

ַמְלכו ִדְלֵעיָלא יה ּבְ ָנא דוְכּתֵ ּקָ ְּלִאְתּתַ ּ ּ ּ ּ.  
ַפְלגות ֵליְלָיא ְּדַכד ִאְתַער רוַח ָצפֹון ּבְ ּ א ֲהָו, ּ ְעּתָ ַהִהיא ׁשַ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ּה ָיַדע ְדקוְדׁשָ ּ ְּ

ַע ִעם ַצִדיַקָייא ְעׁשֵ ּתַ א ְדֵעֶדן ְלִאׁשְ ִגְנּתָ ִּיְתַער ּבְ ר , ּ ּבַ א ְוִאְתּגַ ְעּתָ ַהִהיא ׁשַ ְּוִאיהו ֲהָוה ָקם ּבְ
ָחן ַעד ְדָסִליק ַצְפָרא ּבְ יִרין ְותוׁשְ ׁשִ ּּבְ ּ.  

ִריך א ּבְ ִגין ְדַכד קוְדׁשָ ְּבְ ּ א ְדֵעֶדןּ ִגְנּתָ ח ּבְ ּכַ ּתַ ָּהא אֹוִקיְמָנא ְדִאיהו ְוָכל , ּ הוא ִאׁשְ ּ
ְלהו ַצְייִתין ְלָקֵליה א ּכֻ ַּצִדיַקָייא ִדְבִגְנּתָ ּ ּ ּּ ִדְכִתיב. ּ יִבים )שיר השירים ח(, ּכְ  ֲחֵבִרים ַמְקׁשִ

ִמיִעִני יך ֲעֵל, ְוָלא עֹוד. ְְלקֹוֵלך ַהׁשְ ְֶאָלא ְדחוָטא ְדֶחֶסד ָמׁשִ ּ ָמרּ ָמה ְדִאּתְ יָמָמא ּכְ . ּיה ּבִ
י)תהלים מב(, ִּדְכִתיב יֹרה ִעּמִ ּ יֹוָמם ְיַצֶוה ְיָי ַחְסדֹו וַבַלְיָלה ׁשִ ּ ּ ֶּאָלא ְדִאינון , ְולא עֹוד. ּ ּ

ִּמִלין ְדאֹוַרְייָתא ְדִאיהו ָאַמר ּ ּ ִריך הוא, ּ א ּבְ י קוְדׁשָ ְלהו ָסְלִקין וִמְתַעְטִרין ַקּמֵ ּּכֻ ּ ּ ּ ְּ ן ּוְבִגי. ּ
פוְלָחָנא ְדָמאֵריה ֵליְלָיא ּבְ ֵדל ּבְ ּתַ א ֲהָוה ִמׁשְ ך ָדִוד ַמְלּכָ ּּכָ ּ ּ ּ ְ.  

א ֲחֵזי ַּהְללוָיה, ּתָ ָחן ְדָקֲאַמר ָדִוד, ּ ּבְ יִרין ְותוׁשְ ָכל ִאינון ׁשִ ּּבְ ּ ּ ִניָנן ִדְלֵעיָלא , ּ ָּהא ּתָ
ְלהֹון הוא ַהְללוָיה ְואוְקמוָה ִּמּכֻ ּ ּ ּ ּ ִגין ְד. ּ ֲחָדאַּמאי ַטְעָמא ּבְ ָבָחא ּכַ ָמא וׁשְ ַמאי . ָּכִליל ׁשְ

ָבָחא ָמא וׁשְ ָמא ָדא . ּׁשְ ָבָחא ַמאן ִאיהו. ה'' י)א(ּׁשְ ָרֵאל ְדִאיהו , ּׁשְ ֶנֶסת ִיׂשְ ֶּאָלא ָדא ּכְ ּ ּ ּ
ִריך הוא)ס שהוא אדני''ה' הלל בגימ( א ּבְ ִדיר ְלקוְדׁשָ ָבָחא ּתָ א ׁשְ ּ ְמַתְקּנָ ַכת, ְּ ּכְ ּתַ . ְוָלא ִאׁשְ

ָמ ֹקט ֵאל)תהלים פג(, ה ְדַאּתְ ָאֵמרּכְ ׁשְ חָרׁש ְוַאל ּתִ ְ ֱאלִהים ַאל ֳדִמי ָלך ַאל ּתֶ ִגין . ּ ּבְ
יה ִדיר ְלַגּבֵ ַחת ּתָ ּבַ ָבָחא ִאיִהי ְמַסְדַרת וְמׁשַ ְּדִסדוָרא ְדׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ֲחָדא. ּ ָבָחא ּכַ ָמא וׁשְ ך ׁשְ ּוְבִגין ּכָ ְּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]363דף [ -ּ

ָכל ֵלָבב ָמה ְדאוְקמו, אֹוֶדה ְיָי ּבְ ּּכְ ֵיֶצר ַהטֹוב וְבֵיֶצר ָהָרעּ ָּה ּבְ ֵחי , ּ ּכְ ּתַ ִגין ְדִאינון ִמׁשְ ּּבְ ּ
יה ְדַבר ָנׁש ִדיר ְלַגּבֵ ּּתָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ּ ָכל ְלָבְבך ְואוְקמוָה)דברים ו(, ּכְ ּ ּבְ ּ ִרים . ָ סֹוד ְיׁשָ ּבְ

הו ִמְתַעְטָרן, )ועדה( ין ּבְ ָרֵאל ְדָכל ַדְרּגִ ִּאֵלין ִאינון ִיׂשְ ּ ּ ּ ּ ֲהֵני ְוֵליָוֵאיּ , ַּצִדיֵקי ַוֲחִסיֵדי,  ּכַ
ִרים ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ְוֵעָדה. ְיׁשָ ֲעַדת ֵאל)תהלים פב(ּכְ ב ּבַ ִריך .  ִנּצָ א ּבְ ְְוִאינון ָרָזא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ

הו ּהוא ִאְתַעַטר ּבְ ּ ּ.  
ִריך הוא ּתָ א ּבְ ָחא ֵליה ְלקוְדׁשָ ּבְ ֵעי ַבר ָנׁש ְלׁשַ ך ּבָ ּוְבִגין ּכָ ּ ּ ְּ ִגין ְדִאיהו ִאְתָרֵעי , ִדירְ ּּבְ ּ

ָחן ּבְ יִרין ְותוׁשְ ׁשִ ְדָקא ְיאות, ּּבְ ִריך הוא ּכְ א ּבְ ָחא ֵליה ְלקוְדׁשָ ּבְ ּוַמאן ְדָיַדע ְלׁשַ ּ ּ ּ ּ א , ְּ ּקוְדׁשָ
ִזיב ֵליה יל ְצלֹוֵתיה ְוׁשֵ ִריך הוא ַקּבִ ּּבְ ּ ּ י ָיַדע )תהלים צא(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב . ְ ֵבהו ּכִ ּגְ ּ ֲאׂשַ

ִמי ְוגו   .'ְֹאֶרך ָיִמים ְוגו' ׁשְ

  א''דף קעט ע
י יֹוֵסי ְוָאַמר סֹוְבֵבִני ֶסָלה)תהלים לב(, ָּפַתח ַרּבִ ְצֵרִני ָרִני ַפֵלט ּתְ ר ּתִ ה ֵסֶתר ִלי ִמּצַ ּ ַאּתָ ּ .

ה ֵסֶתר ִלי ָאְר, ַאּתָ ִריך הוא ְדִאיהו ִסְתָרא וָמֵגן ְלַבר ָנׁש ְדָאִזיל ּבְ א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ֵחי ְּ
א ֵליה, ְדאֹוַרְייָתא ִצָלא ְדַגְדפֹוי ְדָלא ָיְכִלין ְלַאְבָאׁשָ ר ּבְ ּתַ ְּוִאיהו ִאְסּתַ ּ ְצֵרִני. ּּ ר ּתִ , ִמּצַ

א ּתָ ְּלֵעיָלא ִאית ֵליה ְלַבר ָנׁש ָמאֵרי ְדָבבו, ֵּמֵעיָלא וִמּתַ א אוף ָהִכי ָנֵמי, ּ ּוַמאן . ְּלַתּתָ
א) א''דף קעט ע(, ָּדא ֵיֶצר ָהָרע, ִּאיהו , ְוִאְלָמֵלא ֵיֶצר ָהָרע. ְּדִאיהו ַצר ְלֵעיָלא ְוַצר ְלַתּתָ

ַעְלָמא ח ָמאֵרי ְדָבבו ְלַבר ָנׁש ּבְ ּכַ ּתַ ָּלא ִאׁשְ ְצֵרִני. ּ ר ּתִ ך ִמּצַ ִגין ּכָ   .ְּבְ
סֹוְבֵבִני ֶסָלה ֵעי ֵליה, ָּרֵני ַפֵלט ּתְ סֹוְבֵבִני, ְּיסֹוְבֵבִני ֶסָלה ִמּבָ יִרין ִּאֵלין ִאי. ַמאי ּתְ ּנון ׁשִ
ָלה ין ְלַהּצָ הו ַדְרּגִ ְּדִאית ּבְ ּ ָאְרָחא, ּ ָזָבא ִלי ּבְ הו ְלׁשֵ סֹוְבֵבִני ּבְ ִסְדָרא . ּּתְ ְּוַהאי ְקָרא ִאיהו ּכְ

  .ֵּמַהאי ִגיָסא וֵמַהאי ִגיָסא, ְּוִאיהו ְלַמְפֵרַע
א ֲחֵזי ָחן ְדָקֲאַמר ָדִוד ִאית ּבְ, ּתָ ּבְ יִרין ְותוׁשְ ִאֵלין ׁשִ ּּבְ ּ ּ ָרֵזי ּ ּהֹון ָרִזין וִמִלין ִעָלִאין ּבְ ּ ּ
א ִאְתֲאָמרו, ְדָחְכְמָתא רוַח קוְדׁשָ ִגין ְדֻכְלהו ּבְ ּּבְ ּ ּ ּ א ֲעֵליה ְדָדִוד. ּּ ַרא רוַח קוְדׁשָ ְּדֲהָוה ׁשָ ּ ּ ּ ּ ,

יָרָתא ָרֵזי ְדָחְכְמָתא ִאְתֲאָמרו. ְוֲהָוה ָאַמר ׁשִ ְלהו ּבְ ך ּכֻ ּוְבִגין ּכָ ּ ּּ ְ.  
י ֶא ּ ָדֹחה ְדִחיַתִני ִלְנפֹל ַוְיָי ֲעָזָרִני)תהלים קיח(, ְלָעָזר ְוָאַמרָּפַתח ַרּבִ , ָּדֹחה ְדִחיַתִני, ּ

ֵעי ֵליה ָּדֹחה ָדחוִני ִמּבָ ּ ֶּאָלא ָדא ִסְטָרא ָאֳחָרא ְדַדְחָייא ֵליה ְלַבר ָנׁש . ַּמאי ָדֹחה ְדִחיַתִני, ּ ּ ּ ּ
ִדיר ּוָבֵעי ְלַדְחָייא ֵליה וְלַאְסָטָאה ֵל, ּתָ ּ ִריך הואּ א ּבְ ּיה ֵמִעם קוְדׁשָ ּ ְּוָדא הוא ֵיֶצר ָהָרע . ְּ

ִדיר ר ָנׁש ּתָ יה ְדּבַ ח ְלַגּבֵ ּכַ ּתַ ְּדִאׁשְ ּוְלֳקְבֵליה ַאֲהַדר ָדִוד ְוָאַמר ָדֹחה ְדִחיַתִני ִלְנפֹול. ּ ּ ּ ּ ִגין . ּ ּבְ
ָכל ִאינון ַעְקִתין ְלַאְסָטָאה  יה ּבְ ַדל ְלַגּבֵ ּתַ ְּדִאיהו ֲהָוה ִאׁשְ ּ ּ ּ ִריך הואּ א ּבְ ֵּליה ֵמִעם קוְדׁשָ ּ ְּ .

ם יִהּנָ ּגֵ ְּוֲעֵליה ָאַמר ָדִוד ָדֹחה ְדִחיַתִני ִלְנפֹול ּבַ ּ ּ יָדך. ּ ְרָנא ּבִ ְַוְיָי ֲעָזָרִני ְדָלא ִאְתַמּסַ ּ.  
יה ְּוַעל ָדא ִאית ֵליה ְלַבר ָנׁש ְלִאְזַדֲהָרא ִמּנֵ ּ ּ לֹוט ֲעֵליה, ּ ִגין ְדָלא ִיׁשְ ּּבְ א . ּ ִריך ְּוקוְדׁשָ ְּבְ

ָכל ָאְרחֹוי ֵדין ָנִטיר ֵליה ּבְ ּהוא ּכְ ך ְוַרְגֶלך לא )משלי ג(, ִּדְכִתיב. ּ ֵלך ָלֶבַטח ַדְרּכֶ ָ ָאז ּתֵ ָ ְ

ל)משלי ד(ִתּגֹוף  ׁשֵ רוץ לא ִתּכָ ך ֹלא ֵיַצר ַצֲעֶדך ְוִאם ּתָ ֶלְכּתְ ּ ּבְ ָ  ְוֹאַרח )משלי ד(, ּוְכִתיב. ָ
אֹור ֹנַגה הֹוֵלך ְו ְַצִדיִקים ּכְ ּ   .ּאֹור ַעד ְנכֹון ַהיֹוםּ



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]364דף [ -ּ

ַעְלָמא ֵדין  ִריך הוא ָנִטיר לֹון ּבְ א ּבְ ָרֵאל ְדקוְדׁשָ ִאין ִאינון ִיׂשְ י ְיהוָדה ַזּכָ ָּאַמר ַרּבִ ּ ּ ּ ְּ

ָלם ַצִדיִקים ְלעֹוָלם ִיְרׁשו ָאֶרץ)ישעיה ס(, ִּדְכִתיב. ּוְבַעְלָמא ְדָאֵתי ך ּכֻ ּ ְוַעּמֵ ּ ּ רוך ְיָי . ְ ְּבָ ּ
  )כ פרשת וישלח''ע(. ְוָאֵמןְלעֹוָלם ָאֵמן 

 
  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]365דף [ -ּ

 ] בשנה52יום [סדר הלימוד ליום כב חשון 
  פרשת וישב

ָנַען ֶאֶרץ ּכְ ֶאֶרץ ְמגוֵרי ָאִביו ּבְ ב ַיֲעֹקב ּבְ ַּוֵיׁשֶ י ִחָייא ָפַתח ְוָאַמר. ּ ִּרּבִ  ַרּבֹות )תהלים לה(, ּ
יֶלנו ְיָי ָלם ַיּצִ ָּרעֹות ַצִדיק וִמּכֻ ּ א ֲחֵזי. ּּ ה , ּתָ ּמָ ְּמַקְטְרִגין ִאית ֵליה ְלַבר ָנׁש ִמיֹוָמא ּכַ ּ

ָמָתא  יה ִנׁשְ ִריך הוא ָיַהב ּבֵ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ַהאי ַעְלָמא)לאתקיימא( )ג לבר נש''א ל''ד(ְּ .  ּבְ
ְּדֵכיָון ְדָנִפיק ַבר ָנׁש ַלֲאִויָרא ְדַעְלָמא ֲהֵדיה ֵיֶצר ָהָרע ּכְ, ּ ָפא ּבַ ּתְ ּתַ ן ְלִאׁשְ ִּמָיד ִאְזַדּמַ ּ ָמה ּ

ָמר ּ ַלֶפַתח ַחָטאת רֹוֵבץ ְוגו)בראשית ד(, ִּדְכִתיב. ְדִאּתְ ֲהֵדיה ֵיֶצר ָהָרע. 'ּ ף ּבַ ּתַ ּתַ ּוְכֵדין ִאׁשְ ּ.  
א ֲחֵזי ְּדָהִכי הוא, ְוּתָ ִעיֵרי ִמיֹוָמא ְדִאְתַיִלידו, ּ ְּדָהא ּבְ ּ ּּ ְלהו ָנְטֵרי ַגְרַמְייהו, ּ ּּכֻ ּ ְוָעְרִקין , ּ
יןּוִמן ּכָ, ִּמן ּגֹו נוָרא יׁשִ ְרֵמיה ּגֹו נוָרא, ּוַבר ָנׁש. ל ַאְתִרין ּבִ ִּמָיד ָאֵתי ַלֲאָרָמא ּגַ ּ ִגין , ּ ּבְ

ַגִויה אֵרי ּבְ ְּדֵיֶצר ָהָרע ׁשָ ּ א, ּ ּוִמָיד ַאְסֵטי ֵליה ְלָאְרָחא ִביׁשָ ּּ.  
ֶלך ָזֵקן וְכִסיל )קהלת ד(, ְּואֹוִקיְמָנא ִדְכִתיב ן ְוָחָכם ִמּמֶ ּ טֹוב ֶיֶלד ִמְסּכֵ ר לא ָיַדע ְ ֲאׁשֶ

יה ְדַבר ָנׁש, טֹוב ֶיֶלד. ְּלִהָזֵהר עֹוד ָּדא הוא ֵיֶצר טֹוב ְדהוא ֶיֶלד ִמיֹוִמין ְזִעיִרין ִעּמֵ ּ ּ ּ ּ ּּ ,
ִנין ָוֵאיָלך  ֵליַסר ׁשְ ְְדָהא ִמּתְ ָמר)עמיה(ּ ָמה ְדִאּתְ   . ּכְ

  ב''דף קעט ע
ֶלך ָזֵקן וְכִסיל ִּמּמֶ ֶלך. ָ ָּדא הוא ֵיֶצר ָהָרע, ְִמּמֶ ַעְלָמא ַעל ּ ִליט ּבְ ּ ְדִאיהו ִאְקֵרי ֶמֶלך ְוׁשַ ְ ּ ּ

א ֵני ָנׁשָ ְּדִאיהו ָזֵקן ַוַדאי, ָּזֵקן וְכִסיל. ּבְ ּ ָמה ְדאוְקמוָה, ּ ּּכְ ְּדַכד ִאְתְיִליד ַבר ָנׁש ְוָנִפיק , ּ
יה ְדַבר ָנׁש) ב''דף קעט ע(ַּלֲאִויָרא ְדַעְלָמא ִאיהו  ן ִעּמֵ ִּאְזַדּמַ ּ ְו ֶמֶלך ָזֵקן ְּוַעל ָדא ִאיה. ּ ּ

  .ּוְכִסיל
ר לא ָיַדע ְלִהָזֵהר עֹוד ִתיב, ֲּאׁשֶ ֶּאָלא ְלִהָזֵהר, ְלַהְזִהיר ָלא ּכְ ִגין ְדִאיהו ְכִסיל, ּ ּּבְ ּ .

לֹום  ֹלֹמה ָעָליו ַהׁשָ ך הֹוֵלך)קהלת ב(ְּוֲעֵליה ָאַמר ׁשְ חׁשֶ ִסיל ּבַ ְ ְוַהּכְ ך . ְ ְְדָהא ֵמּסוִסיָתא ְדחׁשֶ ּ ּ ּ
  .ּית ֵליה ְנהֹוָרא ְלָעְלִמיןָקא ַאְתָיא ְוֵל

ְמעֹון ָאַמר י ׁשִ א ֲחֵזי, ִרּבִ ן ְוָחָכם, ּתָ ִתיב טֹוב ֶיֶלד ִמְסּכֵ ן. ּכְ ָהא , ַמאן ֶיֶלד ִמְסּכֵ
ָמר ְדִאיהו ֵיֶצר טֹוב ּאוְקמוָה ְוִאּתְ ּ ּ  ַנַער )תהלים לז(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ֲאָבל טֹוב ֶיֶלד. ּ

י ם ָזַקְנּתִ לוםְו. ָהִייִתי ּגַ ְרֵמיה ּכְ ן ְדֵלית ֵליה ִמּגַ ָּדא הוא ַנַער ְדִאיהו ֶיֶלד ִמְסּכֵ ּ ּ ּ ּ ּ אי . ּ ְוַאּמַ
ִדיר, ִאְקֵרי ַנַער א ּתָ ִגין ְדִאית ֵליה ַחְדּתו ְדִסיֲהָרא ְדִמְתַחְדׁשָ ּּבְ ּ ּ ּ ן , ּ ְּוָתִדיר ִאיהו ֶיֶלד ִמְסּכֵ

ָמה ְדֲאְמָרן ְרָיא , ְוָחָכם. ּּכְ ִגין ְדָחְכָמה ׁשַ יהּּבְ   .ּּבֵ
ֶלך ָזֵקן ָמר, ִָמּמֶ ָמה ְדִאּתְ ָּדא הוא ֵיֶצר ָהָרע ּכְ ְּדָהא ִמן יֹוָמא ְדֲהָוה ָלא ָנַפק . ּ ּ

ָסֲאבוֵתיה ְלָעְלִמין ִּמּמְ א. ְּוִאיהו ְכִסיל, ּ יׁשָ ְּדָכל ָאְרחֹוי ִאינון ְלֹאַרח ּבִ ְוָאִזיל ְוָסֵטי ִלְבִני , ּ



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]366דף [ -ּ

א ְוָלא ָיַדע ְלִאְזַדֲהָרא ִגין ְלַאְסָטָאה לֹון ֵמֹאַרח ְוִא. ָּנׁשָ ִתְסקוִפין ּבְ ּיהו ָאֵתי ִעם ַבר ָנׁש ּבְ ּ
א יׁשָ   .ָטָבא ְלֹאַרח ּבִ

א ֲחֵזי ִגין ִדְיֵהיִמין ֵליה, ּתָ יֹוָמא ְדִאְתְיִליד ּבְ ר ָנׁש ּבְ ַּעל ָדא ַאְקִדים ִעם ּבַ ּ ד . ּ ְּדָהא ּכַ
ָמטוָלאָאֵתי ֵיֶצר טֹוב ָלא ָיִכיל ַבר ָנׁש ִלְמֵהיְמָנא ֵלי ּה ְוָדֵמי ֲעֵליה ּכְ ּ ִניָנן. ּ ַגְווָנא ָדא ּתָ , ּכְ

ע ָערום ַּמאן הוא ָרׁשָ י ַדְייָנא ַעד ָלא ֵייֵתי , ּ ָּדא הוא ַמאן ְדַאְקִדים ְלַאְטָעָנא ִמלֹוי ְלַקּמֵ ּ ּ ּ ּ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ַּחְבֵריה ָמאֵרי ְדִדיָנא ִריבֹו ְוג)משלי יח(, ּכְ   .'וּ ַצִדיק ָהִראׁשֹון ּבְ

ַגְווָנא ָדא  ע ָערום)א האי''הוא נ(ּכְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ּ ָרׁשָ ָחׁש ָהָיה )בראשית ג(, ּכְ  ְוַהּנָ
ָרָאה ֲעֵליה. ָּערום יה ְדַבר ָנׁש ַעד ָלא ֵייֵתי ַחְבֵריה ְלַאׁשְ ֵרי ִעּמֵ ְּוהוא ַאְקִדים ְוׁשָ ּ ּ ּ ּ ּוְבִגין . ּ

ְּדִאיהו ַאְקִדים ְוָהא ַאְטִעין ַטֲעָנֵתי ּ יהּ ּה ִעּמֵ ד ָאֵתי ַחְבֵריה ְדִאיהו ֵיֶצר ַהטֹוב, ּ ּּכַ ּ ּ ַאְבִאיׁש , ּ
יה ֲהֵדיה ְוָלא ָיִכיל ְלָזְקָפא ֵריׁשֵ ֵּליה ְלַבר ָנׁש ּבַ ּ ל ָמטֹוִלין , ּ ְתֵפיה ּכָ ִאילו ַאְטִעין ַעל ּכִ ּּכְ ּ ּ

יה. ְּדַעְלָמא ע ָערום ְדַאְקִדים ִעּמֵ ִגין ַההוא ָרׁשָ ּּבְ ּ ּ לֹמה ְּוַעל ָדא ָא. ּ  ְוָחְכַמת )קהלת ט(ַמר ׁשְ
ָמִעים זוָיה וְדָבָריו ֵאיָנם ִנׁשְ ן ּבְ ְסּכֵ ַּהּמִ ִגין ְדָהא ַאְקִדים ָאֳחָרא, ּ   .ּּבְ

ר ָנׁש ִמָלה ַעד ָלא ֵייֵתי ַחְבֵריה יל ִמּבַ ל ַדְייֵני ְדַקּבִ ְּוַעל ָדא ּכָ ּ ל ֲעֵליה , ּּ ִאילו ְמַקּבֵ ּּכְ ּ ּ
ּ וָבא ֵרֵעהו ַוֲחָקרֹו)משלי יח(ֶּאָלא . ָתאַּטֲעָווא ָאֳחָרא ִלְמֵהיְמנו ְּוָדא הוא ֹאַרח ְדַבר ָנׁש , ּ ּ

ָאה ָאה ָדא הוא, ַזּכָ ְּדָהא ַבר ָנׁש ַזּכָ ּ ע ָערום ְדֵיֶצר ָהָרע, ּ ְּדָלא ֵהיִמין ְלַההוא ָרׁשָ ּ ּ ַעד , ּ
ְּדֵייֵתי ַחְבֵריה ְדִאיהו ֵיֶצר טֹוב ּ ּ א ִאינון. ּ ֵני ָנׁשָ ּוְבִגין ָדא ּבְ ִלין ְלַעְלָמא ְדָאֵתיּ ׁשְ   . ּכָ

ָאה ְדִאיהו ָדִחיל ְלָמאֵריה ֲּאָבל ַההוא ַזּכָ ּ ּ ּ ִגין ְדָלא , ּ ַהאי ַעְלָמא ּבְ ין ָסִביל ּבְ יׁשִ ה ּבִ ּמָ ּּכַ
ַההוא ֵיֶצר ָהָרע ף ּבְ ּתַ ּתַ ְלהו. ְּיֵהיִמין ְוָלא ִיׁשְ ִזיב ֵליה ִמּכֻ ִריך הוא ׁשֵ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ ּּ ֲּהָדא הוא , ְ

יֶלנו ְיָי)תהלים לה(, ְכִתיבִד ָלם ַיּצִ ּ ַרּבֹות ָרעֹות ַצִדיק וִמּכֻ ּ ִתיב. ּּ ִדיק ָלא ּכְ , ַּרּבֹות ָרעֹות ַלּצַ
ֶּאָלא ַצִדיק יה. ּ ִריך הוא ִאְתָרֵעי ּבֵ א ּבְ ִגין ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ ּ ִריך הוא ִאְתָרֵעי . ְּ א ּבְ ך קוְדׁשָ ּוְבִגין ּכָ ּ ְּ ְ

ִז ַההוא ַבר ָנׁש ְוׁשֵ ַהאי ַעְלָמא וְבַעְלָמא ְדָאֵתיּּבְ ּיב ֵליה ִמּכָֹלא ּבְ ָאה חוָלֵקיה, ּּ ַּזּכָ ּ.  
א ֲחֵזי ין ָעְברו ֲעֵליה ְדַיֲעֹקב, ּתָ יׁשִ ה ּבִ ּמָ ּּכַ ּ ַההוא ֵיֶצר ָהָרע , ּ ק ּבְ ִגין ְדָלא ִיְתַדּבַ ּּבְ ּ ּ

ְּוִיְתְרַחק ֵמחוָלֵקיה ּמָ. ּ ין ּכַ ה עֹוְנׁשִ ּמָ ך ָסִביל ּכַ ְוְבִגין ּכָ ִקיטּ ין ְוָלא ׁשָ יׁשִ , ָּפַתח ְוָאַמר. ה ּבִ
י ַוָיֹבא ֹרֶגז)איוב ג( י ְוֹלא ַנְחּתִ ַקְטּתִ י ְוֹלא ׁשָ ַלְוּתִ א ֲחֵזי. ּ לא ׁשָ ין ָסְבִלין , ּתָ יׁשִ ה ּבִ ּמָ ּכַ

ַהאי ַעְלָמא ין. ַּצִדיַקָיא ּבְ יׁשִ ין ַעל ּבִ יׁשִ ֵאִבין, ּבִ ֵאִבין ַעל ּכְ י לֹו. ּכְ ִגין ְלִמְזּכֵ ן ְלַעְלָמא ּבְ
  .ְדָאֵתי

ִדיר ין ּתָ יׁשִ ין ַעל ּבִ יׁשִ ה ָסִביל ּבִ ּמָ י, ַיֲעֹקב ּכַ ַלְוּתִ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ֹלא ׁשָ ֵביָתא , ּכְ ּבְ
יה, ְדָלָבן ָזָבא ִמּנֵ ּתְ י. ְּוָלא ָיִכיְלָנא ְלִאׁשְ ַקְטּתִ ו, ְולא ׁשָ ֵּמַההוא ַצֲעָרא ְדִצֵער ִלי . ֵמֵעׂשָ ּ

א ִדיֵל ו, ּיהַּההוא ְמַמּנָ ּוְלָבַתר ְדִחילו ְדֵעׂשָ ּ י. ּ ֶכם, ְוֹלא ַנְחּתִ ִּמן ִדיָנה וִמן ׁשְ ּ.  
ְלהו, ַּוָיֹבא ֹרֶגז ָיא ִמּכֻ ָּדא רוְגָזא ְוִעְרּבוְבָיא ְדיֹוֵסף ְדִאיהו ַקׁשְ ּ ּ ּ ּ ִּמּגֹו ְרִחימוָתא ְדַיֲעֹקב , ּּ

י ְדיֹוֵסף ְדִאיהו ָרָזא ִדְבִרית ְּלַגּבֵ ִמְצַרִים, ּ ִתיב.ָעאל ּבְ ִגין ִדְלָבַתר ּכְ  ָוֶאְזּכֹר )שמות ו(, ּ ּבְ
ִריִתי א , ֶאת ּבְ ִכיְנּתָ ָחא ׁשְ ּכָ ּתַ ֲהֵדיה)א שמש''נ(ְלִאׁשְ ן ּבַ ּמָ   .ּ ּתַ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]367דף [ -ּ

  א''דף קפ ע
ָנַען ֶאֶרץ ּכְ ֶאֶרץ ְמגוֵרי ָאִביו ּבְ ב ַיֲעֹקב ּבְ ַּוֵיׁשֶ י יֹוֵסי ָפַתח) א''דף קפ ע(, ּ  )ישעיה נז(, ִּרּבִ

ִדיק ָא י ִמְפֵני ָהָרָעה ַּהּצַ ֵאין ֵמִבין ּכִ י ֶחֶסד ְנֱאָסִפים ּבְ ם ַעל ֵלב ְוַאְנׁשֵ ַּבד ְוֵאין ִאיׁש ׂשָ
ִדיק ִדיק ָאַבד. ְּנֱאַסף ַהּצַ ַעְלָמא ְוָלא ֲהֵוי , ַּהּצַ ח ּבְ ּגַ ִריך הוא ַאׁשְ א ּבְ ִזְמָנא ְדקוְדׁשָ ּּבְ ְּ

ְדָקא ְיאות ן ִדיָנא ְלׁשַ, ַּעְלָמא ּכְ ְּוִאְזַדּמַ ִריך הוא ָנִטיל . ְרָייא ַעל ַעְלָמאּ א ּבְ ֵדין קוְדׁשָ ּּכְ ְּ

יַנְייהו ח ּבֵ ּכַ ּתַ ָאה ְדִאׁשְ ַּזּכָ ְלהו ָאֳחָרִנין, ּ ֵרי ִדיָנא ַעל ּכֻ ִגין ְדִיׁשְ ּּבְ ּ ח ַמאן ְדָיִגין , ּּ ּכַ ּתַ ְּוָלא ִיׁשְ
  .ֲּעַלְייהו

ַעְלָמא אֵרי ּבְ ָאה ׁשָ ל ִזְמָנא ְדַזּכָ ְּדָהא ּכָ ְלָטָאה ַעל ַעְלָמאִּדיָנ, ּ ְמָנָלן . א ָלא ָיִכיל ְלׁשַ
ה ֶפֶרץ ְלָפָניו ְוגו)תהלים קו(, ִּדְכִתיב, ִמּמׁשֶ ה ְבִחירֹו ָעַמד ּבַ ִמיָדם לוֵלי מׁשֶ ּ ַויֹאֶמר ְלַהׁשְ ּ ּ' .

יַנְייהו ְוַסִליק ֵליה ֵמַעְלָמא ָאה ִמּבֵ ִריך הוא ָנִטיל ְלַזּכָ א ּבְ ך קוְדׁשָ ּוְבִגין ּכָ ּ ּ ּ ּּ ְ ּוְכֵדין ִאְתְפַרע , ְ ּ
ּסֹוֵפיה ִדְקָרא. ְּוָגֵבי ִדיֵליה ִדיק, ּ י ִמְפֵני ָהָרָעה ְנֱאַסף ַהּצַ ּּכִ ְלָטָאה . ּ ַּעד ְדָלא ֵייֵתי ָרָעה ְלׁשַ

ִדיק ּ ָדָבר ַאֵחר )א כי מפני הרעה נאסף עד לא ישלוט הרעה בעלמא''ד(. ַּעל ַעְלָמא ֶנֱאַסף ַהּצַ
י ִמְפִני ָהָרָעה   . ֵיֶצר ָהָרעָּדא, ּּכִ

א ֲחֵזי ָגלוָתא, ּתָ ִלימו ַדֲאָבָהן ֲהָוה ְוִאיהו ָקִאים ְלָקְייָמא ּבְ ַּיֲעֹקב ׁשְ ּ ֲּאָבל ִמּגֹו ְדִאיהו . ּ ּ
ַעְלָמא ְלָטא ּבְ ב ִדיָנא ְדָלא ׁשָ ַּצִדיק ִאְתַעּכַ ּ ָרא ִדיָנא ַעל . ּ ל יֹוֵמי ְדַיֲעֹקב ָלא ׁשָ ְּדָהא ּכָ ּ

  .ְטַלתְוַכְפָנא ִאְתּבַ, ַעְלָמא
יֹומֹוי ְדיֹוֵסף ְדִאיהו ִדיוְקָנא ְדֲאבֹוי  ְּואוף ָהִכי ּבְ ּ ּ ּ ּ ָרא ָגלוָתא . )כיון דאיהו מת מיד(ּ ָּלא ׁשְ

ל יֹומֹוי. )דינא על עלמא( ִגין ְדִאיהו ָאִגין ֲעַלְייהו ּכָ ּּבְ ּ יָון ְדִאיהו ֵמת, ּ ּּכֵ ָרא , ּ ִּמָיד ׁשָ
ֲּעַלְייהו ָגלוָתא ָמה ְדַאּתְ ָאֵמ. ּ ָמה ', ּ ַוָיָמת יֹוֵסף ְוגו)שמות א(ר ּכְ ְּוָסִמיך ֵליה ָהָבה ִנְתַחּכְ ְ

ֹחֶמר וִבְלֵבִנים ְוגו. לֹו ה ּבְ ֲעבֹוָדה ָקׁשָ ּוְכִתיב ַוְיָמֲררו ֶאת ַחֵייֶהם ּבַ ּ ָכל ֲאַתר . 'ּּ ַגְווָנא ָדא ּבְ ּכְ
ָאה  ְרָיא ַזּכָ ִריך הו)על(ְּדׁשַ א ּבְ ִגיֵניה קוְדׁשָ ַעְלָמא ּבְ ּ ּבְ ּ ְוָכל ִזְמָנא , א ָיִגין ַעל ַעְלָמאְּ

ְּדִאיהו ַקָיים ּ ָמר, ּ ְרָיא ַעל ַעְלָמא ְוָהא ִאּתְ   .ִּדיָנא ָלא ׁשָ
א ֲחֵזי ֶאֶרץ ְמגוֵרי ָאִביו, ּתָ ב ַיֲעֹקב ּבְ ַּוֵיׁשֶ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ַּמאי ְמגוֵרי ָאִביו, ּ ירמיה (, ּכְ

ְדִחילוְּדָכל יֹומֹוי ֲהָוה ָדִח,  ָמגֹור ִמָסִביב)ו ֶאֶרץ ְמגוֵרי ָאִביו: ּיל ְוֲהָוה ּבִ ב ַיֲעֹקב ּבְ ַּוֵיׁשֶ ּ .
י ֶאְלָעָזר ָאַמר ך, ִרּבִ חׁשֶ ַההוא ֲאַתר ְדִאְתֲאִחיד ּבַ ר ְוָיִתיב ּבְ ְְדִאְתַקּשַׁ ּ ֶּאֶרץ ְמגוֵרי ָאִביו . ּ

ָנַען, ַּדְייָקא ֶאֶרץ ּכְ ַאְתֵריה, ּבְ ר ַאְתָרא ּבְ ָיא, יוְּמגוֵרי ָאִב. ִּאְתַקּשַׁ ֶאֶרץ . ָּדא ִדיָנא ַקׁשְ ּבְ
ָמר ַההוא ִדיָנא ַרְפָיא ְדִאיִהי ֶאֶרץ, ְּמגוֵרי ָאִביו ָמה ְדִאּתְ ּּכְ ָיא , ּ ְּדִאְתַאִחיד ִמן ִדיָנא ַקׁשְ ּ

יה ב ַיֲעֹקב ְוִאְתַאִחיד ּבֵ ּוֵביה ִאְתַיּשֵׁ ּ   :)וההיא ארץ איהי אספקלריא דלא נהרא(, ּ
א ', ֹוֵסף ְוגוֵּאֶלה ּתֹוְלדֹות ַיֲעֹקב י ְמׁשָ ַיֲעֹקב ְוִאְזַדַווג ׁשִ ב יֹוֵסף ּבְ ַתר ְדִאְתַיּשַׁ ּּבָ ּ ּ

ִסיֲהָרא ד ּתֹוְלדֹות, ּבְ ָרא ְלֶמְעּבַ ֵדין ׁשָ ּוַמאן ִאיהו ְדֲעִביד ּתֹוְלדֹות, ּכְ ּ , ַאֲהַדר ְוָאַמר יֹוֵסף, ּ
ְּדָהא ַההוא ָנָהר ְדָנִגיד ְוָנִפיק ִאיהו ָעִביד ּתֹוְלדֹות ּבְ ּ ּ ִּגין ְדָלא ָפְסִקין ֵמימֹוי ְלָעְלִמיןּ ּ ,

יה ָנְפִקין ּתֹוְלדֹות ְלַעְלָמא ַהאי ֶאֶרץ וִמּנֵ ְּוִאיהו ָעִביד ּתֹוְלדֹות ּבְ ּ ּ.  



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]368דף [ -ּ

א ְדִאְקֵרי  ר ַההוא ַדְרּגָ ין ּבַ ִסיֲהָרא ָלא ָעִביד ִאיּבִ ב ְדִאְתַקַרב ּבְ א ַאף ַעל ּגַ ְמׁשָ ְּדָהא ׁשִ ּ ּ ּ
ין ְוְלֲאָפָקא ּתֹוָלִדין ְלַעְלָמאְויֹוֵסף ִאיה, ק''ַּצִדי ד ִאיּבִ א ְדַיֲעֹקב ְלֶמְעּבַ ך , ּו ַדְרּגָ ְוְבִגין ּכָ ּ

ִתיב ֵאֶלה ּתֹוְלדֹות ַיֲעֹקב יֹוֵסף   .ּּכְ
ִדיוְקָנא ְדיֹוֵסף ֲהָוה ָאַמר ְדָדא , ֵּאֶלה ּתֹוְלדֹות ַיֲעֹקב יֹוֵסף ל ּבְ ּכֵ ל ַמאן ְדֲהָוה ִמְסּתַ ּּכָ ּ ּ

ּהוא ִדיוְקָנא  א ֲחֵזי. ְדַיֲעֹקבּ ִתיב ֵאֶלה ּתֹוְלדֹות ַיֲעֹקב , ּתָ ֵני ַיֲעֹקב ָלא ּכְ ִּדְבֻכְלהו ּבְ ּּ ּ
ר יֹוֵסף, ְּראוֵבן ְּדִדיוְקִניה ָדֵמי ְלִדיוְקָנא ְדֲאבֹוי, ּבַ ּ ּ ּ ּ.  

ָנה ֵרה ׁשָ ַבע ֶעׂשְ ן ׁשְ א. ּבֶ י ַאּבָ ִריך הוא, ָאַמר ִרּבִ א ּבְ ָּרַמז ֵליה קוְדׁשָ ּ ד ְּדָהא ּכַ, ְּ
ִנין ֲהָוה ֵרה ׁשְ ַבע ֶעׂשְ ן ׁשְ יה יֹוֵסף ּבֶ ֲארו ְדָלא ָחָמא . ִּאְתֲאִביד ִמּנֵ ּתָ ְּוָכל ִאינון יֹוִמין ְדִאׁשְ ּ ּ ּ

ִנין ֵרה ׁשְ ַבע ֶעׂשְ ֵכי ַעל ִאינון ׁשְ ֵּליה ְליֹוֵסף ֲהָוה ּבָ ֵכי ֲעֵליה. ּ ה ְדֲהָוה ּבָ ּוְכּמָ ּ ִריך , ּ א ּבְ ְקוְדׁשָ ּ
ַב ּהוא ָיַהב ֵליה ׁשְ יָקָרא ּ ֵחדו ּבִ ַאְרָעא ְדִמְצַרִים ּבְ ִנין ָאֳחָרִנין ְדִאְתַקֵיים ּבְ ֵרה ׁשְ ּע ֶעׂשְ ּּ

ִלימו ְדֹכָלא ּוִבׁשְ ּ ּ א. ּ ֵריה יֹוֵסף ֲהָוה ַמְלּכָ יה ֲהוו, ּּבְ נֹוי ַקּמֵ ְּוָכל ּבְ ִנין , ּ ֵרה ׁשְ ַבע ֶעׂשְ ִּאינון ׁשְ
יה ֲּהוו ַחִיין ְלַגּבֵ ן ׁשְ. ּּ ך ּבֶ ְוְבִגין ּכָ ָנה ֲהָוה ִאיהוּ ֵרה ׁשָ יה, ַּבע ֶעׂשְ ד ִאְתֲאִביד ִמּנֵ   .ּּכַ

  ב''דף קפ ע
י ִחָייא ָפַתח ְוָאַמר ִּרּבִ ַדי )איוב לה(, ּ ע ְוׁשַ ְמעו ִלי ָחִלָלה ָלֵאל ֵמְרׁשַ י ֵלָבב ׁשִ ּ ָלֵכן ַאְנׁשֵ ּ

י ֹפַעל . ֵמָעֶול ֶלם לֹו וְכֹאַרח ִאיׁש ַיְמִצֶא) ב''דף קפ ע(ּכִ ָּאָדם ְיׁשַ א ֲחֵזי. ּּנוּ ָרא , ּתָ ד ּבָ ּכַ
ִריך הוא ַעְלָמא א ּבְ ּקוְדׁשָ ֲּעַבד ֵליה ַעל ִדיָנא, ְּ ְּוַעל ִדיָנא ִאְתַקַיים, ּ ְוָכל עֹוָבִדין . ּ

ִדיָנא ְּדַעְלָמא ִאינון ָקְייִמין ּבְ ִגין ְלַקְייָמא ַעְלָמא ְוָלא . ּ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ר ְדקוְדׁשָ ּּבַ ּ ְּ

ֵצי ַעְלָמא, ּ ֲעֵליה ַרֲחֵמיָּפִריׂש, ִיְתֲאִביד ּתְ ֵבי ְלִדיָנא ְדָלא ִיׁשְ ְּוִאינון ַרֲחֵמי ְמַעּכְ ְוַעל , ּ
ִגיִניה ַּרֲחֵמי ִאְתַנִהיג ַעְלָמא ְוִאְתְקַיים ּבְ ּ.  

ָלא ִדיָנא ַבר ָנׁש ּבְ ִריך הוא ָעִביד ִדיָנא ּבְ א ּבְ ְּוִאי ֵתיָמא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ָמר. ְּ ְּדַכד , ָהא ִאּתְ
ָאהִּדיָנא ׁשַ ד ִאיהו ַזּכָ ְּרָיא ֲעֵליה ְדַבר ָנׁש ּכַ ּ יה . ּ ִריך הוא ּבֵ א ּבְ ִגין ְרִחימוָתא ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ ּ ְּ

ָמר, ִאיִהי ָמה ְדִאּתְ יה. ּכְ ְרִחימו ְלָקְרָבא ֵליה ְלַגּבֵ ִריך הוא ָרִחים ֲעֵליה ּבִ א ּבְ ְּדָהא קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ ,
ְלָטָאה ִנ ִגין ְלׁשַ ר ּגוָפא ּבְ ָמָתאְּמַתּבַ ְדָקא , ׁשְ ְרִחימו ּכְ יה ּבִ ר ָנׁש ְלַגּבֵ ּוְכֵדין ִאְתְקִריב ּבַ ּ ּ

ְלָטא ְוגוָפא ִאְתַחָלׁש. ְּיאות ָמָתא ׁשָ ְּוִנׁשְ ף . ּ ּקַ יָפא ְדִאְתּתַ ּקִ א ּתַ א ְוַנְפׁשָ ּוַבְעָיא ּגוָפא חוְלׁשָ ּ ּ ּ
ְתִקיפו ִריך הוא, ּּבִ א ּבְ ּוְכֵדין ִאיהו ְרִחיָמא ְדקוְדׁשָ ּ ּ א , ָּמה ַדֲאְמרו ַחְבַרָייאּכְ. ְּ ָּיַהב קוְדׁשָ

ַעְלָמא ֵדין ִדיק ַצֲעָרא ּבְ ִריך הוא ַלּצַ ּּבְ ּ י ֵליה ְלַעְלָמא ְדָאֵתי, ְ ִגין ְלִמְזּכֵ   .ּּבְ
א ְוגוָפא ַתִקיָפא ָמָתא ָחְלׁשָ ִריך הוא ְדָלא ִאְתָרֵעי , ְּוַכד ִנׁשְ א ּבְ ְנֵאיה ְדקוְדׁשָ ִּאיהו ׂשָ ּ ּ ּ ּ ְּ

יה ירָלא , ּּבֵ ִלימו ַיּתִ ׁשְ ְקָנן ְוהוא ּבִ ַהאי ַעְלָמא ֶאָלא אֹוְרחֹוי ִמְתּתַ ָּיִהיב ֵליה ַצֲעָרא ּבְ ּ ּּ .
ַהאי ַעְלָמא ְוָלא  ֵלם ֵליה ַאְגֵריה ּבְ ִריך הוא ְמׁשַ א ּבְ ִגין ְדִאי ָעַבד ְצָדָקה אֹו ִטיבו קוְדׁשָ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּּ ְ

ַההוא ַעְלָמא ֶּיֱהֵוי ֵליה חוַלק ּבְ ּ ם אוְנְקלוס ְּוָדא הו. ּ ּא ְדִתְרּגֵ ּ ֵלם ְלׂשֹוְנָאיו )דברים ז(ּ ּ וְמׁשַ ּ
ְנאֹוִהי ַטְבָוון ְדִאינון ְוגו', ְוגו ֵלם ְלׂשַ ּוְמׁשַ ּ ִדיר . )איהו(' ּּ ר ּתָ ָאה ְדִאְתּבַ ך ַההוא ַזּכָ ּוְבִגין ּכָ ּ ְּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]369דף [ -ּ

ִריך הוא א ּבְ ִּאיהו ְרִחיָמא ְדקוְדׁשָ ּ ַדק ְוָלא, ְּ ד ּבָ י ִמיֵלי ּכַ יֵדיה ְוַהּנֵ ח חֹוָבא ּבִ ּכַ ּ ַאׁשְ
ׁש ֲעֵליה ְּדִאְתַעּנַ ּ.  

ה ִסְטִרין ַכּמָ ָלא ּבְ ּכָ ֲאַתר , ַחד. ָהָכא ִאית ְלִאְסּתַ ְרָיא ּבְ א ָלא ׁשַ ִכיְנּתָ ְּדָהא ָחִמיָנן ִדׁשְ ּ
יה ֶחְדָוה ֲאַתר ְדִאית ּבֵ ֲּעִציבו ֶאָלא ּבְ ּ יה. ּּ ִכיְנּתָ, ִּאי ֶחְדָוה ֵלית ּבֵ ְרָיא ׁשְ ַההוא ָלא ׁשַ ּא ּבְ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ֲאַתר ִהי ָעָליו )מלכים ב ג(, ּכְ ן ַוּתְ ן ַהְמַנּגֵ ן ְוָהָיה ְכַנּגֵ ה ְקחו ִלי ְמַנּגֵ יד (ּ ְוַעּתָ
ֲאַתר ֲעִציבו, ּ רוַח ֱאלִהים)יי ְרָיא ּבְ א ַוַדאי ָלא ׁשַ ִכיְנּתָ ְּדָהא ׁשְ ּ ִּדְבִגין . ְּמָנָלן ִמַיֲעֹקב. ּ

יהְּדֲהָוה ָעִציב ֲע א ִמּנֵ ִכיְנּתָ ְלַקת ׁשְ ֵּליה ְדיֹוֵסף ִאְסּתַ ּ יָון ְדָאָתא ֵליה ֶחְדָוה ִדְבׂשֹוָרה , ּ ּּכֵ ּ ּ
ִחי רוַח ַיֲעֹקב ֲאִביֶהם ְּדיֹוֵסף ִמָיד ַוּתְ א . ּ יָון ְדִאיהו ֲחָלׁשָ ַבר ּכֵ ָאה ְדִאּתָ ַהאי ַזּכָ ָּהָכא ּבְ ּ ּ

ַמְכאֹוִבין ַבר ּבְ ָּאן הוא ֶחְדָוה ְדָה, ְוִאּתָ ָללּ יה ֶחְדָוה ּכְ ֲעִציבו ְוֵלית ִעּמֵ ּא ִאיהו ּבַ ּ ּ.  
ְברו  ִריך הוא ְוָלא ִאּתָ א ּבְ ה ְרִחיִמין ֲהוו ַצִדיַקָיא ַקֵמי קוְדׁשָ ּמָ ְּוַחד ְדָהא ָחִמיָנן ּכַ ּ ּ ּ ּ ְּ

ַמְכאֹוִבין ְוָלא ִאְתַחַלׁש ּגוָפא ִדְלהֹון ְלָעְלִמין ַמְרִעין ְוָלא ּבְ ּּבְ אי ָלאו ִאֵל. ּ ִאֵליןַּאּמַ , ּין ּכְ
ְדָקא ְיאות גוַפְייהו ּכְ ְברו ְוִאֵלין ָקְייֵמי ּבְ ְּדִאֵלין ִאּתָ ּ ּ ּ ּּ ּ.  

ְדָקא ְיאות ִקיוָמא ּכְ ְּוִאם ּתֹאַמר ְדָהא ִאֵלין ְדָקְיימו ּבְ ּ ּ ּ ּּ ֵני ַצִדיֵקי , ּ ִגין ְדִאינון ַצִדיֵקי ּבְ ּּבְ ּ ּ ּ
ָמה ְדאוְקמוָה, ִּאיְנהו ּּכְ ִני ַצִדיֵקיְּוִאֵלין ָאֳחָרִנין. ּ ּ ַצִדיֵקי ְוָלאו ּבְ ָּהא ָקא ָחֵמיָנן ַצִדיֵקי , ּ

ֵני ַצִדיֵקי ָאה, ּּבְ ר ַזּכָ ָאה ּבַ ְּדָהא ֲאבֹוי ְדֵדין ַזּכָ ָאה, ּ ַבר ּגוֵפיה . ְּוִאיהו ַזּכָ אי ִאּתָ ַּאּמַ ּ
ַצֲעָרא ַמְכאֹוִבין ְוָכל יֹומֹוי ּבְ   .ּבְ

ֶּאָלא ָהָכא ָרָזא ִאיהו ל עֹו, ּ ְקׁשֹוט וְזכו ְּדָהא ּכָ ִריך הוא ּבִ א ּבְ ָּבדֹוי ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ  )איוב לה(ְּ
ֶלם לֹו וְכֹאַרח ִאיׁש ַיְמִציֶאּנו י ֹפַעל ָאָדם ְיׁשַ ּּכִ ּ ִסְפֵרי ַקְדָמֵאי ָרָזא ָחָדא. ּ ְחָנא ּבְ ּכַ , ַאׁשְ

ֵרין יה ָרָזא ָאֳחָרא ַחד ְדִאיהו ּתְ ּוְלַגּבֵ ּ ּ ְּדָהא ִאית ִזְמִנין ְדִסיֲהָרא , ּ ְרָיא ּ ְפִגימו ְוׁשַ ִּאיִהי ּבִ
ה ּבָ ח ּגַ ּכַ ּתַ א ָלא ִאׁשְ ְמׁשָ ִדיָנא ְוׁשִ ָמִתין . ּבְ א ִאית ָלה ְלֲאָפָקא ִנׁשְ ְעּתָ ּוְבָכל ִזְמָנא וְבָכל ׁשַ ּ ּ

ַקְדִמיָתא ָמה ְדָלְקָטא ּבְ א ּכְ ְבֵני ָנׁשָ ִדיָנא, ּבִ ִזְמָנא ְדִאיִהי ָקְייָמא ּבְ א ּבְ ּתָ . ַוֲאִפיַקת לֹון ַהׁשְ
ְגִריעוָתא ִדיר ּבִ ַההוא ִזְמָנא ֶליֱהֵוי ּתָ ַּהאי ַמאן ְדָנִקיט ָלה ּבְ ּ ּ יה, ּ נוָתא ָאְזָלא ְלַגּבֵ ּוִמְסּכֵ ּ ּ ,

ָאה ין ַזּכָ ין ַחָייָבא ּבֵ ל יֹומֹוי ְדַבר ָנׁש ּבֵ ִדיָנא ּכָ ִדיר ּבְ ַבר ּתָ ל . ְּוִאּתָ ִטיל ּכָ ר ִדְצלֹוָתא ּבָ ּּבַ
ְזֵרי ִדיִנין ְוָיִכיל ְל ְצלֹוָתאּגִ   .ַסְלָקא ּבִ

ִלימו ׁשְ א ּבִ ְּוַההוא ִזְמָנא ְדָקְייָמא ַההוא ַדְרּגָ ּ ּ ה, ּ ׁש ּבָ ּמַ ּתַ ְּוַההוא ָנָהר ְדָנִגיד ְוָנִפיק ִאׁשְ ּ ּ ,
ַההוא ַבר ָנׁש יה ּבְ ַקת ּבֵ ָמָתא ְדָנְפַקת ְוִאְתַדּבְ ֵדין ַההוא ִנׁשְ ּּכְ ּ ּ ּ ִלים , ּ ּתַ ר ָנׁש ִאׁשְ ַּההוא ּבַ ּ

ֹכָלא ִלימו ְדגוָפאּּבְ ׁשְ ְבִנין ּבִ עוְתָרא ּבִ ּ ּבְ ּ ּ ּ.  

  א''דף קפא ע
ִגין  א ) א''דף קפא ע(ְּוֹכָלא ּבְ ַההוא ַדְרּגָ ר ּבְ ַּההוא ַמָזָלא ְדָנִגיד ְוָנִפיק ְוִאְתַחּבַ ּ ּּ

יה ְרָכא ִמּנֵ יה וְלִאְתּבָ ְלָמא ּבֵ ּתַ ְּלִאׁשְ ּ ּ ְלָיא ִמְלָתא, ּ ַמָזָלא ּתַ ְּוַעל ָדא ּכָֹלא ּבְ ּּ ִניָנן. ּ , ְּוַעל ָדא ּתָ
ְלָיא ִמְלָתא ַמָזָלא ּתַ ְלָיא ִמְלָתא ֶאָלא ּבְ ְזכוָתא ּתַ ִני ַחֵיי וְמזֹוֵני ָלאו ּבִ ּּבָ ּ ּּ ּ ּ ְזכוָתא . ּ ְּדָהא ּבִ ּ

ָּלאו ִאיהו ֶאָלא ַעד ְדִאְתַמְלָיא ְוִאְתְנִהיר ִמן ַמָזָלא ּ ּּ ּ.  



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]370דף [ -ּ

ַהאי ְברו ּבְ ל ִאינון ְדִאּתָ ך ּכָ ּוְבִגין ּכָ ּ ּ אי ְקׁשֹוטְּ ַהאי , ּ ַעְלָמא ְוִאינון ַזּכָ ְברו ּבְ ְלהו ִאּתָ ּּכֻ ּ ּ
ִדיָנא ַּעְלָמא ְוִאְתָדנו ּבְ ְרָמא ְלהו, ַמאי ַטְעָמא. ּ א ּגָ ִגין ְדַהִהיא ַנְפׁשָ ּּבְ ְּוַעל ָדא ָחִייס , ּ

ִריך הוא ְלַעְלָמא ְדָאֵתי א ּבְ ֲּעַלְייהו קוְדׁשָ ּ ְּ.  
י ֶאְלָעָזר ָאַמר ל ַמ, ִרּבִ ִדיָנא ִאיהוּכָ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ּה ְדָעִביד קוְדׁשָ ּ ּ ָאה , ְּ ִגין ְלַדּכָ ּּבְ

א ְלַאְייָתָאה ָלה ְלַעְלָמא ְדָאֵתי א ''נ( )ובגין כך קודשא בריך הוא כל עובדוי(. ְּלַהִהיא ַנְפׁשָ
ִדיָנא וְקׁשֹוט)בגין דכל עובדוי דקודשא בריך הוא ּ ִאינון ּבְ יה ַההוא ּוְבִגין ְלַאֲעָבָרא ִמ. ּ ּּנֵ ּ

א ַבר ַההוא ּגוָפא ְוִאְתְדִכיַאת ַנְפׁשָ ַהאי ַעְלָמא ְוַעל ָדא ִאּתָ יַלת ּבְ ּזוֲהָמא ְדַקּבִ ּ ּ ּ ּ ך . ּ ְוְבִגין ּכָ ּ
ַהאי ַעְלָמא ְוִיְתְנֵקי  ָאה ְדִיְסּבֹול ִיּסוִרין וַמְכאֹוִבין ּבְ ִריך הוא ָעִביד ְלַההוא ַזּכָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ְּ

ה ְלַחֵיי ָעְלָמאִּמּכָֹלא ְו ִתיב . ִּיְזּכֶ ָמר, ַּוַדאי. ּ ְיָי ַצִדיק ִיְבָחן)תהלים יא(ְּוַעל ָדא ּכְ   .ְוָהא ִאּתְ
ְמעֹון ָפַתח י ׁשִ י מום )ויקרא כא(, ִּרּבִ ׁש ּכִ ַח לא ִיּגָ ְזּבֵ ּ ַאך ֶאל ַהָפֹרֶכת ֹלא ָיֹבא ְוֶאל ַהּמִ ּ ְ

י ֲאִני י ּכִ ּּבֹו ְוֹלא ְיַחֵלל ֶאת ִמְקָדׁשַ ַּאך ֶאל ַהָפֹרֶכת לא ָיֹבא. ּ ְיָי ְמַקְדׁשֹוּ א ֲחֵזי. ְ ַהִהיא , ּתָ ּבְ
ָמִתין ְוִאְתֲעָבַרת נוְקָבא ל ִאינון ִנׁשְ א ְדַההוא ָנָהר ְדָנִגיד ְוָנִפיק ַאִפיק ּכָ ְעּתָ ּׁשַ ּ ּ ּ ְלהו , ּּ ּּכֻ ּ

ִסיטֹו קוְרָטא קוְרָטא ִדְלגֹו ּבְ ָּקְייִמין ְלגֹו ּבְ ּ.  
אְוַכד ִסיֲהָרא ִא ַההוא ִסְטָרא ְדִחְוָיא ִביׁשָ ְּתְפִגים ּבְ ּ ָמִתין ְדָנְפִקין, ּ ל ִאינון ִנׁשְ ֵדין ּכָ ּּכְ ּ ,

ין ב ְדֻכְלהו ַדְכָיין ְוֻכְלהו ַקִדיׁשִ ַּאף ַעל ּגַ ּ ּ ּ ּּ ְפִגימו, ּ ּהֹוִאיל ְוָנְפלו ּבִ ָכל ִאינון ַאְתֵרי ְדָמטו . ּ ּּבְ ּ
ְברו  ְלהו ִאּתָ ָמִתין ּכֻ ִּאינון ִנׁשְ ּ ֵאִביןּּ ה ּכְ ַכּמָ ה ַצֲעִרין ּבְ ַכּמָ ְּוִאְתְפִגימו ּבְ ְּוִאיֵלין ִאינון , ּ ּ

ִריך הוא ְלָבַתר )א נשמתין דאתרין דפגימו''נ( )נשמתין ואתרין( א ּבְ הו קוְדׁשָ ּ ְדִאְתְרֵעי ּבְ ּ ּ ְּ

ְברו ְּדִאּתָ ֶחְדָוון, ּ ֲעִציבו ְוָלא ּבְ ָמִתין ּבַ ב ְדִנׁשְ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ.  
ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא ּגוָפא ִאְתְפִגיםָרָזא ְדִמ ְרָיין ּכְ ָּלה ׁשַ ּ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ּ ָמָתא ְלגֹו ּכְ , ְוִנׁשְ

ַגְווָנא ְדָדא ַּוַדאי ּכְ ַחְדתוָתא ְדִסיֲהָרא, ּ ך ִאֵלין ִאינון ְדַבְעָיין ְלַחְדתוֵתי ּבְ ּוְבִגין ּכָ ּ ּ ּ ּּ ְוַעל , ְ
ִתיב ר  ְוָהָיה ִמ)ישעיה סו(, ִּאֵלין ּכְ ׂשָ ּתֹו ָיֹבא ָכל ּבָ ּבַ ׁשַ ת ּבְ ּבָ ָחְדׁשֹו וִמֵדי ׁשַ ֵּדי ֹחֶדׁש ּבְ ּ ּ

ֲחֹות ְלָפַני ָאַמר ְיָי ּתַ ר ַוַדאי. ְלִהׁשְ ׂשָ ל ּבָ ֹכָלא, ּּכָ ְּדִאֵלין ִיְתַחְדתון ּבְ ּּ ּוָבְעָיין ְלַחְדתוֵתי . ּ ּ
ַחְדתוָתא ְדִסיֲהָרא   .ּּבְ

פוָתא ָחָד ׁשוּתָ ְּוִאֵלין ִאינון ּבְ ּ ּ ַההוא ְפִגימו ִדיָלהּ ִסיֲהָרא ְפִגיִמין ּבְ ּא ּבְ ּ ּּ ך ִאיִהי , ּ ְוְבִגין ּכָ ּ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ְבָקא לֹון ּכְ ִדיר ְדָלא ׁשָ ַגַווְייהו ּתָ ְרָיא ּבְ ּׁשַ ּ ַפל )ישעיה נז(, ּ א וׁשְ ּ ְוֶאת ַדּכָ ּ

ֵרי ֵלב)תהלים לה(, ּוְכִתיב. ּרוַח ּבְ ְּלִאינון ְד,  ָקרֹוב ְיָי ְלִנׁשְ ָּסְבֵלי ִעם ִסיֲהָרא ַההוא ְפִגימוּ ּּ ,
ִדיר ִּאינון ְקֵריִבין ָלה ּתָ ִאים. ּ ִאינון ַחִיים ְדַאְתָיין ָלה , ְּוַעל ָדא ְלַהֲחיֹות ֵלב ִנְדּכָ ּּבְ ּ ּּ

ה, ְּלִאְתַחְדָתא ְיֵהא לֹון חוְלֵקהֹון ה ִיְתַחְדתון ִעּמָ ִּאינון ְדָסְבֵלי ִעּמָ ּ ּ ּ ּ.  
ְּוִאֵלין ִאְקרון ִי ל ַאֲהָבהּ יה ְדַההוא ַבר ָנׁש, ּּסוִרין ׁשֶ ל ַאֲהָבה ִאינון ְוָלא ִמּנֵ ּׁשֶ ּ ּ ל . ּ ׁשֶ

ה, ַאֲהָבה ל ַאֲהָבה זוָטא ְדִאְתַדְחָייא ֵמַאֲהָבה ַרּבָ ים ְנהֹוָרא ׁשֶ ִּאינון ְדִאְתַפּגִ ּ ּ ּ ך . ּּ ִגין ּכָ ְּבְ

ֲהָדה ִפים ּבַ ִּאֵלין ִאינון ֲחֵבִרים ְמׁשוּתָ ּ ּ ָאה חו. ּ ַעְלָמא ֵדין וְבַעְלָמא ְדָאֵתיַּזּכָ , ַּלְקהֹון ּבְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]371דף [ -ּ

ֲהָדה ְּדִאינון ָזכו ְלַהאי ְלֶמהֵוי ֲחֵבִרים ּבַ ּ ּ ִתיב, ּ  ְלַמַען ַאַחי ְוֵרָעי )תהלים קכב(, ֲּעַלְייהו ּכְ
  .'ְוגו

א ְוָגַבה ְמֹאד)ישעיה נב(, ָּפַתח ְוָאַמר יל ַעְבִדי ָירום ְוִנּשָׂ ּכִ ה ַיׂשְ ּ ִהּנֵ ּ ָאה. ּ ּ חוַלְקהֹון ַזּכָ
הו ֵלי לֹון ָאְרֵחי ְדאֹוַרְייָתא ְלֵמַהך ּבְ ִריך הוא ּגָ א ּבְ ְּדַצִדיַקָייא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ְּ א ֲחֵזי. ְ ַהאי , ּתָ

ְּקָרא ָרָזא ִעָלָאה ִאיהו יל ַעְבִדי ְואוְקמוָה, ּ ּכִ ה ַיׂשְ ִּהּנֵ ּ א ֲחֵזי. ּ א , ֲאָבל ּתָ ָרא קוְדׁשָ ד ּבָ ּּכַ
ִריך הוא ַעְלָמא ּּבְ לום,ְ ּ ֲעַבד ָלה ְלִסיֲהָרא ְוַאְזַער ָלה ְנהֹוָרָהא ְדָהא ֵלית ָלה ִמַגְרָמה ּכְ ּ ּ ּ ּ ּ .

ְרָמה ּוְבִגין ְדַאְזִעיַרת ּגַ ּ א, ּ ְמׁשָ ִגין ׁשִ ּוְבתוְקָפא ִדְנהֹוִרין ִעָלִאין, ִאְתַנֲהָרא ּבְ ּ ּ ּ.  

  ב''דף קפא ע
א ַקָיים י ַמְקְדׁשָ ּוְבִזְמָנא ְדֲהָוה ּבֵ ּ ּ ָרֵא, ּ ִנין ְוִעָלָוון ופוְלָחִניןִיׂשְ קוְרּבָ ְדִלין ּבְ ּתַ ּל ֲהוו ִמׁשְ ּ ּ ּ ּּ ,

ִרין וְלַאְנָהָרא ְנהֹוִרין ָרא ִקׁשְ ִגין ְלָקׁשְ ְרֵאֵלי ּבְ ֲהִני ְוֵליָוֵאי ְוִיׂשְ ְּדֲהוו ָעְבִדין ּכַ ּ ּוְלָבַתר . ּ
ך ְנהֹוָרא א ִאְתַחּשַׁ י ַמְקְדׁשָ ְְדִאְתָחַרב ּבֵ ּ אְוִסיֲהָרא ָלא ִאְת, ּ ְמׁשָ א , ְנִהיַרת ִמן ׁשִ ְמׁשָ דף (ְוׁשִ

ה ְוָלא ִאְתְנָהָרא) ב''קפא ע ַלק ִמּנָ ִּאְסּתַ יה ְלָווִטין ְוַצֲעִרין , ּ ְלָטא ּבֵ ְּוֵלית ָלך יֹוָמא ְדָלא ׁשָ ּ ְ

ָמר ָמה ְדִאּתְ   .ּוְכֵאִבין ּכְ
ּוְבַההוא ִזְמָנא ְדְמֵטי ִזְמָנא ְדִסיֲהָרא ְלִאְתַנֲהָרא ּ ּ ִתיב, ּ יל ַעְבִדיַמה ּכְ ּכִ ה ַיׂשְ ֲּעֵליה , ּ ִהּנִ

יל ַעְבִדי ָדא הוא ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא ּכִ ה ַיׂשְ ָמר ִהּנֵ ְּדִסיֲהָרא ִאּתְ ּ ּ ּ יל. ּ ּכִ ה ַיׂשְ ְּדִאְתַער , ִהּנֵ
ָלא ּכָ ַמאן ְדָאַרח ֵריָחא ְוָאֵתי ְלִאְתָעָרא וְלִאְסּתַ ִּאְתֲערוָתא ְלֵעיָלא ּכְ ְטָרא , ָּירום. ּ ִמּסִ

ֹּוָרא ִעָלָאה ְדָכל ְנהֹוִריןִדְנה ּ.  
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ָּירום א. ּ ְוָלֵכן ָירום ְלַרֶחְמֶכם)ישעיה ל(, ּכְ ְטָרא ְדַאְבָרָהם, ְוִנּשָׂ . ִמּסִ

ְטָרא ְדִיְצָחק, ְּוָגַבה ְטָרא ְדַיֲעֹקב, ְמֹאד. ִמּסִ ב ְדאוְקמוָה. ִמּסִ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ ָרָזא , ּ ְּוֹכָלא ַחד ּבְ
  .ָתאְדָחְכְמ

ִריך הוא ִאְתֲערוָתא ִעָלָאה ְלַאְנָהָרא ָלה ְלִסיֲהָרא  א ּבְ ּוְבַההוא ִזְמָנא ִיְתַער קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּּ ְ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ְדָקא ְיאות ּכְ ה )ישעיה ל(, ּּכְ ה ְואֹור ַהַחּמָ אֹור ַהַחּמָ ּ ְוָהָיה אֹור ַהְלָבָנה ּכְ
ְבַעת ַהָיִמ אֹור ׁשִ ְבָעַתִים ּכְ ה רוַח ִעָלָאה. יםִּיְהֶיה ׁשִ ך ִיּתֹוַסף ּבָ ּוְבִגין ּכָ ּ ּ ך ִיְתָערון , ְּ ּוְבִגין ּכָ ְּ

ל ִאינון ֵמיַתָיא ְדִאינון ּגֹו ַעְפָרא ֵדין ּכָ ּּכְ ּ ְּוָדא הוא ַעְבִדי. ּ יֵדיה, ּ ָחן ְדָמאֵריה ּבִ ָּרָזא ְדַמְפּתְ ּ ּ .
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ּ ַויֹאֶמר ַאְבָרָהם ֶאל )ית כדבראש(, )אל עבדו זקן ביתו וכמה דאת אמר(, ּכְ

ָמר, ַעְבדֹו ָמה ְדִאּתְ ִליָחא ְדָמאֵריה''מטטרו, ָּדא ִסיֲהָרא ּכְ ּן ְדִאיהו ֶעֶבד ׁשְ ּ ּ ּ.  
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר יתֹו ּכְ י)תהלים לז(, ְזַקן ּבֵ ם ָזַקְנּתִ ר לֹו.  ַנַער ָהִייִתי ּגַ ָכל ֲאׁשֶ ל ּבְ , ַהּמֹוׁשֵ

ָווִנין  ִגין ְדָכל ּגְ יה ָירֹוּּבְ ִּאְתֲחזון ּבֵ   .ק''ּר ְוסוָמ''ּק ְוִחָוו''ּ
ַחת ְיֵרִכי ים ָנא ָיְדך ּתַ ָּדא הוא ַצִדיק ָרָזא ְדִמָלה, ָׂשִ ּ ּ ִּקיוָמא ְדַעְלָמא, ּ ֵדין ַהאי . ּ ְּדָהא ּכְ

רו ִליָחא ּבְ ָרָזא ִעָלָאה ַלֲאָחָייא לֹון ְלַדְייֵרי ַעְפָרא ְוִיְתֲעִביד ׁשְ א ּבְ ֶּעֶבד ְמַמּנָ ָחא ִדְלֵעיָלא ּ



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]372דף [ -ּ

ָמִתין ְלַאְתַרְייהו ְלִאינון ּגוֵפי  ְּוְלֲאָתָבא רוִחין ְוִנׁשְ ּ ּ לו ְוִאְתְרָקבו )א דאתאכלו''ס(ּ ּ ְדִאְתּבָ ּ ּ
חֹות ַעְפָרא   .ּתְ

ַמִים ְיָי ֱאלֵהי ַהּשָׁ יֲעך ּבַ ּבִ יֲעך. ְָוַאׁשְ ּבִ יֲעך, ְָוַאׁשְ ּבִ ָרָזא ִדׁשְ. ַָמאי ְוַאׁשְ א ּבְ ׁשָ ַבע ְּלִאְתַלּבְ
ִלימו ִעָלָאה ְּנהֹוִרין ִעָלִאין ְדִאינון ָרָזא ִדׁשְ ּּ ּ ה. ּ ח ִאּשָׁ ר ֹלא ִתּקַ ָּדא הוא גוָפא ִדְתחֹות , ֲאׁשֶ ּ ּ ּ

ַּעְפָרא ְדִאית ֵליה ִקיוָמא ַלֲאָקָמא ֵמַעְפָרא ּ ְּדָכל ִאינון ְדִאְתְקָברו ָבה ְוָזכו ְלִאְתְקָבָרא . ּּ ּ ּ ּ ּ ּ
ָרֵאל ִאינו ַאְרָעא ְדִיׂשְ ַקְדִמיָתאּּבְ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ּן ִיְתָערון ּבְ ּ ִיְחיו )ישעיה כו(, ִּדְכִתיב. ּכְ

ָרֵאל, ֵָמֶתיך ַקְדִמיָתא ִאֵלין ֵמִתין ְדַאְרָעא ְדִיׂשְ ְּנֵבָלִתי ְיקומון. ּּבְ ָאר , ּ ִּאינון ֵמִתין ִדׁשְ ּ
ָרֵאל ְדִאְתְקָב. ַאְרָעאן ְּוַעל ָדא ְלִאינון ּגוֵפיהֹון ְדִיׂשְ ּ ּ ּ ןּ ּמָ ָאר ַעִמין , ּרו ּתַ ְּוָלא ְלגוֵפי ִדׁשְ ּ

ֲאָבא ַאְרָעא ִמיַנְייהו ּעֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה ְדִאְסּתָ ּ ּ.  
ה ִלְבִני ח ִאּשָׁ ר לא ִתּקַ ָמִתין ְדַעְלָמא ְדָנְפֵקי ֵמַההוא . ַמאי ִלְבִני. ְּוַעל ָדא ֲאׁשֶ ְּדָכל ִנׁשְ ּ ּ ּ

ִנ, ָּנָהר ְדָנִגיד ְוָנִפיק ִריך הואִּאינון ּבְ א ּבְ ּין ְלקוְדׁשָ ה. ְּ ח ִאּשָׁ ר ֹלא ִתּקַ ָּדא , ְּוַעל ָדא ֲאׁשֶ
ָמָתא, ִלְבִני. ּגוָפא ַנֲעִני. ָּדא ִנׁשְ נֹות ַהּכְ ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה, ִמּבְ ִּאֵלין ּגוִפין ְדַעּמִ ּ ּ ּ ,

א ִריך הוא ְלַנֲעָרא לֹון ֵמַאְרָעא ַקִדיׁשָ א ּבְ ין קוְדׁשָ ְּדָזּמִ ּ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר.ְּ  )איוב לח(,  ּכְ
ה ּנָ ִעים ִמּמֶ ֲערו ְרׁשָ ְּוִיּנָ ַמאן ִדְמַנֵער ַטִליָתא ִמזוֲהָמא ִדיָלה. ּ ּּכְ ּ ּּ ּ.  

ֵלך י ּתֵ י ֶאל ַאְרִצי ְוֶאל מֹוַלְדּתִ א ְדִאיהו ַקְדָמָאה ְלָכל , ַאְרִצי. ְּכִ ָּדא ִהיא ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ּ ּ ּ
ָמה ְדִאּתְ ָאר ַאְרִעין ּכְ ועל דא כי אל ארצי דא ארעא קדישא דאיהו דיליה בין כל שאר (. ָמרׁשְ

י ֶאל ַאְרִצי)ארעין דפליג לון לממנן אחרנין י, ּ ְוַעל ָדא ּכִ יָון ְדָאַמר ֶאל . ְוֶאל מֹוַלְדּתִ ּּכֵ
י ָמר. ַּאְרִצי ַמהו ְוֶאל מֹוַלְדּתִ ָמה ְדִאּתְ י ִא)מהו(, ֶּאָלא ֶאל ַאְרִצי ּכְ ֵּלין ִאינון  ְוֶאל מֹוַלְדּתִ ּ

ָרֵאל   .ִיׂשְ
א ֲחֵזי ִתיב, ּתָ ָמר, ַמה ּכְ ָמה ְדִאּתְ ח ָהֶעֶבד ּכְ ָרה ְגַמִלים. ַּוִיּקַ ָרה , ֲּעׂשָ ִּאֵלין ִאינון ֲעׂשָ ּ

ְלָטא ֲעַלְייהו ין ְדַהאי ֶעֶבד ׁשָ ַּדְרּגִ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ּ ַמֵלי ֲאֹדָניו. ּכְ ַההוא , ִּמּגְ ְּדִאינון ּכְ ּ ּ
ָמרַגְווָנא ַמ ָמה ְדִאּתְ ׁש ּכְ הו, ּמָ ן ּבְ ּקַ ְלָטא ְוִאְתּתַ   .ְּוַהאי ֶעֶבד ׁשָ

ָידֹו ל ַההוא ִטיבו ֵריִחין ִעָלִאין ְדָנְפֵקי ִמּגֹו ִאינון ְנהֹוִרין , ְּוָכל טוב ֲאֹדָניו ּבְ ּּכָ ּ ּ ּּ
ּובֹוִציִנין ִעָלִאין א ְדִא, ְּוָכל טוב ֲאדֹוָניו. ּ ְמׁשָ א ְדׁשִ ּמוׁשָ ַּההוא ׁשִ ּ ּ ִסיֲהָראּ ה ּבְ ָכא ּבָ   .ְּתַמּשְׁ

ְַוָיָקם ַוֵיֶלך ֶאל ֲאַרם ַנֲהַרִים ּ י , ּ ד ָחִריב ּבֵ ן ָרֵחל ּכַ ּמָ א ְדָבַכת ּתַ ָּדא ֲאַתר ְדַאְרָעא ַקִדיׁשָ ּ ּ ּ
א ִים. ַּמְקְדׁשָ ֵאר ַהּמָ ַמִלים ִמחוץ ָלִעיר ֶאל ּבְ ַּוַיְבֵרך ַהּגְ ּ ְ תוְקָפָהא , ּ ְקָפא ֵחיָלָהא ּבְ ְּלִאְתּתַ

ְּדָקא ְיאות ַעד ָלא ִתיעול ַלֲאָקָמא לֹון ְלִאינון ּגוִפיןּכְ ּ ּ.  

  א''דף קפב ע
ת . ַמאי ְלֵעת ֶעֶרב, ְלֵעת ֶעֶרב ּבָ ְּדִאיהו ִזְמָנא ְדֶאֶלף ) א''דף קפב ע(ָּדא ֶעֶרב ׁשַ ּ

ִתיָתָאה ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ׁשְ  )ירמיה ו(, יבּ ְוַלֲעבֹוָדתֹו ֲעֵדי ָעֶרב וְכִת)תהלים קד(ְלֵעת ֶעֶרב ּכְ
טו ִצְלֵלי ָעֶרב י ִיּנָ ּּכִ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]373דף [ -ּ

ֹוֲאבֹות ָאר , ְלֵעת ֵצאת ַהּשׁ ל ׁשְ ַקְדִמיָתא ִמּכָ ְּדַההוא ִזְמָנא ְזִמיִנין ְלֵמיַקם ְוַלֲאָחָייא ּבְ ּ
ֵני ַעְלָמא ֲאֵבי ֵמימֹוי ְדאֹוַרְייָתא , ּבְ ִּאינון ְדׁשָ ֲאָבא ִמּמֵ, )ושאבין(ּ קו ְלׁשָ ִגין ְדִאְתַעּסְ ּּבְ יֵמי ּ
ִאיָלָנא ְדַחֵיי, ְדאֹוַרְייָתא פו ּבְ ּקָ ְּוִאְתּתַ ַקְדִמיָתא, ּ ְּוִאינון ִיְפקון ּבְ ְרָמא לֹון , ּ ְּדִאיָלָנא ְדַחֵיי ּגָ ּ

ָמר ָמא ְדִאּתְ ַקְדִמיָתא ּכְ ִּדיקומון ּבְ ּ ּ.  
י ָהִעיר יֹוְצאֹות ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ַמאי יֹוְצאֹות. ּוְבנֹות ַאְנׁשֵ  ְוֶאֶרץ ְרָפִאים )ישעיה כו(ּכְ

ִפיל ַגָווה, ּּתַ ל רוִחין ְדִאינון ּבְ ה ּכָ יָנא ַאְרָעא ְלִמְפַלט ִמּנָ ְּדַזּמִ ּ ּ ּ ּ ּ ִתיב יֹוְצאֹות, ּ . ְּוַעל ָדא ּכְ
אֹוב ַמִים ְדָקא ָחֵזי, ִלׁשְ ְדָקא ְיאות ְמַתְקָנא ֵמַאְתָרה ּכְ ָלא ָלה ּכְ ָמָתא וְלַקּבְ ְּלַנְטָלא ִנׁשְ ּ ּ ּ.  
הְוָהָיה ַהּנַ ּתֶ ר ֹאַמר ֵאֶליָה ַהִטי ָנא ַכֵדך ְוֶאׁשְ ְֲעָרה ֲאׁשֶ ּ ָמר, ּ ִגין ְדָהא ִאּתְ ְּדָכל ִאינון , ּּבְ ּ

ָרָזא ְדָחְכְמָתא  ְדלו ְלִמְנַדע ְלָמאֵריהֹון ּבְ ּתַ ַהאי ַעְלָמא ְוִאׁשְ ָמִתין ְדַעְלָמא ְדִאְתָקְיימו ּבְ ִּנׁשְ ּ ּ ּ ּ
קו ְוָלא ָיְדעוִאיִהי ָסְלַקת ְוִאְתָקְייַמת ּבְ. ִּעָלָאה ל ִאינון ְדָלא ִאְתַדּבְ א ִעָלָאה ַעל ּכָ ַּדְרּגָ ּ ּ ּ ּ ּ ,

ַקְדִמיָתא ְּוִאינון ִאְתָקְיימון ּבְ ַאל. ּ א ְדָקִאים ַההוא ֶעֶבד ְלִמְנַדע וְלִמׁשְ ֵאְלּתָ ְּוָדא הוא ׁשְ ּ ּ ּ ,
ַהאי ָעְלָמא ָמָתא ּבְ ַקת ַהִהיא ִנׁשְ ה ִאְתַעּסְ ּמָ   .ּבְ

ֵתהְוָאְמָרה ֵאַלי ּגַ ה ׁשְ ַקְדִמיָתא, ם ַאּתָ ְקָיא ּבְ י וְלִאְתׁשַ ּתֵ ֵעי ְלִמׁשְ ְוַבְתָרך ְוַגם , ַּאְנּתְ ּבָ ּ
ֶקה ִָלְגַמֶליך ַאׁשְ א. ּ ְקָיין ֵמַהאי ַדְרּגָ ב ְדִאְתׁשַ ָאר ְרִתיִכין ַאף ַעל ּגַ ִגין ְדָכל ִאינון ׁשְ ּּבְ ּ ּ ,

ְקָיין ִמפוְלָחָנא ְדַצִדיַקָייא ְלהו ִאְתׁשַ ּּכֻ ּ ּּ ְדָקא ְיאותּ ּ ְדָיְדֵעי פוְלָחָנא ְדָמאֵריהֹון ּכְ ּ ְּדַצִדיַקָייא . ּּ ּ
ְדָקא ְיאות א ּכְ א ְוַדְרּגָ ָּיְדֵעי ְלַסְפָקא ְלָכל ַדְרּגָ ּ ֶקה. ּ ְָוַעל ָדא ְוַגם ִלְגַמֶליך ַאׁשְ ּ ַּוַדאי ִהיא . ּ

ר ֹהִכיַח ְיָי ְלֶבן ֲאֹדִני ה ֲאׁשֶ ּ ִאיהו גוָפא )רותא דצלותא דיליא באתע''ס(ַּוַדאי ַהִהיא . ָהִאּשָׁ ּ
ָמָתא ִעָלָאה ן ְלַהִהיא ִנׁשְ ְּדִאְזַדּמַ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ָמָתא, ּתָ י נוְקָבא ָעִביד ִנׁשְ א ִדְדכוָרא ְלַגּבֵ ָמר ְדִתיאוְבּתָ ְּדָהא ִאּתְ ּ ּ ּ א . ּ ְּוִתיאוְבּתָ
ֲהָדה ִדְלֵעיָלא ְו י ְדכוָרא ָסְלָקא ְוִאְתָעַרב ּבַ ְּדנוְקָבא ְלַגּבֵ ּ ּ ָדא ְוָעִביד ּ ִליל ָדא ּבְ ִּאְתּכְ

ָמָתא ה. ִנׁשְ ך ִהיא ָהִאּשָׁ ְוְבִגין ּכָ ָּדא הוא גוָפא ַוַדאי ְדִאיהו ְזִמיָנא ְלַההוא ְרעוָתא . ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
ָמָתא ְדָנְפָקא ִמן ְדכוָרא ְּדִנׁשְ ּ ּ.  

ְדֲאָמָרן ַקְדִמיָתא ּכִ ְּוִאינון ּגוִפין ְזִמיִנין ְלַאְתָעָרא ּבְ ּ ְדִאֵלין ְיקומוןּוְלָבַתר. ּ ּ ל , ּּ ְּיקומון ּכָ ּ
ָאר ַאְרָעאן ִלים, ָּאֳחָרִנין ְדִבׁשְ ִקיוָמא ׁשְ ְּוִיְתַקְיימון ּבְ ַחְדתוָתא ְדִסיֲהָרא, ּּ ְּוִיְתַחְדּתון ּבְ ּ ּ ,

ִמְלַקְדִמין ְּוִיְתַחֵדׁש ַעְלָמא ּכְ ַההוא ִזְמָנא . ּ ִתיב ּבְ ּוְכֵדין ּכְ ַמ)תהלים קד(ּ ַמח ְיָי ּבְ יו ִיׂשְ   .ֲעׂשָ
ך  ְוְבִגין ּכָ יל ַעְבִדי)ישעיה נב(ּ ּכִ ה ַיׂשְ ל ַחד ְוַחד ְלַאְתֵריה, ּ ִהּנֵ ָמִתין ּכָ . ְּלַאֲהָדָרא ִנׁשְ

א ְוָגַבה ְמֹאד ָּירום ְוִנּשָׂ ְדָקֲאָמָרן, ּ ין ִעָלִאין ּכִ ְטָרא ְדָכל ִאינון ַדְרּגִ ִּמּסִ ּ ּ ר )ישעיה נב(. ּ ֲאׁשֶ  ּכַ
י ְממו ָעֶליך ַרּבִ ָׁשָ ֵני ָאָדםּ ַחת ֵמִאיׁש ַמְרֵאהו ְוֹתֲארֹו ִמּבְ ן ִמׁשְ א ֲחֵזי. ּם ּכֵ ָמר , ּתָ ְּדָהא ִאּתְ

א י ַמְקְדׁשָ ְּדַכד ִאְתָחַרב ּבֵ א , ּ ִכיְנּתָ יַנְייהו)אתגלי(ּוׁשְ גֹו ַאְרָען נוְכָרִאין ּבֵ ּ ּבְ ִתיב. ּ , ַמה ּכְ
לֹום)ישעיה לג( יוןּ ֵהן ֶאְרֱאָלם ָצֲעקו ֻחָצה ַמְלֲאֵכי ׁשָ כו ַעל ָדא. ּ ַמר ִיְבּכָ ְלהו ּבָ ּּכֻ ּ ּ ירו , ּ ּוְקׁשִ ּ

ִכָיה ְוֶאְבָלא ְלָייא ֵמַאְתָרה. ּבְ א ְדִאְתּגַ ִכיְנּתָ ְּוָכל ָדא ֲעָלה ִדׁשְ ּ ּ ית , ּּ ּנֵ ּתַ ה ְדִאיִהי ִמׁשְ ְוַכּמָ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]374דף [ -ּ

ָמה ְדֲהַות ָמ. ִּמּכְ י ִמּכְ ּנֵ ּתַ ֲעָלה ָלא ָנִהיר ְנהֹוֵריה ְוִאׁשְ ּאוף ָהִכי ּבַ ּ ישעיה (, ִּדְכִתיב, ּה ְדֲהָוהּ
ֵצאתֹו)יג ֶמׁש ּבְ ך ַהּשֶׁ ַחת ֵמִאיׁש ַמְרֵאהו. ְ ָחׁשַ ן ִמׁשְ ִתיב ּכֵ ְּוַעל ָדא ּכְ ּ.  

ַחת ֵמִאיׁש ַמְרֵאהו ן ִמׁשְ ָּדָבר ַאֵחר ּכֵ ָמה , ּ י ִדיוְקֵניה וְגָווֵניה ִמּכְ ּנִ ּתַ ֵּמַהאי ֶעֶבד ְדִאׁשְ ּ ּ ּ ּ
ן ִמ. ְּדֲהָוה ַחת ֵמִאיׁש ַמְרֵאהוָּדָבר ַאֵחר ּכֵ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ּׁשְ ַמִים )ישעיה נ(, ּכְ יׁש ׁשָ  ַאְלּבִ

סוָתם ים ּכְ ק ָאׂשִ ַּקְדרות ְוׂשַ ַמִים . ּ א ָלא ָקְיימו ׁשָ י ַמְקְדׁשָ ְּדָהא ִמיֹוָמא ְדִאְתָחַרב ּבֵ ּ ּ ּּ
ְנהֹוָרא ִדְלהֹון ֲא, ּבִ ְרָיין ֶאָלא ּבְ ְרָכאן ָלא ׁשָ ְּוָרָזא ְדִמָלה ּבִ חו ְדַכר ְונוְקָבאּ ּכָ ּתַ ַּתר ְדִאׁשְ ּ ּ ּ ,

ְּואוְקמוָה ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּ ָרָאם ַוְיָבֶרך ֹאָתם)בראשית ב(, ּכְ ְ ָזָכר וְנֵקָבה ּבְ ך . ּ ְוְבִגין ּכָ ּ
ַחת ֵמִאיׁש ַמְרֵאהו   .ִּמׁשְ

  ב''דף קפב ע
ָמה ִדְכִתיב ִדיק ָאַבד)ישעיה נז(, ְּוָדא הוא ּכְ ֶּאָלא , ֱאַבד ֹלא ֶנֱאַמרָּאבוד אֹו ֶנ, ּ ַהּצַ

ָמר, ָאַבד ָמה ְדִאּתְ ֲחָדא ּכְ חו ְדַכר ְונוְקָבא ּכְ ּכָ ּתַ ֲאַתר ְדִאׁשְ ְרָכאן ֶאָלא ּבְ ְרָיין ּבִ ְּדָלא ׁשַ ּ ּ ּ ּ ּּ .
ח  ּכַ ּתַ ַההוא ִזְמָנא ְדָלא ִאׁשְ ִגין ָדא ּבְ ּּבְ ּ ֲהָדה) ב''דף קפב ע(ּ ְּדכוָרא ּבַ ּ ל ִאינון , ּ ּוְכֵדין ּכָ ּ

ָמ ִסיֲהָרא ִנׁשְ ר ּבְ א ִאְתַחּבַ ְמׁשָ ִזְמָנא ְדׁשִ ָמה ְדֲהוו ּבְ ּנוָיא ִמּכְ ְלהו ֲהֵוי ְלהו ׁשִ ִּתין ְדָנְפֵקי ּכֻ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ
ָמר ָמה ְדִאּתְ ְּוַעל ָדא ֵאֶלה ּתֹוְלדֹות ַיֲעֹקב יֹוֵסף ְוגו. ּּכְ ָמר' ּ   .ְוִאּתְ
ין ְלָעְלִמין, ְּוהוא ַנַער ִגין ְדָלא ִמְתָפְרׁשִ ּּבְ ֲחָדא ִאינון''ק ְוֶצֶד''יַּצִד, ּ ָמה ְדִאיִהי , ּק ּכְ ּּכְ

ָמא ִדְדכוָרא ׁשְ ָמא ִדיָלה ִדְכִתיב ְוהוא ַנַער, ִּאְתְקִריַאת ּבִ ׁשְ ָּהִכי ָנֵמי ִאְתְקֵרי ִאיהו ּבִ ּ ּ ּ.  
ִני ִזְלָפה ְלָהה ְוֶאת ּבְ ֵני ּבִ ְדָקא ְיאות , ֶּאת ּבְ א לֹון ּכְ ֻכְלהו ָקְייָמא ְלַחְדּתָ ּּבְ ּ ּ

ֶחְדָוה ִדיֵליהּו ָעא לֹון ּבְ ְעׁשְ ּתַ ְּדֻכְלהו ַעְנִפין ְוֻכְלהו ָעִלין. ְּלִאׁשְ ּ ּּ ֶחְדָוה , ּ ְרִכין ּבְ ְלהו ִאְתּבָ ּּכֻ ּ
  .ִּדיֵליה

יֹוֵסף, ֵּאֶלה ּתֹוְלדֹות ַיֲעֹקב יֹוֵסף יה ּבְ ָמר ְדָכל ִדיוְקָנא ְדַיֲעֹקב ֲהָוה ּבֵ ָמה ְדִאּתְ ּּכְ ּ ּ ְוָכל , ּ
ֲחָדא ָאְזֵלי, ַהאי ֵאיַרע ְלַהאיַּמה ְדֵאיַרע ְל ְּוָדא הוא ָרָזא ְדָאת ו. ְּוַתְרַווְייהו ּכְ ּו ְדָאְזֵלי ''ּ

ֲחָדא ְרַווְייהו ּכְ ִגין ְדִאינון ָרָזא ָחָדא ְוִדיוְקָנא ָחָדא, ּּתַ ּּבְ ּ ּ:  
ָתם ָרָעה ַּוָיֵבא יֹוֵסף ֶאת ִדּבָ ָּהא אוְקמוָה ְדֲהָוה ָאַמר ְלֲאבֹוי ֲעַלְייהו, ּ ּ ּ ּ ְדֲהוו ָאְכֵלי ּ ּ

ד ִאינון ַחִיין ֲעֵלי ַחִיין ּכַ ְייָפא ִמּבַ ּׁשַ ָתם ָרָעה. ּּ ַּוָיֵבא יֹוֵסף ֶאת ִדּבָ ִמְנָייָנא ֲהוו , ּ ְּוִכי ָהא ּבְ
ָפחֹות ֵני ׁשְ ֵני ֵלָאה, ִּאינון ּבְ הֹון ּבְ ֵּהיך ֲהוו ְמַזְלְזִלין ּבְ ְּוֵהיך ֲהוו ָאְכִלין ֵאָבר ִמן ַהַחי ְוֲהוו, ְ ּ ְ 

ָּעְבִרין ַעל ִפּקוָדא ְדָמאֵריהֹון ֵני ֹנַח ִפּקוָדא ָדא. ּ יד ַעל ּבְ ְּדָהא ַפּקִ ּּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּ , ּכְ
ַנְפׁשֹו ָדמֹו לא ֹתאֵכלו)בראשית ט( ר ּבְ ׂשָ ּ ַאך ּבָ ּ ְּוִאינון ֲהוו ָאְכֵלי ֵליה ְוָעְבִרין ַעל ִפּקוָדא , ְ ּ ּ ּּ

ׁש, ֲאַמרֶּאָלא יֹוֵסף ֲהָוה ָק. ְדָמאֵריהֹון   .ְּוַעל ָדא ִאְתַעּנַ
י ְיהוָדה ָאַמר ָתם ָרָעה, ִּרּבִ ְבנֹות ַאְרָעא, ֶּאת ִדּבָ ָמה ְדאוְקמוָה ְדַיֲהֵבי ֵעיַנְייהו ּבִ ּּכְ ּ ּ ּ ,

ָתם ָרָעה ְּוָדא הוא ִדּבָ ין . ּ ין ְדָלא ַקִדיׁשִ ְּלַיְנָקא ְלָכל ִאינון ַדְרּגִ ּ ּ  )ג אף על גב''א ל''ד(ּ
  :ְטָרא ְמָסֲאָבאְּדַאְתָיין ִמּסִ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]375דף [ -ּ

ים ֹתֶנת ַפּסִ ה לֹו ּכְ י ֶבן ְזֻקִנים הוא לֹו ְוָעׂשָ ָניו ּכִ ל ּבָ ָרֵאל ָאַהב ֶאת יֹוֵסף ִמּכָ ְּוִיׂשְ י . ּ ִרּבִ
ֲעֶדך ֲחִבי ִכְמַעט )ישעיה כו(, ֶּאְלָעָזר ָפַתח ְוֲאַמר י ּבֹא ַבֲחָדֶריך וְסֹגר ְדָלְתך ּבַ ָ ֵלך ַעּמִ ָ ָ ְּ ּ

י ּבֹא ַבֲחָדֶריך. ַזַעםֶרַגע ַעד ַיֲעָבר  ֵָלך ַעּמִ ְ.  
א ֲחֵזי ָרֵאל, ּתָ ִריך הוא ָרִחים לֹון ְלִיׂשְ א ּבְ ה קוְדׁשָ ּמָ ּּכַ ּוְבִגין ְרִחימוָתא ִדְלהֹון ְדָרִחים . ְּ ּ ּ

ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ל ַעּמִ ּלֹון ַעל ּכָ ָכל ַמ, ַאְזַהר לֹון, ּ ה ּוָבֵעי ְלַנְטָרא לֹון ּבְ
ְּדִאינון ָעְבִדין ּ.  

א ֲחֵזי ַעְלָמא, ּתָ ְרָיא ּבְ יֹוָמא ְדִדיָנא ׁשַ ַלת ִזְמִנין ִאית ּבְ , ְּוַכד ָאֵתי ַההוא ִזְמָנא, ּּתְ
יה ַההוא ִדיָנא ְמָרא ְדָלא ִיְפַגע ּבֵ ֵעי ֵליה ְלַבר ָנׁש ְלִאְזַדֲהָרא וְלִאְסּתַ ִּמּבָ ּ ּ ּ ּ ְּוִאינון ִזְמִנין , ּ

ּוְקמוָהְיִדיָען ְוָהא א ּ.  
ד ָסִליק ַצְפָרא ִגין ְדָהא ּכַ ַעְלָמא, ּּבְ ָרא , ַאְבָרָהם ִאְתַער ּבְ ְּוָאִחיד ֵליה ְלִדיָנא ְלָקׁשְ

ֲהֵדיה ֵּליה ּבַ יה . ּ ְייָתא ָנִטיל ִדיָנא ֵמַאְתִריה ְלַאְתָעָרא ּבֵ ֵעי ַקּמַ ירוָתא ִדְתַלת ׁשָ ּוְבׁשֵ ּ ּ ּ ּ ּ
ַיֲעֹקב ִּמְנָחה ְדַאֲהַדר ִדיָנא ְלַאְתֵריהַּעד ְדִאְתַער ְצלֹוָתא ְד, ּבְ ּ א , ּ ְּוִאְתַער ִדיָנא ִדְלַתּתָ

ִדיָנא ִדְלֵעיָלא ָרא ּבְ ִדיָנא וָבֵעי ְלִאְזַדֲהָרא. ְלִאְתַקּשְׁ ר ִדיָנא ּבְ ֵדין ִאְתַקּשַׁ ְּדָהא ּכְ ּ ּ לעיל (. ּ
ָמָתא)סח ב ח ּבְ ּכַ ּתַ ַעְלָמא ומֹוָתא ִאׁשְ ד ִדיָנא ִאְתַער ּבְ ּ תו ּכַ ּ ֵעי ֵליה ְלַבר ָנׁש ,ּ ּ ָלא ִליּבָ

ׁשוָקא ְוָהא אֹוִקיְמָנא ִמֵלי ְּלֵמיַהך ְיִחיָדאי ּבְ ּ ְרֵמיה ְדָלא ִיפוק . ְ ָרא ּגַ ֵעי ְלַאְסּגָ ֶּאָלא ּבָ ּ ּּ ּ
ָלא, ְלַבר ח ַקֵמי ְמַחּבְ ּכַ ּתַ ֵתיבוָתא ְדָלא ִיׁשְ ְרֵמיה ּבְ ר ּגַ ֹנַח ְדַאְסּגַ ָמה ְדאוְקמוָה ּבְ ּּכְ ּ ּ ּ ּ ּ.  

י ּבֹא ַבֲחָדֶריךְוַעל ָ ָדא ֵלך ַעּמִ ְ ְרָמך, ּ ר ּגַ ֲעֶדך. ְַאְסּגַ ָוְסגֹור ְדָלְתך ּבַ ָ ּ יה , ּ ְּדָלא ִיְתֲחֵזי ַקּמֵ ּ
ָלא ְמַעט ֶרַגע ַעד ַיֲעבֹור ַזַעם. ִּדְמַחּבְ ְּדָבַתר ְדַאֲעַבר ִדיָנא ֵלית ֵליה ְרׁשו , ֲחִבי ּכִ ּ ּ ּ ּ

ָלא ָלא ְלַחּבָ   .ִלְמַחּבְ
א ֲחֵזי ְּדקו, ּתָ ִריך הואּ א ּבְ ְּדׁשָ ָרֵאל ְוָקִריב לֹון , ְ ִגין ְרִחימוָתא ְדִאיהו ָרִחים לֹון ְלִיׂשְ ּּבְ ּ ּ

יה ָרֵאל, ְּלַגּבֵ ְנִאין לֹון ְלִיׂשְ ין עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ׂשָ ָאר ַעּמִ ל ׁשְ ּּכָ ִגין ְדִאינון . ּ ּּבְ ּ
ָרֵאל ְקֵריִבין   .ִמְתַרֲחִקין ְוִיׂשְ

א ֲחֵזי יר ֵמֲאחֹויּבְ, ְוּתָ ִּגין ְרִחימוָתא ְדָרִחים ַיֲעֹקב ְליֹוֵסף ַיּתִ ב ְדֻכְלהו ֲהוו , ּ ַּאף ַעל ּגַ ּ ּּ
לו אֹותֹו ַלֲהִמיתֹו, ֵּליה ַאִחין ִתיב ַוִיְתַנּכְ ַּמה ּכְ ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים , ּ ן ַעּמִ ּכֵ ל ׁשֶ ּכָ

ָרֵאל ּוַמָזלֹות ְלִיׂשְ ּ.  

  א''דף קפג ע
א ֲחֵזי יר, ּתָ ִרים ֵליה ַההוא ְרִחימוָתא ְדָרִחים ֵליה ַיּתִ ה ּגָ ּמָ ּּכַ ּ ּ ּ ֵלי , ּ ְּדָגַרם ֵליה ְדִאְתּגְ ּ ּ

ֲהֵדיה, ֵמֲאבֹוי ִלי ֲאבֹוי ּבַ ְּוָגַרם ְלהו ָגלוָתא , ְּוִאְתּגְ ְלָיא ) א''דף קפג ע(ּ א ְדִאְתּגַ ִכיְנּתָ ְּוִלׁשְ
יַנְייהו ִזיַרת ּגְ. ּּבֵ ב ְדִאְתּגְ יר, ֵזָרהְּוַאף ַעל ּגַ ים ְדֲעַבד ֵליה ַיּתִ ֹתֶנת ַפּסִ ְּואוְקמוָה ִדְבִגין ּכְ ּ ּ ּ ּּ ,

ִתיב ַוִיְראו ֶאָחיו ַּמה ּכְ ּ:  



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]376דף [ -ּ

י ִחָייא ָפַתח ְוֲאַמר', ַּוַיֲחֹלם יֹוֵסף ֲחלֹום ְוגו ִּרּבִ ְמעו ָנא ְדָבָרי )במדבר יב(, ּ ּ ַויֹאֶמר ׁשִ ּ ּ
ְרָאה ֵאָליו  ּמַ ר ּבֹוִאם ִיְהֶיה ְנִביֲאֶכם ְיָי ּבַ ֲחלֹום ֲאַדּבֶ א ֲחֵזי. ֶּאְתַוָדע ּבַ ין , ּתָ ה ַדְרּגִ ּמָ ּכַ

ִריך הוא א ּבְ ְּלַדְרִגין ֲעַבד קוְדׁשָ ְּוֻכְלהו ָקְייֵמי ָדא ַעל ָדא, ְּ ּ א. ּ א ַעל ַדְרּגָ ַּדְרּגָ ָּדא ְלֵעיל , ּ
ְדָקא ָחֵזי לֹון, ִּמן ָדא ְּוֻכְלהו ָיְנִקין ִאֵלין ִמן ִאֵלין ּכְ ּ ָמאָלאִּאֵלי, ּּ , ּן ִמיִמיָנא ְוִאֵלין ִמּשְׂ

ן ִאֵלין ַעל ִאֵלין ְּוֻכְלהו ִאְתַמּנָ ּ ְדָקא ְיאות, ּּ ּּכָֹלא ּכְ ּ.  
א ֲחֵזי ְטָרא ָחָדא, ּתָ ְלהו ָיְנֵקי ִמּסִ ל ְנִביֵאי ְדַעְלָמא ּכֻ ּּכָ ין ְיִדיָען, ּ ִרין ַדְרּגִ ְּוִאינון , ִּמּגֹו ּתְ

ין ֲהוו ִאְתַחְזָיין ּבְ ַּדְרּגִ ּ ּגֹו ַאְסַפְקַלְרָיאה ְדָלא ָנֲהָראּ ְרָאה ֵאָליו ֶאְתַוָדע, ּ ּמַ ִּדְכִתיב ּבַ ַמאי , ּ
ָמר , ּהוא ַמְרָאה ָמה ְדִאּתְ ַגָווה)ג דמראה''א ל''ד(ּכְ ָווִנן ִאְתַחְזָיין ּבְ ּ ֵחיזו ְדָכל ּגְ ּ ּ ְוָדא ִהיא , ּּ

ַּאְסַפְקַלְרָיא ְדָלא ָנֲהָרא ר ּבֹו. ּ ֲחלֹום ֲאַדּבֶ ָמה ְדאוְקמוָהָּד, ּבַ ְנבוָאה ּכְ ין ּבִ ּתִ ּא הוא ַחד ִמּשִׁ ּ ּ ּ .
א ִדְנבוָאה ְוִאיהו  ִתיָתָאה ֵמַההוא ַדְרּגָ א ׁשְ ְּוִאיהו ַדְרּגָ ּ ּ ּ ּ א )קצו א(ּ א ְדַגְבִריֵאל ִדְמַמּנָ ּ ַדְרּגָ

ָמר   .ַעל ֶחְלָמא ְוָהא ִאּתְ
א ֲחֵזי ְדָקא ְיאות ֵמַהאי ַד, ּתָ ל ֶחְלָמא ְדִאיהו ּכְ ּּכָ ּ א ָקא ַאְתָיאּ ְְוַעל ָדא ֵלית ָלך , ְרּגָ ּ

ִדיִבין יה ִמִלין ּכְ ֶּחְלָמא ְדָלא ִיְתָעְרבון ִעּמֵ ּ ּ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ּ ְייהו ְקׁשֹוט , ּכְ ך ִמּנַ ּוְבִגין ּכָ ְּ

ִדיָבן ְייהו ּכְ ּוִמּנַ יה ֵמַהאי ִגיָסא וֵמַהאי ִגיָסא, ּ ְּוֵלית ָלך ֶחְלָמא ְדָלא ִאית ּבֵ ּ ּ ְ.  
ְדֲאָמָרןּוְבִג ֶחְלָמא ּכָֹלא ּכִ יה ּבְ ּין ְדִאית ּבֵ ּ ָרא , ּ ַתר ִפׁשְ ל ֶחְלִמין ְדַעְלָמא ָאְזִלין ּבָ ּּכָ ּ
ְּואוְקמוָה, ְּדפוָמא ן ָהָיה)בראשית מא(, ִּדְכִתיב. ּ ר ָפַתר ָלנו ּכֵ ֲאׁשֶ ּ ַוְיִהי ּכַ , ַמאי ַטְעָמא. ּ

ִדיבו וְקׁש ֶחְלָמא ּכְ יה ּבְ ִגין ְדִאית ּבֵ ּּבְ ּ ּ ְלָטא ַעל ּכָֹלא, ֹוטּ ּוִמָלה ׁשָ ּ ֵעי ֶחְלָמא , ּ ך ּבָ ְוְבִגין ּכָ ּ
ָרא ָטָבא י ְיהוָדה ָאַמר. ִּפׁשְ א ִאיהו, ִּרּבִ א ִדְלַתּתָ ִגין ְדָכל ֶחְלָמא ִמַדְרּגָ ּּבְ ּ ְלָטא , ּ ְּוִדּבור ׁשָ

ָרא. ֲּעֵליה ַתר ִפׁשְ ל ֶחְלָמא ָאְזָלא ּבָ ך ּכָ ּוְבִגין ּכָ ְ ּ.  
ְתנומֹות ֲעֵלי )איוב לג(, רָּפַתח ְוֲאַמ ים ּבִ ְרֵדָמה ַעל ֲאָנׁשִ ְנֹפל ּתַ ֲחלֹום ֶחְזיֹון ַלְיָלה ּבִ ּ ּבַ ּ

ים וְבֹמָסָרם ַיְחּתֹם ב ָאז ִיְגֶלה ֹאֶזן ֲאָנׁשִ ּכָ א ֲחֵזי. ִּמׁשְ ר ָנׁש ְלַעְרֵסיה, ּתָ ד ָסִליק ּבַ ֵעי , ּּכַ ִמּבָ
ַמָי ֵּליה ְלַאְמָלָכא ֲעֵליה ַמְלכוָתא ִדׁשְ ּ ַקְדִמיָתאּ ּוְלָבַתר ֵייָמא ַחד ְפסוָקא ְדַרֲחֵמי , א ּבְ ּּ

ְּואוְקמוָה ַחְבַרָייא ר ָנׁש ָנִאים ַעל ַעְרֵסיה. ּ ד ּבַ ִגין ְדָהא ּכַ ּּבְ יה , ּ ָמֵתיה ַנְפָקא ִמּנִ ָּהא ִנׁשְ ּ
ְטָיא ְלֵעיָלא ָמה, ְוָאְזָלא ְוׁשָ פום ָאְרֵחיה ְוָהִכי ְסִליַקת ּכְ ל ַחד ְוַחד ּכְ ּּכָ ָמרּ   . ְדִאּתְ

ִתיב ֲחלֹום ֶחְזיֹון ַלְיָלה, ַמה ּכְ ָמָתא ָנְפַקת . ּבַ ַעְרַסְייהו ָנְייִמין ְוִנׁשְ ְכֵבי ּבְ א ׁשָ ֵני ָנׁשָ ד ּבְ ּּכַ
ְייהו ים, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ִּמּנַ ב ָאז ִיְגֶלה ֹאֶזן ֲאָנׁשִ ּכָ ְתנומֹות ֲעֵלי ִמׁשְ א . ּּבִ ּוְכֵדין קוְדׁשָ ּ

ִריך הוא אֹו ּּבְ א ְדָקְייָמא ַעל ֶחְלָמאְ ַההוא ַדְרּגָ ָמָתא ּבְ ַּדע ָלה ְלִנׁשְ ּ ִּאינון ִמִלין ִדְזִמיִנין , ּ ּּ
יה פום ִאינון ִהְרהוִרין ְדִלּבֵ ְּלֵמיֵתי ַעל ַעְלָמא אֹו ִאינון ִמִלין ּכְ ּ ּ ּ ּ ִגין ְדַבר ָנׁש ָנִטיל . ּּ ּּבְ

  .ָּאְרָחא ְדתֹוָכֵחי ְדָעְלָמא
ִגין ְדָהא ָלא מ תוְקָפא ְדגוָפא ּּבְ עֹוד ְדִאיהו ָקִאים ּבְ ֹּוָדִעין ֵליה ְלַבר ָנׁש ּבְ ּ ּ ּ  )א דרוחא''נ(ּ

ְדָקֲאָמָרן ָמָתא ְלַבר ָנׁש, ּכִ ָמָתא ְוִנׁשְ ְּוַההוא ֶחְלָמא ִאיהו . ֶּאָלא ַמְלָאָכא אֹוַדע ְלִנׁשְ ּ
ל ַחד , ִּמְלֵעיָלא ָמִתין ָנְפִקין ִמּגוֵפי ְוָסְלִקין ּכָ ד ִנׁשְ פום ָאְרֵחיהּּכַ ְּוַחד ּכְ ין ַעל . ּ ה ַדְרּגִ ְּוַכּמָ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]377דף [ -ּ

ין ָרָזא ְדָחְכְמָתא, ַּדְרּגִ ְלהו ּבְ ָרָזא ְדֶחְלָמא ּכֻ ּּבְ א ֲחֵזי. ּ א ָחָדא, ְוּתָ א , ֲּחלֹום ַדְרּגָ ַּמְרָאה ַדְרּגָ
א ָחָדא, ָחָדא ְּנבוָאה ַדְרּגָ ין ִאֵלין ַעל ִאֵלין, ּ ין ְלַדְרּגִ ְּוֻכְלהו ַדְרּגִ ּ ּּ ּ.  

ֹנא ֹאתֹו ַעל ֲחלֹומֹוָתיו ד ְלֶאָחיו ַויֹוִספו עֹוד ׂשְ ַּוַיֲחֹלם יֹוֵסף ֲחלֹום ַוַיּגֵ ּ ּ ֵּמָהָכא ְדָלא . ּ
ר ָנׁש ְדָרִחים ֵליה ר ְלַההוא ּבַ ֵעי ֵליה ְלַבר ָנׁש ְלֵמיַמר ֶחְלֵמיה ּבַ ִּמּבָ ּ ּ ּ ִּאיהו , ְוִאי ָלאו, ּ

ִרים ֵליה ְּדִאי ַההוא ֶחְלָמא ִמְתַהֵפ. ּּגָ ּ ִרים ְלַסְלָקא, ְך ְלַגְווָנא ָאֳחָראּ ִּאיהו ּגָ ּ.  
א ֲחֵזי ְּדיֹוֵסף ִאיהו ָאַמר ֶחְלָמא ַלֲאחוִהי, ּתָ ּ ֵרין , ּ ְרמו ֵליה ְלַסָלָקא ֶחְלֵמיה ּתְ ְּוַעל ָדא ּגָ ּ ּ ּּ

ב ִנין ְדִאְתַעּכַ ִרין ׁשְ י יֹוֵסי ָאַמר. ְּוֶעׂשְ ִּדְכִתיב ַויֹוִסיפו עֹוד ׂשְ, ְמָנָלן, ִרּבִ ַמאי . ֹנא אֹותֹוּּ
ֹנא אֹותֹו ָדא, ׂשְ ְּדָגְרמו ֵליה ִקְטרוִגין ּבְ ּ ּ ּ.  

  ב''דף קפג ע
ִתיב ְמעו ָנא ַהֲחלֹום ַהֶזה , ַמה ּכְ ַּויֹאֶמר ֲאֵליֶהם ׁשִ ּ י) ב''דף קפג ע(ּ ר ָחָלְמּתִ ְּדָבָעא , ֲאׁשֶ

ְמעון ֵליה ִּמַנְייהו ְדִיׁשְ ּ ּ ְּוִאיהו אֹוַדע ְלהו ַההוא ֶחְלָמא. ּ ּ ּ ְדִאְלָמֵלא ִאינון ְדַאֲהָפכו ֵליה ,ּ ּ ּ ּ ּ
ְמלך ָעֵלינו ִאם ָמׁשֹול . ָּהִכי ִאְתְקַיים, ְלַגְווָנא ָאֳחָרא ְּוִאינון ֲאִתיבו ְוָאְמרו ֲהָמֹלך ּתִ ּ ּ ְּ ְ

נו ְמׁשֹל ּבָ ֵזָרה. ּּתִ ָרא ְדָחְלָמא ְוָגְזרו ּגְ ִּמָיד ָאְמרו ֵליה ִפׁשְ ּ ּּ ך ַויֹוִסיפו ע, ּ ּוְבִגין ּכָ ּּ ֹנא ְ ֹוד ׂשְ
  .אֹותֹו

ְמעֹון י ׁשִ ִכיֵחי ַקֵמיה ְדִרּבִ י יֹוֵסי ֲהוו ׁשְ י ִחָייא ְוִרּבִ ִּרּבִ ּ ּ י ִחָייא, ּ ִניָנן , ָּאַמר ִרּבִ ָהא ּתָ
ר א ְדָלא ִמְתַקְרָיא, ֶּחְלָמא ְדָלא ִאְתַפּשַׁ ְרּתָ ִאּגַ ִגין ְדִאְתְקַיים ְוִאיהו ָלא ָיַדע. ּכְ ִּאי ּבְ אֹו , ּּ

ָללְּדָלא ִאְתְק ְלָיא , ִּאְתְקַיים ְוָלא ִאְתְייַדע, ָּאַמר ֵליה. ַּיים ּכְ ְּדָהא ַההוא ֶחְלָמא ֵחיָלא ּתַ ּ
ִּאי ִאְתְקַיים ִאי ָלא ִאְתְקַיים, ְּוִאיהו ָלא ִאְתְיַדע ְוָלא ְיִדיַע, ֲּעֵליה ּ.  

ַעְלָמא ְדַעד ָלא ֵייֵתי ְלַעְלָמא ְּוֵלית ָלך ִמָלה ּבְ ּ ֶחְלָמא אֹו ַעל ְּדָלאו ִאיִהי ּתַ, ְ ְלָייא ּבְ
ָמר ְדָכל ִמָלה וִמָלה ַעד ָלא ֵייֵתי ְלַעְלָמא. ְּיָדא ְדָכרֹוָזא ְּדָהא ִאּתְ ּּ ּ ָרִקיַע, ּ . ַּמְכְרֵזי ֲעֵליה ּבָ

ַעְלָמא ְוִאְתְיִהיב ַעל ְיָדא ְדָכרֹוָזא ט ּבְ ן ִאְתַפּשַׁ ּמָ ּוִמּתַ ִגין ִדְכִתיב. ּּ ְּוֹכָלא ּבְ י ל)עמוס ג(, ּ א  ּכִ
ִביִאים ָלה סֹודֹו ֶאל ֲעָבָדיו ַהּנְ י ִאם ּגָ ה ְיָי ֱאלִהים ָדָבר ּכִ חו , ַּיֲעׂשֶ ּכָ ּתַ ִזְמָנא ִדְנִביִאים ִאׁשְ ּּבְ

ַעְלָמא ְרָיא, ְוִאי ָלאו. ּבְ ב ִדְנבוָאה ָלא ׁשַ ַּאף ַעל ּגַ ִביִאים, ּ יֵמי ֲעִדיֵפי ִמּנְ , ְוִאי ָלא. ַחּכִ
ֶחְלָמא ֵחי ִמָלה ְוָהא אוְקמוָה, אוְוִאי ָל. ִאְתְיִהיב ּבְ ּכְ ּתַ ַמָיא ִמׁשְ ִצֳפֵרי ׁשְ ּּבְ ּ ּ ּ:  

ֶכם ׁשְ ַּוֵיְלכו ֶאָחיו ִלְרעֹות ֶאת ֹצאן ֲאִביֶהם ּבִ ְמעֹון ָאַמר. ּ י ׁשִ ִלְרעֹות ֹצאן ֲאִביֶהם , ִרּבִ
ֵעי ֵליה ּת ָנקוד ִמְלֵעיָלא''ַמאי ֶא, ִּמּבָ א, ּ ִכיְנּתָ ָאה ִעְמהֹון ׁשְ ְרָייאְּדִא, ְלַאְסּגָ הֹון ׁשַ . יִהי ִעּמְ

ָרה ִגין ְדִאינון ֲהוו ֲעׂשָ ּּבְ ּ הֹון, ּ ֵביָתא, ְּדָהא יֹוֵסף ָלא ֲהָוה ִעּמְ ּוִבְנָיִמין ִאיהו ְזִעיר ּבְ ּוְבִגין . ּ
ָרה ך ִאינון ֲהוו ֲעׂשָ ּּכָ ּ יַנְייהו. ְ א ּבֵ ִכיְנּתָ ְּוַכד ָאְזלו ֲהַות ׁשְ ְּוַעל ָדא ָנקוד ִמְלֵעיָלא, ּ ּ ּ.  

יפו ָלה ּוְב ּתִ א ְוַאׁשְ ִכיְנּתָ ֲהֵדי ׁשְ ְלהו ּבַ פו ּכֻ ּתָ ּתַ ינו ֵליה ְליֹוֵסף ִאׁשְ ִזְמָנא ְדַזּבִ ך ּבְ ִּגין ּכָ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ְ

ד ֲעִבידו אֹוָמָאה ֲהַדְייהו ּכַ ּּבַ ְלָייא ִמָלה ְדיֹוֵסף. ּ ְּוַעד ְדִאְתּגַ ּ א ֲעֵליה , ּ ִכיְנּתָ ְרָיא ׁשְ ָּלא ׁשַ
  .ְּדַיֲעֹקב



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]378דף [ -ּ

הֹוןְּוִאי ֵתיָמא ִד ַחת ִעּמְ ּכְ ּתַ א ָלא ִאׁשְ ִכיְנּתָ א ֲחֵזי. ׁשְ ם ָעלו )תהלים קכב(ִּדְכִתיב , ּתָ ּשָׁ ּ ׁשֶ
ם ְיָי ָרֵאל ְלהֹודֹות ְלׁשֵ ְבֵטי ָיה ֵעדות ְלִיׂשְ ָבִטים ׁשִ ּׁשְ ְלהו ַצִדיֵקי ַוֲחִסיֵדי ִקיוָמא ְדָכל . ּ ּּכֻ ּ ּּ ּ

א, ַעְלָמא ִּקיוָמא ִאינון ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ּ ּ.  
ית ְיָי ִנֵלך)תהלים קכב(, ַתח ְוָאַמרָּפ אֹוְמִרים ִלי ּבֵ י ּבְ ַמְחּתִ ַּהאי ְקָרא אוְקמוָה. ְ ׂשָ ּ ,

יָתא יה ְלִמְבֵני ּבֵ ְּדָדִוד ֲהָוה ִעם ִלּבֵ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּ ּ ַוְיִהי ִעם ְלַבב ָדִוד )מלכים א ח(, ּכְ
ם ְיָי ְוגו ִית ְלׁשֵ ְנך ּוְלָבַתר ַמ. 'ָאִבי ִלְבנֹות ּבַ י ִאם ּבִ ִית ּכִ ה לא ִתְבֶנה ַהּבַ ִתיב ַרק ַאּתָ ָה ּכְ

ִמי ִית ִלׁשְ ַּהיֹוֵצא ֵמֲחָלֶציך הוא ִיְבֶנה ַהּבַ ָ ָרֵאל ֲהוו ָיְדֵעי ָדא. ּ ְּוֲהוו ָאְמרו ֵאיָמַתי , ְּוָכל ִיׂשְ ּ
יָתא ֵריה ְוִיְבֶנה ּבֵ ֹלֹמה ּבְ ָּימות ָדִוד ְוָיקום ׁשְ ּ ּ ּוְכֵדין עֹוְמדֹות ָהיו. ּ ָעַרִיך ּ ׁשְ ְ ַרְגֵלינו ּבִ ּ

ַלִים ִנין, ְּירוׁשָ ן ָקְרּבָ ּמָ ֵדין ִניַסק ְוַנְקִריב ּתַ   .ּכְ
ל ָדא ב ְדֲהוו ָאְמרו ֵאיָמַתי ָימות ָסָבא ָדא, ְּוִעם ּכָ ַּאף ַעל ּגַ ּ ּ י, ּ ַמְחּתִ ֵדין ׂשָ ְוֶחְדָוה . ּכְ

ִרי ִגין ּבְ ְּדֲהוו ָאְמֵרי ִדְבִרי ָיקום ּתְ, ֲהָוה ִלי ּבְ ּ ּחֹוִתי ְלִמְגַמר ִפקוָדא ְלִמְבִני ֵביָתאּ ֵדין . ּ ּכְ
ח ָלה ְוָאַמר ּבַ ֵרי ְוׁשַ ָרה ָלה ַיְחָדו, ּׁשָ ֻחּבְ ִעיר ׁשֶ נוָיה ּכְ ַלִים ַהּבְ ְּירוׁשָ ּ ּ ּ.  

ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא א ּכְ ַלִים ְלַתּתָ ִריך הוא ְירוׁשָ א ּבְ ַנן ֲעַבד קוְדׁשָ ּּתְ ּ ָנא , ְּ ּקְ  )דא(ְוָדא ִמְתּתַ
ֳּקֵבל ָדא ִדְכִתיבָל ך ָפַעְלּתָ ְיָי)שמות טו(, ּ ְבּתְ ּ ָמכֹון ְלׁשִ נוָיה. ָ ִריך , ַּהּבְ א ּבְ ין קוְדׁשָ ְְדַזּמִ ּ ּ

ְדָקא ָיאֹות ַלִים ִדְלֵעיָלא ּכְ ּהוא ְלַנֲחָתא ָלה ְירוׁשָ ּ ּ נוָיה, ּ ך ַהּבְ ּוְבִגין ּכָ ָרה ָלה ַיְחָדו. ְּ ֻחּבְ ּׁשֶ ּ ,
ָר ֻחּבְ ְּוָהא אוְקמוָה ׁשֶ ֵעי ֵליהּ רו ִמּבָ ִחּבְ ּה ׁשֶ ֲחָדא . ּ א ְוֲהוו ּכְ ְבַרּתָ א ּבִ ַרת ִאּמָ ֶּאָלא ְדִאְתַחּבָ ּ ּ

ְּואוְקמוָה ּ.  
ָמר ָאה. ְוִאּתְ ּתָ ָבִטים ִאֵלין ִאינון ִקיוָמא ְדַעְלָמא ְוִתּקוָנא ְדַעְלָמא ּתַ ם ָעלו ׁשְ ּשָׁ ּׁשֶ ּ ּ ּּ ּ ,

ְלחֹודֹוי ָאה ּבִ ּתָ ֶּאָלא ֲאִפילו ְדַעְלָמא ִעָלָאה, ְּוָלא ֵתיָמא ְדַעְלָמא ּתַ ּ ּּ ְבֵטי ָיה . ּ ִּדְכִתיב ׁשִ ּ
ָרֵאל ָרֵאל ַדְייָקא, ֵּעדות ְלִיׂשְ א. ְּלִיׂשְ ִגין ְדִאינון ִקיוָמא ְלַתּתָ ּּבְ ּ ַּסֲהדוָתא ִאינון ְלֵעיָלא, ּּ ּ .

ם ְיָי ִריך הוא , ְּוֹכָלא ְלהֹודֹות ְלׁשֵ א ּבְ ֵמיה ְדקוְדׁשָ ְּלאֹוָדָאה ׁשְ ּ ּ ִּדְכִתיב , ְלָכל ִסְטִריןְּ
ם ְיָי   :ְלהֹודֹות ְלׁשֵ

  א''דף קפד ע
ׁש ַבּקֵ ָאֵלהו ָהִאיׁש ֵלאֹמר ַמה ּתְ ֶדה ַוִיׁשְ ּשָׂ ה ֹתֶעה ּבַ ַּוִיְמָצֵאהו ִאיׁש ְוִהּנֵ ּּ ) א''דף קפד ע(. ּ

ִתיב ְלֵעיָלא ֶכם ְל, ַמה ּכְ ׁשְ ָרֵאל ֶאל יֹוֵסף ֲהלֹוא ַאֶחיך ֹרִעים ּבִ ַָויֹאֶמר ִיׂשְ ָלֲחך ּ ָָכה ְוֶאׁשְ

נֹוי. ֲאֵליֶהם ל ּבְ ֵליָמא ְדֲהָוה ָרִחים ֵליה ְליֹוֵסף ִמּכָ ְּוִכי ַיֲעֹקב ׁשְ ְּוֲהָוה ָיַדע ְדָכל ֲאחוי ֲהוו , ּ ּ ּ
ְייהו, ָּסְנִאין ֵליה ַדר ֵליה ְלַגּבַ אי ׁשַ ַּאּמַ ּ יד ֲעַלְייהו. ּ ֶּאָלא ִאיהו ָלא ָחׁשִ ּ ְּדֲהָוה ָיַדע ְדֻכְלהו , ּ ּ ּּ

ִאיןֲּהוו יד לֹון,  ַזּכָ ל ָדא. ְוָלא ָחׁשִ ִריך הוא ּכָ א ּבְ ִרים קוְדׁשָ ֶּאָלא ּגָ ּ ְּ ֵזָרה , ּ ִגין ְלַקְייָמא ּגְ ּבְ
ָתִרים ין ַהּבְ   .ְּדָגַזר ּבֵ

ִסְפֵרי ַקְדָמאי ְחָנא ּבְ ּכַ ְלָטָאה ֲעלֹוי ַעד ָלא ֵיחֹות , ַאׁשְ ֵני ַיֲעֹקב ְלׁשַ ְּדָבְעָיין ִאֵלין ּבְ ּ ּ
ְּדִאילו הוא ֵיחֹות ְלִמְצַרִים. ְלִמְצַרִים ּ ַקְדִמיָתא, ּּ יה ּבְ ְלטו ּבֵ ְּוִאינון ָלא ׁשָ ּ ָיְכֵלי ִמְצָרִאי . ּ

ָרֵאל ְלָטָאה ְלָעְלִמין ֲעַלְייהו ְדִיׂשְ ְּלׁשַ ּ ן ְלַעְבָדא ְוִאינון , ּ יֹוֵסף ְדִאְזַדּבַ יה ּבְ ְּוִאְתַקְייָמא ּבֵ ּ ּ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]379דף [ -ּ

ְלטו ֲעלֹוי ב ְדיֹו. ּׁשָ א ְלָבַתרְּוַאף ַעל ּגַ ּוִמְצָרֵאי ֲהוו ָעְבִדין ֵליה, ֵסף ֲהָוה ַמְלּכָ ּ חו , ּ ּכָ ּתַ ִּאׁשְ
ְלהו ְלטו ַעל ּכֻ ָרֵאל ְדׁשָ ִּיׂשְ ּ ּּ.  

א ֲחֵזי ִרית ִעָלָאה, ּתָ ְּדיֹוֵסף ְדִאיהו ּבְ ּ ִרית, ּ ל ִזְמָנא ְדִאְתְקַיים ּבְ ּּכָ א ִאְתְקַיים , ּ ִכיְנּתָ ּׁשְ
ָרֵאל ּבִ ֲהַדְייהו ְדִיׂשְ ְדָקא ְיאותּּבַ ָלם ּכְ ִרית ִעָלָאה ֵמַעְלָמא, ּׁשְ ַלק יֹוֵסף ּבְ יָון ְדִאְסּתַ ּּכֵ ּ ֵדין , ּ ּכְ

ָגלוָתא ָנְפקו ְלהו ּבְ ָרֵאל ּכֻ א ְוִיׂשְ ִכיְנּתָ ִרית ׁשְ ּּבְ ּ ּ ּ ַוָיָקם )שמות א(ְּוָהא אֹוִקיְמָנא ִדְכִתיב , ּ
ר לא ָיַדע ֶאת יֹוֵסף ִריך הוא . ְֶמֶלך ָחָדׁש ַעל ִמְצַרִים ֲאׁשֶ א ּבְ ְּוֹכָלא ֲהָוה ֵמִעם קוְדׁשָ ְּ ּ

ְדָקא ְיאות   .ּּכְ
א ֲחֵזי ְבִריֵא, ּתָ ַּוִיְמָצֵאהו ִאיׁש ָדא ּגַ ּ ְּואוְקמוָה, ל''ּ ִתיב ָהָכא ַוִיְמָצֵאהו ִאיׁש. ּ ּּכְ ּוְכִתיב , ּ

ִחָלה)דניאל ט(ָהָתם  ּתְ ר ָרִאיִתי ֶבָחזֹון ּבַ ְבִריֵאל ֲאׁשֶ ה תֹוֶעהְוִה. ּ ְוָהִאיׁש ּגַ ֹכָלא ּתֹוֶעה, ּנֵ , ּּבְ
ח ּכַ ע ַאְחָוה ִדְלהֹון ְוָלא ַאׁשְ ְּדַאְבַטח ַעל ֲאחוי ְדֲהָוה ִמְתּבַ ּ ח, ּ ּכַ ְוַעל . ְּוָתַבע ְלהו ְוָלא ַאׁשְ

ֹכָלא ָּדא תֹוֶעה ּבְ ׁש, ּ ַבּקֵ ָאֵלהו ָהִאיׁש ֵלאֹמר ַמה ּתְ ְּוַעל ָדא ַוִיׁשְ ּּ:  
ׁש ְוגוַּויֹאֶמר ֶאת ַאַחי ָאֹנִכי ְמַב ַּויֹאֶמר ָהִאיׁש ָנְסעו ִמֶזה ְוגו. 'ּקֵ ּ י ְיהוָדה ָפַתח', ּ ִּרּבִ ּ ,

ם ֹלא ָיבֹוזו ִלי)שיר השירים ח( ְקך ּגַ י ֶאְמָצֲאך ַבחוץ ֶאׁשָ ֵדי ִאּמִ ָאח ִלי יֹוֵנק ׁשְ ְנך ּכְ ּ ִמי ִיּתֶ ָּ ָ ָ .
ַּהאי ְקָרא אוְקמוָה ַחְבַרָייא ָר, ּ ֶנֶסת ִיׂשְ ָלָמא ֲאָבל ַהאי ְקָרא ּכְ א ִדׁשְ ֵּאל ֲאָמרֹו ְלַמְלּכָ

ָאח ִלי. ִּדיֵליה ְנך ּכְ יֹוֵסף ַעל ֲאחוי, ִָמי ִיּתֶ יָראו ָאֹנִכי )בראשית נ(, ְּדָאַמר, ּּכְ ה ַאל ּתִ ּ ְוַעּתָ
ל ֶאְתֶכם ְוֶאת ַטְפֶכם ַכְפָנא. ֲּאַכְלּכֵ ְנך ּכְ. ָּיַהב לֹון ְמזֹוָנא ְוָזן ְלהו ּבְ ך ִמי ִיּתֶ ִגין ּכָ ָּבְ   .ָאח ִליְ

ָאח ִלי ְנך ּכְ ָָדָבר ַאֵחר ִמי ִיּתֶ ק , ָּדא יֹוֵסף, ּ ה ְוִאְתָדּבַ א ְדִאְתַאַחד ִעּמָ ִכיְנּתָ ה ִדׁשְ ְּלַגּבָ ּ ּ ּ ּ
ֲהָדה י. ּּבַ ֵדי ִאּמִ ֲהַדְייהו, יֹוֵנק ׁשְ ִלימו ּבַ ֵדין ַאְחָוה וׁשְ ְּדָהא ּכְ ּ ּ חוץ. ּ ֶּאְמָצֲאך ּבַ לוָתא, ָ , ּּגֹו ּגָ

ַא ְּדִאיהו ּבְ ְקך. ְרָעא ָאֳחָראּ רוָחא, ֶָאׁשָ ָקא רוָחא ּבְ ִגין ְלִאְתַדּבְ ּּבְ ּ ם לא ָיבֹוזו ִלי. ּ ַאף , ּּגַ
ַאְרָעא ָאֳחָרא ב ְדֲאָנא ּבְ   .ַּעל ּגַ

א ֲחֵזי יַדְייהו, ּתָ ד ָנַפל ּבִ ַאִחין ּכַ ב ְדֲאחֹוי ָלא ֲהוו ֵליה ּכְ ְּדיֹוֵסף ַאף ַעל ּגַ ּ ּ ּ ִּאיהו ֲהָוה . ּ
ַאָחא ּכַ יֵדיהלֹון ּכְ ּד ָנְפלו ּבִ ְּוָהא אוְקמוָה, ּ ר ַעל )בראשית נ(, ִּדְכִתיב. ּ  ַוְיַנֵחם אֹוָתם ַוְיַדּבֵ

ם ְייהו, ִלּבָ ר ַעל ִלּבַ ֹכָלא ִדּבֶ ּּבְ ּ ּ.  
ִתיב ַויֹאְמרו ִאיׁש ֶאל ָאִחיו, ְוָתא ֲחֵזי ַּמה ּכְ ְמעֹון ְוֵלִוי ְדִאינון ֲהוו ַאִחין ַוַדאי , ּ ָּדא ׁשִ ּ ּ ּ ּ

ֹכָל ָיא, אּּבְ ְטָרא ְדִדיָנא ַקׁשְ ִגין ְדָקא ָאתו ִמּסִ ּּבְ ך רוְגָזא ִדְלהֹון. ּ ּוְבִגין ּכָ ִּאיהו רוְגָזא , ְּ ּ
ַעְלָמא ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ִּדְקָטָלא ּבְ ָתה)בראשית מט(ּכְ י ָקׁשָ י ָעז ְוֶעְבָרָתם ּכִ ּ ָארור ַאָפם ּכִ ּ.  

א ֲחֵזי ִּאית רוְגָזא ְדִאיהו ְמָבְרָכא ֵמֵעיָלא . ּית רוְגָזאִּאית רוְגָזא ְוִא, ָּרָזא ְדִמָלה, ּתָ ּ ּ
א ּתָ רוך, ּוִמּתַ ְְוִאְקֵרי ּבָ ָמר ִדְכִתיב , ּ ָמה ְדִאּתְ רוך ַאְבָרם ְלֵאל ֶעְליֹון קֹוִנה )בראשית יד(ּּכְ ְ ּבָ ּ

ַמִים ָוָאֶרץ ְוָהא אוְקמוָה ּׁשָ ְּוִאית רוְגָזא ְדִאיִהי ִאְתַלְטָיא ְלֵעיָלא ְוַתּתָ. ּ ָמר , אּ ָמה ְדִאּתְ ּכְ
ְּדִאְקֵרי ָארור ֶדה)בראשית ג(, ִּדְכִתיב. ּ ל ַחַית ַהּשָׂ ֵהָמה וִמּכָ ל ַהּבְ ה ִמּכָ ּ ָארור ַאּתָ ּ ָּארור . ּ
י ָעז   .ַּאָפם ּכִ



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]380דף [ -ּ

ֵרין טוִרין ִדְכִתיב ְּוַעל ָרָזא ָדא ִאית ּתְ ִריִזים )דברים יא(, ּ ָרָכה ַעל ַהר ּגְ  ְוָנַתּתָ ֶאת ַהּבְ
ָלָלה ַעל ַהר ֵעיָבלְוֶאת ַה ין, ּקְ ֵרין ַדְרּגִ ָּלֳקֵביל ִאֵלין ּתְ ָּדא ִאְקֵרי ָארור, ְּוַעל ָדא. ּ ְוָדא , ּ

רוך ְִאְקֵרי ּבָ ָיא. ּ ְטָרא ְדִדיָנא ַקׁשְ ְמעֹון ְוֵלִוי ִאינון ִמּסִ ָיא , ְּוׁשִ ּוִמן ִסְטָרא ְדִדיָנא ַקׁשְ
יָפא ּקִ   .ָּנְפַקת רוְגָזא ְדִאְתַלְטָיא, ּתַ

  ב'' קפד עדף
א ֲחֵזי ָיא ָנְפֵקי רוְגָזא ִלְתֵרי ִסְטִרין, ְוּתָ ְטָרא ְדִדיָנא ַקׁשְ ַרך, ִּמּסִ ְַחד ְדִאְתּבָ ְוַחד , ּ
רוך ְוַחד ָארור) ב''דף קפד ע(. ְּדִאְתַלְטָיא ַּחד ּבָ ֵרין . ְּ ְטָרא ְדִיְצָחק ָנְפקו ּתְ ַגְווָנא ָדא ִמּסִ ּּכְ

ִנין אְּוַחד ְד, ְַחד ְמבֹוָרך, ּבְ ָּדא ִאְתָפַרׁש ְלִסְטֵריה. ִאְתַלְטָיא ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ְּוָדא ִאְתָפַרׁש , ּּ
א. ְּלִסְטֵריה ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ָּדא ִדיוֵריה ּבְ ּ ּ ּ ִעיר, ּּ טוָרא ְדׂשֵ ְּוָדא ִדיוֵריה ּבְ ּ ּ בראשית (, ִּדְכִתיב. ּּ

ֶדה)כה ֲאַתר ְד.  ִאיׁש יֹוֵדַע ַצִיד ִאיׁש ׂשָ ָּדא ַאְתֵריה ּבְ ּ ָמָמהּ ָרא ְוָחְרָבא וׁשְ ב , ִּמְדּבָ ְוָדא יֹוׁשֵ
ַגְווָנא ְדִאְצְטִריך. ֹאָהִלים ְְוֹכָלא ּכְ ּ.  

ין ִאינון ֵרין ַדְרּגִ ך ּתְ ּוְבִגין ּכָ ּ רוך ְוָארור, ְּ ּּבָ ָּדא ְלִסְטֵריה ְוָדא ְלִסְטֵריה, ְּ ּ ֵמַהאי ָנְפִקין . ּ
א ְו ְרָכאן ְדָעְלִמין ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ל ּבִ ָזבוָתאּּכָ ָּכל ִטיבו ְוָכל ְנִהירו ְוָכל פוְרָקן ְוָכל ׁשֵ ּ ּ ּּ .

ין ְוָכל ְמָסֲאבו  יׁשִ ָמָמא ְוָכל ּבִ א ְוָכל ָדָמא ְוָכל ׁשְ ל ְלָווִטין ְוָכל ַחְרּבָ ּוֵמַהאי ָנְפִקין ּכָ ּ ּ
  .ְדָעְלָמא

ְמעֹון ָפַתח ְוֲאַמר י ׁשִ ָפי ַוֲא)תהלים כו(, ִּרּבִ יֹון ּכַ ִנּקָ ֲחך ְיָיּ ֶאְרַחץ ּבְ ַהאי , ָסֹוְבָבה ֶאת ִמְזּבַ
ְּקָרא אוְקמוָה א ֲחֵזי. ּ ַעְלָמא ְדָלא , ָּרָזא ְדִמָלה ָהָכא, ֲאָבל ּתָ ר ָנׁש ּבְ ְּדָהא ֵלית ָלך ּבַ ְּ

ֵליְלָיא ְרָיא ַעל ַההוא גוָפא, ָטִעים ַטְעָמא ְדמֹוָתא ּבְ ְּורוַח ְמָסֲאָבא ׁשַ ּ ִגין , ַמאי ַטְעָמא. ּ ּבְ
ָמָת יה ְדַבר ָנׁשְּדִנׁשְ ְלַקת ִמּנֵ א ִאְסּתַ ּא ַקִדיׁשָ ּ יה, ּּ א ָנְפַקת . ְּוָנְפַקת ִמּנֵ ָמָתא ַקִדיׁשָ ְּוַעל ְדִנׁשְ ּ

יה ְלַקת ִמּנִ ְּוִאְסּתַ ַאב, ּ ְרָיא רוָחא ְמָסֲאָבא ַעל ַההוא גוָפא ְוִאְסּתָ ּׁשַ ּ ּ.  
ָמָתא ִאְתַהְדַרת ְלגוָפא ְּוַכד ִנׁשְ ִּאְתֲעַבר ַההוא זוֲהָמ, ּ ָמר ִדידֹוי ְדַבר ָנׁש . אּ ְּוָהא ִאּתְ ּ

הו ַאר ּבְ ּתָ ּזוֲהָמא ִדְמָסֲאבו ִאׁשְ ּ ִגין ְדַההוא רוַח , ְּוַעל ָדא ָלא ַיֲעָבר ְידֹוי ַעל ֵעינֹוי. ּ ּּבְ ּ ּ
ְריא ֲעלֹוי ְדָקא ָחֵזי. ַּעד ְדָנִטיל לֹון, ְמָסֲאָבא ׁשַ ֵדין ִאְתק, ְוַכד ָנִטיל ְידֹוי ּכְ ֵרי ַּדׁש ְוִאְק3ּכְ

  .ָקדֹוׁש
א ֵעי ְלִאְתַקְדׁשָ ְּוֵהיך ּבָ ִלי ִמְלֵעיָלא. ָ א ְוַחד ּכְ ִלי ְלַתּתָ ֵעי ַחד ּכְ ִגין ְדִיְתַקַדׁש ֵמַההוא , ּּבָ ּּבְ ּ ּ

יה. ִדְלֵעיָלא זוֲהָמא ִדְמָסֲאבו ּבֵ א ְדָיִתיב ּבְ ְּוַההוא ִדְלַתּתָ ּ ּ ּ ּ ָלא ְמָסֲאבו. ּ ִלי ְלַקּבְ ְוָדא , ְּוָדא ּכְ
יהְּלִאְתַקְד א ִמּנֵ רוך ְוָדא ָארור, ּׁשָ ָּדא ּבָ ּ ָדא לֹון . ְּ ְעָיין ִאינון ַמִיין ְדזוֲהָמא ְלאֹוׁשְ ְּוָלא ּבָ ּ ּ
ֵביָתא ר ָנׁש, ּבְ הו ּבַ ְּדָלא ִיְקַרב ּבְ י ִסְטָרא ִדְלהֹון. ּ ׁשֵ ּנְ הו ִמְתּכַ ְּדָהא ּבְ ָלא ִנְזָקא , ּ ָיִכיל ְלַקּבְ

  .ֵּמִאינון ַמִיין ְמָסֲאִבין
ְְדִיְתֲעַבר זוֲהָמא ִמן ְידֹוי ָלא ְיָבֵרךְוַעד  ּ ך. ְואֹוִקיְמָנא, ּ ְוְבִגין ּכָ ר ָנׁש ַעד ָלא ְיַקֵדׁש , ּ ּּבַ

ַצְפָרא יָון ְדִאְתַקַדׁש ִאְקֵרי ָטהֹור. ִאְקֵרי ָטֵמא, ְידֹוי ּבְ ּּכֵ ך ָלא ִיטֹול ֶאָלא ִמן . ּ ּוְבִגין ּכָ ּ ְּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]381דף [ -ּ

ַקְדִמיָתא י ּבְ ּ ְוִהָזה ַהָטהֹור ַעל ַהָטֵמא)במדבר יט(, יבִּדְכִת. ְּיָדא ְדִאְדּכֵ ּ , ָּדא ִאְקֵרי ָטהֹור. ּ
  .ְוָדא ִאְקֵרי ָטֵמא

א ִלי ְלַתּתָ ִלי ְלֵעיָלא ְוַחד ּכְ ך ַחד ּכְ ִגין ּכָ א ְוָדא ְמָסֲאָבא, ְּבְ ָּדא ַקִדיׁשָ ּוֵמִאינון ַמִיין . ּ ּ
הו ִמיִדי ד ּבְ ָד, ָּאִסיר ְלֶמְעּבַ ֵעי ְלאֹוׁשְ א ָלא ָעְבִרין ֲעַלְייהוֶּאָלא ּבָ ֲאַתר ִדְבֵני ָנׁשָ ּא לֹון ּבְ ּ ,

ֵביָתא ַאְרָעא. ְוָלא ָיִבית לֹון ּבְ ָדן ּבְ יָון ְדִאּתֹוׁשְ ְּדָהא ּכֵ ן ְוָיִכיל , ּ ּמָ ח ּתַ ּכַ ּתַ ּרוָחא ְמָסֲאָבא ִאׁשְ
ִפיר. ְלַנְזָקא חֹות ַאְרָעא ְדָלא ִיְתֲחזון ׁשַ ְּוִאי ָחַפר לֹון ִמְדרֹון ּתְ ּ ּ.  

א הו ִלְבִני ָנׁשָ א ּבְ ָיא ְדִיְכלון ְלַאְבָאׁשָ י ֳחָרׁשַ ְּוָלא ָיִהיב לֹון ִלְנׁשֵ ּ ִגין ְדִאינון ַמִיין . ּ ּּבְ ּ
ין, ְּדִאְתַלְטָיין ָרֵאל וְלֶמֱהֵוי ַקִדיׁשִ ָאה לֹון ְלִיׂשְ ֵעי ְלַדּכָ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ , ִּדְכִתיב. ְּ

י ֲע)יחזקאל לו( לוֵליֶכם  ְוָזַרְקּתִ ל ּגִ ם ִמּכֹל ֻטְמאֹוֵתיֶכם וִמּכָ ֵּליֶכם ַמִים ְטהֹוִרים וְטַהְרּתֶ ּ ּּ
  :ֲאַטֵהר ֶאְתֶכם

 
  



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]382דף [ -ּ

 ] בשנה53יום [סדר הלימוד ליום כג חשון 
ִלכו ֹאתֹו ַהּבָֹרה ְוַהּבֹור ֵרק ֵאין ּבֹו ָמִים ֻחהו ַוַיׁשְ ַּוִיּקָ ּּ י ְיהוָדה ָפַתח ְוֲאַמר. ּ ִּרּבִ תהלים (, ּ

יַבת ָנֶפׁש  )יט ִמיָמה ְמׁשִ . )מאן דבטיל מילי דאורייתא כאילו חריב עלמא שלים(ּתֹוַרת ְיָי ּתְ
אֹוַרְייָתא ְדָלא ּבְ ּתַ א ְלִאׁשְ ה ִאית לֹון ִלְבֵני ָנׁשָ ּמָ אֹוַרְייָתא ֶלהֵוי , ּּכַ ַדל ּבְ ּתַ ְּדָכל ַמאן ְדִאׁשְ ּ ּ

ַעְלָמא ֵדין וְבַעְלָמא ְדָאֵתי ֵּליה ַחִיים ּבְ ְתֵרין ָעְלִמיןְו, ּּ ַדל . ָזֵכי ּבִ ּתַ ְּוֲאִפילו ַמאן ְדִאׁשְ ּ ּ ּ
ְדָקא ָיאֹות ָמה ּכְ ה ִלׁשְ ַדל ּבָ ּתַ אֹוַרְייָתא ְוָלא ִיׁשְ ּּבְ ּ ַעְלָמא ֵדין, ּ ְוָלא ָדְייִנין , ָזֵכי ְלֲאַגר ַטב ּבְ

ַההוא ַעְלָמא ֵּליה ּבְ ּ.  

  א''דף קפה ע
א ֲחֵזי ִתיב, ְוּתָ ר ְוָכבֹודְ ֹאֶרך ָי)משלי ג(, ּכְ ֹמאָלה עׁשֶ ׂשְ יִמיָנה ּבִ ִּמים ּבִ ְֹאֶרך ָיִמים . ּ

ָמה אֹוַרְייָתא ִלׁשְ ַדל ּבְ ּתַ ַההוא ְדִאׁשְ ּּבְ ּ ּ ַההוא ַעְלָמא ְדֵביה אֹוְרָכא , ּ ְּדִאית ֵליה ֹאֶרך ָיִמים ּבְ ּ ּ ּ ְּ

ְּוִאינון יֹוִמין ִאינון יֹוִמין ַוַדאי. ְדיֹוִמין ּ ן ִאיהו ָרֲחָצנו , ּ ּמָ ּּתַ א ִדְלֵעיָלא ְדִאְתְרִחיץ ּ ִּדְקדוׁשָ ּ
אֹוַרְייָתא ְדָלא ּבְ ּתַ ַהאי ַעְלָמא ְלִאׁשְ ר ָנׁש ּבְ ַההוא ַעְלָמא , ּּבַ ָפא ּבְ ּקְ ) א''דף קפה ע(ְּלִאְתּתַ

ר ְוָכבֹוד ֹמאָלה עֹוׁשֶ ׂשְ ַהאי ַעְלָמא, ּּבִ ְלָוה ִאית ֵליה ּבְ   .ֲּאַגר ַטב ְוׁשַ
א ַדל ּבְ ּתַ ְּוָכל ַמאן ְדִיׁשְ ָמהּ ד ָנִפיק ֵמַהאי ַעְלָמא, ֹּוַרְייָתא ִלׁשְ יה , ּכַ ּאֹוַרְייָתא ָאְזָלא ַקּמֵ

יה ְוֲאִגיַנת ֲעֵליה ְּוַאְכָרַזת ַקּמֵ ֲהֵדיה ָמאֵריהֹון ְדִדיָנא, ּ ְּדָלא ִיְקְרבון ּבַ ּ ּ ִכיב ּגוָפא . ּ ד ׁשָ ּּכַ
ִקְבָרא ָמָתא ָאְזָלא ְלִאְסּתַ. ִּהיא ָנְטַרת ֵליה, ּבְ ד ִנׁשְ ְּלָקא ְלֵמיַתב ְלַאְתָרהּכַ ִאיִהי ָאְזָלא , ּ

ָמָתא ה ְדַהִהיא ִנׁשְ ַּקּמָ ה. ּ ה ְדאֹוַרְייָתא ַעד ְדָעאַלת ְלדוְכּתָ ּמָ ְברו ִמּקַ ְרִעין ִאּתָ ה ּתַ ְּוַכּמָ ּ ּ ּ ּ ּ .
ִזְמָנא ִדיקומון ֵמַתָייא ְדַעְלָמא ְּוָקְייָמא ֲעֵליה ְדַבר ָנׁש ַעד ְדִיְתַער ּבְ ּ ּ ּ ּ ַמְלָפא ְוִאיִהי , ּ

יגֹוָרא ֲעֵליה   .ַּסּנֵ
ֹמר ָעֶליך ַוֲהִקיצֹוָת )משלי ו(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ׁשְ ך ּתִ ְכּבְ ׁשָ ְנֶחה ֹאָתך ּבְ ִהְתַהֶלְכך ּתַ ָ ּבְ ָ ְ ָ ּ

יֶחך ְנֶחה ֹאָתך. ִָהיא ְתׂשִ ִהְתַהֶלְכך ּתַ ְּבְ ָ ָמר, ּ ָמה ְדִאּתְ ֹמר ָעֶליך. ּכְ ׁשְ ך ּתִ ְכּבְ ׁשָ ָּבְ א , ָ ְעּתָ ׁשַ ּבְ
ִקְבָראְּד ִכיב ּגוָפא ּבְ ִקְבָרא וְכֵדין אֹוַרְייָתא , ּׁשָ ַההוא ִזְמָנא ִאְתָדן ּגוָפא ּבְ ֵדין ּבְ ְּדָהא ּכְ ּ ּ ּ ּ

ִזְמָנא ְדִיְתָערון ֵמֵתי ַעְלָמא ִמן . ֲּאִגיַנת ֲעֵליה ָמר ּבְ ָמא ְדִאּתְ יֶחך ּכְ ַּוֲהִקיצֹוָת ִהיא ְתׂשִ ּ ָ

יֶחך ְלֶמֱהֵוי ַס. ַעְפָרא יגֹוְרָיא ֲעָלךִָהיא ְתׂשִ   .ְּנֵ
י ֶאְלָעָזר ָאַמר יֶחך, ִרּבִ יֶחך. ִָהיא ְתׂשִ א . ַָמאי ִהיא ְתׂשִ ּתָ ב ְדַהׁשְ ִגין ְדַאף ַעל ּגַ ּּבְ ּ

ְּיקומון ֵמַעְפָרא הֹון, ּ י ִמּנְ ל ַהִהיא אֹוַרְייָתא . אֹוַרְייָתא ָלא ִיְתְנׁשֵ ֵדין ִיְנְדעון ּכָ ְּדָהא ּכְ ּ ּ
ְל ד ִאְסּתַ ְבקו ּכַ ְּדׁשָ ַּהִהיא אֹוַרְייָתא ְנִטיָרא ֵמַההוא ִזְמָנא ְוִתיעול , ּקו ֵמַהאי ַעְלָמאּ ּ

ֵמַעְייהו ַמֵלל ּבְ ִמְלַקְדִמין ְוִאיִהי ּתְ ֵמַעְייהו ּכְ ּּבְ ּ ּּ ּ.  
ַקְדִמיָתא ָמה ְדֲהוו ּבְ יר ִמּכְ ָנן ַיּתִ ּקְ ְּוָכל ִמִלין ִמְתּתַ ּ ל ִאינון ִמִלין ְדִאיהו ָלא , ּ ְּדָהא ּכָ ּ ּ ּּ

הוָיִכ ק ּבְ הו ְוָלא ִאְתָדּבַ ַדל ּבְ ּתַ ְדָקא ָיאֹות ְוִאיהו ִאׁשְ ָקא לֹו ּכְ ּיל ְלַאְדּבָ ּ ּ ּ ְלהו ָעאִלין . ּ ּּכֻ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]383דף [ -ּ

ְקָנן ֵמעֹוי ִמְתּתַ יה, ּבְ ַמֵלל ּבֵ ְּואֹוַרְייָתא ּתְ יֶחך. ּ ֲָהָדא הוא ִדְכִתיב ַוֲהִקיצֹוָת ִהיא ְתׂשִ י . ּ ִרּבִ
ַגְווָנא ָדא ּכָ, ְּיהוָדה ָאַמר ַהאי ַעְלָמאּכְ אֹוַרְייָתא ּבְ ַדל ּבְ ּתַ ּל ַמאן ְדִאׁשְ ְדָלא , ּ ּתַ ָּזֵכי ְלִאׁשְ

ָמר ה ְלַעְלָמא ְדָאֵתי ְוָהא ִאּתְ   .ּּבָ
א ֲחֵזי אֹוַרְייָתא, ּתָ ַהאי ַעְלָמא ּבְ ְדָלא ּבְ ּתַ ַּההוא ַבר ָנׁש ְדָלא ָזֵכי ְלִאׁשְ ּ ְּוִאיהו ָאִזיל , ּ
ֲחׁשֹוָכא ד ָנִפיק ֵמַה, ּבְ יִהּנֹם, אי ַעְלָמאּכַ ָּנְטִלין ֵליה ְוָעאִלין ֵליה ַלּגֵ ָאה ְדָלא , ּ ּתָ ֲּאַתר ּתַ

אֹון ִטיט ַהָיֵון, ְּיֵהא ְמַרֵחם ֲעֵליה ְּדִאְקֵרי ּבֹור ׁשָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּ ּ ַוַיֲעֵלִני )תהלים מ(, ּכְ
אֹון ִמִטיט ַהָיֵון ַוָיֶקם ַעל ֶסַלע ַרְגָלי ּכֹוֵנן  ִּמּבֹור ׁשָ ּ   .ֲּאׁשוָריּ

ִטּנוֵפי ַעְלָמא ף ּבְ ַהאי ַעְלָמא ְוִאְתַטּנַ אֹוַרְייָתא ּבְ ַדל ּבְ ּתַ ך ַההוא ְדָלא ִאׁשְ ִגין ּכָ ּוּבְ ּ ּ ּ ַמה , ְּ
ִליכו ֹאתֹו ַהּבֹוָרה ֻחהו ַוַיׁשְ ִתיב ַוִיּקָ ּּכְ ּּ יִהּנֹם. ּ ָּדא הוא ּגֵ ֲּאַתר ְדַדְייִנין ְלהו ְלִאינון ְדָלא , ּ ּ ּ ּ

ְדלו ּתַ ִּאׁשְ אֹוַרְייָתאּ ָמה ְדִאיהו ֲהָוה ֵרק, ְוַהּבֹור ֵרק.  ּבְ יה . ּּכְ ִגין ְדָלא ֲהָוה ּבֵ ַּמאי ַטְעָמא ּבְ ּ
  .ַמִים

א ְדאֹוַרְייָתא, ְוָתא ֲחֵזי ה הוא עֹוְנׁשָ ּמָ ּּכַ א, ּ ָרֵאל ֵמַאְרָעא ַקִדיׁשָ לו ִיׂשְ ְּדָהא ָלא ִאְתּגָ ּ ּ ,
ָלקו ֵמאֹוַרְיי ִגין ְדִאְסּתַ ֶּאָלא ּבְ ּּ ָבקו ִמיָנה, ָתאּ ּתְ ְּוִאׁשְ  ִמי )ירמיה ט(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ

ַּויֹאֶמר ְיָי ַעל ָעְזָבם ֶאת . 'ַעל ַמה ָאְבָדה ָהָאֶרץ ְוגו' ָהִאיׁש ֶהָחָכם ְוָיֵבן ֶאת ֹזאת ְוגו
י יֹוֵסי ָאַמר. 'ּתֹוָרִתי ְוגו ִלי ָדַע)ישעיה ה(, ֵמָהָכא, ִרּבִ י ִמּבְ ָלה ַעּמִ   .ת ָלֵכן ּגָ

ך ּכָֹלא ָקְייָמא ַעל ִקיוָמא ְדאֹוַרְייָתא ִגין ּכָ ּּבְ ּ ּ ִקיוֵמיה ֶאָלא , ְ ְּוַעְלָמא ָלא ִאְתְקַיים ּבְ ּ ּ ּ ּ
אֹוַרְייָתא א ִדְכִתיב, ּבְ ְּדִאיהו ִקיוָמא ְדָעְלִמין ֵעיָלא ְוַתּתָ ּ ּ  ִאם לא ְבִריִתי יֹוָמם )ירמיה לג(, ּּ

ַמִים ָוָאֶרץ לא יָוַלְיָלה ֻחּקֹות ׁשָ ְמּתִ   : ׂשָ
ִליכו אֹותֹו ַהּבֹוָרה ֻחהו ַוַיׁשְ ַּוִיּקָ ּּ ָּרַמז ַעל ְדַאְרִמיאו ֵליה ְלגֹו ִמְצָרֵאי ֲאַתר ְדָלא , ּ ּ ּ ּ

ָלל ח ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא ּכְ ּכַ ּתַ י ִיְצָחק ָאַמר. ִּאׁשְ יה, ִרּבִ ין ֲהוו ּבֵ ין ְוַעְקַרּבִ ִּאי ְנָחׁשִ אי , ּ ַאּמַ
ְראוֵבן ְלַמ ִתיב ּבִ יבֹו ֶאל ָאִביוּּכְ יל אֹותֹו ִמָיָדם ַלֲהׁשִ ְּוִכי ָלא ַחִייׁש ְראוֵבן ְלַהאי. ַּען ַהּצִ ּ .

ין ְיַנְזקון ֵליה ין ְוַעְקַרּבִ ְּדָהא ִאינון ְנָחׁשִ ּ ּ יבֹו ֶאל ָאִביו, ּ ּוְכִתיב ְלַמַען , ְְוֵאיך ָאַמר ַלֲהׁשִ
יל אֹותֹו   .ַהּצִ

  ב''דף קפה ע
ֶּאָלא ָחָמא ְראוֵבן ְדִנ ּ יַדְייהו ְדֲאחֹויּ ח ּבִ ּכַ ּתַ ְּזָקא ִאׁשְ ְנִאין ֵליה , ּ ה ׂשָ ּמָ ִגין ְדָיַדע ּכַ ּּבְ ּ

ּוְרעוָתא ִדְלהֹון ְלָקְטָלא ֵליה ּ ין, ָּאַמר ְראוֵבן. ּ ין ְוַעְקַרּבִ ַּטב ְלִמְנַפל ֵליה ְלגֹו ּגֹוָבא ִדְנָחׁשִ ּ ּ ,
ְנאֹוי ְדָלא ְמַרֲחֵמי ֲע יָדא ְדׂשַ ְּוָלא ִיְתְמַסר ּבִ א . ֵּליהּ ְרֵמיה ְלֶאׁשָ אן ָאְמרו ַיִפיל ַבר ָנׁש ּגַ ִּמּכָ ּּ

ין ין ְוַעְקַרּבִ ּאֹו ְלגוָבא ִדְנָחׁשִ ְנאֹוי , ּ יָדא ְדׂשַ ר ּבִ דף קפה (דזעירין אינון דיכלי (ְּוָלא ִיְתַמּסַ
  .)ובגין כך אמר למען הציל אותו מידם. לאשתזבא) ב''ע



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]384דף [ -ּ

ים ְו ִגין ְדָהָכא ֲאַתר ִדְנָחׁשִ ּּבְ יםּ ִּאי ִאיהו ַצִדיָקא. ַעְקַרּבִ ִריך הוא ַיְרִחיׁש , ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ

ְייהו. ֵּליה ִניָסא ִזיב ִמּנַ ּתְ ּוְלִזְמִנין ִדְזכו ְדֲאָבָהן ְמַסְייִעין ֵליה ְלַבר ָנׁש ְוִיׁשְ ּ ּ ּ ּ יָון . ּ ֲאָבל ּכֵ
ְנאֹוי יָדא ְדׂשַ ר ּבִ ְּדִיְתַמּסַ ְּזִעיִרין ִאינון ְדָיְכִלין ְלִא, ּ ָזָבאּ ּתְ   .ׁשְ

ך ָאַמר ְוְבִגין ּכָ יל אֹותֹו ִמָיָדם, ּ ִּמָיָדם ַדְייָקא. ְּלַמַען ַהּצִ יל אֹותֹו , ּ ִתיב ְלַמַען ַהּצִ ְוָלא ּכְ
ֶּאָלא ָאַמר ְראוֵבן. ְּותו ָלא ִזיב ִמן ְיַדְייהו, ּ ּתְ גוָבא ְימות, ִּיׁשְ ְּוִאי ְימות ּבְ ּ ִתיב . ּ ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ ּ

ַמע ְר יֵלהו ִמָיָדםַּוִיׁשְ ּאוֵבן ַוַיּצִ ּּ ּ.  
א ֲחֵזי ה ֲחִסידוֵתיה ִדְראוֵבן, ּתָ ּמָ ּּכַ ּ ּ פוָתא ַוֲחִכימוָתא , ּ ְמעֹון ְוֵלִוי ׁשוּתְ ִּדְבִגין ְדָיַדע ְדׁשִ ּ ּ ּ ּ ּ

ְּוַחְברוָתא ִדְלהֹון ָיא ִאינון, ּ ֶכם. ַּקׁשְ ׁשְ רו ּבִ ְּדַכד ִאְתַחּבָ ל ְדכוָרא , ּ ָּקְטלו ּכָ ּ הא ג ו''א ל''ס(ּ
ִעיֵרי ְוָכל .  ָלא ַדי לֹון)דקטלו כל דכורא ין ָוַטף ְוַכְסָפא ְוַדֲהָבא ְוָכל ּבְ ֶּאָלא ְדָנְטִלין ָנׁשִ ּ ּ

א ַקְרּתָ ח ּבְ ּכַ ּתַ ל ָדא. ָּמאֵני ִדיָקר ְוָכל ַמאן ְדִאׁשְ ל ַמה , ְוָלא ַדי ּכָ ֶּאָלא ְדָאִפילו ּכָ ּּ ּ
ִּדְבַחְקָלא ָנְטלו ֶדה ָלָקחו)בראשית לה(, ִּדְכִתיב. ּ ּשָׂ ר ּבַ ִעיר ְוֶאת ֲאׁשֶ ר ּבָ   .ּ ְוֶאת ֲאׁשֶ

הֹון, ָאַמר ִזיב ִמּנְ ּתְ י ַהאי ָלא ִאׁשְ ָתא ּכִ א ַרּבָ ְרּתָ ִּאְלָמֵלא ַרְבָיא ָדא ִיפֹול , ּוַמה ּקַ
יַדְייהו ַעְלָמא, ּּבִ יה אוְמָצא ּבְ ֲארון ִמּנֵ ָּלא ַיׁשְ ּ ָזָבא ִמּנַ, ְּוַעל ָדא ָאַמר. ּ ּתְ ְּייהו ַטב ְלִאׁשְ

ַעְלָמא ֲארוָתא ּבְ ּתָ יה ִאׁשְ ֲארון ִמּנֵ ְּדָלא ַיׁשְ ּ ּ לום ְלָעְלִמין, ּ יה ּכְ א ִמּנֵ ְּוָלא ֶיחֵמי ַאּבָ ּ.  
ִלים, ְּוָהָכא ִאי ְימות ל ּגוֵפיה ׁשְ ַאר ּכָ ּתָ ָּלא ָיְכִלין ֵליה ְוִיׁשְ ּ ִלים, ּ א ׁשְ . ַּוֲאִתיב ֵליה ְלַאּבָ

יל אֹות יבֹו ֶאל ָאִביוְּוַעל ָדא ְלַמַען ַהּצִ ב ִדימות ָהָתם, ֹּו ִמָיָדם ַלֲהׁשִ ַּאף ַעל ּגַ ך . ּ ְוְבִגין ּכָ ּ
ָּאַמר ַהֶיֶלד ֵאיֶנּנו ֶּאָלא ָאַמר ֵאיֶנּנו, ְּוָלא ָאַמר ֵאיְנּנו ַחי. ּ ֲּאִפילו ֵמת, ּ ּ.  

א ֲחֵזי ֲהַדְי, ַּמאי ְדֲעַבד, ּתָ ְרֵמיה ּבַ יף ּגַ ּתִ ָחְכְמָתא ֲהָוה ׁשַ ְּדִאיהו ּבְ ּ ּנו , ּיהוּ ִּדְכִתיב לא ַנּכֶ ּ
ִתיב ָלא ַתּכוהו, ָנֶפׁש ְּוָלא ּכְ ן יֹוֵסף. ּ ד ִאְזַדּבַ ן ּכַ ּמָ ְּוִאיהו ָלא ֲהָוה ּתַ י , ּ ׁשֵ ּמְ ְלהו ְמׁשַ ְּדָהא ּכֻ ּּ

ל ַחד ְוַחד יֹוָמא ַחד ְּוַההוא יֹוָמא ִדְראוֵבן ֲהָוה. ַּלֲאבוהֹון ּכָ ָעא ִדְבַההוא יֹוָמ. ּ ְּוַעל ָדא ּבָ ּ א ּ
א ִדיֵליה ָלא ִיְתֲאִביד יֹוֵסף ּמוׁשָ ְּדֲהָוה ׁשִ ּ ה . ּ ב ְראוֵבן ֶאל ַהּבֹור ְוִהּנֵ ִתיב ַוָיׁשָ ך ּכְ ּוְבִגין ּכָ ּּ ְ

ָגָדיו ּבֹור ַוִיְקַרע ֶאת ּבְ ֲּאִפילו . ְּוִהֵנה ֵאין יֹוֵסף ַדְייָקא. ֵּאין יֹוֵסף ּבַ ִּמָיד ,  ִמית)חי או(ּ
ב ֶאל ֶאָחיו ַויֹאֶמ ַּוָיׁשָ ּר ַהֶיֶלד ֵאיֶנּנוּ ּ.  

ְּוֲאִפילו ְראוֵבן ָלא ָיַדע ֵמַההוא ְזִביָנא ְדיֹוֵסף ּ ּ הו , ּ יף ּבְ ּתִ ּתַ ְּוָהא אוְקמוָה ְדִאׁשְ ּ ּ ּ
א ִכיְנּתָ ְּוַעל ָדא ָלא ָיַדע ְראוֵבן ֵמַההוא ְזִביָנא ְדיֹוֵסף ְוָלא ִאְתַגְלָייא ֵליה ַעד ַההוא , ׁשְ ּ ּ ּ ּ

ֵלי יֹוֵס   .ף ַלֲאחֹוִהיִּזְמָנא ְדִאְתּגְ
א ֲחֵזי ַדל ְלַאֲחָייא ֵליה ְליֹוֵסף, ּתָ ּתַ ִגין ְדִאיהו ִאׁשְ ִרים ֵליה ִלְראוֵבן ּבְ ה ּגָ ּמָ ּּכַ ּ ּ ּ ּ ַמה , ּ

ִתיב ִגין ָדא. 'ּ ְיִחי ְראוֵבן ְוַאל ָימֹות ְוגו)דברים לג(, ּכְ ְּדָהא ּבְ ב ְדָיַדע , ּ ַּאף ַעל ּגַ
ֵכירוֵתיה ִמּנֵ ִקיל ּבְ ּתְ ְּדִאׁשְ ּ ַדל ְלֲאַחָייא ֵליה, ּיה ְוִאְתְיִהיב ְליֹוֵסףּ ּתַ ִּאׁשְ ה ְוֲאַמר , ּ ְּוַצֵלי מׁשֶ

ַעְלָמא ְדָאֵתי, ְּיִחי ְראוֵבן ְוַאל ָימֹות ַעְלָמא ֵדין ְוִאְתְקַיים ּבְ ְּוִאְתְקַיים ּבְ , ַמאי ַטְעָמא. ּ
ִגין ָדא ׁשוָבה ֵמַההוא עֹוָבָדא, ּּבְ ּוְבִגין ְדֲעַבד ּתְ ּ ּ ׁשוָבהְּדָכל. ּ ּ ַמאן ְדָעִביד ּתְ א , ּ ּקוְדׁשָ

ַעְלָמא ֵדין וְבַעְלָמא ְדָאֵתי ִריך הוא ַקַיים ֵליה ּבְ ּּבְ ּ ּּ ְ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]385דף [ -ּ

ִתיב א ֲחֵזי ַמה ּכְ ֹתֶנת יֹוֵסף ְוגו, ּתָ ַּוִיְקחו ֶאת ּכְ ִעיר ', ּ ָּהא אוְקמוָה ִדְבִגין ְדָדָמא ְדׂשָ ּ ּ ּ ּ
א ֲחֵזי. ַּדְמָיא ְלָדָמא ְדַבר ָנׁש ְדָקא ָחֵזי,ֲאָבל ּתָ ב ְדִמָלה ַאְתָיא ּכְ ּ ַאף ַעל ּגַ א , ּ ּקוְדׁשָ

ֲעָרה חוט ַהּשַׂ ַצִדיַקָייא ֲאִפילו ּכְ הו ּבְ ִריך הוא ְמַדְקֵדק ּבְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּּ ְ.  
ְדָקא ָיאֹות ַמאי. ַיֲעֹקב ָעַבד עֹוָבָדא ּכְ ִעיר, ּבְ ִגין ְדַאְקִריב ְלַגּבֹוי ֲאבֹוי ׂשָ ְּדִאיהו , ּּבְ ּ

ָיאִּסְטָרא ְדִדי ל ָדא. ָנא ַקׁשְ ִחיׁש ֵליה ְלֲאבֹוי , ְּוִעם ּכָ ִעיר ְוַאּכְ ִגין ְדִאיהו ַאְקִריב ׂשָ ּּבְ ּ ּ
ְּדִאיהו ִסְטָרא ִדיֵליה ּ ִעיר ָאֳחָרא, ּ ַהאי ׂשָ נֹוי ָדָמא ִדיֵליה, ִאְתֲעַנׁש ּבְ ְּדַאְקִריבו ֵליה ּבְ ּ ּ ּ.  

  א''דף קפו ע
ִתיב ִאיהו ּכְ ה ַעל ָיָדיו ְוַעל ֶחְלַקת  ְוֵאת עֹורֹו)בראשית כז(, ּּבְ יׁשָ ָדֵיי ָהִעִזים ִהְלּבִ ּת ּגְ

ָדם, ַּצָואָריו ּתֶֹנת ּבַ לו ֶאת ַהּכֻ ך ַוִיְטּבְ ִגין ּכָ ּּבְ ּ ּ א ֵליה, ְ ָחׁשָ א ְלַאּכְ ּתֹוְנּתָ ַּאְקִריבו ֵליה ּכֻ ּ ְּוֹכָלא , ּ
ָּדא ָלֳקֵבל ָדא ִרים ִדְכִתיב ַוֶיחַרד ִיְצָחק ֲחָרָדה , ּ ִּאיהו ּגָ ּ ְרמו , ְגדֹוָלה ַעד ְמֹאדּ ך ּגָ ִגין ּכָ ּּבְ ְ

ְנך ִהיא ִאם ֹלא ֹתֶנת ּבִ ר ָנא ַהּכְ ַההוא ִזְמָנא ִדְכִתיב ַהּכֶ ֵָליה ְדָחַרד ֲחָרָדה ּבְ ּ ּ ּ   )א''דף קפו ע(. ּ

י ִחָייא ָאַמר ִתיב, ִּרּבִ יה ּכְ ו ִאם ֹלא)בראשית כז(, ּּבֵ ִני ֵעׂשָ ה ֶזה ּבְ ִתיב.  ַהַאּתָ , ֵּליה ּכְ
ְנך ִהיא ִאם לאַהּכְ ָכל ַמה . ָֹתֶנת ּבִ ַצִדיַקָיא ּבְ הו ּבְ ִריך הוא ְמַדְקֵדק ּבְ א ּבְ ך קוְדׁשָ ִגין ּכָ ּוּבְ ּ ּ ּ ּ ְּ ְ

ְּדִאינון ָעְבִדין ּ.  
א ָאַמר י ַאּבָ ְבִטין ַההוא ַצֲעָרא ְדֲאבוהֹון)א אמרז רבי אבא''נ(, ִרּבִ ְלהו ׁשִ יָון ְדָחמו ּכֻ ּ ּכֵ ּ ּ ּ ּ ּּ ,

ְרַמְייהו ֲעֵליה ְדיֹוֵסף, ַּדאיִּאְתֶנָחמו ַוו ִּויִהיבו ּגַ ּ ּ חון ֵליה, ּ ּכְ ְּדִיְפדון ֵליה ִאְלָמֵלא ִיׁשְ ּ ּ ּ יָון . ּ ּכֵ
ְּדָחמו ְדָלא ָיִכילו ּ ּ יה ִדיהוָדה ְוַאֲעָברו ֵליה ֵמֲעַלְייהו, ּ ַּאֲהָדרו ְלַגּבֵ ּ ּ ּ ּ ּ ִגין ְדִאיהו ֲהָוה , ּ ּּבְ ּ

א ֲעַלְייהו ּ ַאֲעָברוהו ֵמֲעַלְייהו)ון דא וכי''וכדין ס(. ַּמְלּכָ ּ ִתיב, ּ ֵעת ַהִהיא ַוֵיֶרד , ַמה ּכְ ַּוְיִהי ּבָ
  .'ְּיהוָדה ְוגו

י ְיהוָדה ָפַתח ְוֲאַמר ִּרּבִ ָרד ְוַגֲחֵלי )תהלים יח(, ּ ן קֹולֹו ּבָ ַמִים ְיָי ְוֶעְליֹון ִיּתֵ ּשָׁ ּ ַוַיְרֵעם ּבַ
א ֲחֵזי. ֵאׁש ִריך , ּתָ א ּבְ ָרא קוְדׁשָ ד ּבָ ְּכַ ְבָעה ְסָמִכין ַעל ַמה , ּהוא ַעְלָמאּ ַּאְתִקין ֵליה ׁשִ

ַחד ָסְמָכא ְיִחיָדאי, ְּדָקְייָמא ְּוֻכְלהו ְסָמִכין ָקְייֵמי ּבְ ְּוָהא אוְקמוָה, ּ  )משלי ט(, ִּדְכִתיב. ּ
ְבָעה ְנָתה ֵביָתה ָחְצָבה ַעּמוֶדיָה ׁשִ ים ּבָ ַּחְכמֹות ָנׁשִ ְלהו ִאינון ָקְי. ּ ְּוִאֵלין ּכֻ ּ ּ א ּ ַחד ַדְרּגָ ּיֵמי ּבְ

ְייהו ְדִאְקֵרי  ִּמּנַ   .ּ ַצִדיק ְיסֹוד עֹוָלם)משלי י(ּ
ֵרי ד ִאְתּבְ ֵרי, ְוַעְלָמא ּכַ ְכלוָלא ְדַעְלָמא. ֵּמַההוא ֲאַתר ִאְתּבְ ְּדִאיהו ׁשִ ּ ּ ְּדִאיהו . ְּוִתּקונֹוי, ּ ּ

ּוַמאן ִאיהו. ְּוֶאְמָצִעיָתא ְדֹכָלא, ַּחד ְנקוָדה ְדַעְלָמא  ִמְזמֹור )תהלים נ(, ִּדְכִתיב. ּיֹוןִצ, ּ
ֶמׁש ַעד ְמבֹואֹו ְזַרח ׁשֶ ר ַוִיְקָרא ֶאֶרץ ִמּמִ ְּלָאָסף ֵאל ֱאֹלִהים ְיָי ִדּבֶ יֹון, ּוֵמָאן ֲאַתר. ּ , ִּמּצִ

יֹון ִמְכַלל יֹוִפי ֱאֹלִהים הֹוִפיַע ִּדְכִתיב ִמּצִ ְכלוָלא . ּ ֵּמַההוא ֲאַתר ְדִאיהו ִסְטָרא ְדׁשִ ּ ּ ּ ּ
ְדָקא ְיאות ִּדְמ ֵליָמָתא ּכְ ֵּהיְמנוָתא ׁשְ ישראל אתתקפו ביה ) קמא א כי שם מקומו' עי(והשתא (ּ

ְּוִציֹון . )ברזי דפקודי דאורייתא בגין דכל יומא ויומא אתתקף בר נש בציצית דאתעטף ביה
יפו וְנקוָדה ְדָכל ַעְלָמא ּקִ ּּתַ ּ ּ ל ַעְלָמא ְוִא, ּ ְכַלל ּכָ ּתַ ּוֵמַההוא ֲאַתר ִאׁשְ ל , ְתֲעִבידּ ֵויה ּכָ ּוִמּגַ ּ ּ

ָזן   .ַעְלָמא ִאּתְ



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]386דף [ -ּ

א ֲחֵזי ן קֹולֹו ְוגו, ְוּתָ ַמִים ְיָי ְוֶעְליֹון ִיּתֵ ּשָׁ ַמִים ְיָי', ַּוַיְרֵעם ּבַ ּשָׁ יָון ְדָאַמר ַוַיְרֵעם ּבַ ּּכֵ ּ ,
ן קֹולֹו ִתיב ְוֶעְליֹון ִיּתֵ אי ּכְ ּ ָהָכא ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא)א אלא''ס(ָהא . ַאּמַ א ''ועל מה ס( ,ּ

ִפירו ְדַעְלָמא)עלמא ְכלוָלא ְוׁשַ ּ ְדֲאִמיָנא ְדִציֹון ִאיהו ׁשִ ּ ּ ּ ּ ּּ ָזן, ּ יה ִאּתְ ִגין ִדְתֵרין . ְּוַעְלָמא ִמּנֵ ּּבְ
ין ִאינון ְוִאינון ַחד ַּדְרּגִ ּ ַלם, ּ ִּאינון ִציֹון ִוְירוׁשָ , ְּוַתְרַוְייהו ַחד, ָּדא ִדיָנא ְוָדא ַרֲחֵמי. ּּ

  .ּיָנא וֵמָהָכא ַרֲחֵמיֵּמָהָכא ִד
ַמע ּתְ ַמע ָנְפֵקי , ֵּמֵעיָלא ְלֵעיָלא ָנְפָקא קֹול ְדִאׁשְ ּתְ ְּלָבַתר ְדַההוא קֹול ָנְפָקא ְוִאׁשְ ּ

ן, ִּדיִנין ְוָאְרֵחי ְדִדיָנא ּמָ ן ִמּתַ ְּוַרֲחֵמי ָנְפִקין וִמְתָפְרׁשָ ַמִים ְיָי. ּ ּשָׁ י ִדיָנא , ַּוַיְרֵעם ּבַ ָּדא ּבֵ
ַרֲחֵמ ח ְוָלא ִאְתְייַדע, ְוֶעְליֹון. יּבְ ּכַ ּתַ ב ְדָלא ִאׁשְ ֵדין , ַּאף ַעל ּגַ יָון ְדַההוא קֹול ָנִפיק ּכְ ּּכֵ ּ

ח ּכָֹלא ּכַ ּתַ ן קֹולֹו. ִּדיָנא ְוַרֲחֵמי, ִּאׁשְ ן קֹולֹו, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְוֶעְליֹון ִיּתֵ יָון ְדִיּתֵ ֵדין , ּּכֵ ּכְ
ָרד ְוַגֲחֵלי ֵאׁש אַמָיא ְו, ּבָ   .ֶאׁשָ

א ֲחֵזי ִתיב, ּתָ א ְדִאְתְיִליד ְיהוָדה ַמה ּכְ ְעּתָ ׁשַ ּּבְ ֲעֹמד ִמֶלֶדת)בראשית כט(, ּ ִגין , ּ ַוּתַ ּבְ
ע ְדִאינון ְרִתיָכא ִעָלָאה ְּדָדא הוא ְיסֹוָדא ְרִביָעָאה ֵמִאינון ַאְרּבַ ּ ּ ּ ּ ַּסְמָכא ַחד ֵמִאינון , ּ

ע ַסְמִכין יה. ַאְרּבַ ִתיב ּבֵ ֵעת ַהִהיא ַוֵיֶרד ְיהוָדה ֵמֵאת ֶאָחיוַוְי, ַּמה ּכְ ִּהי ּבָ א , ּ ְּדֲהָוה ַמְלּכָ
ְדָקֲאָמָרן, ַמאי ַטְעָמא. ֲּעַלְייהו ִגין ְדיֹוֵסף ָנֲחתו ֵליה ְלִמְצַרִים ּכִ ּּבְ ּ ּ:  

ַנֲעִני ת ִאיׁש ּכְ ם ְיהוָדה ּבַ ַּוַיְרא ׁשָ ַנֲעִני ֲהָוה. ּ ֶּאָלא ָהא אוְקמוָה ַחְבַרָיי, ְוִכי ּכְ ּ ּ ַהר . אּ ַוּתַ
מֹו ֵער ן ַוִיְקָרא ֶאת ׁשְ ֶלד ּבֵ ִנין ֲהוו ֵליה ִליהוָדה, ַּוּתֵ ַלת ּבְ ּּתְ ּ ר , ּ ְייהו ּבַ ֲארו ִמּנַ ּתָ ְּוָלא ִאׁשְ ּ

ָלה, ַחד   .ְּוָדא הוא ׁשֵ
ָאְרָחא י ִחָייא ֲהוו ָאְזֵלי ּבְ י יֹוֵסי ְוִרּבִ י ֶאְלָעָזר ְוִרּבִ ִּרּבִ י. ּ י יֹוֵסי ְלִרּבִ ,  ֶאְלָעָזרָאַמר ִרּבִ

ְבנֹוי ִדיהוָדה ִתיב ּבִ אי ּכְ ַּאּמַ מֹו ֵער, ּ ַקְדָמָאה ַוִיְקָרא ֶאת ׁשְ ִתיב , ּּבְ ּוִבְתֵרין ָאֳחָרִנין ּכְ
מֹו אֹוָנן ְקָרא ֶאת ׁשְ ָלה, ַוּתִ מֹו ׁשֵ ְקָרא ֶאת ׁשְ   .ַוּתִ
א ֲחֵזי ָתא ָרָזא ִעָלָאה ִאיהו, ָּאַמר ֵליה ּתָ ַּהאי ָפְרׁשָ ּ ְדָקא ָחֵזיְּוֹכָלא ִאי, ּ ַּוֵיֶרד . ּהו ּכְ

ְסָיא ִסיֲהָרא, ְּיהוָדה ֵמֵאת ֶאָחיו א אֹוֲחָרא, ְּדָהא ִאְתּכַ א ְלגֹו ַדְרּגָ ּנָ א ְדִתּקֻ ְּוָנֲחַתת ִמַדְרּגָ ּ ּ ,
יה ִחְוָיא ר ּבֵ ְּדִאְתַחּבַ ּ מֹו ִחיָרה, ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ַוֵיט ַעד ִאיׁש ֲעֻדָלִמי וׁשְ ּּכְ ּ ּ.  

  ב''דף קפו ע
מֹו ֵערַוּתַ ן ַוִיְקָרא ֶאת ׁשְ ֶלד ּבֵ ְטָרא ְדֵיֶצר , ְּוֹכָלא ַחד, ְּוִאיהו ַרע, ַּהר ַוּתֵ ְּדַאְתָיא ִמּסִ
מֹו. ָהָרע ִתיב ַוִיְקָרא ֶאת ׁשְ ך ּכְ ּוְבִגין ּכָ ְ מֹו, ּ ִתיב ַוִיְקָרא ׁשְ ַיֲעֹקב ) ב''דף קפו ע(. ְּוָלא ּכְ ּבְ

מֹו ִתיב ַוִיְקָרא ׁשְ א ּבְ, ּּכְ ְּדקוְדׁשָ ִּריך הוא ָקָרא ֵליה ַיֲעֹקבּ ּ א . ְ ָאה ַדְרּגָ ְּוָהָכא ֶאת ְלַאְסּגָ
ָּאֳחָרא ְדזוֲהָמא ִדְמָסֲאָבא ִאְתְיִליד ּ   .ְּוֹכָלא ַחד, ְּוָדא הוא ֵער ַרע, ּ

ם ַאְתָרא ּסַ ָרא ְדֻכְלהו, ְלָבַתר ָלא ִאְתּבַ ָלה ְדֲהָוה ִעּקָ ַּעד ְדֲאָתא ׁשֵ ּ ִתיב ַוְיִהי ֵער . ּּ ַמה ּכְ
ֵעיִני ְיָיּבְ ִתיב ָהָכא ַרע, ֹּכר ְיהוָדה ַרע ּבְ י ֵיֶצר ֵלב ָהָאָדם ַרע )בראשיתח(ּוְכִתיב ָהָתם , ּכְ  ּכִ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]387דף [ -ּ

יד ָדִמין, ִּמְנעוָריו ַּרע ְדאֹוׁשִ יד ַזְרָעא ַעל ַאְרָעא, ּ ך ַוְיִמיֵתהו ְיָי. אֹוׁשִ ּוְבִגין ּכָ ִתיב . ְּ ַמה ּכְ
ְתֵריה ַּויֹאֶמר ְיהוָדה ְלאֹו, ּּבַ ת ָאִחיך ְוגוּ   :'ָָנן ּבֹא ֶאל ֵאׁשֶ

ת ָאִחיך ְוגו ַָויֹאֶמר ְיהוָדה ְלאֹוָנן ּבֹא ֶאל ֵאׁשֶ ּ ְמעֹון ָפַתח ְוָאַמר. 'ּ י ׁשִ  )ישעיה מא(, ִּרּבִ
מֹו ֹחֶמר וְכמֹו יֹוֵצר  ִמי ְוָיֹבא ְסָגִנים ּכְ ֶמׁש ִיְקָרא ִבׁשְ ְזַרח ׁשֶ פֹון ַוַיֲאת ִמּמִ ַּהִעירֹוִתי ִמּצָ ּ

א ֲחֵזי. ס ִטיטִיְרָמ ִלין ְלִמְנַדע , ּתָ ּכְ ין ְדָלא ָיְדִעין ְוָלא ִמְסּתַ א ִטְפׁשִ ִני ָנׁשָ ה ִאינון ּבְ ּמָ ּּכַ ּּ
ִריך הוא א ּבְ ָּאְרחֹוי ְדקוְדׁשָ ְלהו ַנְייִמין. ְּ ְּדָהא ּכֻ חֹוֵריהֹון, ּּ יְנָתא ּבְ   .ְּדָלא ִמְתָעֵרי ׁשֵ

א ֲחֵזי ִריך הוא ֲעַבד , ּתָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ֵּליה ְלַבר ָנׁשְּ ּּכָֹלא ִאיהו . ּכְ ּ
ָחְכְמָתא ָחְכְמָתא ִעָלָאה. ּבְ ַבר ָנׁש ְדָלא ָקְייָמא ּבְ ְייָפא ּבְ ְייָפא ְוׁשַ ְּדֵלית ָלך ׁשַ ּ יָון . ְּ ְּדָהא ּכֵ

ְדָקא ְיאות ְייפֹוי ּכְ ׁשַ ל ּגוָפא ּבְ ן ּכָ ּקַ ְּדִאְתּתַ ּ ִריך הוא ִא, ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ף ְּ ּתַ ּתַ  )א אתתקף''נ(ׁשְ
ֲהֵדיה א, ּּבַ ָמָתא ַקִדיׁשָ יה ִנׁשְ ְּוָאִעיל ּבֵ ָאְרחֹוי . ּ ִגין ְלאֹוָלָפא ֵליה ְלַבר ָנׁש ְלֵמַהך ּבְ ְּבְ ּ

ְּדאֹוַרְייָתא וְלִמיַטר ִפּקודֹוי ּ ְדָקא ְיאות, ּּ ר ָנׁש ּכְ ן ּבַ ּקַ ִגין ְדִיְתּתַ ּּבְ  )א ובגין דא בעוד''ס(. ּ
ָאה ִדיוְקָנא )בעודא ו''ובגין ס( ֵעי ֵליה ְלַבר ָנׁש ְלַאְסּגָ א ִמּבָ ָמָתא ַקִדיׁשָ יה ִנׁשְ ּ ְדִאית ּבֵ ּ ּ ּ ּ ּ

ַעְלָמא א ִעָלָאה ּבְ ְּדָהא ַההוא ָנָהר ְדָנִגיד ְוָנִפיק ָלא ָפְסָקן ֵמימֹוי , ְוָרָזא ָדא. ְּדַמְלּכָ ּ ּ ּ
ֵעי ֵליה ְלַבר ָנׁש ְדָלא ַי. ְלָעְלִמין ְּוַעל ָדא ִמּבָ ּ ַהאי ָעְלָמא ּ ְּפִסיק ַנֲהָרא וְמקֹוָרא ִדיֵליה ּבְ ּ ּ

ר רזא דצדיק ''דאיהו דוגמא דההוא נה, ר רמז לקיימא קדישא דחתים בבשריה''גליון נה(
בגין כך בעי בר נש לתתא לאתחברא באתתיה בקדושה בגין , ק כחדא לעילא''דאתחבר בצד

ַהאי ַעְלָמא ְּוָכל ִזְמָנא ְדַבר ָנׁש. )דאתתקף ביה בההוא עלמא א ועל דא ''ס( ָלא ַיְצַלח ּבְ
ִריך הוא )ואי לא, מבעי ליה לבר נש דלא יפסיק נהרא ומקורא דיליה בהאי עלמא א ּבְ ּ קוְדׁשָ ְּ

ִמְלַקְדִמין ה ִזְמִנין ּכְ ַכּמָ ָּעַקר ֵליה ְוָנַטע ֵליה ּבְ ּ ּּ.  
א ֲחֵזי ִתיב, ּתָ פֹון ַוַיאת, ַמה ּכְ ָּדא ִאְתֲערוָתא ְדִזווָגא ְדַבר ָנׁש , ִתיַהִעירֹו. ַּהִעירֹוִתי ִמּצָ ּ ּ ּ ּ ּ

ַהאי ַעְלָמא ְטָרא ְדָצפֹון, ּבְ ְּדִאיהו ִאְתֲערוָתא ִמּסִ ּ א , ַוַיאת. ּ ָמָתא ַקִדיׁשָ ָּדא ִהיא ִנׁשְ ּ
ְּדַאְתָיא ִמְלֵעיָלא ֵדר ָלה ִמְלֵעיָלא, ּ ִריך הוא ְמׁשַ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ ּ ַהאי ַעְלָמא ְוָע. ְּ אַלת ַאְתָיא ּבְ

ְדָקֲאָמָרן א ּכִ ֵני ָנׁשָ גֹו ּבְ   .ּבְ
ֶמׁש ְזַרח ׁשֶ ָמָתא , ִמּמִ ן ָנְפַקת ִנׁשְ ּמָ ָּדא ֲאַתר ְדַההוא ָנָהר ְדָנִגיד ְוָנִפיק ְדִמּתַ ּ ּ ּ ּ

ִגין )כמו חמר(ְוָיֹבא ְסָגִנים . ְוִאְתְנִהיַרת ּ ִאֵלין ִאינון ֵחיִלין ְדָעְלָמא ְדַאְתָיין ּבְ ּ ּ  )א בגו''ס(ּ
ָמִתיןַּההוא  ִּאְתֲערוָתא ְדִנׁשְ מֹו חֹוֶמר. ּ גוָפא, ּכְ ר ָנׁש ּבְ ַגְווָנא ְדִאְתַער ּבַ ּּכְ ּ.  

ִגין ָדא ְּדָהא ּבְ ַעְלָמא, ּ ָמִתין ּבְ ִריך הוא ָעִביד ִזווִגין ְוַאִטיל ִנׁשְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ְּוַחְברוָתא , ְּ
א וְמקֹוָרא ְדֹכָלא הוא  ח ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ּכַ ּתַ ִּאׁשְ ּ רוך)א יהא''ס(ּּ ְ ּבָ ִריך . ּ א ּבְ ך קוְדׁשָ ִגין ּכָ ְוּבְ ְּ ּ

ָאְרחֹוי ָדָלא ּבְ ּתַ ִגין ְלִאׁשְ ּהוא ֲעַבד ֵליה ְלַבר ָנׁש ּבְ ּ ְּוָלא ַיְפִסיק ְמקֹוֵריה וַמּבוָעא ִדיֵליה , ּ ּ ּ ּ
  .ְלָעְלִמין

ְּוָכל ַמאן ְדָפִסיק ְמקֹוֵריה ,  לעילאמתתא ומיבש ליה כביכול כאלו גרים ליה לאתפסקא(, ּ

, הואיל ובר נש אתקם לתתא כדוגמא דלעילא, אזלו מים מני ים ונהר יחרב ויבש) איוב יד(כדין 
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]388דף [ -ּ

או נסיב לה דאשתדל , כגון דין דלא בעא למיתב איתתא, מאן דמקוריה ימיש מלמעבד פירין
לית ליה , דימיש מלמעבד פירין) א ההוא''או ס(, אלו דתרין הפכין אינון דא מדא, ולא יכיל

בגין דלא בעא למיסב איתתא ולאשתדלא , מעוות לא יכול לתקון) קהלת א. (קנה לעולםת
דא מתתקן בפריקיה דקריב ליה דהוא , וההוא דאשתדל ונסב איתתא ולא יכיל, בפריה ורביה

ַפְרּגֹוָדא )וההוא דמית בלא בנין, אחוי ר ָנׁש ָלא ָעאל ּבְ ד ָנִפיק ֵמַהאי ַעְלָמא ַההוא ּבַ ּ ּכַ
ַההוא ַעְלָמא ְוָלא ָנ ִּטיל חוַלק ּבְ ואתגזר , ונשמתיה לא אתכלילת באתר דכל נשמתין אתכלילו(ּ

ברא , הואיל וכדין הוא, ונכרתה הנפש ההיא מלפני) ויקרא כב(, הדא הוא דכתיב. דיוקניה מתמן
ודא אחוי דקריב ליה , דיפרוק ליה מידא דמחבלין) א''דף קפז ע(ליה קודשא בריך הוא פריק 

בגין . 'וכתיב בא אל אשת אחיך ויבם אותה וגו. 'כי ישבו אחים יחדיו וגו) דברים כה(שנאמר 
בגין דלא זכה לאנהרא בהאי . אלא היא קימא לבר, דנשמתיה לא עאלת קמיה קודשא בריך הוא

  .עלמא בההוא גופא

כגוונא דא אעא דדליק ונהורא לא . יהך לאתר אחרא ויזכי ביה, מאן דלא זכה בהאי אתר
. כי האדם עץ השדה) שם כ(אעא הוא אדם דכתיב .  יבטשון ליה ויסלק נהורא ביה וינהירסליק

רצונו לומר בר נש כד איהו בהאי עלמא ואזל ותאיב ואכיל ושתי ואזדווג באיתתא ולא זכי 
כלומר נשמתיה לא זכאת בההוא גופא לאתנהרא , דא הוא אעא דדליק ונהורא לא סליק. לבנין

  .)אלא איהי בחשוכא
א ֲחֵזי ִתיב, ּתָ ֶבת ְיָצָרה)ישעיה מה(, ּכְ ָרָאה ְלׁשֶ ּ ֹלא ֹתהו ּבְ ּ ִגין , ּ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ְּ

ְדֲאָמָרן ְדָקא ְיאות ּכְ ָּדא ֲעַבד ֵליה ְלַבר ָנׁש ּכְ ּ ִריך הוא ֲעַבד ִטיבו ִעם ַעְלָמא. ּ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ְּ .
א ֲחֵזי ִתיב, ּתָ ָמה ְקטוָרהּ ַוי)בראשית כה(, ַמה ּכְ ה וׁשְ ח ִאּשָׁ ֹּוֶסף ַאְבָרָהם ַוִיּקַ ּ ּ ָרָזא , ּ

ִמְלַקְדִמין ָנא ּכְ ּקָ ָמָתא ָאַתת ְלִאְתּתַ ְּדִנׁשְ ּ.  
א ֲחֵזי ִתיב, ּתָ ַּההוא גוָפא ַמה ּכְ ם )ישעיה נג(, ּ ים ָאׁשָ ׂשִ אֹו ֶהחִלי ִאם ּתָ ּ ַוְיָי ָחֵפץ ַדּכְ

ָידֹו ִיְצָלחְַנְפׁשֹו ִיְרֶאה ֶזַרע ַיֲאִריך ָיִמים ְו אֹו. ֵחֶפץ ְיָי ּבְ ַהאי ְקָרא ִאית , ַּוְיָי ָחַפץ ַדּכְ
יה ָלא ּבֵ ּכָ י, ְּלִאְסּתַ ִגין ְדִיְתַדּכֵ אי ָחֵפץ ּבְ ַּאּמַ ם. ּ ים ָאׁשָ ׂשִ ֵעי , ִאם ּתָ ם ִמּבָ ים ָאׁשָ ִאם ָיׂשִ

ים, ֵּליה ׂשִ ָמָתא ַאֲהַדר ִמָלה. ַמאי ִאם ּתָ ֶּאָלא ְלִנׁשְ ָנא ִאי ַהִהיא ִנ. ּ ּקָ ְעָיא ְלִאְתּתַ ָמָתא ּבַ ׁשְ
ְדָקא ָיאֹות אַטת ְוִאיִהי ְזִמיָנא ְלָאֳעָלא . ִיְרֶאה ֶזַרע, ּכְ ָמָתא ָאְזַלת ְוׁשָ ִגין ְדַהִהיא ִנׁשְ ּּבְ

ְפִרָיה וְרִבָיה ר ָנׁש ּבִ ה ּבַ ק ּבָ ַההוא ֶזַרע ְדִאְתַעּסַ ּּבְ ּּ ּ ּ ְוְכֵדין ַיֲאִריך ָיִמים, ּ ְּוֵחֶפץ ְיָי ָדא . ּ
יֵדיה ַאְצַלח   .ּאֹוַרְייָתא ּבִ

א ֲחֵזי אֹוַרְייָתא ְיָמָמא ְוֵליְלָיא, ּתָ ַדל ּבְ ּתַ ב ְדַבר ָנׁש ִאׁשְ ַּאף ַעל ּגַ ּוְמקֹוֵריה וַמּבוֵעיה , ּ ּ ּ ּ ּ
ָנא יה ְלַמּגָ ָמר ְדֵביָרא ְדַמָיא ִאי . ֵּלית ֵליה ֲאַתר ְלֲאָעָלא ְלַפְרּגֹוָדא, ָּקְייָמא ּבֵ ְּוָהא ִאּתְ

יהַּההוא ּ ְמקֹוָרא וַמּבוָעא ָלא ָעאל ּבֵ ּ ֵאר, ּ ְּדֵביָרא וְמקֹוָרא, ָּלאו ִאיהו ּבְ ֲחָדא ִאינון, ּ , ּּכְ
  .ְואֹוִקיְמָנא, ְּוָרָזא ָחָדא ִאיהו
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]389דף [ -ּ

ִתיב ן )תהלים קכז(, ּכְ ֶבת אֹוְכֵלי ֶלֶחם ָהֲעָצִבים ּכֵ יֵמי קום ֵמַאֲחֵרי ׁשֶ ּכִ ְוא ָלֶכם ַמׁשְ ּ ׁשָ
ן ִליִדידֹו ׁשֵ א ֲחֵזי. ָנהִיּתֵ ה ֲחִביִבין ִאינון ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא, ּתָ ּמָ ּּכַ ְּדָכל ִמָלה וִמָלה . ּ ּּ ּ

ין יה ָרִזין ִעָלִאין ַקִדיׁשִ ְּדאֹוַרְייָתא ִאית ּבֵ ִריך הוא . ּּ א ּבְ ָמר ְדַכד ָיַהב קוְדׁשָ ְּוָהא ִאּתְ ּ ְּ

ָרֵאל ִניִזין ִעָלִאין ַקִדיׁשִ, אֹוַרְייָתא ְלִיׂשְ ל ּגְ ּּכָ ְלהו ָיַהב ְלהו ּ ּין ּכֻ ּ אֹוַרְייָתא)וכלהו(ּ ְּוֻכְלהו ,  ּבְ ּ
ִסיַני ילו אֹוַרְייָתא ּבְ א ְדַקּבִ ְעּתָ ׁשַ ָרֵאל ּבְ ִּאְתְיִהיבו ְלהו ְלִיׂשְ ּ ּ ּ.  

א ֲחֵזי יֵמי קום, ּתָ ּכִ ְוא ָלֶכם ַמׁשְ חו, ּׁשָ ּכָ ּתַ ִּאֵלין ִאינון ְיִחיִדים ְדִאׁשְ ּ ְּדָלאו ִאינון ְדַכר , ּ ּ ּ
ְדָקא ְיאותְונ ּוְקָבא ּכְ ְיהו, ּ ַצְפָרא ַלֲעִביְדּתַ ְּוַאְקְדָמן ּבְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּ  ֵיׁש ֶאָחד )קהלת ד(, ּכְ

ִני ְוגו ֶבת. ְוֵאין ֵקץ ְלָכל ֲעָמלֹו' ְוֵאין ׁשֵ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ְמַאֲחִרין ַנְייָחא. ֵמַאֲחֵרי ׁשֶ י , ּכְ ּכִ
ַבת ָתא ְל. בֹו ׁשָ ִגין ְדִאּתְ יה ַוַדאיּּבְ ר ָנׁש ִאיִהי ַנְייָחא ְלַגּבֵ י ּבַ ַּגּבֵ ּ.  

ִנין. ַמאי ֶלֶחם ָהֲעָצִבים, אֹוְכֵלי ֶלֶחם ָהֲעָצִבים ר ָנׁש ִאית ֵליה ּבְ ְּדַכד ּבַ ַּההוא ַנֲהָמא , ּ
א, ְּדָאִכיל ֶחְדָוה וִבְרעוָתא ְדִלּבָ ָּאִכיל ֵליה ּבְ ּ ִנין. ּ ְּוַההוא ְדֵלית ֵליה ּבְ ּ ָמא ַּההוא ַנֲה, ּ

ְּדָאִכיל ִאיהו ַנֲהָמא ַדֲעִציבו ּ ּ ְּוִאֵלין ִאינון אֹוְכֵלי ֶלֶחם ָהֲעָצִבים ַוַדאי. ּ ּ ּ.  
ָנה ן ִליִדידֹו ׁשֵ ן ִיּתֵ ן ִליִדידֹו, ּכֵ ְָדא הוא ִדְמקֹוֵריה ְמָבַרך, ַמאי ִיּתֵ ּ ּ ּ ִריך , ּ א ּבְ ְְדקוְדׁשָ ּ ּ

ָמה ְד ַההוא ַעְלָמא ּכְ יָנה ּבְ ּהוא ָיַהב ֵליה ׁשֵ ּ ָנֶתך)משלי ג(, ַאּתְ ָאֵמרּ ַכְבּתָ ְוָעְרָבה ׁשְ . ָ ְוׁשָ
ַעְלָמא ְדָאֵתי ִגין ְדִאית ֵליה חוָלָקא ּבְ ּּבְ ּ ַההוא . ּ י ּבְ ִכיב ְוִיְתַהּנֵ ר ָנׁש ׁשָ ִגין ְדַההוא ּבַ ּּבְ ּ ּ

ְדָקא ְיאות   .ַּעְלָמא ְדָאֵתי ּכְ
ִני ְוגו ָּדא הוא ּבַ, ֵיׁש ֶאָחד. 'ֵיׁש ֶאָחד ְוֵאין ׁשֵ ַעְלָמאּ ּר ָנׁש ְדִאיהו ְיִחיָדאי ּבְ ָלא , ּ

ְדָקא ְיאות ָלא ִזווָגא, ְּיִחיָדאי ּכְ ֶּאָלא ְדִאיהו ּבְ ּ ּ ּ ִני. ּ יה ֶסֶמך, ְוֵאין ׁשֵ ְְדֵלית ִעּמֵ ּ ן. ּ ם ּבֵ , ּגַ
ַבק ָרֵאל ָלא ׁשָ ִיׂשְ ֵמיה ּבְ ְּדיֹוִקים ׁשְ ּ ְלַאְייָתָאה ֵליה ְלִתּקוָנא)אין לו(ְוָאח . ּ ּ.  

  ב''עדף קפז 
ִדיר ְדַאְקִדים ְיָמָמא ְוֵליְלָיא, ְוֵאין ֵקץ ְלָכל ֲעָמלֹו ְּדִאיהו ָעֵמל ּתָ ּ ּ ע . ּ ּבַ ם ֵעינֹו לא ִתׂשְ ּגַ

ר י , עׁשֶ ר ֶאת ַנְפׁשִ ָחא וְלֵמיַמר ְלִמי ֲאִני ָעֵמל וְמַחּסֵ ּגָ א ְלַאׁשְ ְּוֵלית ֵליה ִלּבָ ּ ) ב''דף קפז ע(ּ
  .ִּמטֹוָבה

ְּוִאי ֵתיָמא ִדְבִגין ְד ִדירּ ָכל יֹוָמא ּתָ ָיא ּבְ ּתַ יר ְוַיֲעֵבד ִמׁשְ י ַיּתִ ּתֵ . ָלאו ָהִכי, ֵּייכול ְוִיׁשְ
יה י ִמּנֵ א ָלא ִאְתַהּנִ ְּדָהא ַנְפׁשָ יה ִמִטיבו ִדְנהֹוָרא ְדַעְלָמא , ּ ר ְלַנְפׁשֵ ֶּאָלא ַוַדאי ִאיהו ְמַחּסֵ ּ ּ ּ ּ ּ ּ

א ַחְסָרא. ְדָאֵתי ִגין ְדָדא ִהיא ַנְפׁשָ ְדָקא ְיאותְּדָל, ּּבְ ִליַמת ּכְ ּתַ ּא ִאׁשְ א ֲחֵזי. ּ ה ָחס , ּתָ ּמָ ּכַ
ִריך הוא ַעל עֹוָבדֹוי א ּבְ ּקוְדׁשָ ן, ְּ ּקַ ֵעי ְדִיְתּתַ ִגין ְדָקא ּבָ ּּבְ ְּוָלא ִיְתֲאִביד ֵמַההוא ַעְלָמא , ּ

ְדָקֲאָמָרן   .ְדָאֵתי ּכִ
ָעא י ִחָייא ּבָ ֵליָמא ְוִאׁשְ, ִּרּבִ ָאה ׁשְ אֹוַרְייָתא יֹוֵמי ְוֵליֵלי ְוָכל ַּהאי ְדִאיהו ַזּכָ ָדל ּבְ ּּתְ

ִריך הוא א ּבְ ָמא ְדקוְדׁשָ ּעֹוָבדֹוי ִלׁשְ הו , ְּ ַדל ּבְ ּתַ גֹון ְדִאׁשְ ַהאי ַעְלָמא ּכְ ְּוָלא ָזָכה ִלְבִנין ּבְ ּ ּ



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]390דף [ -ּ

ּאֹו ְדֲהוו ֵליה וִמיתו, ְוָלא ָזָכה ּ ּ ּ י יֹוֵס. ַּמה ִאינון ְלַעְלָמא ְדָאֵתי. ּ עֹוָבדֹוי , יָּאַמר ֵליה ִרּבִ
ָּקא ָמִגיָנן ֲעֵליה ְלַההוא ַעְלָמא, ְוַהִהיא אֹוַרְייָתא ּ.  

י ִיְצָחק ֵאי ְקׁשֹוט, ָאַמר ִרּבִ ֲּעַלְייהו ְוַעל ִאינון ַזּכָ , כגון רבי יוחנן דהוו ליה בנין ומיתו(, ּ
ִתיב)וכגון רבי חזקיה דאיהו עקר ְמרו  ּכֹה ָאַמר ְיָי ַלּסָ)ישעיה נו(, ּ ֲעַלְייהו ּכְ ר ִיׁשְ ִּריִסים ֲאׁשֶ

ְבִריִתי י וַמֲחִזיִקים ּבִ ר ָחָפְצּתִ ֲאׁשֶ תֹוַתי וָבֲחרו ּבַ ּבְ ֶּאת ׁשַ ּ ְתֵריה. ּ ִתיב ּבַ י ָלֶהם , ַּמה ּכְ ְוָנַתּתִ
ֵרת ר ֹלא ִיּכָ ן לֹו ֲאׁשֶ ם עֹוָלם ֶאּתֵ נֹות ׁשֵ ִנים וִמּבָ ם טֹוב ִמּבָ ֵביִתי וְבחֹומֹוַתי ָיד ָוׁשֵ ּּבְ ִגין . ּ ּבְ

ְּדִאֵלין ִאית לֹון חוָלָקא ְלַעְלָמא ְדָאֵתי י יֹוֵסי. ּּ ִפיר, ָּאַמר ֵליה ִרּבִ ָּיאֹות הוא ְוׁשַ ּ.  
א ֲחֵזי יה, ּתָ ל ִאֵלין ּבֵ ִלים ְדֲהוו ּכָ ָאה ׁשְ ַּזּכָ ּ ְדָקא ְיאות, ּּ ִלים ּכְ ּתְ ִנין, ְּוִאׁשְ ָלא ּבְ , ּוִמית ּבְ

ַההוא ַע יה ּבְ ְּוָהא ָקא ָיִרית דוְכּתֵ ּ ּ ְעָיא ִליבוֵמי אֹו ָלא, ְלָמאּ ֵתיה ּבָ ִּאּתְ ֵעי . ּ ִּאי ֵתיָמא ְדִלּבָ
ֵריַקְנָיא ִאיהו, ִּליבוֵמי ַההוא ַעְלָמא, ָּהא ּבְ ְּדָהא ַאְתֵריה ָקא ָיִרית ּבְ ּ ּ.  

ְעָיא ִליבוֵמי ֶּאָלא ַוַדאי ּבָ ּ עֹוָבדֹוי ִאי ָלאו, ּ ִלים ּבְ ִגין ְדָלא ַיְדִעיָנן ִאי ֲהָוה ׁשְ ִהיא ְו. ּּבְ
ֵריַקְנָיא ַמת ָלא ֲהָוה ּבְ ִריך הוא ְדָהא . ִאי ִאְתַייּבְ א ּבְ ִגין ְדֲאַתר ִאית ֵליה ְלקוְדׁשָ ּּבְ ּ ּ ּ ר )ל(ְּ  ּבַ

ַעְלָמא)ד(ָנׁש  ִנין ופוָרָקא ָלא ֲהֵוי ֵליה ּבְ ָלא ּבְ ַעְלָמא וִמית ּבְ ּ ֲהָוה ּבְ ּ ּ יָון ְדִמית ַהאי , ּ ּּכֵ
ֵתיה  ִלים ְוִאּתְ ָאה ׁשְ ַמתַזּכָ ְּוִאיהו ַאְתֵריה ָיִרית, ִאְתַייּבְ ִלים . ּ ּתַ ר ָנׁש ְוִאׁשְ ֲּאָתא ַההוא ּבַ ּ

ִריך הוא, ָהָכא א ּבְ ך קוְדׁשָ ך וֵבין ּכָ ּוֵבין ּכָ ּ ּ ְּ ְ ין ֵליה , ְ  ַעד )בעלמא( )לעלמא(ֲּאַתר ַזּמִ
ִלים ָאה ׁשְ ְּדֵיימות ַהאי ַזּכָ ַעְלָמא, ּ ִלים ִאיהו ּבְ ּתְ י )במדבר לה(א ִדְכִתיב ֲּהָדא הו. ְּוִיׁשְ  ּכִ

דֹול ְוגו ב ַעד מֹות ַהּכֵֹהן ַהּגָ   .'ְבִעיר ִמְקָלטֹו ֵיׁשֵ
ְּוָדא הוא ְדָתִניָנן ִמיַתְתהֹון, ּ ִנין ְזִמיִנין ִאינון ְלַצִדיַקָיא ּבְ ּּבְ ַחֵייהֹון ָלא ָזכו , ּ ּּבְ ּ

ּוְבִמיַתְתהֹון ָזכו א . ּ ל עֹוָבדֹוי ְדקוְדׁשָ ך ּכָ ּוְבִגין ּכָ ּ ְלהו ְקׁשֹוט וְזכוְּ ִריך הוא ּכֻ ּּבְ ּ ּ ּּ א ''ס(, ְ
ּ ְוַחִיים ַעל ּכָֹלא)וחייס ָכר טֹוב )קהלתד(. ּ ר ֵיׁש ָלֶהם ׂשָ ַנִים ִמן ָהֶאָחד ֲאׁשֶ  טֹוִבים ַהּשְׁ

ֲעָמָלם ִנין, ּבַ ַהאי ַעְלָמא ְלאֹוָלָדא ּבְ ִקין ּבְ ִּאֵלין ִאינון ְדִמְתַעּסְ ּ ְבק. ּ ִנין ְדׁשָ ְּדִאינון ּבְ ּ , ּוּ
ַההוא ַעְלָמא ִגיֵניהֹון ִאית לֹון ֲאַגר ַטב ּבְ ַההוא , ּּבְ ּוְבִגיֵניהו ַיְרִתין ֲאָבָהן ִדְלהֹון חוָלָקא ּבְ ּ ּ ּ ּ

ַּעְלָמא ְואוְקמוָה ּ.  
א ֲחֵזי ַהאי ַעְלָמא ִאי ַאְצָלחו ָיאֹות, ּתָ ִריך הוא ָנַטע ִאיָלִנין ּבְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ָּלא ַאְצָלחו , ְּ
ה ִזְמִניןַאֲעַקר לֹון  ּמָ ַתל לֹון ֲאִפילו ּכַ ְּוׁשָ ְלהו . ּ ִריך הוא ּכֻ א ּבְ ל ָאְרחֹוי ְדקוְדׁשָ ך ּכָ ִגין ּכָ ּוּבְ ּ ּ ּ ּּ ְ ְ

  :ְּלַטב וְלַאְתָקָנא ָעְלָמא
ם אֹוָתה ת ָאִחיך ְוַיּבֵ ּּבֹא ֶאל ֵאׁשֶ ְבִטין ֲהוו ָיְדֵעי ָדא, ָ ְּדָהא ְיהוָדה ְוֻכְלהו ׁשִ ּ ּ ּ ָרא . ּּ ְוִעּקְ

ָנא ִמָלה וְלִמְגַלם ּגֹוָלָמא . ְוָהֵקם ֶזַרע, אְּדִמְלָת ּקָ ִגין ְדַההוא ֶזַרע ִאְצְטִריך ְלִאְתּתַ ּּבְ ּ ּּ ְ

ְדָקא ְיאות יה ּכְ ְרׁשֵ ְזָעא ִמּשָׁ ְּלִתּקוָנא ְדָלא ִיְתְפַרׁש ּגִ ּ ּ  ְוָאָדם )איוב לה(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּּ
  .ַּעל ָעָפר ָיׁשוב

ן ְלָבַתר ּכְ ּקַ ִריך , ְדָקא ָיאֹותְוַכד ִמְתּתַ א ּבְ ִגין ְדקוְדׁשָ ַההוא ַעְלָמא ּבְ ִחין ּבְ ּבְ ּתַ ְִאֵלין ִמׁשְ ּ ּ ּ ּ
הו ּהוא ִאְתָרֵעי ּבְ ִתיב. ּ ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ ָבר ֵמתו)קהלת ד(, ּ ּכְ ִתים ׁשֶ ַח ֲאִני ֶאת ַהּמֵ ּבֵ , ּ ְוׁשַ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]391דף [ -ּ

ה. ַּדְייָקא ה ַחִיים ֲעֶדּנָ ר ֵהּמָ ִּמן ַהַחִיים ֲאׁשֶ הַמאי ֲע. ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ֶדּנָ  )בראשית יח(ּכְ
ּ ָיׁשוב ִליֵמי ֲעלוָמיו)איוב לג(ּוְכִתיב . ַאֲחֵרי ְבלֹוִתי ָהְיָתה ִלי ֶעְדָנה ּ.  

  א''דף קפח ע
ר ֲעֶדן לא ָהָיה  ִניֶהם ֵאת ֲאׁשֶ ר ֹלא ָרָאה ֶאת )דלא שב לימי עלומיו(ְוטֹוב ִמּשְׁ  ֲאׁשֶ

ר ַנֲעׂשָ ה ָהַרע ֲאׁשֶ ֲעׂשֶ ֶמׁשַהּמַ ַחת ַהּשֶׁ ר ֲעֶדן ֹלא ָהָיה. ה ּתַ ִניֶהם ֶאת ֲאׁשֶ ְּדָלא , ְוטֹוב ִמּשְׁ
ָנא ּקָ ב ִליֵמי ֲעלוָמיו ְוָלא ִאְצְטִריך ְלִאְתּתַ ְׁשָ א , ְוָלא ָסִביל חֹוִבין ַקְדָמֵאי, ּ ִגין ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ

ִריך הוא  ּּבְ ַההוא ַעְל) א''דף קפח ע(ְ ָּיַהב ֵליה ֲאַתר ְמַתְקָנא ּבְ ְדָקא ָיאֹותּ   .ָמא ּכְ
א ֲחֵזי ִתיב, ּתָ ִעים ְקבוִרים ְוגו)קהלת ח(, ַמה ּכְ ּ וְבֵכן ָרִאיִתי ְרׁשָ ָמר', ּ ָמה ְדִאּתְ ִגין . ּּכְ ּבְ

ָמר ָמה ְדִאּתְ ָצָאה ַעְלָמא ֶאָלא ּכְ ִריך הוא ָעִביד ִטיבו ְוָלא ָבָעא ְלׁשֵ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְוָכל , ְּ
ְלהו ְקׁשֹו ָּאְרחֹוי ּכֻ ַהאי ַעְלָמא וְבַעְלָמא ְדָאֵתיּ ּט וְזכו ְלאֹוָטָבא ְלהו ּבְ ּ ּ ָאה חוְלֵקהֹון . ּ ַּזּכָ

ֹאַרח ְקׁשֹוט ְּדַצִדיַקָייא ְדִאינון ָאְזֵלי ּבְ ּ ּ ִתיב, ּ ּ ַצִדיִקים ִיְרׁשו ָאֶרץ)תהלים לז(, ֲּעַלְייהו ּכְ ּ:  
ם ֹאתֹו ה ַוָיֶמת ּגַ ר ָעׂשָ ֵעיֵני ְיָי ֲאׁשֶ ַּוֵיַרע ּבְ י ִחָייא ָפַתחִר. ּ ּּבִ ּבֶֹקר ְזַרע ֶאת )קהלת יא(, ּ  ּבַ

ח ָיְדך ְוגו ּנַ ַָזְרֲעך ְוָלֶעֶרב ַאל ּתַ א ֲחֵזי. 'ָ ה ִאְתֲחֵזי ֵליה ְלַבר ָנׁש ְלִאְזַדֲהָרא ֵמחֹובֹוי, ּתָ ּמָ ּּכַ ּ ,
ִריך הוא א ּבְ י קוְדׁשָ עֹוָבדֹוי ַקּמֵ ּוְלִאְזַדֲהָרא ּבְ ּ ּ ִלי. ְּ ה ׁשְ ִגין ְדַכּמָ ן ִאינון ּּבְ ה ְמַמּנָ ָּחן ְוַכּמָ

ַעְלָמא ְייָטן, ּבְ ְּדִאינון ָאְזִלין ְוׁשָ א, ּ  )ח עלייהו''ז(ְוָסֲהִדין ֲעלֹוי , ְּוָחָמאן עֹוָבֵדיהֹון ִדְבֵני ָנׁשָ
ִסְפָרא ְכִתיִבין   .ְּוֹכָלא ּבְ

א ֲחֵזי ַהאי ַעְל, ְוּתָ הו ַבר ָנׁש ּבְ ַאב ּבְ ָכל ִאינון חֹוִבין ְדִאְסּתָ ּּבְ ּ ָּדא ִאיהו חֹוָבא , ָמאּ ּ
ַהאי ַעְלָמא וְבַעְלָמא ְדָאֵתי יר ּבְ יה ַבר ָנׁש ַיּתִ ַאב ּבֵ ְּדִאְסּתָ ּ יד ַזְרֵעיה . ּ ַּמאן ְדאֹוׁשִ ּ

ֵריַקְנָיא יה, ּבְ ַאב ּבֵ ַרְגָלא ְוִאְסּתָ יָדא אֹו ּבְ ָנא ּבִ ְּוַאִפיק ַזְרָעא ְלַמּגָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּ , ּכְ
י ֹלא ֵא)תהלים ה( ה לא ְיגוְרך ָרע ּכִ ע ָאּתָ ָל ָחֵפץ ֶרׁשַ ּ.  

ִגין ָדא ָלא ָעאל ְלַפְרּגֹוָדא יק יֹוִמין, ּבְ ִתיב , ְּוָלא ָחֵמי ְסָבר ַאֵפי ַעּתִ ָמה ְדָתִניָנן ּכְ ּּכְ
ָָהָכא לא ְיגוְרך ָרע ֵעיֵני ְיָי, ּ כֹור ְיהוָדה ַרע ּבְ ּוְכִתיב ַוְיִהי ֵער ּבְ ִתיב. ּ ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ יה ישע(, ּ

ּ ְיֵדיֶכם ָדִמים ָמֵלאו)א ָאה חוָלֵקיה ְדַבר ָנׁש ְדָדִחיל ְלָמאֵריה ִויֵהא ְנִטיר ֵמאֹוַרח . ּ ַּזּכָ ּ ּ ּ ּ
א יׁשָ ְדִחילו ְדָמאֵריה, ּבִ ָדָלא ּבִ ּתַ י ַגְרֵמיה ְלִאׁשְ ְּוַיְדּכֵ ּ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ּבֶֹקר ְזַרע ֶאת ַזְרֶעך, ּתָ ַּהאי ְקָרא אוְקמוָה, ָּבַ ּבֶֹקר. ּ ִזְמָנא ְדַבר ָנׁש , ּבַ ָּדא הוא ּבְ ּ ּ
עוֵלימֹו ֵחיֵליה ִויֵהא ּבְ ִּאְתַקֵיים ּבְ ּ ָתא ְדַחְזָיא ֵליה, ּ ִאיּתְ ִנין ּבְ ַדל ְלאֹוָלָדא ּבְ ּתַ ֵדין ִאׁשְ ּּכְ ּ ּ ,

ּבֶֹקר ְזַרע ֶאת ַזְרֶעך ִָדְכִתיב ּבַ ּ.  
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ֵדין ִזְמָנא ִאיהו ּכְ ְּדָהא ּכְ ִני  ּכְ)תהלים קכז(, ּ ן ּבְ ּבֹור ּכֵ ַיד ּגִ ים ּבְ ִחּצִ

עוִרים ִריך הוא. ַּהּנְ א ּבְ ִגין ְדָיִכיל ְלֵמיַלף ְלהו ָאְרחֹוי ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ ּ ִּויֵהא ֵליה ַאְגָרא ָטָבא , ְּ
רו . ְלַעְלָמא ְדָאֵתי י ְיַדּבְ ָפתֹו ֵמֶהם לא ֵיבׁשו ּכִ ר ִמֵלא ֶאת ַאׁשְ ֶבר ֲאׁשֶ ֵרי ַהּגֶ ִּדְכִתיב ַאׁשְ ּ ּּ ּ

ַער ּשָׁ ַההוא ַעְלָמא. ֶאת אֹוְיִבים ּבַ ּלא ֵיבֹוׁשו ּבְ ִזְמָנא ְדָמאֵריהֹון ְדִדיָנא ֵייתון ְלַקְטְרָגא , ּ ּּבְ ּ



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]392דף [ -ּ

ַההוא ַעְלָמא. ֲעלֹוי ְּדֵלית ָלך ַאְגָרא ָטָבא ּבְ ַההוא ְדאֹוִליף ֵליה ִלְבֵריה ְדִחילו ְדָמֵריה , ְּ ּּכְ ּ ּ ּ ּ ּ
ָאְרחֹוי ְדאֹוַרְייָתא   .ּבְ

א ֲח ַאְבָרָהםּתָ ר ְיַצֶוה ֶאת )בראשית יח(, ִּדְכִתיב, ֵזי ַמה ָאַמר ּבְ יו ְלַמַען ֲאׁשֶ י ְיַדְעּתִ ּ ּכִ
ָפט ְמרו ֶדֶרך ְיָי ַלֲעׂשֹות ְצָדָקה וִמׁשְ יתֹו ַאֲחָריו ְוׁשָ ָניו ְוֶאת ּבֵ ּּבָ ּ ּ ְּוַעל ָדא ַההוא ְזכו ָקְייָמא . ְּ ּ ּ

ל ָמא י ּכָ ַההוא ַעְלָמא ְלַגּבֵ ֵּליה ּבְ   .ֵּריהֹון ְדִדיָנאּ
ּבֶֹקר ְזַרע ֶאת ַזְרֶעך ך ּבַ ָוְבִגין ּכָ ְ ח ָיֶדך, ּ ּנַ יֹוֵמי ְדִזְקָנה, ְָוָלֶעֶרב ַאל ּתַ ֲּאִפילו ּבְ ְּדִאיהו , ּ ּ

לא יימא כבר אשתדלית ודי לי או כבר אשתדלית ולא יכילנא והשתא (ִזְמָנא ְדִסיב ַבר ָנׁש 
ַהאי  ַמה ּכְ)דאנא סיב לית אנא בעי ועם כל דא ּבֹוק ִמְלאֹוָלָדא ּבְ ח ָיֶדך ָלא ִיׁשְ ּנַ ִּתיב ַאל ּתַ ָ

ר ַהֶזה אֹו ֶזה ִלְפֵני ָהֱאלִהים, ַמאי ַטְעָמא. ַעְלָמא ִגין ְדָלא ֵתַדע ֵאיֶזה ִיְכׁשַ ּּבְ ִגין . ּ ּבְ
ַההוא ַעְלָמא ִגיֵניה ּבְ ִּדיקומון ּבְ ּ ּ ּ ּ.  

ִתיב  ה ַנֲחַלת ְי)תהלים קכז(ְּוַעל ָדא ּכְ ִנים ִהּנֵ ָמָתא ִסְטָרא ְדַעְלָמא , ָי ּבָ ָּדא ְצרֹוָרא ְדִנׁשְ
ַההוא ַנֲחַלת ְיָי, ְדָאֵתי ּוְלַהאי ַנֲחָלה ַמאן ָזֵכי ֵליה ְלַבר ָנׁש ְלַאָעָלא ּבְ ּ ִנים, ּ ִנין . ּבָ ִּאינון ּבְ

ר ָנׁש ְדָזֵכי לֹון ְדיֹו, ָּזָכאן ֵליה ְלַנֲחַלת ְיָי ָאה ַההוא ּבַ ְּוַעל ָדא ַזּכָ ּ ּ ִליף לֹון ָאְרחֹוי ּ
ָמר ָמה ְדִאּתְ   :ְּדאֹוַרְייָתא ּכְ

ְגֵדי ַאְלְמנוָתה ֵמָעֶליָה ְוגו ַסר ּבִ ַּוּתָ א ֲחֵזי', ּ ת ּכֵֹהן ֲהַות, ּתָ ָמר ּבַ ך , ּתָ ְְוִכי ַסְלָקא ַדְעּתָ

ִגין ְלַאְזָנָאה ִעם ָחמוָה ְּדִאיִהי ָאְזָלא ּבְ ַחת , ּ ּכְ ּתַ ְּדָהא ִאיִהי ְצִניעוָתא ִאׁשְ ִדירּ ה ּתָ ֶּאָלא . ּּבָ
ִּאיִהי ַצֶדֶקת ֲהַות וְבָחְכָמה ָעְבַדת ַהאי יה, ּ ְרָמה ְלַגּבֵ ְּדָהא ִאיִהי ָלא ַאְפָקַרת ּגַ ּ ִגין , ּ ֶּאָלא ּבְ

ַלת ּכָ ד . ִּדיִדיָעה ָיְדַעת ְוָחְכְמָתא ִאְסּתַ יה ְלֶמְעּבַ ְּוַעל ָדא ִאיִהי ָאַתת ְלַגּבֵ ּ ִטיבו )עמיה(ּ
ִעְסָקא ָדא)להדיה(ּל ָדא ָאַתת ְוַע, ּוְקׁשֹוט ְדַלת ּבְ ּתַ   .ּ ְוִאׁשְ

  ב''דף קפח ע
א ֲחֵזי ִעְסָקא ָדא, ּתָ ְדַלת ּבְ ּתַ ִגין ְדִאיִהי ָיְדַעת ְיִדיָעה ְוִאׁשְ ּּבְ ִריך הוא ֲעַבד . ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ

ַרת ִמָיד ַההוא עֹוָבָדא ְוִאְתֲעּבְ ן ּבְ ּמָ ִּסיוָעא ּתַ ּּ יה) ב''פח עדף ק(ְּוֹכָלא ֲהָוה . ּ ְוִאי ֵתיָמא . ִּמּנֵ
ָתא אֹוֲחָרא ִנין ֵמִאּתְ ִריך הוא ִאינון ּבְ א ּבְ אי ָלא ַאְייֵתי קוְדׁשָ ַּאּמַ ּ אי ִמן ָדא, ְּ ֶּאָלא . ַּאּמַ

ָתא ָאֳחָרא   .ַּוַדאי ִאיִהי ִאְצְטִריָכא ְלעֹוָבָדא ָדא ְוָלא ִאּתְ
ֵני ַז ְייהו ִאְתּבְ ין ֲהוו ְדִמּנַ ֵרין ְנׁשִ ּּתְ ּ ֹלֹמה , ְּרָעא ִדיהוָדהּ א וׁשְ ְייהו ָדִוד ַמְלּכָ ְּוֲאתו ִמּנַ ּ ּ ּ

יָחא א ְמׁשִ א וַמְלּכָ ַגְווָנא ְדָדא. ַּמְלּכָ ין ָדא ּכְ ֵרין ְנׁשִ ְּוִאֵלין ּתְ ּ ֲעַלְייהו , ּ ָמר ְורות ְדִמיתו ּבַ ּּתָ ּ ּ ּ
ַקְדִמיָתא ְדלו ְלעֹוָבָדא ָדא, ּבְ ּתַ ְּוִאינון ִאׁשְ ּ ּ.  

ְד ּתַ ָמר ִאׁשְ יר ִלְבנֹוי ְדִמיתוּּתָ י ָחמוָה ְדִאיהו ָקִריב ַיּתִ ַּלת ְלַגּבֵ ּ ּ ַמאי ַטְעָמא ִאיִהי . ּ
יה ְדַלת ְלַגּבֵ ּתַ ִּאׁשְ ה, ּ ָנה לֹו ְלִאּשָׁ ָלה ְוִהיא ֹלא ִנּתְ י ָגַדל ׁשֵ י ָרֲאָתה ּכִ ּוְבִגין ָדא . ִּדְכִתיב ּכִ ּ

י ָחמוָה עֹוָבָדא ָדא ְלַגּבֵ ְדַלת ּבְ ּתַ ִּאׁשְ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]393דף [ -ּ

יה ְדֹבַעז ִדְכִתיבּרו עֹוָבָדא ָדא ְלַגּבֵ ְדַלת ּבְ ּתַ ֲעָלה וְלָבַתר ִאׁשְ ּת ִמית ּבַ ּ ּ ּ ּ ַגל )רות ג(, ּ  ַוּתְ
ב ּכָ ׁשְ לֹוָתיו ַוּתִ ֲהֵדיה וְלָבַתר אֹוִליַדת ֵליה ְלעֹוֵבד. ַמְרּגְ ְדַלת ּבַ ּתַ ְּוִאׁשְ ּ ּ אי . ּ ְוִאי ֵתיָמא ַאּמַ

ָתא ָאֳחָרא ָתא ָאֳחָרא, ָלא ָנִפיק עֹוֵבד ֵמִאּתְ ֶּאָלא ַוַדאי ִהיא ִאְצְטִריַכת ְוָלא ִאּתְ ֵרין . ּ ּוִמּתְ
ְכִליל ַזְרָעא ִדיהוָדה ּתַ ִני ְוִאׁשְ ִּאֵלין ִאְתּבְ ד ִטיבו ִעם , ּ רות ָעְבדו ְלֶמְעּבַ ַכׁשְ ְּוַתְרַוְוְייהו ּבְ ּ ּ ּ
ָנא ַעְלָמא ְלָבַתר ּקְ   .ִּאינון ֵמיַתָייא ְלִאְתּתַ

ָמה ְד ָמר ְּוָדא הוא ּכְ ָבר ֵמתו)קהלת ד(ִאּתְ ּכְ ִתים ׁשֶ ַח ֲאִני ֶאת ַהּמֵ ּבֵ ד ֲהוו , ּ ְוׁשַ ְּדָהא ּכַ ּ
ָבָחא  הו ׁשְ ַקְדִמיָתא ָלא ֲהָוה ּבְ ַּחִיין ּבְ ְדלו , )ח ולבתר הוה בהו שבחא''ז(ּ ּתַ ְּוַתְרַווְייהו ִאׁשְ ּ ּ
ד ִטיבו וְקׁשֹוט ִעם ִאּנון ֵמיַתָייא ְּלֶמְעּבַ ּ א ּבְ, ּ ַההוא עֹוָבָדא ְוֹכָלא ְּוקוְדׁשָ ִּריך הוא ִסֵייַע ּבְ ּ ּּ ְ

ְדָקא ָיאֹות אֹוַרְייָתא ְיָמָמא ְוֵליְלָיא. ֲהָוה ּכְ ַדל ּבְ ּתַ ָאה ִאיהו ַמאן ְדִאׁשְ ַּזּכָ ּ ָמה ְדַאּתְ . ּ ּכְ
תוב ּבֹו)יהושע א(, ָאֵמר ָכל ַהּכָ ֹמר ַלֲעׂשֹות ּכְ ׁשְ י ָאז ּ ְוָהִגיָת בֹו יֹוָמם ָוַלְיָלה ְלַמַען ּתִ  ּכִ

ְצִליַח ֶאת ְדָרֶכיך ְוגו ָּתַ ּ':  
ְּויֹוֵסף הוַרד ִמְצַרְיָמה ַוִיְקֵנהו פֹוִטיַפר ְוגו ּ איהו אמר , מה כתיב לעיל ויכר יהודה ויאמר(. 'ּּ

תאומין הוו מקדמת . וכתיב והנה תאומים בבטנה. ועל דא ויכר יהודה', לגבי אבוי הכר נא וגו
בגין , אמר רבי אבא. אלא בנין אחרנין אתילידו. לא אשתמע הכי, רבי חזקיה אמר. דנא אחין הוו

ויהי כמשיב ידו והנה יצא אחיו , תא חזי מה כתיב. כך אשתדלת לאשכחא אובדא דאתאביד
רמז הכא פריצותא קדמאה דפריץ ההוא דמית עליה משמע דכתיב . ותאמר מה פרצת עליך פרץ

ובגין כך פריצותא תעביד בשאר עמין פרצת עליך פריצותא בגין דאצטריכת לאטרחא למרך 
ולבתר דכל עובדא דיהודה אתמר . ועל דא ויקרא את שמו פרץ. עובדי עבודת כוכבים ומזלות

דאי יהודה הוה אמר נהדר ליה לאבונא הוו . ואיהו גרים ליה לכל האי. דיהודה זבין ליה ליוסף
תר דאתגלי מאחוי ואתא לב. עבדין ליה אחוי הס ועל דא נחתו ליה אחוי משלטנותא דעליהו

ִריך הוא . ּ ַמאי הוַרד)עליה כל דא אהדר ואמר ויוסף הורד מצרימה א ּבְ ם קוְדׁשָ ּכַ ְּדִאְסּתַ ּ ְּ

ָתִרים ִדְכִתיב ין ַהּבְ ַההוא עֹוָבָדא ְלַקְייָמא ְגֵזָרה ִדיֵליה ִדְגַזר ּבֵ ּּבְ ּ ּ ַדע )בראשית טו(, ּ  ָידֹוַע ּתֵ
י ֵגר ִיְהֶיה ַזְרֲעך ְוגו ַּוִיְקֵנהו פֹוִטיַפר ִלְסַטר ֲחָטָאה ָקָנה ֵליה. 'ָּכִ ּּ ּ.  

א ֲחֵזי. ּ ָהֹאֵמר ַלֶחֶרס ְוֹלא ִיְזָרח וְבַעד ּכֹוָכִבים ַיְחּתֹם)איוב ט(, ָּפַתח ְוָאַמר ְבָעה , ּתָ ׁשִ
ְרִקיָעא ִריך הוא ּבִ א ּבְ ּּכְֹכַבָיא ֲעַבד קוְדׁשָ ּמָ, ְּ יה ּכַ ְּוָכל ְרִקיָעא וְרִקיָעא ִאית ּבֵ ין ּ ׁשִ ּמָ ה ׁשַ
ִריך הוא א ּבְ א ֵליה ְלקוְדׁשָ ׁשָ ּמָ ין ְלׁשַ ְּמַמּנִ ּ ְּ.  

א ְלָמאֵריה ּמוׁשָ א ְדֵלית ֵליה פוְלָחָנא ְוׁשִ א אֹו ְמַמּנָ ׁשָ ּמָ ִגין ְדֵלית ָלך ׁשַ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּּ ל , ְ ְוָקְייֵמי ּכָ
יה א ְדִאְתַפְקָדא ּבֵ ּמוׁשָ ַּחד ְוַחד ַעל ַההוא ׁשִ ּ ּ אְוָכל ַחד ָיַד, ּּ ׁשָ ּמָ יה ְלׁשַ   .ּע ֲעִביְדּתֵ

א ל עֹוָבֵדיהֹון ִדְבֵני ָנׁשָ ַעְלָמא ַעל ּכָ ָדן ּבְ ִליחוָתא ְדָמֵריהֹון ְוִאְתַפּקְ ׁשְ י ּבִ ׁשֵ ּמְ הֹון ְמׁשַ ִּמּנְ ּּ ,
ִחין ֵליה ְוִאינון  ּבְ הֹון ְדָקא ְמׁשַ ּוִמּנְ ּ ּ יָרָתא)הא(ּ ָדן ַעל ׁשִ ב ְדִאינון . ּ ִאְתַפּקְ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ

ַהאיִא ָדן ּבְ ָחן ֵליה , ְּתַפּקְ ּבְ ַמָייא ְוֹכָכִבין וַמָזֵלי ְדֻכְלהו ָלא ְמׁשַ ׁשְ ל ֵחיָלא ּבִ ֵּלית ָלך ּכָ ּ ּ ּּ ּ ְ

ִריך הוא א ּבְ ְּלקוְדׁשָ ְּ.  



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]394דף [ -ּ

  א''דף קפט ע
ְרָיין ִלְתַלת ִסְטֵרי  ַלת ִסְטִרין ַמּשִׁ ן ּתְ ֵדין ִאְתַפְרׁשָ א ְדָעאל ֵליְלָיא ּכְ ְעּתָ ׁשַ ְּדָהא ּבְ ּ , ַעְלָמאּ

ן ַעל  ּוְבָכל ִסְטָרא ְוִסְטָרא ֶאֶלף ַאְלִפין ְוִרּבֹוא ִרְבָבן ְוֻכְלהו ְמַמּנָ יָרָתא) א''דף קפט ע(ּּ   .ׁשִ
ְרָיין ִאינון ַלת ַמּשִׁ א ֲעַלְייהו ְוָקְייָמא ֲעַלְייהו, ּּתְ א ְמַמּנָ ְּוַחד ֵחיָוָתא ַקִדיׁשָ ּ ְּוֻכְלהו ָקא , ּ ּ

ָחן ֵליה ְלקוְדׁשָ ּבְ ְּמׁשַ ִריך הוא ַעד ְדָאֵתי ַצְפָראּ ּא ּבְ ּ ד ָאֵתי ַצְפָרא, ְ ל ִאינון ְדִבְסַטר , ּכַ ּּכָ ּ
ָּדרֹום ְוָכל ּכְֹכַבָיא ְדָנֲהֵרי ָמה ְדַאּתְ , ּ ִריך הוא ּכְ א ּבְ יָרָתא ְלקוְדׁשָ ָחן ְוָאְמֵרי ׁשִ ּבְ ְלהו ְמׁשַ ּּכֻ ּ ְּ ּ

ָרן ַיַחד ּכְֹכֵבי ֹבֶקר ַוָיִר)איוב לח(, ָאֵמר ֵני ֱאֹלִהיםּ ּבְ ל ּבְ ָרן ַיַחד ּכְֹכֵבי ֹבֶקר. ּיעו ּכָ ִּאֵלין , ּבְ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ּּכְֹכַבָיא ְדִבְסַטר ָדרֹום ּכְ ּבֶֹקר)בראשית יט(, ּ ם ַאְבָרָהם ּבַ ּכֵ ל . ּ ַוַיׁשְ ַּוָיִריעו ּכָ ּ

ֵני ֱאלִהים יִמי, ּבְ ִלילו ּבִ ָמאָלא ְדִאְתּכְ ִּאֵלין ִאינון ְדִבְסַטר ׂשְ ּ ּ ּ   .ָנאּ
ִריך הוא , ּוְכֵדין ַצְפָרא ָנִהיר א ּבְ ָחן ֵליה ְלקוְדׁשָ ּבְ יָרָתא וְמׁשַ ָרֵאל ָנְטֵלי ׁשִ ְּוִיׂשְ ּ ּ ְּ

יָמָמא יָמָמא, ּבִ ַלת ִזְמִנין ּבִ ַלת ִזְמִנין ְדֵליְלָיא, ּתְ ְּוָקְייִמין ִאֵלין ָלֳקֵביל ִאֵלין. ָּלֳקֵבל ּתְ ּ ,
ַלק ְיָקָרא ְדקוְדׁשָ ַּעד ְדִיְסּתַ ּ ְדָקא ְיאותּּ יָמָמא וְבֵליְלָיא ּכְ ִריך הוא ּבִ ּא ּבְ ּ ּ ִריך , ְ א ּבְ ְְוקוְדׁשָ ּ

ית ִאֵלין ׁשִ הו ּבְ ַלק ּבְ ּהוא ִאְסּתַ ּּ ּ.  
ִגין  א ּבְ ָרֵאל ְלַתּתָ א ְדָקְייָמא ֲעַלְייהו ְלֵעיָלא ָקְייָמא ַעל ִיׂשְ ַּההוא ֵחיָוָתא ַקִדיׁשָ ּ ּ ּ

ְדָקא ְיאות ְּלַאְתָקָנא ּכָֹלא ּכְ ה . ּ ִתיב ּבָ ן ֶטֶרף )משלי לא(ַּמה ּכְ ּתֵ עֹוד ַלְיָלה ַוּתִ ָקם ּבְ  ַוּתָ
יְרָיין ִדְלֵעיָלא. ְּלֵביָתה ְוֹחק ְלַנֲערֹוֶתיָה ן ֶטֶרף ְלֵביָתה ִאֵלין ִאינון ַמּשִׁ ּתֵ ַּוּתִ ּ ְוֹחק , ּּ

א ָרֵאל ְלַתּתָ ְרָיין ְדִיׂשְ ְּלַנֲערֹוֶתיָה ִאֵלין ַמּשִׁ ך ְיָק, ּ ְוְבִגין ּכָ ַלק ּ ִריך הוא ִאְסּתַ א ּבְ ָּרא ְדקוְדׁשָ ּ ְּ

א ּתָ ל ִסְטִרין ֵמֵעיָלא וִמּתַ ְּוַעל ָדא ּכָֹלא ֲהָוה . ִּמּכָ ְרׁשוֵתיה ַקְייָמא)א הוא''ס(ּ ּ ּבִ ְּוֹכָלא , ּ
ְרעוֵתיה ִּאיהו ּבִ ּ ְמעֹון ָאַמר.  ָהאֹוֵמר ַלֶחֶרס ְולא ִיְזָרח)איוב ט(. ּ י ׁשִ ד ּוְבַע. ָּדא יֹוֵסף, ִרּבִ
ֲחִוים ִלי, ּכֹוָכִבים ַיְחּתֹום ּתַ ר ּכֹוָכִבים ִמׁשְ הו ַוֲאַחד ָעׂשָ ִּאֵלין ִאינון ֲאחֹוי ִדְכִתיב ּבְ ּ ּ ָּדָבר . ּ

ר ָנא, ָּדא ַיֲעֹקב, ַאֵחר ָהאֹוֵמר ַלֶחֶרס א ְדָאְמרו לֹו ַהּכֶ ְעּתָ ׁשַ ּּבְ א , ְולא ִיְזָרח. ּ ְעּתָ ׁשַ ּבְ
א ִמּנֵ ִכיְנּתָ ְלַקת ׁשְ ים ְנהֹוָרא , ּוְבַעד ּכָֹכִבים ַיְחּתֹום. ּיהְּדִאְסּתַ ם ְוַאְסּתִ נֹוי ִאְתַחּתַ ִגין ּבְ ּבְ

ִּדיֵליה ִגין ְדיֹוֵסף ִאְתָפַרׁש ֵמֲאבֹוי, ּ ך ְוֹכְכַבָיא ָלא ְנִהירו ּבְ א ִאְתַחׁשַ ְמׁשָ ּׁשִ ּ ּ א ֲחֵזי. ְ , ְוּתָ
ֵּמַההוא יֹוָמא ְדַההוא עֹוָבָדא ְדיֹוֵסף ַאר ֲאֵבָלא ִּאְתְפַרׁש ַיֲעֹק, ּ ּתָ א ְדַעְרָסא ְוִאׁשְ ּמוׁשָ ּב ִמּשִׁ ּ

ׂשֹוָרה ְדיֹוֵסף ר ּבְ ּשַׂ ַּעד ַההוא יֹוָמא ְדִאְתּבַ ּ:  
ֵבית ֲאדֹוָניו ְוגו י יֹוֵסי ָפַתח. 'ַוְיִהי ְיָי ֶאת יֹוֵסף ַוְיִהי ִאיׁש ַמְצִליַח ַוְיִהי ּבְ  )תהלים לז(, ִּרּבִ

י ה ָפט ְוֹלא ַיֲעֹז' ּכִ ָמרוּאֹוֵהב ִמׁשְ ַאְבָרָהם. ּב ֶאת ֲחִסיָדיו ְלעֹוָלם ִנׁשְ ַּהאי ְקָרא אוְקמוָה ּבְ ּ ,
ִתיב, ֶאת ֲחִסיָדיו ָמר, ֲחִסידֹו ּכְ   .ְוָהא ִאּתְ
א ֲחֵזי ָכל ֲאַתר ְדַצִדיַקָיא ָאְזֵלי, ּתָ ּּבְ ִביק לֹון, ּ ִריך הוא ָנִטיר לֹון ְוָלא ׁשָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ .
ם)תהלים כג(, ָּדִוד ָאַמר ְבְטך  ּגַ ִדי ׁשִ ה ִעּמָ י ַאּתָ ֵגיא ַצְלָמֶות ֹלא ִאיָרא ָרע ּכִ י ֵאֵלך ּבְ ָ ּכִ ְ

ך ְוגו ַעְנּתְ ָוִמׁשְ ָכל ֲאַתר ְדַצִדיַקָיא ָאְזֵלי. 'ּ ּּבְ ִביק לֹון, ּ הֹון ְוָלא ׁשָ א ָאְזָלא ִעּמְ ִכיְנּתָ   .ׁשְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]395דף [ -ּ

ֵגיא ַצְלָמֶות ְוָנֲחתו ֵליה ְלִמְצַרִים ּיֹוֵסף ָאַזל ּבְ ִכיְנ, ּ יהׁשְ ֲּהָדא הוא . ָּתא ֲהַות ִעּמֵ
ָכל ַמה ְדֲהָוה ָעִביד ֲהָוה ַמְצַלח . ַוְיִהי ְיָי ֶאת יֹוֵסף, ִּדְכִתיב א ּבְ ִכיְנּתָ יה ׁשְ ּוְבִגין ְדֲהַות ִעּמֵ ּ ּ ּ
יֵדיה ַגְווָנא ָאֳחָרא. ּּבִ ַבע ֵליה ָמאֵריה ּבְ יֵדיה ְוֲהָוה ּתָ ְּדָאִפילו ַמאי ְדֲהָוה ּבִ ּ ּ ּ ְַהֵפך ֲהָוה ִמְת, ּּ ּ

יה יֵדיה ְלַההוא ַגְווָנא ִדְרעוָתא ְדָמאֵריה ֲהָוה ָרֵעי ּבֵ ּּבִ ּ ּ ּ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּ י , ּכְ ַּוַיְרא ֲאדֹוָניו ּכִ
ָידֹו ה ְיָי ַמְצִליַח ּבְ ר הוא עֹוׂשֶ ָידֹו ַוַדאי, ְּיָי ִאּתֹו ְוָכל ֲאׁשֶ י ְיָי ִאּתֹו, ַּמְצִליַח ּבְ   .ּכִ

א ֲחֵזי ִתיבַּוֵיַדע , ּתָ י ְיָי ִאּתֹו ָלא ּכְ ֶּאָלא ַוַיְרא ֲאֹדָניו, ֲאֹדָניו ּכִ ֵעינֹוי ֲהָוה ָחֵמי , ּ ְּדָהא ּבְ
יֵדיה ִריך הוא ָעִביד ּבִ א ּבְ ָכל יֹוָמא ְדקוְדׁשָ ין ּבְ ּעֹוָבָדא ְדִנּסִ ּ ּ ית , ְּ ְְוַעל ָדא ַוְיָבֶרך ְיָי ֶאת ּבֵ ּ

ְגַלל יֹוֵסף ְצִרי ּבִ ִריך. ַהּמִ א ּבְ ְקוְדׁשָ ּ הוא ָנִטיר לֹון ְלַצִדיַקָיא וְבִגיֵנהֹון ָנַטר לֹון ּ ּ ּ
יַעָיא ִגיֵנהֹון ְדַצִדיַקָיא, ְלַרּשִׁ ְרִכין ּבְ יַעָיא ִמְתּבָ ְּדָהא ַרּשִׁ ּ ִתיב. ּ ַגְווָנא ָדא ּכְ  )שמואל ב ו(, ּכְ

ֲעבור ֲארֹון ָהֱאלִהי ם י ּבַ ּתֵ ית עֹוֵבד ֱאדֹום ַהּגִ ַּוְיָבֶרך ְיָי ֶאת ּבֵ ְ.  
ִגיַנייהו, יַקָיאַּצִד ְרִכין ּבְ ְזָנא , ָּאֳחָרִנין ִמְתּבָ ְּוִאינון ָלא ָיְכלו ְלִאּתְ  )א לאשתזבא''ס(ּ

ְזכוַתְייהו ּּבִ ְּוָהא אוְקמוָה, ּ ִגיֵניה. ּ ֵרך ָמאֵריה ּבְ ּיֹוֵסף ִאְתּבָ ּ ָזָבא , ְ ּתְ ְּוִאיהו ָלא ָיִכיל ְלִאׁשְ
יה וְלָנְפָקא ְלֵחירו ְזכוֵתיה ִמּנֵ ּּבִ ּ ּ ּ ּ.  

  ב''דף קפט ע
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר  ֵבית ַהּסַֹהר ּכְ ּוְלָבַתר ָאִעיל ֵליה ּבְ ְרֶזל )תהלים קה(ּ ֶבל ַרְגלֹו ּבַ ּ ִעּנו ַבּכֶ

ָאה ַנְפׁשֹו ל ַאְרָעא , ּבָ ְלֵטיה ַעל ּכָ ִריך הוא ַאִפיק ֵליה ְלֵחירו ְוׁשַ א ּבְ ַּעד ִדְלָבַתר קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּּ ְ

ך ּכְ. ְדִמְצָרִים ְוְבִגין ּכָ ָמרו) ב''דף קפט ע(ִתיב ְולא ַיֲעֹזב ֶאת ֲחִסיָדיו ְלעֹוָלם ּ ֲחִסידֹו , ִּנׁשְ
ָמר ִתיב ְוִאּתְ ִריך הוא ָאִגין ֲעַלְייהו ְדַצִדיַקָיא. ּכְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ ּ ַעְלָמא ֵדין וְבַעְלָמא ְדָאֵתי, ְּ . ּּבְ

ְמחו ָכל חֹוֵסי ָבך ְלעֹוָלם ְי)תהלים ה(, ִּדְכִתיב ְ ְוִיׂשְ נו ְוָתֵסך ָעֵלימו ְוַיְעְלצו ְבך אֹוֲהֵבי ּ ַָרּנִ ְּ ּ ּ
ֶמך   :ָׁשְ

ת ֲאֹדָניו ֶאת ֵעיֶניָה ֶאל יֹוֵסף א ֵאׁשֶ ּשָׂ ַּוְיִהי ַאַחר ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה ַוּתִ י ִחָייא ָפַתח . ּ ִּרּבִ ּ
מֹו)תהלים קג(, ְוֲאַמר י ְדָברֹו ִלׁשְ ּבֹוֵרי ֹכַח עֹוׂשֵ ְרכו ְיָי ַמְלָאָכיו ּגִ קֹול ְדָברֹוּ ּבָ א ֲחֵזי. ַּע ּבְ , ּתָ

ָרא ֵמחֹובֹוי ּמְ ה ִאְצְטִריך ֵליה ְלַבר ָנׁש ְלִאְסּתַ ּמָ ּּכַ ָנא, ְ ּקְ ֹאַרח ִמְתּתַ ְוְלֵמיַהך ּבְ ִגין ְדָלא . ּ ּּבְ
ִּיְסֵטי ֵליה ַההוא ֵיֶצר ָהָרע ל יֹוָמא ְויֹוָמא, ּ ְּדִאיהו ְמַקְטְרָגא ֵליה ּכָ ּ ָמר, ּ ָמה ְדִאּתְ   .ּכְ

ִדירּוְבִג ּין ְדִאיהו ְמַקְטְרָגא ֵליה ּתָ ּ ָפא ֲעֵליה, ּ ּקְ ר ָנׁש ְלִאְתּתַ ֵעי ּבַ ְלָקא ֲעֵליה , ּּבָ ּוְלִאְסּתַ ּּ
יפו ּקִ ֲאַתר ּתָ ַבר ֲעֵליה. ּּבְ ְּדָבֵעי ְלֶמֱהֵוי ּגָ ֲאַתר ִדְגבוָרה, ּ ָפא ּבְ ּתְ ּתַ ּוְלִאׁשְ ּ ִגין ְדַכד ַבר ָנׁש . ּ ּּבְ
ֵדין ִא, ִּאְתַקף ֲעֵליה בוָרהּכְ ְסַטר ּגְ ּיהו ּבִ ָפא, ּ ּקְ יה ְלִאְתּתַ ק ּבֵ ְּוִאְתָדּבַ ּוְבִגין ְדַההוא ֵיֶצר . ּ ּ ּ

יף ּקִ יף ִמיֵניה, ָהָרע ּתַ ּקִ ֵעי ַבר ָנׁש ִדיֵהא ּתַ ּּבָ ּ.  
פו ֲעֵליה ּקְ א ְדִאְתּתַ ֵני ָנׁשָ ְּוִאֵלין ּבְ ּ ּ ּבֹוֵרי ֹכַח, ּ ָחא ִזיָנא ִעם ִזיֵנ, ִּאְקרון ּגִ ּכְ ּתַ . ּיהְלִאׁשְ

ִריך הוא א ּבְ ְּוִאֵלין ִאינון ַמְלָאָכיו ְדקוְדׁשָ ּ ּ ְּ ָיא, ּ ְטָרא ִדְגבוָרה ַקׁשְ ָפא , ְּדַאְתָיין ִמּסִ ּקְ ְלִאְתּתַ
י ְדָברֹו, ֲּעֵליה ּבֹוֵרי ּכַֹח עֹוׂשֵ ְרכו ְיָי ַמְלָאָכיו. ּגִ יֹוֵסף, ּּבָ ִרית , ּכְ ְּדִאְקֵרי ַצִדיק ְוִגּבֹור ְוָנַטר ּבְ ּ
ַגֵויהַּקִדיׁשָ ים ּבְ ּא ְדִאְתְרׁשִ ּ ּ.  



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]396דף [ -ּ

י ֶאְלָעָזר ָאַמר ַּוְיִהי ַאַחר ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה, ִרּבִ ָּהא אוְקמוָה ֲאַתר ָדא ְדֵיֶצר , ַמאי ִהיא, ּ ּ ּ ּ
א ַאַחר ַהְדָבִרים, ָהָרע ְמַקְטֵרג ְּדִאיהו ַדְרּגָ ּ א ְלַקְטָרָגא. ּ ִגין ְדיֹוֵסף ָיַהב ֵליה דוְכּתָ ּּבְ ּ ּ ּ ,

יט ֵליהְּדֲהָוה יֹו ְרֵמיה ְוַקּשִׁ ֲעֵריה ְוַאְתִקין ּגַ ׂשַ ֵּסף ְמַסְלֵסל ּבְ ּ א ַלֵיֶצר , ּ ֵדין ִאְתְיִהיב דוְכּתָ ּּכְ ּ
ל ֲעֵליה, ְּדָאַמר. ָהָרע ְלַקְטְרָגא ּוַמה ֲאבֹוי ְדִאיהו ִמְתַאּבֵ ּ ּ ְרֵמיה, ּ יט ּגַ , ְּויֹוֵסף ְמַקּשִׁ

ֲעֵריה ׂשַ ּוְמַסְלֵסל ּבְ ֵרי, ּ ֵדין ִאְתּגָ א ְוַקְטִריג ֵליהּכְ יה דוּבָ ּ ּבֵ ּ ּ ּ:  
ַּוְיִהי ַאַחר ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה א ֲחֵזי. ּ ַעְלָמא, ּתָ יה ּבְ ח ּבֵ ּגַ ִריך הוא ַאׁשְ א ּבְ ִזְמָנא ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ ּ ְּ ,

ַעְלָמא, ְּלֵמיַדן ָיֵתיה ח ַחָייִבין ּבְ ּכַ ִתיב, ְּוַאׁשְ ַמִים ְוֹלא)דברים יא(, ַמה ּכְ   ְוָעַצר ֶאת ַהּשָׁ
ן ֶאת ְיבוָלה ִּיְהֶיה ָמָטר ְוָהֲאָדָמה ֹלא ִתּתֵ ם ְמֵהָרה, ּ ִגין חֹוִבין ִדְבֵני . ּוְכֵדין ַוֲאַבְדּתֶ ְּדָהא ּבְ ּ

א ַמָיא ְוַאְרָעא ִאְתֲעָצרו, ָנׁשָ ְדָקא ְיאות, ּׁשְ ְּוָלא ָנֲהֵגי ִנּמוֵסיהֹון ּכְ ּ.  
א ֲחֵזי ִּאינון ְדָלא ָנְטרו ְלַהאי ְקָייָמא ְד, ְוּתָ ּ אּ ָרֵאל , ּקוְדׁשָ ין ִיׂשְ ְרֵמי ְפִריׁשו ּבֵ ּּגָ ּ

ַמָיא ַּלֲאבוהֹון ְדִבׁשְ ֲחִויֶתם ָלֶהם, ּ ּתַ ם ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ְוִהׁשְ ם ַוֲעַבְדּתֶ ִגין ִדְכִתיב ְוַסְרּתֶ , ּּבְ
ַמִים ְוֹלא ִיְהֶיה ָמָטר ַמאן ְדָסִגיד ֵלאָלָהא. ּוְכִתיב ְוָעַצר ֶאת ַהּשָׁ ְּדַהאי ִאיהו ּכְ ּ ,  ָאֳחָראּ

א ַהאי ָאת ְקָייָמא ַקִדיׁשָ ר ּבְ ּקֵ ִּדְמׁשַ ּ.  
ְדָקא ָיאֹות ַעְלָמא ּכְ א ִאְתְנִטיר ּבְ ִריך הוא ָיִהיב , ְּוַכד ְקָייָמא ַקִדיׁשָ א ּבְ ֵדין קוְדׁשָ ּּכְ ְּ

ַעְלָמא ְרָכאן ְלֵעיָלא ְלַאְתָרָקא ּבְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּבִ ם ְנָדבֹות ּתָ)תהלים סח(, ּכְ ׁשֶ ִניף  ּגֶ
ה ה כֹוַנְנּתָ ם ְנָדבֹות. ֱָאלִהים ַנֲחָלְתך ְוִנְלָאה ַאּתָ ׁשֶ ם ִדְרעוָתא, ּגֶ ׁשֶ ָּדא ּגֶ ּ ד ִאְתָרֵעי . ּ ּכַ
ָרֵאל ְכְנֶסת ִיׂשְ ִריך הוא ּבִ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְרָכאן, ְּ ּוָבֵעי ַלֲאָרָקא ָלה ּבִ ֵדין ַנֲחָלְתך ְוִנְלָאה , ּ ָּכְ

ה ה כֹוַנְנּתָ   .ַאּתָ
ָרֵאלִא, ַָנֲחָלְתך ִריך הוא, ּינון ִיׂשְ א ּבְ יה ְדקוְדׁשָ ְּדִאינון ַאְחַסְנּתֵ ּ ּ ּ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ְּ , ּכְ

ָרֵאל, ְוִנְלָאה.  ַיֲעֹקב ֶחֶבל ַנֲחָלתֹו)דברים לב( ֶנֶסת ִיׂשְ ַאְרָעא , ָּדא ּכְ ְּדִאיִהי ִנְלָאה ּבְ
י, ָאֳחָרא ּתֵ ם ִדְרעוָתא ִאְתְיִהיב. ָאהּוְכֵדין ִאיִהי ִנְל, ְּדִאיִהי ַצְחָיא ְלִמׁשְ ְּוַכד ַההוא ֶגׁשֶ ּ ּ ,

ה ה ּכֹוַנְנּתָ ֵדין ַאּתָ   .ּכְ

  א''דף קצ ע
ַמָיא ְוַאְרָעא, ְּוַעל ָדא ְלהו ָקְייָמא ַעל ִקיוָמא ָדא, ְוָכל ֵחיֵליהֹון, ׁשְ ּּכֻ ּּ ירמיה (ִּדְכִתיב . ּ

ַמִים ָוָאֶר)לג י ִאם ֹלא ְבִריִתי יֹוָמם ָוַלְיָלה ֻחּקֹות ׁשָ ְמּתִ ֵעי ְלִאְזַדֲהָרא . ץ ֹלא ׂשָ ך ּבָ ִגין ּכָ ּוּבְ ְּ

ָדא ְּוָהא אוְקמוָה, ּבְ ִתיב. ּ ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ ִתיב , ַוְיִהי יֹוֵסף ְיֵפה ֹתַאר ִויֵפה ַמְרֶאה, ּ ּוַבְתֵריה ּכְ ּ
ת ֲאֹדָניו ֶאת ֵעיֶניָה ֶאל יֹוֵסף א ֵאׁשֶ ּשָׂ ָרה ֵאָליו יֹום יֹו. ַוּתִ ַדּבְ י ֶאְלָעָזר ָפַתח . םַּוְיִהי ּכְ ִּרּבִ

ת ָרע ְוגו)משלי ו(, ְוֲאַמר ָמְרך ֵמֵאׁשֶ ִאין ִאינון ַצִדיַקָיא', ָ ִלׁשְ ַּזּכָ ּ א , ּ ְּדָיְדֵעי ָאְרחֹוי ְדקוְדׁשָ ּ ּ
ִריך הוא ּּבְ הו, ְ אֹוַרְייָתא ְיָמָמא ְוֵליְלָיא. ְּלֵמיַזל ּבְ ְדֵלי ּבְ ּתַ ִגין ְדִאינון ִמׁשְ ּּבְ ּ ְּדָכל ַמאן . ּ

אֹוַרְייָתא יֹוֵמי ְוֵליֵליְּד ַדל ּבְ ּתַ ֵרין ָעְלִמין, ִּאׁשְ דף קצ (ְוַעְלָמא , ַּעְלָמא ִעָלָאה, ַאְחִסין ּתְ
ָאה) א''ע ּתָ ָמה, ַאְחִסין ַהאי ַעְלָמא. ּתַ ר ָנׁש ִלׁשְ ה ּבַ ק ּבָ ב ְדָלא ִאְתַעּסַ ַּאף ַעל ּגַ ּ ְוַאְחִסין , ּ

ַּההוא ַעְלָמא ִעָלָאה ד ִאְתַעּסַ, ּ ָמהּכַ ר ָנׁש ִלׁשְ ה ּבַ ּק ּבָ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]397דף [ -ּ

א ֲחֵזי ִתיב, ּתָ ר ְוָכבֹוד)משלי ג(, ַמה ּכְ ֹמאָלה עׁשֶ ׂשְ יִמיָנה ּבִ ּ ֹאֶרך ָיִמים ּבִ ּ ְֹאֶרך ָיִמים . ְ

יִמיָנה ָּאְרָכא ְדַחִיין ִאיהו ְלַעְלָמא ְדָאֵתי, ַּמאן ְדָאִזיל ִליִמיָנא ְדאֹוַרְייָתא, ּּבִ ן . ּ ּמָ ְּדָזֵכי ּתַ
ְּדִאיהו ְיָקָרא ְוִכְתָרא,  ְדאֹוַרְייָתאִליָקָרא ְּלִאְתַעְטָרא ַעל ּכָֹלא, ּ ְּדִכְתָרא ְדאֹוַרְייָתא . ּ

ַההוא ַעְלָמא ִאיהו ּּבְ ר ְוָכבֹוד. ּ ֹמאָלה עׁשֶ ׂשְ ַהאי ַעְלָמא, ּּבִ ק , ּבְ ב ְדָלא ִאְתַעּסַ ְּדַאף ַעל ּגַ ּ
ָמה ה ִלׁשְ ּּבָ עוְתָרא , ּ ַהאי ַעְלָמא ּבְ   .ִויָקָראָּזֵכי ּבְ

ָרֵאל ד ֲאָתא ֵמָהָתם ְלַאְרָעא ְדִיׂשְ י ִחָייא ּכַ ְּדָהא ִרּבִ אֹוַרְייָתא, ּ ַּעד ְדֲהוו ַאְנפֹוי , ָקָרא ּבְ ּ ּ
א ְמׁשָ ׁשִ אֹוַרְייָתא. ְנִהיִרין ּכְ ל ִאינון ְדָלָעאן ּבְ יה ּכָ ְּוַכד ֲהוו ָקְייִמין ַקּמֵ ּ ּ ָּדא , ֲהָוה ָאַמר. ּ
אֹוַרְיי ַדל ּבְ ּתַ ָמהִּאׁשְ ָמה, ָּתא ִלׁשְ ַדל ִלׁשְ ּתַ ְּוָדא ָלא ִאׁשְ ק , ּ ְּוֲהָוה ַצֵלי ַעל ַההוא ְדִאְתַעּסַ ּ ּ

ָמה ִדיר, ִּלׁשְ י ְלַעְלָמא ְדָאֵתי, ְּדֶליהֵוי ָהִכי ּתָ ה . ְוִיְזּכֵ ק ּבָ ְּוַצֵלי ַעל ַההוא ְדָלא ִאְתַעּסַ ּ ּ ּ
ָמה ָמה, ִּלׁשְ ה ִלׁשְ ָקא ּבָ ְּדֵייֵתי ְלִאְתַעּסְ ּ י ְלַחֵיי ָעְלָמאְוִי, ּ   .ְּזּכֵ

אֹוַרְייָתא, יֹוָמא ַחד ְלִמיד ְדֲהָוה ָלֵעי ּבְ ַּוַדאי , ָאַמר. ְּוַאְנפֹוי מֹוִריָקן, ָּחָמא ַחד ּתַ
ֶחְטָאה ִאיהו ְדָנא ְּמַהְרֵהר ּבְ יה. ּ ָּאִחיד ֵליה ְלַקּמֵ ִמִלין ְדאֹוַרְייָתא, ּ יך ֲעֵליה ּבְ ְּוַאְמׁשִ ּּ ַעד , ְ

ב ר ַגֵויהְּדִאְתַייׁשַ ּוֵחיה ּבְ ּ ּ ִּמן ַההוא יֹוָמא וְלָהְלָאה. ּ ֵוי ַעל רוֵחיה, ּ ּׁשַ ּ ַתר , ּ ְּדָלא ִיְרדֹף ּבָ ּ
ין יׁשִ ִּאינון ִהְרהוִרין ּבִ ָמה, ּ אֹוַרְייָתא ִלׁשְ ַדל ּבְ ּתַ ְּוִיׁשְ ּ.  

י יֹוֵסי יה, ָאַמר ִרּבִ ין ַאְתָיין ְלַגּבֵ יׁשִ ד ָחֵמי ַבר ָנׁש ְדִהְרהוִרין ּבִ ּּכַ ּ אֹוַרְייָתא, ּ ק ּבְ , ִיְתַעּסַ
יה ּוְכֵדין ִיְתַעְברון ִמּנֵ ּ י ֶאְלָעָזר. ּ י ֵליה ְלַבר , ָאַמר ִרּבִ א ָאֵתי ְלִמְפּתֵ יׁשָ ד ַההוא ִסְטָרא ּבִ ּּכַ ּ

י אֹוַרְייָתא, ָנׁש יך ֵליה ְלַגּבֵ ְּיֵהא ָמׁשִ יה, ְ ְּוִיְתְפַרׁש ִמּנֵ ּ.  
א ֲחֵזי ִניָנן, ּתָ ִריך הוא ְּדַכד ַהאי , ְּדָהא ּתָ א ּבְ יה ְדקוְדׁשָ א ָקְייָמא ַקּמֵ ִּסְטָרא ִביׁשָ ּ ְּ

ין יׁשִ ִגין עֹוָבִדין ּבִ ִריך הוא ָחס ַעל ַעְלָמא. ְלַאְסָטָאה ַעל ַעְלָמא ּבְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְוָיִהיב , ְּ
א יה, ֵעיָטא ִלְבֵני ָנׁשָ ָזָבא ִמּנֵ ּתְ ְלָטָאה ֲעֵליהֹון ְוָלא ַע. ְּלִאׁשְ , ל עֹוָבֵדיהֹוןְוָלא ָיִכיל ְלׁשַ
ּוַמאי ִאיהו ֵעיָטא אֹוַרְייָתא, ּ ְדָלא ּבְ ּתַ יה, ְּלִאׁשְ ָזבו ִמּנֵ ּתֵ ְּוִאׁשְ י )משלי ו(, ִּדְכִתיב, ְמָנָלן. ּ  ּכִ

ֵּנר ִמְצָוה ְותֹוָרה אֹור ְוֶדֶרך ַחִיים ּתֹוְכחֹות מוָסר ּ ת ָרע . ְ ָמְרך ֵמֵאׁשֶ ְתֵריה ִלׁשְ ִתיב ּבַ ַָמה ּכְ ּ
  .ּן ָנְכִרָיהֵמֶחְלַקת ָלׁשֹו

ִריך . ִסְטָרא ָאֳחָרא, ְּוָדא הוא ִסְטָרא ְמָסֲאָבא א ּבְ יה קוְדׁשָ ִדיר ַקּמֵ ְְדִאיִהי ָקְייָמא ּתָ ּ ּ
א, ּהוא א. ְּלַאְסָטָאה ַעל חֹוֵביהֹון ִדְבֵני ָנׁשָ א ִלְבִני ָנׁשָ ִדיר ְלַאְסָטָאה ְלַתּתָ . ְוָקְייָמא ּתָ

ִדיר ְלֵעיָלא ִגין, ָקְייָמא ּתָ אּבְ ָרא חֹוֵביהֹון ִדְבִני ָנׁשָ . ּוְלַאְסָטָאה לֹון ַעל עֹוָבֵדיהֹון, ּ ְלַאְדּכָ
ְרׁשוֵתיה ּוְבִגין ְדִאְתְיִהיבו ּבִ ּ ּ ּ ָמה ְדֲעַבד ֵליה ְלִאיֹוב, ּ ּּכְ ּ ּ.  

ָכל ַמה ְדֲעָבדו ָרא חֹוֵביהֹון ּבְ ְּוֵכן ָקְייָמא ֲעַלְייהו ְלַאְסָטָאה וְלַאְדּכָ ּ ּ ִאינון ִזְמִנ, ּ ין ּּבְ
ִדיָנא ִריך הוא ָקְייָמא ֲעַלְייהו ּבְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ָרא . ְּ ֵדין ָקִאים ְלַאְסָטָאה לֹון וְלַאְדּכָ ּּכְ

ָרֵאל. חֹוֵביהֹון ִריך הוא ָחס ֲעַלְייהו ְדִיׂשְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ יה, ְּ ָזָבא ִמּנֵ ּתְ . ְּוָיַהב לֹון ֵעיָטא ְלִאׁשְ
ה יֹוָמא ְד, ּוְבּמָ ֹוָפר ּבְ ּשׁ ָנהּבַ ֵלַח ְדָיֲהִבין ֵליה, ֹראׁש ַהּשָׁ ּתַ ׁשְ ִעיר ַהּמִ ׂשָ ּוְביֹוָמא ְדִכפוֵרי ּבְ ּ ּ ּּ ּ ,

ְייהו א ִמּנַ ִגין ְלִאְתְפָרׁשָ ּּבְ ַההוא חוָלֵקיה, ּ ְדָלא ּבְ ּתַ ּוְלִאׁשְ ּ ּ ּ ְּוָהא אוְקמוָה, ּ ּ.  
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א ֲחֵזי ִתיב, ּתָ אֹול ְצָעֶד)משלי ה(, ַמה ּכְ ּוְבָרָזא . ּיָה ִיְתמֹוכו ַרְגֶליָה יֹוְרדֹות ָמֶות ׁשְ
ִתיב ִּדְמֵהיְמנוָתא ַמה ּכְ לֹום)משלי ג(, ּ ְּוִאֵלין ִאינון . ּ ְדָרֶכיָה ַדְרֵכי נֹוַעם ְוָכל ְנִתיבֹוֶתיָה ׁשָ ּ

ִביִלין ְדאֹוַרְייָתא ָּאְרִחין וׁשְ לֹום ְוַהאי ָמְות. ְּוֹכָלא ַחד, ּ ְּוֹכָלא ִהפוָכן ָדא ִמן ָדא, ַהאי ׁשָ ּ ּ ּ ּ.  
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 ] בשנה54יום [סדר הלימוד ליום כד חשון 
ָרֵאל ָאה חוְלֵקהֹון ְדִיׂשְ ַּזּכָ ְדָקא ָחֵזי, ּ ִריך הוא ּכְ א ּבְ קוְדׁשָ יה ּבְ ִקין ּבֵ ְּדִאינון ִמְתַדּבְ ּ ּ ּ ּ ְּ ,

ל ִסְטִרין ָאֳחָרִנין ְדַעְלָמא ָזָבא ִמּכָ ּתְ א ַקִד. ְּוָיִהיב לֹון ֵעיָטא ְלִאׁשְ ִגין ְדִאינון ַעּמָ ּּבְ ּ א ּ יׁשָ
יה ְוחוָלֵקיה ְּלַאְחַסְנּתֵ ּ ֹכָלא, ּ ְּוַעל ָדא ָיִהיב לֹון ֵעיָטא ּבְ ַעְלָמא ֵדין. ּ ִאין ִאינון ּבְ , ַּזּכָ

  .ּוְבַעְלָמא ְדָאֵתי
א ֲחֵזי ַעְלָמא, ּתָ אט ּבְ א ָנַחת ְוׁשָ יׁשָ ד ַהאי ִסְטָרא ּבִ א, ּכַ , ְּוָחֵמי עֹוָבִדין ִדְבֵני ָנׁשָ

ְלהו  ְּדִאינון ּכֻ ּ ַעְלָמאּּ א , ָסִליק ְלֵעיָלא ְוַאְסִטין לֹון. ָּסְטִאין ָאְרַחְייהו ּבְ ְּוִאְלָמֵלא ְדקוְדׁשָ ּ
ִריך הוא ָחִייס ַעל עֹוָבֵדי ְידֹוי ּּבְ ַעְלָמא, ְ ֲארון ּבְ ּתָ   .ָּלא ִיׁשְ

  ב''דף קצ ע
ָרה ֶאל יֹוֵסף יֹום יֹום ַדּבְ ִתיב ַוְיִהי ּכְ ָרה. ַּמה ּכְ ַדּבְ ָכל ) ב''דף קצ ע(, ּּכְ ְדָסְלָקא ְוָסאֵטי ּבְ

ִריך הוא, יֹוָמא ְויֹוָמא א ּבְ י קוְדׁשָ ְּוָאַמר ַקּמֵ ה ִדְלטֹוִרין, ְּ ּמָ ין ּכַ יׁשִ ה ּבִ ּמָ יָצָאה , ּּכַ ִגין ְלׁשֵ ּבְ
ִני ַעְלָמא   .ּבְ

ִתיב ה, ַמה ּכְ ב ֶאְצָלה ִלְהיֹות ִעּמָ ּכַ ַמע ֵאֶליָה ִלׁשְ ְּוֹלא ׁשָ ַמע ֵאֶליָה. ּ ִגין ּבְ, ְולא ׁשָ
ְּדִאיהו ָחִייס ַעל ַעְלָמא ב ֶאְצָלה. ּ ּכַ ב ֶאְצָלה, ִּלׁשְ ּכַ ַּמהו ִלׁשְ ְלָטנו. ּ ִגין ְלָנְסָבא ׁשָ , ּּבְ

ְלָטָאה ַעל ַעְלָמא ְלָטא, ְּלׁשַ ְלָטנו ָלא ׁשָ ַּעד ְדִאְתְיִהיב ֵליה ְרׁשו, ְּוׁשָ ּ ּ.  
ב ֶאְצָלה ּכַ ָּדָבר ַאֵחר ִלׁשְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ּ ב ִעם ְטֵמָאה)רא טוויק(, ּכְ ּכַ ר ִיׁשְ . ּ וְלִאיׁש ֲאׁשֶ

א ה ְלֵמיַהב ָלה ְרבו וִבְרָכאן ְוִסַייְעּתָ ִּלְהיֹות ִעּמָ ּ ּ ּ ְּדִאְלָמֵלא ִסיוָעא ֲהָוה ָלה ִמְלֵעיָלא. ּ ּּ ּ ָלא , ּּ
ַעְלָמא ֲאִפילו ַחד ַאר ּבְ ּתָ ִּאׁשְ ִריך הוא ָחִייס ַעל ַעְל. ּ א ּבְ ִגין ְדקוְדׁשָ ֲּאָבל ּבְ ּ ַאר , ָמאְּ ּתָ ִאׁשְ

ִקיוֵמיה ַּעְלָמא ּבְ ּ ּ.  
א ָאַמר י ַאּבָ ּּכָֹלא ִאיהו ָאְרָחא ָחָדא, ִרּבִ י לֹון , ּ ֲּאָבל ֵיֶצר ָהָרע הוא ְדָקא ָאִזיל וְמַפּתֵ ּ

א הו, ִלְבֵני ָנׁשָ ָקא ּבְ ִגין ְלַאְסָטָאה ָאְרַחְייהו וְלִאְתַדּבְ ּּבְ ּ ּ ָכל יֹוָמא ְויֹוָמא, ּ ן ּוְבָכל ִעיָד, ּבְ
ִגין ְלַדְחָייא ֵליה ֵמָאְרָחא ְדַחֵיי, ָּסֵטי ֵליה ְלַבר ָנׁש ֵמָאְרָחא ִדְקׁשֹוט. ְוִעיָדן ּּבְ ָכא , ּ ְלַאְמׁשָ

יִהּנֹם   .ֵּליה ַלּגֵ
ָאה ִאיהו ַמאן ְדָעִביד ְוָנִטיר  ַּזּכָ ִבילֹוי)נטיר, א זכאה מאי עביד''נ(ּ ִגין ְדָלא , ּ ָאְרחֹוי וׁשְ ּּבְ

י ק ּבֵ ַמע ֵאֶליָה. ּהִּיְתַדּבַ ָרה ֶאל יֹוֵסף יֹום יֹום ְולא ׁשָ ַדּבְ ַּהְיינו ִדְכִתיב ַוְיִהי ּכְ ה , ּ ּמָ א ''נ(ּכְ
ָכל יֹוָמא)במה ּ ְדִאיִהי ֲאְמַרת ֵליה ּבְ ְּדָהא רוַח ְמָסֲאָבא. ּ י ֵליה ְלַבר , ֵיֶצר ָהָרע, ּ ִּאיהו ְמַפּתֵ ּ
ָכל יֹוָמא, ָנׁש ב ֶאְצָלה, ּבְ ּכַ ן, יִהּנֹםּגֹו ּגֵ, ִּלׁשְ ּמָ ּוְלִאְתָדָנא ּתַ ה, ּ   .ִּלְהיֹות ִעּמָ

א ֲחֵזי ַההוא ִסְטָרא, ּתָ ק ּבְ ד ַבר ָנׁש ִאְתָדּבַ ּּכַ ך ֲאַבְתָרה, ּ ִּאְתְמׁשַ ַהאי , ְ ה ּבְ ַאב ִעּמָ ְּוִאְסּתָ
ַעְלָמא ָאֳחָרא, ַעְלָמא ה ּבְ ַאב ִעּמָ א ֲחֵזי. ְּוִאְסּתָ , ּא ִאיהוְּמנוָוָל, ַהאי ִסְטָרא ְמָסֲאָבא, ּתָ

ִּלְכלוָכא ִאיהו ִדְכִתיב. ּ ׁש,  ֵצא ּתֹאַמר לֹו)ישעיה ל(, ּּכְ ּוֵביה ִאְתָדן ַמאן . צֹוָאה ַמּמָ ּ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]400דף [ -ּ

ּוֵביה ִאְתָדנו ִאינון ַחָייִבין ְדַעְלָמא, ְּדַאְסֵטי ָאְרחֹוי ִמן אֹוַרְייָתא ּ ּ ּ ְּדֵלית לֹון ְמֵהיְמנוָתא , ּּ ּ
ִריך הוא א ּבְ קוְדׁשָ ּּבְ ְּ.  

ִית , ִתיבַמה ּכְ י ַהּבַ ְיָתה ַלֲעׂשֹות ְמַלאְכּתֹו ְוֵאין ִאיׁש ֵמַאְנׁשֵ ַהיֹום ַהֶזה ַוָיֹבא ַהּבַ ַּוְיִהי ּכְ ּּ
ִית ּבָ ם ּבַ ַהיֹום ַהֶזה. ׁשָ ַּוְיִהי ּכְ ַעְלָמא, ּ ְלָטא ּבְ ְוָנֲחָתא ְלַאְסָטָאה ִלְבֵני , יֹוָמא ְדֵיֶצר ָהָרע ׁשָ

א א ַעל חֹובֹוייֹוָמא ְדָאֵתי , ֵאיָמַתי. ָנׁשָ ְתיוְבּתָ ר ָנׁש ְלֲאָתָבא ּבִ ְדָלא , ּּבַ ּתַ ּאֹו ְלִאׁשְ
אֹוַרְייָתא ד ִפּקוֵדי ְדאֹוַרְייָתא, ּבְ ּוְלֶמְעּבַ ַההוא ִזְמָנא ָנֲחָתא. ּּ ּוְכֵדין ּבְ ִגין ְלַאְסָטָאה ִלְבֵני , ּ ּבְ

ְיָתה ַלֲעׂשֹות ְמַלאְכּתֹו. ָעְלָמא ּתַ, ַּוָיֹבא ַהּבַ ִגין ְלִאׁשְ ד ִפּקוֵדי ּבְ אֹוַרְייָתא וְלֶמְעּבַ ְּדָלא ּבְ ּ ּּ
ַהאי ַעְלְמא, ְדאֹוַרְייָתא ְּדִאיהו ְמַלאְכּתֹו ְדַבר ָנׁש ּבְ ּ ַהאי . ּ א ְדַבר ָנׁש ּבְ ְּוֵכיָון ְדֲעִביְדּתָ ּ

ִריך הוא, ַעְלָמא א ּבְ א ְדקוְדׁשָ ּהוא ֲעִביְדּתָ ּ ּ ֵעי ֵליה ְלַבר ָנׁש. ְּ יָפא, ּבָ ּקִ ַאְרָיא ְלֶמֱהֵוי ּתַ  ּכְ
ָכל ִסְטרֹוי לֹוט ֲעלֹוי ִסְטָרא ָאֳחָרא, ּבְ ִגין ְדָלא ִיׁשְ י ֵליה, ּּבְ ִתיב . ְּוָלא ָיִכיל ְלִמְפּתֵ ַמה ּכְ
ַבר ְדֵיקום ְלֳקְבֵליה ְדֵיֶצר ָהָרע, ְוֵאין ִאיׁש ֵּלית ּגְ ּ ּ ְדָקא ָיאֹות, ּ יה ְקָרָבא ּכְ ח ּבֵ   .ְּוִיּגַ

ַּמאי אֹוְרֵחיה ְדֵיֶצר ָהָרע יה , ּ ָחא ּבֵ ר ָנׁש ָקִאים ְלֳקְבֵליה וְלַאּגָ יָון ְדָחֵמי ְדֵלית ּבַ ּּכֵ ּ ּ ּ ּ
י: ִּמָיד, ְקָרָבא ְכָבה ִעּמִ ִבְגדֹו ֵלאֹמר ׁשִ הו ּבְ ְתְפׂשֵ ַּוּתִ ִבְגדֹו. ּ הו ּבְ ְתְפׂשֵ ַּוּתִ ִליט , ּ ִגין ְדַכד ׁשַ ּּבְ ּ

ֵּיֶצר ָהָרע ֲעֵליה ְדַבר ָנׁש י, ַּאְתִקין ֵליה, ּ ּט ֵליה ְלבוׁשֹויְוַקּשִׁ ֲעֵריה, ּ ׂשַ ֲהָדא . ְּמַסְלֵסל ּבְ
י ְכָבה ִעּמִ ִבְגדֹו ֵלאֹמר ׁשִ הו ּבְ ְתְפׂשֵ ּהוא ִדְכִתיב ַוּתִ י, ּּ ק ִעּמִ   .ִּאְתָדּבַ

ָאה ַּמאן ְדִאיהו ַזּכָ ף ְלֳקְבֵליה, ּ ּקַ יה ְקָרָבא, ִּאְתּתַ ח ּבֵ ִתיב. ְּוַאּגַ ְגדֹו , ַמה ּכְ ַּוַיֲעֹזב ּבִ
ָיָדה ַו ָּיָנס ַוֵיֵצא ַהחוָצהּּבְ ּ ּבֹוק ֵליה, ּ ף ְלֳקְבֵליה, ִּיׁשְ ּקַ  ְוֵיֲערֹוק )א ואגח ביה קרבא''ס(. ְּוִיְתּתַ

יה יה, ִּמּנֵ ָזָבא ִמּנֵ ּתְ ִגין ְלִאׁשְ לֹוט ֲעלֹוי, ּּבְ   .ְוָלא ִיׁשְ
י ִיְצָחק ְּזִמיִנין ִאינון ַצִדיַקָיא ְלֶמחֵמי ְלֵיֶצר ָהָרע, ָאַמר ִרּבִ ַחד ט, ּ , ּוָרא ַרְבְרָבאּכְ

ְּוִיְתְמהון ְוֵייְמרון ְפָיא ֵליה ְלטוָרא ַרְבְרָבא ָהֵדין ִעָלָאה. ּ ֵּאיך ָיִכיְלָנא ְלַאּכְ ּ ּ ּוְזִמיִנין . ְ
יַעָיא ְלֶמֱחֵמי ֵליה ְלֵיֶצר ָהָרע ֲעָרא, ַּרּשִׁ חוָטא ְדׂשַ יק ּכְ ַּדּקִ ּ ְּוִיְתְמהון ְוֵייְמרון, ּ ְֵהיך ָלא . ּ

יקָיִכיְלָנא ְלַאּכְ ָדא ַדּקִ ֲעָרא ּכְ ְּפָיא ְלחוָטא ְדׂשַ ִּאֵלין ִיְבּכון ְוִאֵלין ִיְבּכון. ּ ּּ ִריך . ּ א ּבְ ְְוקוְדׁשָ ּ
ּהוא ְיַבֵער ֵליה ֵמַעְלָמא ְּוִיּכֹוס ֵליה ְלֵעיַנְייהו, ּ ַעְלָמא, ּ לֹוט עֹוד ּבְ ְּוֶיחמון , ְוָלא ִיׁשְ

ַּצִדיַקָיא ְוֶיֱחדון ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּ ִרים ֶאת )הלים קמת(, ּכְ בו ְיׁשָ ֶמך ֵיׁשְ ּ ַאך ַצִדיִקים יֹודו ִלׁשְ ּ ָּ ְ

ָָפֶניך ּ.  

  א''דף קצא ע
ֵקה ֶמֶלך ִמְצַרִים ְוגו) א''דף קצא ע( ְַוְיִהי ַאַחר ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה ָחְטאו ַמׁשְ ּ י ְיהוָדה . 'ּּ ִּרּבִ
ַיַער ְוֶטֶרף ֵאין לֹו )עמוס ג(, ָּפַתח ַאג ַאְרֵיה ּבַ י ִאם ּ ֲהִיׁשְ ְלּתִ עֹוָנתֹו ּבִ ִפיר קֹולֹו ִמּמְ ן ּכְ ֲהִיּתֵ
ַיַער. ָלָכד ַאג ַאְרֵיה ּבַ   .ֲּהִיׁשְ

א ֲחֵזי ִריך הוא, ּתָ א ּבְ פוְלָחָנא ְדקוְדׁשָ ָחא ּבְ ּגָ א ְלַאׁשְ ה ִאית לֹון ִלְבֵני ָנׁשָ ּמָ ּּכַ ּ ּ ְּדָכל . ְּ
אֹוַרְייָתא ַדל ּבְ ּתַ ַּמאן ְדִאׁשְ ּוְבפוְלָחָנא ְדקוְד, ּ ּ ִריך הואּ א ּבְ ּׁשָ יה ְוֵאיָמֵתיה הוא ַעל , ְ ַּדַחְלּתֵ ּ ּ ּ

ִריך הוא ַעְלָמא. ּּכָֹלא א ּבְ ָרא קוְדׁשָ ד ּבָ ְּדָהא ּכַ ּ ְרָיין ְדַעְלָמא, ְּ ל ּבִ ל ַחד ְוַחד , ֲּעַבד ּכָ ּכָ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]401דף [ -ּ

ְדָקא ָחֵזי ֵליה ִדיוְקֵניה ּכְ ּּבְ ּ ִדיוְקָנא ִעָל. ּ ָרא ֵליה ְלַבר ָנׁש ּבְ ּוְלָבַתר ּבָ ּ ּ ְלֵטיה ַעל , ָאהּ ְּוׁשַ
ְלהו ּּכֻ ִדיוְקָנא ָדא, ּ   .ּּבְ

ַעְלָמא ְּדָכל ִזְמָנא ְדַבר ָנׁש ָקִאים ּבְ א, ּ ְרָיין ְדַעְלָמא ָזְקִפין ֵריׁשָ ל ִאינון ּבִ ּּכָ ָלן , ּ ּכְ ּוִמְסּתַ
ִדיוְקָנא ִעָלָאה ְדַבר ָנׁש ּּבְ יה. ּּ ּמֵ ְלהו ַדֲחִלין ְוָזִעין ִמּקַ ֵדין ּכֻ ּּכְ ּ ּ ָמ, ּ בראשית (, ה ְדַאּתְ ָאֵמרּכְ

ַמִים ְוגו)ט ל עֹוף ַהּשָׁ ל ַחַית ָהָאֶרץ ְוַעל ּכָ ֶכם ִיְהֶיה ַעל ּכָ ּ ומֹוַרֲאֶכם ְוִחּתְ י ִמיֵלי', ּ ד , ְוַהּנֵ ּכַ
יה ָלן ְוָחָמאן ּבֵ ּכְ יה, ַּהאי ִדיוְקָנא, ִּמְסּתַ ָמָתא ּבֵ   .ְּוִנׁשְ
י ֶאְלָעָזר ב ְדִנׁשְ, ָאַמר ִרּבִ יהַּאף ַעל ּגַ ָמה , ָּמָתא ָלאו ּבֵ ְנָיין ִמּכְ ּתַ ַּצִדיַקָיא ָלא ִמׁשְ

ַקְדִמיָתא ְּדֲהָוה ְדיוְקְנהֹון ּבְ ָאְרחֹוי ְדאֹוַרְייָתא. ּ ר ָנׁש ָלא ָאִזיל ּבְ ַּהאי ִדיוְקָנא , ְוַכד ּבַ
א ִאְתַחַלף ֵליה ַּקִדיׁשָ ְל. ּּ ַמָיא ָיְכִלין ְלׁשַ ָרא ְועֹוָפא ִדׁשְ ּוְכֵדין ֵחיַות ּבְ ִגין , ָּטָאה ֲעֵליהּ ּבְ

א ְּדִאְתַחַלף ֵליה ַהאי ִדיוְקָנא ַקִדיׁשָ ּ ּ ִּאְתַחַלף ֵליה ַהאי ִדיוְקָנא ְדַבר ָנׁש, ּּ ּ ּ.  
א ֲחֵזי א, ְוּתָ ִריך הוא ַאְחַלף עֹוָבִדין ִדְלֵעיָלא ְוַתּתָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ִגין ְלַאֲהָדָרא ִמִלין , ְּ ּּבְ
ָחא, ְּלַאְתַרְייהו ּכְ ּתַ ָכל עֹוָבֵדי ְדַעְלָמאּוְלִאׁשְ ּ ְרעוֵתיה ּבְ ד . ּ י ִדיוְקֵניה ּכַ ּנֵ ּתַ ָּדִנֵיאל ָלא ִאׁשְ ּ ּּ

גוָבא ְדַאְרְיָוָתא ַּאִפילו ֵליה ּבְ ּ ּ ִזיב, ּ ּתֵ ך ִאׁשְ ְוְבִגין ּכָ י ִחְזִקָיה. ּ ִתיב, ִאי ָהִכי, ָּאַמר ִרּבִ , ָהא ּכְ
ַלח ַמְלֲאֵכיה וֲסַגר פום ַא)דניאל ו( ּ ֱאָלִהי ׁשְ ּ לוִניּּ ַמע ִדְבִגין ַמְלָאָכא . ְּרָיָוָתא ְוָלא ַחּבְ ַּמׁשְ

ר ְלפוַמְייהו ְּדַאְסּגַ ּ ל, ּ   .ָלא ִאְתַחּבַ
ל, ָּאַמר ֵליה ִגין ָדא ָלא ִאְתַחּבַ ָאה, ּבְ ְּדָהא ַההוא ִדיוְקֵניה ְדַבר ָנׁש ַזּכָ ּ ּ ּ ִּאיהו ַמְלָאָכא , ּ

ׁש ִּדְסִגיר פוָמא, ַמּמָ יר לֹון, ּּ לון ֵליה, ְּטָרא ֵליהְלַנ, ְוָקׁשִ ְּדָלא ְיַחּבְ ּ ַלח . ּ ך ֱאָלִהי ׁשְ ִגין ּכָ ְוּבְ ּ
יה, ַּמְלֲאֵכיה ָקן ּבֵ ַּההוא ְדָכל ִדיוְקִנין ְדַעְלָמא ִמְתַחּקְ ּ ּ ּ ּ י, ּ ְּוִאיהו ַאְתִקיף ִדיוְקִני ּבִ ּ ְוָלא , ּ

י ְלָטָאה ּבִ ְּוָסַגר פוַמְייהו, ָּיִכילו ְלׁשַ ּ ַלח ַמְל, ּ ֲּאֵכיה ַוַדאיְּוַעל ָדא ׁשָ ּ.  
יה, ְוַהאי ַמְלֲאָכא ָקן ּבֵ ַּההוא ְדָכל ִדיוְקִנין ִמְתַחּקְ ּ ּ ּ ּגֹוִים )תהלים קי(, ִּדְכִתיב. ּ  ָיִדין ּבַ

ל ִדיוְקִנין ְדַעְלָמא, ָּמֵלא ְגִויֹות יה ּכָ י ַקּמֵ ּנֵ ּתַ ִּאיהו ְדָלא ִאׁשְ ּ ּ ּ ּ ֵעי ֵליה ְלַבר . ּ ְּוַעל ָדא ִמּבָ ּ
ּמְ, ָנׁש ִבילֹויְלִאְסּתַ יה ְדָמאֵריה, ָּרא ָאְרחֹוי וׁשְ ִגין ְדָלא ֶיחָטא ַקּמֵ ּּבְ ּ ּ ִדיוְקָנא , ּ ְּוִיְתַקַיים ּבְ ּ

  .ְדָאָדם
א ֲחֵזי ֲאָכֵלי ְדִאיּסוֵרי, ּתָ ְּיֶחְזֵקאל ָנַטר פוֵמיה ִמּמַ ּ ּ ִפי )יחזקאלד(, ִּדְכִתיב, ּ א ּבְ  ְוָלא ּבָ
ר ִפּגול ׂשַ ּּבְ ן ָאָד, ּ יה. םָזָכה ְוִאְקֵרי ּבֶ ִתיב ּבֵ ָּדִנֵיאל ַמה ּכְ ם ָדִנֵיאל ַעל )דניאל א(, ּּ ּ ַוָיׂשֶ ּּ

יו ּתָ ֶלך וְבֵיין ִמׁשְ ג ַהּמֶ ַפת ּבַ ַאל ּבְ ר לא ִיְתּגָ ִּלּבֹו ֲאׁשֶ ִדיוְקֵניה , ָּזָכה הוא, ְ ְּוִאְתְקַיים ּבִ ּ ּ
ִגין ְדָכל ִמִלין ְדַעְלָמא. ְּדָאָדם ּּבְ ּמֵ, ּּ ְלהו ַדֲחִלין ִמּקַ ּּכֻ ּ ּי ִדיוְקָנא ְדָאָדםּ ִליָטא ַעל , ּ ְּדִאיהו ׁשַ ּ ּ
ְלהו ּּכֻ א ַעל ּכָֹלא, ּ ְּוִאיהו ַמְלּכָ ּ.  

י יֹוֵסי ִגין ָדא ִאְצְטִריך ֵליה ְלַבר ָנׁש, ָאַמר ִרּבִ ּּבְ ָרא ֵמחֹובֹוי, ְּ ּמְ ְוָלא ִיְסֵטי , ְלִאְסּתַ
ָמאָלא ל ָדא. ִליִמיָנא ְוִלׂשְ ֵעי ֵליה ְלַבר , ְּוִעם ּכָ ָכל יֹוָמא ְויֹוָמאּּבָ חֹובֹוי ּבְ . ָּנׁש ְלִמְבַדק ּבְ

ד ַבר ָנׁש ָקִאים ֵמַעְרֵסיה ְּדָהא ּכַ יה, ּ ֵרין ַסֲהִדין ָקְייִמין ַקּמֵ ל יֹוָמא, ּּתְ ֲהֵדיה ּכָ   .ְּוָאְזֵלי ּבַ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]402דף [ -ּ

ר ָנׁש ְלֵמיַקם ֵעי ּבַ ח ֵעינֹוי, ּבָ א ְדַאְפּתַ ְעּתָ ׁשַ ִּאינון ַסֲהֵדי ָאְמִרין ֵליה ּבְ ּ  )משלי ד(, ּ
ירו ְנְגֶדך יטו ְוַעְפַעֶפיך ַיְיׁשִ ֵָעיֶניך ְלֹנַכח ַיּבִ ָ ָּ ּ ִּאינון ַסֲהִדין , ְָקם ְוַאְתִקין ַרְגלֹוי ְלֵמַהך. ּּ

ל ַרְגֶלך ְוגו)שם(, ָּאְמִרין ֵליה ָ ַפֵלס ַמְעּגַ ּ ד ָאִזיל ַבר ָנׁש. 'ּ ָכל יֹוָמא, ְּוַעל ָדא ּכַ ֵעי , ּבְ ּבָ
ָרא ֵמ ּמְ   .חֹובֹויֵּליה ְלִאְסּתַ

ָכל יֹוָמא ְויֹוָמא ד ָאֵתי ֵליְלָיא, ּבְ ָלא וְלִמְבַדק, ּכַ ּכְ ֵעי ְלִאְסּתַ ּּבָ ל , ּ ָכל ַמה ְדֲעַבד ּכָ ּּבְ
ְייהו. ַּההוא יֹוָמא ִגין ְדֵייתוב ִמּנַ ּּבְ ּ ִדיר, ּ הו ּתָ ל ּבְ ּכֵ י ָמאֵריה, ְּוִיְסּתַ ִגין ְדֵייתוב ַקּמֵ ּּבְ ּ ָמה . ּ ּכְ
ּ ְוַחָטאִתי ֶנְגִדי ָתִמיד)ם נאתהלי(ְדַאּתְ ָאֵמר  ְייהו, ּ ִגין ְדֵייתוב ִמּנַ ּּבְ ּ ּ.  

  ב''דף קצא ע
א ֲחֵזי א, ְוּתָ ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ָרֵאל ּבְ ִזְמָנא ְדֲהוו ִיׂשְ ּּבְ ּ יַדְייהו חֹוָבא, ּ ח ּבִ ּכַ ּתַ ָמה , ָּלא ִאׁשְ ּכְ

ְּדאוְקמוָה ּ ִנין. ּ ִגין ְדִאינון ָקְרּבָ ּּבְ ְּדֲהוו ַמְקִרִב, ּ ָכל יֹוָמאּ ֲּהוו ְמַכְפֵרי ) ב''דף קצא ע(, ין ּבְ ּ
ָרֵאל ֵמַאְרָעא. ֲּעַלְייהו לֹון ִיׂשְ א ְדִאְתּגָ ּתָ ְּוֵלית ַמאן ִדְמַכֵפר ֲעַלְייהו, ַּהׁשְ אֹוַרְייָתא ִהיא , ּּ

ְּמַכְפָרא ֲעַלְייהו ָרן, ּ ָגלוָתא, ְּועֹוָבִדין ְדַכׁשְ הֹון ּבְ א ִעּמְ ִכיְנּתָ ִגין ִדׁשְ ּּבְ ּוַמאן ְדִאיהו ָלא . ּ ּ ּ
ִריך הוא א ּבְ ָאְרחֹוי ְדקוְדׁשָ ל ּבְ ּכַ ִּמְסּתַ ּ גֹו ַעְפָרא, ְּ ְפָיא ּבְ א ְלִאְתּכַ ִכיְנּתָ ִרים ִלׁשְ ָמה , ּגָ ּכְ

ִפיָלה ַעד ָאֶרץ ְוגו)ישעיה כו(, ְדַאּתְ ָאֵמר ה ַיׁשְ ִפיֶלּנָ ּ ַיׁשְ ּ ּ'.  
י ִיְצָחק ַדל , ָאַמר ִרּבִ ּתַ ְּוֵכן ַמאן ְדִאׁשְ ָרןּ אֹוַרְייָתא וְבעֹוָבִדין ְדַכׁשְ ּּבְ ֶנֶסת , ּ ִרים ָלה ְלּכְ ּּגָ

ָרֵאל גֹו ָגלוָתא, ִיׂשְ א ּבְ אֹוַרְייָתא . ַּלֲאָרָמא ֵריׁשָ ְדֵלי ּבְ ּתַ ָאה חוָלֵקיהֹון ְדִאינון ְדִמׁשְ ַּזּכָ ּ ּ ּ ּ
  .ְיָמָמא ְוֵליֵלי
א ֲחֵזי ְלּגוִלין, ּתָ ִריך הוא ּגִ א ּבְ ל קוְדׁשָ ְלּגֵ ּּגִ ּ ַעְלָמאְּ א ְדַצִדיַקָייא,  ּבְ ִגין ַלֲאָרָמא ֵריׁשָ , ּּבְ

ַעְלָמא יה ּבְ ִגין ְדָיִרים יֹוֵסף ֵריׁשֵ ְּדָהא ּבְ ּ יה, ּ ָאה ַקּמֵ ח ַזּכָ ּכַ ּתַ ַּעל ְדִאׁשְ יז ִרּבֹוָנא ַעל , ּ ַאְרּגִ
ֵקה ֶמֶלך ִמְצַרִים ְוָהאֹוֶפה ַלֲאדֹוֵנ. ַעְבדֹוי ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ָחְטאו ַמׁשְ ְּכְ . ְיֶהם ְלֶמֶלך ִמְצַרִיםּ

ָאה א ְדיֹוֵסף ַזּכָ ִגין ַלֲאָרָמא ֵריׁשָ א ֲחֵזי. ְּוֹכָלא ּבְ ְפָייא ֵמִעם , ַעל ְיָדא ְדֶחְלָמא, ְוּתָ ִאְתּכַ
י ַעל ֲאחֹוי, ֲאחֹוי ל ַעְלָמא, ְוַעל ְיָדא ְדֶחְלָמא ִאְתַרּבֵ י ַעל ּכָ   :ְוִאְתַרּבֵ

ֵניֶהם ִאיׁש ֲח ַּוַיַחְלמו ֲחלֹום ׁשְ ִפְתרֹון ְוגוּ ַלְיָלה ֶאָחד ִאיׁש ּכְ א ֲחֵזי', לֹומֹו ּבְ ְּדָהא , ּתָ
ַתר פוָמא ָמר ְדָכל ֶחְלִמין ָאְזִלין ּבָ ִּאּתְ ר ְלהו ֶחְלָמא, ּּ ד ָפׁשַ ּיֹוֵסף ּכַ ר ְלַהאי , ּ אי ָפׁשַ ַּאּמַ

ָרא ָטָבא א, ִּפיׁשְ יׁשָ ָרא ּבִ ּוְלַהאי ִפיׁשְ ִּאינון ֶחְלִמין ֲעֵליה, ֶּאָלא. ּ ּוְבִגין ְדָיַדע , ּ ְדיֹוֵסף ֲהָוהּ ּ
א ִדיָלה ְרׁשָ ָרא ְוׁשָ ִּמָלה ַעל ִעּקָ ָמה ְדִאְצְטִריך, ּ ר ֶחְלָמא ְלהו ּכְ ך ָפׁשַ ִגין ּכָ ְּבְ ְּ ְלָכל ַחד ְוַחד . ּ

ָרא ר ְלהֹון ִפיׁשְ ָּפׁשַ ְּלַאֲהָדָרא ִמָלה ַעל ַאְתֵריה, ּ ּ.  
ִתיב ַויֹאֶמר ֲאֵליֶהם יֹוֵסף ֲהֹלא ּ ֵלאלִהים ִפְתרֹוִנים ַסְפרו ָנא ִליַּמה ּכְ ּ , ַמאי ַטְעָמא. ּ

ר ֶחְלָמא ֵעי ֵליה ְלִמְפׁשַ ִגין ְדָהִכי ִמּבָ ּּבְ ִריך הוא, ּ א ּבְ ָרא ְלקוְדׁשָ ְּלָפְקָדא ִפיׁשְ ְּ ן , ּ ִגין ְדַתּמָ ּּבְ
ִּאיהו ִקיוָמא ְדֹכָלא ּ ּ ָרא, ּּ ּוֵביה ָקְייָמא ִפיׁשְ ּ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]403דף [ -ּ

א ֲחֵזי ָמר ְד, ּתָ א ִאיהוָּהא ִאּתְ א ְדֶחְלָמא ְלַתּתָ ִתיָתָאה, ַּדְרּגָ א ׁשְ ִגין ְדָהא . ְּוִאיהו ַדְרּגָ ּּבְ
א ְדֶחְלָמא ְרָיא ַעד ַהאי ַדְרּגָ ֵּמֲאַתר ִדְנבוָאה ׁשַ ּ ין ִאינון, ּ א ַדְרּגִ יּתָ ָרא . ּׁשִ ְּוָסְלָקא ִפיׁשְ

א ְדֶחְלָמא א ָאֳחָרא, ִּמַדְרּגָ אֶּחְלָמא ִאיהו ַדְרּגָ. ְלַדְרּגָ ָרא ָקְייָמא ֲעַלְייהו, א ִדְלַתּתָ ּוִפיׁשְ ּ .
ִדּבור ָרא ָקְייָמא ּבְ ּוִפיׁשְ ִדּבור ָקְייָמא ִמָלה, ּ ְּוַעל ָדא ּבְ ּ ִּדְכִתיב ֲהֹלא ֵלאלִהים ִפְתרֹוִנים. ּ ּ ,

  .ֲּהלא ֵלאלִהים ַוַדאי
א ֲחֵזי ִתיב, ּתָ ִקים ֶאת ֲחלֹומֹו ְליֹוֵס, ַמה ּכְ ׁשְ ר ַהּמַ י ֶאְלָעָזר ָפַתח . 'ף ְוגוַּוְיַסֵפר ׂשַ ִּרּבִ

ֶטֶרם )מלכים ב ב(, ְוֲאַמר ה ָלך ּבְ ַאל ָמה ֶאֱעׂשֶ ע ׁשְ ָעְבָרם ְוֵאִלָיהו ָאַמר ֶאל ֱאִליׁשָ ְ ַוְיִהי ּבְ ּ ּ
רוֲחך ֵאָלי ַנִים ּבְ ע ִויִהי ָנא ִפי ׁשְ ך ַויֹאֶמר ֱאִליׁשָ ֶָאָלַקח ֵמִעּמָ ְּ ּ ּ ָלא. ּ ּכָ , ָהָכא ִאית ְלִאְסּתַ

ָווָהא ִאיהוְוַהאי ה ָלך. ּ ְקָרא ּתְ ַאל ָמה ֶאֱעׂשֶ ע ׁשְ ְְוֵאִלָיהו ָאַמר ֶאל ֱאִליׁשָ ּ ְרׁשוֵתיה , ּ ְּוִכי ּבִ ּ
ִריך הוא ִאיהו, ָקְייָמא א ּבְ ְרׁשוֵתיה ְדקוְדׁשָ ְּוָהא ּבִ ּ ּ ּ ּ ע ָהִכי ָנֵמי ִאיהו ֲהָוה , ְּותו. ְּ ֶּדֱאִליׁשָ ּ

רוֲחך ֵאַליִּויִהי ָנא ִפ, ַמאי ַטְעָמא ָאַמר, ָיַדע ַנִים ּבְ ָי ׁשְ ּ.  
ֶּאָלא ַוַדאי ַמָיא ְוַאְרָעא ְוָכל ָעְלִמין, ּ ׁשְ ְרׁשוֵתיה ָדא, ַּמאן ְדָאִחיד ּבִ ֵּהיך ָלא ְיֵהא ּבִ ּ ּ ְ .
ַּוַדאי ֵאִלָיהו ָאר ַצִדיִקים, ּּ ּוׁשְ ִדיר, ּ ִריך הוא ָעִביד ְרעוְתהֹון ְדַצִדיַקָייא ּתָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ְּ .

ה)תהלים קמה( ,ִּדְכִתיב א,  ְרצֹון ְיֵרָאיו ַיֲעׂשֶ ן ְדַההוא רוָחא ַקִדיׁשָ ּכֵ ְּוָכל ׁשֶ ּ ּ ִּדי ֲעֵליה, ּ ּ ,
ע ָּיִרית ֵליה ְלַצִדיָקא ֶדֱאִליׁשָ ּ א ִדיֵליה, ּ ׁשָ ּמָ ְּדֲהָוה ׁשַ ִריך הוא ָאַמר ֵליה . ּ א ּבְ ְּוָהא קוְדׁשָ ּ ְּ

ָפט ֵמָאֵבל )מלכים א יט( ן ׁשָ ע ּבֶ יך ְוֶאת ֱאִליׁשָ ְחּתֶ ח ְלָנִביא ּתַ ְמׁשַ ְּוַעל ָדא ֲהָוה , ְָמחֹוָלה ּתִ
ע ְלָיְרָתא ֵליה ֵּליה ֶלֱאִליׁשָ ּ.  

רוֲחך ַנִים ּבְ ִָפי ׁשְ ּ רוֲחך ֵאַלי, ּ ַנִים ּבְ ַָמאי ִפי ׁשְ ּ ך, ּ ֵרין , ְְוִכי ַסְלָקא ַדְעּתָ ְּדַעל ַחד ּתְ
ִאיל ְרׁשוֵתיה, ׁשָ ּוַמה ְדָלא ֲהָוה ּבִ ּ ּ ַאל, ּ ִאיל רוַח ַעל ַחד , ֶּאָלא. ּ ִמיֵניהְֵהיך ׁשָ ִּאיהו ָלא ׁשָ ּ
ֵרין יה)איהו(ֶאָלא , ּתְ ַאל ִמיּנֵ ַההוא רוָחא ְדֲהָוה ֵליה, ּ ָהִכי ׁשָ ּּבְ ּ ּ  )ג חד''א ל''ד(ְּדַיֲעִביד , ּ

ַעְלָמא ֵרין ִנּמוִסין ּבְ ַההוא רוָחא, ּּתְ ּּבְ ּ.  

  א''דף קצב ע
יָת ִלׁשְ ִתיב ַויֹאֶמר ִהְקׁשֵ ך ְיִהי ְלך ֵכן ְוִאם ַאִין ַּמה ּכְ ח ֵמִאּתָ ְרֶאה אֹוִתי ֻלּקָ ָאֹול ִאם ּתִ ְ

ְרֶאה אֹוִתי. לא ִיְהֶיה ֶּאָלא ָאַמר ֵליה. ַמאי ַטְעָמא ִאם ּתִ ָרא , ּ יכול ְלֵמיַקם ַעל ִעּקָ ִּאם ּתֵ
ַבְקָנא ָלך ְְדרוָחא ִדׁשָ ּ א ְדִאְתָנִסיְבָנא ִמיָנך, ּ ְעּתָ ׁשַ ְּבְ ֵד, ּ ל ַההוא . יןְָיֵהא ְלך ּכְ ְּדָהא ּכָ

יה ל ּבֵ ּכֵ א ְדִיְסּתַ ְעּתָ ׁשַ ָרא ְדרוָחא ּבְ ִּעּקָ ד ָחֵמי ֵליה ְלֵאִלָיהו, ּ ּּכַ יה, ּּ ֶּיֱהֵוי ְדֵביקוָתא ּבֵ ְדָקא , ּ ּכְ
  )א''דף קצב ע(. ְּיאות

א ֲחֵזי יה, ּתָ ה ְדאֹוִליף ֵמַרּבֵ ּמָ ל ּבְ ּכַ ַּהאי ַמאן ְדִאְסּתַ ַההוא , ּ ְּוָחֵמי ֵליה ּבְ ָיִכיל , ָחְכְמָתאּ
יר ַההוא רוָחא ַיּתִ ְּלִאּתֹוְסָפא ּבְ א ֲחֵזי. ּ ָכל ַמה ְדִאיהו ָעִביד, ּתָ ְּדָהא יֹוֵסף ּבְ ֲהֵוי ָחֵמי , ּ

רוָחא ְדָחְכְמָתא ְלַההוא ִדיוְקָנא ְדֲאבֹוי ּּבְ ּ ּ ל, ּ ּכַ ְייָעא ֵליה . ֲהָוה ִמְסּתַ ך ֲהָוה ִמְסּתַ ּוְבִגין ּכָ ְּ

ָּפא ֵליה רוָחא ָאֳחָראְוִאּתֹוְס, ִּמְלָתא יר, ּ ְנִהירו ִעָלָאה ַיּתִ ּּבִ ּ.  



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]404דף [ -ּ

ע א ְדָאַמר ֵליה ַההוא ָרׁשָ ְעּתָ ׁשַ ּּבְ ּ ֶפן ְלָפָני, ּ ה ּגֶ ְּדָלא ֲהָוה ָיַדע ַעל . ִּאְזַדְעַזע יֹוֵסף, ְוִהּנֵ
יֵתי ִמָלה ִריִגים, ַּמה ּתֵ ה ׂשָ לׁשָ ֶפן ׁשְ יָון ְדָאַמר וַבּגֶ ּּכֵ ִּמָיד ִאְתַער רו, ּ ְוִאּתֹוַסף , ֵּחיהּ

ְנִהירו ִדיוְקָנא ְדֲאבֹוי, ּּבִ ל ּבְ ּכַ ְּוִאְסּתַ ֵדין ִאְתְנִהיר רוֵחיה, ּ ּּכְ   .ְּוָיַדע ִמָלה, ּ
ִתיב ִריִגים, ַמה ּכְ ה ׂשָ לׁשָ ֶפן ׁשְ ִלימו , ָאַמר יֹוֵסף. ּוַבּגֶ ׁשְ ׂשֹוָרה ְדֶחְדָוה ּבִ ָּהא ַוַדאי ּבְ ּ

ִגין ְדַה, ַמאי ַטְעָמא, ִּאיהו ָרֵאל ִאְתֲחֵזי ֵליהּּבְ ֶנֶסת ִיׂשְ ר יֹוֵסף , ּאי ֶגֶפן ַעל ּכְ ּשַׂ ְוִאְתּבַ
ַהאי ִריִגים. ּבְ ה ׂשָ לׁשָ ֶפן ׁשְ ין ִעָלִאין, ּוַבּגֶ ָלָתא ַדְרּגִ ִּאֵלין ִאינון ּתְ , ְּדָנְפֵקי ֵמַהאי ֶגֶפן, ּ

ְרֵאֵלי ֲהֵני ֵליָוֵאי ְוִיׂשְ   .ּכַ
ה ָרֵאלְּדָה, ְּוִהיא ְכפֹוַרַחת ָעְלָתה ִנּצָ ֶנֶסת ִיׂשְ ְרַכת ֵמִעם , א ְבִגיֵניהֹון ָסְלָקא ּכְ ְוִאְתּבָ

א ִעָלָאה לֹוֶתיָה ֲעָנִבים. ַּמְלּכָ ּכְ ילו ַאׁשְ ִּאֵלין ִאינון ַצִדיַקָיא ְדַעְלָמא, ִּהְבׁשִ ּ ְּדִאינון , ּ ּ
ְדָקא ָחֵזי ִלים ּכְ ֲעָנִבים ְמבוׁשָ לֹוֶתיָה. ּּכַ ּכְ ילו ַאׁשְ ָּדָבר ַאֵחר ִהְבׁשִ ָּדא הוא ַיִין ,  ֲעָנִביםּ ּ

ית ת ְיֵמי ְבֵראׁשִ ׁשֶ ִעְנַבְייהו ִמּשֵׁ ְּדִאְתְנִטיר ּבְ ֶחְלֵמיה. ּ ר יֹוֵסף ּבְ ּשַׂ אן , ַּעד ָהָכא ִאְתּבַ ִמּכָ
ּוְלָהְלָאה ֶחְלָמא ִאיהו ִדיֵליה ּ ִגין ְדִאית ֶחְלִמין ֵליה, ּ ּּבְ , ָוֶאַקח ֶאת ָהֲעָנִבים. ּוְלַאֲחָרִנין, ּ

ְּדִאיהו ּ ֵליה ְלַגְרֵמיהּ ּ.  
ִניָנן ֶחְלָמא)שמות קמד א(, ּתָ ּ ַהאי ַמאן ְדָחֵמי ִעְנִבין ִחָווִרין ּבְ ּאוָכֵמי , ִסיָמן ָיֶפה לֹו, ּ

ין ְיִדיָען, ַמאי ַטְעָמא. ָלא ִגין ְדִאיהו ָרָזא ִדְתֵרין ַדְרּגִ ּּבְ ּ ִּאינון אוָכֵמי ְוִחָווֵרי, ּ ּ ַּהאי ִאיהו . ּ
ְלָיין, ְּדָלא ַטבְּוַהאי ִאיהו , ַטב ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא ּתַ ְּוֻכְלהו ִעְנִבין ּבְ ּ ן . ּ ְּוַעל ָדא ִמְתַפְרׁשָ ּ

ָחְכְמָתא חוָתא ְדַרֲחֵמי, ִּאֵלין ְצִריִכין ַרֲחֵמי. ֵהן ְלִביׁש, ֵהן ְלַטב, ּבְ ּגָ ְּוִאֵלין ַאׁשְ ּ.  
א ֲחֵזי ֵתיה ָסֲחָטא ֵליה ִעְנִב, ָאָדם ָהִראׁשֹון, ּתָ ִּאְנּתְ ּוְלָכל , ְּוָגִריַמת ֵליה מֹוָתא, יןּ

ָרֵאל י ִעְנִבין. ּוְלָכל ַעְלָמא, ִיׂשְ ְדָקא ְיאות, ֹנַח ֲאָתא ְלַהּנֵ ִתיב, ְּוָלא ִאְתְנַטר ּכְ , ַמה ּכְ
תֹוך ָאֳהֹלה)בראשיתט( ל ּבְ ר ַוִיְתּגָ ּכָ ּתְ ִמן ַהַיִין ַוִיׁשְ ְ ַוֵיׁשְ ּ ּ ּ ֵה, ּ ֵני ַאֲהֹרן. א''ּבְ תו ַח, ּבְ ְמָרא ּׁשָ

ְייהו ַההוא ַחְמָרא, ִּמּנַ ָנא ּבְ ְּוָקִריבו ָקְרּבָ ּוִמיתו, ּ ָמר, ּ ִתיב. ְוָהא ִאּתְ ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ  )דברים לב(, ּ
לֹות ְמרֹורֹות ָלּמֹו ּכְ ְרֵמי ַהאי, ֲעָנֵבימֹו ִעְנֵבי ֹראׁש ַאׁשְ ִגין ְדִאינון ִעְנִבין ּגָ ּּבְ ּ.  

ָּחָמא ִעְנִבין ְדִאינון ָטִבין ֶרםּבְ, ּ ֵליִמין, ַּההוא ּכֶ ין ׁשְ ַדְרּגִ , ְּדָקא ָסְלִקין ַנְייָחא ְוֵריָחא ּבְ
ְדָקא ְיאות ְּוַעל ָדא יֹוֵסף ָיַדע ִמָלה. ּּכְ ָרא, ּ ִעּקָ ל ּבְ ּכַ ר ֶחְלָמא ַעל ּבוְרֵייה, ְוִאְסּתַ ּוָפׁשַ ּ ִגין . ּ ּבְ

ַההוא ֶחְלָמא ר ּבְ ּשַׂ ְּדִאְתּבַ ְדָקא ְיאות, ּ ָרא ְלַטבּוְבִגין ּכָ. ּּכְ ר ִפׁשְ ּך ָפׁשַ ּ   .ְּוִאְתְקַיים ָהִכי, ְ
ִתיב ה . ַמה ּכְ ֲחלֹוִמי ְוִהּנִ י טֹוב ָפָתר ַויֹאֶמר ֶאל יֹוֵסף ַאף ֲאִני ּבַ ר ָהאֹוִפים ּכִ ַּוַיְרא ׂשַ ּּ

י ה ַסֵלי ֹחִרי ַעל ֹראׁשִ לׁשָ א ֲחֵזי. ּׁשְ יַעָיא, ּתָ ֲּארוִרין ִאינון ַרּשִׁ ְּלהֹון ְּדָכל עֹוָבֵדיהֹון ּכֻ, ּ
ְּוָכל ִאינון ִמִלין ְדִאינון ָאְמִרין. ְלִביׁש ְלהו ְלִביׁש, ּּ ּּכֻ א, ּ   .ּוְלַאְבָאׁשָ

ַאף יָון ְדָפַתח פוֵמיה ּבְ ּּכֵ ּ ִּמָיד ָדִחיל יֹוֵסף, ּּ א, ּ ְּוָיַדע ְדָכל ִמלֹוי ִאינון ְלַאְבָאׁשָ ּוְבׂשֹוָרה , ּּ
פוֵמיה ְּדִביׁש ּבְ ּ ה ַסֵל. ּ לׁשָ ה ׁשְ יְּוִהּנִ ר ַעל ֲחִריבו , י ֹחִרי ַעל ֹראׁשִ ּשַׂ ֵדין ָיַדע יֹוֵסף ְדִאְתּבַ ּּכְ ּ
א ְּדֵבי ַמְקְדׁשָ ָגלוָתא, ּ ָרֵאל ּבְ א, ְּוִיׂשְ לון ֵמַאְרָעא ַקִדיׁשָ ְּדִיְתּגָ ּ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]405דף [ -ּ

ִתיב ה אֹוֶפה ְוָהעֹוף אֹוֵכל אֹוָתם , ָחֵמי ַמה ּכְ ל ַמֲאַכל ַפְרֹעה ַמֲעׂשֵ ל ָהֶעְליֹון ִמּכָ ּוַבּסַ ִמן ּ
י ל ֵמַעל ֹראׁשִ ָאר ַעִמין. ַהּסַ ִּאֵלין ִאינון ׁשְ ָרֵאל, ּ י ֲעַלְייהו ְדִיׂשְ ְנׁשֵ ְּדִמְתּכַ , ְוָקְטֵלי לֹון, ּ

ע ִסְטֵרי ְדַעְלָמא, ְּוָחְרֵבי ֵביַתְייהו ּוְמַפְזֵרי לֹון ְלַאְרּבַ ל יֹוֵסף. ּ ּכַ ְּוָיַדע ְדַההוא , ְּוֹכָלא ִאְסּתַ ּ
ָרֵאל א,ֶחְלָמא ַעל ִיׂשְ י ַמְלּכָ ִחיוָבא ַקּמֵ ד ְיהֹון ּבְ ּ ּכַ ָרא ְלִביׁש, ּ ר ֵליה ִפׁשְ ִּמָיד ָפׁשַ ּּ ּ ,

יה ְּוִאְתְקַיים ּבֵ ּ.  

  ב''דף קצב ע
א ֲחֵזי ין ִאֵלין, ְוּתָ ֵרין ַדְרּגִ ּּתְ דף קצב ( )דהא(ָּדא ָחָמא . ְוָחָמא ַהאי, ְּדָקא ָחָמא ַהאי, ּ

ד ָסִליק) ב''ע ִליט ַדְר, ּכַ ְּוָקא ׁשַ א ִעָלָאהּ ך , ְוָדא ָחָמא. ְוִאְתְנִהיר ִסֲהָרא, ּּגָ ְְדִאְתַחּשַׁ ּ
א ִליט ֲעָלה ִחיְוָיא ִביׁשָ ְּוׁשַ ַההוא ֶחְלָמא. ּ ל יֹוֵסף ּבְ ּכַ ך ִאְסּתַ ּוְבִגין ּכָ ָרא , ְּ ר ֵליה ִפׁשְ ּוָפׁשַ ּ ּ

ָרא ָקְייָמא, ְּוַעל ָדא. ְלִביׁש ִפיׁשְ ִא, ְּוָדא ְוָדא ָחמו, ּּכָֹלא ּבְ יןּבְ ֵרין ַדְרּגִ ֵּלין ּתְ ִליט , ּ ְּדׁשַ ּ
ִליט ָדא, ָּדא ְּוׁשַ ּ.  

י ְיהוָדה ָפַתח ִּרּבִ י)תהלים נא(, ּ ִקְרּבִ ָרא ִלי ֱאלִהים ְורוַח ָנכֹון ַחֵדׁש ּבְ ּ ֵלב ָטהֹור ּבְ ַהאי , ּ
ְּקָרא אוְקמוָה ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ֲאָבל ֵלב ָטהֹור, ּ ָך ֵלב ׁשֹוֵמַע ּ ְוָנַתּתָ ְלַעְבְד)מלכים א ג(, ּכְ

ִמיד)משלי טו(ּוְכִתיב ', ְוגו ה ּתָ ּתֶ ך ֵלב ָטהֹור ַוַדאי,  ְוטֹוב ֵלב ִמׁשְ ּוְבִגין ּכָ ְּ.  
י ִקְרּבִ ְּורוַח ָנכֹון ַחֵדׁש ּבְ ָּדא הוא רוַח ָנכֹון ַוַדאי, ּ ּ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּ ּ ְורוַח )בראשית א(, ּכְ

ִים יַח, ְּוִאְתָערו. ֱּאֹלִהים ְמַרֶחֶפת ַעל ְפִני ַהּמָ ל ָמׁשִ ּ ְורוַח )יחזקאל יא(, ְּוִאְתָערו. ֶּזה רוחֹו ׁשֶ
ֶכם ִקְרּבְ ן ּבְ ה ֶאּתֵ ַּההוא רוַח ָנכֹון, ְּוַצֵלי ָדִוד. ֲחָדׁשָ י, ּ ִקְרּבִ   .ַּחֵדׁש ּבְ

ְטָרא ָאֳחָרא ִגין ְדִאית ִמּסִ ּא הוא ְוָד, ְּדַאְסֵטי ִלְבֵני ַעְלָמא, ֵּלב ָטֵמא ְורוַח ִעְוִעים, ּּבְ
ּרוַח טוְמָאה ְּדִאְקֵרי רוַח ִעְוִעים, ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּ ה רוַח )ישעיה יט(, ּכְ ִקְרּבָ ּ ְיָי ָמַסך ּבְ ּ ְ

י. ִעְוִעים ִקְרּבִ ְּוַעל ָדא ְורוַח ָנכֹון ַחֵדׁש ּבְ ּ א ְדִסיֲהָרא. ַּמאי ָחֵדׁש. ּ ָּדא ִחדוׁשָ ּ ּ א . ּ ְעּתָ ׁשַ ּבְ
ְּדִאְתַחַדׁש ִסיֲהָרא ך ָחֵדׁשָּד, ּ ָרֵאל ַחי ְוַקָיים וְבִגין ּכָ ִּוד ֶמֶלך ִיׂשְ ְּ ְּ.  

י יֹוֵסי ֲהוו ָאְזֵלי ְבָאְרָחא י ֶאְלָעָזר ְוִרּבִ י ֶאְלָעָזר. ִּרּבִ י יֹוֵסי ְלִרּבִ , ַּהאי ִדְכִתיב, ָאַמר ִרּבִ
ּנו )מלכים א כב( ּ ַוֵיֵצא ָהרוַח ַוַיֲעֹמד ִלְפֵני ְיָי ַויֹאֶמר ֲאִני ֲאַפּתֶ ּּ ּ ה ַויֹאֶמר ּ ּמָ ַּויֹאֶמר ְיָי ֵאָליו ּבְ ּ

ה ֵכן ה ְוַגם ּתוָכל ֵצא ַוֲעׂשֵ ַפּתֶ ל ְנִביָאיו ַויֹאֶמר ּתְ ִפי ּכָ ֶקר ּבְ ֵּאֵצא ְוָהִייִתי רוַח ׁשֶ ְוָתִניָנן . ּּ
ְּדֲהָוה רוַח ָנבֹות ַהִיְזְרֵעאִלי ּ ָמִתין. ּ יָון ְדָסְלִקין ְוָקְייִמין ְלֵעיָלא, ְוִכי ִנׁשְ ּינון ָיְכִלין ִא, ּּכֵ

ַהאי ַעְלָמא ִמיָהה, ְלֲאָתָבא ּבְ ּוִמָלה ּתְ ִפי ְוגו, ּ ֶקר ּבְ ְּדָאַמר ֵאֵצא ְוָהִייִתי רוַח ׁשֶ ּ'.  
מוֵאל , ְּדָהא ִדיָנא ְדאֹוַרְייָתא, ַּמאי ַטְעָמא ִאְתֲעַנׁש ֲעֵליה ַאְחָאב, ְּותו ֵוי ׁשְ ְּדׁשַ ּ ּ

ָרֵאל ְייהו ְדִיׂשְ דֹוֵתיֶכם ְוַכְרֵמיֶכם ְוֵזיֵתיֶכם )שמואל א ח(, ִתיבִּדְכ. ָּהִכי הוא, ַּקּמַ  ֶאת ׂשְ
ח ָנבֹות. ַּהטֹוִבים ִיּקָ ְרם ּבְ ְּדֲהָוה ָיִהיב ֵליה , ְּותו. ִּדיָנא ֲהָוה, ְּוִאי ַאְחָאב ָנַטל ַההוא ּכֶ ּ
ְרָמא ָאֳחָרא   .ְוָלא ָבָעא, ּאֹו ַדֲהָבא, ּכַ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]406דף [ -ּ

ַאְלּתְ, ָּאַמר ֵליה א ֲחֵזי. ָיאֹות ׁשְ ַּהאי רוַח ְדָקֲאְמרו ְדִאיהו רוַח ְדָנבֹות, ּתָ ּ ּ ּ ּ ָהָכא ִאית , ּ
ָלא ּכָ ִריך הוא. ְלִאְסּתַ א ּבְ יה ְדקוְדׁשָ ְּוִכי רוָחא ְדָנבֹות ָיִכיל ְלַסְלָקא וְלַקְייָמא ַקּמֵ ּ ּ ּ ּ ְּ ּ ּ ,

ְקָרא ע ׁשִ ִּדְכִתיב ַוֵיֵצא ָהרוַח. ְלִמְתּבַ ְּוִאי ַצִדיָקא הוא. ּּ ֵעי, ּ ַההוא ַעְלָמאְֵאיך ִיּבָ ְקָרא ּבְ , ּ ׁשִ
ְּדִאיהו ַעְלָמא ִדְקׁשֹוט ַהאי ַעְלָמא. ּ ְקָרא, ּוַמה ּבְ ָאה ׁשִ ַההוא ַעְלָמא, ָלא ָבֵעי ַזּכָ ָלא , ּּבְ

ן ּכֵ ָאה ִאיהו. ָכל ׁשֶ ִריך הוא, ְּוִאי ָלאו ַזּכָ א ּבְ י קוְדׁשָ ֵּהיך ָיִכיל ְלָקְייָמא ַקּמֵ ְּ ְ.  
ֶּאָלא ַוַדאי ָנבֹות ָלאו ִריך הואּ א ּבְ י קוְדׁשָ ך ְלָקְייָמא ַקּמֵ ל ּכָ ָאה ֲהָוה ּכָ ּ ַזּכָ ְּ ֶּאָלא , ְ

ַעְלָמא, ּרוָחא ָאֳחָרא ֲהָוה ְלָטא ּבְ י . ְּדׁשָ ִדיר ְוָסְלָקא ַקּמֵ ְּדָדא הוא רוָחא ְדָקְייָמא ּתָ ּ ּ ּ
ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ ְקָרא. ְּ ׁשִ ְקָראּו. ְּוָדא הוא ְדַאְסֵטי ִלְבִני ַעְלָמא ּבְ ׁשִ ַּמאן ְדִאיהו ָרִגיל ּבְ ּ ,

ְקָרא ׁשִ ִדיר ּבְ ַדל ּתָ ּתַ ֶקר ְוגו. ִּאׁשְ ְּוַעל ָדא ָאַמר ֵאֵצא ְוָהִייִתי רוַח ׁשֶ א . 'ּ ְּוַעל ָדא קוְדׁשָ ּ
ִריך הוא ָאַמר ֵליה ּּבְ ּ ה ֵכן, ְ ּפוק ֵמָהָכא. ֵצא ַוֲעׂשֵ ָמה ְדאוְקמוָה ִדְכִתיב, ּ ּּכְ ּ  )תהלים קא(, ּ

ֶקר ַוַדאי. ָקִרים לא ִיּכֹון ְלֶנֶגד ֵעיָניּדֹוֵבר ׁשְ ּוְבִגין ָדא ִאיהו רוַח ׁשֶ ּ ּ ּ ּ.  
ְרָמא ִדיֵליה, ְּותו ַּעל ַמה ְדָקַטל ֵליה ְלָנבֹות ְוָנַטל ּכַ ּ אי ָקִטיל ֵליה, ּ ָּקטוָלא ַאּמַ ֶּאָלא . ּ

ָלא ִדיָנא ַּעל ְדָקִטיל ֵליה ּבְ ׁש, ּ ָלא ִדיָנא. ִאְתַעּנַ ְרָמא ִדיֵליה,ָּקַטל ֵליה ּבְ ּוְבִגין . ּ ְוָנִסיב ּכַ
ִתיב ך ּכְ ּתָ)מלכים א כא(, ְּכָ ׁש,  ֲהָרַצְחּתָ ְוַגם ָיַרׁשְ א ֲחֵזי. ְּוַעל ָדא ִאְתַעּנַ ה ִאינון , ְוּתָ ּמָ ּּכַ

ַעְלָמא א ּבְ ֵני ָנׁשָ ְקָרא, ּבְ ׁשִ ְקָרא ּבְ ַעְלָמא ּבְ. ְּדַאְסֵטי לֹון ַהאי רוַח ׁשִ ִליט ִאיהו ּבְ ְּוׁשַ ה ּ ַכּמָ
ה עֹוָבִדין   .ְּוָהא אֹוִקיְמָנא ִמֵלי, ִּסְטִרין וְבַכּמָ

יה ְמָרא ִמּנֵ ָעא ְלִאְסּתַ א ּבָ ְּוַעל ָדא ָדִוד ַמְלּכָ ּ , ִּדְכִתיב. ּוָבָעא ְלֲאָפָקא ִמּגֹו ְמָסֲאבו, ּ
י)תהלים נא( ִקְרּבִ ָרא ִלי ֱאֹלִהים ְורוַח ָנכֹון ַחֵדׁש ּבְ ּ ֵלב ָטהֹור ּבְ ָּדא הוא. ּ , ּ רוַח ָנכֹוןּ

ֶקר ְּוָאֳחָרא ִאיהו רוַח ׁשֶ ין ִאינון. ּ ֵרין ַדְרּגִ ְּוַעל ָדא ּתְ ּ א, ּ   .ְוַחד ְמָסֲאָבא, ַּחד ַקִדיׁשָ
ה )יואל ב(, ָּפַתח ְוֲאַמר י ַרב ְמֹאד ַמֲחִנהו ְוִכי ָעצום עֹוׂשֵ ּ ַוְיָי ָנַתן קֹולֹו ִלְפֵני ֵחילֹו ּכִ ּ

ָכל ֲאַתר הוא וֵבי ִדיֵניה, ֲאָבל ַוְיָי. ּוָהַּהאי ְקָרא אוְקמ', ְדָברֹו ְוגו ּּבְ ּ ָּדא הוא , ָנַתן קֹולֹו. ּ ּ
ַמאן ִאיׁש . ּ ֹלא ִאיׁש ְדָבִרים)שמות ד(, ּוְכִתיב ָהָתם. ּ קֹול ְדָבִרים)דברים ד(, ָּקָלא ִדְכִתיב

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ְּדָבִרים ָרֵאל, ִלְפֵני ֵחילֹו.  ִאיׁש ָהֱאֹלִהים)דברים לג(, ּכְ ִּאֵלין ִאינון ִיׂשְ ּ.  

  א''דף קצג ע
י ַרב ְמֹאד ַמֲחֵנהו ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּּכִ ּ ֲהֵיׁש ִמְסָפר ִלְגדוָדיו)איוב כה(ּכְ ) א''דף קצג ע(. ּ

ִריך הוא א ּבְ ִליָחן ִאית ֵליה ְלקוְדׁשָ ן וׁשְ ה ְמַמּנָ ְּדַכּמָ ּ ּ ּ ְּוֻכְלהו ָקְייֵמי ְלַאְסָטָאה ֲעַלְייהו , ְּ ּ ּ
ָרֵאל ְדִי ְייהו . )ג בגין לאסתאבא להו''זהר חדש ל(ׂשְ ן ַקּמַ ִריך הוא ִאְזַדּמַ א ּבְ ְּוַעל ָדא קוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ

ִגין ְלַנְטָרא ְלהו ָרֵאל ּבְ ְּוָלא ָיִכילו ְלַקְטְרָגא ְלהו, ְּדִיׂשְ ּ.  
ה ְדָברֹו י ָעצום עֹוׂשֵ ַדל, ַּמאן ָעצום. ּּכִ ּתַ ָאה ַההוא ְדִאׁשְ ָּדא הוא ַזּכָ ּ ּ ּ אֹוַרְייָתא ּ  ּבְ

א ְיָמָמא ְוֵליֵלי י ָעצום. ַּקִדיׁשָ ָּדָבר ַאֵחר ּכִ א , ּ י קוְדׁשָ ח ַקּמֵ ּכַ ּתַ ָּדא הוא ְמַקְטְרָגא ְדִאׁשְ ּ ּ ּ
ִטיָנָרא יָפא ּכְ ּקִ ַפְרְזָלא ּתַ יָפא ּכְ ּקִ ִריך הוא ְוִאיהו ּתַ ּּבְ ּ ה ְדָברֹו. ְ ְּדָנִטיל ְרׁשות ִמְלֵעיָלא , עֹוׂשֵ ּ ּ

אְוָנִטיל ִנׁשְ ּתָ   .ָמָתא ִמּתַ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]407דף [ -ּ

י ָגדֹול יֹום ְיָי ְונֹוָרא ְמֹאד וִמי ְיִכיֶלּנו ּּכִ ִליט ַעל ּכָֹלא. ּ ְּדִאיהו ׁשַ ּ ּ יָפא ַעל , ּ ְּוִעָלָאה ְוַתּקִ
ְלהו ּּכֻ ְלָטֵניה, ּ חֹות ׁשָ ְּוֻכְלהו ּתְ ּ ִאין ִאינון ַצִדיַקָייא. ּ ַּזּכָ ּ הו , ּ ִריך הוא ִאְתָרֵעי ּבְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ְּ

יה , ִדירּתָ ֵחידו ְדַצִדיַקָייא ִדְזִמיִנין ְלֶמחֵדי ּבֵ ָאה לֹון ְלַעְלָמא ְדָאֵתי וְלֶמֱחֵדי ְלהו ּבְ ְּלַזּכָ ּ ּ ּ ּ ּ
ִריך הוא א ּבְ קוְדׁשָ ּּבְ נו ְוָתֵסך ָעֵלימֹו )תהלים ה(, ִּדְכִתיב. ְּ ְמחו ָכל חֹוֵסי ָבך ְלעֹוָלם ְיַרּנִ ְ ְוִיׂשְ ְּ ּ
ְָוַיְעְלצו ְבך אֹוֲהֵבי ׁשְ רוך ְיָי ְלעֹוָלם ָאֵמן וָאֵמן. ֶָמךּ ְּבָ ּ:  

  פרשת מקץ
ץ י ִחָייא ָפַתח ְוֲאַמר, ַוְיִהי ִמּקֵ ִּרּבִ ְכִלית הוא חֹוֵקר )איוב כח(, ּ ך וְלָכל ּתַ ם ַלחׁשֶ ּ ֵקץ ׂשָ ּ ְ

ָמר, ֶאֶבן ֹאֶפל ְוַצְלָמְות ך. ַהאי ְקָרא ִאּתְ ם ַלחׁשֶ ָמאָלא, ְֵקץ ׂשָ ָּדא ִאיהו ֵקץ ִדׂשְ ּ ִּאיהו ְּד, ּ
ַעְלָמא אט ּבְ אט ְלֵעיָלא, ׁשָ ִריך הוא, ְוׁשָ א ּבְ י קוְדׁשָ ְּוָקְייָמא ַקּמֵ ְוַקְטִריג ַעל , ְוַאְסֵטי, ְּ

ָמר, ַעְלָמא ְכִלית הוא חֹוֵקר. ְוָהא ִאּתְ ּוְלָכל ּתַ ל עֹוָבדֹוי ָלאו ִאינון ְלַטב, ּ ְּדָהא ּכָ ֶּאָלא , ּ
ָל ד ּכְ ִדיר וְלֶמְעּבַ יָצָאה ּתָ ָעְלָמאְּלׁשֵ   .ָיה ּבְ

ִלין ַחָייִבין, ָּדא ֶאֶבן ֶנֶגף, ֶאֶבן ֹאֶפל ְוַצְלָמֶות ׁשְ ְּדָבה ּכָ ּ ַהאי ְדִאְקֵרי, ּ איוב (, ְוָקְייָמא ּבְ
מֹו ֹאֶפל)י א ֲחֵזי. ּ ֶאֶרץ ֵעָפָתה ּכְ ָרֵאל, ִּאית ֶאֶרץ ַחִיים ְלֵעיָלא, ּתָ . ְּוַהאי ִאיהו ֶאֶרץ ִיׂשְ
 )א ארץ''ס(ַמאי . ֹּאֶפל ְדַנְפָקא ֵמֶאֶרץ ֵעָפָתה,  ֹאֶפל ְוַצְלָמֶות)א ואית ארץ לתתא ונקרא''ד(

ך, ֶאֶבן ֹאֶפל ְוַצְלָמֶות ְטָרא ְדחׁשֶ ְָדא הוא ֵקץ ְדִאיהו ִמּסִ ּ ּ ּ ּזוֲהָמא ְדַדֲהָבא, ּ ָמר, ּ   .ְוָהא ִאּתְ
א ֲחֵזי פוְלָחָנא ְדק, ּתָ ָלא ּבְ ּכָ א ְלִאְסּתַ ה ִאית לֹון ִלְבֵני ָנׁשָ ּמָ ִריך הואּּכַ א ּבְ ּוְדׁשָ ְּ ,

אֹוַרְייָתא ְיָמָמא ְוֵליֵלי ְדָלא ּבְ ּתַ ּוְלִאׁשְ פוְלָחֵניה. ּ לון ּבְ ּכְ ִגין ְדִיְנְדעון ְוִיְסּתַ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ְּדָהא אֹוַרְייָתא . ּ
יה ְדַבר ָנׁש ְוָאְמָרה ָכל יֹוָמא ַקּמֵ ִּאיִהי ַמְכְרָזא ּבְ ה ֲחַסר ֵל)משלי ט(, ּ ּ ִמי ֶפִתי ָיסור ֵהּנָ ב ּ

  .ְּוָהא אֹוִקיְמָנא ִמֵלי, ְוָאְמָרה לֹו
אֹוַרְייָתא ַדל ּבְ ּתַ ר ָנׁש ִאׁשְ ה, ְּוַכד ּבַ ק ּבָ ְּוִאְתָדּבַ ִאיָלָנא ְדַחֵיי, ּ ְקָפא ּבְ , ָּזֵכי ְלִאְתּתַ

א ֲחֵזי. 'ּ ֵעץ ַחִיים ְוגו)משלי ג(, ִּדְכִתיב ִאיָלָנא ְדַחֵיי ּבְ, ְוּתָ ף ּבְ ּקַ ר ָנׁש ִאְתּתַ ד ּבַ ַהאי ּּכַ
יה ְלַעְלָמא ְדָאֵתי, ַעְלָמא ף ּבֵ ּקַ ָמִתין ָנְפִקין ֵמַהאי ַעְלָמא. ִּאְתּתַ ד ִנׁשְ ָהִכי , ְּדָהא ּכַ

ין ְלַעְלָמא ְדָאֵתי ָנן ְלהו ַדְרּגִ ּקְ ִּאְתּתַ ּ.  
א ֲחֵזי ן ָדא ִמן ָדא, ִּאיָלָנא ְדַחֵיי, ּתָ ין ִמְתָפְרׁשָ ה ַדְרּגִ ַכּמָ ִּאיהו ּבְ ּ ְּוֻכְלהו , ּּ ְּדָהא . ַחדּ

ין ִאֵלין ַעל ִאֵלין ִאיָלָנא ְדַחֵיי ִאית ַדְרּגִ ּּבְ ּ ּ ּ ּגוָפא )א נופא''ס(, ְקִליִפין, ְוָעִלין, ַעְנִפין. ּ
ין, ְדִאיָלָנא ָרׁשִ ְּוֹכָלא הוא ִאיָלָנא. ׁשָ ַגְווָנא ָדא. ּ אֹוַרְייָתא, ּכְ ַדל ּבְ ּתַ ל ַמאן ְדִאׁשְ ּּכָ ִּאיהו , ּ

ן ְוִאְתּתַ ּקַ ִאיָלָנא ְדַחֵייִאְתּתַ ף ּבְ   .ּּקַ

  ב''דף קצג ע
ָרֵאל ֵני ִדְמֵהיְמנוָתא ִיׂשְ ְּוָכל ּבְ ִאיָלָנא ְדַחֵיי, ּ ִפין ּבְ ּקְ ְלהֹון ִמְתּתַ ּּכֻ ְלהו ֲאִחיִדין , ּ ּּכֻ ּ

ׁש ִאיָלָנא ַמּמָ ַההוא . ּבְ הֹון ּבְ ּ גוָפא ְדֵביה)א נופא''ס(ִּמּנְ ּ ַעְנִפין, ּ הֹון ֲאִחיָדן ּבְ הֹון ִמּנְ, ִמּנְ
ָעִלין ין, ּבְ ָרׁשִ ׁשָ הֹון ּבְ ִאיָלָנא ְדַחֵיי. ִמּנְ חו ְדֻכְלהו ֲאִחיָדן ּבְ ּכָ ּתַ ִּאׁשְ ּ ּ ְדִלין . ּּ ּתַ ְּוִאינון ְדִמׁשְ ּ ּ



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]408דף [ -ּ

אֹוַרְייָתא  גוָפא ְדִאיָלָנא) ב''דף קצג ע(ּבְ ְלהו ֲאִחיָדן ּבְ ּּכֻ ּ ַדל . ּ ּתַ ך ַמאן ְדִאׁשְ ִגין ּכָ ּוּבְ ּ ְּ

אֹוַרְייָתא ֹכָלאִּאיהו, ּבְ ָמר, ּ ָאִחיד ּבְ ְּוָהא אוְקמוָה ְוִאּתְ ץ. ּ ץ, ַוְיִהי ִמּקֵ י . ַמאי ִמּקֵ ִרּבִ
ְמעֹון ָאַמר ה ְזִכיָרה, ׁשִ ֲּאַתר ְדֵלית ּבָ ָמאָלא, ּ ְּוָדא הוא ֵקץ ִדׂשְ ִגין , ַמאי ַטְעָמא. ּ ּבְ

ר ִייַטב ָלך)בראשית מ(, ִּדְכִתיב ֲאׁשֶ ך ּכַ ִני ִאּתְ י ִאם ְזַכְרּתַ ְ ּכִ ְּוִכי ָהִכי ִאְתֲחֵזי ֵליה ְליֹוֵסף . ָ
ך, ַּצִדיָקא ִני ִאּתְ י ִאם ְזַכְרּתַ ְָדִאיהו ָאַמר ּכִ ּ ֶחְלֵמיה. ּ ל יֹוֵסף ּבְ ּכַ יָון ְדִאְסּתַ ֶּאָלא ּכֵ ּ , ָאַמר. ּ

ַּוַדאי ֶחְלָמא ִדְזִכיָרה ִאיהו ַהאי. ּ ִריך הוא ֲה, ְּוִאיהו ָטָעה ּבְ א ּבְ קוְדׁשָ יה ּבְ ְּדָהא ּבֵ ּ ּ   .ֵּוי ֹכָלאְּ
יה יו ָקם ַקּמֵ יה ַנׁשְ ְּוַעל ָדא ֲאַתר ְדֲהָוה ּבֵ ּ ּ ּ ִקים ֶאת יֹוֵסף , ּ ׁשְ ר ַהּמַ ִתיב ְוֹלא ָזַכר ׂשַ ַמה ּכְ

ֵחהו ּכָ ַּוִיׁשְ ִקים. ּ ׁשְ ר ַהּמַ יָון ְדָאַמר ְוֹלא ָזַכר ׂשַ ֵחהו, ּּכֵ ּכָ ַּמהו ַוִיׁשְ ֵחהו ֲאַתר ְדִאית . ּּ ּכָ ֶּאָלא ַוִיׁשְ ּ ּ ּ
יה ְכָחהּּבֵ ך,  ׁשִ ְְוָדא הוא ֵקץ ְדִסְטָרא ְדחׁשֶ ּ ּ ָנַתִים ָיִמים. ּ ָנַתִים, ׁשְ א. ַמאי ׁשְ ְּדָתב ַדְרּגָ ּ ,

יה ְזִכיָרה א ְדִאית ּבֵ ְּלַדְרּגָ ּ.  
ִגין ְדָכל ָנָהר. ָּדא ֶחְלָמא ְדיֹוֵסף ֲהָוה, ּוַפְרֹעה חֹוֵלם ְוִהּנֵה עֹוֵמד ַעל ַהְיֹאר ְּדיֹוֵסף , ּּבְ

ִדיק  ֲחלֹום, ְּוָרָזא ָדא ֲהֵוי. ִּאיהוַּהּצַ לֹום, ַּהאי ַמאן ְדָחֵמי ָנָהר ּבַ ישעיה (, ִּדְכִתיב. ָחֵמי ׁשָ
לֹום)סו ָנָהר ׁשָ ָנַתִים:  ִהְנִני נֹוֶטה ֵאֶליָה ּכְ ץ ׁשְ י ִחָייא ָפַתח ְוֲאַמר. ַוְיִהי ִמּקֵ ִּרּבִ  )משלי כט(, ּ

ָפט ַיֲעִמיד ֶאֶרץ ְוִאיׁש ּתְ ׁשְ ּמִ ֶּמֶלך ּבַ הְ א ֲחֵזי, ּרומֹות ֶיֶהְרֶסּנָ ִריך , ּתָ א ּבְ ָרא קוְדׁשָ ד ּבָ ְּכַ ּ
ּהוא ַעְלָמא ִעָלָאה ְדָקא ְיאות, ּ ַּאְתִקין ּכָֹלא ּכְ ְּוַאִפיק ְנהֹוִרין ִעָלִאין ְמַנֲהִרין ְלָכל , ּ ּ

ְּוֹכָלא ִאיהו ַחד, ִסְטִרין ַמִים ִדְלֵעיָלא ְוֶאֶרץ ִדְלֵעיָלא. ּ ּוָבָרא ׁשָ ֲחָדאְלִאְת, ּ ְלהו ּכְ ְקָנא ּכֻ ּּתַ ּ ,
ֵאי א ְדַתּתָ   .ְלתֹוַעְלּתָ

א ֲחֵזי ָפט ַיֲעִמיד ֶאֶרץ, ּתָ ׁשְ ּמִ ֶּמֶלך ּבַ ִריך הוא, ְַמאן ֶמֶלך. ְ א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ ָפט. ְּ ׁשְ ּמִ , ּּבַ
ְּדִאיהו ִקיוָמא ְדַאְרָעא, ָּדא ַיֲעֹקב ּ ָזן ִמן ה' ו, ְּוַעל ָדא. ּּ ּתָ' ה, ִּעָלָאה' ִאּתְ ָזַנת ּתַ ָאה ִאּתְ

ָפט', ִמן ו ִמׁשְ ְּדִקיוָמא ְדַאְרָעא ִאיהו ּבְ ּ ּ ּקונֹוי. ּּ ָכל ּתִ ָפט ַיֲעִמיד ֶאְרץ ּבְ ְּדָהא ִמׁשְ   .ְּוָזן ָלה, ּּ
ִריך הוא, ְֶמֶלך, ָּדָבר ַאֵחר א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ ָפט. ְּ ׁשְ ּמִ ִּדְכִתיב , ַיֲעִמיד ֶאֶרץ. ָּדא יֹוֵסף, ּּבַ

ּבֹור ֶאל יֹוֵסף ְוָכל )בראשית מא( או ִמְצַרְיָמה ִלׁשְ ִריך הוא . ָּהָאֶרץ ּבָ א ּבְ ּוְבִגין ְדקוְדׁשָ ּ ּ ְּ

ַיֲעֹקב יה ּבְ ִליָטא ַעל ַאְרָעא, ִּאְתָרֵעי ּבֵ ֲּעַבד ֵליה ְליֹוֵסף ׁשַ ּ.  
י יֹוֵסי ָאַמר ָפט ַיֲעִמיד ֶאֶרץ. ָּדא יֹוֵסף, ְֶמֶלך, ִרּבִ ׁשְ ּמִ  ָלא ֲאָתא ְּדָהא ַעד. ָּדא ַיֲעֹקב, ּּבַ
ַאְרָעא, ַיֲעֹקב ְלִמְצַרִים ָּלא ֲהָוה ִקיוָמא ּבְ ְפָנא, ּ יָון ְדֲאָתא ַיֲעֹקב ְלִמְצַרִים. ִמּגֹו ּכַ , ּּכֵ

ְפָנא ַלק ּכַ ְזכוֵתיה ִאְסּתַ ּּבִ ּ   .ְּוִאְתְקַיים ַאְרָעא, ּ
ָפט ַיֲעִמיד ֶאֶרץ, ָּדָבר ַאֵחר ׁשְ ּמִ ֶּמֶלך ּבַ א, ְ ָּדא ָדִוד ַמְלּכָ  ַוְיִהי )שמואל ב ח(, ִתיבִּדְכ, ּ

ָפט וְצָדָקה ְלָכל ַעּמֹו ה ִמׁשְ ָּדִוד עֹוׂשֶ ְּוִאיהו ִקֵיים ַאְרָעא, ּּ ּוִבְזכוֵתיה ָקְייָמא ְלָבַתר ְדָנא, ּ ּ ּ ּ .
ה רומֹות ֶיֶהְרֶסּנָ   .ָּדא ְרַחְבָעם, ְּוִאיׁש ּתְ

א ֲחֵזי ִגיֵניהֹון ְדַצִדיַקָיא, ּתָ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ַזר ַעל , ְּ ב ְדפוְרֲענוָתא ִאְתּגְ ַּאף ַעל ּגַ ּ ּ
ְלָטא ַעל ַעְלָמא, ַעְלָמא ִגיֵניהֹון ְוָלא ׁשָ ָבא ּבְ א ִאְתָקְייָמא . ִמְתַעּכְ ל יֹומֹוי ְדָדִוד ַמְלּכָ ּּכָ

ִגיֵניה ְזכוֵתיה, ַּאְרָעא ּבְ ְּלָבַתר ְדִמית ִאְתָקְייָמא ּבִ ּ  ָהִעיר  ְוַגּנֹוִתי ַעל)מלכים ב כ(, ִּדְכִתיב. ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]409דף [ -ּ

יָעה ְלַמֲעִני וְלַמַען ָדִוד ַעְבִדי ַּהזֹאת ְלהֹוׁשִ ּ ּ ּ ַגְווָנא ָדא. ּ ל יֹומֹוי ְדַיֲעֹקב ְוָכל יֹומֹוי , ּּכְ ּכָ
ַעְלָמא, ְדיֹוֵסף ְלָטא פוְרֲענוָתא ּבְ ָּלא ׁשָ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ָפט ַיֲעִמיד ֶאֶרץ, ּתָ ׁשְ ּמִ ֶּמֶלך ּבַ רומֹות ֶיֶה. ָּדא יֹוֵסף, ְ הְּוִאיׁש ּתְ ָּדא ַפְרֹעה, ְרֶסּנָ ּ .
ִריך הוא א ּבְ י ְדקוְדׁשָ יה ְלַגּבֵ י ִלּבֵ ִגין ְדַאְקׁשֵ ְּדָהא ּבְ ּ ּ ּ ּ ּוְבַקְדִמיָתא . ָחִריב ַאְרָעא ְדִמְצַרִים, ְּ

ַההוא ֶחְלָמא ְדָחַלם ַּעל ְיָדא ְדיֹוֵסף ִאְתְקַיים ַאְרָעא ּבְ ּ ָנַתִים ָיִמים , ִּדְכִתיב. ּ ץ ׁשְ ַוְיִהי ִמּקֵ
ץ ְוגו. 'וְוג י ֶאְלָעָזר ָפַתח ְוֲאַמר. 'ַוְיִהי ִמּקֵ ּ ַחי ְיָי וָברוך צוִרי ְוָירום ֱאֹלֵהי )תהלים יח(, ִּרּבִ ּ ּ ְּ

ִעי ִתיב. ִיׁשְ וי, ֱאלֹוֵהי ּכְ יה. ו''ּבְ ָלא ּבֵ ּכָ ָּדא ַחי ַצִדיָקא , ַחי ְיָי. ַּהאי ְקָרא ִאית ְלִאְסּתַ ּ
ּוָברוך צוִרי. ָעְלִמיןְּדִאְקֵרי ַחי ְד, ְיסֹוָדא ְדַעְלָמא ּ תהלים (ּ הוא ִדְכִתיב )א הוד''ס(ָּדא , ְּ

רוך ְיָי צוִרי)קמד ּ ּבָ ְּוָדא ַעְלָמא ְדִאְתְקַיים ֲעֵליה ַצִדיָקא ָדא, ְּ ּ ִעי. ּ ְּוָירום . ְּוָירום ֱאלֵהי ִיׁשְ
ָּדא ַעְלָמא ִעָלָאה וא. ּ ַמִים, ו''ֱאלֹוֵהי ּבְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ָּדא ׁשָ ַמִים )תהלים קטז(, ּכְ  ַהּשָׁ

ַמִים ַלְיָי   .ׁשָ

  א''דף קצד ע
א ֲחֵזי רוך ֲאֹדָנ)תהלים סח( )כמה דאת אמר(, ּתָ ְ ּבָ רוך ֲאֹדָנ. ּי יֹום יֹום ַיֲעָמס ָלנו''ּ ְּבָ , י''ּ

ָאֶל ְּוַהאי ְקָרא ָרָזא ְדָחְכְמָתא ִאיהו, ד''ּן יו''ּת נו''ּף ָדֶל''ּבְ ָנַת, יֹום יֹום. ּ ֵּאלו ׁשְ , ִים ָיִמיםּ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר  ה עֹוֵמד ַעל ) א''דף קצד ע(ּכְ ָנַתִים ָיִמים וַפְרֹעה חֹוֵלם ְוִהּנֵ ץ ׁשְ ַּוְיִהי ִמּקֵ

ָמר ָדא יֹוֵסף, ָּרָזא ִאיהו, ַהְיאֹור ָמה ְדִאּתְ ִדיק הוא, ּ ָדא)א דכל נהר''ס(ְּדָנָהר . ּּכְ ּיֹוֵסף ַהּצַ ּ .
ה ִמן ַהְיאֹור עֹולֹות  ָאחוְוִהּנֵ ְרֶעיָנה ּבָ ר ַוּתִ ׂשָ ַבע ָפרֹות ְיפֹות ַמְרֶאה וְבִריאֹות ּבָ ּׁשֶ ּ ה ִמן . ּ ְוִהּנֵ

א, ַהְיאֹור ין ִדְלַתּתָ ל ִאינון ַדְרּגִ ְרָכאן ּכָ ָהר ָדא ִאְתּבָ ְּדָהא ִמּנָ ּ ּ ּ ִגין ְדַההוא ָנָהר ְדָנִגיד . ּ ּּבְ ּ ּ
ֵקי ְוָזן ְלֹכָלא, ְוָנִפיק ִּאיהו ַאׁשְ ל ַאְרָעא ְדִמְצַרִים , ּיהו ָנָהרְויֹוֵסף ִא. ּ ְרָכא ּכָ ְלִאְתּבָ

ִגיֵניה   .ּּבְ
א ֲחֵזי יה, ַּההוא ָנָהר, ְוּתָ ְרָכן ִמּנֵ ְקָיין ְוִאְתּבָ ַבע ַדְרִגין ִאְתׁשַ ּׁשֶ ְּוִאֵלין ִאינון ְיפֹות , ּ ּ

ר ׂשָ ָאחו. ַּמְרֶאה וְבִריאֹות ּבָ ְרֶעיָנה ּבָ ַאְחָווָתא ְד, ַּוּתִ ִחּבוָרא ּבְ ּּבְ הו ִפירוָדאּ ח ּבְ ּכַ ּתַ ָּלא ִאׁשְ ּּ .
ָחא ָקְייִמין ּבָ ְּוֻכְלהו ְלׁשַ ַבע ְדָקֲאָמָרן, ּ ין ׁשֶ י ַדְרּגִ ל ַהּנֵ ְּדָהא ּכָ ָמה ְדַאּתְ . ָּרָזא ִאיהו, ּ ּכְ

ֶלך ְוגו)אסתר ב(, ָאֵמר ית ַהּמֶ ָערֹות ָהְראויֹות ָלֵתת ָלה ִמּבֵ ַבע ַהּנְ ְ ְוֵאת ׁשֶ ּ ַבע. 'ּ  ְּוַעל ָדא ׁשֶ
ֶלך ְוגו, ָּפרֹות ְיפֹות ַמְרֶאה ְרִתים ֶאת ְפֵני ַהּמֶ ִריִסים ַהְמׁשָ ְבַעת ַהּסָ ִתיב ׁשִ ְְוָלֳקֵבל ָדא ּכְ ּ ּ'.  

י ִיְצָחק ָאַמר ַבע ָפרֹות ַהטֹובֹות, ִרּבִ ּׁשֶ ין ִאינון ִעָלִאין ַעל ָאֳחָרִנין, ּ ַּדְרּגִ ּ ַבע . ּ ְוׁשֶ
ין ָאֳחָרִנין, ַּהָפרֹות ָהָרעֹות אַּדְרּגִ ה. ּ ִדְלַתּתָ ְטָרא ִדְקדוׁשָ ִּאֵלין ִמּסִ ְטָרא , ּ ְּוִאֵלין ִמּסִ

  .ִּדְמָסֲאָבא
ִלים ּבֳ ַבע ַהּשִׁ י ְיהוָדה ָאַמר, ׁשֶ ִּאֵלין ֳקָדָמאי ִאינון ָטִבין, ִּרּבִ ְטָרא , ּ ִגין ְדִאינון ִמּסִ ּּבְ ּ

י טֹוב יה ּכִ ִּדיִמיָנא ִדְכִתיב ּבֵ ין ִאינון ְל. ּ יׁשִ ְּוִאֵלין ּבִ ְייהוּ א ִמּנַ ִלים ִאינון . ַּתּתָ ּבֳ ַבע ַהּשִׁ ּׁשֶ
ְטָרא ְדַדְכיו ִּמּסִ ְטָרא ִדְמָסֲאבו, ּ ְּוִאֵלין ִמּסִ ּ ין ָקְייִמין ִאֵלין ַעל ִאֵלין, ּ ְּוֻכְלהו ַדְרּגִ ּ ּּ ְּוִאֵלין , ּ

ֶחְלֵמיה, ָּלֳקֵבל ִאֵלין ְּוֻכְלהו ָקא ָחָמא ַפְרֹעה ּבְ ּּ ּ.  



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]410דף [ -ּ

י ֵייָסא יְוִכ, ָאַמר ִרּבִ ל ַהּנִ ּי ְלַההוא ַחָייָבא ְדַפְרֹעה ַאְחְזָיין ֵליה ּכָ י . ּּ ָּאַמר ֵליה ִרּבִ
ַגְווָנא ִדְלהֹון ָחָמא, ְּיהוָדה ין. ּכְ ין ַעל ַדְרּגִ ה ַדְרּגִ ְּדַכּמָ ּ ִּאֵלין ָלֳקֵבל ִאֵלין, ּ ְּוִאֵלין ַעל , ּ
א, ִּאֵלין ין ִדְלַתּתָ ִאינון ַדְרּגִ ְּוִאיהו ָחָמא ּבְ ּ ּ ּ.  
ִניָנןְו ר ָנׁש, ָהא ּתָ ָמה ְדִאיהו ּבַ ְּדָהא ּכְ ֶחְלֵמיה, ּ ָּהִכי ַאְחְזיו ֵליה ּבְ ּ ָמָתא . ְוָהִכי ָחֵמי, ּ ְוִנׁשְ

מֹוְדָעא ּתְ ְדָקא ָחֵזי ֵליה. ָהִכי ָסְלַקת ְלִאׁשְ יה ּכְ פום ַדְרּגֵ ל ַחד ְוַחד ּכְ ּּכָ ּ ּ ך ַפְרֹעה , ּ ּוְבִגין ּכָ ְ ּ
ְדָקא ָחֵזי ֵליה יר, ָּחָמא ּכְ   :ְוָלא ַיּתִ

ץ ְוגו י ִחְזִקָיה ָפַתח ְוָאַמר', ַוְיִהי ִמּקֵ ִּרּבִ ַחת )קהלת ג(, ּ  ַלּכֹל ְזַמן ְוֵעת ְלָכל ֵחֶפץ ּתַ
ָמִים א ֲחֵזי. ַהּשָׁ א, ּתָ ִריך הוא ְלַתּתָ א ּבְ ל ַמה ְדֲעַבד קוְדׁשָ ּּכָ ּ ֵוי ִזְמָנא וְזַמן , ְּ ְּלֹכָלא ׁשַ ּ ּ
ֵוי ִלְנהֹו. ָּקצוב ין, ָרא ְוַלֲחׁשֹוָכאְּזַמן ׁשַ ָאר ַעּמִ ֵוי ִלְנהֹוָרא ִדׁשְ ִּזְמָנא ׁשַ ְלִטין , ּ ְּדִאינון ׁשָ ּ

א ַעל ַעְלָמא ּתָ ֵוי ַלֲחׁשֹוָכא. ַהׁשְ ְלָטנוָתא , ְּוִזְמָנא ׁשַ חֹות ׁשָ ָרֵאל ּתְ ְּדִאיהו ָגלוָתא ְדִיׂשְ ּ ּ ּ
ִריך הוא ְלֹכָלא. ִדְלהֹון א ּבְ ֵוי קוְדׁשָ ִּזְמָנא ׁשַ ּ ּ ך ַלּכֹל ְזַמן ְוֵעת ְלָכל ֵחֶפץְב, ְּ ַמאי . ְִגין ּכָ

ִּזְמָנא ְוִעָדן הוא ְלֹכָלא. ְוֵעת ְלָכל ֵחֶפץ ּ א, ּ ח ְלַתּתָ ּכַ ּתַ ְּלָכל ַההוא ְרעוָתא ְדִאׁשְ ּ ּ.  
ִדְכִתיב. ַמאי ֵעת, ָּדָבר ַאֵחר ְוֵעת ְלָכל ֵחֶפץ ּ ֵעת ַלֲעׂשֹות ַלְיָי ֵהֵפרו )תהלים קיט(, ּכְ

א.  ְוַאל ָיֹבא ְבָכל ֵעת ֶאל ַהּקֶֹדׁש)ויקרא יז(, ְכִתיבּו. ָתֹוָרֶתך א ְמַמּנָ ְוָהא , ְּוִאיהו ַדְרּגָ
ּאוְקמוָה א. ּ ך ֵעת ִאיהו ְמַמּנָ ּוְבִגין ּכָ ָמִים, ְּ ַחת ַהּשָׁ ָנַתִים ָיִמים. ְלָכל ֵחֶפץ ּתַ ץ ׁשְ , ַוְיִהי ִמּקֵ

ך ָחָמא ַפְרֹעה ּבְ ְטָרא ְדַההוא ֵקץ ְדחׁשֶ ִּמּסִ ְ ּ ִלי ֵליה ַההוא , ֶּחְלֵמיהּ ן ָיַדע ְוִאְתּגְ ּמָ ּוִמּתַ ּ ּ
ל ֲחָכֶמיָה . ֶחְלָמא י ִמְצַרִים ְוֶאת ּכָ ל ַחְרֻטּמֵ ַלח ַוִיְקָרא ֶאת ּכָ ָפֶעם רוחֹו ַוִיׁשְ ַּוְיִהי ַבּבֶֹקר ַוּתִ ּ ּ ּ

ָפֶעם רוחֹו. 'ְוגו ַּוּתִ ָפֶעם. ּ י יֹוֵסי ָאַמר. ַּמאי ַוּתִ ָּהא אוְקמוָה , ִרּבִ ָפֶעםּ ִתיב ַוּתִ ַפְרֹעה ּכְ , ּּבְ
ִתיב ר ּכְ ּוִבְנבוַכְדֶנּצַ ְתָפֶעם)דניאל ב(, ּ ָפֶעם, ּ ַוּתִ ִתיב ַוּתִ ַפְרֹעה ּכְ ְּואוְקמוָה ְדָהא ּבְ ּ ּ ִגין , ּ ּבְ
ָרא ָלא ֲהָוה ָיַדע, ְּדֲהָוה ָיַדע ֶחְלָמא ר, ּוִפׁשְ ָרא, ָחָמא ֶחְלָמא, ֲּאָבל ְנבוַכְדֶנּצַ , ְּוָחָמא ִפׁשְ

יהְו י ּכָֹלא ִמּנֵ ִּאְתְנׁשֵ ּ.  

  ב''דף קצד ע
א ֲחֵזי ָפֶעם רוחֹו, ֲאָבל ּתָ ַּוּתִ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ּ ְּדֲהָוה ָאֵתי רוָחא ,  ְלַפֲעמֹו)שופטים יג(, ּכְ ּ

ְדָקא ְיאות. ְוָאֵתי ְוָאִזיל, ְוָאִזיל יה ֲעַדִיין ּכְ ָבא ִעּמֵ ְּוָלא ֲהָוה ִמְתַייׁשְ ִתיב. ּ , ְּוַעל ָדא ּכְ
ֶחל רוַח ְיָי ְלַפֲעמֹו)שופטים יג( ירוָתא, ּ ַוּתָ ִּדְכֵדין ֲהָוה ׁשֵ יה. ּ ּאוף ָהָכא רוֵחיה ִאְתַער ּבֵ ּ ּ ּ ,

יה ְלִמְנַדע, ְוָאִזיל ְוִאְתַער ָבא ִעּמֵ ְתָפֶעם רוחֹו. ְּוָלא ֲהָוה ִמְתַיּשְׁ ר ַוּתִ ְּנבוַכְדֶנּצַ ּּ ,
ִרין ִאְתֲערוָתא ֲהָוה ִאְתַער ַעל ַחד ּתְ ָמה ְדַאּתְ ,  ְוָאְזִלין ְוָתְייִבין)תייבין(, ּּבְ ְּוָדא הוא ּכְ

ַפַעם)במדבר כד(, ָאֵמר ַפַעם ּבְ ַהאי.  ּכְ ַהאי) ב''דף קצד ע(, ַּפַעם ּבְ ָבא , ּוַפַעם ּבְ ְוָלא ִמְתַיּשְׁ
יה ְורוֵחיה ַּדְעּתֵ ּ ּ ּ.  

ל ַחְרטוֵמי ִמְצַרִים ַלח ַוִיְקָרא ֶאת ּכָ ַּוִיׁשְ ּ ל ֲחָכֶמיָה. יןִּאֵלין ֳחָרׁשִ, ּ יִמין , ְוֶאת ּכָ ִּאֵלין ַחּכִ
ַטְייָרא ָקא, ּבְ ָלן ְלִמְנַדע ְולא ָיִכילו ְלַאְדּבָ ּכְ ְּוֻכְלהו ֲהוו ִמְסּתַ ּ ּ ּ.  
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י ִיְצָחק א , ָאַמר ִרּבִ ַההוא ַדְרּגָ ָמר ְדָלא ַאְחְזָיין ֵליה ְלַבר ָנׁש ֶאָלא ּבְ ב ְדִאּתְ ַּאף ַעל ּגַ ּ ּ ּּ
אִני ִל, ִּדיֵליה ְּדַאְחְזָיין לֹון ִמִלין ִעָלִאין, ְמָלִכיםׁשָ ּ א ָאֳחָרִנין, ּ ֵני ָנׁשָ ְנָיין ִמּבְ ָמה . ּוְמׁשַ ּכְ

ָאר ָאֳחָרִנין ל ׁשְ יה ִעָלָאה ַעל ּכָ א ַדְרּגֵ ְּדַמְלּכָ ּ א ִעָלָאה ַעל , ּ ַדְרּגָ ָּהִכי ָנֵמי ַאֲחִזיאו ֵליה ּבְ ּ ּ
ָאר ָאֳחָרִנין ל ׁשְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּכָ ה ֶהְרָאה ֶאת ַפְרֹעהּכְ ר ָהֱאלִהים עֹוׂשֶ  )רלח א(. ּ ֶאת ֲאׁשֶ

א ֵני ָנׁשָ ָאר ּבְ ִריך הוא ַמה ְדִאיהו ָעַבד, ֲאָבל ִלׁשְ א ּבְ ָּלא ָגֵלי לֹון קוְדׁשָ ּ ּ ר ִלְנִביֵאי אֹו , ְּ ּבַ
יֵמי ָדָרא ְּוָהא אוְקמוָה, ַלֲחִסיֵדי אֹו ְלַחּכִ ּ.  

א ֲחֵזי ִתיב, ּתָ י, ּכְ ָלהאֹוִתי ֵהׁשִ י ְואֹותֹו ּתָ ּנִ ָרא, ב ַעל ּכַ ַתר ִפיׁשְ אן ְדֶחְלָמא ָאִזיל ּבָ ִּמּכָ ּ .
י ַמאן ּנִ יב ַעל ּכַ ֶּאָלא ָדא יֹוֵסף, ֵהׁשִ ר ֵליה, ְואֹותֹו ָתָלה. ּ ָרא ְדָקא ָפׁשַ ַההוא ִפיׁשְ ּּבְ ּ ּּ ּ ,

ן ָהָיה ר ָפַתר ָלנו ּכֵ ֲאׁשֶ ּוְכִתיב ַוְיִהי ּכַ ּּ:  
ַלח ַפְרֹעה ַו ַּוִיׁשְ ִּיְקָרא ֶאת יֹוֵסף ַוְיִריֻצהו ִמן ַהּבֹור ְוגוּ א ָפַתח ְוָאַמר. 'ּ י ַאּבָ תהלים (, ִּרּבִ

ִריך הוא. ּ רֹוֶצה ְיָי ֶאת ְיֵרָאיו ֶאת ַהְמַיֲחִלים ְלַחְסדֹו)קמז א ּבְ ה קוְדׁשָ ּמָ ּּכַ הו , ְּ ִּאְתָרֵעי ּבְ
ַצִדיַקָיא ִגין ְדַצִדיַקָיא ִאינון ַעְבִדין , ּּבְ ּּבְ ּ ּ ָלָמא ְלֵעיָלא)שלמא ועבדי(ּ ָלָמה ,  ׁשְ ְוַעְבֵדי ׁשְ

א ַבֲעָלה, ְלַתּתָ ָלה ּבְ ְּוָאֳעִלין ּכַ הו. ּ ִריך הוא ִאְתָרֵעי ּבְ א ּבְ ך קוְדׁשָ ּוְבִגין ּכָ ּ ּ ְּ ִאּנון ְדַדֲחִלין , ְ ּּבְ ּ
ֵּליה ְוָעְבִדין ְרעוֵתיה ּ ּ.  
אֹוַרְייָתא . ּדֹוַּמאן ִאינון ְמַיֲחִלים ְלַחְס, ַּלְמַיֲחִלים ְלַחְסדֹו ְדֵלי ּבְ ּתַ ּהֵוי ֵאיָמא ִאינון ְדִמׁשְ ּ ּ

ֵליְלָיא א, ּבְ ִכיְנּתָ ֲהֵדי ׁשְ פו ּבַ ּתְ ּתַ אן ְלַחְסדֹו, ְוָכד ָאֵתי ַצְפָרא. ְּוִאׁשְ ִּאינון ְמַחּכָ ְוָהא . ּ
ּאוְקמוָה ֵליְלָיא, ּ אֹוַרְייָתא ּבְ ַדל ּבְ ּתַ ִזְמָנא ְדַבר ָנׁש ִאׁשְ ּּבְ יך ֲעֵליה ּחוָטא ְדֶח, ּ ֶּסד ִאְתְמׁשִ ְ

יָמָמא ִדְכִתיב. ּבִ י)תהלים מב(, ּכְ יֹרה ִעּמִ ּ יֹוָמם ְיַצֶוה ְיָי ַחְסדֹו וַבַלְיָלה ׁשִ ּ ַמאי ַטְעָמא יֹוָמם . ּ
ְּיַצֶוה ְיָי ַחְסדֹו י, ּ יֹרה ִעּמִ ום ְדַבַלְיָלה ׁשִ ִּמּשׁ ּ ִתיב. ּ ך רֹוֶצה ְיָי ֶאת ְיֵרָאיו ּכְ ִגין ּכָ ְוּבְ  ְוֹלא, ּ

ְרעוֵתיה ְלַאֲחָרא. ִביֵרָאיו ַמאן ְדָרֵעי ּבִ ּּכְ ּ ֲהֵדיה, ּ ְּוִאְתְרֵעי ֵליה ְלִאְתַפְייָסא ּבַ ך . ּּ ְוְבִגין ּכָ ּ
יֵרָאיו, רֹוֶצה ְיָי ֶאת ְיֵרָאיו   .ְוֹלא ּבִ

ַגְווָנא ָדא ֲעִציבו ְדרוָחא, ּכְ ּיֹוֵסף ֲהָוה ָעִציב ּבַ א, ּ ֲעִציבו ְדִלּבָ ןְּדֲהָוה ָאִסיר , ּּבַ ּמָ יָון . ּתַ ּכֵ
ִגיֵניה ַדר ַפְרֹעה ּבְ ְּדׁשַ ּ ִתיב, ּּ ַּוְיִריצוהו. ַמה ּכְ ִּאְתַפְייסו ֵליה ְוַאֲהָדרו ֵליה ִמִלין ְדֶחְדָוה, ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ,

א יָרא, ִּמִלין ְלֶמֱחֵדי ִלּבָ ִגין ְדֲהָוה ָעִציב ִמן ּבֵ א ֲחֵזי. ּּבְ ֵביָרא, ּתָ ַקְדִמיָתא ָנַפל ּבְ , ּבְ
ֵביָרא ִאְס ַלק ְלָבַתרּבְ   .ּּתַ

ְמעֹון ָאַמר י ׁשִ יָון ְדָנַטר . ָּלא ִאְקֵרי ַצִדיק, ַּעד ָלא ֵאיַרע ְליֹוֵסף ַההוא עֹוָבָדא, ִרּבִ ּּכֵ
ִרית ַקָייָמא ַּההוא ּבְ ֲהֵדיה. ִּאְקֵרי ַצִדיק, ּ א ִאְתַעַטר ּבַ א ִדְבִרית ַקִדיׁשָ ְּוַההוא ַדְרּגָ ּ ּ ּ ּ ּוַמאי , ּ

ּבֹו)עביד(ְּדֲהָוה  ַקְדִמיָתא ּבַ ֲהֵדיה, ר ּבְ ַלק ּבַ ִּאְסּתַ ּוְכִתיב ַוְיִריֻצהו ִמן ַהּבֹור, ּ ַלק ִמן . ּ ִּאְסּתַ
ְבֵאר ַמִים ַחִיים, ָּדא ְּוִאְתַעַטר ּבִ ּ.  

ַלח ַפְרֹעה ַוִיְקָרא ֶאת יֹוֵסף ַּוִיׁשְ ֵעי ֵליה, ּּ ֶּאָלא ַוִיְקָרא ֶאת יֹוֵסף. ִּלְקֹרא ְליֹוֵסף ִמּבָ ָּדא , ּ
א ִריך הואּקוְדׁשָ ּ ּבְ ַעד ֵעת . ּ ַעד ֵעת ּבֹא ְדָברֹו ִאְמַרת ְיָי ְצָרָפְתהו)תהלים קה(, ִּדְכִתיב, ְ
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ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַויְקָרא ֶאת יֹוֵסף, ּבֹא ְדָברֹו ִתיב ָהָכא ַוִיְקָרא ֶאת יֹוֵסף, ּ ּוְכִתיב ָהָתם , ּּכְ
ה ְמלֹוָתי: ַּוִיְקָרא ֶאל מׁשֶ ַּוְיַגַלח ַוְיַחֵלף ׂשִ א, וּ ִגין ְיָקָרא ְדַמְלּכָ ְּוָהא אוְקמוָה, ּבְ ּ.  

י ֶאְלָעָזר ָפַתח ֶאֶרץ ָחם)תהלים קה(, ִּרּבִ ר ּבְ ָרֵאל ִמְצַרִים ְוַיֲעֹקב ּגָ א ֲחֵזי. ּ ַוָיֹבא ִיׂשְ , ּתָ
ַעְלָמא ְלּגוִלין ּבְ ל ּגִ ִריך הוא ְמַגְלּגֵ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ּוְמַקֵיים ֱאָסִרין ְוִקיוִמין, ְּ ּּ ִגין ְלַקְייָמא ּבְ, ּ

ִזיר ִּקיוָמא וְגֵזָרה ְדִאיהו ּגָ ּ ּ ּ ּ.  
ַנן ִריך הוא ַלֲאָבָהן, ְּדָהא ּתְ א ּבְ ִּאְלָמֵלא ֲחִביבו וְרִחימו ְדָרִחים קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ְּ ֲהָוה ִאְתֲחֵזי , ּ

ֵלי ְדַפְרְזָלא ְלׁשְ ׁשַ ּוִבְרִחימו ִדְלהֹון. ְּלָנֲחָתא ַיֲעֹקב ְלִמְצַרִים ּבְ ְלֵטיה, ּ ֵריהּׁשַ ְוֲעַבד , ּ ְליֹוֵסף ּבְ
ל ַאְרָעא ִליָטא ַעל ּכָ א ְדׁשַ ֵּליה ַמְלּכָ יָקָרא, ּ ְבִטין ּבִ ְלהו ׁשִ ְּוָנֲחתו ּכֻ א, ּּ ַמְלּכָ   .ְוַיֲעֹקב ּכְ

א ֲחֵזי ִתיב, ּתָ ֶאֶרץ ָחם, ַמה ּכְ ר ּבְ ָרֵאל ִמְצַרִים ְוַיֲעֹקב ּגָ יָון ִדְכִתיב ַוָיֹבא , ַּוָיֹבא ִיׂשְ ּּכֵ ּ
ָר ֶאֶרץ ָחם, ֵאל ִמְצַרִיםִיׂשְ ר ּבְ אי ִאְצְטִריך ָהא, ָּלא ְיַדְעָנא ְדַיֲעֹקב ּגָ ֶּאָלא ַוָיֹבא . ְַאּמַ ּ

ָרֵאל ִמְצַרִים ִריך הוא, ִיׂשְ א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ ֶאֶרץ ָחם. ְּ ר ּבְ ִגיֵניה , ָּדא ַיֲעֹקב, ְוַיֲעֹקב ּגָ ְּדָהא ּבְ ּ
ְּדַיֲעֹקב וְבנֹוי א ְל, ּ ִכיְנּתָ ְלּגוִלין. ִמְצַרִיםֲאָתא ׁשְ ל ּגִ ְלּגֵ ִריך הוא ּגִ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ דף קצה (, ְּ

ַקְדִמיָתא)א''ע ֲהֵדיה. ּ ְוָאִחית ֵליה ְליֹוֵסף ּבְ ִרית ּבַ ְּדִבְזכוֵתיה ִאְתְקַיים ּבְ ּ ּ ל , ּּ ְלֵטיה ַעל ּכָ ְּוׁשַ
  .ַאְרָעא

ִתיב ים ַוְי, ַמה ּכְ ל ַעּמִ יֵרהו מֹוׁשֵ ַלח ֶמֶלך ַוַיּתִ ּׁשָ ּ ֵחהוְ ְמעֹון ָאַמר. ַּפּתְ י ׁשִ ִתיב, ִרּבִ , ּכְ
יר ֲאסוִרים ְוגו)תהלים קמו( ִתיב)והא(', ּ ְיָי ַמּתִ יֵרהו,  ְוָהָכא ּכְ ַלח ֶמֶלך ַוַיּתִ ּׁשָ ּ ל , ְ אי מֹוׁשֵ ַאּמַ

ֵחהו ים ַוְיַפּתְ ַלח ֶמֶלך, ֶּאָלא. ַּעּמִ ִריך הוא, ְׁשָ א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ ים. ְּ ל ַעּמִ א ָּדא ק, מֹוׁשֵ ּוְדׁשָ
ִריך הוא ּּבְ ַלח ֶמֶלך. ְ ִיִרהו, ְׁשָ ַלח ַוַיּתִ ֶּמֶלך ִעָלָאה ׁשָ ּ ּ ַלח , ְ ּוַמאן ִאיהו ְדׁשָ ּ ְָדא ַמְלָאך , )ליה(ּ ּ

ים, ַהּגֹוֵאל ל ַעּמִ ְּדִאיהו מֹוׁשֵ ֵאי, ּ ּתָ ל ַעל ּתַ ְּדִאיהו מֹוׁשֵ ִריך הוא . ּ א ּבְ ְּוֹכָלא ֵמִעם קוְדׁשָ ְּ ּ
  .ִּאיהו

ּוַמאן ִאיהו, ו''ֵסר ואַּוְיִריֻצהו ָח ִריך הוא, ּ א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ ִגין ְדָהא ֵלית ַמאן ְדָאִסיר . ְּ ּּבְ ּ
ח ִריך הוא, ּוַפּתַ א ּבְ ר קוְדׁשָ ּּבַ , ּוְכִתיב. ּ ִיְסּגֹר ַעל ִאיׁש ְוֹלא ִיָפֵתַח)איוב יב(, ִּדְכִתיב, ְּ

ר ָפ)איוב לה( יַע ְוַיְסּתֵ ִקיט וִמי ַיְרׁשִ ּ ְוהוא ַיׁשְ ּ ִּנים וִמי ְיׁשוֶרּנו ְוַעל ּגֹוי ְוַעל ָאָדם ָיַחדּ ּ ּ ,
יה ְּדָהא ּכָֹלא ּבֵ ַמָיא ְוָדְייֵרי ַאְרָעא ְוָלא ִאיַתי )דניאל ד(, ּוְכִתיב. ּּ ֵחיל ׁשְ ֵיה ָעֵבד ּבְ ּ וְכִמְצּבְ ּ

ִּדי ְיַמֵחי ִביֵדיה ְוֵיאַמר ֵליה ָמה ֲעַבְדּתְ ִתיב. ּ ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ   .' ִמן ַהּבֹור ְוגוַּוְיִריֻצהו, ּ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ַּמאי ַוְיִריֻצהו ר ֶאל ֱאלֹוַה ַוִיְרֵצהו)איוב לג(, ּכְ ּ ֶיְעּתַ ַגְווָנא ָדא . ּּ ּכְ

ּוְלָבַתר ַוָיֹבא ֶאל ַפְרֹעה, ַּוְיִריֻצהו ִמן ַהּבֹור ּ ָּדָבר ַאֵחר ַוְיִריֻצהו. ּ יך ֲעֵליה חוָטא , ּ ְּדַאְמׁשִ ּ ְּ

יה ְדַפְרֹעהְלֵמיַהב, ְדֶחֶסד א ַקּמֵ ּ ֵליה ִחּנָ ּ לֹום ַפְרֹעה, )מה כתיב(. ּ , ֱּאֹלִהים ַיֲעֶנה ֶאת ׁשְ
לֹום ׁשָ ח ּבְ לֹום וְלִמְפּתַ ִגין ְלַאְקָדָמא ֵליה ׁשָ ּּבְ ּ ּ.  

א ָאַמר י ַאּבָ א ֲחֵזי, ִרּבִ ע ְדַפְרֹעה, ּתָ ַההוא ָרׁשָ ּּבְ ְּדִאיהו ָאַמר. ּ י )שמות ה(, ּ  לא ָיַדְעּתִ
ל ֳחָרׁשֹוי,ֶאת ְיָי ים ֲהָוה ִמּכָ ָמא ְדֱאֹלִהים ֲהָוה ָיַדע. ּ וַפְרֹעה ַחּכִ ֶּאָלא ַוַדאי ׁשְ ּ ְּדָהא , ּ
ִתיב ר רוַח ֱאלִהים ּבֹו, ּכְ יה ֶאָלא . ֲּהִנְמָצא ָכֶזה ִאיׁש ֲאׁשֶ ה ָלא ֲאָתא ְלַגּבֵ ּוְבִגין ְדמׁשֶ ּ ּ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]413דף [ -ּ

ָמא ְדֱאלִהים ׁשְ ָמא ַדְיָי ְוֹלא ּבִ ׁשְ ּּבִ ָיא ַקֵמיה ִמּכָֹלאְוָדא ֲהָו. ּ ּה ַקׁשְ ְּדִאיהו ֲהָוה ָיַדע ְדָהא , ּ ּ ּ
ַאְרָעא ִליט ּבְ ָמא ָדא ִאיהו ׁשַ ּׁשְ ָמא ַדְיָי ָלא ֲהָוה ָיַדע. ּ ּוִבׁשְ ָמא , ּ יה ׁשְ ָיא ַקּמֵ ְּוַעל ָדא ַקׁשְ ּ

  .ָדא
ְּדִמָלה ָדא ֲהָו, ּ ַוְיֲחֵזק ְיָי ֶאת ֵלב ַפְרֹעה)שמות ט(ְּוָדא הוא ִדְכִתיב  יהּ , ּה ַאְתִקיף ִלּבֵ

י ֵליה ָמא ָאֳחָרא. ְּוַאְקׁשֵ ה לא אֹוַדע ֵליה ִמָלה ִדׁשְ ְּוַעל ָדא מׁשֶ ּ ָמא ַדְיָי , ּּ ֶּאָלא ׁשְ
ְלחֹודֹוי ְּואוְקמוָה, ּבִ ּ.  

ֶבת ְוגו)תהלים קיג(, ָּפַתח ְוָאַמר יִהי ָלׁשָ ְגּבִ ְיָי ֱאֹלֵקינו ַהּמַ ְיָי ֱאֹלֵקינו . 'ּ ִמי ּכַ ִּמי ּכַ
ֶבתַהּמַ יִהי ָלׁשָ ְרֵסי ְיָקֵריה, ְגּבִ ַלק ֵמַעל ּכָ ְּדִאְסּתַ ִלי )א על כרסי יקריה לעילא''ס(, ּּ  ְוָלא ִאְתּגְ

א ַעְלָמא. ְלַתּתָ ִאין ּבְ חו ַזּכָ ּכָ ּתַ א ְדָלא ִאׁשְ ְעּתָ ׁשַ ּּבְ ְייהו, ּ ַלק ִמּנַ ָּהא ִאיהו ִאְסּתַ ִלי , ּּ ְוָלא ִאְתּגְ
ִפיִלי ִלְראֹו. ְּלהו ׁשְ ַעְלָמא, תַּהּמַ חו ּבְ ּכָ ּתַ ִאין ִאינון ְדִאׁשְ א ְדַזּכָ ְעּתָ ׁשַ ּּבְ ּ ּ ִריך הוא . ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ

ֵאי ַדְרּגֹוי ְלִקְבֵלהֹון ְדַתּתָ ָחא ַעל ַעְלָמא, ָּנִחית ּבְ ּגָ   .ְּלאֹוָטָבא ְלהו, ְלַאׁשְ
ַעְלָמא חו ּבְ ּכָ ּתַ ִאין ָלא ִאׁשְ ד ַזּכָ ְּדָהא ּכַ ַלק, ּ ִּאיהו ִאְסּתַ ְייהוְו, ּ יר ַאְנִפין ִמּנַ ַּאְסּתִ ְולא , ּ

ח ֲעַלְייהו ּגַ ִגין ְדַצִדיַקָייא ִאינון ְיסֹוָדא ְוִקיוָמא ְדַעְלָמא. ַּאׁשְ ּּבְ ּ ּ ּּ ּ ְוַצִדיק )משלי י(, ִּדְכִתיב, ּ
  .ְיסֹוד עֹוָלם

א ֵמיה ַקִדיׁשָ ֵלי ׁשְ ִריך הוא ָלא ּגַ א ּבְ ְּוַעל ָדא קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּּ ָרֵאל, ְ ר ְלִיׂשְ ְלחֹודֹויּבַ ְּדִאינון ,  ּבִ ּ
יה ּחוַלק ַעְדֵביה ְוַאְחַסְנּתֵ ּ ִריִסין. ּ ן ּתְ ִריך הוא ִלְמַמּנָ א ּבְ ְּוַעְלָמא ָפִליג ֵליה קוְדׁשָ ּ ְּ ְוָהא , ּ

ָמר ַהְנֵחל ֶעְליֹון ּגֹוִים ְוגו)דברים לב(, ִּדְכִתיב. ִאּתְ י ֵחֶלק ְיָי ַעּמֹו ַיֲעֹקב ֶחֶבל , ּוְכִתיב. ' ּבְ ּכִ
  .ָלתֹוַנֲח
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]414דף [ -ּ

 ] בשנה55יום [סדר הלימוד ליום כה חשון 
י יֹוֵסי ֲהוו ָאְזֵלי ְבָאְרָחא י ִחָייא ְוִרּבִ ִּרּבִ י ִחָייא. ּ י יֹוֵסי ְלִרּבִ ַווְהָנא ַעל ַהאי , ָּאַמר ִרּבִ ּתְ

ֹלֹמה ל ִמלֹוי , ְּדָקֲאַמר ׁשְ  )מילין(ים ְּדָהא ֹקֶהֶלת ָסִת, ּ ְסִתיִמין ְוָלא ִאְתָייְדעון)מילין(ּּכָ
  .ְסִתיִמין

ע ַעִין )קהלת א(, ָּפַתח ְוָאַמר ּבַ ר לא ִתׂשְ ל ַהְדָבִרים ְיֵגִעים לא יוַכל ִאיׁש ְלַדּבֵ ּ ּכָ ּ
מֹוַע ֵלא ֹאֶזן ִמׁשְ ל ַהְדָבִרים ְיֵגִעים. ִלְראֹות ְוֹלא ִתּמָ ל ַהְדָבִרים ְיֵגִעים ִאינון , ּּכָ ְּוִכי ּכָ ּ

ְּדָקֲאַמר ֹלא יו, ְּלַמָלָלא רּ ֵלא ֹאֶזן . ַכל ִאיׁש ְלַדּבֵ ע ַעִין ִלְראֹות ְולא ִתּמָ ּבַ ְוֹלא ִתׂשְ
מֹוַע ִגין ִדְתֵרין ִמְנהֹון. ַּמאי ַטְעָמא ִאֵלין, ִמׁשְ ֶּאָלא ּבְ ְּוִאינון ַעיְיִנין ְואוְדִנין, ּ ָּלא ַקָייִמין , ּ

ְרׁשוֵתיה ְדַבר ָנׁש ּּבִ ּ ְרׁשוֵתיה, ּ ּופוָמא ִאיהו ּבִ ּ ּ ּ ָלָמא )המ(ְוָכל . ּ ַלת ָלא ָיְכִלין ְלַאׁשְ ּ ִאֵלין ּתְ
ָקא ּכָֹלא, ּּכָֹלא ּוְלַאְדּבָ ּ.  

  ב''דף קצה ע
י ִחָייא ְּדִדּבוָרא ְדַבר ָנׁש ָלא ָיִכיל ְלַמָלָלא, ָּהִכי הוא, ָּאַמר ִרּבִ ּ ּ , ְוַעְייִנין ְלֶמֱחֵמי, ּ

ַמע ֶמׁש, ְּואוְדִנין ְלִמׁשְ ַחת ַהּשֶׁ ל ָחָדׁש ּתַ א ֲחֵזי. ְוֵאין ּכָ ְרָיין ְוַקְסטֹוִרין, ְוּתָ ְּדֲעַבד , ֲּאִפילו ּבִ
ֶמׁש ַחת ַהּשֶׁ ִריך הוא ּתַ א ּבְ ּקוְדׁשָ ל ִמִלין ְדַעְלָמא, ְּ ָּלא ָיְכִלין ְלַמָלָלא ּכָ ּ ְוֵעיָנא ָלא ָיִכיל , ּ

ַלט וְלֶמחֵמי) ב''דף קצה ע( ָמע, ְּלִמׁשְ ֹלֹמה ְד. ְּואוְדָנא ְלִמׁשְ ך ׁשְ ּוְבִגין ּכָ ל ִמָלהְּ , ֲּהָוה ָיַדע ּכָ
  .ֲּהָוה ָאַמר ָדא
א ֲחֵזי ל עֹוָבִדין ְדַעְלָמא, ְוּתָ ְלָיין, ּּכָ ה ַקְסְטִרין ּתַ ַכּמָ ֵני ַעְלָמא ָלא ָיְדִעין, ּבְ , ְוָכל ּבְ

ַעְלָמא ְייֵמי ּבְ יִחין ַעל ַמה ּקָ ּגִ א, ְוָלא ַמׁשְ ֹלֹמה ַמְלּכָ ְּוֲאִפילו ׁשְ ל , ּ ים ִמּכָ ֵני ְּדֲהָוה ֲחּכִ ּבְ
הו, ַעְלָמא   .ָּלא ָיִכיל ְלָקְייָמא ּבְ

ִלי )קהלת ג(, ָּפַתח ְוֲאַמר ם ִמּבְ ִלּבָ ם ֶאת ָהעֹוָלם ָנַתן ּבְ ִעּתֹו ּגַ ה ָיֶפה ּבְ  ֶאת ַהּכֹל ָעׂשָ
ה ָהֱאֹלִהים ְוגו ר ָעׂשָ ה ֲאׁשֶ ֲעׂשֶ ר ֹלא ִיְמָצא ָהָאָדם ֶאת ַהּמַ א ֲחֵזי. 'ֲאׁשֶ ִאין ִאינון , ּתָ ַּזּכָ

רוָחא ְּד ָלא ּבְ ּכָ אֹוַרְייָתא ְוָיְדֵעי ְלִאְסּתַ ְדֵלי ּבְ ּתַ ִּמׁשְ ה .  ְדָחְכָמָתא)א ברזא''ס(ּ ֶאת ַהּכֹל ָעׂשָ
ִעּתֹו ַעְלָמא, ָיֶפה ּבְ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ל עֹוָבִדין ְדֲעַבד קוְדׁשָ ּּכָ ּ ָכל עֹוָבָדא ְועֹוָבָדא, ְּ ִאית , ּבְ

א ַעל ַההוא עֹוָבָד א ְמַמּנָ ַּדְרּגָ ַעְלָמאּ ין ִליִמיָנא. ֵהן ְלַטב ֵהן ְלִביׁש, א ּבְ הֹון ַדְרּגִ , ִּמּנְ
ָמאָלא ין ִלׂשְ ּוִמְנהֹון ַדְרּגִ ר ָנׁש ִליִמיָנא. ּ ַּההוא עֹוָבָדא ְדָעִביד, ָאִזיל ּבַ א , ּ ַּההוא ַדְרּגָ

א  ּ ְוָעִביד ֵליה ִסיוָעא)עבידי(, ּ ְלַההוא ִסְטָרא)א דימינא''ס(ְמַמּנָ ּה ִאינון ִדְמַסְייֵעי ְוַכּמָ, ּּ ּ
ָמאָלא. ֵּליה ר ָנׁש ִלׂשְ ַּההוא עֹוָבָדא ְדָעִביד, ְוָעִביד עֹוָבדֹוי, ָאַזל ּבַ א , ּ א דרגא ''ס(ְמַמּנָ

ּ ִאיהו ְלַההוא ִסְטָרא)דשמאלא ְּואֹוִביל ֵליה ְלַההוא ִסְטָרא, ְּוָקא ְמַקְטֵרג ֵליה, ּ ְוַאְסֵטי , ּ
ך ַההו. ֵּליה ִגין ּכָ ּוּבְ ְדָקא ָחֵזיְּ ר ָנׁש ּכְ א ִדְסַטר ְיִמיָנא ָקא , ּא עֹוָבָדא ְדָעִביד ּבַ ַּההוא ְמַמּנָ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]415דף [ -ּ

ְּמַסֵייַע ֵליה ִעּתֹו. ּ ִעּתֹו, ְּוָדא הוא ּבְ ִעּתֹו, ָיֶפה ּבְ ָרא ּבְ ְּדַההוא עֹוָבָדא ִמְתַקּשְׁ ְדָקא ָחֵזי , ּ ּכְ
  .ֵּליה

ם ִלּבָ ם ֶאת ָהעֹוָלם ָנַתן ּבְ ל ַעְלָמא. ּגַ ָּלאו ִאינון ֶאָלא , ְוָכל עֹוָבדֹוי ְדַעְלָמא, ּכָ ּ
א ְרעוָתא ְדִלּבָ ְרעוָתא , ּּבִ ד ָסִליק ּבִ ִאין ִאּנון .  ְדַבר ָנׁש)וכד סליק ברעותא, דלבא(ּּכַ ַּזּכָ

יכו עֹוָבִדין ָטִבין ַּצִדיַקָיא ְדַאְמׁשִ ּ ְּוִאינון ָיְדִעין ְלִאְתַדּבְ, ְּלאֹוָטָבא לֹון וְלָכל ַעְלָמא, ּּ ָקא ּ
לֹום ֵעת ׁשָ א. ּבְ ּוְבֵחיָלא ִדְצָדָקה ְדָעְבִדין ְלַתּתָ ל, ּ א ְדִאְקֵרי ּכָ ִכין ְלַההוא ַדְרּגָ ִּאינון ָמׁשְ ּ ּ ,

ִעּתֹו   .ְלַאְנָהָרא ּבְ
ַּווי לֹון ְלַחָייַבָיא ְדָלא ָיְדִעין ֵעת ְדַההוא עֹוָבָדא ּ ּ ד עֹוָבֵדיהֹון , ּ יִחין ְלֶמְעּבַ ּגִ ְוָלא ַמׁשְ

ַעְלָמ ּקוָנא ְדִאְצְטִריך ֵליה ְלַעְלָמאּבְ ּא ַעל ּתִ א ְדִאְתֲחֵזי . ְּ ַההוא ַדְרּגָ ּוְלַאְתָקָנא עֹוָבָדא ּבְ ּ ּ
ִגין ְדָלא ָיְדִעין, ַמאי ַטְעָמא. ֵּליה   .ּּבְ

א ְרעוְתהֹון ִדְבֵני ָנׁשָ ְּוַעל ָדא ִאְתְייִהיב ּכָֹלא ּבִ ּ ר ֹלא ִיְמָצא ָהָא, ִּדְכִתיב. ּּ ִלי ֲאׁשֶ ָדם ִמּבְ
ה ָהֱאלִהים ֵמֹראׁש ְוַעד סֹוף ר ָעׂשָ ה ֲאׁשֶ ֲעׂשֶ ך ְדִאינון עֹוָבִדין ָלא . ֶאת ַהּמַ ּוְבִגין ּכָ ּ ְּ

ְדָקָחֵזי ְייהו ּכִ ַדְרּגַ ִּאְתֲעִבידו ְלַאְתָקָנא ּבְ א ָדא, ּ ַדְרּגָ ִליל עֹוָבָדא ָדא ּבְ ִתּקוָנא , ְּדִיְתּכְ ּּכָֹלא ּכְ ּ
פום ְרעוָתא ְדַבר ֶּאָלא ּכְ ּ ּ מֹוַח .  ָנׁשּ י ִאם ִלׂשְ ם ּכִ י ֵאין טֹוב ּבָ י ּכִ ְתֵריה ָיַדְעּתִ ִתיב ּבַ ַּמה ּכְ

ַחָייו ם. ְּוַלֲעׂשֹות טֹוב ּבְ י ֵאין טֹוב ּבָ י ּכִ ִאינון עֹוָבִדין, ָיַדְעּתִ ְדָקא , ּּבְ ְּדָלא ִאְתֲעִבידו ּכְ ּ
מֹוַח. ְּיאות י ִאם ִלׂשְ ָכל ַמה ְדֵייֵתי ֲעלֹוי, ּכִ ִריך הואּוְלֵמ, ּּבְ א ּבְ ּיַהב הֹוָדָאה ְלקוְדׁשָ ְּ .

ַחָייו א, ְּוַלֲעׂשֹות טֹוב ּבְ יׁשָ ְּדָהא ִאי ַההוא עֹוָבָדא ָגִרים ֵליה ּבִ ּ א ְדָקא , ּ ִגין ַההוא ַדְרּגָ ּּבְ
א ֲעלֹוי יה, ְמַמּנָ ִּאית ֵליה ְלֶמחֵדי ּבֵ ּוְלאֹוָדָאה ֲעֵליה, ּ יה. ּ ִרים ֵליה ְלַנְפׁשֵ ְּדִאיהו ּגָ ּ ּ ְּוִאיהו , ּ

ָלא ְיִדיָעא גֹו קוְסִטיָרא, ָאִזיל ּבְ ִציֳפָרא ָדא ּבְ   .ּּכְ
ם ֹלא ֵיַדע ָהָאָדם ֶאת ִעּתֹו)קהלתט(, ִּדְכִתיב, ְּוָכל ָדא ְמָנָלן י ּגַ ֱאָחִזים ,  ּכִ ּנֶ ָדִגים ׁשֶ ּּכַ

ֵני ָהָאָד ים ּבְ ֵהם יוָקׁשִ ָפח ּכָ ֳפִרים ָהֲאֻחזֹות ּבַ ְמצֹוָדה ָרָעה ְוַכּצִ ּּבִ ּ פֹול ּ ּתִ ׁשֶ ּם ְלֵעת ָרָעה ּכְ
ם לא ָיַדע ָהָאָדם ֶאת ִעּתֹו. ֲּעֵליֶהם ִפְתאֹום י ּגַ ִּעּתֹו ְדַההוא עֹוָבָדא ְדָקא , ַמאי ִעּתֹו. ּכִ ּ ּ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ָעִביד ִעּתֹו, ּכְ ה ָיֶפה ּבְ ֳפִרים ָהֲאחוזֹות , ֶאת ַהּכֹל ָעׂשָ ּצִ ך ִאינון ּכַ ּוְבִגין ּכָ ּ ּּ ְ

ָפח אֹוַרְייָתא. ּּבַ ְדֵלי ּבְ ּתַ ִאין ִאינון ְדִמׁשְ ך ַזּכָ ּוְבִגין ּכָ ּ ּ ִבילֹוי ְדאֹוַרְייָתא , ְּ ְּוָיְדֵעי אֹוְרחֹוי וׁשְ ּ
א ִעָלָאה ְּדַמְלּכָ ֹאַרח ְקׁשֹוט, ּ ה ּבְ ְּלֵמיַהך ּבָ ְ.  

א ֲחֵזי ר ַנׁש פוֵמיה ְלִביׁש, ְוּתָ ח ּבַ ְּלעֹוָלם ַאל ִיְפּתַ ּ ְּדִאיהו ָלא ָיַד, ּ ע ַמאן ָנִטיל ַהִהיא ּ
ה. ִּמָלה ל ּבָ ׁשַ ר ָנׁש ִאְתּכְ ָלם. ְּוַכד ָלא ָיַדע ּבַ ְלהו ׁשְ ד ָפְתֵחי פוַמְייהו ּכֻ ְּוַצִדיַקָיא ּכַ ּ ּ ּּ ּ ּ.  

  א''דף קצו ע
א ֲחֵזי ָרא ְלַמָלָלא ְלַפְרֹעה, ּתָ ד ׁשָ ִתיב. ּיֹוֵסף ּכַ לֹום ַפְרֹעה, ַמה ּכְ . ֱּאלִהים ַיֲעֶנה ֶאת ׁשְ

י ְיהוָדהָאַמר ִר ָמר, ּּבִ ָלָמא ְדַמְלכוָתא. ָהא ִאּתְ ִריך הוא ָחס ַעל ׁשְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ָמה ְדַאּתְ , ְּ ּכְ
ָרֵאל ְוֶאל ַפְרֹעה ֶמֶלך ִמְצַרִים )שמות ו(, ָאֵמר ִני ִיׂשְ ְ ַוְיַצִום ֶאל ּבְ ּ ְּואוְקמוָה) א''דף קצו ע(ּ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]416דף [ -ּ

י ִחָייא ָאַמר ָעא ְלַנּסָ, ִּרּבִ ִגין . ְּוַאְחַלף ֵליה ֶחְלָמא, ָּאה ֵליה ְליֹוֵסףַּפְרֹעה ּבָ ְויֹוֵסף ּבְ
ין ְּדֲהָוה ָיַדע ַדְרּגִ ָכל ִמָלה וִמָלה, ּ ל ּבְ ּכַ ִּאְסּתַ ך ֲחִמיָתא, ְוָאַמר. ּּ ְדָקא , ְּכָ ל ִמָלה וִמָלה ּכְ ּּכָ ּּ

  .ָחֵזי
ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַויֹאֶמר ַפְרֹעה ֶאל יֹוֵסף ַאֲחֵרי הֹוִדיַע  ּ ּ ל ֹזאת ּ ֱָאֹלִהים אֹוְתך ֶאת ּכָ

מֹוך א ַדֲחָלִמית ֶחְלָמא, ַאֲחֵרי הֹוִדיַע ֱאֹלִהים. ֵָאין ָנבֹון ְוָחָכם ּכָ ְעּתָ ַהִהיא ׁשַ , ַּאֲחַרי ֲהֵוית ּבְ
ִכיַח ן ֲהֵוית ׁשְ ּמָ ך ָאַמר . ּתַ ְוְבִגין ּכָ ל )ואיך ידעת פשריה, א אמת את כל זאת ידעת''ס(ּ  ֶאת ּכָ

ֵריה, ְ ֶחְלָמא ֵהיך ֲהָוהֹזאת ָיַדְעּתְ ְּוָיַדְעּתְ ִפׁשְ ּ.  
י ִיְצָחק ָרא, ִּאי ָהִכי יֹוֵסף ָאַמר ּכָֹלא, ָאַמר ִרּבִ ָדִנֵיאל ְדָאַמר ֶחְלָמא . ֶּחְלָמא וִפׁשְ ּּכְ ּ

ֵריה ּוִפׁשְ ַהאי , ָּאַמר ֵליה. ּ ל ִמּגֹו ִמלוָלא ְדַפְרֹע. )ג דהא''ח ל''ז(ָלאו ַהאי ּכְ ּכַ ּיֹוֵסף ִאְסּתַ ה ּ
ין ְיִדיָען ַדְרּגִ ְּוָחָמא ֵליה ְדָקא ָטָעה, ְּדֲהָוה ָאַמר ּבְ ֶּאָלא ָהִכי הוא, ְּוָאַמר ֵליה ָלאו ָהִכי, ּ ּ .

ִסְדָרן ַאְתָיין ין ּכְ ִגין ְדַדְרּגִ לום. ּּבְ ר ּכְ ל ִמּגֹו ִמלוָלא ִדְנבוַכְדְנּצַ ּכַ ֲּאָבל ָדִנֵיאל ָלא ִאְסּתַ ּ ּ ּ ּּ ּ .
ֵריהּ ְוֹכָלא ָקֲאַמר)דלא( ּ ֵליה ֶחְלָמא וִפׁשְ ּ ָדִנֵיאל. ּ ִתיב ּבְ ּ ֱאַדִין ְלָדִנֵיאל )דניאל ב(, ַּמה ּכְ

ֶחְזָוא ִדי ֵליְלָיא ֶחְזָוא ִדי ֵליְלָיא ָרָזא ֲגִלי ּבְ ְּדִאיהו , ָּדא ַגְבִריֵאל, ַמאן ֶחְזָוא ִדי ֵליְלָיא. ּבְ ּ
ֶּחְזָוא ֵחיזו ִמן ֵחיזו ּ.  

א ֲחֵזי ִתיב, ּתָ ִדים ְוקֹולֹו )קאל מגיחז(, ַמה ּכְ א ִמֶדֶרך ַהּקָ ָרֵאל ּבָ בֹוד ֱאלֵקי ִיׂשְ ה ּכְ ְ ְוִהּנֵ ּ
בֹודֹו ים ְוָהָאֶרץ ֵהִאיָרה ִמּכְ קֹול ַמִים ַרּבִ ְתֵריה. ּכְ ִתיב ּבַ ר , ַּמה ּכְ ְרֶאה ֲאׁשֶ ּוְכַמְרֵאה ַהּמַ

ר ָרִא ְרֶאה ֲאׁשֶ ּמַ ֵחת ֶאת ָהִעיר וַמְראֹות ּכַ ֹבִאי ְלׁשַ ָבר ָוֶאפֹל ֶאל ָּרִאיִתי ּבְ ּיִתי ֶאל ְנַהר ּכְ
ל ִאֵלין ַמְראֹות. ָּפָני ית, ּּכָ ְּדִאינון ַמְראֹות ְוֵחיזו ְדֶחְזָוא, ִּאינון ׁשִ ּ ּ ֵּחיזו ִאית ֵליה. ּ ּ ,

ָווִנין ִדְלֵעיָלא יה ּגְ ְּלִאְתֲחָזָאה ּבֵ ַההוא ֵחיזו, ּ ְּוִאְתֲחזון ּבְ ּ ְּוִאית ֵחיזו ְלֵחיזו. ּ , ּזוְּוֵחיזו ְלֵחי, ּ
ָּדא ַעל ָדא ְלֵטי. ּ ין ְיִדיָען ְוׁשָ ַדְרּגִ ְּוֻכְלהו ָקְייִמין ּבְ ְּוִאְקרון ֵחיזו ְדֵליְלָיא, ּ ין , ּ ּוְבהו ִמְתָפְרׁשִ ּ ּ

ל ֶחְלִמין ְדַעְלָמא ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא ֲעַלְייהו, ּּכָ ְּוִאֵלין ִאינון ּכְ ּ ּ.  
ֶחְזָוא ְדֵליְלָיא  ך ָדִנֵיאל ּבְ ִגין ּכָ ּוּבְ ּ ִתיב. ָרָזא ֲגִליְּ ִלי ָלא ּכְ ַחד , ֶּאָלא ָרָזא ֲגִלי, ִאְתּגְ

ין ֵּמִאֵלין ַדְרּגִ ֵריה, ּ ֵלי ֵליה ַההוא ֶחְלָמא וִפׁשְ ּּגַ ּ ּ ּ ל , ִּמּגֹו ִמלֹוי ְדַפְרֹעה, ֲאָבל יֹוֵסף. ּ ּכַ ִאְסּתַ
ין ִעָלִאין ְוָקֲאַמר ַדְרּגִ   .ּּבְ

ל ַאְרָעא ְד ך ַפְקֵדיה ַעל ּכָ ּוְבִגין ּכָ ּּ ִריך הוא, ִמְצַרִיםְ א ּבְ ִגין ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ ִּמִדיֵליה ְדיֹוֵסף , ְּ ּ ּ
ק ַלֲעֵביָרה. ָּקא ָיִהיב ֵליה ּפוָמא ְדָלא ָנׁשַ ל ַעִמי, ּ ק ּכָ ִתיב ְוַעל ִפיך ִיּשַׁ ָּכְ ָיָדא ְדָלא . ּ
ן אֹוָתה ַעל ַיד יֹוֵסף, ָקִריב ַלֲעֵביָרה ִתיב ַוִיּתֵ ּּכְ ַּצָואר ְדָלא ָקִריב. ּ ם ,  ַלֲעֵביָרהּ ִתיב ַוָיׂשֶ ּּכְ

ְּרִביד ַהָזָהב ַעל ַצָוארֹו ּּגוָפא ְדָלא ָקִריב ַלֲעֵביָרה. ּ ׁש, ּ ְגֵדי ׁשֵ ׁש ֹאתֹו ּבִ ֶּרֶגל ְדָלא . ַּוַיְלּבֵ
ר לֹו, ָרִכיב ַלֲעֵביָרה ֶנה ֲאׁשֶ ׁשְ ֶבת ַהּמִ ִמְרּכֶ ב ֹאתֹו ּבְ ִתיב ַוַיְרּכֵ ב. ּּכְ ָבה ְדָלא ָחׁשַ ֲחׁשָ , ַּהּמַ

לֹא ִהְרֵהר. ִנְקָרא ָנבֹון ְוָחָכם ְַוִיְקְראו ְלָפָניו ַאְבֵרך, ֵּלב ׁשֶ ּ ְּוֹכָלא ִמִדיֵליה ָנַטל. ּ ּ ּ.  
ִתיב ָכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים. ַמה ּכְ ַּוֵיֵצא יֹוֵסף ִמִלְפִני ַפְרֹעה ַוַיֲעֹבר ּבְ י ִחְזִקָיה. ּּ ַמאי , ָּאַמר ִרּבִ

ָכל ֶאֶרץ ִמְצַר ְלָטָאה. ִיםַּטְעָמא ַוַיֲעבֹור ּבְ ִגין ְלׁשַ יה ָהִכי, ּבְ ּוְבִגין ְלִמְכַנׁש . ְּדַמְכְרֵזי ַקּמֵ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]417דף [ -ּ

ָכל ֲאַתר ַוֲאַתר י ֶאְלָעָזר ָאַמר. ִּעּבוָרא ּבְ ָכל ֲאַתר, ִרּבִ ַנׁש יֹוֵסף ִעיּבור ּבְ ִגין ְדָלא , ּּכָ ּּבְ
ב   .ִיְתַרּקַ

ְמעֹון י ׁשִ ִריך, ָאַמר ִרּבִ א ּבְ ל ַמה ְדֲעַבד קוְדׁשָ ְּכָ ּ ְלּגוִלין, ּ הואּ ָלא ּגִ ּּכָֹלא ִאיהו ְלַגְלּגְ ּ ּ ,
ִגין ְדָבֵעי ְלָקְייָמא ִקיוָמא ּּבְ א ֲחֵזי. ּּ ִריך הוא ַעְלָמא, ּתָ א ּבְ ָרא קוְדׁשָ ד ּבָ ּּכַ ל ַמה , ְּ ַאְייֵתי ּכָ

ַקְדִמיָתא ְְדִאְצְטִריך ַעְלָמא ּבְ ּוְלָבַתר ַאְייֵתי ֵליה ְלַבר ָנׁש ְלַעְלָמא, ּ ח ְמזֹוָנאְוַאׁשְ, ּ ח ''ז(. ּכַ
ַגְווָנא ָדא)ג תא חזי''ל ִריך הוא ָאַמר ְלַאְבָרָהם,  ּכְ א ּבְ ּקוְדׁשָ י )בראשית טו(, ְּ ַדע ּכִ  ָידֹוַע ּתֵ

ֶאֶרץ ֹלא ָלֶהם ְוגו ר ִיְהֶיה ַזְרֲעך ּבְ דֹול', ָּגֵ ְרכוׁש ּגָ ְּוַאֲחֵרי ֵכן ֵיְצאו ּבִ ד ֲאָתא יֹוֵסף . ּ ּכַ
דֹול, ְלַאְרָעא ְדִמְצַרִים ה ְרכוׁש ּגָ ַכח ּבָ ּתְ ָּלא ִאׁשְ ְלגוִלין. ּ ל ּגִ ְלּגֵ ְפָנא ַעל , ּּגִ ְוַאְייֵתי ּכַ

ְסָפא ְוַדֲהָבא ְלִמְצַרִים. ַעְלָמא ְּוָכל ַעְלָמא ֲהוו ַמְייִתין ּכַ ְוִאְתְמֵלי ָכל ַאְרָעא ְדִמְצַרִים , ּ
ְסָפא ְוַדֲהָבא ן ּכָֹלא ְרכוׁש. ּּכַ ּקַ ְּלָבַתר ְדִאְתּתַ דֹולּּ   .ַאְייֵתי ַיֲעֹקב ְלִמְצַרִים,  ּגָ

  ב''דף קצו ע
ִריך הוא א ּבְ ְּדָהִכי ָאְרֵחי ְדקוְדׁשָ ּ ּ אֵרי , ְּ ַקְדִמיָתא ּבָ ּוְלָבַתר ,  ַאְסָווָתא)דים1א אק''ס(ּבְ

דֹול. ָמֵחי ַקְדִמיָתא ַאְתִקין ְרכוׁש ּגָ ך ּבְ ּּכָ ְוַעל . ַּאְייֵתי לֹון ְלָגלוָתא) ב''דף קצו ע(ּוְלָבַתר , ְ
ל ַעְלָמא ְפָנא ַעל ּכָ ְלּגוִלין ְוַאְייֵתי ּכַ ל ּגִ ְלּגֵ ָּדא ּגִ ל , ּ ְסָפא ְוַדֲהָבא ּכָ ִגין ְדֵליהוו ַמְייִתין ּכַ ּּבְ ּ ּ

  .ַעְלָמא ְלִמְצַרִים
א ֲחֵזי ִגין , ּתָ ּ יֹוֵסף ְדִאיהו ַצִדיק)כך(ּבְ ּ ְסָפא ְוַדֲהָבא, ּ ִרים עוְתָרא ּכַ ִּאיִהי ּגָ ְלַנְטָלא , ּ

ָרֵאל ִדְכִתיב. ִיׂשְ ל)תהלים קה(, ּכְ ָבָטיו ּכֹוׁשֵ ׁשְ ֶכֶסף ְוָזָהב ְוֵאין ּבִ ּוִמן ְיָדא . ּ ַויֹוִציֵאם ּבְ
ְּדַצִדיק ָרֵאל, ּ י לֹון ְלַעְלָמא ְדָאֵתי. ֲאָתא ָדא ְלִיׂשְ   .ְּוֹכָלא ְלִמְזּכֵ

ר ָאַהְבּתָ )קהלת ט(, ָּפַתח ְוָאַמר ה ֲאׁשֶ א ֲחֵזי. 'ְוגוּ ְרֵאה ַחִיים ִעם ִאּשָׁ ַהאי ְקָרא , ּתָ
ָרָזא ִעָלָאה ִאיהו ּּבְ ְּואוְקמוָה, ּ ִּאֵלין ַחִיין ְדַעְלָמא ְדָאֵתי, ְּרֵאה ַחִיים. ּ ּ ּ ר , ּ ְּדַזָכָאה הוא ּבַ ּ

ְדָקא ְיאות יה ּכְ ָּנׁש ְדָזֵכי ּבֵ ּ ּ.  
ר ָאַהְבּתָ ה ֲאׁשֶ ָרֵאל, ִעם ִאּשָׁ ֶנֶסת ִיׂשְ ִגין ְדָבה ּכְ, ָּדא ּכְ ּּבְ ירמיה (, ִּדְכִתיב. ִתיב ַאֲהָבהּ

יך)לא ה. ֵאיָמַתי, ָ ְוַאֲהַבת עֹוָלם ֲאַהְבּתִ א ְדִסְטָרא ִדיִמיָנא ָאִחיד ּבָ ְעּתָ ׁשַ , ִּדְכִתיב. ּּבְ
יך ָחֶסד)ירמיה לא( ְכּתִ ן ְמׁשַ ל ְיֵמי ַחֵיי ֶהְבְלך)קהלת ט(. ְ ַעל ּכֵ ָ ּכָ ַרת , ּ ִגין ְדִאיִהי ִאְתַקּשְׁ ּּבְ

ַחִיים יה,ּּבַ ְרָיין ּבֵ ּ ְוִאיִהי עֹוָלם ְדַחִיין ׁשָ יה ַחִיים, ְּדָהא ַעְלָמא ָדא. ּּ ְרָיין ּבֵ ָּלא ׁשַ ִגין . ּ ּבְ
ֶמׁש ַחת ַהּשֶׁ ְּדִאינון ּתַ א, ּ ְמׁשָ ְּוָלא ָמָטאן ָהָכא ִאינון ְנהֹוִרין ְדַההוא ׁשִ ּ ָלקו ֵמַעְלָמא , ּ ְּוִאְסּתַ ּ

י ַמְקְדׁשָ ִּמיֹוָמא ְדִאְתָחִריב ּבֵ ּ ֵצאתֹו ְוגו)ישעיה יג(, ִּדְכִתיב. אּ ֶמׁש ּבְ ך ַהּשֶׁ ך . 'ְ ָחׁשַ ְַמאי ָחׁשַ

ֶמׁש ְּדָסִליק ְנהֹוֵריה ְוָלא ָנִהיר, ַהּשֶׁ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ּ ִדיק ָאַבד ְוגו)ישעיה נז(ּכְ   .'ּ ַהּצַ
ַחִיים י הוא ֶחְלְקך ּבַ ּּכִ ָ ִסיֲהָרא, ּ א ּבְ ְמׁשָ ָּדא הוא ׁשִ א ּוְבִעיָנן ְלֵמ, ּ ְמׁשָ ׁשִ יַעל ִסיֲהָרא ּבְ

ִסיֲהָרא א ּבְ ְמׁשָ א לֹון, ְוׁשִ ְּוָדא הוא חוָלָקא ְדַבר ָנׁש. ְּדָלא ְלַאְפָרׁשָ ּ הו ְלַעְלָמא , ּ ְּלֵמיַעל ּבְ
  .ְדָאֵתי
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]418דף [ -ּ

ְתֵריה ִתיב ּבַ ה )קהלת ט(, ַּמה ּכְ י ֵאין ַמֲעׂשֶ ה ּכִ ֹכֲחך ֲעׂשֵ ְמָצא ָיְדך ַלֲעׂשֹות ּבְ ר ּתִ ל ֲאׁשֶ ָ ּכָ ָ

הְו ּמָ ה הֹוֵלך ׁשָ ר ַאּתָ אֹול ֲאׁשֶ ׁשְ ּבֹון ְוַדַעת ְוָחְכָמה ּבַ יה. ְֶחׁשְ ָלא ּבֵ ּכָ . ַּהאי ְקָרא ִאית ְלִאְסּתַ
ְמָצא ָיְדך ַלֲעׂשֹות ר ּתִ ל ֲאׁשֶ ל ַמה ְדָיִכיל, ָּכָ ר ָנׁש ּכָ ד ּבַ ָרה ְרצוָעה ְלֶמְעּבַ ְּוִכי הוּתְ ּ , ֶּאָלא. ּ

ִתיב ֹכֲחך ּכְ ֹכֲחךַמא, ַָלֲעׂשֹות ּבְ ָמֵתיה ְדַבר ָנׁש. ָי ּבְ ָּדא ִנׁשְ ּ ְּדִאיִהי ֵחיָלא ְדַבר ָנׁש, ּ י , ּ ְלִמְזּכֵ
ָּבה ְלַעְלָמא ֵדין וְלַעְלָמא ְדָאֵתי ּ.  

ֹכֲחך ָָדָבר ַאֵחר ּבְ ה ְדָקֲאָמָרן, ּ ה, ָּדא ִהיא ִאּשָׁ ְּדִאיִהי ֵחיָלא ְלִאְתַתְקָפא ּבָ ַעְלָמא , ּ ּבְ
ַהאי ֵחיָלא. ֵּדין וְבַעְלָמא ְדָאֵתי ַהאי ַעְלָמא ּבְ י ָבה ּבְ ר ָנׁש ְלִמְזּכֵ ּוָבֵעי ּבַ ף , ּ ּקַ ִגין ְדִיְתּתַ ּּבְ
ַההוא ַעְלָמא ה ּבְ ּּבָ ּ.  

ר ָנׁש ֵמַהאי ַעְלָמא. ַמאי ַטְעָמא ִגין ִדְלָבַתר ְדִיפוק ּבַ ּּבְ ּ ד ִמיִדי , ּּ יה ֵחיָלא ְלֶמְעּבַ ֵּלית ּבֵ ּ
א, ְולֹוַמר ּתָ אן וְלָה, ַהׁשְ ּבֹון ְוַדַעת . ְלָאה ַאֲעִביד עֹוָבִדין ָטִביןִּמּכָ ה ְוֶחׁשְ ְּדַוַדאי ֵאין ַמֲעׂשֶ ּ

ר וגו אֹול ֲאׁשֶ ׁשְ ַהאי ַעְלָמא. 'ְוָחְכָמה ּבַ ר ָנׁש ּבְ ַההוא , ִאי ָלא ָזֵכי ּבַ יה ְלָבַתר ּבְ י ּבֵ ָּלא ִיְזּכֵ ּ
ְּואוְקמוָה. ַעְלָמא ְַמאן ְדָלא ַאְתִקין ְזָווִדין ְלֵמיַהך, ּ ַההוא ,  ֵמַהאי ַעְלָמאּ ָּלא ֵייכול ּבְ ּ
ַהאי ַעְלָמא. ַעְלָמא ר ָנׁש ּבְ ְייהו ָהָכא, ְּוִאית עֹוָבִדין ָטִבין ְדָעִביד ּבַ ְּדֵייכול ִמּנַ ּ ְּוֹכָלא . ּ

ְייהו ְזָנא ִמּנַ ַאר ְלַעְלָמא ְדָאֵתי וְלִאּתְ ּתָ ִּאׁשְ ּ.  
א ֲחֵזי ַהאי ַעְלָמא ְוָזָכה ּבְ, ּתָ ה , ַעְלָמא ְדָאֵתייֹוֵסף ָזָכה ּבְ ִאּשָׁ ִגין ְדָבָעא ְלִאְתַאֲחָדא ּבְ ּּבְ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ִיְרַאת ְיָי ַלט .  ְוָחָטאִתי ֵלאלִהים)בראשית לט(, ּכְ ך ָזָכה ְלִמׁשְ ְוְבִגין ּכָ ּ

ַהאי ַעְלָמא ָרֵאל, ּבְ   .ְוָזָכה לֹון ְלִיׂשְ
ִתיב ט יֹוֵסף ֶאת ּכָ)בראשית מז(, ַמה ּכְ ֶסף ַוְיַלּקֵ ְּדָהא ַההוא ָנָהר , ְוָהִכי ִאְתֲחֵזי. ל ַהּכֶ ּ
ִּאיהו ָלִקיט ּכָֹלא, ְדָנִגיד ְוָנִפיק יה ָקְייָמא, ּ ְּוָכל עוְתָרא ּבֵ , ְּוָדא ִהיא ָרָזא ִדְכִתיב. ּ

ַמִים)בראשית א( ְרִקיַע ַהּשָׁ ן ֹאָתם ֱאֹלִהים ּבִ ְדָקא ְיאות, ּ ַוִיּתֵ ְּוֹכָלא ִאיהו ּכְ ּ ֵסף ַּוַדאי יֹו, ּ
ַלט ַעל ַמְלכוָתא ֵעי ְלִמׁשְ   .ּּבָ

א ֲחֵזי ִתיב, ְוּתָ ֶנה, ּכְ ׁשְ ֶבת ַהּמִ ִמְרּכֶ ב אֹותֹו ּבְ ֶנה. ַּוַיְרּכֵ ׁשְ ֶבת ַהּמִ ִריך . ַמאן ִמְרּכֶ א ּבְ ְקוְדׁשָ ּ
ִליָטא ִדיק ׁשַ ּהוא ָעִביד ֵליה ַלּצַ ּ ּ ַזן ַעְלָמא, ּ יה ִאּתְ ִגין ְדָהא ִמּנֵ ּּבְ ָזָנאְְוִאְצְטִריך ְלִא, ּ . ּתְ

ִריך הוא ִאית ֵליה ְרִתיָכא ִעָלָאה א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ ָאה, ְּ ּתָ ָאה . ְּוִאית ֵליה ְרִתיָכא ּתַ ּתָ ְרִתיָכא ּתַ
ֶנה ׁשְ ֶבת ַהּמִ ֶבת , ְּויֹוֵסף ַצִדיק ִאְקֵרי, ִאיִהי ִמְרּכֶ ְּוֵליה ִאְתֲחֵזי ְלֶמהֵוי ָרִכיב ַעל ִמְרּכֶ

ר לֹו ֶנה ֲאׁשֶ ׁשְ ִריך הואְּלקוְד, ַהּמִ א ּבְ ּׁשָ ָרָזא ִעָלָאה. ְ ְּוֹכָלא ִאיהו ּבְ ַגְווָנא , ּ ְלֶמֱהֵוי ּכְ
  .ִדְלֵעיָלא

  א''דף קצז ע
א ֲחֵזי ְַוִיְקְראו ְלָפָניו ַאְבֵרך, ּתָ ּ ִסיֲהָרא. ְַמאי ַאְבֵרך, ּ א ּבְ ְמׁשָ ר ׁשִ ּשַׁ ירו ְדִאְתּקַ ְּקׁשִ ּ ,

ְרִעין ָלֳקֵבל ֲאַתר ָדא ְּוֹכָלא ּכָ ל ַעְלָמאְוָנתֹון . ּ יה, אֹותֹו ַעל ּכָ ְּוֻכְלהו אֹוָדן ְלַגּבֵ ּ דף קצז (, ּ
ָרָזא ִעָלָאה ִאיהו) א''ע ּוְבִגין ָדא ּכָֹלא ּבְ ּ ּּ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]419דף [ -ּ

א ֲחֵזי ִריך הוא ָעַבד ַמְלכוָתא ְדַאְרָעא, ּתָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ֵעין ַמְלכוָתא ִדְרִקיָעא, ְּ ְּוֹכָלא , ּּכְ
ַגְווָנא ָדא ַקְדִמיָתאְּוָכל ַמה ְדִא. ָדא ּכְ ִריך הוא ּבְ א ּבְ י קוְדׁשָ ַאְרָעא ָקְייָמא ַקּמֵ ְּתֲעִביד ּבְ ְּ.  

א ֲחֵזי א, ּתָ ַּמְלכוָתא ַקִדיׁשָ ֵליָמָתא, ּ יל ַמְלכוָתא ׁשְ ֲאָבָהן, ָּלא ַקּבִ ר ּבַ ִגין . ַּעד ְדִאְתַחּבַ ּבְ
ִריך הוא ָעַבד ָלה ְלַמְלכו ִעָלָאה א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ   .ּ ֵמָרָזא ְדֲאָבָהןְלִאְתַנֲהָרא, ְּ

ַקְדִמיָתא ִדיק ָנַחת ְלִמְצַרִים ּבְ יה, ְּוַכד יֹוֵסף ַהּצַ א ְלָבַתר ִעּמֵ ִכיְנּתָ יך ָלה ִלׁשְ ִּאיהו ָמׁשִ ּ ְּ ,
ְתָרא ְדַצִדיק א ָלא ָאְזָלא ֶאָלא ּבַ ִכיְנּתָ ְּדָהא ׁשְ ך יֹוֵסף ְלִמְצַרִים . ּּ ך ִאְתְמׁשַ ְוְבִגין ּכָ ְ ּ

ַקְדִמיָתא ְדָקא ְיאותְוָנ, ּבְ ל עוְתָרא ְדַעְלָמא ּכְ ִּטיל ּכָ ִכיְנָתא ְלִמְצַרִים, ּ , ּוְלָבַתר ָנֲחַתת ׁשְ
ֲהָדה ְבִטין ּבַ ְּוֻכְלהו ׁשִ ּ ּ.  

ך ְוְבִגיֵני ּכָ ִרית, ּ ּיֹוֵסף ְדָנַטר ֵליה ַלּבְ ַאְתֵריה, ּ ָּזָכה ְלִאְתַעְטָרא ּבְ ְּוָזָכה ְלַמְלכוָתא , ּ
ּוְלַמְלכוָתא ִד, ִדְלֵעיָלא אּ א. ְלַתּתָ ִרית ַקִדיׁשָ ל ַמאן ְדָנַטר ּבְ ְּוַעל ָדא ּכָ ּ ִאילו ִקֵיים , ּ ּּכְ ּ ּ

א ּכֹוָלה ָכל אֹוַרְייָתא, ּאֹוַרְייָתא ַקִדיׁשָ ִקיל ּכְ ִרית ׁשָ   :ְּדָהא ּבְ
ִמְצַרִים ַויֹאֶמר ַיֲעֹקב ְלָבָניו ְוגו ֶבר ּבְ י ֵיׁש ׁשֶ ַּוַיְרא ַיֲעֹקב ּכִ י ִחָייא ָפַת. 'ּ ִּרּבִ , ח ְוֲאַמרּ

ַמִים ְויֹוֵסד ָאֶרץ ְויֹוֵצר רוַח ָאָדם )זכריה יב( ָרֵאל ְנֻאם ְיָי נֹוֶטה ׁשָ א ְדַבר ְיָי ַעל ִיׂשְ ּ ַמּשָׂ
ִקְרּבֹו יה. ּבְ ָלא ּבֵ ּכָ א ְדַבר ְיָי. ַּהאי ְקָרא ִאית ְלִאְסּתַ א, ַּמּשָׂ י ֲאַתר ְדָקֲאַמר ַמּשָׂ ָכל ַהּנֵ , ּּבְ

אי א ַאּמַ א, ֶּאָלא. ַמּשָׂ ין ְוָאַמר ַמּשָׂ ָאר ַעּמִ ָכל ֲאַתר ְדִאיהו ַעל ִדיָנא ִדׁשְ ּּבְ ּ ּ ָכל . ְלַטב, ּ ּבְ
א ָרֵאל ְוָאַמר ַמּשָׂ ֲּאַתר ְדִאיהו ַעל ִיׂשְ   .ְלִביׁש, ּ

ָאר ַעִמין ָכל ֲאַתר ְדִאיהו ַעל ִדיָנא ִדׁשְ ּּבְ ּ א ָמטוָלא ִאיהו. ְלַטב, ּ ִגין ְדַמּשָׂ ּּבְ ּ ְבָיכֹול . ּ ּכִ
ִריך הואָּמטוָל א ּבְ ּא ִאיהו ֲעֵליה ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ין עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות, ְּ לֹום ְדַעּמִ ּׁשָ ּ ְוַכד . ּ

יה ַההוא ָמטוָלא ְדִאיהו ָסִביל ֲעַלְייהו ַזר ִדיָנא ֲעַלְייהו ַמֲעַבר ִמּנֵ ִּאְתּגְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ָכל ֲאַתר ְדִדיָנא . ּ ּּבְ
ָרֵאל ַזר ֲעַלְייהו ְדִיׂשְ ִּאְתּגְ א, ּ ִריך , ְוָאַמר ַמּשָׂ א ּבְ ְבָיכֹול ָמטוָלא ִאיהו ֲעֵליה ְדקוְדׁשָ ְּכִ ּ ּ ּ ּ ּ

א ֵמַהאי ִגיָסא. ּהוא ך ַמּשָׂ ִגין ּכָ ְוּבְ ָּמטוָלא ִאיהו, ּוֵמַהאי ִגיָסא, ּ ּ.  
ַמִים ְויֹוֵסד ָאֶרץ יָון ְדָאַמר נֹוֶטה ׁשָ ִקְרּבֹו, ּּכֵ אי ִאְצְטִריך ְויֹוֵצר רוַח ָאָדם ּבְ ַּאּמַ  ְוִכי ָלא .ְ

ֲּהֵויָנא ָיְדֵעי ְדִאיהו יֹוֵצר רוַח ָאָדם ּ א ְיִדיָעא. ּ ָמִתין , ֶּאָלא ְלַאֲחָזָאה ַדְרּגָ ְּדָכל רוִחין ְוִנׁשְ ּ
א ָקְייִמין, ְּדַעְלָמא ַההוא ַדְרּגָ ּּבְ ּ.  

ְמעֹון ָאַמר י ׁשִ ָיא, ִרּבִ י, ַהאי ְקָרא ַקׁשְ ֲאָבל , ר ָיאֹותִּאי ָאַמר ְויֹוֵצר רוַח ָאָדם ְוָלא ַיּתִ
ִקְרּבֹו ַמהו ְתֵרין ִסְטִרין. ּּבְ ֶּאָלא ָרָזא ִאיהו ּבִ ְּדָהא ֵמַההוא ָנָהר ְדָנִגיד ְוָנִפיק, ּ ּ ן , ּ ּמָ ִמּתַ

ְלהו ָמִתין ּכֻ ָּנְפֵקי וָפְרֵחי ִנׁשְ ֲאַתר ָחד, ּּ ִניׁשו ּבְ א ִאיהו יֹוֵצר רוַח ָאָדם . ְּוִאְתּכְ ְּוַההוא ַדְרּגָ ּ ּ
ִקְרּבֹו ָרא ִמן ְדכוָרא. ּבְ ָתא ְדִאְתַעּבְ ִאּתְ ְּוַהאי ּכְ ְמָעָהא, ּ ְּוַההוא ְוָלָדא ָצַרת ָלה ּבִ ַעד . ּ

ְמָעָהא ִלימו ּבִ ִציוָרא ׁשְ ְּדִאְצַטֵייר ּכָֹלא ּבְ ּ ּּ ִקְרּבֹו. ּּ ך ְויֹוֵצר רוַח ָאָדם ּבְ ּּכָ ִקְרּבֹו ָקְייָמא, ְ . ּבְ
ַעְלָמא ְוָי ר ָנׁש ּבְ ֵרי ּבַ   .ִּהיב ֵליהַּעד ְדִאְתּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]420דף [ -ּ

ִקְרּבֹו, ָּדָבר ַאֵחר ׁש, ְּויֹוֵצר רוַח ָאָדם ּבְ ִקְרּבֹו ְדָאָדם ַמּמָ ֵרי ַבר ָנׁש. ּּבְ ִגין ְדַכד ִאְתּבְ , ּּבְ
ָמֵתיה ִריך הוא ָיַהב ֵליה ִנׁשְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ ַּההוא רוָחא ִדְבַגֵויה. ְוָנִפיק ַלֲאִויָרא ְדַעְלָמא, ְּ ּ ּ ּ ּ ,

ח ּגו ּכַ ַגֵויהָּלא ַאׁשְ ָטא ּבְ ָּפא ְלִאְתַפּשְׁ ּ ַגֵויה, ּ ִסְטָרא ַחד ּבְ ְּוָקְייָמא ּבְ ּ.  
ט ּגוֵפיה ר ָנׁש ִאְתַפׁשַ ְּוַכד ּבַ ּ ט, ּ ַּההוא רוָחא ִאְתַפּשַׁ ּ יה ֵחיָלא, ּ ַגְווָנא , ְּוָיִהיב ּבֵ ְוֵכן ּכְ

י יה, ְּדגוָפא ִאְתַרּבֵ ָּהִכי רוָחא ָיִהיב ֵחיָלא ּבֵ ָפא ּבַ, ּ ּקְ ֲהֵדיהְלִאְתּתַ ך יֹוֵצר . ּר ַנׁש ּבַ ְוְבִגין ּכָ ּ
ׁש ִקְרּבֹו ַמּמָ   .ּרוַח ָאָדם ּבְ

ְּוִאי ֵתיָמא יֹוֵצר רוַח ָאָדם ַמהו ִגין ְדַההוא רוָחא, ּ ּּבְ יר , ּ ְִאְצְטִריך ֵחיָלא ִדְלֵעיָלא ַיּתִ

ֲהֵדיה ְייָעא ּבַ ִריך הוא ִאיהו יֹוֵצר רו. ְּלִאְסּתַ א ּבְ ְּוַעל ָדא קוְדׁשָ ּ ּ ּ ִקְרּבֹוְּ ְּוָיִהיב ֵליה , ַח ָאָדם ּבְ
ַבר ָנׁש ִּסיוָעא ּבְ ּ.  

א ֲחֵזי ד ַההוא רוָחא ִאְצְטִריך ִסיוָעא, ּתָ ּּכַ ּ ּּ ר ָנׁש, ְ ַגְווָנא ְדִאיהו ַההוא ּבַ ּּכְ ּוְכַגְווָנא , ּ
ן ּקַ ְּדַההוא גוָפא ִאְתּתַ ּ ָּהִכי ָנֵמי ַההוא רוָחא ְמַתְקִנין ֵליה, ּ ּ ּה רוָחא ְואֹוְסִפין ֵלי, ּ ּ

ָנא ּקְ ִקְרּבֹו. ְלִאְתּתַ ְּוָדא הוא יֹוֵצר רוַח ָאָדם ּבְ ּ.  

  ב''דף קצז ע
א ֲחֵזי יָון ְדִאְתֲאִביד יֹוֵסף ֵמֲאבֹוי, ְוּתָ ַּיֲעֹקב ָאִביד ַההוא ּתֹוֶסֶפת רוָחא ְדֲהָוה ֵליה, ּּכֵ ּ ּ ּ ,

א ִכיְנּתָ יה ׁשְ ְלַקת ִמּנֵ ְּוִאְסּתַ ִתיב. ּ ִחי רוַח ַיֲעֹקב ֲאִביֶהם)ת מהבראשי(, ְלָבַתר ַמה ּכְ ְוִכי . ּ ַוּתְ
א  ּתָ א. ִמית ֲהָוה) ב''דף קצז ע(ַעד ַהׁשְ ִכיְנּתָ יה ׁשְ ַלק ִמּנֵ ֶּאָלא ַההוא ּתֹוֶסֶפת רוָחא ִאְסּתַ ּ ּּ ּ ,

ַגֵויה ְּוָלא ֲהָוה ּבְ ְרָמא ֵליה. ּ יה ּגָ ִגין ְדִעְצבֹוָנא ְדֲהָוה ּבֵ ּּבְ ּ ּ  )אא דל''ס( )ואי גרמא ליה הא(, ּ
ִקיוֵמיה ָּלא ֲהָוה רוֵחיה ּבְ ּ ּ ִחי רוַח ַיֲעֹקב ֲאִביֶהם. ּּ ך ַוּתְ ּוְבִגין ּכָ , )כתיב וירא יעקב(ְוָהָכא . ְּ
ר ּשַׂ ָען ָלא ִאְתּבַ ֶּאָלא ַוַיְרא ַיֲעֹקב. ְמָנא ֲהָוה ָיַדע, ְּדַעד ּכְ ְּדָחָמא ְלָכל ָדְייֵרי ַאְרָעא , ּ ּ

  .)הדא הוא דכתיב וירא יעקב(ִּעּבוָרא ּוַמְייָתן , ְּדָאְזֵלי ְלִמְצַרִים
י ִיְצָחק ָאַמר א ֲחֵזי, ִרּבִ ֲאָבָהן, ּתָ ָרא ּבַ א ָזָכה ְלִאְתַחּבְ יה , ָּדִוד ַמְלּכָ ְּוָיִרית דוְכּתֵ ּ ּ

ַגַווְייהו ּּבְ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ה, ּ ֶּאֶבן ָמֲאסו ַהּבֹוִנים ָהְיָתה ְלֹראׁש ִפּנָ  )נדפס וארא לא א(. ּ
י ֵי פֹוְטִקָיא ְללֹודִרּבִ י ִחְזִקָיה ֲהוו ָאְזֵלי ִמּקַ ּיָסא ְוִרּבִ ּּ ָמטול , ּ הֹון ַחד יוָדאי ּבְ ְּוֲהָוה ִעּמְ ּ

ַּעד ְדֲהוו ָאְזֵלי, ְּדַקְפִטיָרא ְדַחְמָרא י ִחְזִקָיה, ּ י ֵייָסא ְלִרּבִ ח פוָמך ְוֵאיָמא , ָּאַמר ִרּבִ ְַאְפּתַ ּ ּ
ַּחד ִמָלה ֵמִאינון ִמיֵלי ַמַעְלָי י ּבוִציָנא , יָתא ְדאֹוַרְייָתאּ ָכל יֹוָמא ַקּמֵ ְּדַאּתְ ֲאֵמר ּבְ

א   .ַּקִדיׁשָ
לֹום)משלי ג(, ָּפַתח ְוֲאַמר , ְּדָרֶכיָה ַדְרֵכי ֹנַעם. ּ ְדָרֶכיָה ַדְרֵכי נֹוַעם ְוָכל ְנִתיבֹוֶתיָה ׁשָ

ִּאֵלין ָאְרִחין ְדאֹוַרְייָתא ָאְרֵחי ְדאֹוַרְי. ּ ְּדַמאן ְדָאִזיל ּבְ ֵרי , יָתאּ ִריך הוא ַאׁשְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ

א ִכיְנּתָ ֲּעֵליה ְנִעימוָתא ִדׁשְ יה ְלָעְלִמין, ּ ִּדי ָלא ַתֲעֵדי ִמּנֵ לֹום. ּ ְּדֻכְלהו , ְוָכל ְנִתיבֹוֶתיָה ׁשָ ּּ
ָלם ְלהו ׁשְ ְּנִתיִבין ְדאֹוַרְייָתא ּכֻ ָלם ֵליה ְלֵעיָלא, ּּ א, ּׁשְ ָלם ֵליה ְלַתּתָ ָלם ֵליה . ּׁשְ ַעְלָמא ּׁשְ ּבְ

ַעְלָמא ְדָאֵתי, ֵדין ָלם ֵליה ּבְ   .ּׁשְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]421דף [ -ּ

ָּאַמר ַההוא יוָדאי ח)אסתרא(ִאיִסיָרא , ּ ּכַ ּתַ ַהאי ְקָרא ִאׁשְ ִקיְסְטָרא ּבְ ָּאְמרו ֵליה,  ּבְ ּ ,
ַמְעָנא, ָאַמר לֹון. ְִמַנִין ָלך א ׁשְ ַהאי ְקָרא ִמָלה , ֵמַאּבָ ָּפַתח . )טבא(ְּואֹוִליְפָנא ָהָכא ּבְ

ָווִנין ִאיהו, ְוֲאַמר ְתֵרין ּגְ יה ְדָרִכים. ּוִבְתֵרין ִסְטִרין, ַּהאי ְקָרא ּבִ ָּקֵרי ּבֵ יה , ּ ְּוָקֵרי ּבֵ
יה ֹנַעם. ְנִתיבֹות לֹום, ָּקֵרי ּבֵ יה ׁשָ ּוַמאן , ַמאן ֹנַעם. ּוַמאן ְנִתיבֹות, ַּמאן ְדָרִכים. ְּוָקֵרי ּבֵ
לֹום   .ׁשָ

ֶּאָלא ְדָרֶכיָה ַדְרֵכי ֹנַעם ָים ָדֶרך)ישעיה מג(, ּינו ִדְכִתיבַהְי. ּ ְ ַהּנֹוֵתן ּבַ ּ ָכל ֲאַתר , ּ ְּדָהא ּבְ
אֹוַרְייָתא ֶדֶרך ְְדִאְקֵרי ּבְ ּהוא אֹוַרח ְפִתיָחא ְלֹכָלא, ּ ּ ַהאי ָאְרָחא. ּ ר , ּכְ ְּדִאיהו ְפִתיַח ְלָכל ּבַ ּ ּ

ך ְדָרֶכיָה ַדְרֵכי ֹנַעם. ָנׁש ּּכָ ִּאיֵלין ְדָרִכים ְדִאינון ְפ, ְ ּ ּ א, ִתיָחן ֵמֲאָבָהןּ א ַרּבָ ַיּמָ , ְּדָכָראן ּבְ
ַגֵויה ְּוָעאִלין ּבְ ִחין ְלָכל ֵעיַבר וְלָכל ִסְטֵרי ַעְלָמא, ּ ּוֵמִאינון אֹוְרִחין ִמְתַפּתְ ּ ּּ.  
ּהוא ְנִעימו ְדָנַפק ֵמַעְלָמא ְדָאֵתי, ְוַהאי ֹנַעם ּ ל ּבוִציִנין. ּ ּוֵמַעְלָמא ְדָאֵתי ָנֲהִרין ּכָ ּ ,

ּוִמְתַפ ן ְלָכל ֵעיַברּ ְּוַההוא ִטיבו ְוַההוא ְנהֹוָרא ְדַעְלָמא ְדָאֵתי. ְרׁשָ ּ ּ  )א דירתין''נ(ְּדָיְנִקין , ּ
ל , ְוַכד ִאְתַער ַעְלָמא ְדָאֵתי, ַעְלָמא ְדָאֵתי ִאְקֵרי ֹנַעם, ָּדָבר ַאֵחר. ִאְקֵרי ֹנַעם, ֲאָבָהן ּכָ

ֵּחדו ְוָכל ִטיבו ְוָכל ְנהֹוִרין ְוָכל ֵחירו ְד ּ ך ִאְקֵרי ֹנַעם, ַעְלָמא ִאְתַערּ ְוְבִגיִני ּכָ ּ.  
ִניָנן ַּחָייִבין ְדֵגיִהּנֹם, ְּוַעל ָדא ּתָ א, ּ ּתָ ּבַ א ְדָעאל ׁשַ ְעּתָ ׁשַ ְלהו, ּּבְ ָּנְייִחין ּכֻ ְּוִאית ְלהו , ּ

א. ֵּחירות ְוַנְייָחא ּתָ ּבַ א ְדָנִפיק ׁשַ ְעּתָ ׁשַ ִּאית ָלן ְלִאְתָעָרא ֵחידו ִעָלָאה ֲע, ּּבְ ִזיב , ָלָנאּ ּתֵ ְּדִנׁשְ
א ְדַחָייַבָיא ְדִאְתָדנו  ֵּמַההוא עֹוָנׁשָ ּ ּ א וְלָהְלָאה)א דאהדרו''ס(ּּ ְעּתָ ְוִאית ָלן . ּ ֵמַהִהיא ׁשַ

ּ ִויִהי ֹנַעם ְיָי ֱאֹלֵקינו ָעֵלינו)תהלים צ(, ְלִאְתָעָרא ְוֵליָמא ָּדא הוא ֹנַעם ִעָלָאה. ּ ּ ֵּחידו , ּ
ּ ְדֹכָלא)א חירו''ס( ַּעל ָדא ְדָרֶכיָה ַדְרֵכי ֹנַעםְו, ּ ּ.  

לֹום ִביִלין ְדָנְפִקין ִמְלֵעיָלא. ַמאן ְנִתיבֹוֶתיָה, ְוָכל ְנִתיבֹוֶתיָה ׁשָ ִּאֵלין ִאינון ׁשְ ּּ ְּוֻכְלהו , ּ ּ
ִרית ְיִחיָדאי לֹום, ָנִקיט לֹון ּבְ ְּדִאיהו ִאְקֵרי ׁשָ ָלָמא ְדֵביָתא, ּ א. ׁשְ , ְוָאִעיל לֹון ְלַיָמא ַרּבָ

תוְקֵפיהּכַ ּד ִאיהו ּבְ ּ ָלָמא, ּ ּוְכֵדין ָיִהיב ֵליה ׁשְ לֹום . ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְוָכל ְנִתיבֹוֶתיָה ׁשָ
א ֲחֵזי. )כ''ע( לֹום ֲהָוה, ּתָ ִרית ׁשָ א, יֹוֵסף ּבְ ִמְצַרִים ַמְלּכָ ִליט ַעל ַאְרָעא, ְוֲהָוה ּבְ . ְּוׁשַ

יה ׁשְ ַלק ִמּנֵ ִגין ְדִאְסּתַ ְּוַיֲעֹקב ּבְ אּּ   .ָלא ֲהָוה ָיַדע, ִכיְנּתָ
ל ָדא ְבָרא, ְּוִעם ּכָ ִמְצַרִים, ַּיֲעֹקב ֲהָוה ֵליה ּתַ ן ִעּבוָרא ּבְ ִגין ְלִמְזּבַ ְּוָחָמא ְדִאיהו . ּּבְ ּ

ִביָרא ִביָרא ַעל ּתְ נֹוי ְלִמְצַרִים, ּתְ ְּדֵיֲחתון ּבְ ְתָראו. ּ ה ּתִ ַּויֹאֶמר ַיֲעֹקב ְלָבָניו ָלּמָ ִגין ְדָלא , ּ ּּבְ
ֲּחמון ּגוַפְייכוַת ּ ְרֵעִבין, ּ ְבָעא, ֶּאָלא ּכִ גוְבִרין ְדֵלית לֹון ׂשָ ּּכְ ּ.  

י ִחְזִקָיה ַעְלָמא. ַּוַדאי ָרָזא ָהָכא, ָּאַמר ִרּבִ ָכל ִזְמָנא ְדַצֲעָרא ִאיהו ּבְ ְּדָהא ּבְ ֵעי , ּ ָלא ּבָ
ר ָנׁש ׁשוָקא, ּבַ ְּלַאֲחָזָאה ַגְרֵמיה ּבְ ֵפס ּבְ, ּ ִגין ְדָלא ִיּתָ ְתָראו. חֹובֹויּּבְ ה ּתִ ְּוַעל ָדא ָאַמר ָלּמָ ּ ,

ָמר   .ְוָהא ִאּתְ

  א''דף קצח ע



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]422דף [ -ּ

י ֵיׁש  ָּדָבר ַאֵחר ַוַיְרא ַיֲעֹקב ּכִ ִמְצַרִים) א''דף קצח ע(ּ ֶבר ּבְ ׁש, ׁשֶ ְּדָהא . ִּעּבור ַמּמָ
ַעְלָמא ְפָנא ּבְ ַדר ּכַ ִריך הוא ַעל ָדא ׁשַ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ִגין ְלַנֲחָתא ְל, ְּ ןּבְ ְוַעל , ַּיֲעֹקב וְבנֹוי ְלַתּמָ

ֵני ַאְרָעא ן ִעּבור, ָּדא ָחָמא ּבְ ּמָ ְּדֲהוו ַמְייִתין ִמּתַ ּ ּ.  
ִמְצַרִים ֶבר ּבְ י ֵיׁש ׁשֶ א ְדִמית ִיְצָחק, ַּוַיְרא ַיֲעֹקב ּכִ ְעּתָ ׁשַ ו ְלִמְפַלג, ּבְ . ָּאתו ַיֲעֹקב ְוֵעׂשָ
ו ָנַפק ֵמחוָלֵקיה ְדַאְרָעא וִמּכָֹל ְּוֵעׂשָ ּ ּ ּ לוָתא ִיטֹול ּכָֹלא, אּ ְּוַיֲעֹקב ְדִיְסּבֹול ּגָ ּ ּ ְּוַעל ָדא ָחָמא . ּ
ִמְצַרִים ִביָרא ְדֲהָוה ֵליה ּבְ ַּההוא ּתְ ּ לוָתא, ּ ל ּגָ ּהוא וְבנֹוי ְלִמְסּבַ ּ ְּוַעל ָדא ַויֹאֶמר ַיֲעֹקב . ּ ּ

ה ִתְתָראו ֵמי ִדיָנא ִדְלֵעיָלא. ְּלָבָניו ָלּמָ ּכַ, ִמּקַ ּתַ ה . ּח ֲעַלְייכו ְמַקְטְרָגאְּדָלא ִיׁשְ ַּויֹאֶמר ִהּנֵ
ה ּמָ ִמְצַרִים ְרדו ׁשָ ֶבר ּבְ י ֵיׁש ׁשֶ י ּכִ ַמְעּתִ ָּהא אוְקמוָה רד. ּׁשָ ָרֵאל , ו''ּ ן ָדא ֲהוו ִיׂשְ ּבַ ּחוׁשְ ּ ּ

ִמְצַרִים   :ּבְ
ִליט ַעל ָהָאֶרץ ְוגו ְּויֹוֵסף הוא ַהּשַׁ י ֵייָסא ָפַתח ְוֲאַמר', ּ ה ָירום  ְו)תהלים כז(, ִּרּבִ ַּעּתָ

ָרה ַלְיָי יָרה ַוֲאַזּמְ ָאֳהלֹו ִזְבֵחי ְתרוָעה ָאׁשִ ָחה ּבְ י ַעל אֹוְיַבי ְסִביבֹוַתי ְוֶאְזּבְ   .ֹּראׁשִ
א ֲחֵזי ַבר ָנׁש, ּתָ יה ּבְ ִריך הוא ִאְתָרֵעי ּבֵ א ּבְ ד קוְדׁשָ ּּכַ ּ ֵני ַעְלָמא, ְּ ל ּבְ . ָּזִקיף ֵליה ַעל ּכָ

א ְדֹכ חֹותֹוי, ָּלאְּוָעִביד ֵליה ֵריׁשָ ְפָיין ּתְ ְנאֹוי ִאְתּכַ ְּוֻכְלהו ׂשָ ּ.  
א ְנאו ֵליה ֲאחֹוי, ָּדִוד ַמְלּכָ ּׂשָ ְייהו, ּ ָּדחו ֵליה ִמּנַ ּ ּ ל . ּ ִריך הוא ָאִרים ֵליה ַעל ּכָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ְּ

ֵני ַעְלָמא ֵמיה, ֲאָתא ֲחמֹוי. ּבְ ִריך הוא ָאִרים ֵליה ַעל ּכָ. ָּעַרק ִמּקַ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּל ַמְלכוֵתיהְּ ּ ,
יה ְרִעין ְוָסְגִדין ַקּמֵ ְּוֻכְלהו ֲהוו ּכָ ּ ּ ְּויֹוֵסף ָדחו ֵליה ֲאחוי. ּ ּ ּ יה, ּ ְרעו וְסִגידו ַקּמֵ ְלהו ּכָ ְּלָבַתר ּכֻ ּ ּ ּ ּ ּ .

ֲחוו לֹו ַאַפִים ָאְרָצה ּתַ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַוָיֹבאו ֲאֵחי יֹוֵסף ַוִיׁשְ ּ ּ ּּ ּ.  
ה ָירום , ָּדָבר ַאֵחר יְּוַעּתָ ה, ֹראׁשִ ה, ַמאי ְוַעּתָ מֹו ְוַאּתָ י ְיהוָדה ָאַמר. ּכְ ָמר, ִּרּבִ , ָהא ִאּתְ

א ִעָלָאה ֵּעת ְדִאיהו ַדְרּגָ ּ ּוַמאן ִאיהו ַההוא ֵעת, ּ ּ ה, א''ָּדא ה. ּ ה. ְוִאְקֵרי ַעּתָ ָּדא , ְוַעּתָ
ִּאיהו וֵבי ִדיֵניה ּ ּ.  
י יָקָרא וַמְלכוָת, ָּירום ֹראׁשִ ַּלֲאָרָמא ָלה ּבִ ּ ָאר ַמְלֵכי , ַעל אֹוְיַבי ְסִביבֹוַתי. אּ ִּאֵלין ׁשְ

ָאֳהלֹו. ַאְרָעא ָחה ּבְ ַל ם, ְוֶאְזּבְ ָּדא ְירוׁשָ ָאֳהלֹו. ּ ַמע , ִּזְבֵחי ְתרוָעה. ָּדא ֹאֶהל מֹוֵעד, ּבְ ְלִמׁשְ
ל ַעְלָמא ָרה. ּכָ יָרה ַוֲאַזּמְ ֵּמַההוא ִסְטָרא ִדְתרוָעה ִהיא, ָאׁשִ ן. ּ ּמָ ַּההוא ִסְטָרא ֵמ, ְּדָהא ִמּתַ

א, ִּדְתרוָעה ְחּתָ ּבַ יָרה ְותוׁשְ   .ִּהיא ַאְתָיא ׁשִ
י, ָּדָבר ַאֵחר ה ָירום ֹראׁשִ ָרֵאל, ְּוַעּתָ ֶנֶסת ִיׂשְ ו ְוָכל , ַעל אֹוְיַבי ְסִביבֹוַתי. ָּדא ּכְ ָּדא ֵעׂשָ

ֲּאַפְרִכין ִדיֵליה ָאֳהלֹו. ּ ָחה ּבְ ָרֵאל, ְוֶאְזּבְ  ִזְבֵחי )תהלים נא(, ִּדְכִתיב, ָעהִּזְבֵחי ְתרו. ִּאֵלין ִיׂשְ
ָרה ּבָ ִגין ְלַאֲעָבָרא ִדיָנא ֵמַעְלָמא, ֱּאלִהים רוַח ִנׁשְ ָרה. ּבְ יָרה ַוֲאַזּמְ ָחא , ָאׁשִ ּבְ ְּלאֹוָדָאה וְלׁשַ
ִריך הוא א ּבְ ְּלקוְדׁשָ ָלא ְפִסיקו ְלעֹוָלם, ְּ ּּבְ ּ.  

י, ָּדָבר ַאֵחר ה ָירום ֹראׁשִ ֹכָלא, ְּוַעּתָ ַעל אֹוְיַבי , ִּדְכִתיב. ֶצר טֹוב ַעל ֵיֶצר ָרעֵי, ּּבְ
ְּדִאיהו ַסֲחָרֵניה ְדַבר ָנׁש, ָּדא ֵיֶצר ָהָרע, ְסִביבֹוַתי ּ ּ ֹכָלא, ּ ְנֵאיה ּבְ ְּוִאיהו ׂשָ ּ ָחה . ּ ְוֶאְזּבְ

א, ָּדא אֹוַרְייָתא, ְּבָאֳהלֹו ִזְבֵחי ְתרוָעה ְטָרא ְדֶאּשָׁ ִדְכִתיב , ְּדִאְתְיִהיַבת ִמּסִ  )ברים לגד(ּכְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]423דף [ -ּ

ִגין אֹוַרְייָתא. ִּמיִמינֹו ֵאׁש ָדת ָלמֹו יה, ְּדָהא ּבְ ָּירום ֵריׁשֵ ְנאֹוי ֳקָדמֹוי, ּ ל ׂשָ ְברו ּכָ . ְּוִאּתָ
ִדְכִתיב י)תהלים יח(, ּכְ ְחּתָ   . ַתְכִריַע ָקַמי ּתַ

י ה ָירום ֹראׁשִ ָּדָבר ַאֵחר ְוַעּתָ ֲאָבָהן, ּ ָלָלא ּבַ ִּאית ֵליה , אְּדָהא ָדִוד ַמְלּכָ, ְלִאְתּכְ
ֲאָבָהן ָקא ּבַ הו, ּוְכֵדין ִיְתרֹוֵמם ְוָסִליק ְלֵעיָלא, ְּלִאְתַדּבָ וָרא ּבְ ַחד ִקּשׁ ְּוִאיהו ּבְ ּ ַעל אֹוְיַבי . ּ

ָמאָלא, ְסִביבֹוַתי ִּאֵלין ִאינון ְדִבְסַטר ׂשְ ּ ְלהו ָמאֵרי ִדיִנין, ּ ּּכֻ ָלא, ּ ְוִנין ְלַחּבָ ְּדִמְתּכַ ּוְכֵדין . ּ
א ִא ְמׁשָ ִסיֲהָראׁשִ ר ּבְ   .ְּוֲהֵוי ּכָֹלא ָחד, ְתַחּבַ

ִתיב א ֲחֵזי ּכְ ִליט ַעל ָהָאֶרץ, ּתָ ְּויֹוֵסף הוא ַהּשַׁ ִסיֲהָרא, ּ ִליט ּבְ א ְדׁשַ ְמׁשָ ָּדא ׁשִ ּ ְוָנִהיר , ּ
ָּלה ְוָזן ָלה יר ְלָכל ַעם ָהָאֶרץ. ּ ּבִ ׁשְ ְּדָהא ַההוא ָנָהר ְדָנִגיד ְוָנִפיק, ּהוא ַהּמַ ּ יה , ּ ִּאְתָזנו ִּמּנֵ

ְלהו ּּכֻ ָמִתין ְלֹכָלא, ּ ן ָפְרִחין ִנׁשְ ּמָ ּוִמּתַ ּ ּוְבִגין ָדא. ּ יה ְדַההוא ֲאַתר, ּ ְלהו ָסְגִדין ְלַגּבֵ ּּכֻ ּ ּ ּ ְּדָהא , ּ
ַעְלָמא ֵּלית ָלך ִמָלה ּבְ ַמָזָלא ְואוְקמוָה, ְ ֵלי ּבְ ְּדָלא ּתָ ּ ּּ:  

ירוהו ר יֹוֵסף ֶאת ֶאָחיו ְוֵהם ֹלא ִהּכִ ַּוַיּכֶ ּ י ֶאְלָעָזר ָפַתח ְוֲאַמרִר. ּ ה )תהלים מט(, ּּבִ  ָלּמָ
ִני יֵמי ָרע ֲעֹון ֲעֵקַבי ְיֻסּבֵ א ֲחֵזי. ִאיָרא ּבִ ה ָדֲחִלין, ּתָ ַלת ִאינון ְדָדֲחִלין ְוָלא ָיְדִעין ִמּמַ ּּתְ ּ ּ ,

ְּואוְקמוָה ה ִאיהו ָדִחיל, ֲּאָבל ִאית ַמאן ְדָדִחיל. ּ ְּוָלא ָיַדע ִמּמַ ִגין ִאינו, ּ ְּדָלא . ן ֶחְטֵאיּּבְ
ָּיַדע ְדִאינון ֲחָטִאין הו, ּ ח ּבְ ּגַ ְּוִאיהו ָדִחיל ִמיֵמי ָרע, ְּוָלא ַאׁשְ ּ.  

  ב''דף קצח ע
ַההוא , ַּמאן ִאינון ְיֵמי ָרע ָנן ּבְ ִּאֵלין ִאינון יֹוִמין ְדִאינון ִאְזַדּמְ ּ ּ ּ ּ . ָרע) ב''דף קצח ע(ּ

ּוַמאן ִאינון ְּדִאיהו ִאְקֵרי ָרע, עּ ָדא ֵיֶצר ָהָר)א איהו''ד(, ּ , ְּוִאית ֵליה יֹוִמין ְיִדיָען. ּ
ַעְלָמא ְּדִאְתְיִהיב ֵליה ְרׁשו ּבְ ּ ְּלַאְסָטָאה ְלָכל ִאינון ִדְמָסֲאֵבי ָאְרַחְייהו, ּ ּ ְּדַמאן ְדָאֵתי . ּ ּ

ֲאָבא ְּוִאֵלין ִאינון ִאְקרון ְיֵמי ָרע. ְּמָסֲאֵבי ֵליה, ְלִאְסּתָ ּ ן , ּ ַּעל ִאינון חֹוִבין ְּוִאֵלין ְמַמּנָ
ֲעֵקַבְייהו א ּבַ ִני ָנׁשָ הו ּבְ ין ּבְ ְּדָדׁשִ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ל ִאינון ִדְמָסֲאֵבי ָאְרַחְייהו, ּתָ ּּכָ ּ ְייהו, ּ ָנן ְלַגּבַ ה ֲחִביֵלי ְטִהיִרין ִאְזַדּמְ ּמָ ּּכַ ּוְמָסֲאֵבי , ּ
ר ָנׁש ְלֵמיַהך. ְּלהו ָאְרָחא ְדָבֵעי ּבַ ַההוא ָאְרָחא ְמ, ְּבְ ׁשּּבְ ִרין ֵליה ַמּמָ ר ָנׁש . ַּדּבְ ָאֵתי ּבַ

ָאה ה ִאינון ִדְמַסְייִעין ֵליה, ְּלִאְתַדּכָ ּמָ ּּכַ ּ ּ.  
ִניָנן ַצְפָרא, ָהא ּתָ ר ָנׁש ָקם ּבְ ֵעי ְלַאְסָחָאה ְידֹוי, ְּדַכד ּבַ  ַנְטָלא )לעיל נג א(ִמּגֹו , ּבָ

יה ַמָיא, ְדַמָיא ְּדִאיהו ָמאָנא ִליטֹול ִמּנֵ ּ ּ ַקְדִמיָתאִמּגֹו . ּ ָמה , ַּמאן ְדַאְסֵחי ְידֹוי ּבְ ּכְ
ְּדאוְקמוָה א ֲחֵזי. ּ ִגין ַנְטָלא ָדא, ְוּתָ   .ּאֹוִקיְמָנא ִמָלה, ּבְ

ׁש, ְּותו ְּדָבְעָיא ֵליה ְלַבר ּנָ ָמאָלא, ּ ׂשְ ְלָטָאה ְיִמיָנא ַעל . ְלַנְטָלא ְיָדא ְיִמיָנא ּבִ ִגין ְלׁשַ ּבְ
ָמאָלא ֵחי ְיִמיָנא, ׂשְ ָמאָלאְוִיְסּתְ ך ִאיהו ְנִטיָלא,  ִמן ׂשְ ּוְבִגין ּכָ ַּמאן ְדָנִטיל , ְּוַעל ָדא. ְּ

ָמאָלא, ְידֹוי ׂשְ ָמאָלא, ִּיטֹול ְיִמיָנא ּבִ ָלָטא ְיִמיָנא ַעל ׂשְ א . ְלַאׁשְ ִגין ְדָלא ָיִהיב דוְכּתָ ּּבְ ּ ּ
ַלל ְלָטָאה ּכְ   .ְוָהא אֹוִקיְמָנא, ְּלֵיֶצר ָהָרע ְלׁשַ



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]424דף [ -ּ

א ֲחֵזי ׁשַ, ּתָ ְלָטאּבְ א ׁשָ יׁשָ א ְדִדיָנא ּבִ א, ְעּתָ א . ָּלא ָאִתיב ְיֵדיה ִמְלַאְבָאׁשָ ְעּתָ ּוְבׁשַ
ְלָטא ַעל ַעִמין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ְלַתְבָרא לֹון ִּדיִמיָנא ׁשָ ּ א , ּ ָּחִייס קוְדׁשָ

ִריך הוא ֲעַלְייהו ּּבְ ּ ֵצי לֹון, ְ   .ְוָלא ׁשָ
ך ִגין ּכָ ְוּבְ ל, ּ ּ ַמאן ְדִאיהו ָחֵטיּכָ ַרְגלֹוי, ּ הו ּבְ ִאינון ֶחְטִאין ְדָדׁש ּבְ ּּבְ ּ הו, ּ , ָּלא ָיַדע ּבְ

ִדיָרא ִדיר ֵמחֹוִבין ִאֵלין. ְוָדִחיל ּתְ ַמר ּתָ א ֲהָוה ִאְסּתַ ָּדִוד ַמְלּכָ , ְוַכד ֲהָוה ָנִפיק ִלְקָרָבא, ּ
ֵפׁש לֹון הֹון ְקָרָבאְּוַעל ָדא ָלא ָדִחיל ַלֲאָגָחא . ֲּהָוה ְמַפׁשְ   .ִעּמְ

א ֲחֵזי ע ַמְלִכין ֲהוו, ְוּתָ ִאיל ָדא, ַּאְרּבַ ִאיל ָדא ָלא ׁשָ ַּמאן ְדׁשָ ּ  )תהלים יח(, ָּדִוד ָאַמר. ּ
לֹוָתם יֵגם ְוֹלא ָאׁשוב ַעד ּכַ ֶּאְרדֹוף אֹוְיַבי ְוַאּשִׂ ּ ר ֵמִאֵלין , ַמאי ַטְעָמא. ּ ּמַ ִגין ְדֲהָוה ִאְסּתַ ּּבְ ּ

ְלָטָאהְוָלא ָיִה, חֹוִבין ְנאֹוי ְלׁשַ א ְלׂשַ ּיב דוְכּתָ ּ ִדיר. ּ ְתַרְייהו ּתָ ֵעי ְלִמְרַדף ֲאּבַ ְּוַעל ָדא ּבָ ּ ּ ,
ע חֹובֹוי ְּוָלא ִיְרְדפון ִאינון ֲאַבְתֵריה ְלִמְתּבַ ּ ּ יַדְייהו, ּ ְּוִיפֹול ּבִ ּ.  

יר ֶחְטאֹוי, ָּאָסא ֲהָוה ָדִחיל ַיּתִ ֵפׁש ּבְ ב ְדֲהָוה ְמַפׁשְ ַּאף ַעל ּגַ אְו, ּ ִּאיהו . ָלא ְכָדִוד ַמְלּכָ
ְתַרְייהו ֵעי ְלִמְרַדף ֲאּבַ ּּבָ יַח לֹון, ּ ִריך הוא, ְוָלא ַיּגִ א ּבְ ְּוִיְקטֹול לֹון קוְדׁשָ . ְְוָכך ֲהָוה, ְּ

ר ִעּמֹו ְוגו)דברי הימים ב יד(, ִּדְכִתיב ּ ַוִיְרְדֵפם ָאָסא ְוָהָעם ֲאׁשֶ ּוְכִתיב ַוִיּגֹוף ְיָי ֶאת ', ּ ּ
יםַּהּכוׁשִ ּים ִלְפֵני ָאָסא ְוִלְפִני ְיהוָדה ַוָינוסו ַהּכוׁשִ ּ ּ יה)וכן(. ּּ ִתיב ּבֵ ּ ָדִוד ַמה ּכְ  )שמואל א ל(, ּ

ף ְוַעד ָהֶעֶרב ְלָמֳחָרָתם ׁשֶ ם ָדִוד ֵמַהּנֶ ַּוַיּכֵ ִריך הוא ָמֵחי. ּ א ּבְ ֲּאָבל ָאָסא ִאיהו ָרִדיף ְוקוְדׁשָ ּ ְּ.  
ָפט ֶמֶלך ְיהוָדה ְּיהֹוׁשָ ִאילּאוף ָה, ְ ָּלא ָיִכיְלָנא ְלִמְרַדף ְוָלא , ְוֲאַמר. ִכי ָנֵמי ֲהָוה ׁשָ

ר. ְלָקְטָלא ָאָסא. ְוַאּתְ ְקֵטיל לֹון, ֶּאָלא ֲאָנא ֲאַזּמֵ ך ּכְ ל ּכָ ֵפׁש ּכָ ִגין ְדָלא ֲהָוה ְמַפׁשְ ְּבְ ּ ּ .
ִריך הוא ֲעַבד ֵליה ָהִכי א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּת ֵהֵחלו ְבִרָנה וְתִהָלה ּ וְבֵע)דברי הימים ב כ(, ִּדְכִתיב. ְּ ּּ ּ

ֵגפו ִאים ִליהוָדה ַוִיּנָ ִעיר ַהּבָ ִני ַעּמֹון מֹוָאב ְוַהר ׂשֵ ָּנַתן ְיָי ְמָאְרִבים ַעל ּבְ ּּ.  
ִּחְזִקָיה ֶמֶלך ְיהוָדה ְ ָרא, ֲאָנא ָלא ָיִכיְלָנא. ּאוף ָהִכי ָנֵמי ָאַמר, ּ ְוָלא , ָלא ְלַזּמָ

ִגין ְדָדִחיל ֵמִאֵלין חֹוִבין ְדָקֲאָמָרן. אְוָלא ַלֲאָגָחא ְקָרָב, ְּלִמְרַדף ּּבְ ִתיב. ּּ מלכים ב (, ַמה ּכְ
ה ֶאֶלף )יט מֹוִנים ַוֲחִמּשָׁ ור ֵמָאה וׁשְ ַמֲחִנה ַאּשׁ ּ ַוְיִהי ַבַלְיָלה ַההוא ַוֵיֵצא ַמְלַאך ְיָי ַוַיך ּבְ ּ ְּ ְּ ּ

ה ֻכָלם ְפָגִרים ֵמִתים ימו ַבּבֶֹקר ְוִהּנֵ ּכִ ַּוַיׁשְ ּ ּ ַעְרֵסיהְוִח. ּ ִכיב ּבְ ֵביֵתיה ְוׁשָ ְּזִקָיה ֲהָוה ָיִתיב ּבְ ּ ּ ,
ִריך הוא ָקִטיל לֹון א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְּ.  

ִדיִקים ִאֵלין ֲהוו ָדֲחִלין ֵמִאֵלין חֹוִבין ּוַמה ּצַ ּּ ּ ּ ה, ּ ה ְוַכּמָ ּמָ ִני ַעְלָמא ַעל ַאַחת ּכַ ָאר ּבְ . ׁשְ
ּמְ ך ִאית ֵליה ְלַבר ָנׁש ְלִאְסּתַ ִגין ּכָ ּּבְ ְדָקֲאָמָרן, ָּרא ֵמִאֵלין חֹוִביןְ הֹון ּכִ א ּבְ ְפׁשָ ּוְלַפׁשְ ִגין . ּ ּבְ

ְלטון ֲעלֹוי ִאינון ְיֵמי ָרע ְּדָלא ִיׁשְ ּ ְּדָלא ְמַרֲחֵמי ֲעֵליה, ּ ּ.  
א ֲחֵזי ר יֹוֵסף ֶאת ֶאָחיו, ּתָ ָיֵדיה. ַּוַיּכֶ א ְדָנְפלו ּבְ ְעּתָ ׁשַ ּּבְ ּ ִּאיהו ָרִחים ֲעַלְייהו, ּ ִגין , ּ ּבְ

ִליםְּד ירוהו. ִּאיהו ׁשְ ְּוֵהם לא ִהּכִ ְמעֹון ְוֵלִוי, ּ ְּדִאינון ׁשִ ָיא, ּ ְטָרא ְדִדיָנא ַקׁשְ ָּאתו ִמּסִ ְוַעל , ּ
ָּדא ָלא ְרִחימו ֲעֵליה ּ ָיא. ּ ל ִאינון ָמאֵריהֹון ְדִדיָנא ַקׁשְ ְּדָהא ּכָ ּ ָּלא ְמַרֲחֵמי ֲעַלְייהו ִדְבֵני , ּ

א ְדָנְפֵלי ּבִ ְעּתָ ׁשַ א ּבְ   .ּיַדְייהוָּנׁשָ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]425דף [ -ּ

  א''דף קצט ע
ך ָאַמר ָדִוד ּוְבִגין ּכָ ה ִאיָרא)תהלים מט(, ְּ ִתיב.  ָלּמָ  )אלא(, ֶּאָלא ִאיָרא, ָיֵראִתי ָלא ּכְ

ְדָקֲאָמָרן, ֵּמִאינון ְיֵמי ָרע) א''דף קצט ע( ִלי ְלִמְדַחל )א דלית''נ(ְּדִאית  ֲעֹון ֲעֵקַבי . ּכִ
ִני ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתאִּאֵלין . ַמאן ֲעֵקַבי, ְיֻסּבֵ ִּאינון ּבְ ּ  ְוָידֹו אֹוֶחֶזת )בראשית כה(, ִּדְכִתיב. ּ

ו ֲעֵקב ֵעׂשָ ָּדא הוא ֲעֵקיָבא, ּבַ ַההוא חֹוָבא ְדָדׁש . ּ ִדיר ּבְ הו ּתָ ִלין ּבְ ּכְ ְּוִאינון ֲעֵקיִבין ְדִמְסּתַ ּ ּ ּ ּ
ֲעֵקבֹוי ִדיר ּבַ ר ָנׁש ּתָ יה ּבַ   .ּּבֵ

א ֲחֵזי ִתיב, ּתָ ְוא ְוַכֲעבֹות ָהֲעָגָלה )עיה היש(, ַמה ּכְ ַחְבֵלי ַהּשָׁ ֵכי ֶהָעֹון ּבְ  הֹוי מֹוׁשְ
ְוא. ַּחָטָאה ַחְבֵלי ַהּשָׁ ֲעֵקָבא ְוָלא ַחִייׁש ֲעֵליה, ּבְ יה ּבַ ְּדָדׁש ּבֵ ּ ף ְוִאְתֲעִביד . ּּ ּקַ ּוְלָבַתר ִאְתּתַ

ֲעבֹות ָהֲעָגָלה)בחבלי השוא( ף ַההוא ֶחְטָאה,  ּכַ ּקַ ַהאי ַעְלָמא וְבַעְלָמא ְוַא. ְּוִאְתּתַ ְּסֵטי ֵליה ּבְ ּ
  .ְדָאֵתי

ִאין ִאינון ַצִדיַקָייא ַּזּכָ ָרא ֵמחֹוֵביהֹון, ּ ּמְ ִדיר , ְּדָיְדִעין ְלִאְסּתַ ין ּתָ ְפׁשִ ְּוִאינון ְמַפׁשְ ּ
עֹוָבַדְייהו ַהאי ַעְלָמא. ּּבְ ח ֲעַלְייהו ְמַקְטְרָגא ּבְ ּכַ ּתַ ִגין ְדָלא ִיׁשְ ּּבְ ּן ֲעַלְייהו ְּוָלא ִיְסטו, ּ

הו. ְלַעְלָמא ְדָאֵתי ִביִלין ְלֵמיַהך ּבְ ְּדָהא אֹוַרְייָתא ְמַתְקָנא ְלהו ָאְרִחין וׁשְ ּ ּ משלי (, ִּדְכִתיב, ְּ
לֹום)ג   :ּ ְדָרֶכיָה ַדְרֵכי ֹנַעם ְוָכל ְנִתיבֹוֶתיָה ׁשָ

ר ָחַלם ָלֶהם ְוגו י ִחָי. 'ַּוִיְזּכֹור יֹוֵסף ֶאת ַהֲחלֹומֹות ֲאׁשֶ  )משלי כד(, ּיא ָפַתח ְוֲאַמרִּרּבִ
ך לֹו ַאל ָיֵגל ִלּבֶ ׁשְ ַמח וִבּכָ ׂשְ ְנפֹול אֹוִיְבך ַאל ּתִ ָּבִ א ֲחֵזי. ָּ ִריך הוא ֲעַבד ֵליה , ּתָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ְּ

י ִליָקָרא ִדיֵליה, ְלַבר ָנׁש ְּדִיְזּכֵ ִדיָרא, ּ יה ּתְ א ַקּמֵ ׁשָ ּמָ ּוְלׁשַ אֹוַרְייָתא , ּ ְדָלא ּבְ ּתַ ּוְלִאׁשְ ְיָמָמא ּ
ִדיר. ְוֵליֵלי אֹוַרְייָתא ּתָ ה ּבְ ִריך הוא ִאְתָרֵעי ּבָ א ּבְ ִגין ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ ּ ְּ.  

ִריך הוא ְלָאָדם א ּבְ ְּוֵכיָון ְדָבָרא קוְדׁשָ ּ יה אֹוַרְייָתא, ְּ ה ְלִמְנַדע , ָּיַהב ַקּמֵ ְּואֹוֵליף ֵליה ּבָ ּ
ַּוְיַסְפָרה הִכיָנה ְוַגם ֲחָקָרהּ ָאז ָרָאה )איוב כח(, ִּדְכִתיב, ְמָנָלן. ָאְרָחָהא ּ ּ ַּויֹאֶמר , ּוְלָבַתר. ּ

יָנה ה ְוָלא ָנִטיר ָלה. ָּלָאָדם ֵהן ִיְרַאת ְיָי ִהיא ָחְכָמה ְוסור ֵמָרע ּבִ ל ּבָ ּכַ יָון ְדִאְסּתַ ּּכֵ ּ ֲעַבר , ּ
חֹוֵביה ַּעל ִפּקוָדא ְדָמאֵריה ְוִאְתַפס ּבְ ּ ּּ ּ.  

ְּוָכל ִאינון ְדָעְברו ַעל ִמָל ּ ּ ָפסו ָבה, ה ָחָדא ְדאֹוַרְייָתאּ ִּאּתְ ם ַעל . ּ א ְדִאְתַחּכַ לֹמה ַמְלּכָ ּׁשְ
ֵני ַעְלָמא ל ּבְ יה, ֲּעַבר ַעל ִמָלה ָחָדא ְדאֹוַרְייָתא, ּכָ ְּוָגִרים ֵליה ְלִאְתֲעָבָרא ַמְלכוֵתיה ִמּנֵ ּ ּ ,

נֹוי ּוְלִאְתַפְלָגא ַמְלכוָתא ִמן ּבְ ּּ הַּמאן ְדַאֲעַבר ַעל אֹוַרְי. ּ ה ְוַכּמָ ּמָ   .יָתא ַעל ַאַחת ּכַ
יֵדיה, ְּויֹוֵסף ְדֲהָוה ָיַדע אֹוַרְייָתא ַּוֲאחֹוי ָנְפלו ּבִ ְלּגוָלא ָדא, ּ ל ּגִ ל ֲעַלְייהו ּכָ ְלּגֵ אי ּגִ ַּאּמַ ּ .

ְּוָהא ִאיהו ָיַדע אֹוַרְייָתא ְדאֹוִליף ֵליה ֲאבֹוי ּ ְלֵגל ֲעַלְייהו, ֶּאָלא. ּ לֹום ְדיֹוֵסף ּגִ ַּחס ְוׁשָ ּ 
ְייהו ְלּגוִלין ְלַנְקָמא ִמּנַ ּּגִ ל ָדא ָלא ֲעַבד. ּ ֶּאָלא ּכָ יה, ּ ְנָיִמן ְלַגּבֵ ֶּאָלא ְלַאְייָתָאה ַלֲאחוָה ּבִ ּ ּ ,
יה יה ֲהָוה ְלַגּבֵ ְּדִתאוְבּתֵ ּ ַבק ַלֲאחֹוי ְלִמְנַפל. ּ ְּוִאיהו ָלא ׁשָ ִתיב, ּ ַּוְיַצו יֹוֵסף ַוְיַמְלאו , ְּדָהא ּכְ ּ

ֵליֶהם ּבָ ִגין ְדָלא ִיְנְפלון', ר ְוגוֶאת ּכְ ְּוָכל ָדא ּבְ ּ ּּ.  



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]426דף [ -ּ

י ְיהוָדה ָאַמר ִריך הוא ְלִסיֲהָרא, ִּרּבִ א ּבְ ָרא קוְדׁשָ ד ּבְ ּּכַ ִדיר, ְּ ה ּתָ ל ּבָ ּכַ , ֲּהָוה ִאְסּתַ
ִדְכִתיב ה)דברים יא(, ּּכְ ִמיד ֵעיִני ְיָי ֱאלֶהיך ּבָ ּ ּתָ ִדיר, ָ ה ּתָ חוָתא ִדיֵליה ּבָ ּגָ ַּאׁשְ ּ ִתיב ָאז ּוְכ, ּ

ה, ָּרָאה חוָתא ִדיֵליה ּבָ ּגָ ַאׁשְ א ּבְ ְמׁשָ ְּדָהא ׁשִ ּ ּ ַּוְיַסְפָרה. ִאְתְנִהיר, ּ ַּמאי ַוְיַסְפָרה, ּ ָמה ְדַאּתְ , ּ ּכְ
  .ּ ְמקֹום ַסִפיר ֲאָבֶניָה)איוב כח(, ָאֵמר

ִתּקוָנא, ֱּהִכיָנה ְּדִאיִהי ָיְתָבא ּבְ חוִמין, ּ ְתֵריַסר ּתְ ִּמְתַפְלָגא , ּּבִ ְבִעין )מות נח בש(ּ ׁשִ  ּבְ
ְבָעה ַסְמִכין ִעָלִאין. ְקִסיִרין ׁשִ ַּאְתִקין ָלה ּבְ ִלימו, ּ ְּלִאְתַנֲהָרא וְלַיְתָבא ַעל ׁשְ , ְּוַגם ֲחָקָרה. ּ

ִדיר ָחא ֲעָלה ּתָ ּגָ ַתר ִזְמָנא, ְּלַאׁשְ ְּדָלא ָפִסיק ְלָעְלִמין, ִזְמָנא ּבָ ּ.  
ּוְלָבַתר ַאְזַהר ֵליה ְלַבר ָנׁש ֲּאַמר ַויֹאֶמר ָלָאָדם ֵהן ִיְרַאת ְיָי ִהיא ָחְכָמה ְוסור ֵמָרע ְו, ּ ּ

יָנה אי. ּבִ ּתָ ְּדַהאי ִמְתַעְטָרא ַעל ּתַ ִגיָנה, ּ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ְּלַדֲחָלא וְלִמְנַדע ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ .
יָנה ִרירו ִמְפָסלוָתא, ְּוסור ֵמָרע ּבִ ּּבְ ֲהֵדיה, ּּ ְּדָלא ְלִמְקַרב ּבַ חוָתא ּוְכ. ּ ּגָ א ''נ(ֵּדין ַאׁשְ

א ִעָלָאה,  ְדִביָנה)אשכחותא יָקָרא ְדַמְלּכָ ָלא ּבִ ּכְ ְּלִמְנַדע וְלִאְסּתַ ּ.  
אֹוַרְייָתא ְדָלא ּבְ ּתַ ֵליְלָיא ַחד ְלִאׁשְ י יֹוֵסי ָקם ּבְ יה ַחד יוָדאי, ִּרּבִ ן ִעּמֵ ּמָ ְּוֲהָוה ּתַ ּ ,

ַההוא ֵביָתא יה ּבְ ְּדָאֳעַרע ּבֵ ּ ע )משלי י(, י יֹוֵסי ְוֲאַמרָּפַתח ִרּבִ. ּ ּ ֹלא יֹוִעילו אֹוְצרֹות ֶרׁשַ
ֶות יל ִמּמָ ּצִ ע. ּוְצָדָקה ּתַ אֹוַרְייָתא, ֹּלא יֹוִעילו אֹוְצרֹות ֶרׁשַ ְדֵלי ּבְ ּתַ ִּאֵלין ִאינון ְדָלא ִמׁשְ ּ ּ ּ ,

ַתר ִמֵלי ְדַעְלָמא ּוְלִמְכַנׁש אֹוְצִרין ְדִחיוָבא, ְּוָאְזֵלי ּבָ ּ ִת. ּּ ר ַההוא , יבַמה ּכְ ְּוָאַבד ָהעׁשֶ
ִעְנַין ָרע ע. ּבְ ִגין ְדִאינון אֹוְצרֹות ֶרׁשַ ּּבְ ּ.  

ֶות יל ִמּמָ ּצִ אֹוַרְייָתא, ּוְצָדָקה ּתַ ְדֵלי ּבְ ּתַ ִּאֵלין ְדִמׁשְ ּ ְדָלא , ּ ּתַ ְּוָיְדִעין אֹוְרָחָהא ְלִאׁשְ
ְּדָהא אֹוַרְייָתא ֵעץ ַחִיים ִאְקֵרי. ּ ָבה)לאסתכלא( ּוְצָדָקה , ִּדְכִתיב. יַאת ְצָדָקהְוִאְתְקִר, ּ

ְהֶיה ָלנו   .ּּתִ

  ב''דף קצט ע
ֶות, ָּדָבר ַאֵחר יל ִמּמָ ּצִ ׁש, ּוְצָדָקה ּתַ ָווִנין ִאיהו, ָּדא ְצָדָקה ַמּמָ ּוִבְתֵרין ּגְ ּוִבְתֵרין , ּ

יה אֹוַרְייָתא. ִסְטִרין יה ְצָדָקה) ב''דף קצט ע(, ָּקֵרי ּבֵ   .ְּוֹכָלא ַחד, ְּוָקֵרי ּבֵ
ָּאַמר ַההוא יוָדאי לֹום, ּ יה ׁשָ י יֹוֵסי. ְּוָקֵרי ּבֵ לֹום, ָאַמר ִרּבִ ָּהִכי הוא ַוַדאי ְדִאְקֵרי ׁשָ ּ .

ָּקם ַההוא יוָדאי ֲהֵדיה, ּ ף ּבַ ּתַ ּתַ ָּפַתח ַההוא יוָדאי ְוֲאַמר, ְּוִאׁשְ ּ  עֹוֵבד ַאְדָמתֹו )משלי כח(, ּ
ע ֵר ּבַ ע ָלֶחם וְמַרֵדף ֵרִקים ִיׂשְ ּבַ ִּיׂשְ ָיא. יׁשּ ים , ַהאי ְקָרא ַקׁשְ א ְדִאיהו ַחּכִ ֹלֹמה ַמְלּכָ ְּוִכי ׁשְ ּ

ֵני ַעְלָמא ל ּבְ ְדָלא ֲאַבְתֵריה, ִמּכָ ּתַ ר ָנׁש ְלִמְפַלח ַאְרָעא וְלִאׁשְ ַדל ּבַ ּתָ ֵּהיך ָאַמר ְדִיׁשְ ּ ּ ּ ּ ְ ,
ּבֹוק ַחֵיי ָעְלָמא   .ְּוִיׁשְ
ֶּאָלא ָרָזא ִאיהו יֵחהו ְבַגן )בראשית ב(, ָּפַתח ְוֲאַמר. ּ ח ְיָי ֱאֹלִהים ֶאת ָהָאָדם ַוַיּנִ ּ ַוִיּקַ ּ ּ

ְמָרה ֵּעֶדן ְלָעְבָדה וְלׁשָ ּ ִנין ִאיהו, ּ ָרָזא ְדָקְרּבָ ְּואוְקמוָה ּבְ ּ א ֲחֵזי. ּ א , ְּלָעְבָדה, ּתָ ָּדא ַמְלּכָ
ְמָרה. ִּעָלָאה ּוְלׁשָ ָאה, ּ ּתָ א ּתַ ּתָ, ַּעְלָמא ִעָלָאה. ָּדא ַמְלּכָ  )דדכורא(ְּלָעְבָדה . ָאהְוַעְלָמא ּתַ

ָרָזא ְדָזכֹור מֹור, ּבְ ָרָזא ְדׁשָ ְמָרה ּבְ ּוְלׁשָ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]427דף [ -ּ

ך ִגין ּכָ ְוּבְ ד וְלִמְפַלח. ָּדא ַגן ֵעֶדן, עֹוֵבד ַאְדָמתֹו, ּ ְּדִאְצְטִריך ְלֶמְעּבַ ָכא ָלה , ְּ ּוְלַאְמׁשָ ּ
ְרָכאן ִמְלֵעיָלא ְר. ּּבִ ָכא ָלה ּבִ ְרָכא ְוִאְתַמּשְׁ ֵרך , ָּכאן ִמְלֵעיָלאְּוַכד ִאְתּבָ ְִאיהו ָנֵמי ִאְתּבָ ּ

ֲהָדה א ֲחֵזי. ּּבַ ְְדַכֲהָנא ִדְמָבֵרך, ּתָ ּ ֵרך, ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ְִמְתּבָ .  ַוֲאִני ֲאָבַרֵכם)במדבר ו(, ּכְ
ך ְוְבִגין ּכָ ע ָלֶחם, ּ ּבַ ָּדא הוא ְמזֹוָנא ִדְלֵעיָלא, עֹוֵבד ַאְדָמתֹו ִיׂשְ ּוְמַרֵדף ֵרִקים. ּ אן ַמ, ּ

ִסְטָרא ָאֳחָרא ק ּבְ ְּדִיְתַדּבַ ְּדִאיהו ְמַרֵדף ֵרִקים, ּ ּ ע ֵריׁש וַדאי. ּ ּבַ י יֹוֵסי. ִּיׂשְ ָאה , ָאַמר ִרּבִ ַזּכָ
ְּדָזִכית ְלַהאי ִמָלה, ַאְנּתְ ּ.  

ּתו ָפַתח ְוָאַמר ְקָרא ֲאַבְתֵריה ָרכֹות)משלי כח(, ּּ ר ָנׁש , ּ ִאיׁש ֱאמונֹות ַרב ּבְ ָּדא הוא ּבַ ּ
יהִּדְמ ִריך הוא ּבֵ א ּבְ ֵּהיְמנוָתא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ י ֵייָסא ָסָבא, ְּ גֹון ִרּבִ ב ְדֲהָוה ֵליה . ּכְ ְּדַאף ַעל ּגַ ּ ּ

א , ֵּמיְכָלא ְדַההוא יֹוָמא ְלֵמיַכל י ַמְלּכָ ִאיל ְמזֹוֵניה ַקּמֵ ָּלא ֲהָוה ַמְתִקין ֵליה ַעד ְדׁשָ ּ ּ
א ְּלָבַתר ְדַצֵלי ְצלֹוֵתיה ְוׁשָ. ַּקִדיׁשָ אּּ י ַמְלּכָ ין, ִּאיל ְמזֹוֵניה ַקּמֵ ֵדין ֲהָוה ְמַתּקִ ְוֲהָוה ָאַמר . ּכְ

ִדיר ין, ּתָ א, ָלא ְנַתּקִ י ַמְלּכָ ְתנון ִמּבֵ ַּעד ְדִיּנָ ּ.  
ֶקה יר ֹלא ִיּנָ אֹוַרְייָתא, ְוָאץ ְלַהֲעׁשִ ְדָלא ּבְ ּתַ ָעא ְלִאׁשְ ִגין ְדָלא ּבָ ּּבְ ְּדִאיִהי ַחִיין , ּ ּ

ַּחִיין ְדַעְלָמא ְדָאֵתיְו, ְּדַעְלָמא ֵדין אֹוַרְייָתא. ּ ְדָלא ּבְ ּתַ א ְלִאׁשְ ְעּתָ א ְדִאיִהי ׁשַ ּתָ , ַּהׁשְ
ֵדל ּתַ   .ִּנׁשְ

ָרָזא ְדֶחְלָמא ְוֲאַמר ָּפַתח ַההוא ַגְבָרא ּבְ ר ָחַלם ָלֶהם , ּ ַּוִיְזּכֹור יֹוֵסף ֶאת ַהֲחלֹומֹות ֲאׁשֶ
אי ְוִכ, ַּוִיְזּכֹור יֹוֵסף ֶאת ַהֲחלֹומֹות. 'ְוגו ר לֹון ִאינון ֲחלֹומֹות )א אמר או''נ(י יֹוֵסף ַאּמַ ּ ַאְדּכַ

ְּדָחַלם ְלהו ר ְלהו. ּ ּוַמה ַסְגָיא ֵליה ִאלו ָלא ַאְדּכַ ּ ּ ים ֲהָוה, ּּ ל , ּוְכִתיב, ְּדָהא יֹוֵסף ַחּכִ ּכָ
ה ְבָדַעת וְכִסיל ִיְפֹרׂש ִאֶוֶלת ָּערום ַיֲעׂשֶ ּ ּ.  

יָון ְדָחָמא ְדִאינון, ֲאָבל ּּכֵ ְּוָסְגֵדי ֵליה ַאִפין ַעל ַאְרָעא, ּ ָאּתוּ ה ְדָחַלם . ּ ר ִמּמַ ֵדין ִאְדּכַ ּּכְ
הֹון, ְּלהו ד ֲהָוה ִעּמְ יָנה ֲאֻלּמֹוֵתיֶכם , ִּדְכִתיב. ּכַ ה ְתֻסּבֶ ָבה ְוִהּנֵ ִתי ְוַגם ִנּצָ ה ֲאֻלּמָ ה ָקּמָ ְוִהּנֵ

ִתי ֲחֶויָנה ַלֲאֻלּמָ ּתַ ׁשְ א. ַוּתִ ְעּתָ ׁשַ יהֲאַמר יֹוֵסף ּבְ ּ ְדָחָמא ְדָכְרִעין ֲאחֹוי ַקּמֵ ַּוָיֹבאו , ִּדְכִתיב. ּ ּ
ֲחוו לֹו ַאַפִים ַאְרָצה ּתַ ֲּאֵחי יֹוֵסף ַוִיׁשְ ּ ר ָחַלם, ּ ֵדין ַוִיְזּכֹור יֹוֵסף ֶאת ַהֲחלֹומֹות ֲאׁשֶ ְּדָהא . ּּכְ

ָּחָמא ְדֲהוו ָקְייֵמי    .)מתקיימי(ּ
ר לֹון, ר ָחַלםַּוִיְזּכֹור יֹוֵסף ֶאת ַהֲחלֹומֹות ֲאׁשֶ, ּתו א . ַאְדּכַ י קוְדׁשָ יו ַקּמֵ ִגין ְדֵלית ַנׁשְ ּּבְ ּ ּ

ִריך הוא ּּבְ ְּדָהא ֶחְלָמא ְדִאיהו ָטָבא, ְ ּ י, ּ ָרא ֵליה ְדָלא ִיְתְנׁשֵ ֵעי ַבר ָנׁש ְלַאְדּכָ ּּבָ ּוְכֵדין , ּ
יה ְדַבר ָנׁש. ִּאְתְקַיים י ַקּמֵ ָמה ְדִאְתְנׁשֵ ְּדָהא ּכְ ּ י, ּ   .ּ ֲעֵליהָהִכי ִאְתְנׁשֵ

א ֲחֵזי ר, ּתָ ֶּחְלָמא ְדָלא ִאְתַפּשַׁ א ְדָלא ִמְתַקְרָיא, ּ ְרּתָ ִאּגַ א ֲחֵזי, ּּכְ ר, ְוּתָ ִגין ְדָלא ִאְדּכַ , ּּבְ
ַמאן ְדָלא ָיַדע ֵליה ּּכְ יה ֶחְלָמא ְוָלא ָיַדע ֵליה, ְּוַעל ָדא. ּ י ִמּנֵ ַּמאן ְדִאְתְנׁשֵ ּ ָלא ָקְייָמא , ּ

ּ וְבִגין ָדא יֹוֵסף ֲהָוה ָדִכיר ֶחְלֵמיה.ֲּעֵליה ְלִאְתָקְייָמא ּ ּ ִגין ְלִאְתַקְייָמא, ּ ִגין ְדָלא . ּּבְ ּּבְ
יה ְלָעַלם י ֶחְלָמא ִמּנֵ ִדיר, ִּיְתְנׁשֵ ה ֵליה ּתָ ם. ְּוֲהָוה ְמַחּכֶ ִלים ַאּתֶ ִּאיהו , ַּויֹאֶמר ֲאֵליֶהם ְמַרּגְ

םֶּאָלא ְמ, ֲּאָבל ִמָלה ָלא ָאַמר לֹון. ָּדִכיר ֶחְלָמא ִלים ַאּתֶ   .ַרּגְ



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]428דף [ -ּ

י יֹוֵסי ְוֲאַמר רֹוב ְדָבִרים)קהלת ה(, ָּפַתח ִרּבִ ִסיל ּבְ רֹוב ִעְנָין ְוקֹול ּכְ י ָבא ַהֲחלֹום ּבְ . ּ ּכִ
רֹוב ִעְנָין י ָבא ַהֲחלֹום ּבְ ָּהא אוְקמוָה, ּכִ ֶחְלָמא. ּ ה ִאינון ְסִמיִכין ּבְ ְּדַכּמָ ין ַעל , ּ ן ַדְרּגִ ּוְמַמּנָ ּ

ין ְלהוַע. ַּדְרּגִ ּד ְדָחְלִמין ִמְנהֹון ְקׁשֹוט ּכֻ הֹון ְקׁשֹוט וְכִדיבו, ּּ הֹון ְדִאית ּבְ ּוִמּנְ ּ ּ ֲּאָבל ְלִאינון . ּ
ֵאי ְקׁשֹוט לום, ַזּכָ ִדיָבן ּכְ ִלי לֹון ִמִלין ּכְ ָּלא ִאְתּגְ ְלהו ְקׁשֹוט, ּ ֶּאָלא ּכֻ ּ ּ.  

  א''דף ר ע
א ֲחֵזי יה, ּתָ ִתיב ּבֵ ָּדִנֵיאל ַמה ּכְ ֶחְזָוא ִדי ֵליְלָיא )ל בדניא(, ּּ דף ר (ּ ֱאַדִין ְלָדִנֵיאל ּבְ

ֵלי) א''ע אַדִין )דניאל ז(, ּוְכִתיב. ָּרָזא ּגַ ֵביה ּבֵ ּכְ ה ַעל ִמׁשְ ּ ָדִנֵיאל ֵחֶלם ֲחָזה ְוֶחְזֵוי ֵראׁשֵ ּ ּּ
ִדיָבן. ֶחְלָמא ְכַתב יה ִמִלין ּכְ ְּוִאי ִאית ּבֵ תוִבים, ּ ין ּכְ יב ּבֵ אי ִאיְכּתִ ֵאי ֶא. ַּאּמַ ָּלא ִאינון ַזּכָ ּ

ַמְתהֹון ָסְלִקין, ְקׁשֹוט א ְדִנׁשְ ְעּתָ ׁשַ הו. ּּבְ ָרן ּבְ ין, ָּלא ִמְתַחּבְ ֶּאָלא ִמִלין ַקִדיׁשִ ּ ְּדאֹוְדִעין . ּ
ֵּליה ִמֵלי ִדְק ׁשֹוט ְקָרן ְלָעְלִמין, ּ ִּמִלין ָקְייָמן ְדָלא ְמׁשַ ּ.  

א ָלא, ְוִאי ֵתיָמא ַנן ְדָדִוד ַמְלּכָ ַמע ְדֲהָוה ָחֵמי ָדִוד .  ָחָמא ֶחְלָמא ָטָבאָּהא ּתְ ּתְ ָּהא ִאׁשְ ּ
ִּמִלין ְדָלא ְקׁשֹוט ֶּאָלא ַוַדאי. ּ ָדא ָדִמין, ּ ֵדל ְלאֹוׁשְ ּתַ ל יֹומֹוי ֲהָוה ִמׁשְ ח ְקָרִבין, ּּכָ , ְוַאּגַ

ין יׁשִ ְּוָכל ֶחְלמֹוי ָלא ֲהוו ֶאָלא ֶחְלִמין ּבִ ּחוְרָבא ְוׁשֹוְממוָתא ְוָדָמא ְו. ּ ידו ְדָדִמיןּ ּאֹוׁשִ ְוָלא , ּ
ָלם   .ֶחְלָמא ִדׁשְ
א, ְוִאי ֵתיָמא יׁשָ ְּלַבר ָנׁש ַטב ַאֲחִזיאו ֵליה ֶחְלָמא ּבִ ָּהִכי הוא ַוַדאי, ּ ין . ּ יׁשִ ל ִאינון ּבִ ּּכָ

ָקא ַעל ִאינון ְדָעְבֵרי ַעל ִפְתָגֵמי ְדאֹוַרְייָתא יִנין ְלִאְתַדּבְ ְּדַזּמִ ּ ּ ּ י, ּ יִנין ְּוִאינון עֹוָנׁשִ ּן ְדַזּמִ
ַההוא ַעְלָמא א ּבְ ְלהו ָחֵמי, ְּלִאְתֲעָנׁשָ ּּכֻ א ְיֵהא ְדִחילו ְדָמֵריה ֲעֵליה. ּ ְעּתָ ִגין ְדָכל ׁשַ ּּבְ ּ ּ ְוָהא , ּ

ִייְראו ִמְלָפָניו)קהלת ג(, ִּדְכִתיב. ִּאְתָערו ה ׁשֶ ּ ְוָהֱאלִהים ָעׂשָ , ְּוַעל ָדא. ֶזה ֲחלֹום ָרע, ּ
ָאה אַא, ְּלַההוא ַזּכָ יׁשָ ֲּחִזיו ֵליה ֶחְלָמא ּבִ ָמר, ּ ָמה ְדִאּתְ   .ּכְ

א ֲחֵזי ִניָנן, ּתָ ר ָנׁש ְדָחֵמי ֶחְלָמא, ְּדָהא ּתָ ְּדַההוא ּבַ ּ יה , ּ ח פוֵמיה ּבֵ ֵעי ֵליה ְלִמְפּתַ ּּבָ ּ ּ ּּ
א ְדַרֲחֵמי ֵליה ֵני ָנׁשָ י ּבְ ַּקּמֵ יה ְלַטב. ּ ַלק ְרעוָתא ִדְלהֹון ְלַגּבֵ ִגין ְדִיְסּתַ ּּבְ ּ חון פוַמְייהו , ּּ ְּוִיְפּתְ ּ ּּ

ח ְרעוָתא וִמָלה ּכָֹלא ְלַטב, ְלַטב ּכַ ּתַ ְּוִיׁשְ ּ ּ ָבה. ּ רוָתא ְדֹכָלא, ְּרעוָתא ְדִאיִהי ַמֲחׁשָ ּׁשֵ ּוִמָלה , ּ ּ
ְּדִאיִהי ִסיוָמא ְדֹכָלא ּ ָרָזא ִעָלָאה. ּ ִלימו ִאיהו ּבְ ח ְדָהא ׁשְ ּכַ ּתַ ְּוַעל ָדא ִאׁשְ ּ ּ ּ ּ.  

ך ִא ְוְבִגין ּכָ ְּתְקַיים ּכָֹלאּ ּוְבִעיָנן ְרִחיִמין ְדַבר ָנׁש , ּ  )א רחימין עליה דבר נש בגין''נ(ּ
ָרא ָטָבא ַההוא ִפׁשְ ְּלִאְתַקְייָמא ּבְ ּ ְדָקא ְיאות, ּ ְּוֹכָלא ִאיהו ּכְ ּ ִריך הוא . ּ א ּבְ ך קוְדׁשָ ִגין ּכָ ּוּבְ ּ ְּ ְ

ל ַחד ְוַחד, ּאֹוַדע ֵליה ְלַבר ָנׁש ַההוא ַדְרּגָ, ּכָ ָמה ְדִאיהו, ּא ִדיֵליהּּבְ ּוְבַההוא ַגְווָנא . ּּכְ ּ
ָּאַמר ַההוא יוָדאי. ָּאַמר ִדיֵהא ֶחְלָמא, ְּדָכל ַחד ְוַחד ַּוַדאי ְדֶחְלָמא ָלאו ִאיהו ֶאָלא , ּ ּ ּ

ָאה ְדָקא ָחֵזי, ְלַבר ָנׁש ַזּכָ ְּדִאיהו ָחָמא ֶחְלָמא ּכְ ּ.  
א ֲחֵזי ר ָנׁש ָנִאים ַעל ַעְר, ְוּתָ ַעְלָמא ְלֵעיָלא, ֵּסיהְּדַכד ּבַ ְטָיא ּבְ ָמֵתיה ָנְפָקא ְוׁשַ , ִּנׁשְ

ַאְתָרא ְדָעאַלת ה ֲחִביֵלי ְטִהיִרין. ְּוָעאַלת ּבְ ַעְלָמא, ְוַכּמָ ה , ָקְייִמין ְוָאְזִלין ּבְ ּוָפְגִעין ּבָ ּ
ָמָתא ַהִהיא ִנׁשְ ָאה ִהיא. ּבְ , י ָלאוְוִא. ַּסְלָקא ְלֵעיָלא ְוָחַמאת ַמה ְדָחַמאת, ִאי ַזּכָ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]429דף [ -ּ

ַההוא ִסְטָרא ִדיָבן, ִּאְתַאֲחַדת ּבְ ּומֹוִדיִעין ָלה ִמִלין ּכְ ּ יִנין ְלֵמיֵתי ִלְזַמן , ּ ּאֹו ִמִלין ְדַזּמִ ּ
ָמָתא ְדֵביה. ָקִריב ְּוַכד ִאְתַער ַהִהיא ִנׁשְ ִּאיִהי מֹוְדָעא ֵליה ַמה ְדָחַמאת, ּ ּ.  

ָאה, ְוַעל ָדא ְּלַבר ָנׁש ְדָלאו ִאיהו ַזּכָ ִּדיִעין ֵליה ֶחְלָמא ָטָבא ְדָלאו ִאיהו ְקׁשֹוטמֹו, ּ ּ ּ .
ִגין ְלַאְסָטָאה ֵליה ֵמַההוא ֹאַרח ְקׁשֹוט ּּכָֹלא ּבְ ּ יָון ְדִאיהו ַאְסֵטי אֹוְרֵחיה ֵמֹאַרח ְקׁשֹוט. ּ ּּכֵ ּ ּ ,

ָאה. ְּמָסֲאִבין ֵליה ְּדָכל ַמאן ְדָאֵתי ְלִאְתַדּכָ ּ ִאין ֵליה, ּ ּוַמאן ְדָאֵתי . ְּמַדּכְ ֲאָבאּ , ְלִאְסּתַ
ָמר ָהִכי. ְּמָסֲאִבין ֵליה   .ָּהא ַוַדאי ִאּתְ

ָּיְתבו ַעד ְדָסִליק ַצְפָרא י יֹוֵסי, ּ ִאינון ְדָגִלים, ָאַמר ִרּבִ ֵמיה ְדיֹוֵסף ּבְ ַּוַדאי ָלא ָזַכר ׁשְ ּ ּ ּ ּ .
ִתיב ֶדֶגל ַמֲחֵנה יֹוֵסף, ּ ֶדֶגל ַמֲחֵנה ֶאְפַרִים)במדבר ב(, ִּדְכִתיב ֵאי ַעל .ְּוָלא ּכְ ִגין ְדִאְתּגָ ּ ּבְ
ָמר, ֲאחֹוי   .ְוָהא ִאּתְ

ָּאַמר ַההוא יוָדאי ַעְלָמא ִדְדכוָרא, ּ ַמְעָנא ְדיֹוֵסף ִאיהו ּבְ ַּוַדאי ׁשְ ּ ּ ּ ְבִטין , ּ ְּוֻכְלהו ׁשִ ּ
ַעְלָמא ְדנוְקָבא ִאינון ּּבְ הֹון. ּ ִליל יֹוֵסף ִעּמְ ַעְלָמ, ְּוַעל ָדא ָלא ִאְתּכְ ִגין ְדִאיהו ּבְ ּּבְ א ּ

הֹון  ִּדְדכוָרא ִעּמְ   .)ג עמהון''א ל''נ(ּ
ִתיב ֵני ִאיׁש ֶאָחד ָנְחנו, ַמה ּכְ ָלנו ּבְ ּּכֻ ּ ֵעי ֵליה, ָּנְחנו. ּ ֲּאַנְחנו ִמּבָ אי ָחֵסר א. ּ , ֶּאָלא. 'ַאּמַ

הֹון ח ִעּמְ ּכַ ּתַ ִגין ְדָרָזא ִדְבִרית ָלא ִאׁשְ ן א, ּּבְ ּמָ ַלק ִמּתַ ְּדכוָרא ' ְּדָהא א. 'ִּאְסּתַ ְוַעל . ִּאיהוּ
ְּדכוָרא' א, ִּאיִהי נוְקָבא' ָּדא ב ַלק א. ּ ּוְבִגין ָדא ִאְסּתַ ּ ן' ּ ּמָ ֲארו ִאינון נוְקֵבי , ִמּתַ ּתָ ְּוִאׁשְ ּ ּ

א ִכיְנּתָ   .ְלַגֵבי ׁשְ
ּוְלָבַתר ָאְמרו ִנים ֲאַנְחנו, ּ ָּאְמרו ְוָלא ָיְדֵעי ַמה ָקֲאְמרו. 'ִאּתֹוַסף א, ּּכֵ ִגין ְדיֹוֵסף . ּ ּּבְ

ןִא ּמָ ח ּתַ ּכַ ּתַ ִלימו ִמָלה, ׁשְ ְּוַאׁשְ ְּוָאְמרו ֲאַנְחנו, ּ ר ֲעָבֶדיך , ְמָנָלן. ּ ֵנים ָעׂשָ ִָדְכִתיב ַויֹאְמרו ׁשְ ּ ּּ
ָנא, ַּאִחים ֲאָנְחנו ּבָ חוׁשְ ְּויֹוֵסף ִאיהו ּבְ ָנא, ּ ּבָ חוׁשְ ד ָעאל ּבְ ָּאְמרו ֲאָנְחנו, ּּכַ ְוַכד ָלא ָעאל . ּ

ָנא ּבָ חוׁשְ   .ּ ָנְחנוָּאְמרו, ּּבְ

  ב''דף ר ע
י יֹוֵסי י ִמִלין ְדָקֲאָמָרן ָהָכא, ָאַמר ִרּבִ ל ָהּנֵ ּּכָ הו, ּ ִריך הוא ִאְתָרֵעי ּבְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ְּדָהא , ְּ

א  ִכיְנּתָ ִדְכִתיב. ָלא ַאֲעֵדי ֵמָהָכא) ב''דף ר ע(ׁשְ רו ִיְרֵאי ְיָי ִאיׁש ֶאל )מלאכי ג(, ּכְ ּ ָאז ִנְדּבְ
ב ֵּרֵעהו ַוַיְקׁשֵ מֹוּ ֵבי ׁשְ רון ְלָפָניו ְלִיְרֵאי ְיָי וְלחֹוׁשְ ֵתב ֵסֶפר ִזּכָ ָמע ַוִיּכָ ּ ְיָי ַוִיׁשְ ּ ּ ּ:  

 
  



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]430דף [ -ּ

 ] בשנה56יום [סדר הלימוד ליום כו חשון 
ת ָיִמים לׁשֶ ָמר ׁשְ י ֶאְלָעָזר. ַּוֶיֱאסֹוף אֹוָתם ֶאל ִמׁשְ אי, ָאַמר ִרּבִ ַלת יֹוִמין ַאּמַ י ּתְ . ָהּנֵ

ַל י ּתְ ֶכם, ת יֹוִמיןֶּאָלא ָהּנֵ ַלת יֹוִמין ִדׁשְ יֹום )בראשית לה(, ִּדְכִתיב. ָּלֳקֵביל ּתְ ּ ַוְיִהי ּבַ
ְהיֹוָתם ּכֹוֲאִבים י ּבִ ִליׁשִ   .ַהּשְׁ

א ֲחֵזי יה, ּתָ ִתיב ּבֵ י ֹזאת ֲעׂשו ִוְחיו, ַּמה ּכְ ִליׁשִ יֹום ַהּשְׁ ַּויֹאֶמר ֲאֵליֶהם יֹוֵסף ּבַ ּ ּ ְלַאֲחָזָאה . ּ
ֶכם, ּוְּדָלא ָעַבד ִאיה ָמה ְדִאינון ָעְבדו ִבׁשְ ּּכְ ּ ָלא ֲעַלְייהו ַהאי . ּ ֶכם ְלַקּבְ י ׁשְ ְּדָגְרמו ְלַאְנׁשֵ ּ ּ

ּוְלָבַתר ְדֲעָבדו ִקיוָמא ָדא. ָרָזא ִדְבִרית, ֹזאת ּ ּ הֹון ַחד, ָּקִטילו לֹון, ּּ ַאר ִמּנְ ּתָ . ְוָלא ִאׁשְ
ִתיב ֹּזאת ֲעׂשו ִוְחיו, ְּוִאיהו ַמה ּכְ ִגין ְדֶאת ָהֱאלִהים ֲאִני ָיֵרא, אַמאי ַטְעָמ. ּ ָנִטיר , ּּבְ

ִגיֵניה ְדִבְנָיִמין. ְקָייָמא ְלּגוָלא ָדא ָלא ֲהָוה ֶאָלא ּבְ ְּוָכל ּגִ ּ ּּ:  
ִמים ֲאַנְחנו ַעל ָאִחינו ְוגו ַּויֹאְמרו ִאיׁש ֶאל ָאִחיו ֲאָבל ֲאׁשֵ ּ ּ ַּויֹאְמרו ִאיׁש ֶאל ָאִחיו. 'ּ ּ ,

ְמעֹון ְוֵלִוי ַקְדִמיָתאּכְ, ָּדא ׁשִ ּ ַויֹאְמרו ִאיׁש ֶאל ָאִחיו )בראשית לז(, ִּדְכִתיב. ָּמה ְדֲהָוה ּבְ ּ
א ַעל ַהֲחלֹומֹות ַהָלֶזה ּבָ ה ּבַ ְמעֹון ְוֵלִוי. ִּהּנֵ ַּמה ְלַהָלן ׁשִ ְמעֹון ְוֵלִוי, ּ   .ּאוף ָהָכא ׁשִ

א ֲחֵזי ְמעֹון, ֶּאָלא ִאיׁש. ַּמאן ִאיׁש וַמאן ָאִחיו, ּתָ ּוְכִתיב , ִתיב ָהָכא ִאיׁשּכְ, ָּדא ׁשִ
א)במדבר כה(ָהָתם  ָרֵאל ּבָ ֵני ִיׂשְ ה ִאיׁש ִמּבְ ְמעֹון.  ְוִהּנֵ ַּמה ְלַהָלן ִמּשִׁ ּאוף ָהָכא ָנֵמי , ּ
ְמעֹון ְתׁשוָבה. ׁשִ ּוְבִגין ְדַאֲהַדר ּבִ ּ ָכה ְוִאְתֶנָחם ַעל ָדא, ּ ִמים , ְוָאַמר ְלֵלִוי. ּּבָ ֲאָבל ֲאׁשֵ
ֵני ַמָזֵליה ׁשֹורַּעל ָדא. ֲּאַנְחנו ּ ִאְתּבְ ַגְווָנא ְדַמְזֵליה ְדיֹוֵסף ׁשֹור, ּ ּּכְ ּ  )דברים לג(, ִּדְכִתיב. ּּ

כֹור ׁשֹורֹו ָהָדר לֹו ְמעֹון ׁשֹור ִאיהו, ּבְ ּוַמָזֵליה ְדׁשִ ּ ּ ּּ.  
ְמעֹון, ְּוַעל ָדא ם ֶאת ׁשִ ח ֵמִאּתָ ֲהֵדיה ְדֵלִוי, ַּוִיּקַ ִגין ְדָלא ְיַקְטֵרג ּבַ ּּבְ ּ ְמעֹון ּבְ. ּ ִּגין ְדׁשִ

ְרַוְייהו ָיְכֵלי ְלַקְטְרָגא, ְוֵלִוי ָרן ּתַ ד ִמְתַחּבְ ָּהא אוְקמוָה, ַּוֶיֱאסֹור אֹותֹו ְלֵעיֵניֶהם: ּּכַ ּ ,
ּוְלָבַתר ְדָנְפקו ֲהָוה ַמֲאִכיל ֵליה. ְלֵעיֵניֶהם ֲאָסרֹו ּ ֵקי ֵליה, ּ ּוַמׁשְ ּ.  

ְּוִאי ֵתיָמא ִדְרעוָתא ְדיֹוֵסף ִאיהו ּ ִג, ּ ּ ִאם ָרֵעב ׂשֹוַנֲאך ַהֲאִכיֵלהו )משלי כה(, ּין ִדְכִתיבּבְ ָ

ֵקהו ַמִים ָאה, ִאי ָהִכי. ֶּלֶחם ְוִאם ָצֵמא ַהׁשְ ּיֹוֵסף ְדִאיהו ַזּכָ ִתיב. ֵהיִכי ָעִביד ָהִכי, ּ , ְּדָהא ּכְ
ֶלם ָלך)משלי כה( ה ַעל ֹראׁשֹו ַוְיָי ְיׁשַ ה חֹוּתֶ י ֶגָחִלים ַאּתָ ְ ּכִ ּ.  

לֹום ְדיֹוֵסף ְלָהִכי הוא ְדָחִייׁשַחס , ֶּאָלא ְּוׁשָ ּ ַבר ָנׁש ְלֲאחֹוי. ּ ָהִכי ָנֵמי ֲהָוה , ֶּאָלא ּכְ
ַאְחָוה. ָעִביד יה ּבְ ַגְווָנא ָאֳחָרא, ִּאְתְנִהיג ִעּמֵ ְלחֹודֹוי. ְוָלא ּבְ יה ּבִ ל , ְּוָלא ִעּמֵ ֶּאָלא ִעם ּכָ
ָמה ִדְכִתיב. ֲאחֹוי ַּוְיַצו יֹוֵסף ַוְיַמְלאו, ּכְ ּקֹו ּ ְסֵפיֶהם ִאיׁש ֶאל ׂשַ יב ּכַ ר וְלָהׁשִ ֵליֶהם ּבָ ּ ֶאת ּכְ ּ

ן ְּוָלֵתת ָלֶהם ֵצָדה ַלֶדֶרך ַוַיַעׂש ָלֶהם ּכֵ ְ ַאְחָוה, ּ הֹון ּבְ ִגין ְלַאְנָהָגא ִעּמְ   .ּבְ
י יֹוֵסי ָפַתח ְוֲאַמר יִת)נחום א(, ִּרּבִ ים ְוֵכן ָנֹגזו ְוָעָבר ְוִעּנִ ֵלִמים ְוֵכן ַרּבִ ָיך לא ּ ִאם ׁשְ

ך עֹוד ַּהאי ְקָרא אוְקמוָה, ְֲאַעּנֵ ָלם. ּ הו ׁשְ ְלהו ִאית ּבְ א ּכֻ ְּדַכד ַעּמָ ּ הו ָמאֵרי , ּּ ְּוָלא ִאית ּבְ
ִריך הוא ָחִייס ֲעַלְייהו. ְּדָבבו א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ הו, ְּ ְלָטא ּבְ ב ְדֻכְלהו . ְּוִדיָנא ָלא ׁשָ ְּוַאף ַעל ּגַ ּּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]431דף [ -ּ

ָּפְלֵחי ְלּכֹוָכִבים וַמָזלֹו ּ ָלם, תּ ׁשְ ִליט ֲעַלְייהו, ְּוִאינון ּבִ ִּדיָנא ָלא ׁשַ ְּואוְקמוָה, ּּ , ִּדְכִתיב. ּ
ח לֹו)הושע ד( ים ֶאְפָרִים ַהּנַ   .ּ ֲחבור ֲעַצּבִ

ֵעי ֵליה, ַּמאי ְוֵכן ָנֹגזו, ְּוֵכן ָנֹגזו ְוָעָבר ְּוָנֹגזו ִמּבָ א ִדְקָרא ְדִאיהו , ֶּאָלא. ּ ָּדא הוא ֵריׁשָ ּ ּ
ָלם ָלםּאוף ָה, ׁשְ ּוַמאי ִאיהו. ָכא ׁשְ לֹום. ָּדא ְצָדָקה, ּ ִגין ִדְצָדָקה ָדא הוא ׁשָ ּּבְ ּוַמאן , ּ

ְצָדָקה י ּבִ ָלם ְלֵעיָלא, ְּדַאְסּגֵ י ׁשְ א, ַאְסּגֵ ָלם ְלַתּתָ י ׁשְ ך ְוֵכן ָנֹגזו ְוָעָבר. ְוַאְסּגֵ ּוְבִגין ּכָ ְּ ,
ְצָדָקה ֵעי ֵליהְּוָעְברו , ְוָעָבר. ְּדָגְזֵזי ָממֹוְנהֹון ּבִ ֶּאָלא ָדא הוא ִדיָנא . ַמאי ְוָעָבר, ִּמּבָ ּ ּ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ְּדרוְגָזא ָּעַבר ִדיָנא ֵמֲעַלְייהו,  ַעד ַיֲעָבר ָזַעם)ישעיה כו(, ּכְ ּ.  
ֵלִמים, ָּדָבר ַאֵחר ָרֵאל, ּכֹה ָאַמר ְיָי ִאם ׁשְ ִריך הוא ָיַהב לֹון . ִּאֵלין ִיׂשְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ְּ

ִרית ִדירּבְ ּ ַקָייָמא ְלַנְטָרא ֵליה ּתָ א, ּ ָכל ִסְטִרין ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ִלים ּבְ ׁש ׁשְ ר ּנָ יה ּבַ ּוְלֶמֱהֵוי ּבֵ ּ .
ִדיר ר ָנׁש ּתָ ָּהא ִאיהו ָפִגים, ְּוִאי ָלא ָנִטיר ֵליה ּבַ ֹכָלא, ּ ָּפגום ּבְ ּ בראשית (, ִּדְכִתיב, ְמָנָלן. ּ

ְ ִהְתַהֵלך ְלָפַני ֶוְהֵיה ָתִמים)יז ִמים. ּ ִלים, ַמאי ּתָ ִרית. ׁשְ יה ּבְ ְּדַעד ָלא ִאְתְקַיים ּבֵ ִּאיהו , ּּ
  .ָּפִגים

  א''דף רא ע
ך ְוְבִגין ּכָ ים, ּ ֵלִמים ְוֵכן ַרּבִ ֵלִמים ְדָנְטֵרי ִפּקוָדא ָדא. ִאם ׁשְ ִּאם ׁשְ ֵליִמין, ּּ , ְלֶמֱהֵוי ׁשְ

ְּדָלא ְיהֹון ְפִגיִמין ים, ּ יה) א'' עדף רא(ִּיְפׁשון , ְוֵכן ַרּבִ ְּוִיְסּגון ּבֵ ָמִתין ָלא ָנְפֵקי . ּ ִגין ְדִנׁשְ ּּבְ
ִרית, ְלַעְלָמא ַהאי ּבְ ִדיר, ְּוֵכן ָנֹגזו. ֶאָלא ּבְ ֵלִמים ְדָנְטֵרי ֵליה ּתָ ַּהאי ִאם ׁשְ ָּנֹגזו ַמאן , ּ

ל ֲעֵליה ְקָייָמא ָדא ַזר ְוִקּבֵ ְּדִאְתּגְ ַּההוא זוֲהָמא ְדָע. ַמאי ְוָעָבר, ְוָעָבר. ּ יה , ְרָלהּ ְּדֲהָוה ּבֵ ּ
ַקְדִמיָתא   .ּבְ

ים, ָּדָבר ַאֵחר ֵלִמים ְוֵכן ַרּבִ ִני ַיֲעֹקב, ּכֹה ָאַמר ְיָי ִאם ׁשְ ל ִזְמָנא ְדֲהוו . ִּאֵלין ּבְ ְּדָהא ּכָ ּ ּ
יה ְדיֹוֵסף ְּלַגּבֵ ֵלִמים, ּ ֲהֵדיה ִדְבִרית, ִּאינון ׁשְ ְּדָקְייֵמי ּבַ ּ ְּדָאְזלו ְוׁשָ, ְּוֵכן ָנֹגזו. ּ ְּבקו ֵליה ּ ּ

ְמעֹון ִגיַנְייהו , ְוָעָבר. ְּליֹוֵסף וְלׁשִ ְרָיא ּבְ ֵדין ִדיָנא ׁשַ ּּכְ ָמה , )א שכינתא שרייא בינייהו''נ(ּ ּכְ
  . ְוָעַבר ְיָי ִלְנגֹוף ֶאת ִמְצַרִים)שמות יב(, ְדַאּתְ ָאֵמר
א ֲחֵזי ָיא, ּתָ יףִּדיָנא ַקׁשְ. ְּוִאית ִדיָנא ַרְפָיא, ִּאית ִדיָנא ַקׁשְ ּקִ ִּדיָנא ַרְפָיא , ָיא ּתַ

ָיא, ְוַכד ָיְנָקא ַהאי ִדיָנא ַרְפָיא, ֲחָלׁש ף, ִּמִדיָנא ַקׁשְ ּקַ ֵדין ִאְתּתַ יף, ּכְ ּקִ   .ְּוִאיהו ּתַ
ָרֵאל א ְדִאְתֲעִביד ִדיָנא ַעל ִיׂשְ ְעּתָ ׁשַ ּּבְ ַהאי ִדיָנא ַרְפָיא, ּ ף , ִאְתֲעִביד ּבְ ּקַ ְוָלא ִאְתּתַ

ַההוא ִדיָנא ַק ּּבְ ָיאּ ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות. ׁשְ ְּוַכד ִדיָנא ִאְתֲעִביד ֲעַלְייהו ְדַעּמִ ּ ּ ּ ּ ,
ף ַהאי ִדיָנא ַרְפָיא ּקַ ָיא ִדְלֵעיָלא, ִאְתּתַ ִדיָנא ַקׁשְ ְקָפא, ּבְ ִגין ְלִאְתּתַ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּבְ ּ ,

ָיא, ִאְתְמֵלי ֶעְבָרה ְוַזֲעָמאְּד, ְוָעַבר. ְוָעַבר ְיָי ִלְנגֹוף ֶאת ִמְצַרִים ִדיָנא ַקׁשְ ף ּבְ ּקַ , ְוִאְתּתַ
א ֲחֵזי. ּאוף ָהָכא ְוָעַבר א, ְוּתָ ּתָ ִניׁשְ ֵבי ּכְ ָרה ּבְ י ֲעׂשָ ׁשֵ ּנְ א ְדִמְתּכַ ְעּתָ ׁשַ ְייהו , ּּבְ ְּוַחד ִמּנַ

ִמיט ּתְ יז ֲעֵליה, ִאׁשְ ִריך הוא ַאְרּגִ א ּבְ ֵדין קוְדׁשָ ּּכְ ּ ְּ.  



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]432דף [ -ּ

ין, ְּוֵכן ָנֹגזוָּדָבר ַאֵחר  יׁשִ ְייהו ִאינון עֹוָבִדין ּבִ ֵרי ִמּנַ ד ִמְתַעּבְ ּּכַ ֵדין ְוָעָבר, ּ ַמאי . ּכְ
ְמעֹון ָאַמר, ְוָעָבר י ׁשִ ָמָתא ָנְפַקת ֵמַהאי ַעְלָמא, ִרּבִ ִזְמָנא ְדִנׁשְ ה ִדיִנין ִאְתָדַנת , ּבְ ַכּמָ ּּבְ

ַּעד ָלא ִתיעול ְלַאְתָרה ל ִאינון , ְלָבַתר. ּ ָמִתין ִאית לֹון ְלֶמֱעַברּּכָ ַהך ְנַהר ִדינור , ִנׁשְ ּּבְ ּ ְ

ן, ְּדָנִגיד ְוָנִפיק ּמָ ָחָאה ּתַ ן. ּוְלִאְסּתַ ּמָ ּוַמאן ִאיהו ְדָיקום ּתַ ּ ּ ָלא ְדִחילו, ּ ָמה ְדַאּתְ . ְּוַיֲעַבר ּבְ ּכְ
ַהר ְיָי ְוגו)תהלים כד(, ָאֵמר ָאה ַאֲעַב. ' ִמי ַיֲעֶלה ּבְ ָמָתא ְדַזּכָ ָלא ְדִחילו ְוָיקום ְּוִנׁשְ ּר ּבְ ּ

ְמקֹום ָקְדׁשֹו   .ּבִ
ַהאי ַעְלָמא ְצָדָקה ּבְ ַדל ּבִ ּתַ ּוַמאן ְדִאׁשְ ּ ְצָדָקה, ּ מֹוֵניה ּבִ ן ִמּמָ ֵדין. ְּוִיּתֵ ַההוא , ּכְ ְּוָעַבר ּבְ

ָמָתא, ְוָלא ָדִחיל, ֲאַתר יִתיך לא ֲאַעּנֵ)נחום א(, ְּוָכרֹוָזא ָקֵרי ָלה ְלַהִהיא ִנׁשְ . ְך עֹודָ ְוִעּנִ
ַהאי ָלל, ַּמאן ְדָזָכה ְלֶמֱעַבר ּבְ יר ּכְ ֵּלית ֵליה ִדיָנא ַיּתִ ּ.  

א ֲחֵזי ל ָדא ְדיֹוֵסף ִעם ֲאחֹוי, ּתָ ּּכָ י ִמיֵלי, ּ אי ִאְצְטִריך, ְוָכל ַהּנִ ֶּאָלא אֹוַרְייָתא . ְַאּמַ
ין, ִדְקׁשֹוט ִאיִהי אֹוַרְייָתא אֹוַרְייָתא ְדָלאו ְוֵל. ְּוָכל ָאְרָחָהא ָאְרִחין ַקִדיׁשִ ּית ָלך ִמָלה ּבְ ּ ְ

ין ה ָרִזין ִעָלִאין ְוַקִדיׁשִ ִּאית ּבָ הו, ּּ ְקָפא ּבְ א ְלִאְתּתַ   .ְּוָאְרִחין ִלְבֵני ָנׁשָ
ְלָמה ָרע ְוגו)משלי כ(, ָּפַתח ְוֲאַמר א ֲחֵזי. 'ּ ַאל ּתֹאַמר ֲאׁשַ ִריך הוא , ּתָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ

אֹוַרְייָתאְלִאְת, ָּעִביד ֵליה ְלַבר ָנׁש ה ּבְ ְקָפא ּבָ ֹאַרח ְקׁשֹוט, ּּתַ ְוְלֵמיַהך ּבְ , ְוִלְסַטר ְיִמיָנא, ּ
ָמאָלא ּוְבִגין ְדָבֵעי ְלהו . ְְוָלא ְיַהך ִלְסַטר ׂשְ ּ ִאית לֹון , ְ ְלֵמיַהך ִלְסַטר ְיִמיָנא)דישראל(ּ

ָאה ְרִחימו ָדא ִעם ָדא ְּלַאְסּגָ ּ ְּוָלא ְיֵהא ְדָבבו ָדא ִעם ָדא, ּ ּ א ְיִמיָנא.ּ ָחׁשָ ִגין ְדָלא ְלַאּכְ , ּ ּבְ
יה ָקן ּבֵ ָרֵאל ִמְתַדּבְ ְּדִאיהו ֲאַתר ְדִיׂשְ ּ ּ ּ ּ.  

ך ִאיהו ֵיֶצר טֹוב ְוֵיֶצר ָרע, ְוָתא ֲחֵזי ְּבִגין ּכָ ְקָפא ְלֵיֶצר טֹוב , ְ ְעָיין ְלִאְתּתַ ָרֵאל ּבָ ְוִיׂשְ
ָרן, ַעל ֵיֶצר ָרע ִאינון עֹוָבִדין ְדָכׁשְ ּּבְ ָמאָלאְוִאי ָס, ּ ר ָנׁש ִלׂשְ ף ֵיֶצר , ֵטי ּבַ ּקַ ֵדין ִאְתּתַ ּכְ

ּוַמאן ְדֲהָוה ָפִגים. ָרע ַעל ֵיֶצר טֹוב ּ ֶחְטאֹוי, ּ ִלים ֵליה ּבְ ִלים ָדא , ַּאׁשְ ּתַ ְּדָהא ָלא ִאׁשְ ּּ
א, ְּמנוָוָלא ֶחְטִאין ִדְבֵני ָנׁשָ ֶּאָלא ּבְ ּ.  

ר ָנׁש ְלִאְזַדֲהָרא ֵעי ּבַ ך ּבָ ּוְבִגין ּכָ ֶחְטאֹויְּד, ְּ ִלים ַההוא ֵיֶצר ַרע ּבְ ּתַ ָּלא ִיׁשְ ר , ּ ּמַ ְוִיְסּתַ
ִדיר ִדיר. ּתָ ֵלימות ּתָ ׁשְ ָלָמא ֵליה ּבִ ֵעי ְלַאׁשְ ְּדָהא ֵיֶצר טֹוב ּבָ ּ ך. ְולא ֵיֶצר ָהָרע, ּ ְוְבִגין ּכָ ּ ,

ע ָלך ֵוה ֶאל ְיָי ְויֹוׁשַ ְלָמה ַרע ּקַ ְַאל ּתֹאַמר ֲאׁשַ ּ.  
ְלָמה ַרעָּדָבר ַאֵחר ַאל ּתֹאַמ ִדְכִתיב, ּר ֲאׁשַ ַחת טֹוָבה)תהלים לח(, ּכְ ְלֵמי ָרָעה ּתַ ּ וְמׁשַ ּ ,

ִלים ֵליה טֹוָבה ְּלַמאן ְדׁשַ ֵלים ֵליה ָרע, ּּ ְּדלא ַיׁשְ ִגין , ּ כמה דאת . דחילו דקודשא בריך הוא(ּבְ
יב ָרָעה)משלי יז(, ּ ִדְכִתיב)ואוף איהו הוי תדיר עביד. זאת עשו וחיו, אמר ַחת טֹוָבה  ֵמׁשִ  ּתַ

יתֹו ין. ֹּלא ָתמוׁש ָרָעה ִמּבֵ יׁשִ ִלימו ֵליה ּבִ ֲּאִפילו ְלַמאן ְדַאׁשְ ּ ּ ּ ָלָמא , ּ ָּלא ִאית ֵליה ְלַאׁשְ
א יׁשָ ִלימו ֵליה, ּבִ א ְדׁשַ ֲּחַלף ַההוא ִביׁשָ ּ ּ ע ָלך, ֶּאָלא. ּּ ְַקֵוה ַלְיָי ְויֹוׁשַ ּ.  

  ב''דף רא ע
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ְּוַהאי ְקָרא אוְקמוָה יֹוֵסף, ּ ָאהּבְ א ַלֲאחֹוי,  ַזּכָ יׁשָ ָלָמא ּבִ ָעא ְלַאׁשְ א , ְּדָלא ּבָ ְעּתָ ׁשַ ּבְ
ידֹוי ְּדָנְפלו ּבִ ע ָלך1ק. ּ ְִַוה ַלְיָי ְויֹוׁשַ ִגין ְדהוא ֲהָוה , ּ ּּבְ ִריך ) ב''דף רא ע(ּ א ּבְ ְָדִחיל ְלקוְדׁשָ ּ ּ

ֹּזאת ֲעׂשו ִוְחיו ְוגו, ִּדְכִתיב. ּהוא ִדיר ֲה)ואוף(. 'ּ ִריך הואּ ְוִאיהו ּתָ א ּבְ ה ְלקוְדׁשָ ָּוה ְמַחּכֶ ְּ .
  .)קוה ליי ויושע לך, א כמה דאת אמר''ס(

א ָפַתח ְוֲאַמר י ַאּבָ ה)משלי כ(, ִּרּבִ בוָנה ִיְדֶלּנָ ֵלב ִאיׁש ְוִאיׁש ּתְ ּ ַמִים ֲעמוִקים ֵעָצה ּבְ ּ .
ֵלב ִאיׁש ִריך הוא, ַּמִים ֲעמוִקים ֵעָצה ּבְ א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ ִגין . ְּ ְּדִאיהו ָעִביד ֵעצֹותּבְ ְּדַאְייֵתי , ּ

ְלּגוִלין ַעל ַעְלָמא ַעל ְיָדא ְדיֹוֵסף ָלא ּגִ ְפָנא , ְּלַקְייָמא ַההוא ְגֵזָרה, ַּטֲעִמין ְלַגְלּגְ ְּדָגַזר ּכַ
ה. )א עלמא''נ(ַעל ַאְרָעא  בוָנה ִיְדֶלּנָ ְּדָגֵלי ִאינון ֲעִמיִקין. ָּדא יֹוֵסף, ְּוִאיׁש ּתְ ְּדָגַזר , ּ

ִריך הוא ַעל ַעְלָמאק א ּבְ ּוְדׁשָ ְּ.  
א ֲחֵזי א ַלֲאחֹוי, ּתָ יׁשָ ִלים ּבִ ּיֹוֵסף לא ַדי ֵליה ְדִאיהו ָלא ׁשַ ּ ּ הֹון ִטיבו , ּ ֶּאָלא ְדֲעַבד ִעּמְ ּ

ִדיר. ּוְקׁשֹוט ֵאי ּתָ ְּוָכך ָאְרֵחיהֹון ְדַזּכָ ִדיר. ְ ִריך הוא ָחִייס ֲעַלְייהו ּתָ א ּבְ ִגין ָדא קוְדׁשָ ּּבְ ּ ּ ְּ, 
ַעְלָמא ֵדין וְבַעְלָמא ְדָאֵתי   .ּּבְ

ֶלב ִאיׁש ָּדא ְיהוָדה, ַּמִים ֲעמוִקים ֵעָצה ּבְ ְּוָהא אוְקמוָה. ּ יה , ּ א ְדִאְתָקִריב ְלַגּבֵ ְעּתָ ׁשַ ּּבְ ּ
ה. ַעל ִעְסָקא ְדִבְנָיִמין, ְּדיֹוֵסף בוָנה ִיְדֶלּנָ   .ָּדא יֹוֵסף, ְּוִאיׁש ּתְ

א ֲהָוה ָיִתיב ֲאַת י ַאּבָ ָבא ְדלֹודִרּבִ ר ָנׁש ְדֲהָוה ָאֵתי, ְּרָעא ְדַאּבָ ַחד , ָּחָמא ַחד ּבַ ְוָיִתיב ּבְ
ּקוְלָטא ְדָתָלא ְדַאְרָעא ן, ְוֲהָוה ָלֵאי ֵמָאְרָחא, ּ ּמָ , ַּאְדָהִכי ָחֵמי ַחד ִחְוָיא. ְוָיִתיב ְוָנִאים ּתַ

יה ְּדֲהָוה ָאֵתי ְלַגּבֵ ָּנַפק קֹוְסְטָפא ְדגוְרְדָנא, ּ ר . ּ ֵליה ְלִחְוָיאְוָקִטיל, ּ ד ִאְתַער ַההוא ּבַ ּּכַ
ָּחָמא ַההוא ִחְוָיא ְלֳקְבֵליה, ָנׁש ר ָנׁש. ְּדֲהָוה ִמית, ּ ף ַההוא ּבַ ִּאְזַדּקַ ְּוָנַפל ַההוא קוְלָטא , ּ ּ

ִזיב ּתֵ ְּלעוְמָקא ִדְתחֹותֹוי ְוִאׁשְ ּ.  
יה א ְלַגּבֵ י ַאּבָ ִריך הוא . ְָבָדךֵאיָמא ִלי ָמאן עֹו, ָּאַמר ֵליה, ֲּאָתא ִרּבִ א ּבְ ְּדָהא קוְדׁשָ ּ ְּ

ין ֵרין ִנּסִ ָּרִחיׁש ָלך ִאֵלין ּתְ ָנא, ְ ר ָנׁש. ָּלאו ִאינון ְלַמּגָ ָּאַמר ֵליה ַההוא ּבַ ל יֹוָמאי ָלא , ּ ּכָ
ַעְלָמא א ּבְ יׁשָ ר ָנׁש ּבִ ִלים ִלי ּבַ ֲהֵדיה, ַאׁשְ ְּדָלא ִאְתַפַייְסָנא ּבַ ּּ ּוָמִחיְלָנא ֵליה, ּ  ִאי ָלא ,ְּותו. ּ

ֲהֵדיה ָּיִכיְלָנא ְלִאְתַפְייָסא ּבַ ַּעד ְדָמִחיְלָנא ֵליה, ָלא ָסִליְקָנא ְלַעְרִסי, ּ ּוְלָכל ִאינון , ּ ּ
ִּדְמַצֲערו ִלי ִלים ִלי, ּ א ְדַאׁשְ יׁשָ ל יֹוָמא ְלַההוא ּבִ ָנא ּכָ ְּוָלא ַחְייׁשָ ֶּאָלא , ְּוָלאו ִדי ִלי ָדא. ּ

ִּדְמַההוא יֹוָמא וְלָהְלָא ּ הֹון ָטָבא, הּ ד ִעּמְ ַדְלָנא ְלֶמְעּבַ ּתַ   .ִּאׁשְ
א ְוֲאַמר י ַאּבָ ָכה ִרּבִ יר עֹוָבדֹוי ְדֵדין ִמיֹוֵסף, ּבָ ַּיּתִ ְּדיֹוֵסף ֲהוו ֲאחֹוי ַוַדאי, ּ ּ ְּוֲהָוה ֵליה , ּ

ֲּאָבל ַמה ְדֲעִביד ָדא. ְלַרֲחָמא ֲעלֹוי יר הוא ִמיֹוֵסף, ּ ַּיּתִ א ּבְ. ּ ָּיאֹות הוא ְדקוְדׁשָ ִּריך הוא ּ ְ

א א ַעל ִניּסָ   .ַּיְרִחיׁש ֵליה ִניּסָ
ׁש ְדָרָכיו ִיָוֵדַע)משלי י(, ָּפַתח ְוֲאַמר ַטח וְמַעּקֵ ּתֹם ֵיֶלך ּבֶ ּ הֹוֵלך ּבַ ּ ּ ְ ּתֹום ֵיֶלך . ְ ְהֹוֵלך ּבַ ְ

ַטח ר ָנׁש, ּבֶ ָּדא ַההוא ּבַ ָאְרִחין ְדאֹוַרְייָתא, ּ ְּדָאִזיל ּבְ ַטח. ּ ּלו ִנְזֵקי ְּדָלא ָיִכי, ְֵיֶלך ּבֶ
א ֵליה ׁש ְדָרָכיו ִיָוֵדַע. ְּדַעְלָמא ְלַאְבָאׁשָ ּוְמַעּקֵ ּ ָּדא הוא ַמאן ְדַאְסֵטי ֵמָאְרָחא . ַּמאן ִיָוֵדַע, ּ ּ ּ

י ְדַחְבֵריה, ִדְקׁשֹוט ּוָבֵעי ַגּבֵ ַּמהו ִיָוֵדַע, ִּיָוֵדַע. ּ ֵעיֵניהֹון ְדָכל ָמאֵרי , ּ מֹוַדע ִאיהו ּבְ ּתְ ִּיׁשְ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]434דף [ -ּ

ר ָנׁשְּד, ְּדִדיָנא ְייהו ִדיוְקָנא ְדַההוא ּבַ ָּלא ִיְתֲאִביד ִמּנַ ּ ּ ִגין ְלַאְייָתָאה ֵליה ְלַאְתָרא . ּ ּּבְ
יה ְּדִיְנְקמון ִמּנֵ ּ ך ִיָוֵדַע, ּ ּוְבִגין ּכָ ְּ.  

א ֲחֵזי ֹאַרח ְקׁשֹוט, ְוּתָ ַּההוא ְדָאִזיל ּבְ ִריך הוא ָחֵפי ֲעֵליה, ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ִגין ְדָלא , ְּ ּּבְ
מֹוַדע, ַדעִאְתְי ּתְ י ָמאֵריהֹון ְדִדיָנא, ְוָלא ִאׁשְ ׁש ְדָרָכיו ִיָוֵדַע. ְּלַגּבֵ ֲּאָבל ְמַעּקֵ מֹוַדע , ּ ּתְ ְוִיׁשְ

ְייהו ֹאַרח ְקׁשֹוט. ְּלַגּבַ א ְדָאְזֵלי ּבְ ֵני ָנׁשָ ִאין ִאינון ּבְ ַּזּכָ ְּדָלא . ְוָאְזֵלי ְלרֹוֲחָצן ַעל ַעְלָמא, ּ
ַעְלָמ ָּדֲחֵלי ִאינון ּבְ ַעְלָמא ְדָאֵתי, א ֵדיןּ   :ְוָלא ּבְ

ית יֹוֵסף י הוְבאו ּבֵ ים ּכִ ַּוִייְראו ָהֲאָנׁשִ ּ ּ י יֹוֵסי ָאַמר. ּ א, ִרּבִ ְּדָלא ָיְדֵעי , ַווי לֹון ִלְבֵני ָנׁשָ
ָאְרֵחי ְדאֹוַרְייָתא ִלין ּבְ ּכְ ִריך הוא ֵייֵתי ְלִמ. ְוָלא ִמְסּתַ א ּבְ א ְדקוְדׁשָ ְעּתָ ׁשַ ַּווי לֹון ּבְ ּ ע ְּ ְתּבַ

ל עֹוָבֵדיהֹון, ּלֹון ִדיָנא ַעל עֹוָבֵדיהֹון ָנא ִמּכָ ּבָ א ְלֵמיַהב חוׁשְ ְּוָיקום ּגוָפא ְוַנְפׁשָ ּ ַעד ָלא , ּ
א ִמן ּגוָפא ִּיְתָפְרׁשון ַנְפׁשָ ּ ּ.  

ּיֹוָמא ְדִדיָנא ִאיהו, ְּוַההוא יֹוָמא ּיֹוָמא ְדִסְפִרין ְפִתיָחן, ּ ּוָמאֵריהֹון ְדִדיָנא ָקְייִמ, ּ . יןּ
ִגין ְדַההוא ִזְמָנא ּּבְ ִקיוֵמיה, ּ ָּקְייָמא ָנָחׁש ּבְ ּ ָכא ֵליה, ּ יה. ְּלַנׁשְ ין ְלַגּבֵ ׁשִ ְייֵפי ִמְתַרּגְ , ְּוָכל ׁשַ

א ִמן ּגוָפא ָמָתא ִאְתָפְרׁשָ ְּוִנׁשְ ְטָיא, ּ ַהך. ְוָאְזָלא ְוׁשַ ּוְלָאן ֲאַתר , ְְוָלא ָיְדַעת ְלָאן ָאְרָחא ּתְ
  .ָּסְלִקין ָלה

  א''ב עדף ר
ּיֹוָמא ְדרוְגָזא וְנִאיצו ַההוא יֹוָמא, ַּווי ְלַההוא יֹוָמא ּ ּ ֵעי ֵליה ְלַבר ָנׁש, ּ ך ִאּבָ ְּבִגין ּכָ ְ ,

ל יֹוָמא ָזא ִיְצֵריה ּכָ יה ַההוא יֹוָמא, ְּלַאְרּגָ ָרא ַקּמֵ ְּלַאְדּכָ א, ּ ִדיָנא ְדַמְלּכָ ְּדֵייקום ּבְ ְּדָקא , ּ
חֹות ַאְרָעא  ָבאָּעאִלין ֵליה ּתְ א , ְלִאְתַרּקְ ָמָתא ִאְתָפְרׁשָ יה) א''דף רב ע(ְּוִנׁשְ   .ִּמּנֵ

יז ָאָדם ֵיֶצר טֹוב ַעל ֵיֶצר ָהָרע, ּוְתַנן ֵדל ֲאַבְתֵריה, ְלעֹוָלם ַיְרּגִ ּתַ ְּוִיׁשְ יה. ּ , ִּאי ָאִזיל ִמּנֵ
אֹוַרְייָתא, ְוִאי ָלאו. ָיאֹות ַדל ּבְ ּתַ ְּדָהא ֵלית ָלך ִמָלה ְלַתְב. ִּיׁשְ ְ ָּרא ֵיֶצר ָהָרע ֶאָלא ּ

ר ֵליה יֹוָמא ְדמֹוָתא, ְוִאי ָלאו. ּמוָטב, ִאי ָאִזיל. אֹוַרְייָתא ָרא ֵליה, ַּיְדּכַ ִגין ְלַתּבְ   .ּּבְ
ָלא ּכָ ֶות,  ֵיֶצר ָהָרע)קסא ב(ְּדָהא ָדא הוא , ָהָכא ִאית ְלִאְסּתַ ְְוָדא הוא ַמְלַאך ַהּמָ ְוִכי . ּ
ר ִמּקַ ֶות ִמְתּבַ י יֹוָמא ְדמֹוָתאְַמְלַאך ַהּמָ א ֲהֵוי. ּמֵ ְּוָהא ִאיהו ָקטֹוָלא ִדְבִני ָנׁשָ ַמע , ּ ּתְ ְוִאׁשְ

ְּדֶחְדָוה הוא ִדיֵליה ּ ִדיר. ּ א ּתָ ך ַאְסֵטי לֹון ִלְבִני ָנׁשָ ְוְבִגין ּכָ ָכא לֹון ְלָדא, ּ ִגין ְלַאְמׁשָ   .ּבְ
ָמר ֶּאָלא ַוַדאי ַמה ְדִאּתְ ּ ר ָנׁש ַה, ּ ְּדִיְדּכֹור ֵליה ּבַ ַּוַדאי ָהִכי הוא. ּהוא יֹוָמא ְדמֹוָתאּ ּ ,

א ְדַבר ָנׁש ר ִלּבָ ִגין ְדִמְתּבַ ח ֶחְדָוה . ּּבְ ּכַ ּתַ ֲאַתר ְדִאׁשְ ְרָיא ֶאָלא ּבְ ְּדָהא ֵיֶצר ָהָרע ָלא ׁשַ ּּ
ְּוַגּסוָתא ְדרוָחא, ְדַחְמָרא ִביָרא. ּ ח רוָחא ּתְ ּכַ ּתַ יה, ְּוַכד ִאׁשְ ֵדין ִאְתְפַרׁש ִמּנֵ ּּכְ ְרָיא ְו, ּ ָלא ׁשַ
ֲהֵדיה ָרא ֵליה יֹוָמא ְדמֹוָתא. ּּבַ ֵעי ְלַאְדּכָ ך ּבָ ּוְבִגין ּכָ ר ּגוֵפיה, ְּ ְּוִיְתּבַ ְּוִאיהו ָאִזיל ֵליה, ּ ּ.  

א ֲחֵזי ֵעי ֶחְדָוה ְדאֹוַרְייָתא, ּתָ ְּוִניאוִפין ְוַגּסוָתא , ְוֵיֶצר ָרע ֶחְדָוה ְדַחְמָרא, ֵיֶצר טֹוב ּבָ ּ
ָזא ּוְבִגין . ְּדרוָחא ר ָנׁש ְלַאְרּגָ ֵעי ּבַ ך ּבָ ִדיר)ליה(ְּכָ א,  ּתָ , יֹוָמא ְדִדיָנא, ֵּמַההוא יֹוָמא ַרּבָ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]435דף [ -ּ

ָנא ּבְ ּיֹוָמא ְדחוׁשְ ְּדֵלית ֵליה ְלַבר ָנׁש ַלֲאָגָנא ֲעֵליה. ּ ּ ָרן, ּ ֶּאָלא עֹוָבדֹוי ְדַכׁשְ ְּדִאיהו ָעִביד , ּ ּ
ַהאי ַעְלָמא ַה. ּבְ ִגין ְדָיִגינו ֲעֵליה ּבְ ּּבְ ּ אּ ְעּתָ   .ִהיא ׁשַ

א ֲחֵזי ית יֹוֵסף, ּתָ י הוְבאו ּבֵ ים ּכִ ַּוִייְראו ָהֲאָנׁשִ ּ ּ ִרין. ּ יּבָ ְלהו ֲהוו ּגִ ּוַמה ּכֻ ּ יִפין, ּּ ּקִ ְלהו ּתַ ּּכֻ ּ ,
ְּוַחד עוֵליָמא ְדַאְייֵתי לֹון ְלֵביָתא ְדיֹוֵסף ַּדֲחלו, ּ ע . ּ ִריך הוא ְלִמְתּבַ א ּבְ ד ֵייֵתי קוְדׁשָ ּּכַ ְּ

ה, ִדיָנא ְלַבר ָנׁשֵּליה ְל ה ְוַכּמָ ּמָ   .ַעל ַאַחת ּכַ
ֵעי ֵליה ְלַבר ָנׁש ך ּבָ ִגין ּכָ ּּבְ ַהאי ַעְלָמא, ְ ִריך . ְּלִאְזַדֲהָרא ּבְ א ּבְ קוְדׁשָ יה ּבְ ְקָפא ּבֵ ְְלִאְתּתַ ּ ּ

יה רֹוֲחָצֵניה, ּהוא ֵוי ּבֵ ְּוַיׁשְ ב ְדִאיהו ָחֵטי. ּ ְּדַאף ַעל ּגַ ּ יה ּבִ, ּ א ִּאי ֶיהַדר ִמּנֵ ְּתיוְבּתָ
ֵליָמָתא יף ִאיהו, ׁשְ ּקִ ִריך הוא, ָּהא ּתַ א ּבְ קוְדׁשָ יה ּבְ ף ּבֵ ּקַ ְּוִיְתּתַ ּ ִאילו ָלא ָחָטא, ְּ ּּכְ ּ.  

ְבִטין ֵניַבת יֹוֵסף, ְּדָהא ׁשִ ִגין ְדָחטו ַעל ּגְ ּּבְ ֲּהוו ַדֲחִלין, ּ ְּדִאְלָמֵלא ָלא ָחטו. ּ ָּלא ֲהוו , ּּ
ַלל ִגין ְדח. ָּדֲחִלין ּכְ יהּּבְ ִרין ִלּבֵ ֹּובֹוי ְדַבר ָנׁש ְמַתּבְ ַלל, ּ , ַמאי ַטְעָמא. ְּוֵלית ֵליה ֵחיָלא ּכְ

יה ר ִעּמֵ ְּדָהא ַההוא ֵיֶצר ַהטֹוב ִאְתּבַ ּ ּ ָפא ַעל ַההוא ֵיֶצר ָהָרע, ּ ּקְ ְּוֵלית ֵליה ֵחיָלא ְלִאְתּתַ ּ .
ִתיב ּ ִמי ָהִאיׁש ַהָיֵרא ְוַרך ַהֵלָבב)דברים כ(, ְּוַעל ָדא ּכְ ְ  ֵמחֹוִבין )דיראה דא(ַּהָיֵרא , ּ

א ְדַבר ָנׁש, ְּדִבידֹוי ִביָרא ְדִלּבָ ְּדִאינון ּתְ ּ ּ ּ.  
א ֲחֵזי ִריך הוא, ְוּתָ א ּבְ ה ָדִרין ִאְתְפַרע קוְדׁשָ ְּלַכּמָ ְּ ְבִטין, ּ ֵּמִאינון חֹוִבין ְדׁשִ ְּדָהא ָלא , ּ

לום ִריך הוא ּכְ א ּבְ יה ְדקוְדׁשָ ּמֵ ִּאְתֲאִביד ִמּקַ ּ ּ ּ ְּוִאְתְפַרע ִמָדָרא ְלָדָרא. ְּ ְוִדיָנא ָקְייָמא , ּ
ִדיר יה ּתָ ַּעד ְדִאְתְפַרע, ַּקּמֵ ֲאַתר ְדִאְצְטִריך, ּ ֵרי ִדיָנא ּבְ ְְוׁשָ ּ.  

ֵּמִחְזִקָיהו, ְמָנָלן ִּחְזִקָיהו ָחב ַההוא חֹוָבא. ּ ּ ִריך הוא, ּ א ּבְ ְּדָגֵלי ְסִתיִרין ְדקוְדׁשָ ּ ּ ָאר , ְּ ִלׁשְ
ין עֹוְבֵדי ּ ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹותַעּמִ ְּדָלא ֲהָוה ִאְצְטִריך ְלַגָלָאה, ּ ְ ִריך הוא . ּ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְּ

ְעָיהו ַדר ֵליה ִליׁשַ ּׁשַ ּ ֵביֶתך )ישעיה לט(, ְּוָאַמר ֵליה, ּ ר ּבְ ל ֲאׁשֶ א ּכָ ִאים ְוִנּשָׂ ה ָיִמים ּבָ ָ ִהּנֵ

ר ָאְצרו ֲאבֹוֶתיך ַעד ַהיֹום ַהֶזה ְו ַּוֲאׁשֶ ּ ָ   .'גוּ
א ֲחֵזי ה ָגִרים ַההוא חֹוָבא, ּתָ ּמָ ִגין ְדַגֵלי ַמה ְדֲהָוה ָסִתים, ּּכַ ּּבְ ֵלי. ּּ ְּדֵכיָון ְדִאְתּגְ ּ ,

א ְלֲאַתר ָאֳחָרא ְדָלא ִאְצְטִריך ְִאְתְייִהיב דוְכּתָ ּ ּ ְלָטָאה ֲעֵליה, ּ ְּלׁשַ ָרָכה . ּ ך ָלאו ּבְ ִגין ּכָ ְּבְ

ְרָיא ֲאַתר ָסִתים, ׁשַ ּאוְקמוָהְו. ֶּאָלא ּבְ ַּמה ְדִאיהו , ּ ָרָכה ,  ָסִתים)הוה(ּ ְרָיא ֲעלֹוי)דהוה(ּבְ ,  ׁשַ
א ֵלי ִאְתְייִהיב דוְכּתָ יָון ְדִאְתּגְ ּּכֵ ּ ְלָטָאה ֲעלֹוי, ּ   .ְלֲאַתר ָאֳחָרא ְלׁשַ

ִתיב י ָראו ֶעְרָוָתה)איכה א(, ּכְ ֶדיָה ִהִזילוָה ּכִ ל ְמַכּבְ ּ ּכָ ּ ּ ְּואוְקמוָה, ּ ל ְמַכ. ּ ֶדיָה ֲאָבל ּכָ ּבְ
ִּהִזילוָה ֶבל, ּ ָּדא הוא ַמְלכות ּבָ ּ ֵלם, ּ ַדר דֹורֹון ִלְירוׁשְ ּתַ ן ִאׁשְ ּמָ ְּדָהא ִמּתַ ּ ּ ישעיה (, ִּדְכִתיב. ּ

ֶבל ְסָפִרים וִמְנָחה ֶאל ִחְזִקָיהו)לט ְלֲאָדן ֶמֶלך ּבָ ן ּבַ ְלֲאָדן ּבֶ ַלח ְמרֹוָדך ּבַ ֵעת ַהִהיא ׁשָ ּ ּבָ ּּ ְ ְ.  

  ב''דף רב ע
ִת הוּוַמה ּכְ ָלם ְלִחְזִקָיהו ֶמֶלך ְיהוָדה, ּיב ּבְ ּׁשְ ֵלם, ְּ ָלם ִלְירוׁשְ א וׁשְ ָלם ֵלאָלָהא ַרּבָ ּוׁשְ ּ ּ .

יה יָון ְדָנַפק ִפְתֵקיה ִמּנֵ ּּכֵ ּ יה ְוֲאַמר, ּּ ָלָמא , ַּאֲהַדר ְלִלּבֵ ָּלא ָיאֹות ָעְבִדית ְלַאְקָדָמא ׁשְ
ָלָמא ְדָמאֵריה, ְדַעְבָדא ּה וָפַסע גָּקם ִמּכוְרְסֵי. ִּלׁשְ ְּפִסיָען ְוַאֲהַדר ִפְתֵקיה' ּ ּ ְוָכַתב ָאֳחָרִנין , ּ



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]436דף [ -ּ

חֹוַתְייהו א. ְוָכַתב ָהִכי, ּּתְ ָלם ֵלאָלָהא ַרּבָ ַל ם, ׁשְ ָלם ִלְירוׁשָ ָלם ְלִחְזִקָיה, ּׁשְ ּוׁשְ ְּוָדא הוא , ּ
ֶדיָה   )ב''דף רב ע(. ְמַכּבְ

ּוְלָבַתר ִהִזילוָה ַּמאי ַטְעָמא ִהִזילוָה, ּּ י ָראו ֶעְרָוָתהּבְ. ּ ְּדַאְחֵזי לֹון ִחְזִקָיה, ִּגין ּכִ ּ .
ך ְְדִאְלָמֵלא ּכָ ּלא ִהִזילוָה ְלָבַתר, ּ יר. ּ ָאה ִחְזִקָיהו ַיּתִ ִּמּגֹו ְדֲהָוה ַזּכָ ב ִמָלה , ּּ ִּאְתַעּכַ

יֹומֹוי, ִּמְלַאְייָתָאה לֹום ְוֱאֶמת)ישעיה לט(, ִּדְכִתיב. ְוָלא ֲאָתא ּבְ י ִיְהֶיה ׁשָ ָיַמי ּכִ ּוְלָבַתר .  ּבְ
ְתֵריה יד ַההוא חֹוָבא ִלְבנֹוי ַאּבַ ַּפּקִ ּ ּ.  

ַגְווָנא ָדא ְבִטין, ּכְ ַּההוא חֹוָבא ְדׁשִ ִגין ְדִדיָנא ִדְלֵעיָלא. ָקִאים ַעד ְלָבַתר, ּ ָלא ָיִכיל , ּּבְ
ְלָטָאה ֲעַלְייהו ְּלׁשַ א ְלִאְתָפְרָעא, ּ ְעּתָ ח ׁשַ ּכַ ּתַ ַּעד ְדִאׁשְ ְייהוְּוִאְתְפַר, ּ ל . ּע ִמיּנַ ך ּכָ ִגין ּכָ ְוּבְ ּ

ידֹוי ִדיר, ַּמאן ְדִאית חֹוִבין ּבִ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ָּדִחיל ּתָ ּ וָפַחְדּתָ ַלְיָלה ְויֹוָמם )דברים כח(, ּכְ
י הוְבאו ְוגו. 'ְוגו ים ּכִ ְּוַעל ָדא ַוִייְראו ָהֲאָנׁשִ ּ ּ ּּ':  

ְנָיִמין ָא א ֵעיָניו ַוַיְרא ֶאת ּבִ ַּוִיּשָׂ ן ִאּמֹו ְוגוּ י ִחָייא ָפַתח ְוֲאַמר. 'ִחיו ּבֶ ִּרּבִ  )משלי יג(, ּ
ֲאָוה ָבָאה ָכה ַמֲחָלה ֵלב ְוֵעץ ַחִיים ּתַ ּּתֹוֶחֶלת ְממוׁשָ ָּדא הוא ִדְתַנן. ּ ּ ְּדֵלית ֵליה ְלַבר ָנׁש , ּ ּ

ִריך הוא א ּבְ י קוְדׁשָ ָבעוֵתיה ְלַגּבֵ ָלא ּבְ ּכָ ְּלִאְסּתַ ּ ּ , ַמאי ַטְעָמא.  ָאֵתיִאי ָלא, ִאי ָאֵתי, ְּ
יה ל ּבֵ ּכֵ ִגין ְדִאי ִאיהו ִאְסּתַ ּּבְ ּ ה ָמאֵריהֹון ְדִדיָנא, ּ ּמָ עֹוָבדֹוי, ּּכַ יה ּבְ ָלא ּבֵ ּכָ ָּאתו ְלִאְסּתַ ּ.  

לוָתא, ְּוָרָזא ִאיהו ּכְ ְּדָהא ַההוא ִאְסּתַ ּ עוָתא, ּ ַההוא ּבָ ל ּבְ ּכֵ ְּדִאיהו ִמְסּתַ ּ ּ ִרים ֵליה , ּ ּּגָ
ִדיר ֲעֵליה ְדַבר ָנׁש,  ַמאי ַמֲחָלה ֵלב.ְלַמֲחַלת ֵלב ָּדא ִאיהו ַמאן ְדָקִאים ּתָ ּ ּ ּ ְלַאְסָטָאה , ּ

א   .ְלֵעיָלא ְוַתּתָ
ֲאָוה ָבָאה ִניָנן. ְּוֵעץ ַחִיים ּתַ ל ְצלֹוֵתיה, ּתָ ִריך הוא ְיַקּבֵ א ּבְ ַּמאן ְדָבֵעי ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ ,

אֹוַרְייָתא ַדל ּבְ ּתַ ְּדִאיִהי ֵעץ ַחִי, ִּיׁשְ ֲאָוה ָבָאה. יםּ ֲאָוה. ּוְכֵדין ּתַ א , ַמאן ּתַ ָּדא הוא ַדְרּגָ ּ ּ
יֵדיה ְּדָכל ְצלֹוִתין ְדַעְלָמא ּבִ ּ א ִעָלָאה, ּ י ַמְלּכָ ִתיב ָהָכא ָבָאה. ְּוֲעִאיל לֹון ַקּמֵ ּוְכִתיב , ּכְ

ֶעֶרב ִהיא ָבָאה)אסתר ב(, ָהָתם ֲאָוה ָבָאה.  ּבָ י ַמְל, ְּוָדא הוא ּתַ ָאה ַקּמֵ א ִעָלָאהּבָ , ּּכָ
ר ָנׁש ָלָמא ְרעוָתא ְדַההוא ּבַ ְּלַאׁשְ ּ.  

ָכה ַמֲחָלה ֵלב, ָּדָבר ַאֵחר ָּדא הוא ֲאַתר, ּּתֹוֶחֶלת ְממוׁשָ ְּדִאְתְייִהיב ַהִהיא ִמָלה, ּ ּ ,
ֲאַתר ָאֳחָרא ְדָלא ִאְצְטִריך ְּבְ ָכא ַעד ְדִאְתְייִהיב ִמָיָדא ְלָיָדא. ּ ְּוִאְתַמּשְׁ ְּדָלא ּוְלִזְמִנין , ּ

ן, ַמאי ַטְעָמא. ִיִיֵתי ָכל ִאינון ְמַמּנָ ָכא ּבְ ָטא ְוִאְתַמּשְׁ ִגין ְדִאְתַפּשְׁ ּּבְ   .ְּלַנֲחָתא ֵליה ְלַעְלָמא, ּּ
ֲאָוה ָבָאה ָּדא הוא ּתֹוֶחֶלת, ְּוֵעץ ַחִיים ּתַ ָכא, ּ ן ְרִתיִכין, ְּדָלא ִאְתַמּשְׁ ִגין ִאינון ְמַמּנָ , ּּבְ

א ּבְ ֶּאָלא ְדקוְדׁשָ ּ ִּריך הוא ָיִהיב ּ ר)לון(ְ ן . ּ ֵליה ְלַאְלּתָ ין ִאינון ְמַמּנָ ָכא ּבֵ ִגין ְדַכד ִאְתַמּשְׁ ּּבְ ּ
ה ִאינון ָמאֵריהֹון ְדִדיָנא ְדִאְתְייִהיב לֹון ְרׁשוָתא, ְרִתיִכין ּמָ ּּכַ ּ ּ ָלא . ּ ּכְ ְּלַעְייָנא וְלִאְסּתַ
ִדיֵניה ְתנון ֵליה, ּּבְ ַּעד ָלא ִיּנָ ּוַמה ְדָנִפי. ּ א ְוִאְתְייִהיב ֵליה ְלַבר ָנׁשּ י ַמְלּכָ ין , ּק ִמּבֵ ּבֵ

ין ְדָלא ָזֵכי, ְּדָזֵכי ֲאָוה ָבָאה. ִּאְתְייִהיב ִמָיד, ּּבֵ   .ְּוָדא הוא ֵעץ ַחִיים ּתַ
ָכה, ָּדָבר ַאֵחר א ְדיֹוֵסף ַעד ְזַמן . ָּדא ַיֲעֹקב, ּּתֹוֶחֶלת ְממוׁשָ ָכא ֵליה ּתֹוַחְלּתָ ְּדִאְתַמּשְׁ ּ

ֲאָוה ָבָאה. ְָאִריך ְנָיִמן, ְּוֵעץ ַחִיים ּתַ ָּדא הוא ּבִ ְּדָהא ִמִזְמָנא ְדָתַבע ֵליה יֹוֵסף. ּ ּ ַּעד ַההוא , ּּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]437דף [ -ּ

יה ִּזְמָנא ְדָאָתא ְלַגּבֵ ָכא ַההוא ִזְמָנא. ָּלא ֲהָוה ֶאָלא ִזְמָנא ְזֵעיר, ּ ְּדָלא ִאְתַמּשְׁ ֲּהָדא הוא . ּ
א ֵעיָניו ַוַיְרא ֶא, ִדְכִתיב ַּוִיּשָׂ ן ִאּמֹוּ ְנָיִמין ָאִחיו ּבֶ ן ִאּמֹו. ת ּבִ יה . ַמאי ּבֶ ְּדִדיוְקֵניה ְדִאּמֵ ּ ּ ּ ּ

יה ְּוֲהָוה ָדֵמי ִדיוְקֵניה ְלִדיוְקָנא ְדָרֵחל, ֲּהָוה ּבֵ ּ ּ ּ ִתיב. ּ ך ּכְ א ֵעיָניו ַוַיְרא ֶאת , ְְבִגין ּכָ ַּוִיּשָׂ ּ
ן ִאּמֹו ְנָיִמן ָאִחיו ּבֶ   .ּבִ

י יֹוֵסי ָאַמר ַקְדִמיָתאְוָה, ִרּבִ ִתיב ּבְ ְנָיִמן, א ּכְ ם ֶאת ּבִ ִתיב. ַּוַיְרא יֹוֵסף ִאּתָ א ּכְ ּתָ , ְוַהׁשְ
ְנָיִמין ָאִחיו א ֵעיָניו ַוַיְרא ֶאת ּבִ ַּוִיּשָׂ א . ַמאי ְרִאָיה ָהָכא. ּ רוָחא ְדקוְדׁשָ ֶּאָלא ָחָמא ּבְ ּ ּ

ַאְרָעא, ְלִבְנָיִמן הֹון ּבְ ְּדחוָלֵקיה ֲהָוה ִעּמְ ּ ּוְבחוָל. ּ ִכיְנָתאּ ֵרי ׁשְ ׁשְ ֵּקיה ְדִבְנָיִמן ִויהוָדה ּתִ ּ ְּדָהא . ּ
ָּחָמא ֵליה ִליהוָדה וִבְנָיִמן ּ א, ּ ִּדְבחוְלֵקהֹון ֲהָוה ַמְקְדׁשָ ּ ם ֶאת . ּ ְּוָדא הוא ַוַיְרא יֹוֵסף ִאּתָ ּ

ְנָיִמן הֹון. ּבִ ַההו, ֵּליה ָחָמא ִעּמְ הֹון ּבְ ְּויֹוֵסף ְדֲהָוה ֲאחוָה ָלא ָחָמא ִעּמְ ּ   .ּא חוָלָקאּ
ן ִאּמֹו, ּאוף ָהָכא ְנָיִמין ָאִחיו ּבֶ א ֵעיָניו ַוַיְרא ֶאת ּבִ ַּוִיּשָׂ ְתֵריה. ּ ִתיב ּבַ ַוְיַמֵהר . ַּמה ּכְ

ה ּמָ ׁש ִלְבּכֹות ַוָיֹבא ַהַחְדָרה ַוֵיְבךִ◌ ׁשָ י ִנְכְמרו ַרֲחָמיו ֶאל ָאִחיו ַוְיַבּקֵ ּיֹוֵסף ּכִ ּ ּ.  

  א''דף רג ע
י ִחְזִקָיה ָפ ִּרּבִ ָלך )ישעיה כב(, ַתח ְוֲאַמרּ י ָעִלית ּכֻ א ֵגיא ִחָזיֹון ַמה ָלך ֵאיֹפה ּכִ ְ ַמּשָׂ ְּ ּ ּ

ּגֹות א ֲחֵזי. ַלּגַ א, ּתָ י ַמְקְדׁשָ ִזְמָנא ְדִאְתָחִריב ּבֵ ָּהא אוְקמוָה ּבְ ּ ּ נוָרא, ּ ְּוָהיו מֹוְקִדין ֵליה ּבְ ּ ּ ,
ֲהֵני  ל ִאינון ּכַ ְּסִליקו ּכָ א)א גגיהון''נ(ֵליהֹון ַעל ּכֹוְת) א''דף רג ע(ּ ּ ְדַמְקְדׁשָ ִחין , ּ ְוָכל ַמְפּתֵ

יַדְייהו ִרין ִדיָלך. ְּוָאְמרו, ּּבִ ְַעד ָהָכא ֲהֵויָנא ִגְזּבָ אן ָוֵאיָלך טֹול ִדיָלך, ּ ְִמּכָ ְּ.  
א ֲחֵזי יא ִחָזיֹון, ֲאָבל ּתָ א, ּּגֵ ַמְקְדׁשָ א ְדֲהַות ּבְ ִכיְנּתָ ָּדא ׁשְ ּ ֵני ַעְלָמא. ּ ִּמיָנה ֲהוו , ְוָכל ּבְ ּ

ָּיְנִקין ְיִניקו ִדְנבוָאה ּ ב ְדָכל ְנִביִאין. ּ ְּדַאף ַעל ּגַ ִאין ֵמֲאַתר ָאֳחָרא, ּ ָווה , ָּקא ֲהוו ִמְתַנּבְ ִּמּגַ ּ
ֲּהוו ָיְנִקין ְנבוַאְתהֹון יא ִחָזיֹון. ּ ְּוַעל ָדא ִאְתְקֵרי ִאיִהי ּגֵ ָּהא אוְקמוָה, ִּחָזיֹון. ּ ְּדִאיהו ֵחיזו , ּ ּ

ָווִנין ִעָלִאיןְּדָכל   .ּ ּגְ
ּגֹות ָלך ַלּגַ י ָעִלית ּכֻ ְַמה ָלך ֵאיֹפה ּכִ ְּ א, ּ ד ִאְתָחַרב ַמְקְדׁשָ ְּדָהא ּכַ א ָאָתאת, ּ ִכיְנּתָ , ׁשְ

ָכל ִאינון ַאְתִרין ּוְסִליַקת ּבְ ַקְדִמיָתא, ּ הו ּבְ ְּדֲהָוה ְמדֹוָרה ּבְ ּ ית ְמדֹוָרה. ּ ַכת ַעל ּבֵ , ַּוֲהַות ּבָ
ָרֵא ָגלוָתאְוַעל ִיׂשְ ּל ְדֲאְזלו ּבְ ּ ן ְוִאְתֲאִבידו, ּ ּמָ ל ִאינון ַצִדיֵקי ַוֲחִסיֵדי ְדֲהוו ּתַ ְּוַעל ּכָ ּ ּ ּ ּ .

ה )ירמיה לא(, ִּדְכִתיב, ּוְמָנָלן ִכי ַתְמרוִרים ָרֵחל ְמַבּכָ ָמע ְנִהי ּבְ ָרָמה ִנׁשְ ּ ּכֹה ָאַמר ְיָי קֹול ּבְ
ֶניָה ָמר, ַעל ּבָ ּוְכֵדין קוְד. ְוָהא ִאּתְ אּ ִכיְנּתָ ִאיל ָלה ִלׁשְ ִריך הוא ׁשָ א ּבְ ּׁשָ ּ ַמה . ְּוָאַמר ָלה, ְ

ּגֹות ָלך ַלּגַ י ָעִלית ּכֻ ְָלך ֵאיֹפה ּכִ ְּ ּ.  
ָלך ְַמהו ּכֻ ּ י ָעִלית ַסְגָיא, ּ ָלך, ְּדָהא ּכִ ְַמהו ּכֻ ּ ל ֵחיִלין ְוָכל ְרִתיִכין . ּ ֲהָדה ּכָ ְּלַאְכָלָלא ּבַ

כו ִע, ָאֳחָרִנין ְּדֻכְלהו ּבְ ּ אּּ י ַמְקְדׁשָ ן ּבֵ ה ַעל ֻחְרּבַ ּּמָ ּ.  
ך ְוְבִגין ּכָ ְַמה ָלך ֵאיֹפה, ּ יה. ּ ָגלוָתא, ָּאְמָרה ַקּמֵ ַני ּבְ א ִאּתֹוְקָדא, ְּוִכי ּבָ ּוַמְקְדׁשָ ְוֲאָנא , ּ
ִריַאת ְוֲאְמַרת. ַּמה ִלי ָהָכא ׁשואֹות ְמֵלָאה ִעיר הֹוִמָיה ִקְרָיה ַעִליָזה )ישעיה כב(, ׁשָ ּ ּתְ ּ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]438דף [ -ּ

ִכי ְוגוֲחָלַל ּבֶ י ֲאָמֵרר ּבַ עו ִמּנִ י ׁשְ ן ָאַמְרּתִ ִּיך לא ַחְלֵלי ֶחֶרב ְוֹלא ֵמֵתי ִמְלָחָמה ַעל ּכֵ ְוָהא . 'ְ
ִריך הוא ָאַמר ָלה, אֹוִקיְמָנא א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ִכי ְוגו)ירמיה לא(, ְּ   .'ְ ּכֹה ָאַמר ְיָי ִמְנִעי קֹוֵלך ִמּבֶ

א ֲחֵזי ִּמיֹוָמא ְדִאְתָחִר, ְוּתָ אּ י ַמְקְדׁשָ יה ְלָווִטין, ּיב ּבֵ ח ּבֵ ּכַ ּתַ ָּלא ֲהָוה יֹוָמא ְדָלא ִאׁשְ ּ .
א ֲהָוה ַקָיים י ַמְקְדׁשָ ִגין ְדַכד ּבֵ ּּבְ ּ ִנין, ּ ָרֵאל ָפְלִחין פוְלָחִנין ְוָקְרִבין ִעַלָוון ְוָקְרּבָ ֲּהוו ִיׂשְ ּ ּּ ּ ּ ,

א ֲעַלְייהו ֵבי ַמְקְדׁשָ ְרָיא ּבְ א ׁשַ ִכיְנּתָ ּוׁשְ ּ ַנָייאּכְ, ּ א ִדְרִביָעא ַעל ּבְ ל ַאְנִפין . ִּאּמָ ְּוֲהוו ּכָ ּ
א, ְנִהיִרין ְרָכאן ְלֵעיָלא ְוַתּתָ חו ּבִ ּכָ ּתַ ַּעד ְדִאׁשְ יה , ְוָלא ֲהָוה יֹוָמא. ּ ח ּבֵ ּכַ ּתַ ְּדָלא ִאׁשְ ּ

ְרָכאן ְוֶחְדָוון ַאְרָעא. ּבִ ָראן ְלָרֲחָצן ּבְ ָרֵאל ׁשָ ִגיַנְייהוְוָכל ַעְלָמא ֲהָו, ְּוֲהוו ִיׂשְ ָזן ּבְ   .ּה ִאּתְ
א י ַמְקְדׁשָ א ְדִאְתָחִריב ּבֵ ּתָ ַּהׁשְ ָגלוָתא, ּ הֹון ּבְ א ִעּמְ ִכיְנּתָ ּוׁשְ ֵּלית ָלך יֹוָמא ְדָלא , ּ ְ

יה ְלָווִטין ח ּבֵ ּכַ ּתַ א. ְוַעְלָמא ִאְתַלְטָיא, ִּאׁשְ חו ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ּכָ ּתַ   .ְּוֶחְדָוון ָלא ִאׁשְ
א ּבְ ין קוְדׁשָ ִּריך הואְּוַזּמִ ָרֵאל ֵמַעְפָרא, ְ ָמר, ְּלֲאַקָמא ָלה ִלְכְנֶסת ִיׂשְ ָמה ְדִאּתְ . ּכְ

ֹכָלא ּוְלֶמֱחֵדי ַעְלָמא ּבְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּ ים )ישעיה נו(, ּכְ ְחּתִ ּמַ י ְוׂשִ  ַוֲהִביאֹוִתים ֶאל ַהר ָקְדׁשִ
ִפָלִתי ְוגו ֵבית ּתְ ְבִכי ָיבֹואו)ירמיה לא(, ּוְכִתיב. 'ּּבְ ּ וְבַתֲחנוִנים אֹוִביֵלםּ ּבִ ָמה . ּ ּכְ

יָתא ַלְיָלה ְוִדְמָעָתה ַעל ֶלחָיה)איכה א(, ִּדְכִתיב, ִּדְבַקְדּמִ ה ּבַ ֹכה ִתְבּכֶ ּ ּבָ ּ , ָהִכי ָנֵמי ְלָבַתר. ּ
ְבִכי ִיְתַהְדרון ּּבִ ְבִכי ָיֹבאו ְוגו, ִּדְכִתיב. ּ   :'ּּבִ

ה ַוֲח ְלחו ֵהּמָ ים ׁשֻ ַּהּבֶֹקר אֹור ְוָהֲאָנׁשִ י ֶאְלָעָזר ָאַמר, מֹוֵריֶהםּ ָהָכא ִאית , ִרּבִ
ָלא ּכָ ָדרו, ְלִאְסּתַ ּתַ ִּאי ִאינון ֲהוו ָאְזֵלי ְוִאׁשְ ּ ּ אֹוַרְייָתא, ּ ב ּבְ ה ַוֲחמֹוֵריֶהם, ַּמה ָלן ְלִמְכּתַ . ֵהּמָ

ִגין ִדְכִתיב ְוָלַקַחת אֹוָתנו ַלֲעָבִדים ְוֶאת ֲחמֹוֵרינו ֶּאָלא ּבְ ּ ּ ך ְו, ּ ִגין ּכָ ה ְּבְ ְלחו ֵהּמָ ים ׁשֻ ָּהֲאָנׁשִ ּ
ֲארון ִאינון ַוֲחמֹוֵריהֹון. ַוֲחמֹוֵריֶהם ּתָ ִגין ְדָלא ִיׁשְ ּּבְ ּ ְדָקֲאְמרו, ּ   .ּּכִ

ּבֶֹקר ַוַיֲחבׁש ֶאת ֲחמֹורֹו ְוגו)בראשית כב(, ָּפַתח ְוֲאַמר ם ַאְבָרָהם ּבַ ּכֵ ּ ַוַיׁשְ ַּההוא ּבֶֹקר ', ּ
ְזכוֵתיהְלַקְייָמ, ְּדַאְבָרָהם ֲהָוה ָנִהיר ּא ֲעַלְייהו ּבִ ּ ֵדין ְזכוָתא ְדַאְבָרָהם ָקְייָמא ֲעַלְייהו. ּ ּּכְ ּ ,

ָלם ׁשְ ִזיבו ִמן ִדיָנא, ְּוֲאְזלו ּבִ ּתְ ְּוִאׁשְ א. ּ ְעּתָ ִגין ְדַהִהיא ׁשַ , ָּקְייָמא ֲעַלְייהו ִדיָנא, ּּבְ
ְייהו ְּלִאְתָפְרָעא ִמּנַ ר ִדְזכוָתא ְדַההוא ּבֶֹקר ְדַאְבָר. ּ ּּבַ ּ ּ ּ ָלחו ִמן . ָּאִגין ֲעַלְייהו, ָהםּ ּתַ ְּוִאׁשְ ּ

ַההוא ִזְמָנא, ִּדיָנא ִליט ֲעַלְייהו ּבְ ְּדָלא ׁשַ ּ ּּ.  
י ְיהוָדה ָפַתח ִּרּבִ ֶמׁש)שמואל ב כג(, ּ ָּדא הוא ְנהֹוָרא. ּ וְכאֹור ּבֶֹקר ִיְזַרח ׁשֶ ְּדַההוא , ּ ּ

ֶמׁש. ּּבֶֹקר ְדַאְבָרָהם ְמׁשָ, ִיְזַרח ׁשֶ ָּדא הוא ׁשִ ּ ַוִיְזַרח לֹו )בראשית לכ(, ִּדְכִתיב. א ְדַיֲעֹקבּ
ֶמׁש ך, ּבֶֹקר ֹלא ָעבֹות. ַהּשֶׁ ל ּכָ ְְדַההוא ּבֶֹקר ָלא ִאיהו ָעבֹות ּכָ ּ ּ ָטר, ּ ֶּאָלא ִמּנַֹגה ִמּמָ ֹּנַגה . ּ
ָטר ְטָרא ְדִיְצָחק, ִמּמָ ִּאיהו ִמְטָרא ְדָאֵתי ִמּסִ ּ א ֵמ, ּ ְּדַההוא ִמְטָרא ַאִפיק ֶדׁשֶ ּ   .ָאֶרץּּ

  ב''דף רג ע
ַההוא ְנִהירו ְדֹבֶקר ְדַאְבָרָהם, ּוְכאֹור ּבֶֹקר, ָּדָבר ַאֵחר ּּבְ ּ ּ ֶמׁש) ב''דף רג ע(. ּ ָּדא , ִיְזַרח ׁשֶ
ִּדְנִהירו ִדיֵליה. ּהוא ַיֲעֹקב ּ ְנִהירו ְדַההוא ּבֶֹקר, ּ ּּכִ ּ ִגין ְדַההוא ּבֶֹקר, ּבֶֹקר ֹלא ָעבֹות. ּ ּּבְ ּ ,

ָּלאו ִאיהו ָחׁשו א ְדָאֵתי ּבֶֹקר. ֶּאָלא ָנִהיר, ְךּ ְעּתָ ׁשַ ְּדָהא ּבְ ַלל, ּ ְלָטא ִדיָנא ּכְ ֶּאָלא . ָלא ׁשָ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]439דף [ -ּ

ִסְטָרא ְדַאְבָרָהם, ּּכָֹלא ָנִהיר ָטר. ּבְ ִדיק, ִּמּנַֹגה ִמּמָ ָּדא הוא ִסְטָרא ְדיֹוֵסף ַהּצַ ּ ְּדִאיהו , ּ ּ
ָאה, ַאְמִטיר ַעל ַאְרָעא   .ָעְלָמאְּוָכל ִטיבו ְד, ְלֲאָפָקא ִדׂשְ

ְמעֹון י ׁשִ א ֲחֵזי, ָאַמר ִרּבִ א ְדֵליְלָיא ָעאל, ּתָ ְעּתָ ׁשַ ְדפֹוי ַעל ַעְלָמא, ּּבְ ה , ּוָפִריׂש ּגַ ּמָ ּכַ
ְרִדיֵני ְטִהיִרין ַעְלָמא, ְזִמיִנין ְלַנְפָקא, ּּגַ ְלָטָאה ּבְ ּוְלׁשַ ה ָמאֵריהֹון ְדִדיִנין. ּ ִמְתָעִרין , ְּוַכּמָ

ה ִסְטִרין ִלְז ַכּמָ ְלֵטי ַעל ַעְלָמא, ַּנְייהוּבְ יָון ְדָאֵתי ַצְפָרא ְוָנִהיר. ְוׁשָ ְלֵקי, ּּכֵ ְלהו ִמְסּתַ ּּכֻ ּּ ,
ְלֵטי יה, ְוָלא ׁשָ ְּוָכל ַחד ְוַחד ָעאל ְלדוְכּתֵ   .ְּוָתב ְלַאְתֵריה, ּ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ָּדא ּבֶֹקר ְדַאְבָרָהם, ַהּבֶֹקר אֹור, ּכְ ְלחו. ּ ים ׁשֻ ְּוָהֲאָנׁשִ ֵּלין ָמאֵריהֹון ִא, ּ
ֵליְלָיא, ְּדִדיָנא ְלִטין ּבְ ְּדֲהוו ׁשָ ה ַוֲחמֹוֵריֶהם . ּ , א המה אינון מאריהון דדינא דקאמרן''ס(ֵהּמָ

ְרִדיֵני ִנימוִסין)וחמוריהם ּ ִאינון ּגַ ּ ְטָרא ִדְמָסֲאָבא, ּ ְּדַאְתָיין ִמּסִ ין. ּ ְּדָלאו ִאינון ַקִדיׁשִ ּ ְוָלא , ּ
ְלִטין ְטָרא ְדִאינון ֲחָמִרי. ּזון ֵמִכי ָאֵתי ַצְפָראְוָלא ִאְתֲח, ׁשָ ְּוִאינון ִמּסִ ּ ְרִדיִני ִנימוִסין , ּ ּּגַ ּ

  .ְּדָקֲאְמרו
ין ִעָלִאין ְּדָהא ֵלית ָלך ַדְרּגִ ּ ָמאָלא)אית(ְּדָלא ִאיָתאי . ְּ הו ְיִמיָנא וׂשְ ּ ּבְ . ַרֲחֵמי ְוִדיָנא, ּ

ין ין ַקִדיׁשִ ין ַעל ַדְרּגִ ַּדְרּגִ ּ הִמּסִ, ּ ְּטָרא ִדְקדוּשָׁ ְטָרא ִדְמָסֲאָבא, ּוְמָסֲאִבין. ּ ין . ִּמּסִ ְּוֻכְלהו ַדְרּגִ ּ ּ
ין ִּאֵלין ַעל ִאֵלין, ַּעל ַדְרּגִ ַעְלָמא. ּ ּוְבָכל ֲאַתר ְדֹבֶקר ְדַאְבָרָהם ִאְתַער ּבְ ּ ְלהו ִמְתַעְבֵרי, ּ ּּכֻ ּ ,

ְלֵטי ִגין ְדֵלית לֹון . ְוָלא ׁשָ ְסַטר ְיִמיָנא ְלָקְייָמ)ח קיומא''ז(ּּבְ ָמאָלא, א ּבִ ְסַטר ׂשְ . ֶּאָלא ּבִ
ִריך הוא ָעַבד ְיָמָמא ְוֵליְלָיא א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְדָקא ָחֵזי ֵליה, ְּ ל ַחד ְוַחד ְלִסְטֵריה ּכְ ְּלַאְנָהָגא ּכָ ּ .

ָרֵאל ָאה חוָלֵקיהֹון ְדִיׂשְ ַּזּכָ ַעְלָמא ֵדין, ּ   .ּוְבַעְלָמא ְדָאֵתי, ּבְ
י ִחָייא ָפַת ִּרּבִ ֶמׁש ְצָדָקה וַמְרֵפא )מלאכי ג(, ח ְוֲאַמרּ ִמי ׁשֶ ּ ְוָזְרָחה ָלֶכם ִיְרֵאי ׁשְ ּ

ְכָנֶפיָה א ֲחֵזי. ּבִ ָרֵאל, ּתָ ִריך הוא ְלַאְנָהָרא לֹון ְלִיׂשְ א ּבְ ין קוְדׁשָ ַּזּמִ א, ְּ ְמׁשָ ְּדָגִניז , ַּההוא ׁשִ
ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ ֵרי ַעְלָמא, ְּ ִּמיֹוָמא ְדִאְתּבְ יֵעי )דגניז קודשא בריך הוא(. ּ י ַרּשִׁ ּמֵ  ִמּקַ

ָמה ִדְכִתיב. ְדַעְלָמא ִעים אֹוָרם)איוב לח(, ּּכְ   .ּ ַוִיְמַנע ֵמְרׁשָ
ִריך הוא א ּבְ ִניז ֵליה קוְדׁשָ ְּוַההוא ְנהֹוָרא ּגָ ּ ּ ַקְדִמיָתא. ְּ ָייֵפי , ְּדַכד ָנַפק ּבְ ֲהָוה ָנִהיר ִמּסְ

ָדֵריה ֶדֱאנֹוׁש וְבָדֵריה ְדַמּבול. ְוַעד ְסָייֵפי ַעְלָמא, ַעְלָמא ל ּבְ ּכַ יָון ְדִאְסּתַ ּּכֵ ּ ּ ּ ּ ּ ּוְבָדֵריה . ּ ּ
ּוְבָכל ִאינון ַחָייַבָיא, ְּדַהְפָלָגה ּ ִניז ֵליה ְלַההוא ְנהֹוָרא. ּ ּּגָ ּ.  

יָון ְדָאָתא ַיֲעֹקב ו, ּּכֵ א ַרְבְרָבא ְדֵעׂשָ ַההוא ְמַמּנָ ק ּבְ ְּוִאְתָדּבַ יׁש ֵליה ּבְ, ּ ַיְרָכא ְּוַאּכִ
ִתיב. ְוֲהָוה ָנֵכי, ִּדיֵליה ֵדין ַמה ּכְ ֶמׁש, ּכְ ֶמׁש, ַּוִיְזַרח לֹו ַהּשֶׁ א ְדָגֵניז, ַמאן ׁשֶ ְמׁשָ . ַּההוא ׁשִ

יה ֲאסוָתא ִגין ְדִאית ּבֵ ּּבְ ּ ָסָאה ֵליה ֵמַאְרּכוָבֵתיה, ּ ְּלִאּתְ ּ א, ּ ְמׁשָ ַההוא ׁשִ ֵסי ּבְ ּוְלָבַתר ִאּתְ ּ .
ֵלם )בראשית לג(, ִּדְכִתיב ֵסי, ַּוָיֹבא ַיֲעֹקב ׁשָ גוֵפיה ְדִאּתְ ֵלם ּבְ ּׁשָ ּ ּ.  

א, ְּוַעל ָדא ְמׁשָ ִריך הוא ְלַגָלָאה ַההוא ׁשִ א ּבְ ין קוְדׁשָ ַּזּמִ ּ ּּ ָרֵאל, ְ ּוְלַאְנָהָרא ֵליה ְלִיׂשְ ּ .
ֶמׁש ְצָדָקה, ִּדְכִתיב ִמי ׁשֶ ֶמׁש ְצָדָקה, ְוָזְרָחה ָלֶכם ִיְרֵאי ׁשְ ְמׁשָ. ַמאי ׁשֶ , ּא ְדַיֲעֹקבָּדא ׁשִ

יה ֵסי ּבֵ ְּדִאּתְ ְכָנֶפיָה. ּ ּוַמְרֵפא ּבִ א, ּ ְמׁשָ ְּדַההוא ׁשִ ְלהו, ּ סון ּכֻ ִּיּתְ ִזְמָנא ִדיקומון . ּּ ִגין ְדָהא ּבְ ּּבְ ּ ּ ּ



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]440דף [ -ּ

ָרֵאל ֵמַעְפָרא הֹון, ִיׂשְ ה סוִמין ְיהֹון ּבְ ה ִחְגִרין ְוַכּמָ ּמָ ִריך הוא ַיְנִהיר . ּּכַ א ּבְ ּוְכֵדין קוְדׁשָ ּ ְּ

הל ָסָאה ּבָ א ְלִאּתְ ְמׁשָ ֹּון ַההוא ׁשִ ְכָנֶפיָה. ּ ִּדְכִתיב וַמְרֵפא ּבִ ּ ּ.  
א, ּוְכֵדין ְמׁשָ ְייֵפי ַעְלָמא, ִּיְתְנִהיר ַההוא ׁשִ ָרֵאל ְיֵהא . ַעד ְסָייֵפי ַעְלָמא, ִמּסְ ּוְלִיׂשְ
יה ִיּתֹוְק, ַאְסָווָתא ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ּבֵ ְּוַעּמִ ִתיב. ּדוןּּ ָרֵאל ַמה ּכְ , ֲאָבל ְלִיׂשְ

בֹוד ְיָי )ישעיה נח( ַחר אֹוֶרך ַוֲאֻרָכְתך ְמֵהָרה ִתְצָמח ְוָהַלך ְלָפֶניך ִצְדֶקך ּכְ ּשַׁ ַקע ּכַ ָ ָאז ִיּבָ ָ ְ ָ ָ

  .ַָיַאְסֶפך

  א''דף רד ע
בֹוא : ַאֲהַדְרָנא ְלִמיֵלי ַקְדָמֵאי ֶטֶרם ּתָ ִני ָבִנים ּבְ ּוְליֹוֵסף ֻיָלד ׁשְ ַנת ָהָרָעב ְוגוּ י . 'ׁשְ ִרּבִ

ַטל ֵמֵאת ְיָי )מיכה ה(, ִּיְצָחק ָפַתח ים ּכְ ים ַרּבִ ֶקֶרב ַעּמִ ּגֹוִים ּבְ ֵאִרית ַיֲעֹקב ּבַ  ְוָהָיה ׁשְ
ר ֹלא ְיק ב ֲאׁשֶ ְרִביִבים ֲעֵלי ֵעׂשֶ א ֲחֵזי. ְַּוה ְלִאיׁש ְוֹלא ְיַיֵחל ִלְבֵני ָאָדם1ּכִ ָכל יֹוָמא , ּתָ ּבְ

ִאיָלָנא ְדִגְנָתא ְדֵעֶדן. ד ְנהֹוָרא ָסְלָקאּכַ, ְויֹוָמא ִּאְתַער ַחד ִציֳפָרא ּבְ ַלת ִזְמִנין, ּ . ְוָקֵרי ּתְ
ף ְרִביָטא ִיְזָדּקַ ּהוְרָמִני ְדבֹוְרָייֵרי, ְלכֹון ָאְמִרין, ְוָכרֹוָזא ָקֵרי ְבָחִיל, ְּוׁשַ כֹון ְדָחֵמי . ּ ַּמאן ִמּנְ

ַעְלָמא. ְוָלא ָחֵמי ְייֵמי, ְּדָקְייָמא ּבְ יָקָרא ְדָמאֵריהֹון, ְוָלא ָיְדֵעי ַעל ַמה ּקָ יִחין ּבִ ּגִ . ָלא ַמׁשְ
ְייהו) א''דף רד ע( ְדֵלי ָבה, ּאֹוַרְייָתא ָקְייָמא ַקּמַ ּתַ ְּוָלא ִמׁשְ רון. ּ ַּטב לֹון ְדָלא ִיּבָ ַעל ַמה , ּ

ָלא ָסְכְלָתנו ְּיקומון ּבְ ּ ּ ד ִיְתָערון יֹוֵמי ְדַרע . ּ   .ְּוִיְטְרדון ְלהֹון ֵמָעְלָמא, ֲּעַלְייהוַּווי לֹון ּכַ
ַּמאן ִאינון יֹוִמין ְדַרע ך ְדִאינון יֹוֵמי ְדִסיבו, ּ ִּאי ַסְלָקא ַדְעּתָ ּ ּ ּ ְּדָהא יֹוֵמי . ָלאו ָהִכי, ְ

ְבִנין וְבִני ְבִנין, ְּדִסיבו ַּמאן ִאינון יֹוִמין ְדַרע. ּיֹוֵמי ְדַטב ִאינון, ִּאי ָזָכה ּבִ ּנון ֶּאָלא ִאי, ּ
ָמר ָמה ְדִאּתְ ר ֹלא ָיֹבאו )קהלת יב(, ִּדְכִתיב. ּכְ יֵמי ְבחורֹוֶתיך ַעד ֲאׁשֶ ּ וְזכֹור ֶאת ּבֹוְרֶאך ּבִ ּ ָּ ָ

ָּלאו ִאינון יֹוִמין ְדִסיבו, ְיֵמי ָהָרָעה ּ ֶּאָלא ָרָזא ְדִמָלה. ּ ִריך הוא , ּ א ּבְ ָרא קוְדׁשָ ד ּבָ ּּכַ ְּ

ַאְתָוון ְד, ַעְלָמא ָרא ֵליה ּבְ ּּבָ יה. אֹוַרְייָתאּ ְלהו , ְּוָכל ָאת ְוָאת ָעֳאַלת ַקּמֵ ַּעד ְדִאְתָקְיימו ּכֻ ּ ּּ
ָאת ֵבי לו ַאְתָוון. ת''ַאְתָוון ּבְ ְלּגְ יתֹות ְדִאְתּגַ ְּוָכל ִאינון ַאְלָפא ּבֵ ּ ְלהו ָקְייֵמי , ּ ּּכֻ  )כלהו(ּ
  .ְלִמְבִרי ָעְלָמא

ֵרין רו ּתְ לו ְוִאְתַחּבָ ְלּגְ יָון ְדִאְתּגַ ּּכֵ ּ ֲחָדא''ּ ַאְתָוון ִאֵלין טּ ת ְוָלא ''ַסְלָקא טי, ר ּכְ
ַבת ִריך הוא, ִאְתַייׁשְ א ּבְ ה קוְדׁשָ ַּעד ְדָגַער ּבָ ּ ּ ַעל ָמה ַאּתְ , ת''ת טי''טי, ְּוָאַמר ָלה. ְּ

יך דוְכּתִ ַבת ּבְ ְָסְלָקא ְוָלא ִאְתַייׁשְ יה. ּ א. ָּאְמָרה ַקּמֵ ֵריׁשָ ,  ְדטֹובְוִכי ָעְבַדת ִלי ְלֶמהֵוי ָאת ּבְ
י טֹוב י ּכִ ְּדָהא אֹוַרְייָתא ָפַתח ּבִ ָאת ַרע. ּ ָבא ּבְ ָרא ְלִאְתַייׁשְ   .ְֵהיך ֲאָנא ִמְתַחּבְ

ְּתוב ְלַאְתִריך, ָּאַמר ָלה ְּדָהא ַאּתְ ָצִריך ָלה, ּ כֹון. ְּ ֵעי ְלִמְבֵרי ּבְ ְּדָהא ַבר ָנׁש ְדֲאָנא ּבָ ּ ,
ֲחָדא ִליל ּכְ ְרַווְייכו ִאְתּכְ ֵריְוִיְת, ּּתַ ָמאָלא, ֲאָבל ַאּתְ ִליִמיָנא. ּבְ בו . ְוִאיִהי ִלׂשְ ּוְכֵדין ּתָ ּ
ֲחָדא ָדא ּכְ בו ָדא ּבְ ְּוִאְתַייׁשְ ּ.  

ִריך הוא א ּבְ א ָפִריׁש לֹון קוְדׁשָ ְעּתָ ַהִהיא ׁשַ ּּבְ ְּ ִנין , ּוָבָרא לֹון ְלָכל ַחד ְוַחד, ּ ּיֹוִמין וׁשְ
ִּאֵלין ִליִמיָנא ְוִאֵלין ִלׂשְ. ְיִדיָען ִּאֵלין ְדָיִמיָנא. ָמאָלאּ ִּאְתְקרון ְיֵמי ַהטֹוב, ּ ְּוִאֵלין , ּ

ָמאָלא ִאְתְקרון ְיֵמי ָהָרָעה ִּדׂשְ לֹמה. ּ ר ֹלא ָיֹבאו ְיֵמי ָהָרָעה, ְּוַעל ָדא ָאַמר ׁשְ . ַּעד ֲאׁשֶ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]441דף [ -ּ

חֹובֹוי ְדִאיהו ָעִביד ְּדִאֵלין ְמַסֲחִרין ֵליה ְלַבר ָנׁש ּבְ ּ ּ ר. ּּ יָון ְדִאְתּבְ ּון יֹוִמין ְדטֹובּּכֵ ְויֹוִמין , ּ
בו, ְּדַרע בו ְוִאְתַייׁשְ ֵדין ּתָ ּּכְ ַבר ָנׁש, ּ הו ּבְ ָלָלא ּבְ   .ְּלִאְתּכְ

ּוְבִגיֵני ָכך ָאַמר ָדִוד ִני)תהלים מט(, ְּ יֵמי ָרע ֲעֹון ֲעֵקַבי ְיֻסּבֵ ה ִאיָרא ּבִ ְיֵמי ָרע .  ָלּמָ
ִּאֵלין ִאְקרון ְיֵמי ָר, ְוָרָזא ָדא. ַּוַדאי ִנין ְדָרָעב, ָעבּ ָבע, ּׁשְ ְּוִאֵלין ִאְקרון ְיֵמי ׂשָ ֵני , ּ ׁשְ
ָבע   .ׂשָ

א, ְּוָרָזא ְדִמָלה ְּדָלא ְלֲאָפָקא ַמּבוָעא ִדְבִרית ַקִדיׁשָ ּ ּ יֹוֵמי ָרָעב, ּ ַנת ָהָרָעב, ּבְ ׁשְ ּוְבִגין . ּבִ
ך יֹוֵסף ְדִאיהו ָרָזא ִדְבִרית ּּכָ ּ ַנת ָהָרָע, ְ ׁשְ ָּסִתים ַמּבוֵעיה ּבִ א . בּ ְּוָלא ָיַהב ֵליה דוְכּתָ ּ ּ

ַעְלָמא ָאה ּבְ ֵעי ֵליה ְלַבר ָנׁש. ְלַאְסּגָ ַנת ָהָרָעב, ְּוָדא ּבָ ְלָטא ׁשְ ים ַמּבוָעא , ְדַכד ׁשָ ְּדַיְסּתִ ּ
א ִדיֵליה ִּדְבִרית ַקִדיׁשָ ּ ַעְלָמא. ּ ָאה ּבְ א ְלַאְסּגָ ִגין ְדָלא ָיַהב ֵליה דוְכּתָ ּּבְ ּ ּ ּ.  

ְמעֹון ָא י ׁשִ ָּרָזא ָדא ִאיהו ָרָזא ִעָלָאה, ַמרִרּבִ ַנת ָהָרָעב. ּ ַהִהיא ׁשְ יָון ְדִאיִהי , ּבְ ּּכֵ
ְלָטא ָמא ַמּבוֵעיה, ׁשָ ֵעי ְלַאְסּתָ ּּבָ ִגין ְדִאי ָלא ָסִתים ֵליה. ּ ּּבְ ָכא רוָחא , ּ ִרים ְלַאְמׁשָ ּּגָ

ְּלַההוא ַוְלָדא ֵמַההוא ִסְטָרא א ְלַההוא ִסְטָר. ּ ְּוָיִהיב דוְכּתָ ּ ַעְלָמאּ י ּבְ ִסְטָרא , א ְלִמְפׁשֵ
א ִסְטָרא ְדקוְדׁשָ ִּדְמָסֲאָבא ּבְ ּ לׁש ָרְגָזה ֶאֶרץ ְוגו)משלי ל(, ִּדְכִתיב, ְּותו ָרָזא. ּ ַחת ׁשָ   .' ּתַ
ך יֹוֵסף ַצִדיָקא ִגין ּכָ ּוּבְ ָּסִליק ְוָסִתים ַמּבוֵעיה, ָרָזא ִדְבִרית, ְּ ַנת ָהָרָעב, ּ ׁשְ ְּדָלא . ּבִ

ַללְלִאְתָעְרָב ֲהָדה ּכְ א, ּא ּבַ ּוְלֵמיַהב ָלה דוְכּתָ ּ ּ ַההוא ִזְמָנא. ּ ח ַמּבוֵעיה ּבְ ּוַמאן ְדַאְפּתַ ּ ּ ּ ּ ,
ִתיב ה ֹיאְכֵלם ְוגו)הושע ה(, ֲּעֵליה ּכְ י ָבִנים ָזִרים ָיָלדו ַעּתָ ָגדו ּכִ ְיָי ּבָ ּ ּבַ ְּדָהא ִאֵלין . 'ּ ּ

ִנים ָזִרים ַוַדאי ִּאְקרון ּבָ ָגדו . ּ ְיָי ּבָ ין. ַּוַדאיּּבַ ָרֵאל ַקִדיׁשִ ָאה חוַלְקהֹון ְדִיׂשְ ך ַזּכָ ִגין ּכָ ּוּבְ ּ ּ ְּ ,
א א ַקִדיׁשָ ְּדָלא ִאְתַחְלפו דוְכּתָ ּ ּ ּ א ְמָסֲאָבא, ּּ דוְכּתָ   .ּּבְ

ִתיב ַנת ָהָרָעב, ְּוַעל ָדא ּכְ בֹוא ׁשְ ֶטֶרם ּתָ ִני ָבִנים ּבְ ּוְליֹוֵסף יָֻלד ׁשְ ְּדָהא ֵמַההוא ִזְמָנא . ּ ּ
ְל ַנת ָהָרָעבְּדׁשָ ים ַמּבוֵעיה ְוָסִליק ְמקֹוֵריה, ָטא ׁשְ ַּאְסּתִ ּ ִנין ְלִסְטָרא , ּ ְּדָלא ְלֵמיַהב ּבְ

א, ְמָסֲאָבא א ְדקוְדׁשָ ְּוָלא ְלַאְחָלָפא דוְכּתָ ּ ּ א ִדְמָסֲאָבא, ּ דוְכּתָ ּּבְ ָאה . ּ ּוָבֵעי ַבר ָנׁש ְלַחּכָ
א ְּלָמאֵריה ְדקוְדׁשָ ּ לֹוט, ּ ד ֵייֵתי ְוִיׁשְ ִדְכִתיב,ּכַ יר ָפָניו )ישעיה ח(,  ּכְ ְסּתִ יִתי ַלְיָי ַהּמַ ּ ְוִחּכֵ

ית ַיֲעֹקב ְוִקִויִתי לֹו   .ִּמּבֵ

  ב''דף רד ע
ִאין ִאינון ַצִדיַקָיא ַּזּכָ ִריך הוא, ּ א ּבְ ְּדָיְדִעין אֹוְרחֹוי ְדקוְדׁשָ ּ ּ ְּוָנְטֵרי ִפּקוֵדי ְדאֹוַרְייָתא , ְּ ּ ּ

הו ְּלֵמיַהך ּבְ לו )ושע ידה(, ִּדְכִתיב. ְ ׁשְ ִעים ִיּכָ ִרים ַדְרֵכי ְיָי ְוַצִדיִקים ֵיְלכו ָבם ופׁשְ י ְיׁשָ ּ ּכִ ּ ּ ּ ּ
ְלֶכם ַהיֹום)דברים ד(, ּוְכִתיב. ָבם ְיָי ֱאלֵהיֶכם ַחִיים ּכֻ ם ַהְדֵבִקים ּבַ ּ ְוַאּתֶ ּּ ג דכתיב ''א ל''ד(. ּ

א לקדשא להו לישראל קודשא בריך הוא בע, דהא). יי(והתקדשתם והייתם קדושים כי קדוש אני 
תא חזי כד סטרא דא שלטא בעלמא ( )בכלא ולא יהא לון בסטרא דמסאבא כלום) ב''דף רד ע(

לא אצטריך ליה לבר נש לאתחזאה בשוקא קמיה בגין דיכיל לנזקא ואתייהיב ליה רשותא 
  .)דלא בעי לאתחזאה קמיה, ותא חזי ביעקב מה כתיב ויאמר יעקב לבניו למה תתראו. לחבלא



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]442דף [ -ּ

א, ְבִגין ָדאּו ָרֵאל ְלִאְתַקָדׁשָ ִריך הוא ַאְזַהר ְלהו ְלִיׂשְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ א ''ד( )כמה דאת אמר(. ְּ
י ָקדֹוׁש ָאִני, )דכתיב ים ּכִ ִריך הוא. ַמאן ָאִני. ִוְהִייֶתם ְקדֹוׁשִ א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ ַּמְלכות , ְּ

א ַמִים ַקִדיׁשָ ַּמְלכוָתא ַאֲחָרא ְדעֹוְבֵדי ֲעב. ּׁשָ ֹּוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹותּ , ִּדְכִתיב. ִאְקֵרי ַאֵחר, ּ
מֹו)שמות לה( א ׁשְ י ְיָי ַקּנָ ֲחֶוה ְלֵאל ַאֵחר ּכִ ּתַ י לא ִתׁשְ   . ּכִ

א ֲחֵזי ְלָטנו ְדַעְלָמא ֵדין, ֲאִני, ְוּתָ ּׁשָ ְלָיא, ְוַעְלָמא ְדָאֵתי, ּ יה ּתַ ְּוֹכָלא ּבֵ ִסְטָרא , ַאֵחר. ּ
ִסְטָרא ְמָסֲאָבאִסְט, ַאֵחר. ְמָסֲאָבא ַהאי ַעְלָמא, ָרא ָאֳחָרא ּבְ ְּוׁשוְלָטנו ִדיֵליה ּבְ ּ ּ ְּוֵלית ֵליה , ּ

לום ַעְלָמא ְדָאֵתי ּכְ ַהאי ֲאִני. ּּבְ ק ּבְ ּוְבִגין ָדא ַמאן ְדִאְתָדּבַ ּ ַעְלָמא , ּ ִּאית ֵליה חוָלָקא ּבְ ּ
  .ֵּדין וְבַעְלָמא ְדָאֵתי

ַהאי ַאֵחר ק ּבְ ּוַמאן ְדִאְתָדּבַ ּ ַעְלָמא , ִּאְתֲאִביד ֵמַההוא ַעְלָמא, ּ ְּוֵלית ֵליה חוָלָקא ּבְ ּ
ַהאי ַעְלָמא. ְדָאֵתי ְּוִאית ֵליה חוָלָקא ּבְ ְמָסֲאבו, ּ ִגין ְדַההוא ַמְלכו ַאֲחָרא עֹוְבֵדי . ּּבִ ּּבְ ּ ּ

ֲּעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות י, ּ ן ּבֵ ְרִדיִנין ְמַמּנָ ֵריִסין ּגַ ה ִאינון ּתְ ּמָ ּּכַ ַהאי , ּהּ ְלָטָאה ּבְ ְּלׁשַ
  .ַעְלָמא

ך ְוְבִגיֵני ּכָ ע ַאֵחר, ּ ַהאי ַדְרָגא, ֱאִליׁשָ ק ּבְ ְּדָנַחת ְוִאְתָדּבַ ִּאְתְטִריד ֵמַההוא ַעְלָמא , ּ
א, ְדָאֵתי ְתיוְבּתָ ְּוָלא ִאְתְייִהיב ֵליה ְרׁשו ְלֶמהַדר ּבִ ּ ְּוַעל ָדא , ְּוִאְתְטִריד ֵמַההוא ַעְלָמא, ּ

  .רִאְקֵרי ַאֵח
ל ִסְטִרין א ִמּכָ ֵעי ַבר ָנׁש ְלִאְתְפָרׁשָ ך ּבָ ִגין ּכָ ּוּבְ ְ ַההוא ִסְטָרא, ּ ֲאָבא ּבְ ְּדָלא ְלִאְסּתָ ּ ,

ַהאי ַעְלָמא וְבַעְלָמא ְדָאֵתי י ּבְ ָרָכה, ְּוַעל ָדא. ְּלִמְזּכֵ ָבע. ְוָדא ְקָלָלה, ָּדא ּבְ ְוָדא , ָּדא ׂשָ
ִהפוָכא ָדא ִמן . ָרָעב ּּכָֹלא ּבְ ּ ּ   .ְוָהא אֹוִקיְמָנא. ָּדאּ

ך ְוְבִגין ּכָ ַנת ָהָרָעב, ּ ַההוא ִזְמָנא ִדׁשְ ּּבְ ׁשוָקא, ּ ֵּלית ֵליה ְלַבר ָנׁש ְלִאְתֲחָזָאה ּבְ ְוָלא , ּ
ָחא ַמּבוֵעיה ְלאֹוָלָדא ְּלִאְפּתְ ִנין ְלֵאל ַאֵחר, ּ ָמר, ְלֵמיַהב ּבְ   .ְוָהא ִאּתְ

ר ְל ּמַ ָאה ִאיהו ַבר ָנׁש ְדִאְסּתַ ַּזּכָ ֹאַרח ְקׁשֹוטּ ִדיר, ְֵמיַהך ּבְ ָמאֵריה ּתָ ָקא ּבְ ּוְלִאְתַדּבְ ּ ּ .
ק)דברים י(, ִּדְכִתיב מֹו )את יי אלהיך תירא אתו תעבד ובו תדבק, וכתיב(. ּ ובֹו ִתְדּבָ ּ וִבׁשְ
ֵבַע ּשָׁ ֵבַע, ּתִ ִתיב. ּובֹו ִתּשָׁ מֹו, ָלא ּכְ ֶּאָלא וִבׁשְ ֵבַע. ּ ָמה ְדאֹוִקיְמָנ, ַמאי ִתּשָׁ ְלֶמֱהֵוי , אּכְ

ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא ק ּבְ ִּמְתְדּבַ ּ.  
ין ְלֵעיָלא ִעָלִאין ַעל ּכָֹלא ְבָעה ַדְרּגִ ּׁשִ ּ ִלימו ִדְמֵהיְמנוָתא, ּ ָּרָזא ִדׁשְ ּ ּ ְבָעה . ּ ְּוָרָזא ְדׁשִ

ְייהו א ִמּנַ ין ִדְלַתּתָ ַּדְרּגִ ְּדִאינון ִחּבוָרא ַחד, ּ ּ וָרא ַחד, ּ ִאֵל, ְּוִקּשׁ ִּאֵלין ּבְ ְלהו ַחד, יןּ ְּלֶמֱהֵוי ּכֻ ּ .
ִתיב ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ ְבַעת ָיִמים י)מלכים א ח(, ּ ְבַעת ָיִמים ְוׁשִ וָרא , ְּוֹכָלא ַחד. ד יֹום'' ׁשִ ְּוִקּשׁ

ֵבַע, ַחד ּשָׁ מֹו ּתִ ִתיב וִבׁשְ ְּוַעל ָדא ּכְ א, ּ ּתָ ִּמְלֵעיָלא וִמּתַ ָאה ִאיהו . ּ א מאן דזכי ''נ(ַּזּכָ

דקודשא . זכאה הוא בעלמא דין ובעלמא דאתי. דשא בריך הוא כדקא יאותלאתדבקא ביה בקו
א ''נ(. )בריך הוא פתח ליה אוצרין טבין קדישין בשעתא דאצטריך לקבלא צלותא כמה דאת אמר

ח ְיָי ְלך ֶאת אֹוָצרֹו ַהטֹוב ֶאת )דברים כח(, )עליה כתיב, ומאן דמייחד אלין באלין ּ ִיְפּתַ ָ

ַמִים אִּאֵלין, ַהּשָׁ ְלהו ַחד. ּ אֹוָצִרין ִדְלֵעיָלא ְוַתּתָ ְבַעת ָיִמים ּכֻ ְבַעת ָיִמים ְוׁשִ ּׁשִ , ִּדְכִתיב. ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]443דף [ -ּ

ַמִים ַמִים, אֹוָצרֹו ַחד. ֶּאת אֹוָצרֹו ַהטֹוב ֶאת ַהּשָׁ ְבָעה )זכריה ד(. ְּוִאיהו ֶאת ַהּשָׁ ְבָעה ְוׁשִ  ׁשִ
  .ְּוִאינון ַחד, ּמוָצקֹות

י יֹוֵס י ִחָייא ְוִרּבִ ַּאְדָהִכי ָחמו ַחד ַבר ָנׁש ְדֲהָוה ָאֵתי, ּי ֲהוו ָאְזֵלי ְבָאְרָחאִּרּבִ ּ ִּמְתַעֵטף , ּ
חֹותֹוי ִעטוָפא ְדִמְצָוה וְכֵלי ַזְייִנין ְקטוִרין ּתְ ּּבְ ּ ּ י ִחָייא. ּ ִרין , ַּבר ָנׁש ֵדין, ָּאַמר ִרּבִ ַחד ִמּתְ

יה ִלים ִאיהו. ִּאית ּבֵ ָאה ׁשְ ָאה , ּאֹו ַזּכָ ֵני ַעְלָמא ִאיהו)את(אֹו ְלַרּמָ   .ּ ּבְ
י יֹוֵסי ִניָנן. ֱּהֵוי ָדן ְלָכל ַבר ָנׁש ִלְזכו, ָּהא ֲחִסיֵדי ֶעְליֹוִנין ָאְמרו, ָּאַמר ֵליה ִרּבִ , ָהא ּתָ
ר ָנׁש ְדָנִפיק ְלָאְרָחא ֵוין ִלְתַלת ִמִלין, ּּבַ ִּיְתּכַ ָלן ִמַיֲעֹקב. ִלְצלֹוָתא, ִלְקָרָבא, ְלדֹורֹון. ּ , ִּמּנָ

ֵווןְּד ָּהא ִלְתַלת ִאֵלין ִאְתּכַ ְרֵמיה ְלדֹורֹון, ּ ָאִזיל , ְוַהאי ַבר ָנׁש. ִלְצלֹוָתא, ִלְקָרָבא, ְּוַזִריז ּגַ
ָאְרָחא ִאיהו יה ִעטוָפא ְדִמְצָוה. ּּבְ ָּהא ּבֵ ּ ֵלי ַזְייִנין. ִלְצלֹוָתא, ּ יה ּכְ יָון . ִלְקָרָבא, ְּוָהא ּבֵ ּכֵ

יה ִּדְתֵרין ִאֵלין ִאית ּבֵ ִליָתאי ָלא ְלִמְרַדף ֲאַבְתָרה,ּּ ּ ּתְ ּ.  

  א''דף רה ע
ְייהו ד ָקִריב ְלַגּבַ ָלם ְוָלא ָאִתיב לֹון, ּּכַ ַּיֲהבו ֵליה ׁשְ י ִחָייא. ּ ָּהא ַחד ֵמִאינון , ָּאַמר ִרּבִ

ֵרין) א''דף רה ע( יה, ּתְ יה ֵלית ּבֵ ְּדִאְתַחְזָיין ְלֶמהֵוי ּבֵ ּ ְרֵמיה , ּּ ְּדָהא ָלא ַאְתִקין ּגַ , ְלדֹורֹוןּ
יה ִליל ּבֵ ָלָמא ּכָ ּוְבדֹורֹון ׁשְ י יֹוֵסי. ּ ְצלֹוֵתיה, ָאַמר ִרּבִ ֵדל ּבִ ּתַ ִּדיְלָמא ִאיהו ִמׁשְ ּ ּ אֹו ַמְרִחיׁש , ּ

ִגין ְדָלא ְיָעַקר ֵליה ְלמוֵדיה ּבְ ּּתַ ּ ּ ּ.  
ֲחָדא ֲהַדְייהו, ַאְזֵלי ּכְ ְּוָלא ַמִליל ַההוא ַבר ָנׁש ּבַ ּ ִמיטו. ּ ּתְ י ְּלָבַתר ִאׁשְ י ִחָייא ְוִרּבִ ּ ִרּבִ

אֹוַרְייָתא ָדלו ּבְ ּתַ ּיֹוֵסי ְוִאׁשְ אֹוַרְייָתא. ּ ְדֵלי ּבְ ּתַ יָון ְדָחָמא ַההוא ַבר ָנׁש ְדֲהוו ִמׁשְ ּּכֵ ּ ּ ּ ָקִריב , ּ
ָלם ְייהו ְוָיִהיב לֹון ׁשְ   .ְּלַגּבַ

ְדּתון ִלי, ַרּבֹוַתי, ָאַמר לֹון ה ֲחׁשַ ּמָ ָל, ּּבְ ד ַיֲהִביּתו ִלי ׁשְ ָאַמר . ְּוָלא ֲאִתיְבָנא ְלכו, םּּכַ
י יֹוֵסי ַתְלמוָדך, ִּדיְלָמא ְצלֹוָתא ֲהֵוית ָאַמר, ֵּליה ִרּבִ ְאֹו ַמְרִחיׁש ּבְ א , ָאַמר לֹון. ּ ּקוְדׁשָ

ִריך הוא ָיִדין ְלכו ְלַכף ְזכו ּּבְ ּ ּ ְ.  
ָאְרָחא. ֲּאָבל ֵאיָמא ְלכו ְחָנא ַחד, יֹוָמא ַחד ֲהֵויָנא ָאִזיל ּבְ ּכַ ְוַאְקִדיְמָנא ,  ַבר ָנׁשַאׁשְ

ָלם יה . ְוִצֵער ִלי, ְוָקם ָעַלי, ְּוַההוא ַגְבָרא ֲהָוה ִלְסִטים. ֵּליה ׁשְ ְפָנא ּבֵ ּקַ ְּוִאְלָמֵלא ְדִאְתּתַ
ָלם, ֵּמַההוא יֹוָמא ָנַדְרָנא. ִאְצָטַעְרָנא ְּדָלא ְלַאְקָדָמא ׁשְ ָאה, ּ ר ְלַבר ָנׁש ַזּכָ ֶּאָלא ִאי . ּבַ
ַקְדִמיָתאְיַדְעָנא ּבֵ ִגין ְדָיִכיל ְלַצֲעָרא ִלי, ּיה ּבְ ֵחיָלא, ּּבְ י ּבְ ף ּבִ ּקַ ִגין ְדָאִסיר . ְוִיַתּתַ ּּבְ

ָלם ְלַבר ָנׁש ַחָייָבא ְּלַאְקָדָמא ׁשְ ִעים)ישעיה מט(, ִּדְכִתיב. ּ לֹום ָאַמר ְיָי ָלְרׁשָ   . ֵאין ׁשָ
א ְדָחֵמיָנא ְלכו ְעּתָ ְּוַהִהיא ׁשַ ָלם ְוָלא ֲאִתיְבָנא ְלכוְּוַיֲהִביּתו ִלי, ּ יְדָנא ְלכו. ּ ׁשְ . ֲּחׁשִ

כו ִמְצָוה ְדִאְתֲחֵזי ְלַבר ִגין ְדָלא ָחֵמיָנא ּבְ ּּבְ ּ ְלמוָדאי. ּ מֹו ֵכן ְמַהַדר ּתַ ַּוֲהֵויָנא ּכְ ֲאָבל . ּ
ִאין א ְדָחֵמיָנא ְבכֹו ְדַאּתון ַזּכָ ּתָ ַּהׁשְ ּ ָנא ֳקָדָמי, ּ ּקְ   .ָהא ָאְרָחא ִמְתּתַ



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]444דף [ -ּ

ָרֵאל ֱאֹלִהים ְלָבֵרי ֵלָבב)תהלים עג(, ַמרָּפַתח ְוֲא א ֲחֵזי. ְ ִמְזמֹור ְלָאָסף ַאך טֹוב ְלִיׂשְ , ּתָ
ָמאָלא ִריך הוא ָעַבד ְיִמיָנא ְוָעַבד ׂשְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ַחד ִאְקֵרי טֹוב ְוַחד . ְלַאְנָהָגא ַעְלָמא, ְּ

ר ָנׁש. ִאְקֵרי ָרע ִליל ּבַ ּוִבְתֵרין ִאֵלין ִאְתּכְ ֹכָלאְוִאְת, ּ   .ְּקִריב ּבְ
ָמאָלא ְּוַההוא ַרע ְדִאיהו ׂשְ ּ ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות, ּ יה ַעּמִ ִלילו ּבֵ ִּאְתּכְ ּ ּ ּ ,

ִסְטָרא ִדְלהֹון א. ְוִאְתְיִהיב ּבְ ִגין ְדִאינון ַעְרֵלי ִלּבָ ּּבְ ָרא, ּ ׂשְ יה, ְוַעְרֵלי ּבִ ֳאָבא ּבֵ ּוְלִאְסּתָ ּ .
ָרֵא ִיׂשְ ִתיבֲאָבל ּבְ ָרֵאל , ל ַמה ּכְ   .)כתיב(ְַאך טֹוב ְלִיׂשְ

ְּוִאי ֵתיָמא ְלֻכְלהו ֲהֵדי ַההוא ָרע. ָלאו, ּ ֶּאָלא ְלִאינון ְדָלא ִאְסַתֲאֵבי ּבַ ּ ּ ְלָבֵרי , ִּדְכִתיב. ּ
ִגין ְדָדא טֹוב ְוָדא ַרע. ֵלָבב ְלחֹוַדְייהו. ּּבְ ָרֵאל ּבִ ין עֹוְבֵדי ֲעבֹו, ּטֹוב ְלִיׂשְ ַדת ְוַרע ְלַעּמִ

ּּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ָרֵאל. ּ יה, ְַאך טֹוב ְלִיׂשְ ָקא ּבֵ ִגין ְלִאְדּבָ ָרֵאל. ּּבְ קו ִיׂשְ ּוְבַהאי ִאְתַדּבָ ּ ּ ,
ָרָזא ִעָלָאה ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא, ּּבְ   .ְּלֶמֱהֵוי ּכָֹלא ַחד, ּּבְ

י יֹוֵסי ִאין ֲאַנן, ָאַמר ִרּבִ ך, ַזּכָ ָנא ּבָ ׁשְ ּבַ ְְדָלא ׁשַ ןְוָהא . ּ ְדָרך ְלַגּבָ ִריך הוא ׁשַ א ּבְ ְקוְדׁשָ ְּ ּ ּ .
י יֹוֵסי ָרֵאל, ָאַמר ִרּבִ ִגין ְדטֹוב הוא ְלִיׂשְ ּּבְ ַעְלָמא ֵדין , ּ ָרֵאל ִאית לֹון חוָלָקא ּבְ ִּיׂשְ
ֵעיָנא ֵחיזו ְיָקָרא. ּוְבַעְלָמא ְדָאֵתי ָמה ִדְכִתיב. ְּלֶמחֵמי ֵעיָנא ּבְ ַעִי)ישעיה נב(, ּּכְ י ַעִין ּבְ ן  ּכִ

ׁשוב ְיָי ִציֹון ִּיְראו ּבְ ּ רוך ְיָי ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן. ּ ְּבָ   פרשת ויגש )כ פרשת מקץ''ע(: ּ
ׁש ֵאָליו ת ַוִיּגַ ָּפָרׁשַ ּ  

  ב''דף רה ע
ׁש ֵאָליו ְיהוָדה ְוגו ַּוִיּגַ י ֶאְלָעָזר ָפַתח', ּ י ַאְבָרָהם לא )ישעיה סג(, ִּרּבִ ה ָאִבינו ּכִ י ַאּתָ ּ ּכִ

ה הָּיְדָענו  יֶרּנו ַאּתָ ָרֵאל לא ַיּכִ ֶמך' ְּוִיׂשְ ָָאִבינו גֹוֲאֵלנו ֵמעֹוָלם ׁשְ ּ ַּהאי ְקָרא אוְקמוָה. ּ ּ ,
א ֲחֵזי ִריך הוא ַעְלָמא, ֲאָבל ּתָ א ּבְ ָרא קוְדׁשָ ד ּבָ ּּכַ ל יֹוָמא ְויֹוָמא, ְּ א , ּכָ ָעִביד ֲעִביְדּתָ

ְדָקא ָחֵזי ָמה ְדִאְצ. ּכְ ָכל יֹוָמא ְויֹוָמא ּכְ ִתיָתָאה ְוִאְצְטִריך . ְְטִריךּבְ יָון ְדָאָתא יֹוָמא ׁשְ ְּכֵ ּ
יה, ְלִמְבִרי ָאָדם דף (ַּהאי ָאָדם ְדַאּתְ . )קמי קודשא בריך הוא(ָאְמָרה . ָּאַתת אֹוַרְייָתא ַקּמֵ

ֵעי ְלִמְבֵרי) ב''רה ע ך, ּבָ ָזא ַקּמָ ין הוא ְלַאְרּגָ ְַזּמִ ִּאְלָמֵלא ָלא ַתֲאִריך רוְגָזא. ּ ּב ֵליה ַט, ְ
ֵרי ִריך הוא. ְּדָלא ִיְתּבְ א ּבְ ָּאַמר ָלה קוְדׁשָ ּ ָנא ִאְתְקֵריָנא ֶאֶרך ַאַפִים, ְּ ְּוִכי ְלַמּגָ ְ.  

ֵרי, ֶּאָלא אֹוַרְייָתא ִאְתּבְ ְכַלל, ּּכָֹלא ּבְ ּתַ אֹוַרְייָתא ִאׁשְ ָרא . ְּוֹכָלא ּבְ ִגין ְדַעד ָלא ּבָ ּּבְ
ִריך הוא ַעְלָמא א ּבְ ּקוְדׁשָ יהַאְתָי, ְּ ל ַאְתָוון ַקּמֵ ל ַחד ְוַחד ְלַמְפֵרַע, ּין ּכָ   .ְּוָעאלו ּכָ

יה. ו''ָעֳאַלת תי י ַעְלָמא, ָּאְמָרה ַקּמֵ ְְרעוָתך ְלִמְבֵרי ּבִ ְְדָבך ְזִמיִנין , ָּאַמר ַלה ָלאו, ּ ּ
ה ַצִדיַקָיא ְלֵמיַמת ּמָ יו ַעל ִמְצחֹות ָהֲאָנׁשִ)יחזקאל ט(, ִּדְכִתיב, ּּכַ . 'ים ְוגו ְוִהְתֵויָת ּתָ

ֵחלו, ְוָתִניָנן י ּתָ ְקָדׁשִ ִּדְכִתיב וִמּמִ ּ ּ י. ּּ ְקָדׁשִ ְקֵרי ִמּמִ י, ַּאל ּתִ ֶּאָלא ִמְמקוָדׁשַ ּ ך ַעְלָמא . ּ ְוְבִגין ּכָ ּ
ך ֵרי ּבָ   .ְָלא ִיְתּבְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]445דף [ -ּ

ַלת ַאְתָוון י, ָּעאלו ּתְ ְלחֹודֹוי, ׁש''ֵרי, ף''ּקו, ן''ׁשִ ל ַחד ְוַחד ּבִ ָּאַמר ְלהו קוְד. ּכָ ּ א ּ ׁשָ
ִריך הוא ּּבְ כו ַעְלָמא, ְ ַדאי ְלִמְבֵרי ּבְ ָּלאו ַאּתון ּכְ ֶקר, ּ כו ׁשֶ ְּדָהא ַאּתון ַאְתָוון ְדִאְתְקֵרי ּבְ ּ ּ ּ ,

אי ַדאי ְלֵמיַקם ַקּמַ ֶקר ָלאו ִאיהו ּכְ ְּוָהא אוְקמוָה, ְּוׁשֶ ּ.  
ְּוָעלו פ ְלהו, י''א צד''ּ ְּוֵכן ּכֻ ַּעד ְדָמטו ַאְתָוון ְלָאת כ, ּ יָון ְדָנַחת ּכ. ף''ּ ף ֵמַעל ''ּּכֵ

ְתָרא ֵאי כו, ּכִ ִּאְזַדְעָזעו ִעָלֵאי ְוַתּתָ ּ י', ּ ָאת ּבֵ ָלא ּבְ ַּעד ְדִאְתַקֵיים ּכְ ְּדִאיהו ִסיָמן , ת''ּ ּ
ָרָכה ֵרי, ּבְ ְכַלל ַעְלָמא ְוִאְתּבְ ּתָ ּוֵביה ִאׁשְ ּ.  

א ְדָכל ''ְּדאל, ְוִאי ֵתיָמא ּף ִאיהו ֵריׁשָ ִגין . ּ ָיאֹות ִאיהו)לאו(,  ַאְתָוון)אינון(ּ ֶּאָלא ּבְ
יה ָארור  ְּדִאְתְקֵרי ּבֵ ּ יה ַעְלָמא. )ובגין דאתקרי בה ארור(ּ ֵרי ּבֵ ּוְבִגין ָדא ָלא ִאְתּבְ ּ ַאף ַעל , ּ

ב ְדאל ּף ִאיהו ָאת ְדָרָזא ִעָלָאה''ּּגַ ּ א ְלִסְטָרא ָאֳחָרא ְדִאְקֵרי . ּ ִגין ְדָלא ְלֵמיַהב דוְכּתָ ּּבְ ּ ּ ּ
יה ַעְלָמאָל, ָּארור ֵרי ּבֵ ֵבי. ּא ִאְתּבְ ְכַלל ּבְ ּתַ ֵרי, ת ַעְלָמא''ְוִאׁשְ ּוֵביה ִאְתּבְ ּ.  

א ֲחֵזי ה ָאִבינו, ּתָ י ַאּתָ ִגין ְדַהאי ַעְלָמא, ּּכִ ֵרי, ּּבְ ְכַלל ְוִאְתּבְ ּתַ א ִאׁשְ ַהאי ַדְרּגָ ּוַבר . ּבְ
ֵרי יה ִאְתּבְ י ַאְבָרָהם ֹלא. ְוָנַפק ְלַעְלָמא, ַּנׁש ּבֵ ב ְדֵביה ִקיוָמא , ּ ְיָדָענוּכִ ְּדָהא ַאף ַעל ּגַ ּ ּ ּּ

ַדל ֲעָלן. ְדַעְלָמא ּתַ ָמֵעאל, ָּלא ִאׁשְ ַדל ַעל ִיׁשְ ּתַ ָמה ְדִאׁשְ ּ לו )בראשית יז(, ְּדָאַמר. ּּכְ
ָמֵעאל ִיְחֶיה ְלָפֶניך יֶרּנו. ִָיׁשְ ָרֵאל ֹלא ַיּכִ ְרָכאן ְדִאְצְטִריך ְלָב, ְּוִיׂשְ ִגין ְדָכל ּבִ ְּבְ ּ ְרָכא ּ

ְלהו, ִלְבנֹוי א ְלָבְרָכא ּכֻ ַבק ְלַהאי ַדְרּגָ ּׁשָ ּ.  
ה ה ִדיר ְלָבְרָכא, ָּאִבינו' ַאּתָ ָחא ֲעָלן, ְּדָהא ַאְנּתְ ָקְייַמת ֲעָלן ּתָ ּגָ א , ּוְלַאׁשְ ַאּבָ ּכְ

ָכל ַמה ְדִאְצְטִריך לֹון ִנין ּבְ ח ַעל ּבְ ּגַ ְְדַאׁשְ ֶמך. ּ ָּגֹוֲאֵלנו ֵמעֹוָלם ׁשְ , ַּאְנּתְ הוא גֹוֵאלְּדָהא , ּ
ְלָאך ַהּגֹוֵאל ְְדָהִכי ִאְתְקֵרי ַהּמַ ֶמך. ּ ְָוָדא גֹוֲאֵלנו ֵמעֹוָלם ׁשְ ֶמך ַוַדאי, ּ ּׁשְ ִניָנן. ָ ֵאין , ּתָ

אוָלה ִלְתִפָלה ין ּגְ ַּמְפִסיִקין ּבֵ ּ ל ֹראׁש, ּ ל ַיד ִלְתִפָלה ׁשֶ ִפָלה ׁשֶ ין ּתְ ָמה ְדָלא ַמְפִסיִקין ּבֵ ּּכְ ּ .
ֶּמחֵזי ְדֹכָלא ַחדְּדָבֵעי ְל ְּוָהא אוְקמוָה, ּ ּ.  

אֹוַרְייָתא י ְיהוָדה ֲהוו ַיְתֵבי ֵליְלָיא ַחד ְוָלָעאן ּבְ י ִיְצָחק ְוִרּבִ ִּרּבִ י . ּ י ִיְצָחק ְלִרּבִ ָאַמר ִרּבִ
ִריך הוא ַעְלָמא, ְּיהוָדה א ּבְ ָרא קוְדׁשָ ִניָנן ְדַכד ּבָ ָּהא ּתָ ּ ַגְו, ְּ ָאה ּכְ ּתָ וָנא ֲעַבד ַעְלָמא ּתַ

ְּוֹכָלא ָדא ָלֳקֵבל ָדא. ְּדַעְלָמא ִעָלָאה ּ ּ ְוִאיהו ְיָקֵריה )א ציין זה למהוי דא לקבל דא''ד(. ּ ּ
א   .ְלֵעיָלא ְוַתּתָ

י ְיהוָדה ָּהִכי הוא ַוַדאי, ָּאַמר ִרּבִ ּוָבָרא ָאָדם ַעל ּכָֹלא. ּ  )ישעיה מ(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ
יִתי ֶאֶרץ ְוָאָדם ָראִתיָאֹנִכי ָעׂשִ יִתי ֶאֶרץ ַוַדאי.  ָעֶליָה ּבָ יִתי . ָּאֹנִכי ָעׂשִ ַמאי ַטְעָמא ָעׂשִ

ָראִתי, ֶאֶרץ ִגין ְדָאָדם ָעֶליָה ּבָ ְּדִאיהו ִקיוָמא ְדַעְלָמא, ּּבְ ּ ִלימו ַחד, ּ ׁשְ ְּלֶמֱהֵוי ּכָֹלא ּבִ ּ.  

 



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]446דף [ -ּ

 ] בשנה57יום [סדר הלימוד ליום כז חשון 
ַמִים ְונֹוֵטיֶהם רֹוַקע ָהָאֶרץ ' ה ָאַמר ָהֵאל ה ּכֹ)ישעיה מב(, ָּפַתח ְוָאַמר ּבֹוֵרא ַהּשָׁ

ה ָמה ָלָעם ָעֶליָה ְורוַח ַלהֹוְלִכים ּבָ ְּוֶצֱאָצֶאיָה נֹוֵתן ְנׁשָ ַּהאי ְקָרא אוְקמוָה. ּ ּכֹה , ֲאָבל, ּ
ַמִים ְונֹוֵטיֶהם' ָאַמר ָהֵאל ה ִריך הוא ְלֵעיָלא , ּבֹוֵרא ַהּשָׁ א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ ְּדִאיהו . ְלֵעיָלאְּ ּ
ַמִים ָכל ִזְמָנא, ּבֹוֵרא ַהּשָׁ ִדיר ּבְ ָּדא ַאְרָעא , רֹוַקע ָהָאֶרץ ְוֶצֱאָצֶאיָה. ְּוַאְתִקין ֵליה ּתָ

א ָמה ָלָעם ָעֶליָה. ְּצרֹוָרא ְדַחֵיי, ַּקִדיׁשָ ָמה ְוגו)הארץ(. נֹוֵתן ְנׁשָ ּ ָדא ִהיא ְדַיֲהָבה ְנׁשָ ּ'.  
י ִיְצָחק ָּלא ִאיהו ְלֵעיָלאּכֹ, ָאַמר ִרּבִ ָמָתא ְדַחֵיי, ּ ן ָנְפָקא ִנׁשְ ּמָ ְּדָהא ִמּתַ . ְלַהאי ֶאֶרץ, ּ

ָמָתא ְלֵמיַהב ְלֹכָלא, ְוַהאי ֶאֶרץ ִגין ְדַההוא ָנָהר ְדָנִגיד ְוָנִפיק. ָּנְקָטא ִנׁשְ ּּבְ ּ ִּאיהו ָיִהיב , ּ
ָמִתין ְלַהאי ֶאֶרץ   .ּא ְלֹכָלאְּוִאיהו ָנְקָטא לֹון ְוָיֲהָב, ְוָעִייל ִנׁשְ

א ֲחֵזי ִריך הוא ֵליה ְלָאָדם, ּתָ א ּבְ ָרא קוְדׁשָ ד ּבָ ּּכַ ּ ע ִסְטִרין , ְּ ַּאְכִניׁש ַעְפֵריה ֵמַאְרּבַ
א. ְּדַעְלָמא א ְלַתּתָ ֲאַתר ְדַמְקְדׁשָ ְרֵמיה ּבְ ְּוֲעַבד ּגַ ּ י , ּ ָמָתא ְדַחֵיי ִמּבֵ יך ֲעֵליה ִנׁשְ ְּוַאְמׁשִ ּ ְ

א ְלֵעיָלא   .ַּמְקְדׁשָ

  א'' עדף רו
ין ְתַלת ַדְרּגִ ִליָלא ּבִ ָמָתא ִאיִהי ּכְ ָמָהן ִאינון ) א''דף רו ע(ְּוַעל ָדא , ְּוִנׁשְ ַלת ׁשְ ּּתְ

ָמָתא ַגְווָנא ְדָרָזא ִעָלָאה, ְלִנׁשְ ָמ, ַח''ּרו, ׁש''ֶנֶפ. ּּכְ ָּהא אוְקמוָה ְדִאיִהי , ֶנֶפׁש. ה''ְנׁשָ ּ ּ
ָאה ִמּכָֹלא ּתָ ִּאיהו ִקיוָמ, ּרוַח. ּּתַ ְלָטא ַעל ֶנֶפׁשּּ א ִעָלָאה ֲעָלה, ּא ְדׁשָ ְּוִאיהו ַדְרּגָ ְלָקְייָמא , ּּ

ְדָקא ָחֵזי ֹכָלא ּכְ ֲּעָלה ּבְ ָמה. ּ ִּאיִהי ִקיוָמא ִעָלָאה ַעל ּכָֹלא, ְנׁשָ ּ ּ ְלָטא ַעל ּכָֹלא, ּ א , ְּוׁשָ ַּדְרּגָ
ְלהו א ִעָלָאה ַעל ּכֻ ַּקִדיׁשָ ּּ ּ.  

ין ַלת ַדְרּגִ ְּוִאֵלין ּתְ ִל, ּ אּכְ ְבֵני ָנׁשָ הו ּבִ ְּלִאינון ְדָזָכאן ְלפוְלָחָנא ְדָמאֵריהֹון, ּיָלן ּבְ ּ ּ ְּדָהא . ּ
יה ֶנֶפׁש ַקְדִמיָתא ִאית ּבֵ ר ָנׁש, ּּבְ ה ּבַ ָנא ּבָ ּקָ א ְלִאְתּתַ ּקוָנא ַקִדיׁשָ ְּוִאיהו ּתִ ּ ּ ר . ּ יָון ְדָאֵתי ּבַ ּּכֵ

ַהאי ַדְרָגא ָאה ּבְ ן ְל, ָּנׁש ְלִאְתַדּכָ ּקַ רוַחִאְתּתַ ִּאְתַעְטָרא ּבְ ְרָיא . ּ א ְדׁשָ א ַקִדיׁשָ ְּדִאיהו ַדְרּגָ ּ ּ ּ
ר ָנׁש יה ּבַ ַּעל ֶנֶפׁש ְלִאְתַעְטָרא ּבֵ   .ַּההוא ְדָזֵכי, ּ

הו ַלק ּבְ יָון ְדִאְסּתַ ּּכֵ ֶנֶפׁש ְורוַח, ּּ ְדָקא ְיאות, ּּבְ פוְלָחָנא ְדָמאֵריה ּכְ ן ּבְ ּקַ ְּוָעאל ְוִאְתּתַ ּ ּ .
ְרָיא  ֵדין ׁשַ ָמהּכְ א. ֲּעֵליה ְנׁשָ א ִעָלָאה ַקִדיׁשָ ַּדְרּגָ ְלָטא ַעל ּכָֹלא, ּּ ְּדׁשָ ִגין ְלִאְתַעְטָרא . ּ ּּבְ

א א ִעָלָאה ַקִדיׁשָ ַדְרּגָ ּּבְ ִליָמא ְדֹכָלא. ּ ּוְכֵדין ִאיהו ׁשְ ּ ּ ָכל ִסְטִרין, ּ ִלים ּבְ ַעְלָמא , ׁשְ י ּבְ ְלִמְזּכֵ
א ּבְ. ְדָאֵתי ְּוִאיהו ְרִחיָמא ְדקוְדׁשָ ּ ִּריך הואּ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ְ  ְלַהְנִחיל אֹוֲהַבי )משלי ח(, ּכְ

הו, ַּמאן ִאינון אֹוֲהַבי. ֵיׁש א ּבְ ָמָתא ַקִדיׁשָ ִּאֵלין ִאינון ְדִנׁשְ ּ ּ ּ ּ.  
י ְיהוָדה ִתיב, ָּאַמר ִרּבִ ַאָפיו )בראשית ז(, ִאי ָהִכי ָהא ּכְ ַמת רוַח ַחִיים ּבְ ר ִנׁשְ ּ ּכֹל ֲאׁשֶ ּ ּ

ָּהִכי הוא ַוַדאי, ּר ֵליהָאַמ. 'ְוגו הו. ּ ַאר ּבְ ּתָ ְּדָהא ָלא ִאׁשְ ּ.  

  )סימן כ(השלמה מההשמטות 



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]447דף [ -ּ

ֲחַרָבה ֵמתו ר ּבְ ל ֲאׁשֶ ַאָפיו ִמּכָ ַמת רוַח ַחִיים ּבְ ר ִנׁשְ ל ֲאׁשֶ ּּכָ ּּ י ִחָייא ְלר. ּ ַאל ַרּבִ א ' ּׁשָ ַאּבָ
ַבר ָנׁש ַעד ְדִאְס ָמָתא ָלא ֲעְייָלא ּבְ ֲּאַמְרּתון ְדִנׁשְ ִריך הוא ּ א ּבְ פוְלָחָנא ְדקוְדׁשָ ָלת ּבְ ַּתּכְ ּ ּ ְּ

ָמָתא ּוְכֵדין ֵליֱהֵוי ֵליה ַהִהיא ִנׁשְ א ַמַעְלָיא ַעל ּכָֹלא ִאם . ּ ָמָתא ִהיא ַקִדיׁשָ ְּוַאְמִריתון ְדִנׁשְ ּ ּ
ַמת רוַח ַחִיים ְוגֹו ר ִנׁשְ ל ֲאׁשֶ ן ַמאי הוא ְדָאַמר ְקָרא ּכָ ּּכֵ ּ ּ ָמָתאּהֹוִאיל ַוֲהָוה ְלהו', ּ ,  ִנׁשְ

ָזָבא ּתֵ יֵדיה. ֲּהָוה ְלהו ְלִאׁשְ   .ָּלא ֲהָוה ּבִ
ְיילוָה ְלר ָּאתו ׁשָ ך הוא' ּ ְמעֹון ָאַמר ְלהו ּכַ י ׁשִ ַרּבִ ֶּאְלָעָזר ּבְ ְּוָהא ְקָרא ְמַסֵייַע ֵליה , ְּ ּ

ר ָנׁש ְדַיֲעִביד)הוה(ְדִכי ֲאָתא טֹוָפָנא ָלא ַחָזא , )אבא(ְדַהִכי ָאַמר ֲאבֹוי  ִריך ּ ּבָ א ּבְ ְ קוְדׁשָ ּ
ִגיֵניה ּהוא ּבְ ֵתיהֹון ְדָלא ֲהָוה . ֶּאָלא ֹנַח, ּ ָנא ֲעֵליהֹון ְוַעל ּבָ ּוְזכוֶתיה ָלא ֲהָוה ֶאָלא ְלַאּגָ ּ ּ ּ

גֹון ֲחנֹוך ֶיֶרד ַדֲהוו  ִאין ְבַקְדִמיָתא ּכְ ל ָדָרא ְוִאיּנון ַדֲהוו ַזּכָ ָנא ַעל ּכָ ך ְלַאּגָ ל ּכַ ְּזכוֵתיה ּכָ ּ ּ ּ ְּ ְ

אְּלהו ְמָתא ַקִדיׁשָ א ֵמתו, ּ ִנׁשְ ַחְרּבָ ִגיֵניהֹון ּבְ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ד קוְדׁשָ ְּוַחְזָייאן ְלֶמְעּבָ ּ ְּ ְּוַהְיינו . ּ
הֹון ְוָלא ֵתיָמא  א ֲהָוה ּבְ ַמָתא ַקִדיׁשָ ַאָפיו ִאינון ְדִנׁשְ ַמת רוַח ַחִיים ּבְ ר ִנׁשְ ל ֲאׁשֶ ְּדָאַמר ּכָ ּ ּ ּּ ּ

ט ְּדַעל ִאינון ַדֲהוו ּבְ ֲחַרָבה ֵמתו, ֹוָפָנא ָאַמרּ ר ּבְ ל ֲאׁשֶ ֶּאָלא ֲאָתא ְקָרא ְוָאַמר ִמּכָ עד (: ּ

  )כאן מההשמטות

א ָמָתא ַקִדיׁשָ הו ִנׁשְ ל ִאינון ְדֲהוו ּבְ ִּמּכָ ּ ּ ּ גֹון ֲחנֹוך. ּ ֶּיֶרד ְוֻכְלהו ַצִדיַקָיא, ְּכְ ּ ּ ִגין ַלֲאָגָנא , ּ ּבְ
ִגיַנְייה, ַעל ַאְרָעא ֵצי ּבְ ּתֵ ַאָפיו , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּוְּדָלא ִיׁשְ ַמת רוַח ַחִיים ּבְ ר ִנׁשְ ּּכֹל ֲאׁשֶ ּ ּ

ָחָרָבה ֵמתו ר ּבֶ ָלקו ֵמַעְלָמא. ִּמּכֹל ֲאׁשֶ ָבר ֵמתו ְוִאְסּתַ ּּכְ הֹון ַמאן ְדָיִגין , ּּ ַאר ִמּנְ ּתָ ְּוָלא ִאׁשְ
ַההוא ִזְמָנא   .ַּעל ַעְלָמא ּבְ

א ֲחֵזי ין, ּתָ ּּכָֹלא ִאינון ַדְרּגִ ּ ּ ִאֵלין ַעל ִאֵלין,ּ ָמ, ַח''ּרו, ׁש''ֶנֶפ. ּ א ַעל . ה''ְנׁשָ ַּדְרּגָ
א ַקְדִמיָתא. ַּדְרּגָ ְדָקֲאָמָרן, ֶנֶפׁש ּבְ ָאה ּכִ ּתָ א ּתַ ְרָיא ַעל ֶנֶפׁש , ּרוַח ְלָבַתר. ְוִאיִהי ַדְרּגָ ְּדׁשַ

ָמה. ְּוָקְייָמא ֲעָלה א ְדָסְלָקא ַעל ּכָֹלא, ְנׁשָ ַּדְרּגָ ְּואוְקמוָה, ּ ּ.  
ָּדא ֶנֶפׁש ָדִוד, ֶנֶפׁש ָלא ֶנֶפׁש ֵמַההוא ָנָהר ְדָנִגיד ְוָנִפיק, ּ ְּוִאיִהי ְדָקְייָמא ְלַקּבְ , ּרוַח. ּ

א ָּדא רוַח ְדָקְייָמא ֲעֵליה ְדַנְפׁשָ ּ ּ ּ רוַח, ּ ְּוֵלית ִקיוָמא ְלֶנֶפׁש ֶאָלא ּבְ ּּ ְרָיא . ּ ְּוָדא ִאיהו רוַח ְדׁשַ ּ ּ
א וַמָיא ין ֶאּשָׁ ּּבֵ ָזן ַהאי ֶנֶפׁשּוֵמ, ּ   .ָהָכא ִאּתְ

ָמה, ּרוַח א אֹוֲחָרא ִעָלָאה ְדִאְקֵרי ְנׁשָ ִקיוָמא ְדַדְרּגָ ָּקְייָמא ּבְ ּּ ן ָנְפֵקי ֶנֶפׁש , ּ ּמָ ְּדָהא ִמּתַ
ָזן רוַח. ְּורוַח ן ִאּתְ ּמָ ֵדין ָנְטָלא ֶנֶפׁש, ְּוַכד ָנִטיל רוַח. ִּמּתַ ְּוִאְתְקִריבו ָדא . ְּוֹכָלא ַחד, ּכְ ּ
ָד רוַח. אּבְ ָמה, ֶּנֶפׁש ִאְתְקִריב ּבְ ְנׁשָ   .ְּוֹכָלא ַחד, ְּורוַח ִאְתְקִריב ּבִ

א ֲחֵזי ׁש ֵאָליו, ּתָ ַעְלָמא, ַּוִיּגַ א ְדַעְלָמא ּבְ ְקרוְבּתָ ָדא ְלֶמהֵוי ּכָֹלא , ּּתִ ְּלִאְתַאֲחָדא ָדא ּבְ ּ
ִגין ִדְיהוָדה ִאיהו ֶמֶלך ְויֹוֵסף ֶמֶלך. ַחד ְּבְ ְ ּ ּ ָדאִּאְתְקִריבו. ּ ָדא,  ָדא ּבְ ְּוִאְתֲאִחידו ָדא ּבְ ּ.  

י ְיהוָדה ָפַתח ְוָאַמר ִּרּבִ ה ַהְמָלִכים נֹוֲעדו)תהלים מח(, ּ י ִהּנֵ ָּדא ְיהוָדה ְויֹוֵסף, ּ ּכִ ִגין . ּ ּבְ
ְּדַתְרַווְייהו ְמָלִכים ֲחָדא, ּ ְרַווְייהו ּכָ ָחא ּתַ ָדא ְלִאְתַווּכְ ְּוִאְתְקִריבו ָדא ּבְ ּ ִגין ִד. ּ ְּיהוָדה ּּבְ

ִבְנָיִמן יה ּבְ יה, ִּאְתָעֵרב ּבֵ יה ְדֲאבֹוי ּבֵ ְּוֲהָוה ָעֵרב ְלַגּבֵ ּ ַהאי ַעְלָמא וְבַעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ְוַעל . ּּבְ
יה ְדיֹוֵסף ָּדא ִאְתְקִריב ַקּמֵ ּ יה ַעל ִעְסָקא ְדִבְנָיִמן, ּ ָחא ִעּמֵ ִנדוי, ְּלִאְתַווּכְ ְּדָלא ְלֶמהֵוי ּבְ ּ ּ .



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]448דף [ -ּ

ַהאי ַעְלָמא  ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ּוְבַעְלָמא ְדָאֵתיּבְ ּ ָאֹנִכי ֶאֶעְרֶבּנו ִמָיִדי )בראשית מג(, ּכְ ּ
ל ַהָיִמים יו ְלָפְניך ְוָחָטאִתי ְלָאִבי ּכָ ְגּתִ ּנו ִאם לא ֲהִביאֹוִתיו ֵאֶליך ְוִהּצַ ׁשֶ ַבּקְ ּּתְ ָ ָ ַהאי . ּ ּבְ

  .ַּעְלָמא וְבַעְלָמא ְדָאֵתי
ָל, ְּוַעל ָדא ה ַהּמְ י ִהּנֵ ִּכים נֹוֲעדו ָעְברו ַיְחָדיוּכִ ּ ֲחָדא, ּ ָדא , ִּאְתְרִגיזו ּכְ יזו ָדא ּבְ ְּוִאְתְרּגִ ּ

ִגיֵניה ְדִבְנָיִמן ּּבְ ִתיב. ּ ם, ַמה ּכְ ָמהו ִנְבֲהלו ֶנְחָפזו ְרָעָדה ֲאָחָזַתם ׁשָ ן ּתָ ה ָראו ּכֵ ֵּהּמָ ּ ּ ְלָכל , ּּ
ן ּמָ ִּאינון ְדֲהוו ּתַ ּ   .)לכלהו שאר שבטין דהוו תמן(. ּ
יֹוֵלָדה ִגין ְדֲהוו ַדֲחִלין, ִּחיל ּכַ ּּבְ ּ ִגיֵניה ְדִבְנָיִמן, ְּלָקְטָלא וְלִאְתְקָטָלא, ּ ְּוֹכָלא ּבְ ּ א ''ד(. ּ

ִגיֵניה ִדיהוָדה)ציין זה מה כתיב כן תמהו נבהלו נחפזו וכלא בגיניה ן ּבְ ּ ְדָהא יֹוֵסף ִאְזַדּבַ ּ ּ ּ ּ ,
א ִאְתָעַר. ְוִאְתֲאִביד ֵמֲאבֹוי ּתָ ִבְנָיִמיןְוַהׁשְ יה ּבְ ׁש . ְּוָדִחיל ְדָלא ִיְתֲאִביד, ּב ּבֵ ך ַוִיּגַ ּוְבִגין ּכָ ְ ּ

  .ֵּאָליו ְיהוָדה
ָלִכים נֹוֲעדו, ָּדָבר ַאֵחר ה ַהּמְ י ִהּנֵ ָּדא ְיהוָדה ְויֹוֵסף, ּּכִ נו )ב''דף רו ע(, ּ ּ ְדִאְזַדּמְ ּ ּ

ָחא ָדא ִעם ָדא ְּלִאְתַוּכְ ְרַווְייהו, ּ ָחא ּתַ ֲחָדאְּלִאְתַוּכְ ִגין ִדיהוָדה ֲהָוה ֶמֶלך.  ּכְ ְּבְ ּ ְויֹוֵסף ֲהָוה , ּ
ָחא ָדא ִעם ָדא, ְֶמֶלך ֲחָדא ְלִאְתַוּכְ ְּוַתְרַווְייהו ָאתו ּכְ ּ ּ ְנָיִמן. ּ ְנָיִמן, ָּדא ַעל ּבִ   .ְוָדא ַעל ּבִ

ָלִכים ה ַהּמְ י ִהּנֵ י ְיהוָדה, ּכִ ד ְרעוָתא ְּדָהא , ָּרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא ָהָכא, ָּאַמר ִרּבִ ּּכַ
ח ּכַ ּתַ ֲחָדא, ִאׁשְ וָרא ִאְתַעַטר ּכְ ְּוִקּשׁ ֲחָדא, ּ ָנן ּכְ ֲחָדא ְוִאְזַדּמְ ָרן ּכְ ֵרין ָעְלִמין ִמְתַקּשְׁ ֵדין ּתְ . ּּכְ

ָחא אֹוָצָרא ַגֵויה, ָּדא ְלַאְפּתָ ָטא וְלִמְכַנׁש ּבְ ְּוָדא ְלַלּקְ ּ ָלִכים נֹוֲעדו. ּ ה ַהּמְ י ִהּנֵ ּוְכֵדין ּכִ ּ ,
ֵרי יןּתְ ָאה, ּן ָעְלִמין ַקִדיׁשִ ּתָ   .ַּעְלָמא ִעָלָאה ְוַעְלָמא ּתַ

ָּעְברו ַיְחָדיו ֲחָדא, ָּרָזא ְדִמָלה, ּ ָרן ּכְ ֵדין ָעְברו ַיְחָדיו, ְּדַכד ִמְתַחּבְ ּּכְ ִגין ְדָכל ִחיוִבין . ּ ּּבְ ּּ
ְפָיא ֲחָדא, ְּדַעְלָמא ָלא ִאְתַעְבָרן ְלִאְתּכַ ָרן ּכְ  ְועֹוֵבר ַעל )מיכה ז(, ִדְכִתיבּכְ. ַּעד ְדִמְתַחּבְ

ע ְּוַעל ָדא ָעְברו ַיְחָדיו. ֶּפׁשַ ּ ָפרו, ָּעְברו. ּ ִּאינון חֹוִבין ִאְתּכַ ל ַאְנִפין . ּּ ִגין ְדָהא ְכֵדין ּכָ ּּבְ ּ
  .ְּוָכל חֹוִבין ִאְתֲעָברו, ְנִהיִרין

י ִחָייא ָאַמר ָנא ִאיהו, ִּרּבִ ָּרָזא ָדא ְבִתּקוָנא ְדָקְרּבָ ּ ָנא ִאְתְקִריב ְוֹכָלא ְּדָה. ּ ד ָקְרּבָ ּא ּכַ
ְפִקין ְדָקא ָחֵזי ֵליה, ִּמְסּתַ ֲחָדא, ְּוָכל ַחד ְוַחד ּכְ ר ּכָֹלא ּכְ ֵדין ִאְתַקּשַׁ , ְּוָכל ַאְנִפין ְנִהיִרין. ּּכְ

ח ּכַ ּתַ וָרא ַחד ִאׁשְ ֲחָדא. ְּוִקּשׁ נו ּכְ ָלִכים נֹוֲעדו ְוִאְזַדּמְ ּוְכֵדין ַהּמְ ּ ּ , ַעל חֹוִביןְּלַכָפָרא , ּ
ָלִכים נֹוֲעדו. ְּלַאֲעָבָרא ֲעַלְייהו ּוְכֵדין ַהּמְ ֲחָדא, ּ ָרן ּכְ ָּעְברו ַיְחָדיו. ְוִאְתַקּשְׁ ל , ּ ְלַאְנָהָרא ּכָ

ּוְלֶמֱהֵוי ּכָֹלא ְרעוָתא ָחָדא, ַּאְנִפין ּּ.  
ָמהו ן ּתָ ה ָראו ּכֵ ֵּהּמָ ך ְדִאינון ְמָלִכים, ּ ַּסְלָקא ַדְעּתָ ּ ֶּאָלא ִאֵל. ְ , ּין ָמאֵריהֹון ְדִדיִניןּ

דו ֲעֵליה ד ַההוא ִדיָנא ְדִאְתַפּקְ ְּדֶחְדָוה ִדְלהֹון ְלֶמְעּבַ ּ ּ ּ נו , ּוְכֵדין. ּּ ד ְמָלִכים ִאְזַדּמְ ּּכַ ּ
ְרעוָתא ָחָדא ְרַווְייהו ּבִ ּּתַ ֵדין ֵהָמה ָראו ַההוא ְרעוָתא ִדְתֵרין ָעְלִמין, ּ ּּכְ ּ ָמהו ִנְבֲהלו . ּ ן ּתָ ּּכֵ ּ

ְפָיין וִמְתַעְבָרן ֵמַעְלָמא, ּוֶּנְחָפז ִגין ְדֻכְלהו ָמאֵרי ְדִדיָנא ִאְתּכַ ּּבְ ּ ְלָטָאה, ּּ . ְּוָלא ָיְכֵלי ְלׁשַ
ּוְכֵדין ִמְתַעְבִרין ִקיוֵמיהֹון ְלָטְנהֹון, ּּ   .ְמַעְבִרין ׁשָ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]449דף [ -ּ

י ֶאְלָעָזר ָאַמר ַּוִיַגׁש ֵאָליו ְיהוָדה, ִרּבִ ִגין ְד, ַּמאי ַטְעָמא ְיהוָדה. ּ , ְָהִכי ִאְצְטִריךּּבְ
ְּדִאיהו ָעַרב ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ּ ַער, ּכְ י ַעְבְדך ָעַרב ֶאת ַהּנַ ָּכִ ְּיהוָדה ְויֹוֵסף ָהִכי , ְּוָרָזא ְדִמָלה. ּ

ֲחָדא ִגין ְדיֹוֵסף ִאיהו ַצִדיק. ִּאְצְטִריכו ְלִאְתָקְרָבא ּכְ ּּבְ ּ ְְיהוָדה ִאיהו ֶמֶלך, ּ ּ ׁש . ּ ְּוַעל ָדא ַוִיּגַ ּ
ֲחָדא. ּיו ְיהוָדהֵאָל ִגין ְדקוְרָבא ִדְלהֹון ְדִאְתְקִריבו ּכְ ּּבְ ּ ה ָטִבין ְלַעְלָמא, ּ ּמָ ַרם ּכַ ַרם . ּגָ ּגָ

ְבִטין ָלָמא ְלֻכְלהו ׁשִ ּׁשְ יַנייהו. ּ ָלָמא ּבֵ ַרם ׁשְ ַרם ְלַיֲעֹקב ְדִאְתְקַיים רוָחא ִדיֵליה. ּּגָ ּּגָ ּ ָמא . ּּ ּכְ
ִח)בראשית מה(, ְדַאּתְ ָאֵמר ְּוַעל ָדא ְקִריבו ְדָדא ִעם ָדא . ּי רוַח ַיֲעֹקב ֲאִביֶהם ַוּתְ ּ ּ ּ

א, ְִאְצְטִריך ֻכְלהו ִסְטִרין ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ּּבְ ּ.  
א ָפַתח ְוָאַמר י ַאּבָ ֵתי ָצפֹון )תהלים מח(, ִּרּבִ ל ָהָאֶרץ ַהר ִציֹון ַיְרּכְ ּ ְיֵפה נֹוף ְמׂשֹוׂש ּכָ

ּ ִדְמֵהיְמנוָתא ִאיהוַהאי ְקָרא ָרָזא. ְִקְרַית ֶמֶלך ָרב ִדיק, ְיֵפה נֹוף. ּ ָּדא ִאיהו יֹוֵסף ַהּצַ ּ ּ ,
יה ִּדְכִתיב ּבֵ ל ָהָאֶרץ. ַוְיִהי יֹוֵסף ְיֵפה ֹתַאר ִויֵפה ַמְרֶאה, ּ ִּאיהו ֶחְדָוה ְוֵחדו , ְמׂשֹוׂש ּכָ ּ

א ֵתי ָצפֹון. ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ִגין ִדְבחוָלֵקיה ָקִאים , ַּהר ִציֹון ַיְרּכְ ּּבְ ּ יֹלהּ ָנא ְדׁשִ ּכְ ַּהר ִציֹון , ַמׁשְ
ַל ם ָּדא ְירוׁשָ ֵתי ָצפֹון. ּ א, ַיְרּכְ ָּהִכי הוא ַוַדאי ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ּ.  

ָנא, ְִקְרַית ֶמֶלך ָרב א ִעָלָאה ְדֹכָלא, ְָלֳקֵביל ֶמֶלך ָרב, ֲּאַתר ִאיהו ְמַתּקְ ָּדא ַמְלּכָ ּּ ּ ,
ים ָדׁשִ ן ַאְתָיא. ֹקֶדׁש ַהּקֳ ּמָ ְרָכאן ְוָכל ֵחידו ְדֹכָלאְּדָהא ִמּתַ ל ְנִהירו ְוָכל ּבִ ּ ּכָ ּ ּ ן . ּ ּמָ ְּדָהא ִמּתַ

ל ַאְנִפין ן, ָּנֲהִרין ּכָ ּמָ ְרָכא ִמּתַ א ִאְתּבָ ּוֵבי ַמְקְדׁשָ ְרָכא. ּ ן ָנְפֵקי , ְוַכד ִאיִהי ִמְתּבָ ּמָ ִמּתַ
ְרָכאן ְלָכל ַעְלָמא ְרָכא, ּבִ ן ִאְתּבָ ּמָ ל ַעְלָמא ִמּתַ   .ְּדָהא ּכָ

ְכַפר ָחָנןִרּבִ י יֹוֵסי ִאָעְרעו ּבִ ּי ְיהוָדה ְוִרּבִ ִפיַזְייהו. ּ י אוׁשְ ַּעד ְדֲהוו ָיְתֵבי ּבֵ ּ ּ ֲאָתא ַחד , ּּ
ֵביָתא ר ָנׁש ְוַחד ָמטוָלא ְדַחְמָרא ַקֵמיה ְוָעאל ּבְ ּּבַ י יֹוֵסי, ַּאְדָהִכי. ּ י ְיהוָדה ְלִרּבִ , ָּאַמר ִרּבִ

ִניָנן א , ָהא ּתָ סוסְּדָדִוד ַמְלּכָ יְנֵתיה ְזֵעיר, ֲּהָוה ִמְתַנְמֵנם ּכְ ַפְלּגות , ְּוׁשֵ ֵּהיך ֲהָוה ָקם ּבְ ְ

ְתָלתות ֵליְלָיא. ֵליְלָיא עוָרא ְזֵעיר ִאיהו ְוָלא ֲהָוה ִאְתַער ֲאִפילו ּבִ ַּהאי ׁשִ ּ ּ ּּ.  
א ְדָעאל ֵליְלָיא, ָּאַמר ֵליה ְעּתָ ׁשַ ל ַרְבְרֵבי ֵביֵתיה ְו, ּּבְ , ָּדִאין ִדיָנאֲּהָוה ָיִתיב ִעם ּכָ

ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא יְנֵתיה ַעד ַפְלגות ֵליְלָיא. ְּוָעִסיק ּבְ ּוְלָבַתר ֲהָוה ָנִאים ׁשֵ ּ ַפְלגות , ּּ ְּוָקם ּבְ
פוְלָחָנא ְדָמאֵריה, ֵליְלָיא ְוִאְתַער ָדל ּבְ ּתְ ְּוִאׁשְ ּ ָחן, ּ ּבְ יִרין ְותוׁשְ ׁשִ   .ּּבְ

  א''דף רז ע
ר ָנׁש) א''דף רז ע(ַאְדָהִכי ָאַמר  ְּוִכי ַהאי ִמָלה ְדָקַאְמִריּתו, ַּההוא ּבַ ָרָזא . ָּהִכי הוא, ּ

א ַחי ְוַקָיים ְלָעַלם וְלָעְלֵמי ָעְלִמין, ְּדִמָלה ָהָכא ְּדָהא ָדִוד ַמְלּכָ א ֲהָוה ָנִטיר . ּּ ְוָדִוד ַמְלּכָ
ל יֹומֹוי ְדָלא ִיְטַעם ַטַעם ִמיָתה יְנָתא ַחד ִמּשִׁ. ּּכָ ִגין ְדׁשֵ ִמיָתה ִאיהוּּבְ ין ּבְ ִגין . ּּתִ ְוָדִוד ּבְ

יה ְדִאיהו ַחי ּדוְכּתֵ ּ ּ ּ ֵמי, ּ ין ִנׁשְ יּתִ ֵמי ָחֵסר ַחד. ָּלא ֲהָוה ָנִאים ֶאָלא ׁשִ ין ִנׁשְ ּתִ ִּאיהו , ְּדַעד ׁשִ
ן וְלָהְלָאה. ַחי ּמָ ר ָנׁש ַטְעָמא ְדמֹוָתא, ִּמּתַ יה ִסְטָרא ְדרוַח ְמָס, ָטִעים ּבַ ִליט ּבֵ ְּוׁשַ ּ   .ֲאָבאּ

א ִליט , ְּדָלא ִיְטַעם ַטְעָמא ְדמֹוָתא, ְּוָדא ֲהָוה ָנִטיר ָדִוד ַמְלּכָ יה )א דלא ישליט''ס(ְּוׁשַ ּ ּבֵ
ֵמי ָחֵסר ַחד, ִּסְטָרא ְדרוָחא ָאֳחָרא ין ִנׁשְ ּתִ ִגין ְדׁשִ ִּאיהו ָרָזא ְדַחִיים ִדְלֵעיָלא, ּּבְ ַעד . ּּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]450דף [ -ּ

ֵמי ין ִנׁשְ ּתִ ין , ׁשִ ּתִ ְּדִאינון ׁשִ ֵמי ִעָלִאין)ג חסר חד נשמי''א ל''ד(ּ , ְוִאיֵלין ָרָזא ִדְלהֹון, ּ ִנׁשְ
הֹון ַחֵיי ְּדַתְלָיין ּבְ א. ּ אן וְלַתּתָ ּוִמּכָ   .ָּרָזא ְדמֹוָתא הוא, ּ

עוָרא ְדֵליְלָיא, ְּוַעל ָדא ֵער ׁשִ א ֲהָוה ְמׁשַ ָּדִוד ַמְלּכָ ַחִיים, ּ ִגין ְדִיְתַקֵיים ּבַ ּּבְ ּ ְּדָלא , ּ
לֹו יה ַטְעָמא ְדמֹוָתאִיׁשְ ַאְתֵריה, ְּוַכד ִאְתְפִליג ֵליְלָיא. ּט ּבֵ ֲּהָוה ָדִוד ִמְתַקֵיים ּבְ ִגין ְדַכד . ּּ ּּבְ

א ִאְתַער ִּאְתַער ַפְלגו ֵליְלָיא ְוִכְתָרא ַקִדיׁשָ ּ ר , ּ ָחא ֵליה ְלָדִוד ִמְתַקּשַׁ ּכָ ָעא ְדָלא ְלַאׁשְ ּּבָ
ֲאַתר ָאֳחָרא ֲאַתר ְדמֹוָתא, ּבְ   .ּּבְ

ה ִעָלָאה ִאְתַער ִגין ְדַכד ִאְתְפִליג ֵליְלָיא וְקדוּשָׁ ּּבְ ּ ּ ַעְרֵסיה ְוָלא , ּּ ּוַבר ָנׁש ְדָנִאים ּבְ ּ ּ
יָקָרא ְדָמאֵריה ָחא ּבִ ּגָ ֲאַתר . ִּאְתַער ְלַאׁשְ ק ּבְ ָרָזא ְדמֹוָתא וִמְתַדּבַ ר ּבְ ָּהא ִאיהו ִאְתַקּשַׁ ּ ּ

א ֲהָוה, ָאֳחָרא ְּוַעל ָדא ָדִוד ַמְלּכָ ִדירּ יָקָרא ְדָמאֵריה ּתָ ָחא ּבִ ּגָ י ַחי. ּ ָקִאים ְלַאׁשְ , ַחי ְלַגּבֵ
יְנָתא ְלָטֲעָמא ַטְעָמא ְדמֹוָתא ׁשֵ ך. ְוָלא ָנִאים ּבְ ְוְבִגין ּכָ ין , ּ ּתִ סוס ׁשִ ֲּהָוה ִמְתַנְמֵנם ּכְ

ֵמי ִלימו, ִנׁשְ ׁשְ   .ְּוָלא ּבִ
קוָה י יֹוֵסי וְנׁשָ י ְיהוָדה ְוִרּבִ ָּאתו ִרּבִ ּ ּ ּ ָאְמרו ֵליה,ּ ָמך, ּ ָּאְמרו . ִּחְזִקָיה, ָאַמר ְלהֹון. ְַמה ּשְׁ

ף אֹוַרְייָתך, ֵּליה ּקַ ר ֵחיָלך ְוִיְתּתַ ְִיְתַייּשֵׁ י ְיהוָדה. ְּיִתיבו. ְ ִרית, ָּאַמר ִרּבִ ֵאיָמא , הֹוִאיל ְוׁשָ
י ָרִזין ִעָלִאין ְדָקֲאַמְרּתְ ָּלן ֵמַהּנֵ ּ.  

ְתבוָנהּבְ'  ה)משלי ג(, ָּפַתח ְוָאַמר ַמִים ּבִ א ֲחֵזי. ָּחְכָמה ָיַסד ֶאֶרץ ּכֹוֵנן ׁשָ ָרא , ּתָ ד ּבָ ּכַ
ִריך הוא ַעְלָמא א ּבְ ּקוְדׁשָ ִגין . ַּעד ְדָבָרא אֹוַרְייָתא, ָחָמא ְדָלא ָיִכיל ְלִאְתָקְייָמא, ְּ ּבְ

ִאין ל ִנּמוִסין ִעָלִאין ְוַתּתָ ה ָנְפִקין ּכָ ְּדִמּנָ ּ ּ ּוָבה ָקְייֵמי ִעָל, ּ ּ ֵאיּ ' ה, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ֵאי ְוַתּתָ
ְתבוָנה ַמִים ּבִ ָחְכָמה ָיַסד ָאֶרץ ּכֹוִנן ׁשָ ל ִקיוִמין ְדַעְלָמא. ּּבְ ָחְכָמה ָקְייִמין ּכָ ְּדָהא ּבְ ּ ְּוֻכְלהו , ּּ ּ

ָוה ָּנְפֵקי ִמּגַ ּ.  
ָחְכָמה ָיַסד ֶאֶרץ' ָּדָבר ַאֵחר ה ֵרי ֶאָל, ּבְ ַּעְלָמא ִעָלָאה ָלא ִאְתּבְ ְוַעְלָמא . א ִמּגֹו ָחְכָמהּ

ָאה ּתָ ֵרי ֶאָלא ִמּגֹו ָחְכָמה ּתַ ָאה ָלא ִאְתּבְ ּתָ ְּוֻכְלהו ָנְפָקן ִמּגֹו ָחְכָמה ִעָלָאה וִמּגֹו ָחְכָמה . ּּתַ ּּ ּ
ָאה ּתָ ְתבוָנה. ּתַ ַמִים ּבִ ל יֹוָמא ְויֹוָמא ְוָלא ָפ, ֶּאָלא. ַמאי ּכֹוֵנן, ּכֹוֵנן. ּּכֹוֵנן ׁשָ , ִסיקּּכֹוֵנן ּכָ

ִזְמָנא ָחָדא ן ּבְ ּקַ ָכל יֹוָמא ְויֹוָמא ַאְתִקין ֵליה, ְוָלא ִאְתּתַ ֶּאָלא ּבְ ּ.  
ְּוַהְיינו ָרָזא ִדְכִתיב ַמִים ֹלא ַזּכו ְבֵעיָניו)איוב טו(, ּ ך. ּ ְוׁשָ ִּדְגִריעוָתא , ְְוִכי ַסְלָקא ַדְעּתָ ּ

ַמִים ַמִים ִאיהו, ִּאיהו ִמּשָׁ יבו ִמּשָׁ ֶּאָלא ֲחׁשִ ּ ִגין ֲחִביבו וְרעו ַסְגָיא,ּ ּ ּבְ ּ ִריך הוא , ּ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ְּ

הו יה, ָּרֵעי ּבְ ַּוֲחִביבוַתְיהו ְלַגּבֵ ּ ל יֹוָמא ְויֹוָמא. ּ ב ְדִאיהו ַמְתִקין לֹון ּכָ ְּדָהא ַאף ַעל ּגַ ּ ָלא , ּ
ְדָקא ְיאות ְקָנן ּכְ ֵעינֹוי ְדִאינון ִמְתּתַ ָּדֵמי ּבְ ּ ִגין ִדְרִחימוָתא. ּ ּּבְ יהּ ּוְרעוֵתיה , ּ ִדְלהֹון ְלַגּבֵ ּ ּ

ָלא ְפִסיקו ִדיר ּבְ ְּלַאְנָהָרא לֹון ּתָ ל יֹוָמא . ּ ְּדָהא ַעְלָמא ְדָאֵתי ַאִפיק ְנהֹוִרין ְזִהיִרין ּכָ ּ
ָלא ְפִסיקו ִדיר ּבְ ְּויֹוָמא ּתָ ִדיר, ּ ִגין ְלַאְנָהָרא לֹון ּתָ ֵעיָניו. ּבְ ְּוַעל ָדא לא ַזּכו ּבְ ּלא ַזּכו . ּ

ִתיבּבִ ֶּאָלא לא ַזּכו ְבֵעיָניו, ְלחֹודֹוי ָלא ּכְ ך. ּ ְוְבִגין ּכָ ְתבוָנה, ּ ַמִים ּבִ   .ּּכֹוֵנן ׁשָ
ַמִים ָּדא הוא ָרָזא ְדֲאָבָהן. ַמאן ׁשָ ּ ָלָלא ִדְלהֹון, ּ ְּוָרָזא ְדֲאָבָהן ָדא הוא ַיֲעֹקב ְדִאיהו ּכְ ּ ּ ּ ּ .

א ְדֲאָבָהן ִאי ְחּתָ ּבַ ִגין ְדַיֲעֹקב ּתוׁשְ ּּבְ ּ   .ְּוִאיהו ָקְייָמא ְלַאְנָהָרא ַעל ַעְלָמא, ּהוּ
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ַלק ּגֹו ַעְלָמא ְדָאֵתי ּוְבִגין ְדִאיהו ִאְסּתָ ּ ּ ֵחיזו, ּ ִפיָרא ּבְ יה ֲעָנָפא ָחָדא ׁשַ ָּנַפק ִמּנֵ ְוָכל , ּּ
ח ְרבו ְלַאְנָהָרא ְלַאְרָעא. ְּנהֹוִרין ִמיֵניה ָנְפִקין ְבָעא וְמׁשַ ְּוָכל ׂשָ ּוַמאן ִאיהו, ּ א יֹוֵסף ָּד. ּ

ִדיק ְבָעא ְלָכל ַעְלָמא, ַּהּצַ ְּדִאיהו ָיִהיב ׂשָ ָזן, ּ יה ִאּתְ ך. ְּוַעְלָמא ִמּנֵ ְוְבִגין ּכָ ִריך , ּ א ּבְ ְקוְדׁשָ ּ
ַעְלָמא ל ַמה ְדָעַבד ּבְ ּהוא ּכָ ָרָזא ִעָלָאה, ּ ּּכָֹלא ִאיהו ּבְ ְדָקא ָחֵזי, ּּ   .ְּוֹכָלא ּכְ

  ב''דף רז ע
י  יָון ְדָחָמא לֹון ָאַמר, ֶאְלָעָזרַאְדָהִכי ֲאָתא ִרּבִ א ָהָכא, ּּכֵ ִכיְנּתָ ַמאי . ַּוַדאי ׁשְ ּבְ

ָּאְמרו ֵליה . ַּעְסִקיתו ל עֹוָבָדא) ב''דף רז ע(ּ ִפיר ָקֲאַמר, ָאַמר. ּכָ ַּוַדאי ׁשַ ֲּאָבל ִאינון . ּ
ֵמי ין ִנׁשְ ּתִ ֵמי ִאינון ְדַחִיין, ׁשִ ין ִנׁשְ ּתִ ַּוַדאי ׁשִ ּ ּ ין ְלֵעיָלא, ּ אּבֵ ין ְלַתּתָ אן וְלָהְלָאה.  ּבֵ , ִּמּכָ

ִמין ָאֳחָרִנין ין ִנׁשְ ּתִ א ׁשִ ְטָרא ְדמֹוָתא, ִאיּכָ ְלהו ִמּסִ ְּדִאינון ּכֻ ּ א ְדמֹוָתא ֲעַלְייהו, ּּ , ְּוַדְרּגָ
ְּוִאְקרון דוְרִמיָטא ּ ְּוֻכְלהו ַטֲעָמא ְדמֹוָתא, ּ ּ.  

א ֲהָוה ִאיהו ִמְתְד ך ָדִוד ַמְלּכָ ּוְבִגין ּכָ ּ ּ ִמין ְדַחִייןְּ ין ִנׁשְ ּתִ ִאינון ׁשִ ק ּבְ ּּבַ ּ ן וְלָהְלָאה , ּ ּמָ ּוִמּתַ ּ
ַלל נוָמה)תהלים קלב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ָלא ָנִאים ּכְ ָנת ְלֵעיָני ְלַעְפַעַפי ּתְ ן ׁשְ ּ ִאם ֶאּתֵ ּ .

ִפיר ָקֲאַמר ְּוַעל ָדא ׁשַ ִגין ְדָיקום ָדִוד ַחי, ּ ּּבְ ּ ִסְטָרא ְדַחי ְוָלא , ּ ִסְטָרא ְדמֹוָתאּבְ ָּיְתבו . ּבְ
ֲחָדא רו ּכְ אֹוַרְייָתא ְוִאְתַחּבָ ְדלו ּבְ ּתַ ְלהו ְוִאׁשְ ּּכֻ ּ ּ ּ ּ.  

י ֶאְלָעָזר ְוָאַמר י ַבַלְיָלה ֶנְגֶדך'  ה)תהלים פח(, ָּפַתח ִרּבִ ֱָאֹלֵקי ְיׁשוָעִתי יֹום ָצַעְקּתִ ּ א . ּּ ּתָ
ַפְלּגות ֵליְל, ֲחֵזי א ֲהָוה ָקם ּבְ ָּדִוד ַמְלּכָ ָחן, ָיאּ ּבְ יִרין ְותוׁשְ ׁשִ אֹוַרְייָתא ּבְ ָדל ּבְ ּתְ ְּוִאׁשְ ּ ,

א וַמְטרֹוִניָתא ַאְרָעא. ְּלֶחְדָוה ְדַמְלּכָ ִגין ְדַהאי ִאיהו . ְּוָדא ֲהָוה ֶחְדָוה ִדְמֵהיְמנוָתא ּבְ ּּבְ ּ
ַאְרָעא ָבָחא ִדְמֵהיְמנוָתא ְדִאְתֲחֵזי ּבְ ּׁשְ ּ.  

ֶחְדָו ְּדָהא ְלֵעיָלא ָפְתֵחי ּבְ ה ַמְלָאִכין ִעָלִאיןּ ּמָ יָרָתא ּכַ ָחן , ּה ׁשִ ּבְ ה ִזיִנין ְדָקא ְמׁשַ ַכּמָ ּּבְ
ָכל ִסְטִרין ֵליְלָיא ּבְ ַאְרָעא. ּבְ א ּבְ ְווָנא ְלַתּתָ ַהאי ּגַ ִריך , ּכְ א ּבְ ח ֵליה ְלקוְדׁשָ ּבַ ְַמאן ִדְמׁשַ ּ ּ ּ

ֵליְלָיא ַאְרָעא ּבְ יה , ּהוא ּבְ ִר)בעי(ָּרֵעי ּבֵ א ּבְ ּיך הואּ קוְדׁשָ ין . ְ ְּוָכל ִאינון ַמְלָאִכין ַקִדיׁשִ ּ
ִריך הוא א ּבְ ָחן ֵליה ְלקוְדׁשָ ּבְ ְּדָקא ְמׁשַ ּ ּ ֵליְלָיא , ְּ ח ֵליה ּבְ ּבַ ְלהו ַצְייִתין ְלַההוא ְדָקא ְמׁשַ ּּכֻ ּ ּ ּ

ַאְרָעא ִלימו. ּבְ ׁשְ א ִאיהו ּבִ ְחּתָ ּבַ ְּדַהאי ּתוׁשְ ּ ּ ִר, ּ א ּבְ ְּלַסְלָקא ְיָקֵרי ְדקוְדׁשָ אּ ּתָ ּיך הוא ִמּתַ ְ ,
ֶחְדָוה ְדִיחוָדא ָרא ּבְ ּוְלַזּמְ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ַתב, ּתָ א ּכָ ֵּאיָמַתי ִאיהו , ֱּאלֵהי ְיׁשוָעִתי' ה', ֱּאֹלֵהי ְיׁשוָעִתי ְוגו' ה, ָּדִוד ַמְלּכָ
ך. ְּיׁשוָעִתי ֵליְלָיא ְלַגּבָ א ּבְ ְחּתָ ּבַ ַההוא יֹוָמא ְדַאְקֵדִמית ּתוׁשְ ְּבְ ּ ּ ֵדין ִא, ּ ּיהו ְיׁשוָעִתי ּכְ ּ
יָמָמא   .ּבִ

א ֲחֵזי ֵליְלָיא, ְוּתָ א ְדאֹוַרְייָתא, ְּדָהא ּבְ ְחּתָ ּבַ תוׁשְ ח ְלָמאֵריה ּבְ ּבַ ַּמאן ִדְמׁשַ ּ ֵדין ַאְתַקף , ּ ּכְ
ִסְטָרא ִדיִמיָנא ְיָמָמא ּבְ ְתִקיפו ּבִ ּּבִ ְטָרא ִדיִמיָנא. ּ ְּדָהא חוָטא ַחד ַנְפָקא ִמּסִ ּ ּוְכֵדין , ּ

ך יהְִאְתָמּשַׁ ף ּבֵ ּקַ ּ ֲעֵליה ְוִאְתּתַ י ְוגו' ה, ְּוַעל ָדא ָאַמר. ּ   .'ֱּאֹלֵהי ְיׁשוָעִתי יֹום ָצַעְקּתִ
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ך ָאַמר ְוְבִגין ּכָ ִתים ְיַהְללו ָיה)תהלים קטו(, ּ ּ לא ַהּמֵ ּ ִתים. ּ ִגין ְדִאְצְטִריך , לא ַהּמֵ ְּבְ ּ
ָחא ַחי ְלַחי ּבְ ִתים ְיַהְללו ָיהִּדְכִתיב ֹל, ּוֵמת ְלַחי ָלאו ָהִכי. ְלׁשַ ּא ַהּמֵ ּ ַּוֲאַנְחנו ְנָבֵרך ָיה. ּ ְּ ,

ַלל ִסְטָרא ְדמֹוָתא ּכְ ְּדָהא ֲאַנן ַחִיין ְוֵלית ָלן חוָלָקא ּבְ ִּחְזִקָיהו ָאַמר. ּּ  ַחי ַחי )ישעיה לח(, ּ
מֹוִני ָהוא יֹוֶדך ּכָ ִגין ְדַחי ִאְתְקַרב ְלַחי, ּ א ִאיהו ַחי. ּּבְ ָּדִוד ַמְלּכָ ּא ִדיֵליה ְלַחי ְּוקוְרָב, ּ

יה. ָהעֹוָלִמים ּוַמאן ְדִאְתְקִריב ְלַגּבֵ ּ ה)דברים ד(, ִּדְכִתיב. ִּאיהו ַחי, ּ ם ַהְדֵבִקים ּבַ ' ּ ְוַאּתֶ
ְלֶכם ַהיֹום ֱּאֹלֵהיֶכם ַחִיים ּכֻ ן ִאיׁש ַחי ַרב )ג''שמואל ב כ(, ּוְכִתיב. ּּ ן ְיהֹוָיָדע ּבֶ ּ וְבָנָיהו ּבֶ ּ

ְבְצֵאל   .ְּפָעִלים ִמּקַ
ָּפַתח ַההוא יוָדאי ֲאַבְתֵריה ְוָאַמר ּ ּ ָבְעּתָ וֵבַרְכּתָ ֶאת ה)דברים ח(, ּ . ֱָאלֶקיך' ּ ְוָאַכְלּתָ ְוׂשָ

ִריך הוא ַעד ָלא ִניכול א ּבְ ְּוִכי ָלא ְמָבְרִכיָנן ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ ּ ְּוָהא ִאית ָלן ְלַאְקדוֵמי , ְּ ּ
ָבָחא ִדיֵליה  ַצְפָרא וְלִסדוֵרי ׁשְ ּּבְ ּ ּ ְדָקא ְיאות)אריהדמ(ּ ֵמיה ַעד ָלא ְיָבֵרך , ּ ּכְ ׁשְ ְוְלָבְרָכא ּבִ ּ ּ

ַעְלָמא ּ לא ֹתאֵכלו ַעל ַהָדם)ויקרא כט(ּוְכִתיב . ְלַאֲחָרא ּבְ ָּאסור ֵליה ְלֵמיַכל ַעד ָלא , ּ ּ
ְּיָבֵרך ְלָמאֵריה ָבְעּתָ וֵבַרְכּתָ. ְ ִתיב ְוָאַכְלּתָ ְוׂשָ א ּכְ ּתָ   .ְּוַהׁשְ

ְר, ֶּאָלא ָּכָתא ִדְצלֹוָתא ְדִיחוָדאָּדא ּבִ ְרָכָתא ִדְמזֹוָנא, ּ א . ְּוָדא ּבִ י ַדְרּגָ ְלַאֲחָזָאה ְלַגּבֵ
ְדָקא ָיאֹות, ִּדְמֵהיְמנוָתא ָבע ּכְ ְדָקא ְיאות. ׂשָ ֵעי ְלָבְרָכא ֵליה ּכְ ּוְכֵדין ּבְ ּ א , ּ ְּדַההוא ַדְרּגָ ּ

ְִדְמֵהיְמנוָתא ִיְתַרֵוי ִויָבֵרך ּ ְּוִיְתַמֵלא ֵחידו, ּ ָמה ְדִאְצְטִריךּ ְ ֵמַחִיין ִדְלֵעיָלא ּכְ ּ ִגין ְלֵמיַהב , ּ ּבְ
  .ָלן ְמזֹוֵני

ִריך הוא א ּבְ ין ְמזֹוָנא ְדַבר ָנׁש ַקֵמי קוְדׁשָ ְּדָהא ָקׁשִ ּ ְקִריַעת ַים סוף, ְּ . ַמאי ַטְעָמא. ּּכִ
ִגין ִדְמזֹוָנא ְדַעְלָמא ִדְלֵעיָלא הוא ּּבְ ֵני ַחֵיי וְמזֹו, ּ ִּדְתַנן ּבָ יה ', ֵּני ְוכוּּ ָיין ַקּמֵ ך ַקׁשְ ּוְבִגין ּכָ ְּ

ְלָיא ִמיְלָתא. ְמזֹוֵני ְדַעְלָמא ַמָזָלא ּתַ ְּדָהא ּבְ יה ָנְפֵקי ְמזֹוֵני ְוַחֵיי וָבֵני. ּ ְּדִמּנֵ ּ ך . ּּ ְוְבִגין ּכָ ּ
יה ְמזֹוֵני ְדַעְלָמא ין ַקּמֵ ְרׁשוֵתיה ָקְייָמא, ָּקׁשִ ְּדָהא ָלאו ּבִ ּ ֵר, ּ ּך ִאיהוַּעד ְדִיְתּבָ ְ.  

יה ין ַקּמֵ ין ְדַעְלָמא ָקׁשִ ַגְווָנא ָדא ִזִיְוּגִ ּּכְ לום, ּ ׁש ּכְ ּמֵ ִגין ְדָרִקיַע ִוילֹון ָלא ְמׁשַ ְּוֹכָלא ּבְ ּ ּ .
ֲאַתר ָאֳחָרא ן ִאֵלין ִמִלין ְדָקְייִמין ְלֵעיָלא ּבְ ּכֵ ְּוָכל ׁשֶ ּ ְרָכא, ּ ְְוַעל ָדא ִאְצְטִריך ְלִאְתּבָ ּ.  

  א''דף רח ע
א ֲחֵז יה ַהאי ַדְרָגא, יּתָ ין ַקּמֵ ל ִזווִגין ְדַעְלָמא ָקׁשִ ּּכָ ּ א , ּ ִגין ְדַכד ַהאי ִזווָגא ַקִדיׁשָ ּּבְ ּ ּ ּ
ח ּכַ ּתַ ל , ִאׁשְ ָמִתין ָנְפִקין ִמּגֹו ַהאי ַמָזָלא ְלֵעיָלא) א''דף רח ע(ּכָ ְּדִאיהו ַההוא ָנָהר , ִּנׁשְ ּ ּ

ּתַ. ְּדָנִגיד ְוָנִפיק א ִאׁשְ יאוְבּתָ ח ִמְלַרע ְלֵעיָלאְּוַכד ּתִ ָמִתין, ּכַ ֵדין ָפְרִחין ִנׁשְ ְּוִאְתְייִהיבו , ּּכְ
א ַהאי ַדְרּגָ ֲחָדא ּבְ ִליָלן ְדַכר ְונוְקָבא ּכְ ְלהו ּכְ ּּכֻ ּ ּ ל ַחד ְוַחד . ּ ּוְלָבַתר ִאיהו ָפִריׁש לֹון ּכָ ּ ּ

ְדָקא ָחֵזי ֵליה ְּלַאְתֵריה ּכְ א ְל. ּ י ַהאי ַדְרּגָ ין ַקּמֵ ַקְדִמיָתאּוְלָבַתר ָקׁשִ ָרא לֹון ּכְ ִגין , ַחּבְ ּבְ
ָרן ר ָנׁש, ְּדָלא ִמְתַחּבְ ִאינון ָאְרֵחי ְדּבַ ר ּכְ ְלָיין, ּּבַ   .ְּוֹכָלא ְלֵעיָלא ּתַ

ְקִריַעת ַים סוף יה ּכִ ין ַקּמֵ ְּוַעל ָדא ָקׁשִ ּ ִביִלין. ּ יה ׁשְ ָחא ּבֵ א ְלִאְתַפּתְ ְּדָהא ְקִריַעת ַיּמָ ּּ ,
יהּוְכָמ. ְּלֵעיָלא ִאיהו ִביִלין ְואֹוְרִחין ּבֵ ִחין ׁשְ ּה ְדִמְתַפּתְ ח, ּּ ע ְוִאְתַפּתַ ּקַ ך . ָּהִכי ִאְתּבַ ְוְבִגין ּכָ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]453דף [ -ּ

ְלָיא ְלֵעיָלא ּוְבִעיָנן ְלָבְרָכא ֵליה, ּּכָֹלא ּתַ א, ּ ּתָ ּוְלֵמיַהב ֵליה ּתוְקָפא ִמּתַ ּ ְרָכא , ּ ִגין ְדִיְתּבָ ּּבְ
ְדָקא ָחֵז, ִּמְלֵעיָלא ף ּכְ ּקַ ִתיב. יְוִיְתּתַ   .ֶּאת ַדְייָקא', ּוֵבַרְכּתָ ֶאת ה, ְּוַעל ָדא ּכְ

י ַהאי ֲאַתר ְבָעא וְנִהירו ְדַאְנִפין, ּוְלַגּבֵ יה ׂשָ ִּאְצְטִריך ְלַאֲחָזָאה ַקּמֵ ּ ּ ּ י ִסְטָרא . ְ ּוְלַגּבֵ
ַעְלָמא, ָאֳחָרא ְלָטא ּבְ ִזְמָנא ְדִאיִהי ׁשָ ְפָנא, ּבְ יה ּכַ ֵעי ְלַאֲחָזָאה ַקּמֵ א ָרָעב ְּד. ּּבְ ַּההוא ַדְרּגָ
ְפָנא ְוָלא ׂשֹוְבָעא, ִּאיהו יה ּכַ ַעְלָמא, ְּוִאְתֲחֵזי ְלַאֲחָזָאה ַקּמֵ ְלָטא ּבְ ָבע ָלא ׁשָ . הֹוִאיל ְוׂשָ

ָבְעּתָ וֵבַרְכּתָ ֶאת ה, ְּוַעל ָדא י ֶאְלָעָזר. ֱָאֹלֶקיך' ְּוָאַכְלּתָ ְוׂשָ ָּהִכי הוא ַוַדאי, ָאַמר ִרּבִ ּ ,
  .ְִריךְוָהִכי ִאְצְט

י ְיהוָדה ַעְלָמא, ָּאַמר ִרּבִ ָלָמא ּבְ ִאין ִאינון ַצִדיַקָייא ְדקוְרָבא ִדְלהֹון ִאיהו ׁשְ ַּזּכָ ּ ּ ּ ּ ִגין . ּּ ּבְ
ְּדָיְדֵעי ְלַיֲחָדא ִיחוָדא ַעְלָמא, ּ ָלָמא ּבְ ָאה ׁשְ ּוְמַקְרֵבי קוְרָבא ְלַאְסּגָ ְּדָהא יֹוֵסף ִויהוָדה ַעד . ּ ּ

ָּלא ִאְתְקִריבו ָדא ָלָמא, ּ ִעם ָדאּ ֲחָדא. ָלא ֲהָוה ׁשְ יָון ְדִאְתְקִריבו יֹוֵסף ִויהוָדה ּכְ ּּכֵ ּ ֵדין , ּ ּכְ
ַעְלָמא ָלָמא ּבְ יאו ׁשְ א. ַּאְסּגִ ָמה ְדקוְרָבא ִדיהוָדה ְויֹוֵסף , ְּוֵחידו ִאּתֹוַסף ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ּּכְ ּ ּ ּ

י יה ּבְ ֲחָדא ּבֵ חו ּכְ ּכָ ּתַ ְבִטין ִאׁשְ ְּוֻכְלהו ׁשִ ּ ּ ַעְלָמא. ֹוֵסףּ ָלָמא ּבְ י ׁשְ ְּוַההוא קוְרָבא ַאְסּגֵ ָמה , ּ ּכְ
ׁש ֵאָליו ְיהוָדה, ִּדְכִתיב. ְדאֹוִקיְמָנא ַּוִיּגַ ּ:  

ִבים ָעָליו ְוגו ּצָ י ִחָייא ָפַתח ְוָאַמר', ְּוֹלא ָיכֹול יֹוֵסף ְלִהְתַאֵפק ְלָכל ַהּנִ ִּרּבִ תהלים (, ּ
ּ ִפַזר ָנַתן ָלֶאְביֹוִנים ִצְד)קיב ָכבֹודּ רום ּבְ א ֲחֵזי. ָּקתֹו עֹוֶמֶדת ָלַעד ַקְרנֹו ּתָ א , ּתָ ּקוְדׁשָ

ָרא ַעְלָמא ִריך הוא ּבָ ּּבְ ִליט ֲעֵליה ָלָאָדם, ְ א ַעל ּכָֹלא, ְּוַאׁשְ ִּדיֵהא ַמְלּכָ ּ.  
ר ָנׁש ה ִזיִנין, ְוַהאי ּבַ ּמָ ַעְלָמא ּכַ יה ּבְ ן ִמּנֵ ִּמְתָפְרׁשָ הֹון ַצִדיַקָיא וִמ. ּ ִּמּנְ יַעָיאּּ הֹון ַרּשִׁ . ּנְ

יִמין הֹון ַחּכִ ין וִמּנְ הֹון ִטְפׁשִ ִּמּנְ ַעְלָמא. ּ ְּוֻכְלהו ִאְתָקְיימו ּבְ ּ ִנין, ּ ִגין . ֲּעִתיִרין וִמְסּכֵ ְּוֻכְלהו ּבְ ּ
ִאֵלין י ִאֵלין ּבְ ְּלִמְזּכֵ יַעָיא, ּ י ַצִדיַקָיא ִעם ַרּשִׁ ין, ְּלִמְזּכֵ יִמין ִעם ִטְפׁשִ י ַחּכִ י ,ְּלִמְזּכֵ  ְלִמְזּכֵ
ִנין ך. ֲעִתיִרין ִעם ִמְסּכֵ ִגין ּכָ ְְדָהא ּבְ ר ָנׁש ְלַחֵיי ָעְלָמא, ּ ִאיָלָנא ְדַחֵיי, ָּזֵכי ּבַ ר ּבְ . ְּוִאְתַקּשַׁ

ֶּאָלא ְדָהא ְצָדָקה ְדִאיהו ָעִביד, ְוָלא עֹוד ּ ּ ִּדְכִתיב ְוִצְדָקתֹו עֹוֶמֶדת . ָקִאים ְלָעְלִמין, ּ
  .ָלַעד

ִּפַזר ָנַתן ָל י ֶאְלָעָזר ָאַמר. ֶאְביֹוִניםּ ִריך הוא ַעְלָמא, ִרּבִ א ּבְ ָרא קוְדׁשָ ד ּבָ ּּכַ ָקִאים , ְּ
ֵמיה, ֵּליה ַעל ַסְמָכא ַחד ְּוַצִדיק ׁשְ ְּוַהאי ַצִדיק ִאיהו ִקיוָמא ְדַעְלָמא, ּ ּ ְּוָדא ִאיהו , ּּ

ֵקי ם  ְוָנָהר יֹוֵצא ֵמֵע)בראשית ב(, ִּדְכִתיב. ְּוָזן ְלֹכָלא, ְדַאׁשְ ן וִמּשָׁ קֹות ֶאת ַהּגָ ֶּדן ְלַהׁשְ
ים ָעה ָראׁשִ   .ִּיָפֶרד ְוָהָיה ְלַאְרּבָ

ם ִיָפֶרד ּוִמּשָׁ ַּמהו ִיָפֶרד, ּ ַקָיא ְדַההוא ָנָהר, ֶּאָלא. ּ ַּההוא ְמזֹוָנא וַמׁשְ ּ ּ ְנָתא , ּ ָנִטיל ּגִ
ַקָיא ְלד, ּּכָֹלא ַדר ַההוא ַמׁשְ ּוְלָבַתר ִאְתּבַ ּ ה ִאינון ִדְמַצָפאן . אִּסְטִרין ְדַעְלָמ' ּ ְּוַכּמָ ּ ּ

ן ּמָ ְזָנא ִמּתַ ְקָייא וְלִאּתְ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ְּלִאְתׁשַ רו )תהלים קמה(, ּכְ ּבֵ ּ ֵעיִני ֹכל ֵאֶליך ְיׂשַ ָ

ִעּתֹו ה נֹוֵתן ָלֶהם ֶאת ָאְכָלם ּבְ ך ִפַזר ָנַתן ָלֶאְביֹוִנים. ְוַאּתָ ּוְבִגין ּכָ ּ ְ ָּדא ַצִדיק, ּ ִצְדָקתֹו . ּ
ָרֵאל, ֶמֶדת ָלַעדעֹו ֶנֶסת ִיׂשְ ך. ָּדא ּכְ ְִדְבִגין ּכָ ָלם, ּ ָרָזא ִדׁשְ ִלים, ִאיִהי ָקְייָמא ּבְ ִקיוָמא ׁשְ ּּבְ ּ .

ע ִיְרֶאה ְוָכַעס ָּדא ַמְלכות עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות, ָרׁשָ ּ ּ ּ.  



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]454דף [ -ּ

א ֲחֵזי ַמִים, ּתָ א, ַּמְלכות ׁשָ י ַמְקְדׁשָ ל . ִּאיִהי ּבֵ רוָתא ְלָקְייָמא ּכָ גֹו ִצָלא ְדׁשֵ ֵני ּבְ ִּמְסּכְ ּ ּ
א ִכיְנּתָ אי ְצָדָקה. ִדׁשְ ּבָ ְּוַצִדיק ָדא ִאיהו ִאְקֵרי ּגַ ּ ְּלֵמיַחן וְלֵמיַזן ְלֹכָלא, ּ ִּדְכִתיב ִפַזר ָנַתן . ּ ּ ּ
ך. ָלֶאְביֹוִנים ִגין ּכָ ְלהו ְדַיֲהֵבי ְצָדָק, ְּבְ ֵאי ְצָדָקה ָנְטֵלי ַאְגָרא ָלֳקֵביל ּכֻ ּבָ ּּגַ ּ   .הּ

  ב''דף רח ע
א ֲחֵזי ִבים, ּתָ ּצָ ָזָנא , ְּוֹלא ָיכֹול יֹוֵסף ְלִהְתַאֵפק ְלָכל ַהּנִ ל ְדָקְייֵמי ְלִאּתְ ִּאֵלין ִאינון ּכָ ּ ּ

יה ְקָייא ִמּנֵ ּוְלִאְתׁשַ ִהְתַוַדע יֹוֵסף ֶאל ֶאָחיו) ב''דף רח ע(ְוֹלא ָעַמד ִאיׁש ִאּתֹו . ּ ָּדא , ִאּתֹו. ּּבְ
ָרֵאל ֶנֶסת ִיׂשְ ָאר ְרִתיִכין ֲחָייִלין, ֶאָחיו. ּכְ הו , ִּאֵלין ׁשְ ִּדְכִתיב ּבְ  ְלַמַען ֲאַחי )תהלים קכב(ּ

  .ְוֵרָעי
ֶנֶסת . ְוֹלא ָעַמד ִאיׁש ִאּתֹו, ָּדָבר ַאֵחר ּכְ ִריך הוא ָאֵתי ְלִאְזַדְווָגא ּבִ א ּבְ ִזְמָנא ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ ּ ּ ְּ

ָרֵאל ִהְתַוַדע יֹוֵסף ֶאל ֶאָחיו. ִיׂשְ הו , ּּבְ ר ּבְ ִריך הוא ֲהָוה ִמְתַחּבֵ א ּבְ ִזְמָנא ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ ּ ְּ

ָרֵאל ִיׂשְ ְלחֹוַדְייהו, ּבְ ִגין ְדִאינון ָנְטֵלי ּבִ ּּבְ ּ ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים , ּ ְּוָלא ִחּבוָרא ְדַעּמִ ּ
ֲהַדְייהו ּוַמָזלֹות ּבַ ך . ּּ ִגין ּכָ ִמיִני ֲעֶצ)במדבר כט(ְּבְ יֹום ַהּשְׁ ְהֶיה ָלֶכםּ ּבַ ִזְמָנא . ֶרת ּתִ ְּדָהא ּבְ

ְלחֹודֹוי, ָדא ִריך הוא ּבִ א ּבְ ִּאיהו קוְדׁשָ ּ ָרֵאל, ְּ ִחּבוָרא ָחָדא ִעם ִיׂשְ הו ֲאַחי , ּּבְ ִּדְכִתיב ּבְ ּ
ָמה ְדאוְקמוָה ְּוֵרָעי ּכְ ּ.  

י ֵייָסא ָפַתח ְקָרא ִריך הוא יֹוִקים ָלה ִלְכ, ִּרּבִ א ּבְ ִזְמָנא ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ ָרֵאל ְּ ֶנֶסת ִיׂשְ
ַמָיא עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות, ֵמַעְפָרא ְקָמא ִנְקָמָתא ֵמַעּמְ ֵעי ְלִאּנָ ְּוִיּבָ ִתיב, ּ ֵדין ּכְ , ּכְ

י)ישעיה סג( ִהְתַוַדע יֹוֵסף ֶאל , ּוְכִתיב ָהָכא. ּ וֵמַעִמים ֵאין ִאיׁש ִאּתִ ְּוֹלא ָעַמד ִאיׁש ִאּתֹו ּבְ
ָמה. ֶאָחיו ל ְיֵמי עֹוָלם)ישעיה סג(,  ְדַאּתְ ָאֵמרּכְ ֵאם ּכָ   .ּ ַוְיַנְטֵלם ַוְיַנּשְׂ

י ִחְזִקָיה ָפַתח ְוָאַמר, ְּוֹלא ָיכֹול יֹוֵסף ְלִהְתַאֵפק ִּרּבִ ֲעלֹות ֵאֶליך )תהלים קכג(, ּ יר ַהּמַ ָ ׁשִ

ָמִים ּשָׁ ִבי ּבַ אִתי ֶאת ֵעיַני ַהיֹוׁשְ ַּהאי ְקָרא אוְקמוָה ְוִאּתְ, ָּנׂשָ א ֲחֵזי. ָמרּ ֵָאֶליך , ֲאָבל ּתָ

אִתי ֶאת ֵעיַני א ֵעיַני ֶאל ֶהָהִרים)תהלים קכא(, ּוְכִתיב, ָנׂשָ ָּדא ְלֵעיָלא ְוָדא , ֶּאָלא.  ֶאּשָׂ
א א ֵעיַני ֶאל ֶהָהִרים. ְלַתּתָ א. ָּדא ְלֵעיָלא, ֶאּשָׂ ְרָכאן ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ ָכא ּבִ ִגין ְלַאְמׁשָ , ּבְ

ֵּמִאֵלין ָהִרים ִעָל ְייהו, ִאיןּ ְרָכא ִמּנַ ָרֵאל ְדִאְתּבָ ְרָכאן ִלְכֶנֶסת ִיׂשְ ְייהו ּבִ ָכא ִמּנַ ְּלַאְמׁשָ ּ ּ .
אִתי ֶאת ֵעיַני א, ֵָאֶליך ָנׂשָ ן ְלַתּתָ ּמָ ְרָכאן ְדָנֲחתו ִמּתַ ָאה ְלִאּנון ּבִ ְּלִמְצֵפי וְלַחּכָ ּ ּ ּ ּ.  

ָמִים ּשָׁ ִבי ּבַ ְּדָכל ּתוְקָפָהא ְוֵחיָלָאה ְו, ַּהיֹוׁשְ ִּקיוָמָהאּ ַמִים, ּ ּשָׁ ִגין ְדַכד יֹוֵבָלא . ִּאיהו ּבַ ּּבְ
ְרִעין ח ַמּבוֵעי ְדָכל ִאינון ּתַ ַּאְפּתַ ּ ַמִים, ּ ּשָׁ ְלהו ָקְייֵמי ּבַ ּּכֻ ל ִאינון . ּ ַמִים ָנִטיל ּכָ ְּוֵכיָון ְדׁשָ ּ

ְּנהֹוִרין ְדָנְפֵקי ִמיֹוֵבָלא ֵקי ָלה ִלְכֶנֶסת, ּ ֵדין ִאיהו ָזן ְוַאׁשְ ּּכְ ָרֵאל ַעל ְיָדא ְדַצִדיק ַחדּ   .ּ ִיׂשְ
ה ְּוֵכיָון ְדָדא ִאְתַער ְלַגּבָ ְרָכא , ּ ְקָאה וְלִאְתּבָ ָכל ִסְטִרין ְלִאְתׁשַ ה ִאינון ְדָקְייָמן ּבְ ּמָ ּּכַ ּ ּ

ן ּמָ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ִמּתַ ׁש ֵמֵאל ָאְכָלם)תהלים קד(, ּכְ ִפיִרים ׁשֹוֲאִגים ַלֶטֶרף וְלַבּקֵ ּ ַהּכְ ּ .
ְדָקא ָחֵזי , ֵדיןּוְכ ָרָזא ְדָרִזין ּכְ ָלא ִעדוִנין ִמַבֲעָלה , )ג ליה''א ל''ד(ִאיִהי ָסְלָקא ּבְ ּוְמַקּבְ ּ ּ ּ

ְדָקא ְיאות ְלחֹוַדְייהו, ּּכְ ָכל ִסְטִרין ָעְמֵדי ּבִ ְּוֻכְלהו ְדָקְייִמין ּבְ ּ ּ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ּ ְוֹלא ָעַמד , ּכְ
ל ִאיׁש ֵמָעַליַּוִיְקָר, ִּדְכִתיב. ִאיׁש ִאּתֹו ָלא ִעדוִנין , ּא הֹוִציאו ּכָ ּוְלָבַתר ְדִאיִהי ְמַקּבְ ּ ּ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]455דף [ -ּ

ֲעָלה ָזנו, ִּמּבַ ְקָיין ְלָבַתר ְוִאּתְ ְלהו ִאְתׁשַ ּּכֻ ּ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ּ ל ַחְיתֹו )תהלים קד(, ּכְ קו ּכָ ּ ַיׁשְ
רו ְפָרִאים ְצָמָאם ּבְ ָדי ִיׁשְ   .ּׂשָ
י יֹוֵסי ָפַתח ְקָרא ּבְ ֵּאִלָיהוִּרּבִ ֱאלָהי ' ַּויֹאַמר ה' ּ ַוִיְקָרא ֶאל ה)מלכים א יז(, ִּדְכִתיב, ּ

ָנה ה ֲהֵרעֹוָת ְלָהִמית ֶאת ּבְ ר ֲאִני ִמְתּגֹוֵרר ִעּמָ ֲּהַגם ַעל ָהַאְלָמָנה ֲאׁשֶ א ֲחֵזי. ּ ֵרי ֲהוו , ּתָ ּּתְ
ִריך הוא א ּבְ ְּדָקָאְמִרין ִמִלין ָלֳקֵביל קוְדׁשָ ּ ְּ ה ְוֵאִלָי, ּ ה ָאַמר. ּהוּמׁשֶ ה )שמות ה(, מׁשֶ  ָלּמָ

ְּוֵאִלָיהו ָאַמר. ֲּהֵרעֹוָת ָלָעם ַהֶזה ָנה, ּ ְּוַתְרַוְייהו ִמָלה ָחָדא ָקֲאְמרו, ֲּהֵרעֹוָת ְלָהִמית ֶאת ּבְ ּּ.  
ֶּאָלא ָרָזא ִאיהו. ַמאי ַטְעָמא ה ָאַמר. ּ ה ֲהֵרעֹוָת, מׁשֶ ִגין , ֶּאָלא. ַמאי ַטְעָמא, ָלּמָ ּבְ

ָרֵאלְּדִאְתְיִה ְלָטָאה ֲעַלְייהו ְדִיׂשְ ּיב ְרׁשו ְלִסְטָרא ָאֳחָרא ְלׁשַ ְּיַהְבּתְ ְרׁשו ְלִסְטָרא , ֲהֵרעֹוָת, ּּ
ַלט ֲעַלְייהו, ָאֳחָרא ְדַרע ֵּאִלָיהו ָאַמר. ְּלִמׁשְ ִליטֹול , ֲּהֵרעֹוָת ְיַהְבּתְ ְרׁשו ְלִסְטָרא ְדַרע, ּ

ָמָתא ְדָדא   .ֹּכָלא ָרָזא ָחָדאְו, ְּוָדא הוא ֲהֵרעֹוָת. ִּנׁשְ
א ֲחֵזי ֵּאִלָיהו ָאַמר, ּתָ ה, ּ ר ֲאִני ִמְתּגֹוֵרר ִעּמָ א . ֲּהַגם ַעל ָהַאְלָמָנה ֲאׁשֶ ִגין ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ

ִריך הוא ָאַמר ֵליה ְלֵאִלָיהו ּּבְ ּ ּּ ֶלך, ְ ה ַאְלָמָנה ְלַכְלּכְ ם ִאּשָׁ ה ִצִויִתי ׁשָ ִָהּנֵ ְּוָכל ַמאן ְדָזן . ּ
ּאן ְדִאְצְטִריך ֵליהּוְמַפְרֵנס ְלַמ יֹוָמא ְדַכְפָנא, ְּ ן ּבְ ּכֵ ִאיָלָנא ְדַחֵיי. ְוָכל ׁשֶ , ָּהא ִאְתַאִחיד ּבְ

ְּוָגִרים ֵליה ַחִיים ְוִלְבנֹוי א ֵאִלָיהו ָאַמר. ְוָהא אֹוִקיְמָנא, ּ ּתָ ְּוַהׁשְ א , ּ ל ַמאן ְדִקֵיים ַנְפׁשָ ּּכָ ּ
ַעְלָמא ָּזֵכי ֵליה ַחִיים ְוָזֵכי ְלִא, ּבְ ִאיָלָנא ְדַחֵייּ ְלָטא ִאיָלָנא ְדמֹוָתא . ְּתַאֲחָדא ּבְ א ׁשָ ּתָ ְוַהׁשְ

ִּסְטָרא ְדַרע ַעל ָהַאְלָמָנה ְדַאְנּתְ ְפַקְדּתְ ְלֵמיַזן ִלי ך ֲהֵרעֹוָת . ּ ִגין ּכָ   .)למה הרעות(ְּבְ

  א''דף רט ע
ִריך  א ּבְ ְְוִאי ֵתיָמא ְדַרע ָלא ִאְתֲעִביד ְלַבר ָנׁש ֵמִעם קוְדׁשָ ּ א ֲחֵזי. ּהואּ ִזְמָנא , ּתָ ּבְ

יה, ְדַבר ָנׁש ָאִזיל ִליִמיָנא ִדיר ְלַגּבֵ ִריך הוא ּתָ א ּבְ ְּנִטירו ְדקוְדׁשָ ּ ּ ְוָלא ָיִכיל ִסְטָרא , ְּ
ְלָטָאה ֲעֵליה יה. ָּאֳחָרא ְלׁשַ ְפָיא ַקּמֵ ְלָטָאה, ְּוַהאי ָרע ִאְתּכַ ְּוֵכיָון ִדְנִטיָרא . ְּוָלא ָיִכיל ְלׁשַ

יהְּדקוְדׁשָ ִריך הוא ִאְתַעְבָרא ִמּנֵ ּא ּבְ ּ ִגין , ְ ָרע) א''דף רט ע(ּבְ ק ּבְ ְּדִאיהו ִאְתָדּבַ ּ ֵדין , ּ ּכְ
יה ְנִטירו, ַּההוא ָרע יָון ְדָחֵמי ְדָלאו ִעּמֵ ּּכֵ ּ ּ ִליט ֲעֵליה, ּ ֵדין ׁשַ ּּכְ יָצָאה ֵליה, ּ , ְּוָאֵתי ְלׁשֵ

ּוְכֵדין ִאְתְיִהיב ֵליה ְרׁשו ּ ָמ, ּ   .ֵּתיהְוָנִטיל ִנׁשְ
ה ֲהֵרעֹוָת ה ָאַמר ָלּמָ ְּדִאְתְיִהיב ֵליה ְרׁשו ְלִסְטָרא ְדָרע, מׁשֶ ּ ַלט ֲעַלְייהו , ּ ְּלִמׁשְ

ָרֵאל ְעּבוָדא ִדיֵליה, ְדִיׂשְ ׁשִ ְּלֶמֱהֵוי ּבְ ה ֲהֵרעֹוָת. ּ ה ִמְנהֹון ְדֲהוו , ָּדָבר ַאֵחר ָלּמָ ּמָ ְּדָחָמא ּכַ ּ ּ
ִסְטָרא ְדָר, ֵמִתין   .עְּוִאְתְמָסרו ּבְ

א ֲחֵזי א ְדטֹוב ִאְתַער, ּתָ ְעּתָ ׁשַ ְּדִאיהו ְיִמיָנא, ּּבְ ל ֵחידו, ּ ְרָכאן , ְּוָכל ִטיבו, ּּכָ ְוָכל ּבִ
ָחן ּכְ ּתַ אי ִאיהו, ִמׁשְ ֲחׁשַ ְּוֹכָלא ּבַ ָמה ְדאוְקמוָה, ּ ּּכְ בֹוד ַמְלכותֹו ְלעֹוָלם , ּ ם ּכְ רוך ׁשֵ ְּדָאְמֵרי ּבָ ּ ְּ

אי ֲחׁשַ ִגין ְוָרָזא ָדא, ָוֶעד ּבַ ְדָקא ָחֵזי)א דהאי איהו יחודא''ס( ּבְ ֵדין ִיחוָדא ּכְ ּ ְדִאיהו ּכְ ּ ּ.  
י ִחָייא ְּוִכי ֵאִלָיהו, ָּאַמר ִרּבִ ַזר, ּ יָון ְדִאיהו ּגָ ּּכֵ ִריך הוא ְמַקֵיים, ּ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ִזיר . ְּ ְּוִאיהו ּגָ

ַמָיא ְּדָלא ַלֲאָחָתא ִמְטָרא ְוַטָלא, ַעל ׁשְ ֵּהיך ָדִחי, ּ ְדַרת ֵליה, ּל ִאיהו ֵמִאיֶזֶבלְ ְּדׁשַ ּ ּ .



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]456דף [ -ּ

ֶנֶפׁש ַאַחד ֵמֶהם)מלכים א יט(, ִּדְכִתיב ך ּכְ ים ֶאת ַנְפׁשְ י ָכֵעת ָמָחר ָאׂשִ ּוִמָיד ָדִחיל , ָ ּכִ ּּ
יה   .ְּוָעַרק ַעל ַנְפׁשֵ

י יֹוֵסי ָּהא אוְקמוָה, ָּאַמר ֵליה ִרּבִ ָעאן ְלַאְטָרָחא ְלָמאֵר, ּ ְּדַצִדיַקָיא ָלא ּבָ ֲאַתר , יהֹוןּ ּבְ
ַחת  ּכְ ּתַ מוֵאל.  ְלֵעיָנא)ליה(ְּדִנְזָקא ִאׁשְ ַגְווָנא ִדׁשְ ְ ֵאיך ֵאֵלך )שמואל א טז(, ִּדְכִתיב, ּּכְ ְ

אול ַוֲהָרָגִני ַמע ׁשָ ָיֶדך, ָּאַמר ֵליה, ְּוׁשָ ח ּבְ ּקַ ָקר ּתִ ָעאן . ֶָעְגַלת ּבָ ִגין ְדַצִדיַקָיא ָלא ּבָ ּּבְ ּ ּ
חְלַאְטָרָחא ְלָמאֵריהֹו ּכַ ּתַ ֲאַתר ְדִנְזָקא ִאׁשְ ּאוף ָהִכי ֵאִלָיהו. ּן ּבְ יָון ְדָחָמא ְדִנְזָקא , ּּ ּּכֵ ּ

ח ּכַ ּתַ ֵעי ְלַאְטָרָחא ְלָמאֵריה, ִאׁשְ   .ָּלא ּבָ
ַמְעָנא, ָּאַמר ֵליה יה ַוִייָרא ַוֵיֶלך ֶאל ַנְפׁשֹו, ֲּאָנא ִמָלה ׁשְ ִתיב ּבֵ ֵאִלָיהו ָלא ּכְ ְְדָהא ּבְ ּ ּ ּּ ּ ּ ,

ִנין ֲאַזל , ּוַמה ָחָמא. ְרִאָיה ָחָמא. ּ ַוַיְרא)מלכים א יט(ֶּאָלא  ה ׁשְ ּמָ ֶּאָלא ָחָמא ְדָהא ִמּכַ ּ
ְות ְתֵריה ַמְלַאך ַהּמָ ְּבַ יֵדיה, ּ א ַוֵיֶלך ֶאל ַנְפׁשֹו. ְּוָלא ִאְתָמַסר ּבִ ּתָ ְְוַהׁשְ ְַמאי ַוֵיֶלך ֶאל , ּ ּ

א, ַנְפׁשֹו ֲּאַזל ְלִקיוָמא ְדַנְפׁשָ ןּוַמאן ִא, ּ ּמָ ָקא ּתַ ּיהו ִאיָלָנא ְדַחֵיי ְלִאְתַדּבְ ּּ.  
א ֲחֵזי ִתיב ֶאת ַנְפׁשֹו, ּתָ ְלהו ּכְ ּּכֻ ִתיב ֶאל ַנְפׁשֹו, ּ ַמְעָנא, ְוָהָכא ּכְ ְּדָאַמר , ְוָרָזא ָדא ׁשְ
ְמעֹון י ׁשִ ָמִתין ְדַעְלָמא, ִרּבִ ל ִנׁשְ ְלהו ָנְפֵקי ֵמַההוא ָנָהר ְדָנִגיד ְוָנִפיק, ּּכָ ּּכֻ ּ ּ ֻּכְלהו ָנִקיט ְו, ּ ּ

ּלֹון ַההוא ְצרֹוָרא ְדַחָייא  ַרת ִמן ְדכוָרא, )דחיי(ּ ְּוַכד נוְקָבא ִאְתַעּבְ ּ א , ּ ִתיאוְבּתָ ְלהו ּבְ ּּכֻ ּ ּ
י ְדכוָרא, ִּדְתֵרין ִסְטִרין א ְדנוְקָבא ְלַגּבֵ ִתיאוְבּתָ ּּבְ ּ ּ א ִדְדכוָרא ָנְפָקא . ּ יאוְבּתָ ְּוַכד ּתִ ּ ּ

ְרעוָתא ֵדין ִאי, ּּבִ ירּכְ ִקיוָמא ַיּתִ ָמִתין ּבְ ּנון ִנׁשְ א וְרעו ְדִאיָלָנא , ּּ ִתיאוְבּתָ ִגין ְדֹכָלא ּבְ ּּבְ ּ ּ ּ ּּ
ְּדַחָייא ְּוֵאִלָיהו. ּ ר ָנׁש ָאֳחָרא, ּ יר ִמּבַ ִגין ְדֲהָוה ֵמַההוא ְרעוָתא ַיּתִ ּּבְ ּ   .ִּאְתְקַיים, ּ

ִתיב ך ֶאל ַנְפׁשֹו ּכְ ְוְבִגין ּכָ ִתיב ֶאת ַנְפׁש, ּ ְּדָהא ֶאת ַנְפׁשֹו ָדא ִהיא נוְקָבא. ֹוְוָלא ּכְ ּ ּ .
ה ָאַמר ָלָלא ִדְדַכר ְונוְקָבא, ְוִאי ֵתיָמא ְוֶאל ָהִאּשָׁ ּּכְ ּ גֹו ְדכוָרא. ּ ד ִהיא ּבְ ּּכַ ֵדין ְוֶאל , ּ ּכְ

ה ָאַמר ה. ָהִאּשָׁ ְלחוָדָהא, ֶאת ָהִאּשָׁ ּנוְקָבא ּבִ ְּוָלא ִדְדכוָרא, ּ ּ ַגְווָנא ָדא ֶאל ַנְפׁש. ּ ָּדָכר , ֹוּכְ
ְלחֹודֹוי ִלילו ִדְדכוָרא, ּבִ ְלחוָדָהא ְוָלא ּכְ ֶּאת ַנְפׁשֹו נוְקָבא ּבִ ּ ּ ּ ּ ְטָרא . ּ ּוְבִגין ְדִאיהו ִמּסִ ּ ּ

ֵני ַעְלָמא ל ּבְ יר ִמּכָ ִּדְדכוָרא ַיּתִ ּ יר, ּ ִקיוֵמיה ַיּתִ ִּאְתְקַיים ּבְ ּ ּ ֵני ַעְלָמא, ּ ָאר ּבְ ׁשְ . ְוָלא ִמית ּכִ
ִגין ְדֹכָלא  ּּבְ ִּאיהו ֵמִאיָלָנא ְדַחֵייּ ַלק ְלֵעיָלא. ְוָלא ִמּגֹו ַעְפָרא, ּ ּוְבִגין ָדא ִאְסּתַ ּ ְוָלא ִמית , ּ

ֵני ַעְלָמא ל ּבְ ֹאַרח ּכָ ַמִים)מלכים ב ב(, ִּדְכִתיב. ּכְ ְסָעָרה ַהּשָׁ ּ ַוַיַעל ֵאִלָיהו ּבִ ּ ּ.  
א ֲחֵזי ה ֶרֶכב ֵאׁש ְוסוֵסי ֵאׁש ְוגו, ּתָ ִתיב ְוִהּנֵ ֵדין )א''שמות קצז ע(', ַּמה ּכְ ּ ְדָהא ּכְ

ט ּגוָפא ִמן רוָחא ִּאְתַפּשַׁ ּ ֵני ַעְלָמא, ּ ָאר ֹאַרח ּבְ ׁשְ ַלק ְדָלא ּכִ ְּוִאְסּתַ ַאר ַמְלֲאָכא . ּ ּתָ ְוִאׁשְ
א י ֶעְליֹוִנין, ַּקִדיׁשָ ָאר ַקִדיׁשֵ ׁשְ ִליחוָתא ְבַעְלָמא, ּּכִ ְּוָהא אוְקמוָה. ְּוָעִביד ׁשְ ין ְדָע, ּ ְּדִנּסִ ַבד ּ

ַעְלָמא ִריך הוא ּבְ א ּבְ ּקוְדׁשָ   .ַּעל ְיֵדיה ִאְתֲעִביָדן, ְּ
ִתיב, ְוָתא ֲחֵזי ַאל ֶאת ַנְפׁשֹו)מלכים א יט(, ַמה ּכְ ַקְדִמיָתא. ּ ַוִיׁשְ ְַוֵיֶלך ֶאל ַנְפׁשֹו, ּבְ ּ ,

ִקיוָמא ָמר ּבְ ָמה ְדִאּתְ ּּכְ ְרָי, ְּוָהָכא ֶאת ַנְפׁשֹו ָלמות. ּ ִלי . א מֹוָתאִּאיָלָנא ְדֵביה ׁשַ ן ִאְתּגְ ְוַתּמָ
ִריך הוא א ּבְ ֲּעֵליה קוְדׁשָ ּ ָמה ִדְכִתיב, ְּ ָהר)מלכים א יט(, ּכְ ִתיב .  ֵצא ְוָעַמְדּתָ ּבָ ַמה ּכְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]457דף [ -ּ

ְתֵריה ה' ְוַאַחר ָהַרַעׁש ֵאׁש לא ָבֵאׁש ה, ּּבַ ָּדא הוא ֲאַתר , ְּוַאַחר ָהֵאׁש קֹול ְדָמָמה ַדּקָ ּ
ְּפִניָמָאה ְדֹכָלא ּ ל ְנהֹוִריןְּדִמ, ּ יה ָנְפִקין ּכָ   .ּּנֵ

  ב''דף רט ע
ִתיב ה ֵאָליו קֹול )מלכים א יט(, ַמה ּכְ ַאַדְרּתֹו ְוִהּנֵ ֹמַע ֵאִלָיהו ַוָיֶלט ָפָניו ּבְ ׁשְ ּ ַוְיִהי ּכִ ּּ ּ ּ

אִתי)א''ץ ע''תשא ק(ַּויֹאֶמר  ּ ַמה ְלך ֹפה ֵאִלָיהו ַויֹאֶמר ַקּנֹא ִקּנֵ ּּ ָ א ּבְ, ּ ָּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ְִריך ּ

ה ְמַקּנֵא ִלי, ּהוא ָלא ְדָלא , ַעד ָמַתי ַאּתָ ְּטָרַקת ּגַ ך מֹוָתא ) ב''דף רט ע(ּ ְלָטָאה ּבָ ְָיִכיל ְלׁשַ ּ
ַני , ְלָעְלָמא ָלך ִעם ּבָ ִני , ָּאַמר ֵליה. )נשא(ְְוַעְלָמא ָלא ָיִכיל ְלִמְסּבְ י ָעְזבו ְבִריְתך ּבְ ָּכִ ּ

ָרֵאל ְוגו ָכל ֲאַתר ְדָבַני , ָיךַּחֶי, ָּאַמר ֵליה. 'ִיׂשְ ְּדּבְ א)נשא(ּ ּ ְיַקְיימו ְקָיים ַקִדיׁשָ ּ ֵהא , ּ ַאְנּתְ ּתְ
ן ּמָ ין ּתַ   )א והא אתמר בגין כך מתקנין כורסיא לאליהו דאיהו זמין תמן''ד(. ַזּמִ

א ֲחֵזי ַרם ַהִהיא ִמָלה ְדֵאִלָיהו, ּתָ ַּמה ּגָ ּ ִי)מלכים א יט(, ִּדְכִתיב, ּ י ּבְ ַאְרּתִ ָרֵאל  ְוִהׁשְ ׂשְ
ק לֹו ר ֹלא ָנׁשַ ַעל ְוָכל ַהֶפה ֲאׁשֶ ְרעו ַלּבַ ר לא ּכָ ִים ֲאׁשֶ ְרּכַ ל ַהּבִ ְבַעת ֲאָלִפים ּכָ ּׁשִ ָאַמר . ּ

ִריך הוא א ּבְ ֵּליה קוְדׁשָ ּ אן וְלָהְלָאה, ְּ ַני , ִּמּכָ ָלך ִעם ּבָ ְְדָלא ָיִכיל ַעְלָמא ְלִמְסּבְ . )נשא(ּ
ָפט ֵמָאֵב ן ׁשָ ע ּבֶ יךְוֶאת ֱאִליׁשָ ְחּתֶ ח ְלָנִביא ּתַ ְמׁשַ י . ָל ְמחֹוָלה ּתִ ְיֵהא ְנִביָאה ָאֳחָרא ְלַגּבֵ

ַני  ַלק ְלַאְתָרך, )נשא(ּבָ ְסּתַ ְְוַאּתְ ּתִ ּ.  
א ֲחֵזי ִריך הוא, ְוּתָ א ּבְ י ֵליה ְלקוְדׁשָ ר ָנׁש ִדְמַקּנִ ל ַההוא ּבַ ּּכָ ּ ּ ּ ָלא ָיִכיל ַמְלֲאָכא , ְּ

יה ְלָטָאה ּבֵ ְּדמֹוָתא ְלׁשַ אּכִ, ּ ֵני ָנׁשָ ָאר ּבְ ָלם. ׁשְ יה ׁשְ ְּוִיְתַקֵיים ּבֵ ְּוָהא אוְקמוָה, ּ ָמה . ּ ּכְ
ִפְנָחס ָמר ּבְ לֹום)במדבר כה(, ְדִאּתְ ִריִתי ׁשָ ַּוִיפֹול ַעל :  ָלֵכן ֱאמֹור ִהְנִני נֹוֵתן לֹו ֶאת ּבְ ּ

ָכה ַעל ַצָואָריו ְנָיִמן ָאִחיו ַוֵיְבךִ◌ וִבְנָיִמן ּבָ ַּצְואֵרי ּבִ ּ י ִיְצָחק ָאַמרִר. ּּ ָּהא אוְקמוָה, ּבִ ּ ,
ִני ְּדָבָכה ַעל ִמְקָדׁש ִראׁשֹון ְוַעל ִמְקָדׁש ׁשֵ ּ ּ.  

לוי )שיר השירים ד(, ָּפַתח ְוָאַמר ֵגן ּתָ נוי ְלַתְלִפיֹות ֶאֶלף ַהּמָ ִמְגַדל ָדִוד ַצָואֵרך ּבָ ּ ּכְ ּ ּ ּ ּּ ּ ְ

ּבֹוִרים ְלֵטי ַהּגִ ִמְגַדל ָדִוד. ָעָליו ּכֹל ׁשִ ּּכְ ַּמאן ִמְגַדל ָדִוד, ּ ָּדא ִמְגַדל ָדִוד ַוַדאי. ּ ּ ּ ְּדָבָנה , ּ
ֵּליה ָדִוד ַלִים, ּ ְּוָסִליק ֵליה ּגֹו ְירוׁשָ ִמְגַדל ָדִוד. ּ ֶּאָלא ּכְ ּ ֵלם ִדְלֵעיָלא, ּ ָּדא ְירוׁשָ ּ ִּדְכִתיב , ּ

יה ם ה)משלי יח(, ּּבֵ ב' ּ ִמְגַדל ֹעז ׁשֵ ּגָ ּּבֹו ָירוץ ַצִדיק ְוִנׂשְ בַמאן ִנ. ּ ּגָ ֶּאָלא ַההוא ִמְגַדל , ׂשְ ּ ּ
ב ּגָ ִגין ְדֵביה ָירוץ ַצִדיק, ִנׂשְ ּּבְ ּ ּ ּ.  

ַָצָואֵרך א, ּ א ִדְלַתּתָ ית ַמְקְדׁשָ ָּדא ּבֵ ִפירו, ּ ִתּקוָנא ְדׁשַ ְּדִאיהו ָקִאים ּבְ ּ ּ ּ ַקְדָלא ְלגוָפא, ּּ . ּּכְ
ָואר ִפירו ְדָכל ּגוָפא, ַּמה ּצַ ִּאיהו ׁשַ ּ ּ י ַמ, ּּ אָהִכי ָנֵמי ּבֵ ִפירו ְדָכל ַעְלָמא, ְּקְדׁשָ ִּאיהו ׁשַ ּ ּּ.  

נוי ְלַתְלִפיֹות ּּבָ ּ יה, ּ ָלן ּבֵ ּכְ ֵני ַעְלָמא ֲהוו ִמְסּתַ ָלא ְדָכל ּבְ ּּתִ ּ ּ ְּוָהִכי אוְקמוָה, ּ ְלִפיֹות, ּ ּּתַ ּ ,
יה ָחן וְמַצָלאן ְלַגּבֵ ּבְ ל ְדָכל ִפיֹות ְדַעְלָמא ְמׁשַ ּּתֵ ּ ּ ּּ ּ ּ.  

לוי ָעָל ֵגן ּתָ ּקוִנין, יוֶּאֶלף ַהּמָ ִּאֵלין ֶאֶלף ּתִ ְדָקא ְיאות, ּ יה ּכְ ִנין ּבֵ ִּדְמַתּקְ ּ ְלֵטי . ּ ּכֹל ׁשִ
ּבֹוִרים ָיא, ַהּגִ ְטָרא ְדִדיָנא ַקׁשְ ְּדֻכְלהו ָקא ַאְתָיין ִמּסִ ּ ּּ.  



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]458דף [ -ּ

ָואר ְלָיין, ַּמה ּצַ יה ּתַ ָתא ּבֵ ּקוִנין ְדִאּתְ ל ּתִ ּּכָ ּ א. ּ ַמְקְדׁשָ ך ּבְ ּּכָ ּקוִנין , ְ ל ּתִ יה ּּכָ ְּדַעְלָמא ּבֵ ּ
ְרָיין ְלָיין ְוׁשָ ְּוָהא אוְקמוָה. ּתַ ּ ַעל ַצָואֵרינו ִנְרָדְפנו)איכה ה(, ִּדְכִתיב, ּ ּ ּ א, ּ י ַמְקְדׁשָ , ַּעל ּבֵ

ִפירו ְדָכל ַעְלָמא ְּדִאיהו ַצָואר ְוׁשַ ּ ּ ּ ִּנְרָדְפנו. ּּ ֵרין ִזְמִנין, ּ ָּיַגְענו ְלִמְבֵני ֵליה ּתְ ְּוֹלא הוַנח , ּ
ְבקוָה ָלן.ָּלנו ּ ְדָהא ָלא ׁשָ ֵני ְלָבַתר, ּ   .ְוִאְתָחַרב ְוָלא ִאְתּבְ

ָואר ֵצי, ַּמה ּצַ ּתֵ יָון ְדִאׁשְ יה, ּּכֵ ֵצי ִעּמֵ ּתֵ ל ּגוָפא ִאׁשְ ּּכָ א. ּ י ַמְקְדׁשָ יָון , ָּהִכי ָנֵמי ּבֵ ּכֵ
ך ֵצי ְוִאְתַחּשַׁ ּתֵ ְְדִאיהו ִאׁשְ ּ ך, ּ ל ַעְלָמא ָהִכי ָנֵמי ִאְתַחּשַׁ אְו, ְּכָ ְמׁשָ ַמָיא , ָלא ָנִהיר ׁשִ ְוָלא ׁשְ

  .ְוַאְרָעא ְוֹכְכַבָיא
ָכה יֹוֵסף ַעל ָדא ך ּבָ ִגין ּכָ ּּבְ ּוְלָבַתר ְדָבָכה ַעל ָדא. ְ ּ לו, ּ ְבִטין ְדִאְתּגָ ָכה ַעל ׁשִ ּּבָ ד . ּ ּכַ

א י ַמְקְדׁשָ לו ִמָיד, ִּאְתָחִריב ּבֵ ְבִטין ִאְתּגָ ְלהו ׁשִ ּּכֻ ּ ּ י, ּ ְדרו ּבֵ ְּוִאְתּבַ ֲּהָדא הוא . ֵני ַעְמַמָיאּ
ק ְלָכל ֶאָחיו ַוֵיְבךִ◌ ֲעֵליֶהם ָכה. ֲּעֵליֶהם ַוַדאי, ִּדְכִתיב ַוְיַנּשֵׁ ָלם ּבָ א , ַּעל ּכֻ י ַמְקְדׁשָ ַּעל ּבֵ

ֵרין ִזְמִנין ָבִטים, ְּדִאְתָחִריב ּתְ ֶרת ַהּשְׁ יֵנ, ְוַעל ֲאחֹוי ֲעׂשֶ ְדרון ּבֵ ָגלוָתא ְוִאְתּבַ לו ּבְ ְּדִאְתּגָ ּ ּ ּ י ּ
רו ֶאָחיו ִאּתֹו. ַעְמַמָיא ְּוַאֲחֵרי ֵכן ִדּבְ ִתיב ַוִיְבּכו, ּ ְּוָלא ּכְ ָכה, ּ ְּדָהא ִאיהו ּבָ יה , ּ ְּדִנְצְנָצה ּבֵ ּ

א ּרוָחא ַקִדיׁשָ כו, ּ ְּוִאינון ָלא ּבָ א, ּ ָרא ֲעַלְייהו רוַח קוְדׁשָ ְּדָלא ׁשָ ּ ּ ּ:  
ית ַפְרֹעה ַמע ּבֵ י . ְּוַהּקֹל ִנׁשְ  ִנְכְסָפה ְוַגם )תהלים פד(, ּא ָפַתח ְוָאַמר ַאּבָ)אלעזר(ִרּבִ

י ְלַחְצרֹות ה ְלָתה ַנְפׁשִ נו ֶאל ֵאל ָחי' ּכָ ִרי ְיַרּנְ י וְבׂשָ ִּלּבִ א ֲחֵזי. ּ ׁש ְדַצֵלי , ּתָ ר ּנָ ל ּבַ ּּכָ ּ
י ָמאֵריה)וקם(ְּצלֹוֵתיה  ָכל יֹוָמא ְו, ּ ַקּמֵ ְרָכאן ּבְ ִּאְצְטִריך ֵליה ְלַאְקָדָמא ֵליה ּבִ ּ ּ , יֹוָמאְ

ִזְמָנא ְדִאְצְטִריך י ָמאֵריה ּבְ ְוְלַצֵלי ְצלֹוֵתיה ַקּמֵ ּ ּ ּּ.  
ַצְפָרא ִריך הוא, ּבְ א ּבְ יִמיָנא ְדקוְדׁשָ ְּלַאֲחָדא ּבִ ּ ִמְנָחה. ְּ ָמאָלא, ּבְ ׂשְ ּוְצלֹוָתא . ְלַאֲחָדא ּבִ

ּוָבעוָתא ִגין ְלִא, ּ ָכל יֹוָמא ְויֹוָמא ּבְ ִּאְצְטִריך ֵליה ְלַבר ָנׁש ּבְ יהְ , ְואֹוִקיְמָנא. ְּתַאֲחָדא ּבֵ
ַּמאן ְדַצֵלי ְצלֹוֵתיה י ָמאֵריה)וקם(, ּּ ְצלֹוֵתיה, ּ ַקּמֵ ַמע ָקֵליה ּבִ ִּאְצְטִריך ֵליה ְדָלא ְלִמׁשְ ּ ּ ּ ְ .

ְצלֹוֵתיה ַמע ָקֵליה ּבִ ּוַמאן ְדַאׁשְ ּ ּ ַמע, ּ ּתְ   .ְּצלֹוֵתיה ָלא ִאׁשְ

  א''דף רי ע
ִגין . ַמאי ַטְעָמא ָלאו ִאיִהי ַהִהיא ָקָלא , ּ ִדְצלֹוָתא)ב''ב ע''שמות ר() א''דף רי ע(ּבְ

ְתַמע ע ָלאו ִהיא ְצלֹוָתא. ְּדִאׁשְ ּמַ ּתַ ְּדַההוא קֹול ְדִאׁשְ ּ ָּדא ָקָלא . ּוַמאן ִאיִהי ְצלֹוָתא. ּ
ַמע, ָאֳחָרא ּתְ ָקָלא ְדִאׁשְ ַמע, ְּדַתְלָיא ּבְ ּתְ ּוַמאן הוא ָקָלא ְדִאׁשְ ּ ָּדא ַההוא קֹול ְד. ּ ּ ּהוא ּ

וא יה, ו''ּבְ ָלא וא, ָּקָלא ְדַתְלָיא ּבֵ ָּדא ַההוא ֹקל ּבְ   .ו''ּ
ך ְוְבִגין ּכָ ְצלֹוֵתיה, ּ ַמע ָקֵליה ּבִ ָּלא ִאְצְטִריך ֵליה ְלַבר ָנׁש ְלִמׁשְ ּ ּ ֶּאָלא ְלַצָלָאה , ְ ּ

ַלַחׁש ַמע, ּבְ ּתְ ַההוא ָקָלא ְדָלא ִאׁשְ ּּבְ ַלת ּתָ. ּ , ְְוִסיָמִניך. ִדירְּוָדא ִהיא ְצלֹוָתא ְדִאְתַקּבָ
ַמע ָלא וא, ְוַהּקֹל ִנׁשְ ַמע, ו''ֹקל ּבְ אי. ִנׁשְ ֲחׁשַ ָּדא ִהיא ְצלֹוָתא ְדִהיא ּבַ ה. ּ ַחּנָ , ִּדְכִתיב ּבְ

ַמע)שמואל א א( יל. ּ ְוקֹוָלה לא ִיּשָׁ ִריך הוא ַקּבִ א ּבְ ָּדא ִהיא ְצלֹוָתא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ד , ְּ ּכַ
ִּאְתֲעִביד ּגֹו ְרעוָתא ְוַכָוו ְדָקא ְיאותּ ָּנה ְוִתּקוָנא ּכְ ְדָקא ָיאֹות , ּ ּוְלַיֲחָדא ִיחוָדא ְדָמֵריה ּכְ ּ ּ

ָכל יֹוָמא דא , אמר רבי אלעזר, מאי טעמא, ו''והקל נשמע חסר וא. והקל נשמע בית פרעה(. ּבְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]459דף [ -ּ

וכתיב , והקל נשמע, כתיב הכא. היא שכינתא דבכאת על חרוב בי מקדשא ועל גלותהון דישראל
  .)אף כאן נמי שכינתא, מה להלן שכינתא. קול ברמה נשמע) ה לאירמי(, התם

י ֶאְלָעָזר ָאַמר אי, ִרּבִ ֲחׁשַ ָּדא ִהיא ָקָלא ִעָלָאה, ָקָלא ּבַ ן, ּ ּמָ . ְּדָכל ָקִלין ָנְפִקין ִמּתַ
ָלא ו א', ֲאָבל ֹקל ּבְ וא, ָּדא ִהיא ְצלֹוָתא ִדְלַתּתָ ְלָקא ּבְ ְּדִאיִהי ָאְזָלא ְלִאְסּתַ ו ''ּ

יהּו ָרא ּבֵ   .ְּלִאְתַחּבְ
א ֲחֵזי ַמע, ּתָ ָלא וא, ְוַהּקֹל ִנׁשְ ָּדא הוא ֹקל ּבְ ַכאת ַעל ִמְקָדׁש . ו''ּ ָּדא ִהיא ָקָלא ְדּבָ ּ ּ

ִני ַמע. ִּראׁשֹון ְוַעל ִמְקָדׁש ׁשֵ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ִנׁשְ ָמע, ּכְ ָרָמה ִנׁשְ ָרָמה. קֹול ּבְ ַמאי , ּבְ
ָרָמה ָּדא הוא ַעְלָמא ִע. ּבְ ית ֵאל, ְְוִסיָמִניך. ַעְלָמא ְדָאֵתי, ָּלָאהּ תהלים (, ִמן ָהָרָמה ְוַעד ּבֵ

ָרָמה.  ִמן ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם)קו ָּדא ַעְלָמא ִעָלָאה, ָהָכא ּבְ א ִדי . ּ ְעּתָ ַהִהיא ׁשַ ְּדָהא ּבְ ּ
ַמע ָרָמה ִנׁשְ ִתיב. ּבְ ֵדין ַמה ּכְ יֹום ַההוא ִלְבִכי ֱאלִהים ְצָב' ּ ַוִיְקָרא ה)ישעיה כב(, ּכְ ּאֹות ּבַ ּ
ּוְלִמְסֵפד ְוגו ּ'.  

ַמע ִגין ְדוא. ַמאי ַטְעָמא. ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא, ְוַהּקֹל ִנׁשְ יה''ּּבְ ַלק ִמּנֵ ּו ִאְתַרַחק ְוִאְסּתַ ּ ,
י ֵאיֶננו ֶניָה ּכִ ֵחם ַעל ּבָ ֶניָה ֵמֲאָנה ְלִהּנָ ה ַעל ּבָ ּוְכֵדין ָרֵחל ְמַבּכָ י ֵאיֶנּנו. ּ ֵעי ּכִ, ּּכִ י ֵאיָנם ִמּבָ

י ֵאיֶנּנו. ֵּליה ֶּאָלא ּכִ י ֵאיֶנּנו, ְוָהא אֹוִקיְמָנא, ּ ה, ּּכִ ח ִעּמָ ּכַ ּתַ ְּדַבֲעָלה ָלא ִאׁשְ ּ ְּדִאְלָמֵלא . ּ ּ
ה ח ִעּמָ ּכַ ּתַ ֲעָלה ִיׁשְ ּּבַ ְתַנֵחם ֲעַלְייהו, ּ ָנָהא. ּּתִ ֵדין ּבְ ָגלוָתא, ְּדָהא ּכְ ּוְבִגין . ָּלא ְיהֹון ּבְ

ָנָהא, ּּנוְּדֵאיֶנ ה, ָלאו ִאיִהי ִמְתַנֲחָמא ַעל ּבְ ִגין ִדְבָנָהא ִאְתַרֲחקו ִמּנָ ּּבְ ּ ה, ּ ַּעל ְדֵאיֶנּנו ִעּמָ ּ ּ.  
א ֲחֵזי ית ַפְרֹעה, ּתָ ְָדא הוא ִסיָמִניך ְלֵעיָלא, ּּבֵ ּ ל , ּ יה ּכָ ְלָיין ִמּנֵ יָתא ְדִאְתְפָרעו ְוִאְתּגַ ּּבֵ ּ ּּ ּ

ִלי, ּל ַמה ְדֲהָוה ָסִתיםּכָ, ְּנהֹוִרין ְוָכל ּבוִציִנין ן ִאְתּגְ ּמָ ך. ִמּתַ ְוְבִגין ּכָ ִריך הוא , ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ

ל ְנהֹוִרין ְוָכל ּבוִציִנין ַּאִפיק ּכָ ִגין ְלַאְנָהָרא ְלַההוא קֹול, ּ ָלא וא, ּּבְ   .ו''ְּדִאְקֵרי ֹקל ּבְ
א ֲחֵזי ִריך הוא ְלַהאי ֹקל ֵמַעְפ, ּתָ א ּבְ ד ָיִקים קוְדׁשָ ּּכַ וא, ָראְּ ר ּבְ ל , ו''ְוִיְתַחּבַ ֵדין ּכָ ּכְ

ִזְמָנא ְדָגלוָתא ְייהו ּבְ ַּמה ְדִאְתֲאִביד ִמּנַ ּ ְנהֹוִרין ִעָלִאין ְדִאּתֹוְסָפן ִמּגֹו , ּ ִּיְתֲהַדר ְוִיְתַעְדנון ּבִ ּ ּּ
ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ַּעְלָמא ִעָלָאה ׁשֹו)ישעיה כז(, ּכְ ַקע ּבְ יֹום ַההוא ִיּתָ ּ ְוָהָיה ּבַ דֹול וָבאו ּ ָּפר ּגָ ּ

ֲחוו ַלה ּתַ ֶאֶרץ ִמְצַרִים ְוִהׁשְ ָדִחים ּבְ ור ְוַהּנִ ֶאֶרץ ַאּשׁ ָּהאֹוְבִדים ּבְ ּ ָלם' ּ ירוׁשָ ַהר ַהּקֶֹדׁש ּבִ   :ּּבְ
ה ֻצֵויָתה ֹזאת ֲעׂשו ְקחו ָלֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ְוגו ְּוַאּתָ ּ י ִחָייא ָפַתח. 'ּ ִּרּבִ  )ישעיה סו(, ּ

ְמחו ֶאת ְירו ּׂשִ ה ָמׂשֹוׂש ְוגוּ יׂשו ִאּתָ ל אֹוֲהֶביָה ׂשִ ַלם ְוִגילו ָבה ּכָ ּׁשָ ּ ּ א ֲחֵזי. 'ּ ד ִאְתָחַרב , ּתָ ּכַ
א ְוָגְרמו חֹוִבין י ַמְקְדׁשָ ּּבֵ ָרֵאל ֵמַאְרָעא, ּ לו ִיׂשְ א )א''ה ע''ויקרא ע(, ְּוִאְתּגָ ַלק קוְדׁשָ ּ ִאְסּתַ ּ

ִריך הוא ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא ּּבְ ּגַ, ְ אְוָלא ַאׁשְ י ַמְקְדׁשָ ּח ַעל ָחרוב ּבֵ לו, ּ יה ְדִאְתּגָ ְּוַעל ַעּמֵ ּ ּ ,
הֹון ְלָייא ִעּמְ א ִאְתּגַ ִכיְנּתָ ּוְכֵדין ׁשְ ּ.  

ד ָנַחת יֵתיה ְדִאּתֹוַקד, ּכַ ח ַעל ּבֵ ּגַ ַּאׁשְ ִלי, ּ יה ְוָהא ִאְתּגְ ל ַעל ַעּמֵ ּכַ ַאל ַעל . ִּאְסּתַ ׁשָ
ְרַכת ֵדין ַוִי. ַמְטרֹוִניָתא ְוִאְתּתָ יֹום ַההוא ִלְבִכי וְלִמְסֵפד ' ְקָרא הּּכְ ֱּאֹלִהים ְצָבאֹות ּבַ ּ ּ ּ

ק ה. ּוְלָקֵרָחה ְוַלֲחֹגר ׂשָ ִתיב ּבָ ם ִהיא ַמה ּכְ ק ַעל )יואל א(, ְּוִהיא ּגַ ְבתוָלה ֲחֻגַרת ׂשַ ּ ֱאִלי ּכִ
ַעל ְנעוֶריָה י ֵאיֶנּנו. ּּבַ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ּכִ ַלק ִמיָנ, ּּכְ ִגין ְדִאְסּתַ ּּבְ ח ִפירוָדא, ּהּ ּכַ ּתַ ְּוִאׁשְ ּ.  



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]460דף [ -ּ

  ב''דף רי ע
ַמָיא ְוַאְרָעא ְּוֲאִפילו ׁשְ לו, ּ ְלהו ִאְתַאּבָ ּּכֻ ּ ַמִים ַקְדרות )ישעיה נ(, ִּדְכִתיב, ּ יׁש ׁשָ ּ ַאְלּבִ

סוָתם ים ּכְ ק ָאׂשִ לו ֲעֵליה. ְּוׂשַ ְלהו ִאְתַאּבָ ַּמְלֲאֵכי ִעָלֵאי ּכֻ ּ ּ ּ  ֵהן )ישעיה לג(, ִּדְכִתיב, ּ
יוןֶאְרֶא לֹום ַמר ִיְבּכָ ה ַמְלַאֵכי ׁשָ ָּלם ָצֲעקו ֻחּצָ ּ כו . ּ לו ְוָחׁשְ א ְוִסיֲהָרא ִאְתַאּבָ ְמׁשָ ּׁשִ ּ

ֵצאתֹו ְוגו)ישעיה יג(, ִּדְכִתיב. ְנהֹוֵריהֹון ֶמׁש ּבְ ך ַהּשֶׁ ֵאי', ְ ָחׁשַ ְּוֹכָלא ִעָלֵאי ְוַתּתָ כו ֲעָלה , ּ ּּבָ ּ
לו) ב''דף רי ע( ְלָטא ֲעָלה ִסְטָרא ָאֳחָרא, אַמאי ַטְעָמ. ְּוִאְתַאּבָ ִגין ְדׁשָ ּּבְ ְלָטא ַעל , ּ ְּדׁשָ

א   .ַּאְרָעא ַקִדיׁשָ
ן ָאָדם ּכֹה ָאַמר ה)יחזקאל ז(, ָּפַתח ְוָאַמר ה ּבֶ א '  ְוַאּתָ ָרֵאל ֵקץ ּבָ ֱאֹלִהים ְלַאְדַמת ִיׂשְ

ְנפֹות ָהָאֶרץ ע ּכַ ץ ַעל ַאְרּבַ ַּהאי ְקָרא ָרָזא ִעָלָאה ִאיהו. ַהּקֵ ָרֵאל ֵקץ.ּ ַמאי ,  ְלַאְדַמת ִיׂשְ
ָרֵאל ֵקץ ִהיא. ִּאיהו ָמר. ְוִכי ַאְדַמת ִיׂשְ ֶּאָלא ָהִכי הוא ַוַדאי ְוִאּתְ ּ ֵקץ , ֵּקץ ִאיהו ִליִמיָנא, ּ

ָמאָלא ָמאָלא. ּ ְלֵקץ ַהָיִמין)דניאל יב(, ִּדְכִתיב, ֵקץ ִליִמיָנא. ִּאיהו ִלׂשְ , ִּדְכִתיב, ֵקץ ִלׂשְ
ְכִלית הוא חֹוֵקר ֵקץ ׂשָ)איוב כח( ך וְלָכל ּתַ ּם ַלחׁשֶ ּ ר)בראשית ו(ְּוָדא הוא , ְ ׂשָ ל ּבָ ,  ֵקץ ּכָ

ָמר ָמה ְדִאּתְ ָרֵאל ֵקץ, ֵּקץ ִדיִמיָנא. ּכְ ץ. ַּהְיינו ִדְכִתיב ְלַאְדַמת ִיׂשְ א ַהּקֵ ָּדא ֵקץ , ּבָ
ָמאָלא ָּדא ֵקץ ְדֵיֶצר ַהטֹוב, ֵּקץ ִדיִמיָנא. ִּדׂשְ ּ ָמאָל. ּ ָּדא ֵקץ ְדֵיֶצר ָהָרע, אֵּקץ ִדׂשְ ְוָדא , ּ

רו ּבְ ְרמו ְוִאְתּגַ ִּאיהו ְדַכד חֹוִבין ּגָ ּ ּ ָעה , ּ ְלָטָנא ְלַמְלכות ָהְרׁשָ ַזר ְוִאְתְייִהיב ׁשָ ִּאְתּגְ
ְלָטָאה יה, ְלׁשַ יֵתיה וִמְקְדׁשֵ ּוְלָחָרָבא ּבֵ ּ ּ ּ ֱאלִהים '  ּכֹה ָאַמר ה)יחזקאל ז(, ְּוָדא הוא ִדְכִתיב. ּ

ה ָבָאהָרָעה ַא   .ְּוֹכָלא ַחד, ַחר ָרָעה ִהּנֵ
ך ְוְבִגין ּכָ ָמאָלא, ּ ְלָטנֹו ְלַהאי ֵקץ ִדׂשְ ֵאי ַעל ְדִאְתְייִהיב ׁשָ לו ִעָלֵאי ְוַתּתָ ִּאְתַאּבָ ּ ּוְבִגין . ּּ

ך א, ְּכָ יָון ְדַמְלכו ַקִדיׁשָ ּּכֵ ּ ְפָיא, ּ ַמִים ִאְתּכַ ּוַמְלכות ַחָייָבא , ַּמְלכות ׁשָ ּ ר ִאְתּגַ)אחרא(ּ . ּבַ
ר ָנׁש)כדין( ה, ּ ִאית ֵליה ְלָכל ּבַ ָלא ִעּמָ ה, ְּלִאְתַאּבָ ְפָיא ִעּמָ ּוְלִאְתּכַ ּוְבִגין ְדַכד ִאיִהי . ּ ּ

ָפא ֲהָדה, ְּוַעְלָמא ִיְתַחֵדי, ִּיְזַדּקְ ִּיְתַחֵדי ִאיהו ּבַ ּ ל )ישעיה סו(, ִּדְכִתיב. ּ ה ָמׂשֹוׂש ּכָ יׂשו ִאּתָ ּ ׂשִ ּ
ִלים ָעֶליָה ְתַאּבְ   .ַהּמִ

א ֲחֵזי ִמְצַרִים, ּתָ הו ּבְ ִתיב ּבְ , ְּוָרָזא ְדֶעְגָלה ָדא.  ֶעְגָלה ְיִפיִפָיה ִמְצַרִים)ירמיה מו(, ּּכְ
ִנין ה ׁשְ ה ִזְמִנין ְוַכּמָ ּמָ ְלָטֵניה ּכַ חֹות ׁשָ ָרֵאל ּתְ ֲּהוו ִיׂשְ ְלָטָאה . ּ ָרֵאל ְלׁשַ ּוְבִגין ִדְזִמיִנין ִיׂשְ ּ ּ

א ֲעָגלֹותִאְתְרִמיז , ְּלָבַתר ֲעָלה ּתָ   .לֹון ַהׁשְ
י ֶאְלָעָזר ָאַמר ֶּרֶמז ָרַמז ֵליה יֹוֵסף ְלַיֲעֹקב ַעל ֶעְגָלה ֲערוָפה, ִרּבִ ַההוא ִפְרָקא . ּ ְּדָהא ּבְ ּ ּ

יה ִּאְתְפַרׁש ִמּנֵ ְּואוְקמוָה. ּ ח ָקטֹוָלא, ֶּעְגָלה ֲערוָפה, ּ ּכַ ּתַ ְּדִאיִהי ַאְתָיא ַעל ְדִאׁשְ ְוָלא , ּ
ין ְדָלא ִאְצְטִריכו. ָּקִטיל ֵליהִאְתְייַדע ַמאן  יׁשִ ְלטון ַעל ַאְרָעא רוִחין ּבִ ּוְבִגין ְדָלא ִיׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ,

יה, ַּיֲהִבין ַהאי ֶעְגָלה ְלִתּקוָנא מֹוְדעון ְלַגּבֵ ּתְ ִגין ְדָלא ִיׁשְ ּּבְ ּ ְלטו ֲעַלְייהו, ּ ְּוָלא ִיׁשְ לעיל (. ּ

  )א''קיד ע



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]461דף [ -ּ

א ֲחֵזי ְלה, ּתָ א ּכֻ ֵני ָנׁשָ ל ּבְ ֶותּּכָ ְו ָעְבִרין ַעל ְיֵדי ְדַמְלַאך ַהּמָ ּ ר ֵמַהאי ְדַאְקִדימו ֵליה , ּ ּּבַ ּ ּ ּ
א ֵני ָנׁשָ יה ְוִליטֹול ְרׁשו, ּבְ ְלָטָאה ּבֵ ַּעד ָלא ִיְמֵטי ִזְמָנא ְלׁשַ ּ ַבר ָנׁש. ּ ִליט ּבְ ְּדָהא ָלא ׁשַ ּ ,

ַּעד ְדָנִטיל ְרׁשו ּ.  
ך ְוְבִגין ּכָ ְלָטָא, ּ ִּאית ֵליה ִדיָנא ְלׁשַ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּה ַעל ַההוא ֲאַתרּ  )דברים כא(, ּכְ

הו ָּהִכי ָנֵמי ִאית ֵליה ִדיָנא ְדָלא ִאְתְייַדע. ּלא נֹוַדע ִמי ִהּכָ ּ ִגין ְלַקְטְרָגא ַעל ַההוא , ּ ּּבְ
ָקר ְוגו)דברים כא(, ְּוַעל ָדא. ֲאַתר ִגין ְלַאֲע. 'ּ ְוָלְקחו ִזְקֵני ָהִעיר ַהִהיא ֶעְגַלת ּבָ ָבָרא ּבְ

ִּדיֵניה ְדַההוא ֲאַתר ּ יה ְמַקְטְרָגא, ּ לֹוט ּבֵ ָנא ְדָלא ִיׁשְ ּקָ ּוְלִאְתּתַ ּ יה, ּ ָזָבא ִמּנֵ ּתְ ּוְלִאׁשְ ּ.  
א ֲחֵזי ד ִאְתְפַרׁש ֵמֲאבֹוי, ּתָ ָלא ְלָוָיה, ּיֹוֵסף ּכַ ַדר, ּבְ ּתַ ּוְבָלא ֲאִכיָלה ִאׁשְ ְוֲהָוה ַמה , ּ

ִני ָאֵבל , ָאַמר,  ָטרֹוף טֹוַרף יֹוֵסף)שית לזברא(, ְוַכד ָאַמר ַיֲעֹקב. ְּדֲהָוה י ֵאֵרד ֶאל ּבְ ּכִ
אֹוָלה ְּדֲאָנא ָגִריְמָנא ֵליה, ׁשְ ַּדֲהֵויָנא ָיַדע ַדֲאחֹוי ַסְנָיין ֵליה, ְּותו. ּ ּ ַדְרָנא ֵליה, ּ ְּוׁשַ ְוֶרֶמז . ּ

  .ָּקא ָרִמיז ֵליה
י ְיהוָדה ָּאַמר ֵליה ִרּבִ ִּאינון ֲעָגלֹות ַעל ִפי , ּ ַדר לֹוןּ ַּפְרֹעה ׁשַ ן ָלֶהם יֹוֵסף , ּ ִּדְכִתיב ַוִיּתֵ ּ

ֲּעָגלֹות ַעל ִפי ַפְרֹעה ִּדיוָקא ְדִמָלה, ָּאַמר ֵליה. ּ ּ ה ֻצֵויָתה ֹזאת ֲעׂשו, ּּ ִּדְכִתיב ְוַאּתָ ּ ה . ּ ְוַאּתָ
ֻּצֵויָתה ַדְייָקא ה, ּ ִתיב ּבְ ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ ַבע לֹון, א''ּ ַמע ְדיֹוֵסף ּתָ ן ָלֶהם ּו, ַּמׁשְ ך ַוִיּתֵ ְּבִגין ּכָ ְ

ּיֹוֵסף ֲעָגלֹות ַעל ִפי ַפְרֹעה ִמָלה. ּ ְּוַיֲעֹקב ָלא ִאְתְקַיים ּבְ ַּוַיְרא , ִּדְכִתיב. ַּעד ְדָחָמא לֹון, ּ
ִחי רוַח ַיֲעֹקב ֲאִביֶהם את אֹותֹו ַוּתְ ַלח יֹוֵסף ָלׂשֵ ר ׁשָ   .ֶּאת ָהֲעָגלֹות ֲאׁשֶ

  א''דף ריא ע
ְמעֹו י ׁשִ ִחי רוַח ַיֲעֹקב, ןָאַמר ַרּבִ ַקְדִמיָתא ַוּתְ ָרֵאל ַרב עֹוד יֹוֵסף , ּּבְ ּוְלָבַתר ַויֹאֶמר ִיׂשְ ּ

ִני ָחי ַקְדִמיָתא ָקֵרי ֵליה אֹוַרְייָתא ַיֲעֹקב, ֶּאָלא. ּבְ פוָתא, ּּבְ ִגין ׁשוּתָ ּּבְ פו , ּ ּתְ ּתַ ְּדִאׁשְ ּ
ַההוא ֵחֶרם א ּבְ ִכיְנּתָ ן יֹוֵסף, ּׁשְ ד ִאְזַדּבַ א ָסְלָקאְוַה. ּּכַ ִכיְנּתָ א ִדׁשְ ּתָ ֵדין ִאיהו, ּׁשְ ִחי , ּּכְ ַוּתְ

א, ּרוַח ַיֲעֹקב ֲאִביֶהם ִכיְנּתָ ִקיוָמא. ְּוָדא הוא ָרָזא ִדׁשְ ּוָבַתר ְדִאיִהי ָקְייָמא ּבְ ּ ֵדין )בגין(, ּּ  ּכְ
א ִדְלֵעיָלא ה, ַּדְרּגָ ָרֵאל, ִּאְתֲעַבר ְלַגּבָ א ְדִאיהו ִיׂשְ ַּדְרּגָ ּ אתער ,  דרגא דלעילאא כדין''נ(. ּ

אן)ואיהו דרגא דישראל, לגבה א ִדְלֵעיָלא ָלא ִאְתַער ְלֵעיָלא,  ִמּכָ ַּעד ְדִאְתַער , ְּדַדְרּגָ
א ַקְדִמיָתא ְלַתּתָ ִחי רוַח , ּבְ ְּדָהא ָהָכא ַוּתְ ַקְדִמיָתא) א''דף ריא ע(ּ ּוְלָבַתר ַויֹאֶמר , ַיֲעֹקב ּבְ ּ

ָרֵאל   .ִיׂשְ

 
  



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]462דף [ -ּ

 ] בשנה58יום [ חשון סדר הלימוד ליום כח
ַמְרֹאת ַהַלְיָלה ָרֵאל ּבְ ַּויֹאֶמר ֱאֹלִהים ְלִיׂשְ ִתיב, ּ ַמְרַאת ּכְ א ֲחֵזי. ּבְ ח ְזָבִחים , ּתָ ַּוִיְזּבַ

ַקְדִמיָתא, ֵלאלֵהי ָאִביו ִיְצָחק ָרָזא ִדְרִחימו. ּבְ ָמאָלא ּבְ ִגין ְלִאְתָעָרא ׂשְ ּוְכֵדין ַויֹאֶמר . ּּבְ ּ
ָרֵא ַמְראֹות ַהַלְיָלהֱאֹלִהים ְלִיׂשְ א ְדָקֲאָמָרן ְדִאיִהי ַמְראֹות ַהַלְיָלה, ּל ּבְ ַהאי ַדְרּגָ ּּבְ ּ ּ.  

ַָויֹאֶמר ָאֹנִכי ָהֵאל ֱאֹלֵהי ָאִביך ה ִדְלֵעיָלא. ַמאי ַטְעָמא, ּ ִגין ְדִסְטָרא ִדְקדוּשָׁ ּּבְ ּ ָהִכי , ּ
ָמא ְדקוְד, ְּדָהא ִסְטָרא ִדְמָסֲאָבא. ּהוא ר ׁשְ ָּלא ַאְדּכַ ִריך הואּ א ּבְ ּׁשָ ה , ְ ְּוָכל ְסַטר ִדְקדוּשָׁ ּ ּ

ֵמיה ׁשְ ר ּבִ ך ִמְצַרְיָמה ְוגו. ִּאְדּכַ אן', ָָאֹנִכי ֵאֵרד ִעּמְ ָגלוָתא, ִמּכָ יה ּבְ א ָנֲחַתת ִעּמֵ ִכיְנּתָ ִּדׁשְ ּ ּ ,
לו ָרֵאל ִאְתּגָ ּוְבָכל ֲאַתר ְדִיׂשְ ּ הֹון, ּ ְלָיא ִעּמְ א ִאְתּגַ ִכיְנּתָ ְּוָהא אוְקמו, ּׁשְ   .ָהּ

א ֲחֵזי ה ֲעָגלֹות ֲהוו, ּתָ ּמָ ית. ּּכַ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ׁשִ ׁש ֶעְגלֹות ָצב)במדבר ו(, ּכְ ָּדָבר .  ׁשֵ
ין ֲהוו, ַאֵחר יּתִ ַלח יֹוֵסף. ְּוֹכָלא ָרָזא ָחָדא, ּׁשִ ר ׁשָ ֲעָגלֹות ֲאׁשֶ ִתיב ּבָ ַקְדִמיָתא ּכְ ּוְלַבּסֹוף , ּבְ

ַלח ַפְרֹעה ר ׁשָ ַדר יֹוֵסףּכֻ, ֶּאָלא. ֲּאׁשֶ ְּלהו ְדׁשַ ּ ּ ְדָקא ָחֵזי, ּ ָנא ּכְ ּבָ חוׁשְ ֲּהוו ּבְ ַדר . ּ ְּוִאינון ְדׁשַ ּ ּ
ְייהו יר ִמּנַ ַּפְרֹעה ַיּתִ ָרָזא ָדא, ּ ָנא, ָּלא ֲהוו ּבְ ּבָ חוׁשְ ְּוָלא ֲהוו ּבְ ּ.  

ְּוִאֵלין ְוִאֵלין ָקָאתו ּ ך. ּ ִגין ּכָ ַלח יֹוֵסף, ְּבְ ר ׁשָ ַלח ַפְרֹעה, ֲאׁשֶ ר ׁשָ ְּוַכד ִיְפקון . ֲּאׁשֶ
ִתיב לוָתא ַמה ּכְ ָרֵאל ִמן ּגָ ל ַהּגֹוִים ִמְנָחה ַלה)ישעיה סו(, ִּיׂשְ ל ֲאֵחיֶכם ִמּכָ ' ּ ְוֵהִביאו ֶאת ּכָ

  :'ְוגו
ְבּתֹו י ִיְצָחק ָפַתח ְוָאַמר, ַּוֶיֱאסֹור יֹוֵסף ֶמְרּכַ י ַהַחָיה )יחזקאל א(, ִּרּבִ ּ וְדמות ַעל ָראׁשֵ ּ ּ

ֵעין ַה יֶהם ִמְלַמְעָלהָרִקיַע ּכְ ַרח ַהּנֹוָרא ָנטוי ַעל ָראׁשֵ ּּקֶ ַּהאי ְקָרא אוְקמוָה, ּ א . ּ ֲאָבל ּתָ
ִּאית ַחָיה ְלֵעיל ִמן ַחָיה, ֲחֵזי א ְדָקְייָמא ַעל ִריׁש ֵחיָוָתא, ּ ְּוִאית ַחָיה ַקִדיׁשָ ּ ּ.  

ְּוִאית ַחָיה ִעָלָאה ָאר ֵחיָוָתא, ּ ל ׁשְ ְלָטא ַעל )יתא וא''נ(ְוַהאי , ְלֵעיָלא ַעל ּכָ ּ ַחָיה ׁשָ
ְלהו ּּכֻ ִגין ְדַכד ַהאי ֵחיָוָתא ָיֲהָבא ְוָנֲהָרא ְלֻכְלהו. ּ ּּבְ ְלהו ָנְטִלין ְלַמְטָלנֹוי, ּּ ֵדין ּכֻ ּּכְ ִויִהיַבת , ּ

ְלָטא ָדא ַעל ָדא, ָּדא ְלָדא ְּוׁשָ ּ.  
ֵאי ּתָ א, ְוִאית ֵחיָוָתא ְלֵעיָלא ַעל ּתַ ָאר ֵחיָוָתא ְלַתּתָ ָזנו ִמיָנהְוֻכ, ַעל ׁשְ ְּלהו ִאּתְ ּ ּ ' ְוד, ּ

ה יִמין ּבָ ְלָטא ַעל ד,  ְלָכל ְסַטר)דינין(ַּאְנִפין ְנִהיִרין ְיִדיָען . ִּסְטֵרי ְדַעְלָמא ְרׁשִ ' ְוִאיִהי ׁשָ
ְּוָהא אוְקמוָה. ִסְטֵרי ְּדִאינון ג, ּ . ִּסְטִרין ְדַעְלָמא' ְוֵכן ְלד, ִּלְסַטר ָדא' ְוג, ִּלְסַטר ָדא' ּ

ְלָטא ֲעַלְייהו,  ְוִאית ָרִקיַע ְלֵעיל ִמן ָרִקיַע)א''ריב עשמות ( ְּוַהאי ָרִקיַע ְדׁשָ ְלהו , ּ ּּכֻ ּ
יה ָלן ְלַגּבֵ ּכְ ִתיב. ִּמְסּתַ ה ֶאל ֲאחֹוָתה )יחזקאל א(, ַמה ּכְ רֹות ִאּשָׁ ְנֵפיֶהם ְיׁשָ ּ ְוַתַחת ָהָרִקיַע ּכַ

ְלִטין ַעל ַמה ְדִא. 'ְוגו ִגין ְדֻכְלהו ׁשָ ּּבְ ּ ְּתָפְקדוּּ הו, ּ ִליחו ְדקוְסָטא ְדקוְפְטָרא ּבְ ּוׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ.  
ָעה ׁשְ ָנא''ְּוִאינון ל, ִּסְטִרין ְדַעְלָמא'  ְלד)'ט(, ְּוִאינון ְלָכל ְסַטר ּתִ ּבְ חוׁשְ ְוַכד . ּו ּבְ

ְלהו ָרן ּכֻ ִּמְתַחּבְ ָמא ָחָדא, ּ ָרָזא ִדׁשְ יָמא ָחָדא ּבְ ִלי, ִּאְתֲעִבידו ְרׁשִ ִיחוָדא ׁשְ ְדָקָחֵזיּּבְ   .ם ּכִ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]463דף [ -ּ

ְרְסָיא י ּכָ ְקֵני ְלַגּבֵ ִתיב, ְוַכד ִמְתּתַ ַמְרֵאה ֶאֶבן . ַמה ּכְ ם ּכְ ר ַעל ֹראׁשָ ַעל ָלָרִקיַע ֲאׁשֶ ּוִמּמַ
ַמְרֶאה ָאָדם ָעָליו ִמְלָמְעָלה א ְדמות ּכְ ּסֵ א ְוַעל ְדמות ַהּכִ ּסֵ ַּסִפיר ְדמות ּכִ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ְוָהא אֹוִקיְמָנא , ּ

ָכְרְסָיא ְדָקְייָמא ַעל דּ ְדַה)א דיוקנא''נ( ְרְסָיא , ָקְייִמין' ּאי ֶאֶבן ָטָבא ּבְ ְּוַעל ַההוא ּכָ
ִּדיוְקָנא ְדָאָדם ֲחָדא, ּ יה ּכְ ָרא ּבֵ ְדָקא ְיאות, ְּלִאְתַחּבְ ְרָכא ּכְ ּוְלִאְתּבָ ּ.  

יה ְדָאָדם ְקָנא ְלַגּבֵ ְּוַכד ִאיִהי ִמְתּתַ  ) וכהן כלא רתיכא,א קדישא''נ(ְּלֶמֱהֵוי ּכָֹלא ְרִתיָכא , ּ
ִתיב. ְלַהאי ָאָדם, ָחָדא ֵדין ּכְ ְבּתֹו ָדא ַצִדיק, ּכְ ַּוֶיֱאסֹור יֹוֵסף ֶמְרּכַ ּ ָרֵאל . ּ ַּוַיַעל ִלְקַראת ִיׂשְ

ָנה ָרֵאל. ָאִביו ּגׁשְ ָּדא ָרָזא ְדָאָדם, ִלְקַראת ִיׂשְ ָנה. ּ א ָחָדא, ּגׁשְ ְקרוְבּתָ ְלִאְתְקָרָבא , ּּתִ
ֲחָדא ָקְרּבָ, ּכְ   .ָּנא ָחָדא ְוִיחוָדא ָחָדאּבְ

ִסיֲהָרא, ַּוֵיָרא ֵאָליו א ּבְ ְמׁשָ ֵדין ָנִהיר ִסיֲהָרא ְוַאְנִהיר ְלֻכְלהו , ְּדַכד ִאְתֲחֵזי ׁשִ ּּכְ ּ
א ַגְווָנא ָדא. ִדְלַתּתָ א, ְוֵכן ּכְ א ִדְלַתּתָ ָרא ַעל ַמְקְדׁשָ ה ִדְלֵעיָלא ׁשָ ל ִזְמָנא ִדְקדוּשָׁ ּּכָ ּ ּ ּ ,

י  ִלימוֵתיהִאְתְנִהיר ּבֵ ׁשְ א ְוָקְייָמא ּבִ ַּמְקְדׁשָ ּ א. ּ י ַמְקְדׁשָ יה ְוִאְתָחִריב ּבֵ ַלק ִמּנֵ ְּוַכד ִאְסּתַ ּ ּ ,
ֵדין ַּוֵיְבךִ◌ ַעל ַצָואָריו עֹוד, ּכְ א ְדִאְתָחִריב. ּ ְּדָבכון ּכָֹלא ַעל ַמְקְדׁשָ ּ ּ ָּדא . ַמאי עֹוד, עֹוד. ּּ

ְתָרָאה   .ָּגלוָתא ּבַ
יָון ְדָחָמא ֵדין ּכֵ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלאּּכְ ְכַלל ּכְ ּתַ א ִאׁשְ ּקוָנא ִדְלַתּתָ ל ְדָהא ּתִ ּכַ ּ ַיֲעֹקב ְוִאְסּתַ ּ ,

ֵדין ָאַמר ָאמוָתה ַהָפַעם ְוגו ּּכְ י עֹוְדך ַחי. 'ּ א, ָּכִ ָרָזא ִדְבִרית ַקִדיׁשָ ְּדִאְתָקְייַמת ּבְ ּ דף ריא (, ּ
י , ּ ְדִאְקֵרי ַחי ָהעֹוָלִמים)ב''ע ך ּכִ ְוְבִגין ּכָ ַקְדִמיָתא ָאַמר. ָעֹוְדך ָחיּ ַרב עֹוד , ְּוַעל ָדא ּבְ

ִני ָחי ָרָזא ְדַחי, יֹוֵסף ּבְ ְְדִאְצְטִריך ְלֵמיַקם ּבְ ָמר, ּ   .ְוָהא ִאּתְ
א ֲחֵזי ִתיב, ּתָ ַּוְיָבֶרך ַיֲעֹקב ֶאת ַפְרֹעה, ַמה ּכְ י יֹוֵסי, ְ ב , ָאַמר ִרּבִ ַּפְרֹעה ַאף ַעל ּגַ

ָרָזא אֹו ְּדאוְקמוָה ּבְ ּ ַעְלָמא, ֲחָראּ ֶּסֶמך ְדָקא ַסְמִכיָנן ּבְ ְ.  
א ֲחֵזי יִתיך ַרֲעָיִתי)שיר השירים א(, ֲאָבל ּתָ ִרְכֵבי ַפְרֹעה ִדּמִ ְ ְלסוָסִתי ּבְ ּ א ֲחֵזי, ּ ִאית , ּתָ

ָרָזא ְדִסְטָרא ָאֳחָרא ָמאָלא ּבְ ָרָזא ִדְלֵעיָלא ִדְקדוּשָׁ, ְרִתיִכין ִלׂשְ ְּוִאית ְרִתיִכין ִליִמיָנא ּבְ , הּ
ְּוִאֵלין ָלֳקֵבל ִאֵלין ִּאֵלין ְדַרֲחֵמי ְוִאֵלין ְדִדיָנא. ּ ּּ ּ.  

ִמְצָרֵאי ִריך הוא ָעַבד ִדיָנא ּבְ א ּבְ ְּוַכד קוְדׁשָ ּ ל ִדיָנא ְדָעִביד, ְּ ּּכָ ַההוא ַגְווָנא ְדִאינון , ּ ּּכְ ּ ּ
ׁש ׁש, ְרִתיִכין ַמּמָ ּוְכַגְווָנא ִדיֵליה ְדַההוא ִסְטָרא ַמּמָ ּ ּ  ָקִטיל )ממש(ּהוא ִסְטָרא ַמה ַה. ּ

ָמִתין ׁש, ְּוַאִפיק ִנׁשְ ַההוא ַגְווָנא ַמּמָ ִריך הוא ָעִביד ּבְ א ּבְ ּאוף קוְדׁשָ ּ ּ  )שמות יג(, ִּדְכִתיב. ְּ
כֹור' ַּוַיֲהֹרג ה ל ּבְ ִמְצַרִים, ּכָ ׁש, ְּוֵכן ּכָֹלא ּבְ ַההוא ַגְווָנא ַמּמָ ך ִדִמיִתיך ַרֲעָיִתי. ּּבְ ְוְבִגין ּכָ ְּ ּ, 

ׁש ְלָקְטָלא ַגְווָנא ִדיָלה ַמּמָ י ֲאִני ה, ִּדְכִתיב. ּּכְ ּוְלִזְמָנא ְדָאֵתי ַמה . ֲּאִני הוא ְולא ַאֵחר' ּכִ
ִתיב ְצָרה ְוגו)ישעיה סג(, ּכְ ָגִדים ִמּבָ א ֵמֱאדֹום ֲחמוץ ּבְ   .'ּ ִמי ֶזה ּבָ

א ֲחֵזי ִתיב, ּתָ ֶאֶרץ ִמְצַרִים ּבְ, ַמה ּכְ ָרֵאל ּבְ ב ִיׂשְ ן ַוֵיָאֲחזו ָבה ַוִיְפרו ַוִיְרּבו ַּוֵיׁשֶ ֶּאֶרץ ּגֹוׁשֶ ּ ּ ּּ ּ ּ
ַּוֵיָאֲחזו ָבה. ְמֹאד ּ ה. ַאְחָסַנת ָעְלִמין, ּ ְּוֵיָאֲחזו ּבָ ּ ָמה ְדאוְקמוָה, ְּדָהא ְלהֹון ִאְתֲחֵזי, ּ ּּכְ א ''ד(. ּ

ּ ַוִיְפרו ַוִיְרּבו ְמֹאד)ג אמר רבי יוסי''ל ּּ ַר, ּוַדאי, ּ הוְּדָהא ַצֲעָרא ָלא ׁשָ ְוָקְייֵמי , ּאת ּבְ
ַתְפנוֵקי ַעְלָמא ך ַוִיְפרו ַוִיְרּבו ְמֹאד, ּּבְ ּוְבִגין ּכָ ּ ּּ ּ רוך ְיָי ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן. ְ ְּבָ ּ:  



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]464דף [ -ּ

  פרשת ויחי
בדף ' רבי חייא פתח וכו. עד ויחי יעקב(אמרו המגיהים מתוך הלשון ניכר שאינו מספר הזוהר (
. ולדיתינו כי הוא ממדרש הנעלם ובלשון הקודש היה). והאור ניכר מתוך החושך) (א''ו ע''רט

והמתחכמים להתהלל שנו שפת אמת והפסידו כונת והבנת המאמר כי לא ידעו ולא הבינו לעשות 
הלשון על מתכונתו והנה יהיה בעיני כל מעיין כדברי הספר החתום וכבר היינו משמיטין אותו כי 

א מפני הרואים שלא יתפארו עלינו לאמר כי אל. ב לא מצאנו אותו''בהעתקה שבא מצפת תוב
  )מלאכתנו חסרה הדפסנו אותו כאשר הוא ואין כח בידינו לתקן את אשר עותו

לו, ְּרִחיֵמי ִעָלֵאיתוספתא  ָּמאֵרי ְדֻסְכְלָתנו ִאְסַתּכָ ּּ קוְלֵפי ְדִסיְכָתא, ּ ּהוְרָמִני ְיִדיָען ּבְ ּּ ּ ְּקִריבו , ּ

כֹון ָמאֵר, ְלִמְנַדע ֻסְכְלָתנוַמאן ִמּנְ ּי ְדַעְייִנין ּבְ ְרעוָתא ְדָרָזא ְדָרִזין, ּ ְעָתא ְדָסִליק ּבִ ׁשַ ּוָיַדע ּבְ ּּ ְּלֲאָפָקא , ּ
ִליָלן ֲחָדא ּכְ ְּתַלת ְגָווִנין ּכְ ּ ִּחַוור וסוָמק וָירֹוק, ּוִאינון, ּ ְתִליָבאן ָדא ִעם ָדא, ּ ֲחָדא ִאׁשְ ִנין ּכְ ְּתַלת גוֹוָ ּ ּ ּ ּ ּ ,

ָּדא ִעם ָדא) זדלגןא מ''ס(ִּמְזַדווָגן  ע, ּ ַּמְגרֹוַפָיא ַתָתָאה ִאְצַטּבַ ּ ּ ִנין ִאֵלין, ּ ּוָנְפָקא ִמגֹו גוֹוָ ּ ּ ּ.  

ִנין ִאֵלין ּוָכל גוֹוָ ַהאי, ּ ִּאְתֲחזון ּבְ ָלא. ּ ֵּחיזו ִאיהו ְלִאְסַתּכָ ּ ְעָתא, ּ ׁשַ ֵעיָנא ִדְבדֹוְלָחא ִאְתֲחֵזי ּבְ ּּכְ ּ ַגווָנא . ּ ּכְ
ַגָווה ְּדָבַטׁש ּבְ ּ ִנין ַסֲחָרן ְלַהאי. ָּהִכי ִאְתֲחֵזי ְלַבר, ּ ִּאֵלין ְתַלת גוֹוָ ּ ּ ָנא ָאְזָלא ָסְלָקא וָנֲחָתא ִקְסטֹוִרין , ּ ּוגוֹוָ

ון  גֹוָ   ).א בגווה''ס(ְּדִקְטָרא ְקִביֵעי ּבְ

ִנין ָסֲחִרין  ֲחָדא) א גוונין''ס(ּגוֹוָ ִליָלן ּכְ יָמָמא, ּכְ ֵליְלָיאּוָנֲחָתא, ָּסְלִקין ָלה ְלֵעיָלא ּבִ ַרָגא .  ּבְ ׁשְ
ֵליְלָיא ְּדָדִליק ִאְתֲחֵזי ּבְ יָמָמא ִאְסַתָתַרת ְנהֹוָרא, ּ ּּבִ ּ ִעין וְתַמְנָיא ָעְלִמין, ּ ָמאָתן וַאְרּבָ ְּטִמיָרא ּבְ ְלהו , ּּ ּּכֻ ּ

ָּאְזִלין ְלַגווה  ִּמְלֵעיָלא ְלַתָתא) א בגינה''ס(ּ ּ ְי, ּ ִתין וָחֵמׁש ׁשַ ּגֹו ְתַלת ְמָאה ְוׁשִ ּ ּ ְסָיא ּ ּיִפין ְגִניָזא וִאְתּכַ ּ ּ
ְּלַתָתא ּ.  

ָחא ָלה ּכָ ֵפׁש ְלַאׁשְ ַּמאן ִדְמַפׁשְ ּּ ִּיְתַבר ַגְדִפין ְקִליִפין ְטִמיִרין, ּ ּ ּ ּוִיְפַתח ַתְרִעין, ּ ּ , ַמאן ְדָזֵכי ְלֶמיֱחֵמי. ּ
ְּיֱחֵמי גֹו ְיִדיָעה ְוֻסְכְלָתנו ּ ַתר ּכֹוְתָלא, ּ ַמאן ְדָחֵמי ּבָ ּּכְ ּ ר ִמ. ּ ה ְנִביָאה ְמֵהיְמָנא ִעָלָאהּבַ ְּדֲהָוה ָחֵמי , ּן מׁשֶ

ֵעיָנא ֲאַתר ְדָלא ִאְתְייַדע, ֵּליה ֵעיָנא ּבְ ְּלֵעיָלא ּבְ ּּ.  

ָּדחו ֵליה ְלַבר, ַּמאן ְדָלא ָזֵכי ּ יה, ּ ָמה ֲחִביֵלי ְטִהיִרין ִאְזַדְמנו ְלַגּבֵ ּּכַ ּ ּּ ִּאְזַדְמָנן ָנְפֵקי ֲעֵליה, ּ ּּ ּוֲאִפיקו , ּ ּ
אֵּליה ִעּנוָגא ְדַמְלּכָ ל ּבְ ּ ְדָלא ִיְסַתּכַ ַּווי לֹון ְלִאינון ַחָייִבין ְדַעְלָמא. ּּ ָלא, ּּ ְּדָלא ָזָכאן ְלִאְסַתּכָ ָמא ְדַאְת , ּ ּּכְ
ַבַלע את ַהּקֶֹדׁש וגו) במדבר ד(, ָאֵמר ּוֹלא ָיֹבאו ִלְראֹות ּכְ ּּ ּ'.  

י ְיהוָדה ל ֲהִויָנא, ָּאַמר ִרּבִ ּגֹו ְזִהיִרין ִאֵליןוָהא ִמ, ִּמְסַתּכֵ ַמְתהֹון ְדַצִדיַקָיא, ּ ָלן ִנׁשְ ִּמְסַתּכְ ּּ ּ ד , ּ ּכַ
ַהאי ֲאַתר קו ּבְ ִּאְתַדּבָ ּּ ַמְתהֹון ְדַצִדיַקָיא, ּ ִלין ִנׁשְ ִּמגֹו ְזִהיִרין ִאֵלין ִמְסַתּכְ ּּ ּ ּ ִנין. ּּ ִּאינון גוֹוָ ִליָלן , ּ ָּסְלִקין וִאְתּכְ

ֲחָדא ָאה ִאיהו ַמאן ְד. ּכְ ַּזּכָ ֲחָדאּ ְלהו ּכְ ָּיַדע ְלַאְכָלָלא וְלַיֲחָדא ּכֻ ֲאַתר ְדִאְצְטִריך , ּּ ְָלַאְתָקָנא ּכָֹלא ּבְ ּ ּ ּּ ּ
ַהאי ַעְלָמא, ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא ר ָנׁש ּבְ ּוְכֵדין ִאְתְנִטיר ּבַ ּוְבַעְלָמא ְדָאֵתי, ּ   ):כ תוספתא''ע. (ּ

ֵרה ׁשָ ַבע ֶעׂשְ ֶאֶרץ ִמְצַרִים ׁשְ י יֹוֵסי. 'ָנה וגוַוְיִחי ַיֲעֹקב ּבְ א ָחָמא , ָאַמר ִרּבִ ִלּבָ
ְנבוָאה ִמְצַרִים, ּּבִ ָלוון, ּבְ ה ּגַ ַכּמָ נֹוִהי ּבְ ִּדיהֹון ּבְ יָחא, ּ ַּעד ָהָכא וַעד ִעָדָנא ְדֵקץ ְמׁשִ וָלא . ּ

ִמְצַרִים ָּמָטא ִלְנבוָאה ְדוְיִחי ֶאָלא ּבְ ּ יאו, ְוִהיא ַמַעְלָייָתא. ּ ְּנבוָאָתא ִמְדִאְתַנּבִ ּ א לא ''ד( ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]465דף [ -ּ

יאו ְדַכָווָתה)אתנביאו ּ ִאְתַנּבִ ּ ִני ְנִביָאה, ּ ְּוָלא ָמָטא ְלהו ׁשום ֵאיִניׁש ִמן ּבְ ֶּאָלא הוא , ּ ּ
ה ִתיב. ּומׁשֶ ה ּכְ מׁשֶ י לא ִיְרַאִני ָהָאָדם ָוָחי)שמות לג(, ּבְ ִתיב.  ּכִ ַיֲעֹקב ּכְ . וְיִחי ַיֲעֹקב, ּבְ
ְּנבוָאָתה ְדַנֲחָתא ֵמַאְס, ַוְיִחי   .ּ ְדַנֲהָרא)מאירתא(ַּפְקַלְרָיאה ּ

ֵעי ְלֵמיַמר  ַאְרָעא ִדְכָנַען )חפץ ההוא הוה בעינוהי(ּבָ ּ ְנבוָאן ְדָגלוָתא ְדַעְרָען ִלְבנֹוִהי ּבְ ּ ּ ּ
ה ּוְבָכל ַאְרָעא ְדִאּתֹוַתב ּבָ יה. ּ ִביר ִלּבֵ י )בראשית מב(, ִּדְכִתיב. ֵּמַאְרָעא ְדִמְצַרִים ֲהָוה ּתְ  ּכִ

ֶב ִמְצַרִיםֵיׁש ׁשֶ   .ר ּבְ

  א''דף ריב ע
ִמְצַרִים, ְּוַעל ָדא ָמָטא ַאְרָעא )'סי א(. ְוָלא ֲהָוה ָחֵדי, ַוְיִחי ַיֲעֹקב ּבְ י ּבְ ) א''דף ריב ע( ּכִ

ַּסִפִרין ְדכוְרֵסי ְיָקָרא, ַּהִהיא ְסֵפיָקן ְדַעִמין ּ ָּלא ִמן ִעָלָאה , ְּוָלא ָמָטא ְלהֹון ׁשום ֵאיִניׁש. ּ
ָאהְוָלא ִמן ּתַ י ֹלא ִיְרַאִני ָהָאָדם ָוָחי, ְוָרָזא ָדא. י''ֶּאָלא ח, ּתָ ה הוא ָרָזא ִעָלָאה . ּכִ ּמָ ּּכַ ּ
ָדא ְקָרא ֵמיִהין ֲעַלְייהו, ּבְ יה ַיֲעֹקב, ְּוֲאַנן ַחְבַרָייא ּתְ ַּעל ַוְיִחי ְדָדִכיר ִעּמֵ ֲּהָוה ֵליה . ּ

ָרֵאל י ִיׂשְ ִין. ְלֵמיַמר ַקּמֵ ָרֵאל ִמּנַ ָרֵאל ַלה)ירמיה ב(, ְכִתיבִּד, ִיׂשְ ית ְוגו'  ֹקֶדׁש ִיׂשְ . 'ֵראׁשִ
ָרֵאל)שמות ד( כֹוִרי ִיׂשְ ִני ּבְ ְמעֹון ָאַמר.  ּבְ י ׁשִ ֵריה ְדִרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ ִּרּבִ , ְוִכי ָלא ָאַמר ְקָרא, ּ
כֹוָרתֹו ְלַיֲעֹקב)בראשית כה(   .ּ ַוִיְמּכֹר ֶאת ּבְ

ְמעֹון ֲאבוָה י ׁשִ ִאין ְוָעְבִדין ְזכוּבְ, ָּאַמר ִרּבִ יִטין ְוַזּכָ ָרֵאל ְקׁשִ ִּעיְדָנא ְדֲהוו ִיׂשְ ּ ְּוָלא ֲהוו , ּ
ָרֵאל ֶּאָלא ַיֲעֹקב ְלחוֵדיה, ְרִתיִתין ִיׂשְ ּ ִדין ָטָבאן ְדָעְבִדין. ּ ד ְלהו ָטָבאן , ּּבְ ֲּהָוה ְלֶמְעּבַ
ָדא יִאין ָדא ּבְ   .ַּסּגִ

ִּמְדָחבו ִליאו ַעל חֹוֵביהֹו, ּ ין, ןְּוִאְתּגְ יׁשִ ָּלא ֲהוו ָסְבִלין ָיֵתיה, ְוַעל עֹוָבֵדיהֹון ּבִ ְּדָלא , ּ
ָטא ַעל חֹוֵביהֹון, ֶיֶהְוָיין ְלַעְלָמא קוׁשְ א ְדַרֲחֵמי ְוִדיָנא ְלחוד. ּּבְ ְּוַעל ָדא ָאֵתי ְמִכיְלּתָ ּ ,

ָרֵאל לוְתהֹון)וישראל יהבית(ְוַיֲהִבית , ִיׂשְ ַאְרָעא ּגָ ִריָיאֹות ּבָ. ּ ַיְתהֹון ּבְ ֲאָבל ִאיִניׁש , ֵעי ּבְ
ל ְוִיְנַדע ָיֵתיה ּכֵ ַחר , ְּוַעל ְדָנא ָרָזא ָאְמִרין. ֹקֶדׁש, ַּיֲעֹקב ְדִמְתַלף ִעם ַוְיִחי, ִּמְסּתַ ַיֲעֹקב ּבָ

כוְרֵסי ְיָקָרא ָּיֵתיה ַסִפיָרא ּבְ ּּ.  
ְמעֹון ָפַתח ְוָאַמר י ׁשִ ַפל רוַח ְל)ישעיה נז(, ִּרּבִ א וׁשְ ּ ְוֶאת ַדּכָ ּ ָפִלים ּ ַּהֲחיֹות רוַח ׁשְ

ִאים ִאים. ּוְלַהֲחיֹות ֵלב ִנְדּכָ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ָּדא ַיֲעֹקב, ֵלב ִנְדּכָ א ְנִחיַתת , ּכְ חֹות ִמן ַדְרּגָ ּּתְ
ִמְצַרִים ְרָכאן ּבְ א. ֲעלֹוִהי ְנִביִאין ּבִ י ַאּבָ ָנא ָאַמר ִרּבִ א ָחָמא, ּתָ ְּדַיֲעֹקב ְדֲהָוה , ִלּבָ ּ

ִמְצַרִי ּם ֵלית ְנבוָאֵתיה ַמַעְליוָתאּבְ ּ יָאה)א דארעא סניאה''ס(. ּ   . ַאְרָעא ַסּגִ
א ֲחֵזי נֹוִהי, ּתָ ִמְצַרִים, ְָלא ָזֵכי ְלָבֵרך ְלַחד ִמּבְ יֵדיה רוָחא ְלָבֵרך ֶאָלא ּבְ ְּוָלא ֲהָוה ּבִ ְ ּ ּ ,

ָרָזא ל ַחד ְוַחד ּבְ ִריך ַיְתהֹון ּכָ ד ּבָ ִמְצַרִים ּ ַוַיְר)בראשית מב(ְוָרָזא . ְּכַ ֶבר ּבְ י ֵיׁש ׁשֶ א ַיֲעֹקב ּכִ
ְתָראו ה ּתִ ַּויֹאֶמר ַיֲעֹקב ְלָבָניו ָלּמָ א ֲחֵזי. ּ ְּדָלא ִאיְתְייִהיַבת ְנבוֲאָתא, ּתָ ֶּאָלא ִלְתִביֵרי , ּ

א ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ִלּבָ ם ְוִנְחֶיה ְוֹלא ָנמות)בראשית מב(, ּכְ ְברו ָלנו ִמּשָׁ ה ְוׁשִ ּמָ ּ ְרדו ׁשָ ּ ּ ּ.  



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]466דף [ -ּ

י יֹוֵסיָא א, ַמר ִרּבִ ְרֵסי ְיָקָרא ַקִדיׁשָ חֹות ּכָ ְּדִאיִהי ְמִכיָלָתא ְדִדיָנא , ַּיֲעֹקב ַסִפיר, ּּתְ ּ
ִריָת )בראשית לב(, ֲאָתא ָאַמר, ְּלִסְטֵריה י ׂשָ ָרֵאל ּכִ י ִאם ִיׂשְ ך ּכִ ּמְ ָ ֹלא ַיֲעֹקב ֵיָאֵמר עֹוד ׁשִ

ים ַוּתוָכל ח ְדַיֲעֹקב ָחָזא ְלִסְטֵריה ְמִכיָלָתא ְדִדיָנאַאּתְ. ִּעם ֱאֹלִהים ְוִעם ֲאָנׁשִ ּכַ ּ ַמׁשְ ּ ּ ,
ר ָעַבר ֶאת ְפנוֵאל ְוגו ֲאׁשֶ ֶמׁש ּכַ ַּוִיְזַרח לֹו ַהּשֶׁ ּ י ָפָנה )ירמיה ו(ְּוָרָזא ְדִמָלה ', ּ ּ אֹוי ָלנו ּכִ

טו ִצְלֵלי ָעֶרב י ִיּנָ ַּהיֹום ּכִ ּ ּ.  
ְמעֹון ָאַמר י ׁשִ ִליאו ִמ, ִרּבִ ד ִאְתּגְ ֵלםּּכַ ִדיָרא, ּן ְירוׁשְ ְוָסִאיב ְמַסְנָאה ַית , ְּוַאֲעִדיאו ּתְ

ָרֵאל ַעל חֹוֵביהֹון. ֵהיָכָלא ִעָדָנא ַהִהיא ָלא סֹוְבַלת ַמְלכוָתא ְלִיׂשְ ּּבְ ָרֵאל, ּ ִגין . ֶּאָלא ִיׂשְ ּבְ
ֵרי ִגיָסא   .ַרֲחֵמי ְוִדיָנא, ְּדִהיא ִמּתְ

ְמ ּוִמָלה ְדֹלא ַיֲעֹקב ֵיָאֵמר עֹוד ׁשִ ָרֵאלּּ י ִאם ִיׂשְ ְסִביֵריה, ָך ּכִ ד ִאְתְפִריׁש ּבִ ּּכַ ָרֵאל . ּ ִיׂשְ
ַּיֲעֹקב ִעָלָאה ָדא ִמן ָדא ּ ֵמיה , ּ ֵרין ִסְטרֹוי ִמׁשְ ִליָפא ִמּתְ ה ּגְ ּוְבִגיֵנהֹון ֲהָוה חוְטָרא ְדמׁשֶ ּ ּ

א ִדיָנא, ַּקִדיׁשָ ִדיָנא, ַחד ַרֲחֵמי ּבְ   .ְּוַחד ִדיָנא ּבְ
ָרֵאל)במדבר כג(ְוָרָזא  ִיׂשְ ַיֲעֹקב ְולא ָרָאה ָעָמל ּבְ יט ָאֶון ּבְ ָגלוָתא,  ֹלא ִהּבִ ִּמַדֲאַנן ּבְ ּ ,

ְנֵאי ין ׂשָ א, ְּדִחיָקן ּבֵ ִליַקת ַמְטרֹוִניָתא ִמן ַמְלּכָ יה, ְּוִאְסּתַ ֵרי , ְּוִאְתְרִחיַקת ִמּנֵ ּהוא ַיׁשְ
יָנָנא ְוִיְפְרִקיָנָנא א ּבֵ ִכיְנּתָ ָרֵאל ְוגֹוֲאלֹו ה' ּכֹה ָאַמר ה )ישעיה מה(ְוָרָזא . ׁשְ ' ְֶמֶלך ִיׂשְ

ְסִאי ְוָהָאֶרץ ֲהדֹום ַרְגָלי'  ּכֹה ָאַמר ה)ישעיה סו(, ַוְיִחי ַחי. ְצָבאֹות ַמִים ּכִ   .ַהּשָׁ
ְנָין ִעָלָאה ּתֵ, ּּבִ ָתא' לי, י ַרְגַלי ַחי''ׁשְ א' ְלח' י, ַרּבָ ', ְלד' ו', ְלו' וי, ְלתיו' ח, ְזֵעיְרּתָ

ּא ְדָנִפיק ֵמִעָלָאהֲּהָדא הו ְרֵסיה ְיָקָרא. ּ חֹות ּכָ ֶאֶרץ ִמְצַרִים, ּּתְ ַּהְיינו . ֵמֶאֶבן ָטָבא ּבְ
א''י', ֶאת ִמְצַרִים ְוגו'  ְוָנַגף ה)ישעיה יט(, ִּדְכִתיב י ַטל אֹורֹות )ישעיה כו(. ּב ְפִריׁשָ  ּכִ
ַָטֶלך א א' ּ ִגין ְפִריׁשָ   .ּּבְ

ֲחָד ּוְבִגין ָדא ִמְתַחַלף ּכְ לוָתא' ב, אּ א ּגָ ְּפִריׁשָ א ַקְדַמְייָתא' א, ּ א ֲחֵזי. ְּפִריׁשָ ַמאי , ּתָ
אֹור ה)ישעיה ב(, ִדְכִתיב ית ַיֲעֹקב ְלכו ְוֵנְלָכה ּבְ ָגלוָתא', ּ ּבֵ ַזר ֲעֵליהֹון, ּּבְ , ַּאְתָוון ְדִאְתּגְ

ִדיָנא ֲהוו, ַעל חֹוֵביהֹון ָטא ּבְ קוׁשְ ּּבְ א, ּ ְנּתָ ּקַ אֹוַרְייָתא ּתַ ְּדִהיא , ּ ְוִתְפקון ִמן ַחְמָרא ִטיָנא,ּבְ
ְּוַתֲהכו ְלַנֲהָרא ַדְיָי, ָּגלוָתא ּ.  

  ב''דף ריב ע
ָאֶרץ' א ִתיְגָנא ְדִסיְפָרא ְדאֹוַרְייָתא, ְרצֹונֹו לֹוַמר ּבָ ִּאְתַצֵפי ֲאָתא ּבְ ְּוֲאָנא ִאְתַפִליג . ּ

ָאֶרץ ִתיְגָנא ְדִסְפָרא ְדא, ּבָ ח ּבְ ּכַ ָאֶרץ ַאּתְ ַמׁשְ לוָתא''ר, ֹוַרְייָתאּבָ ֲחָדא ּגָ ּץ ִמְתַלִפין ּכְ ּ .
לוָתא ְדִמְצָרֵאי ע . ַּמאי ּגָ ִנין ֲהָוה ָאַמר ְלַאְבָרָהם) ב''דף ריב ע(ַאְרּבַ לוָתא , ְמָאה ׁשְ ִּדיֵהא ּגָ ּ

ִמְצָרֵאי ִנין ֲהוו, ְוִכי ֲהֵוית ָמֵניָתא ַיְתהֹון, ִלְבנֹוִהי ּבְ ִעין ׁשְ   .ָּמאָתן ְוִתׁשְ
א ֲחֵז ִנים, יּתָ ר ׁשָ ן ֵמָאה ְוֶעׂשֶ ְמעֹון ָפַתח ְוָאַמר. ַּוָיָמת יֹוֵסף ּבֶ י ׁשִ  ִהּנֵה )ישעיה ו(, ִּרּבִ

נוֵאל מֹו ִעּמָ ן ְוָקָראת ׁשְ ִּעדוי ְוֵליָדה, ָּהַעְלָמה ָהָרה ְויֹוֶלֶדת ּבֵ ְּדִאְתְמֵלי ְלִגלוָיאן ְוָעְקָתן , ּ ּּ
ין יׁשִ יִאין ְוִעיָדן ּבִ ִאֵליןְוַאף ַעל ּגַ. ַסּגִ ּב ִדְיהו ּבְ ּ ַּמְטרוִניָתא ִאְזַדְעְזַעת ְוִאְתַרֲחַקת ִמן , ּ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]467דף [ -ּ

ֲעָלה ָגלוָתא, ּּבַ ָנא ּבְ ֵהא ִעּמָ לוָפא ְדִאּתֹוַסף, ּּתְ ר ֲהָוה ּגִ ן ֵמָאה ְוֶעׂשֶ ּּבֶ ּ ִיְתְרֵעי ְלֵמיַמר ְוֲהָוה , ּ
ִנין ר ׁשְ לוָתא ֵמָאה ְוֶעׂשֶ ִעין, ָּעַבר ִמן ּגָ ִנין, ּוָמאָתן ְוִתׁשְ ע ְמָאה ׁשְ ְוָלא ִאְתְמֵני , ֲהִוי ַאְרּבַ

ֶּאָלא ִמְדִמית יֹוֵסף, ָּגלוָתא ְדַיֲעֹקב והיינו דא על גבי דא דאמר ומעת הוסר התמיד ולתת (, ּ

  .)'שקוץ שומם וגו
ָנה ִעים וְמַאת ׁשְ ִנים ְוַאְרּבָ ַבע ׁשָ ֵני ַחָייו ׁשֶ ַּוְיִהי ְיֵמי ַיֲעֹקב ׁשְ ּ ָגל, ּ ּוָתא ָהָכא ָרָזא ּבְ

ִמְנְייָנא ָלָוון, ּבְ ָלָתא ּגַ ִמִכיָלָתא ְדִדיָנא ּתְ ְלָיין ּבְ ַנָייא ְדִאְתּגַ א ְיהֹון ּבְ קוְנּתָ ּּתִ ּּ ּ ַקְדָמָאה . ּ
ִנין, ְדִמְצָרֵאי ַבע ׁשְ ׁשְ י ִחָייא ָפַתח ְוָאַמר. ְּדִאְתְמַתל ּבִ ִּרּבִ י )שיר השירים ב(, ּ ְעּתִ ּבַ  ִהׁשְ

ַל נֹות ְירוׁשָ ַאְילֹות ְוגוֶּאְתֶכם ּבְ ְצָבאֹות אֹו ּבְ   .'ם ּבִ
ְמעֹון ָאַמר ֵמָהָכא י ׁשִ יך ְוגו'  ֵמָרחֹוק ה)ירמיה לא(, ִרּבִ . 'ְִנְרָאה ִלי ְוַאֲהַבת עֹוָלם ֲאַהְבּתִ

ָרֵאל נֹוִהי ְדִיׂשְ א ְיהֹון ּבְ ְנּתָ ּקַ ָגלוָתא ּתַ ָלָייא ְוִיְתְרֵעי ְלֵמיַמר. ָּהָכא ָרָזא ּבְ ֵרי ּגַ ּתְ הֹון ְי, ִּמׁשְ
ִדיָנא ָלָוון ַעל חֹוֵביהֹון ּבְ א ְדִאְתּגַ ַנָיא ַקִדיׁשָ ּּבְ ּ יִאין ְיֵהא, ּ ִנין ַסּגִ ַבע )ויקרא כו(. ׁשְ  ׁשֶ

ַחטֹאֵתיֶכם ם ָקִין)בראשית ד(, ּּכְ ְבָעַתִים יוּקַ י ׁשִ ָגלוָתא ַקְדָמָאה ְדִמְצָרֵאי, ּ ּכִ ְּדִהיא , ּּבְ
  .ְזֵעיָרא

ְנָייָנא לוָתא ְדׁשֹו, ּתִ ִנין, ְפִטיםּּגָ ִעים ׁשְ יה, ְּדִאְתְמַתל ְלַאְרּבָ יֵאי ִמּנֵ ַבע ְדִאיְנהו ַסּגִ ׁשְ ּּבִ ּ ּ .
ִליָתֵאי יה ֲאִריָכא, ּתְ לוָתא ַדֲאַנן ּבֵ ּּגָ ִנין, ּ ִעין ְוַהְיינו ָדא ַעל , ְּדִאְתְמַתל ִלְמָאה ׁשְ ְּלַאְרּבְ ּ

י ִעָלָאה ְדֲאָמר  ּבֵ ִמ)דניאל יב(ּּגַ ּ וֵמֵעת הוַסר ַהּתָ ּקוץ ׁשֹוֵמם ְוגוּ   :'ּיד ְוָלֵתת ׁשִ
ָרֵאל ָלמות ַּוִיְקְרבו ְיֵמי ִיׂשְ ּ י ִחְזִקָיה ָאַמר. ּ ֲּחָמא ָדא ַעְקָתא ְדָגלוָתא ְדֲהָוה ָעְרָען , ִּרּבִ ּ

יה וְדִחיַקת ִלְמָמת, ִלְבנֹוִהי ְּקִריָבא ֲאַנְפׁשֵ ַאר ַחי, ּ ּתָ ד ֲהָוה ָנִחית ִמַדְרִגין, ָלא ִאׁשְ , ּכַ
ִדיל ָרֵאלּבְ ָגלוָתא, ּ חֹוֵביהֹון ְדִיׂשְ הֹון ּבְ ָאה חוְלֵקהֹון, ָּלא ָנִחית ִעּמְ ְּדִאי ָלא ָנִחית , ַּזּכָ

ָגלוָתא הֹון ּבְ יֵני ַעְמַמָיא, ִּעּמְ ֲאָרן ּבֵ ּתָ אִתי ְוֵאין ִאיׁש )ישעיה נ(ְוַאּתְ ֲאַמְרּתְ , ִאׁשָ ּ ַמדוַע ּבָ ּ
ָרֵאלָּד, ְוֵאין עֹוֶנה. ָקָראִתי ְוֵאין עֹוְנה אִתי ְוֵאין ִאיׁש, א ִיׂשְ ִכיָנה, ּבָ צֹור . ָּדא ׁשְ ַהּקָ

ר ים ְנָהרֹות ִמְדּבָ ַגֲעָרִתי ַאֲחִריב ָים ָאׂשִ יל ֵהן ּבְ י ּכַֹח ְלַהּצִ ָּקְצָרה ָיִדי ִמְפדות ְוִאם ֵאין ּבִ ּ .
לֹוט ַרְבְרָבָנא ָרֵאל ְדָלא ִיׁשְ ִריך הוא ָיַהב חוָלָקא ְלִיׂשְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ָּנֲחתו .  ָאֳחָרא ְבהֹוןְּ

ְטרֹוִניָתא, ְּלָגלוָתא הֹון ְוהוא ָרִחיק ִמּמַ א ִעּמְ ִכיְנּתָ   :ּׁשְ
ֵעיֶניך ַָוִיְקָרא ִלְבנֹו ְליֹוֵסף ַויֹאֶמר לֹו ִאם ָנא ָמָצאִתי ֵחן ּבְ ּ ְלהֹון, ּ נֹוִהי ּכֻ , ָּחַקר ַית ּבְ

יִאין, ְוָאַמר ְלהֹון ין ַרְבְרִבין, ַעְקָתן ַסּגִ יׁשִ ָחן ַרֲחֵמי ִעָלֵאי, ּבִ ּכְ   .ָּחִמית ְלֵמיַעל ִלְבֵריכֹון ַאׁשְ
ל ָעְקָתא ָעאן ְלֵמיַפק ִמּכָ ְּוִאי ַאּתון ּבָ יָנָנא ִרּבֹון ָעְלָמא ְוַתַעְבדון , ַּקְיימו ִלי, ּ ְּוֲהבו ּבֵ ּ

ֲאָבַהְתכֹון, ְקׁשֹוט ְוִדיָנא ָכל ָדר ְוָדר ְדֵייֵתי ּבַ, ְוֶתהֵוי ּכַ יֵדי ּבְ ּוַפּקִ ּ ָעאן , ְתֵריכֹוןּ ְּוִאי ַאּתון ּבָ
ד ָהִכי ל ַעְקָתא ְדֵייֵתי ֲעֵליכֹון, ְלֶמְעּבַ ְפקון ִמּכָ ּּתִ ּ.  

ְמעֹון ָאַמר י ׁשִ ָפט אוַלי ֶיחַנן ה)עמוס ה(, ִרּבִ ַער ִמׁשְ יגו ַבּשַׁ ּ ְוַהּצִ ֱאֹלֵהי ְצָבאֹות ' ּּ
ֵאִרית יֹוֵסף רון ַחד ִמן , ַּעְבדון ָהִכי ְוִאי ַת)דאתקריאו בנוהי ישראל כלהון יוסף(. ׁשְ ָּלא ִתְקּבְ

ִרי ָלָמא, ּבְ ׁשְ תובון ְלַאְרֲעכֹון ּבִ י ּתְ ֶּאָלא ִאּתִ ּ ּ.  



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]468דף [ -ּ

ַחת ְיֵרִכי)בראשית כד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ים ָנא ָיְדך ּתַ ַָמהו ָיְדך, ָ ׂשִ , ָּפַתח ְוָאַמר. ּ
ּבֹור הֹוְדך ַוֲהָד)תהלים מה( ך ַעל ָיֵרך ּגִ ָ ֲחגֹור ַחְרּבְ ְ ה ֶחֶסד ְוֱאֶמת, ֶָרךָ ֵרין , ַּסְייָפא ְדָקאי ּבָ ּתְ

ְבִקין ָדא ְלָדא, ְסִפיָרן ְסִפיָרן ּ ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ְיַקְדמו )תהלים פט(, ְּוַעל ָדא ָאַמר. ְּוָלא ׁשָ
נֹוִהי. ִּחְלָקם' ּ ְפֵני ה)איכה ד(, ָָפֶניך ְּוֲעִבידו ַמה ְדָקְיימו, ְּוִאי ֲהוו ָטָבאן ּבְ ּ  ַחד ָלא ִמית, ּ

ִמְצָרֵאי ַנְייהו ּבְ א, ִּמּבְ ָמא ֵדאָלָהא ַעל ֵאיָנׁשָ ְּדָכל ַטב ְוַטב ְדָגִזיר ׁשְ ּ ָּלא ֲהֵוי ֶאָלא ַעל , ּ
ָמה ְדָאַמר ָדִוד. ָלא, ְוִאי ָלא. ִּדיהֹון ָטִבין ר '  ְלַמַען ָיִקים ה)מלכים א ב(, ּּכְ ֶּאת ְדָברֹו ֲאׁשֶ

ְמרו ָב ר ָעַלי ֵלאֹמר ִאם ִיׁשְ ִּדּבֶ ֱאֶמתּ ם ָלֶלֶכת ְלָפַני ּבֶ ֶּניך ֶאת ַדְרּכָ מייתי (ָלא , ְוִאי ָלא. ָ
  .)ברכאן דאמר עליהון

  א''דף ריג ע
א ֲחֵזי א ֵמרוָחא ְדָבָרא, ּתָ ה הוא ָעִדיף רוָחא ְדַאּבָ ּמָ ּּכַ ּ ּ ּ א הוא רוָחא . ּ ְּדרוָחא ְדַאּבָ ּ ּ ּ ּ

ּרוָחא ֵמרוָחא ָסְלָקא, ִדְבָרא רוָחאְוִאי ַסְייַעת ֲאִויָר. ּ ִלים, ּא ָאֳחָרא ּבְ דף ריג (. ָלא ָנִפיק ׁשְ
ַהאי ֲאִויָרא) א''ע ְּדָהא ָחִסיר הוא ּבְ ה )ירמיה ב(ְּוַהְיינו . ּ ַאַות ַנְפׁשָ ר ּבְ ד ִמְדּבָ ּ ֶפֶרה ִלּמֻ ּ ּ

ֲאָפה רוַח   .ּׁשָ
ָנא ל ּ ַרב ַהְמנוָנא ָסָבא ֲאַז)ש כי שם בא כל הענין בשלמותו''ע, ב''ה ע''ויקרא ע(, ּתָ

ְּלַקפֹוְטִקָייא ייהו ַרב ִיִיָסא ָסָבא, ּ ַמאי ַעְסִקיתו, ָּאַמר ֵליה. ָּעאל ְלַקּמַ ַווי , ַּווי ֵליה. ּּבְ
יה יה ְואֹוִרית ֵליה ִלְבֵריה. ְּלַנְפׁשֵ ח ִעּמֵ ּכַ ּתַ ַלף רוָחא ִדְמָסֲאָבא ְדִאׁשְ ּתְ ִּאי ִאׁשְ ּ ּ ּ ּ ְּוַהאי ִאיהו . ּ

ִריך הוא ֵלית  א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ֵּליה חוָלָקאְּ יָצָאה ֵליה . ּ ִביק ֵליה ְלׁשֵ ִביק ֵליה חוָלָקא ׁשָ ּׁשָ ּ ּ ּ
ְּדַהאי ְירוָתא , ָהָכא אֹוִליְפָנא, ָּאַמר ֵליה. ְְמָנא ָלך ָהא, ָּאַמר ֵליה. ְלַעְלָמא ְדָאֵתי ּ

א ּתָ יׁשְ נֹוי ִאי ָלא ְיתובון)א''אחרי מות עו ע(ַאְחְסִנין , ּבִ ְלהו ּבְ ּ ּכֻ ּ ּ ּית ִמָלה ָקְייָמא ְדָהא ֵל, ּ
ׁשוָבה ְּדָהא ַאְסָווָתא ָדא ַיֲהבו ִלי ִזְמָנא ָחָדא, ְוֲאָנא ָהִכי אֹוִליְפָנא. ַּקֵמי ּתְ ְּדֲהֵויָנא , ּ
ַאְנִפי ים ּבְ ָאה, ְּרׁשִ ַחד ַזּכָ ָאְרָחא ְוַעְרָעָנא ּבְ ְוַעל ְידֹוי ִאְתֲעַבר , ְויֹוָמא ַחד ֲהֵויָנא ָאִזיל ּבְ

ָמך. יָמאִּמָנאי ַההוא ְרׁשִ ְָאַמר ֵליה ַמה ּשְׁ ְּוָקֵריָנא ֵליה ֶאְלָעָזר , ָּאַמר ֵליה ֶאְלָעָזר, ּ
ִריך ַרֲחָמָנא ְדָחֵמיָנא ָלך, ָאֳחָרא ְָאַמר ֵליה ּבְ ְּ ַעְלָמא ֵדין, ּ ָאה חוָלָקך ּבְ ְַזּכָ ּוְבַעְלָמא , ּ
  :ְדָאֵתי

ְבָעה ִלי ְוגו י ִחְזִקָיה ָפַתח . 'ַּויֹאֶמר ִהּשָׁ ִּרּבִ ע ה)ישעיה סב(, ְוָאַמרּ ּבַ יִמינֹו וִבְזרֹוַע '  ִנׁשְ ּּבִ
לוָתא ִדְלהֹון, ֻּעזֹו ָרֵאל ִמן ּגָ ִריך הוא ְדִיפוק ְלִיׂשְ א ּבְ ֵיים קוְדׁשָ ּּקִ ּ ּ ּ ּּ ְ ֵיים ְלהֹון, ּ , ְּוָדא ּקִ

ְנֵאיהֹון, ְקָיים ַאַרע ׂשַ ּבֹוק לֹון ּבְ ְלֵחִני ּכִ)בראשית לב(. ְּדָלא ִיׁשְ ַחר ּ ַויֹאֶמר ׁשַ י ָעָלה ַהּשָׁ
ִני ַרְכּתָ י ִאם ּבֵ ֵלֲחך ּכִ ַָויֹאֶמר לא ֲאׁשַ ּ ִני. ּ ַרְכּתָ לוָתא. ַמאן ּבֵ ֵיים לֹון ְדִיְפקון , ָּיַהב לֹון ּגָ ְּוּקִ ּ ּ

יה   .ִּמּנֵ
ָנא ָרֵאל, ּתָ ִריך הוא ִלְבֵריהֹון ְדִיׂשְ א ּבְ ין קוְדׁשָ ַּזּמִ ּ ְרֵס, ְּ חֹות ּכָ ל ַחד ְוַחד ּתְ , ּיהִּדיהֹון ּכָ

ל ִעָלֵאי ח וא, ִּויהֹון ַמַעְלָיין ִמּכָ ּכַ ׁשְ ִגין ָדא ּתִ ִריך הוא . ו ֲאִריָכא''ּּבְ א ּבְ ֵיים קוְדׁשָ ּּקִ ְּ ּ
ֵלמוָתא ְדו ִּלׁשְ ָטה''ְּדר' ּ ָרֵאל ַעל ֹראׁש ַהּמִ חו ִיׂשְ ּתַ א ַוִיׁשְ ּתָ ּא וְבִגין ׁשִ ּ ָרֵאל . ּּ ְסִגיד ִיׂשְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]469דף [ -ּ

סֹוף ִמְנ יָחא ּבְ הֹון, ָייָנא ָדאְּדֵליֵתי ְמׁשִ א ִעּמְ ִכיְנּתָ ֵרי ׁשְ ַּוְיִהי ַאַחר ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה . ְוִתׁשְ ּ
ה ָאִביך חֹוֶלה ְוגו ַָויֹאֶמר ְליֹוֵסף ִהּנֵ י ִחְזִקָיה, ַמְתִניִתין: 'ּ ָלא ֲאָתא ְקָרא , ָּאַמר ִרּבִ

מוִעיָנן ְדָעַבד ְּלַאׁשְ ֶּאָלא ֲאָתא ְקָרא ְלַאְתָיא ַמה ְדֶיהֵוי ּבְ, ּ לוָתאּ ל ִאֵלין ְלסֹוף , ּסֹוף ּגָ ּּכָ
יָחא. ִמְנָייָנא ְדִאְתְמֵני ִהיל ִלְסַבר , ָּצֵבי ְלֵמיַמר ְדֵייֵתי ְמׁשִ ַמָייא ּבָ ְּוֵייָמא ֵליה ָאבוך ְדִבׁשְ ּ ְּ

ְַאָפך יָחא, ּ א ִדְמׁשִ ַמָיא. ָסִפין ְלִקּצָ ֵריה ְדַאְסּגִ, ְיֵהא ַרֲעָוא ִמן ֱאֹלָהא ִדׁשְ ב ּבְ ְּדִיּסַ ּ ּיאו ּ
ָגלוָתא הו, ּּבְ יאו ּבְ ּוִמְדִאְתְנׁשִ ּ ּ ָטא, ּ קוׁשְ חֹוֵביהֹון ּבְ ִריך הוא ּבְ א ּבְ י ַיְתהֹון קוְדׁשָ ְּדָנׁשֵ ּ ּ ְּ.  

א ָאַמר י ַאּבָ ד ֲאָתא ִרּבִ א ָקא ֲאִתיָנא, ּכַ  )בראשית ל(ֲּחׁשֹוב ָרָזא ְדִמְלָתא , ָלאו ִלְדָרׁשָ
ן ַאֵחר' יֹוֵסף ה ָנ, ִלי ּבֶ ְדָפִריׁשְ יֹוֵסף, א ְלֵעילּכִ א ּבְ ֵמיה ַקִדיׁשָ ַּהאי ׁשְ ָהא , ו ֹיאַמר''יה, ּ

ְֲאבוך ָמאֵרי ַעְלָמא ד ָטָבא ִלְבֵריה, ּ לוָתא ִדְלהֹון, ְּדָאֵתי ְלֶמְעּבַ ְּדִיְפקון ִמן ּגָ ּ ּ ְוִאי ַאּתְ ָלא . ּ
ָטך קוׁשְ ְָרֵעי ּבְ ְּוָיְדֵעי ְדֵתיתו, ְד ֶאָחד ַיֲעֵבד ָיָתך''ִּרּבוָעא ידו, ּ   .ב ַמְטרֹוִניָתא ְלַאְתָראּ

ַּדֲאָבֳהָתָנא ִאינון ְרִתיִכין ִדְלֵעיָלא ּ ֲאָבָהן , ּ ַוַיַעל ֱאלִהים ֵמַעל ַאְבָרָהם)בראשית יז(, ּ
ן ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם)מיכה ז(, ׁשֹוֵקי ַעְלָמא ּתֵ יָחא,  ּתִ ָנא ְדֵייֵתי ְמׁשִ   .ּתָ

י יֹוֵסי ָפַתח ְוָאַמר ּ ְוָהָיה יֹום ֶאָחד הוא ִיָוַדע ַלה)כריה דז(, ִּרּבִ ֹלא יֹום ְוֹלא ַלְיָלה ' ּ
ין ְדָאָתן ִלְבנֹוִהי ְלֶמהֵוי , רֹוֶצה ְלֵמיַמר. ְוָהָיה ְלֵעת ֶעֶרב ִיְהֶיה אֹור יׁשִ ֵרין ְמַעְרִעין ּבִ ּּתְ

ְנֵאיהֹון ַאַרע ׂשַ ָגלוָתא ּבְ הֹון, ּּבְ ֵכי ּבְ ִנין ַס, ְוָלא ִיְסּתְ ה ׁשְ ּמָ יִאיןּכַ ָטא, ּגִ קוׁשְ , ַּעל חֹוֵביהֹון ּבְ
ְנֵאיהֹון ַאַרע ׂשַ ין ִאֵלין. ָהִכי ִיְזַנח ַיְתהֹון ּבְ יׁשִ ַנְייהו ְדַאַרע ְלהֹון ּבִ ב ּבְ ְּוִיּסַ ּ ר ְלהֹון , ּ ְוַיְדּבֵ

א ִדְקָרא ִפירוׁשָ   .ַּלֲאַרע ַטב ּכְ
יִאין ַמַעְלָייאן ֲהָוה ְמַטְרָק ֵרי ַרְבְרָבן ַסּגִ ְרֵסי ְיָקָראְוֲהָוה ּתְ חֹות ּכָ ְּדַאַפְטרֹוָפא , ן ּתְ ּ ּ

ָאה ָרֵאל ְמִכיָלָתא ֲחִמיׁשָ ל ִעָדָנא ָהֵדין, ְּדִיׂשְ ָגלוָתא ּכָ ִדיל ִדְיהֹון ּבְ ּּבְ ּ י ַיְתהֹון , ּ ְּוַאַרע ְדָנׁשֵ
ְנֵאיהֹון ַאַרע ׂשַ   .ּבְ

ֵרין ְמִכיָלָתן ְתֵרין ָסִפין, ְּוהוא ּתְ ָּנַפק ָחָדא וַמִליל ָל, ּבִ ְּוָיִהיב ֵליה , ֳקֵבל ִרּבֹון ָעְלָמאּ
ל ַמאן ְדָבֵעי ְּרׁשו ִדיַמֵלל ּכָ ּ ָרֵאל, ּּ ִיׂשְ הֹון ּבְ יָסא ָחָדא ְלִמְגַזר ּבְ ָרֵאל ִמן ּגִ ִיׂשְ , ְוָחֵזי ּבְ

לוָתא ְּדִיְפקון ִמן ּגָ ּ ִדין ֲאָבַהְתהֹון, ּ יָסא ַאֲחִריָנא. ּבְ ִד, ָרָעא ְלִמְגַזר ֲעֵליהֹון, ּוִמן ּגִ יל ּבְ
יָאה, חֹוֵביהֹון א ַסּגִ יׁשָ ְּדָאְמרו ֲעַלְייהו ּבִ ּ הֹון ְמִכיָלָתא , ְמִכיָלָתן' ָהא ד. ּ ְוָלא ֲהָוה ּבְ

ָרֵאל ָאה ַאַפְטרֹוָפא ְדִיׂשְ ֲּחִמיׁשָ ל ִדְרעו, ּ ּוַמִלילו ּכָ ּ ּ ּּ.  

  ב''דף ריג ע
ָאה) ב''דף ריג ע( ָמא ְוֲהָו, ַּעד ְדָמָטא ְלַווְתהֹון ְמִכיָלָתא ֲחִמיׁשָ ָכְרֵסי ְיָקָרא ִמן ׁשְ ה ּבְ

א ָרֵאל ַטב, ַּקִדיׁשָ נֹוִהי ְדִיׂשְ ְייָתא ְלַמָלָלא , ְוָאַמר ַעל ּבְ ֵרין ְמִכיָלָתן ַקּמַ ְּוָלא ֲהוו ַרְתָיין ּתְ ּ
יה ָאה ְדִאְתְמַתל ְלֵליְלָיא, ַּקּמֵ ִדין ְמִכיָלָתא ֲחִמיׁשָ ְּוַעל ָדא . ְוָנַפק ִלְנהֹוָרא ִדְלהֹון, ּּבְ

ְּוָהָיה יֹום ֶאָחד הוא ִיָוַדע ַלה, ַתחָּפ   .ֹלא יֹום ְוֹלא ַלְיָלה ְוָהָיה ְלֵעת ֶעֶרב ִיְהֶיה אֹור' ּ



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]470דף [ -ּ

ִניָנא  ך ָקָרא ָלְיָלה)בראשית א(ּתָ ְ ַוִיְקָרא ֱאלִהים ָלאֹור יֹום ְוַלחׁשֶ ך , ּ ְְוָהָתם ָאַמר ְוחׁשֶ

ָיא ִדיֵדיה ֲאִדיֵדיה, ַּעל ְפֵני ְתהֹום ְּוַקׁשְ ְמעֹון ֲאבֹויֲאָת. ּ י ׁשִ י ֶאְלָעָזר ְלִרּבִ ְוָאַמר , א ִרּבִ
א ָמאִרי ית ַעד ו, ָּאַמר ֵליה. ַמאי ָדא, ֵּליה ַאּבָ ֵראׁשִ ָרא ידו' ִמּבְ ָצֵבי , ד ֶאָחד''דֹורֹות ּבָ

ֵמיה' ו, ְלֵמיַמר ִּדׁשְ יה רוַח ָחְכָמה, ּ ָּיַהב ּבֵ ך, ּ ְַעד ָהָכא ָלא ֲהָוה ִמְנַדע ַמהו חׁשֶ ּ י ָקם ִר. ּ ּבִ
ק ְידֹוי ְדֲאבֹוי   .ֶּאְלָעָזר ְוָנׁשַ
ַאל א ְוׁשָ י ַאּבָ ך, ָקם ִרּבִ ֲאלו. ְַמאי חׁשֶ ֲחרו ַחְבַרָיא ְוָלא ָמטו ַמאי ְדׁשָ ִּאְסּתַ ּ ּ ֲּעָבדו , ּ

ָהאי ְקָרא, ּוָמָטא ָקָלא ִמן ֳקָדם ִרּבֹון ַעְלָמא, עֹוָבָדא '  ֶאֶרץ ֵעיָפָתה ְוגו)איוב י(, ּבְ
מֹו אֹוֶפל,  ְסָדִריםַצְלָמֶות ְוֹלא ֵרי ַעְלָמא, ַוּתֹוַפע ּכְ י ְדִאְתּבְ ּמֵ יִהּנֹם ִמּקַ ִניז , ּּגֵ ֲהָוה ּגָ

יַעָיא ד ַיֲעִביד ֱאָלָהא ַית ִאֵלין, ַּווי ְלהֹון ְלַחָייַבָיא, ְּלַרּשִׁ ִּדיהֹון ּכַ י ִהּנֵה )ישעיה ס(, ּ  ּכִ
ים ְוָעַלִי ה ֶאֶרץ ַוֲעָרֶפל ְלאוּמִ ך ְיַכּסֶ ַּהחׁשֶ ְך ִיְזַרח ְיָי וְכבֹודֹו ָעַלִיך ֵיָרֶאהְ ָאה חוְלֵקהֹון . ְּ ַּזּכָ

ָרֵאל ָרא ְלהֹון ָדא, ְּדִיׂשְ ִריך הוא ָלא ּבָ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ָכה לֹו )תהלים קמד(, ְּ ּכָ ֵרי ָהָעם ׁשֶ  ַאׁשְ
ְיָי ֱאלָהיו ֵרי ָהָעם ׁשֶ   :ַאׁשְ

ְנך יֹוֵס ה ּבִ ד ְלַיֲעֹקב ַויֹאֶמר ִהּנֵ ַָוַיּגֵ ּ א ֵאֶליךּ י יֹוֵסי ָאַמר. ָף ּבָ ְּדֲהָוה , ַּמְלָאָכא הוא, ִרּבִ
ָרֵאל ֵני ִיׂשְ ִריך הוא, ָעִתיד ְלֵמיַמר ַטב ַעל ּבְ א ּבְ ד ְיִתיבון ְלקוְדׁשָ ּּכַ ּ ָכל ָעַקְתהֹון, ְּ ד , ּבְ ּכַ

יָחא א ִדְמׁשִ ָכל ָעְקָתא ְדֵתיֵתי ֲעֵליהֹון, ֵייֵתי ִקּצָ ִריך ָאִתי ְלָוָתךֵּייְמרון ִלְמִכיָלָתא, ּּבְ ְ ּבְ ְ ,
ְּוִיְתָפְרקון ָטָבאי ָרֵאל. ּ ָאה חוְלֵקהֹון ְדִיׂשְ ַּזּכָ ִריך הוא, ּ א ּבְ נֹוי ְדקוְדׁשָ ְּדִאְתְקִריאו ּבְ ּ ּ ּ ְּ ,

ַמְלָאַכָייא ְּדִאינון ּכְ ֵני ֱאלִהים)איוב לח(, ּ ל ּבְ ּ ַוָיִריעו ּכָ   .ה ַמאי''הוי, ּ
א ֲחֵזי ָרא קו, ּתָ ּקָ ִין ׁשֶ ִריך הוא ְלַיֲעֹקב ֵאִּמּנַ א ּבְ ְּדׁשָ ִעָלָאה, ל''ְ ְוֲאָנא ֱאֵהא , ַּאּתְ ּבְ

ָאה ַתּתָ  )בראשית יז(. ַמאי ָקא ַמְייֵרי, )ואנא אהא אלהא בעלאה, א את תהא בתתאה''נ(, ּבְ
ִריך הוא, ַּוַיַעל ֱאֹלִהים ֵמַעל ַאְבָרָהם א ּבְ ֲּאָבָהָתן ִאינון ְרִתיָכאן ְדקוְדׁשָ ּ ּ ָנא. ְּ  )מיכה ז(, ּתָ

ן ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם ּתֵ ֵרין ְסִפיָרן, ּתִ ְתֵרין ְרִתיָכן, ָהא ּתְ   .ַּרְבְרָבן ִעָלִאין, ּבִ
ִליָתָאה ִיְצָחק ַפַחד ָאִביו ִיְצָחק)בראשית לא(ַמאי , ּתְ ַבע ַיֲעֹקב ּבְ ּוְבִגין ַפַחד ִיְצָחק . ּ ַוִיּשָׁ ּ

א ּבְ, ְּדֲהָוה ְסִפיָרה ְרֵסי ְיָקָרא ְרִתיָכא ִעָלָאהְּוקוְדׁשָ ִּריך הוא ְדהוא ּכָ ּ ּ ּ ּוְסִפיָרה ְדִיְצָחק , ְ
ל ְסִפיָרן ַדֲאָבָהָתא, ִּהיא ֵמִעָלָאה יר ִמּכָ א ַיּתִ ַבע ַיֲעֹקב , ְּמָפְרׁשָ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַוִיּשָׁ ּ

ַפַחד ָאִביו ִיְצָחק   .ּבְ
א ָפַתח ְוָאַמר י ַאּבָ יֵנינו ֱאֹלֵהי  ֱאלֵה)בראשית לא(, ִּרּבִ ְפטו ּבֵ ּי ַאְבָרָהם ֵואֹלֵהי ָנחֹור ִיׁשְ ּ ּ

ַפַחד ָאִביו ִיְצָחק, ֲאִביֶהם ַבע ַיֲעֹקב ּבְ   .ֵּמַהאי ְקָרא ַאּתְ ָיִכיל ְלִמְנַדע ָדא, ַּוִיּשָׁ
ָטה ב ַעל ַהּמִ ָרֵאל ַוֵיׁשֶ ַּוִיְתַחֵזק ִיׂשְ ּ ֵעת ַהִהיא ַיֲעמֹו)דניאל יב(, ְוָרָזא ִדְקָרא, ּּ ד ִמיָכֵאל  ּבָ

ך ְוָהְיָתה ֵעת ָצָרה ִני ַעּמְ דֹול ָהעֹוֵמד ַעל ּבְ ר ַהּגָ ְמעֹון ָאַמר. ַָהּשַׂ י ׁשִ בוַרת ְיָדא , ִרּבִ ָּדא ּגְ ּ
ָטה. ְדִמיָכֵאל ַרְבְרָבא ב ַעל ַהּמִ ַּוֵיׁשֶ ְדַמת ְדָנא ְסִגיד, ּ ה ֵליה ֲהָוה ִמּקַ ּמָ ּּכְ ּ , ְלַמאן ֲהָוה ְסִגיד. ּ

יה, ְסִגיד ְלַעְרָסא ֲּהָוה ַעְרָסא ְפִתיָחא ִמּנֵ א ֲהָוה ְסִגיד. ּ ְּדָהא ֲהַות ֲחִביָבא , ְּלָמהוְלּתָ
יה י ִחֵלל ְיהוָדה ֹקֶדׁש ה)מלאכי ב(. ִּמיּנֵ ּ ּכִ ת ֵאל ִנָכר' ּ ר ָאֵהב וָבַעל ּבַ ַלק , ֲּאׁשֶ ד ִאְסּתַ ּּכַ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]471דף [ -ּ

יה ַעל חֹוֵביהֹון ִּזיֵויה ִמּנֵ יה, ּ ָּלא ֲהָוה ֵליה ְלֵמיַקם ַקּמֵ א, ּ ְרַכת ַמְטרֹוִניָתא ִמן ַמְלּכָ , ְוִאּתָ
ין ַעִמין ְלִמְקַטְלהֹון ְבָקא ָלה ִלְבָרָהא ּבֵ ִדיל ְדָלא ָיְכָלא ְלׁשָ ּּבְ ּ א , ּ ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ְּוֲהָוה ּבְ

יה, ּהוא ין נוְכָרִאין ִמן ַעּמֵ ָהא ִדיהֹון ַעּמִ ּּבְ ּ יֵניהֹון , ָצֵבי ְלֵמיַמר. ּ א ּבֵ ִכיְנּתָ ָעאל ׁשְ
ַאְרָעא, ָּגלוָתאּבְ ִמין, ְּוִעָדָנא ְדָלא ֲהָוה ּבְ ֲאַרע ַעּמְ ָרֵאל, ְוִהיא ּבַ ִזיָוא ְדִיׂשְ רו , ּבְ ּמָ ִּאְסּתַ

ַמָיא ִדי ְבַסְחָרִניהֹון   .ַּעּמְ
אָנא י יֹוֵסי, ּתָ א, ָאַמר ִרּבִ ְרֵסי ְיָקָרא ַקִדיׁשָ חֹות ּכָ ֵרין ַרְבְרִבין ֲהוו ּתְ ּּתְ ֵמיה , ּ ׁשְ ְּוָהא ּבִ

ַעְרָסאַח ֵדי ֲאגֹוֵזיה ְדֵהיָכָלא, ד ָמאִני ּבְ ְּדֲהָוה ׁשָ ּ ָגלוָתא. ּּ יָנָנא , ְּוָהא ֲאַנן ּבְ ַאר ּבֵ ּתָ ָלא ִאׁשְ
יֵני ְדִזיֵניה ֶּאָלא ָדא ְדּבֵ ּ ּ ּ ִריך הוא, ּ א ּבְ ֵמיה ְדקוְדׁשָ ְּוהוא ָחתוך ִמן ׁשְ ּ ּ ּ ּ ְּ ְ.  

  א''דף ריד ע
ה ָא)שמותכג(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ָמְרך ְוגו ִהּנֵ ָֹנִכי ׁשֹוֵלַח ַמְלָאך ְלָפְניך ִלׁשְ ָ ָלא ', ְ

ַעְלָמא ְדָאֵתי, ְּלַמָלָלא ָהִכי ִסְטִרין ְוהוא צוִרין ְבָאְרָחא, ֶּאָלא ּבְ ָנא ּבְ ד ָפִריׁשְ ּּכַ ּ ֲאָנא , ּ
ָגלוָתא ְוִהיא ָנְטַרת ַיְתכֹון יִניכֹון ְלָמאֵריהֹון ּבְ א ּבֵ ִכיְנּתָ ֵריָנא ׁשְ ) א''ף ריד עד(ַעד , ּׁשָ

ְדַמת ְדָנא, ְּדֵתיֵתי ַיְתכֹון ְלַאְרֲעכֹון ָמה ְדֲהִויתון ִמּקַ ּּכְ ּ ר ֲהִכינֹוִתי. ּ ְדַמת , ֲאׁשֶ מֹוָתָבן ִמּקַ
  .ְּדָנא

א ִמן מטטרו ִכיְנּתָ א. ן''ָּדא ׁשְ ְרַכת ַמְטרֹוִניָתא ִמן ַמְלּכָ ַּעד ְדֵתיתוב ְלַאְתָרָהא, ְוִאּתָ ּ ,
י )דברים ג(ְוָרָזא  ְרֶזל  ּכִ ה ַעְרׂשֹו ֶעֶרׂש ּבַ ָאר ִמֶיֶתר ָהְרָפִאים ִהּנֵ ן ִנׁשְ ׁשָ ַּרק עֹוג ֶמֶלך ַהּבָ ְ

ֵני ַעּמֹון ת ּבְ ַרּבַ ַאְתֵריה, ֲהלא ִהוא ּבְ ָנא ּבְ ְדָפִריׁשְ ְּדִאְתְמַתל ְלָגלוָתא, ְוָאְרָחא. ּּכִ ָנַטר , ּ
ָגלוָתא ְּדַקַיים , ֵּייֵתי ְוֵייעול ַיְתכֹון ְלַאְרָעאַּעד ְד, ַּעל ַעְקָתא ְדֵתֵתי ֲעֵליכֹון, ַּיְתהֹון ּבְ ּ

  .ַּלֲאָבַהְתכֹון ְדִאְתַנְטַרת
ְמעֹון ָפַתח ְוָאַמר  י ׁשִ ּבֶֹקר ִאם ִיְגָאֵלך טֹוב ִיְגָאל)רות ג(ִּרּבִ ְ ִליִני ַהַלְיָלה ְוָהָיה ּבַ ָאַמר , ּ

י יֹוֵסי ִליט ַרֲחֵמי ַעל ִדיָנא, ִרּבִ ּׁשַ י טֹובּ ַוַיְרא )בראשית א(. ּ טֹוב , ֱאֹלִהים ֶאת ָהאֹור ּכִ
ִוין ְּדהוא ַמּבועֹוי ְדַנֲחִלין, ְואֹור ׁשָ ּ ּ א ְוַנֲחָלא ִדְבָעְלָמא, ּ הֹון ַיּמָ ְּדָנַפק ִמּנְ ּ.  

ְמעֹון י ׁשִ ָנא ָאַמר ִרּבִ ַמּבוֵעי ְדַנֲחִלין, ּתָ ִּזְמָנא ָחָדא ָסִליְקָנא ְוָנִחיְתָנא ְלַאְנָהָרא ּבְ ּ ,
ְתָר אְוָסִליק ּבַ י ַאּבָ ַמאי ַעְסִקיתו, ָאַמר ִלי. אי ִרּבִ ַהאי ְקָרא , ָּאָמִרית ֵליה. ּּבְ  )קהלת א(ּבְ

ָחִלים הֹוְלִכים ֶאל ַהָים ְוַהָים ֵאיְנּנו ָמֵלא ְּדָכל ַהּנְ ּּ ל ַרְבְרַבָייא ְדִמן . ּ ִריאו ּכָ ִּמִזיִויה ִאְתּבְ ּ ּ ּ
ל ַנֲחַלָי, ַעְלָמא ּוִמן ִזיֵויה ִאְתְנִביעו ּכָ ּ ַּנֲחַלָייא ֲהוו ִאינון ְלַהאי ְקָרא, יאּ ַהאי , ּ ְּדֵמִאיֵכי ּבְ
מוְפָלא, ָּגלוָתא ְּדָהא ֲחׁשֹוָכא ּכָ א ָעִביד ְלהו, ּ ָתא ְדִאּמָ ִּחּבָ ַנֲחָלא ָעִביד , ְוִאי ָלאו, ּ
יה ַרּתֵ ִנינָתא הוא. ּּבְ א, ַּרְבְרָבא ּתָ חֹות ַקִדיׁשָ ּהוא ּתְ ְּדָגֵני ֲאְגִנים ְדֵהיָכָל, ּ ְּדָהא ַרְבְרָבא . אּ

י ֲעֵליהֹון ָרֵאל ְדִאְתַמּנֵ א, ְּדִיׂשְ ָכל ִעיָדן ְדֲהַות ַמְטרֹוִניָתא ִעם ַמְלּכָ ֲהָוה ָנִפיק ְוָעאל , ּּבְ
נוָרא. ן''ֳקָדֵמיהֹון מטטרו ִריך הוא ּכְ א ּבְ יל פוְלַחְנהֹון ְלקוְדׁשָ ְּוהוא ָקּבִ ּ ּ ּ ְּ ִטיל . ּ ד ִאְתּבַ ּכַ
ִליאו ּנוָרא ְוִאְתּגַ ַלק ִזיָוה, ּ ִּאְסּתַ א, ּ ְלָקא ַמְטרֹוִניָתא ִמן ַמְלּכָ ִלים . ְּוִאְסּתַ ָהא ָלא ֲהָוה ׁשְ

יָסא ָאֳחָרא ָגלוָתא ָמִניָתא, ַּעד ְדֵייֵתי ּגִ ְּדָלא ֲהָוה ּבְ ּ.  



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]472דף [ -ּ

ָמָהן ְדִאְתְקִריַאת ַיד ּוׁשְ ִּהיא ַמּבוָעא ְלֹכָלא, ּ ח ַיד הוי, ּ ּכַ  ֵהן ָלא )ישעיה נט(, ה''ְוִתׁשְ
ָמא ְדַחד, ה''ָקְצַרת ַיד הוי ׁשְ ר ָיָדא ֶאָלא ּבִ ְּדָלא ִאְדּכַ ּּ.  

י ֶאְלָעָזר ְמעֹון ֲאבֹוי, ֲאָתא ִרּבִ י ׁשִ ַאל ְלִרּבִ ּוְבָכה ְוָאַמר ֵליה, ְוׁשָ ֵלי ִלי ַהאי ָרָזא , ּ ּּגַ
א ָמאִרי ִלי ָלך. ַאּבָ ַהאי ְקָרא ִאְתּגְ ְָאַמר ֵליה ּבְ י ָיד ַעל ּכֵ)שמות יז(, ּ , ּס ָיה ִמְלָחָמה ַלְיָי ּכִ

ִגין הוי ס ּבְ ִליט ַרֲחֵמי ַעל ִדיָנא, ה''ּכֵ ּׁשַ ֲאַתר , ָצֵבי ְלֵמיַמר. ּ ְּיֵהא ַרֲעָוא ִדְיֵהא ְלַעְלָמא ּבְ
בוָרת ִמְצַרִים, ּּגְ ָתא ְקָרָבא ְדֲהַות ּבְ ִדיֵני, ַּיד ְיָי ַרּבָ   .ְּוִאי ָלאו ֲהוו ּבְ

יָחא ַחְד, ְוֵייֵתי ְמׁשִ ָתאֵייֵתי ּבְ יָדא ַרּבָ ֲעָמֵלק, ּּתו ּבִ ח ְקָרָבא ּבַ חֹוֶזק ָיד )שמות יג(. ְוִיּגַ  ּבְ
ְצָרִים' ָהֹוִציֲאך ה תוְקָפא ְיָדא ְלחוֵדיה, ִמּמִ ָמא ְדַיד ּבְ ְּוַכד ֵייֵתי ׁשְ ּ ִעיָדָנא, ּ יַח , ּהוא ּבְ ְּדַיּגִ

ֲעָמֵלק יָחא, ְקָרָבא ּבַ י ֶאְלָעָזר ְמַסֵייַע. ֵליֵתי ְמׁשִ ּגֹוִים )זכריה יד(, ִּרּבִ  ְוָיָצא ְיָי ְוִנְלַחם ּבַ
יֹום ְקָרב יֹום ִהָלֲחמֹו ּבְ ִגין ידו''כ. ָּהֵהם ּכְ   .ד''ס ּבְ

א ֲחֵזי ָתא ְדָלא ָמָטא ְלַהאי ָיָדא ִעָלָאה, ּתָ ה ִהיא ְיָדא ַרּבָ ּמָ ּּכַ ַלֲאָבָהן ַרְבְרָבא ָלא , ּ
ְצַרִים. ֲאְגִנים ּוְבָדא ָיָדא ָנְפקו ִמּמִ ִויןּבְ, ּ ְוָיין ׁשָ י ד, ִּגין ְדִמׁשְ ִוין ָדא ְדָרע', ְלד' ַמּנִ ּׁשָ ּ ,

ָתא ָמא ְדָיָדא ַרּבָ ִמְנָייֵניהֹון, ּׁשְ ַאְתַווְתהֹון ְדִמְנָייֵניהֹון ּכְ ִוין ּבְ ְּדִיפוק ִמן ִאינון ׁשָ ּ ָלא , ּ ְּדִקּבְ
ֵרין ַיד ֵרין, ּתְ   .ּתְ

  ב''דף ריד ע
יַצד ָלא ִאְתְמָנעו ָדא ִמן ָד ּּכֵ ּ ִוין, אּ ִריך הוא . ְוָלא ׁשָ ֵרין ִאֵלין ּבְ ִּאְתְפַרׁש ּתְ ְ ּ ּ
ֲעָלה ה ִּדְבַאְתַווְתהֹון ַסְייָעאן ַיד ּבַ ֵרין ְלָאב ִמְנָיֵניהֹון ִמְתָפַרׁש', ּ ִריאו . ּּתְ ֵּמִאֵלין ִאְתּבְ ּ

יה ַמָיא ְוַאְרָעא וְדִעּמֵ ּׁשְ ְתָרא ִע, ְּוִאינון ְסִפיָרא ַקְדָמָאה. ּ ְנָיָנא. ָּלָאהְּדִהיא ּכִ  )משלי טו(, ּתִ
ָכל ָמקֹום ֵעיֵני ה ִליָתָאה. צֹופֹות ָרִעים ְוטֹוִבים' ּבְ ָמא ַחד ו, ּתְ ן ִלׁשְ ְּדֲעַבד ' ֵּהם ְמַסַייְעּתָ

ַאְרָעא ְדִמְצַרִים ה ַאְתָוון ּבְ ּמָ   )ב''דף ריד ע(. ּכַ

לוז ּבְ ַדי ִנְרָאה ֵאַלי ּבְ ַּויֹאֶמר ַיֲעֹקב ֶאל יֹוֵסף ֵאל ׁשַ ּ ָנַעןּ א ָאַמר. ֶאֶרץ ּכְ י ַאּבָ ּלוז , ִרּבִ
ַל ם ִעָלָאה ָּדא ְירוׁשָ ּ יָנָהא, ּ א ּבֵ ִכיְנּתָ ָרָאה ׁשְ א. ְּדַאׁשְ ַהב ִלי , ָּאַמר ַיֲעֹקב ִעָלָאה ְלַתּתָ

ֵעי ְרָכָתא ְדהוא ּבָ ּּבִ ן ַית ַאְרָעא ִלְבֵניכֹון, ְּלַאְנִפיׁש ַיְתכֹון ֲאָנא, ּ ַל ם ּלוז זֹו ְיר. ּוְלִמיּתַ ּוׁשָ
ִריך הוא, ִּעָלָאה א ּבְ ּקוְדׁשָ ָרָכה ָדא ַעל ְיֵדיה, ְּ ַּהב ַרְבְרָבא ְדַהְווָין ּבְ ּ ַאְרָעא ָרְבָייא, ּ , ּבְ

ָרא ְרָכָתא, ְלַאְרָעא ָאֳחָרא, ֲאָבל ּבְ   .ָלא ְיֵהא ּבִ
י ֶאְלָעָזר ָפַתח ְוָאַמר ּבֹ)משלי כז(, ִּרּבִ דֹול ּבַ קֹול ּגָ ּ ְמָבֵרך ֵרֵעהו ּבְ ם ְקָלָלה ְ ּכֵ ֶקר ַהׁשְ

ב לֹו ָחׁשֶ ָרֵאל ַאִחים ְוֵרִעים, ּתֵ ִריך הוא ָקָרא ְלִיׂשְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְרָכָתא ָיַהב לֹון. ְּ , ַמאי ּבִ
חֹות ְיֵדיה א ַדְכָיא ּתְ ִּדיהֹון ַהאי ַעּמָ ּ   .ְוִלֶמֱהֵוי ֲעֵליהֹון ָנִטיר, ּ

א ַדְכָיא ָאה חוְלֵקהֹון ְדַהאי ַעּמָ ַּזּכָ ְּדהוא ֲע, ּ יר , ֵליהֹוןּ ְּדִאְקֵרי ָבִנים ֲחִביִבים ַיּתִ
ִתיב, ֵּמִעָלָאה ם ַלה)דברים ד(, ּכְ ִנים ַאּתֶ ִדיל ָדא',  ּבָ ּּכָֹלא ּבְ ִלים , ַּמאי הוא. ּ ּתְ ִדיל ְדִאׁשְ ּּבְ

חֹוָתָמא ִדְלהֹון ָמא ּבְ ִזיִרין, ׁשְ ְּדִאינון ּגְ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]473דף [ -ּ

א ֲחֵזי ָמא ְדק, ּתָ א ׁשְ ַאְנפֹוי ְדֵאיָנׁשָ ּּבְ ּ ִריך הואּ א ּבְ ּוְדׁשָ יה''ְּוַחְסָרא יו, ְּ ְוָלא , ּד ִמּנֵ
ִלים ּתְ ִריך הוא. ִאׁשְ א ּבְ ב ְלקוְדׁשָ ֲּאָתא ַאְבָרָהם ְוִחּבֵ ָמא, ְּ ִלים ׁשְ ּתְ ך ִאׁשְ ְְוָאַמר ֵליה ּבָ ּ ,
ַזר יו, ְוִאְתּגְ ָמא ּבְ ִלים ׁשְ ּתְ א שי. ּד ְדִמיָלה''ְּוִאׁשְ ׁשָ ַאְנפֹוי ְדֶאּנָ ּּבְ ָחֵסר ', ְוד, י''שדּן ְד''ּ

יו, ד''יו ִלים ּבְ ּתְ ִנים ַלה, ּד ְדִמיָלה''ִאׁשְ ּוְכֵדין ִאְקרון ּבָ ין', ּ ִנין ַקִדיׁשִ   .ּּבְ
א ְּוַכד ְמָסֲאִבין ֵליה ְלַהאי ָאת ַקָייָמא ַקִדיׁשָ ְּוֲעִאיל ֵליה ִלְרׁשו ָאֳחָרא, ּּ יה , ּ ָּסִליק ִמּנֵ

א ְדחֹוָתָמא ַּהאי ִקדוׁשָ ּ ָמא , ְוָסִאיב חֹוָתָמא, ָמה ְדָחִריב ַעְלָמאְּוהוא ּכְ, ּ יה ׁשְ ִלים ּבֵ ּתְ ְּדִאׁשְ ּ
ִריך הוא א ּבְ ְּדקוְדׁשָ   .ְּוָהא הוא ָחִריב ַעְלָמא, ְּ

פֹוְטִקָיא א ֲהָוה ָאִזיל ִמּקַ י ַאּבָ ִּרּבִ י יֹוֵסי, ּ יה ִרּבִ ַּעד ְדֲהוו ָאְזֵלי. ְּוֲהָוה ִעּמֵ ר , ּ ָּחמו ַחד ּבַ
ַאְנפֹוי, ֵתיָּנׁש ְדֲהָוה ָא יָמא ַחד ּבְ ּוְרׁשִ ׁשוָבה, ֲּאָבל ַווי לֹון ְלַחָייַבָיא, ּ ָלא ּתְ ִּדימותון ּבְ ּ ּ ,

יָמא יה ְרׁשִ ְּדָלא ַיֲעֵדי ִמּנֵ ַעְלָמא ֵדין, ּ ַעְלָמא ְדָאֵתי, ָלא ּבְ   :ְוָלא ּבְ
יִתיך ִני ַמְפְרך ְוִהְרּבֵ ַָויֹאֶמר ֵאַלי ִהּנְ ָ א ָפַתח ְוָאַמ. ּ י ַאּבָ  לא )ישעיה כט(ַהאי ְקָרא , רִּרּבִ

ה ָפָניו ֶיחָורו ה ֵיבֹוׁש ַיֲעֹקב ְוֹלא ַעּתָ ַּעּתָ ָווֵתיה. ּ ר ָנׁש ּכַ ְּוִכי ֵאיִניׁש ְדָאַמר ַטב ְלּבַ ּ ִאי ָלא . ּ
ִלים ַמה ְדָאַמר ן, ַּיׁשְ ְייׁשָ ר ָנׁש, ַּאפֹוִהי ִמְתּבַ ה ִמן ִעָלֵאי ְלּבַ ה ְוַכּמָ ּמָ א ְּדִאי ָל, ַּעל ַאַחת ּכַ

נֹוִהי ל ַטב ְדָאַמר ַעל ּבְ ן, ַּמְייֵתי ּכָ ְייׁשָ   .ַּאְנפֹוִהי ִמְתּבַ
ִריך הוא ֵליה א ּבְ ָּאַמר קוְדׁשָ ּ ָרֵאל ִעָלָאה, ְּ יָנך, ֲּאָנא ִיׂשְ יָנך ְוַאְסּגִ ְְדֲאָנא ַמְפׁשִ ְ ַהאי . ּ

ְרָכָתא ְדָיִהיב ִלי ן ַית ַאְרָעא ָהָדא ִלְבֵריכֹון, ּּבִ הֹון, ַאְרָעאָלא ֲהָוה ּבְ, ְוֶאּתֵ . ָלא ֲהָוה ִעּמְ
ִלים ּתְ יָחא ְוִיׁשְ ד ֵייֵתי ִקיָצא ִדְמׁשִ ִריך הוא, ּכַ א ּבְ ָּאַמר קוְדׁשָ ה ֵיבֹוׁש ַיֲעֹקב, ְּ , לא ַעּתָ

ַען  ן, ּ ַאְנפֹוי ְדַיֲעֹקב ִדְלֵעיָלא)לא(ּכְ ן ִמַדֲאַמר ְלהֹון ֶאּתֵ ְייׁשָ ַען ָלא , ָּלא ִמְתּבַ ֲאֵרי ַעד ּכְ
ן, ּיֵדיהֲּהוו ּבִ ְייׁשָ ְּוֲהוו ַאְנפֹוִהי ִמְתּבַ ַמָיא ְוַאְרָעא, ּ ֵייַע ִמן ֳקָדם ָמאֵרי ׁשְ ַען ִדיֵליה ִמְסּתַ ּּכְ ּ ּ.  

ָמה ְדַאְמִריָנן ִלים ִקיָצא, ֲּאָגְחָנא ַדֲעָמֵלק, ּכְ ּתְ ד ִיׁשְ ְתקֹוף ְיָדא, ּכַ , ָּלא ְיֵהא ֶאָלא ּבִ
יֹום ְקָרב ָמה ְדֲהִוית ּבְ ּגֹוִים ָהֵהם' ְוָיָצא ה, ּּכְ ִּדיֵדיה ְוָלא ָאֳחָרא, ְוִנְלַחם ּבַ ּ:  

ֵני ָבְניך ַהּנֹוָלִדים ְלך ה ׁשְ ְָוַעּתָ א, ָ ָרֵאל ְלַתּתָ ָגלוָתא, ָּדא ִיׂשְ ְּדַאְתֵריהֹון ּבְ נֹוי , ּ ּבְ
ִריך הוא א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ יִני ַעְמַמָיא, ְּ ְּדִאְתְייִלידו ּבֵ י יֹוֵסי. ּ ָנא ָאַמר ִרּבִ ד ְיהֹון ִיׂשְ, ּתָ ָרֵאל ּכַ

ָרֵאל א ְדִיׂשְ ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ַאְרָעא, ּּבְ יָחא, ָּדר ּבְ ד ֵייֵתי ְמׁשִ ְּיהֹון ִעם ֲאחוהֹון ִדיָלוון , ּכַ ּ ּ
ְתֵריהֹון לות. ּבָ ְּדָלא ִאְתְקֵרי ּגָ ַאְרָעא נוְכָרָאה, ּ ֶּאָלא ְלַמאן ְדִאיהו ָדר ּבְ ּ ּ ּ ִּאינון ִאְתַקְרָיין , ּ

ְלָיין   )א כוויקר(. ּגָ
ִריִתי ַיֲעקֹוב י ֶאת ּבְ יֵתי וא, ו ְיֵתיָרה''וא, ְוָזַכְרּתִ יָתא''ּתֵ ד ִאְתָחִריב ּבֵ ְלַקת ּכַ ּו ְדִאְסּתַ ּ ,

ּוְתֵהא ִסיוָעא ְלַיֲעֹקב ד ְיֵהא ָדא, ּּ א ַאְרָעא ַאְחָסַנת ָעַלם, ּכַ ִויהֹון , ִּויֵהא ִלְבָרא ַקִדיׁשָ
ַאְרֲעהֹון נֹוִהי ּבְ ְּדָדארו ִמ, ּבְ ַאְרֲעהֹוןּ ְדַמת ְדָנא ּבְ ּּקַ ָאה חוְלֵקהֹון, ּ   .ַּזּכָ

  א''דף רטו ע



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]474דף [ -ּ

ְרָיא ַען ּבָ ִליאו ִמן ְלַבר ְלַאְרָעא , ְּדֲהָוה ַעְרָען ְלהֹון, ּכְ הֹון ָאְזִלין ַרְבְרִבין ְדִאְתּגְ ּּתְ ּ
יאו ְּוַאְנִפיׁשו, ְּוִאְתְנׁשִ א. ּ ֵרי ִדיָלך, ְּוֵייָמא ַיֲעֹקב ִעָלָאה ְלַתּתָ ְּבָ ּ ְדִאינון ְלַבר ְלַאְרָעא ּ ּ

ָגלוָתא ְּדִאְתְייִלידו ּבְ ּ ָכל ַאְרָעא ְוַאְרָעא, ּ ְוַאֲעִביד ְלהֹון , ַּעד ְדֲאָנא ִאיעֹול ְלִמְצָרֵאי, ּבְ
ָרך, ַעל חֹוֵביהֹון) א''דף רטו ע(ִּדיָנא  ָגלוָתא, ְָלאו ֲאָנא ַמְסִקית ּבְ ִריאו ּבְ ְּדִאְתּבְ ּ ְלַבר , ּ

ַאְר יִאין. ָעא ְרִחיָקאְלַאְרָעא ּבְ ב ְדִאינון ַסּגִ ְּוַאף ַעל ּגַ יאו, ּ ִּדיִלי ִאינון, ְּוִאְתְנׁשִ ד . ּ ּכַ
לוָתא ִדְלהֹון ֲּחֵזיִתי ָדא ּגָ ּ ְמִעית ָקֵליהֹון, ְוַאֵסיִתי ְלֵכיֵביהֹון, ּ י )בראשית כט(, ְּראוֵבן. ְוׁשָ  ּכִ

ְמעֹון. ֶאת ָעְנִיי' ָרָאה ה ַמע ה, ׁשִ י ׁשָ י ׂשְ' ּכִ ך, ּנוָאה ָאֹנִכיּכִ ִלּבָ יב ּבְ ִאילו ֶיֶהְוָיין , ְְוָחׁשִ ּּכְ ּ
ְצָרֵאי, ֳּקָדַמי ִאינון ּוִמִדְנתוב ִמּמִ ּ ד ִדיָנא, ּ ִּמְלֶמְעּבַ לוָתא, ּ   .ָּנִסיק ַיְתהֹון ֵמֲאַרע ּגָ

א ָאַמר י ַאּבָ ל ַהּגֹוִים ִמְנָח)ישעיה סו(ֵמָהָכא , ִרּבִ ל ֲאֵחיֶכם ִמּכָ . 'ה ַלהּ ְוֵהִביאו ֶאת ּכָ
ִמְצָרֵאי, ָצֵבי ְלֵמיַמר ִדיָנא ּבְ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ד ְיֵהא קוְדׁשָ ּּכַ ל , ְּ ִעָדָנא ַהִהיא ֵייתון ּכָ ּּבְ ּ

ַמָיא ִמְנָחה ִריך הוא, ַעּמְ א ּבְ מוָעה ְדקוְדׁשָ ָמעו ׁשְ ד ׁשְ ּּכַ ּ ּ ּ ל )ישעיה ב(ַּהְיינו , ְּ ּ ְוָנֲהרו ֵאָליו ּכָ
  .ַהּגֹוִים

ָנא ְמעֹוןָאַמר ִר, ּתָ י ׁשִ ָאה, ּבִ ָאה ְוַזּכָ ד ְלָכל ַזּכָ ִריך הוא ְלֶמיְעּבַ א ּבְ ָּעִתיד קוְדׁשָ ּחוָפה , ְּ ּ
ַל ם ְירוׁשָ ָלה)ירמיה טז(, ּּבִ ְמָחה קֹול ָחָתן ְוקֹול ּכַ ׂשֹון ְוקֹול ׂשִ יתוב , ּ קֹול ׂשָ ד ּתִ ּּכַ

א ְּוָעִביד ָלה ֵארוִסין, ַמְטרֹוִניָתא ְלַמְלּכָ  ְצֶאיָנה )שיר השירים ג(, ְכִתיבֲּהָדא הוא ִד, ּ
ְמַחת ִלּבֹו' ּוְרֶאיָנה ְוגו יֹום ֲחתוָנתֹו וְביֹום ׂשִ ּּבְ ן ּתֹוָרה. ּ יֹום ֲחתוָנתֹו ֶזה ַמּתַ ְמַחת , ּּבְ ּוְביֹום ׂשִ

ְקָדׁש ית ַהּמִ ְנַין ּבֵ ְמֵהָרה ְבָיֵמינו, ִּלּבֹו ֶזה ּבִ ֶנה ּבִ ִיּבָ ּׁשֶ ּ:  
ר הֹוַלְד ך ֲאׁשֶ ָומֹוַלְדּתְ ּּתָ ַאֲחֵריֶהם ְלך ִיְהיוּ א, ָ ָרֵאל ְלַתּתָ ַּלֲאָבָהן ְדִאינון , ָּדא ִיׂשְ ּ

ָרָזא ְדִאְתַייִלידו ְלָבַתר ְדָנן, ְרִתיִכין ָמַהְתהֹון ּבְ ֵהא ׁשְ ּּתְ ּ ָמא ַדֲאֵחיהֹון ְיהֹון ַמְקִריִבין , ּ ַּעל ׁשְ
ַאְחָסָנא ִדְלהֹון   .ּבְ

אָנא ְמעֹון, ּתָ י ׁשִ ךּומֹוַל, ָאַמר ִרּבִ א, ְָדּתְ ַלם ִדְלַתּתָ ָּדא ְירוׁשְ ּ ִית )ויקרא יח(, ּ  מֹוֶלֶדת ּבַ
ת ֲעָריֹות ָפָרׁשַ א, ּבְ ַל ם ְלַתּתָ ַל ם, ְּירוׁשָ ּּגוְבִרין ְדִאְתְייִלידו ָדא ְירוׁשָ ּ ּ ּ ַתר ְדָנא, ּ ִּדיתובון , ּּבָ ּ ּ

ַלם ירוׁשָ ַמָיא ּבִ יֹוִרין ָלא ִאְתָקרו, ַּעְלָמא ְלָמאֵרי ׁשְ ד ּגִ ּּכַ ָמָהןּ ר , ּן ֶאָלא ַעל ׁשְ ְּדהוא ּבַ ּ
ָרֵאל ד ֲאָבַהְתהֹון, ִיׂשְ פֹוְטִקָיא, ְּוָלא ִיְתָקרון ּכַ יֹוָרא ִמּקַ ּּגִ ָרֵאל, ּּ ָהא ִיׂשְ ְּלך ִיְהיו. ֶּאָלא ּבְ ָ ,

ָרֵאל ִיְתָקרון, ָצֵבי ְלֵמיַמר ֵמיהֹון ְדִיׂשְ ַּעל ׁשְ ַנֲחָלָתם, ּ ְראו ּבְ ם ֲאֵחיהֹון ִיּקָ בו , ַּעל ׁשֵ ְּוַכד ּתָ
ַאְרָעא ָרֵאל ּבְ ָּלא ִיְתַחְסנון ִאֵלין ִעם ִיׂשְ ְבָטא, ּ ְבָטא ְוׁשִ ל ׁשִ ב ּכָ ִּדיֵדיה ְוגוְבִרין , ְוִיּסַ ּ ּ

הֹון ל ָחָדא ְלפום ִמְנָייֵניה, ִמּנְ ּּכָ ֶדֶרך ְוגו. ּ ֹבִאי ִמַפַדן ֵמָתה ָעַלי ָרֵחל ּבַ ְַוֲאִני ּבְ ּ ּ א ', ּ י ַאּבָ ִרּבִ
ָמע ְוגו'  ּכֹה ָאַמר ה) לאירמיה(, ָּפַתח ָרָמה ִנׁשְ ְתֵריה', קֹול ּבְ ִתיב ּבַ ' ּכֹה ָאַמר ה, ַּמה ּכְ

ָכר ִלְפעוָלֵתך ְוגו י ֵיׁש ׂשָ ִכי ְוֵעיַנִיך ִמִדְמָעה ּכִ ִעי קֹוֵלך ִמּבֶ ְִמּנְ ְ ְּ בו ָבִנים ִלְגבוָלם' ּ ְּוׁשָ לא , ּ
ָּאַמר ְוָיׁשובו בו, ּ ֶּאָלא ְוׁשָ בו, ּ ָבר ׁשָ   .ּּכְ

י ֶאְלָעָזר, א ֲחֵזיּתָ א ִדיֵהא ִדיָנא ַעל טוָרא, ָאַמר ִרּבִ ְעּתָ ׁשַ ְתַעַטר ַמְטרֹוִניָתא ַעל , ּּבְ ּּתִ
ִדיָנא, ּטוָרא ּ ָרִני ֲעָקָרה ֹלא ָיָלָדה ִפְצִחי )ישעיה נד(ְוָרָזא , ְּוִהיא ָסְבַרת ִדְבֵניהֹון ָאְבִדין ּבְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]475דף [ -ּ

ה ְוַצֲהִלי ְוגו ָנא. 'ִרּנָ ְרְסָייא ִמן ִדיָדהַסְגָיין ְי, ּתָ ִני ּכֻ ּהֹון ּבְ ים , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ י ַרּבִ ּכִ
ִני ְבעוָלה ֵני ׁשֹוֵמָמה ִמּבְ ִּתיתוב ַמְטרֹוִניָתא ְלַבֲעָלה, ּּבְ יֹום ַההוא ִיְהֶיה ה)זכריה יד(, ּ ּ ּבַ ּ '

מֹו ֶאָחד   .ֶּאָחד וׁשְ
א, ִּמן ַקְדַמת ְדָנא יָמא ַמְטרֹוִניָתא ְלקוְדׁשָ ִריך הואּּתֵ ּ ּבְ ַנָייא ִדיִלי ָאן, ְ , ֵּייָמא ָלה. ּבְ

ִדיָנא ִדיָנא. ּבְ ר ְדָאְבִדין ּבְ ְסּבַ ּוָבָכה ַעל ִדיָנא ִלְבַנָיא ִדיָדה, ִּהיא ּתִ ּ י ִאית ָלך , ּ י ֲאֵרי ַסּגִ ְּכִ

ִדְלהֹון י ּבְ הֹון, ְלֵמיַסב ִמּנִ ְנָאה, ְּדֲהַות ִעּמְ בו ֵמַאְרָעא ְדׂשַ ְּוָהא ּתָ ּ.  
יהְוִכ ּי ָלא ֲהָוה ָיַדע יֹוֵסף ְדֵמָתה ִאּמֵ ד ֵמָתה, ּ ה ּכַ ָמן ֲהָוה ִעּמָ ָרֵאל . ּּתַ ֶּאָלא ֹיאַמר ִיׂשְ
ָרֵאל, ִּעָלָאה ד ֵניֵתי ִמְפָרְקֵניהֹון ְדִיׂשְ ְתַער ַמְטרֹוִניָתא, ּּכַ ָרֵאל, ּתִ ֶנֶסת ִיׂשְ ח , ְוִתְתַער ּכְ ְוִתּגַ

ִמין ִּוימותון ִמְנ, ְקָרָבא ִעם ַעּמָ ְזֵעיר ְלֵמיֵתי ַאְרָעא, הֹוןּ א . ְּוִיְתָקְרבון ּבִ ֵּייַמר ָלה קוְדׁשָ ּ
ִריך הוא ּּבְ ָכה, ְ ד ִהיא ּבָ ִמי, ָלא ִתְדֲחִלי. ּכַ ַנָייא ְדִמיָתן ַעל ׁשְ ָאֳחָרִנין ָהא , ַּאְגָרא ְלהֹון ּבְ

בו ִּאינון ְיתובון ְלַחֵיי ֵמיַתָייא, ּּתָ ּ ּ ּ.  
ִריך הואֵמָתה ַעל, ֵמָתה ָעַלי ָרֵחל א ּבְ ָמא ְדקוְדׁשָ ּ ִייחוד ׁשְ ּ עֹוד , ְּ ָמר ּבְ ְּוַעל ָדא ִאּתְ
ְבַרת ֶאֶרץ ָלֹבא ִריך הוא, ּכִ א ּבְ ָמא ְדקוְדׁשָ ְּדִמיתו ַעל ִייחוד ׁשְ ּ ּ ּ ּ ַאְרָעא , ְלַבר ְלַאְרָעא, ְּ ּבְ

הֹון, ָּדא   .ָּלא ָימות ַחד ִמּנְ
ָנא א, ּתָ י ַאּבָ ָר, ָאַמר ִרּבִ ָאְרָחא ְדֶאְפָרתֲעִתיִדין ִיׂשְ ִּוימותון , ֵאל ַלֲאָגָחא ְקָרָבא ּבְ ּ

הֹון א ַסְגָיא ִמּנְ ן ְלַחֵיי ֵמיַתָיא ְיקומון, ַעּמָ ּוָבַתר ּכֵ ּ ְלָטָנא ְיֵהא ְלכֹון ְדִמיִתין . ּּ יר ׁשָ ְּוַיּתִ
ָאְרָחא ָהֵדין ַל ם, ּבְ ְירוׁשָ ל ִדיֵהא ָקָדֵמיהֹון ּבִ ִּמּכָ ּ.  

  ב''דף רטו ע
ה ִאְת אְוָלּמָ ָמא ְדַאְתָרא ַקִדיׁשָ ְּקֵרי ׁשְ ִדיל ְדהוא . ְּדַאְתָרא ָהֵדין ָלֶחם) ב''דף רטו ע(, ּ ּּבְ ּ

יה ִריך הוא ּבֵ א ּבְ ָמא ְדקוְדׁשָ ִּמן ׁשְ ּ ֵמיה, ְּ ן ַעל ׁשְ ּמָ ִּדימותון ּתַ ּ ּ ן ַעל , ד''י, ּ ּמָ ִּדימותון ּתַ ּ ּ
ֵמיה י ָגלוָתא, ה''ּׁשְ ִדיל ְדהוא ִמן ׁשְ, ֶּלֶחם ּבְ ּּבְ ִריך הואּ א ּבְ ֵּמיה ְדקוְדׁשָ ּ ּ ְּ:  

ֵני יֹוֵסף ַויאֶמר ִמי ֵאֶלה ָרֵאל ֶאת ּבְ ַּוַיְרא ִיׂשְ ּ א ָפַתח. ּ י ַאּבָ  ְוָאַמְרּתְ )ישעיה מט(, ִּרּבִ
ְלָבֵבך ִמי ָיַלד ִלי ֶאת ֵאֶלה ּּבִ א, ַמאי ָקא ַמְייֵרי, ְ ָרֵאל ְלַתּתָ נֹוִהי , ִיׂשְ ָּחֵזי ְדֵייתון ּבְ ּ

ָרֵאל ד ֵייתון , ּ ָקָדֵמיהְדִיׂשְ ְנָער וֵמֲחָמת וֵמִאֵיי ַהָים ְוַאְכָנׁשו )ישעיה יא(ּּכַ ּ ֵמֵעיָלם וִמּשִׁ ּ ּ ּּ ּ
יִאין ְלהו ִויהֹון ַסּגִ ּּכֻ ְלהֹון. ּ א ֵמָאן ִאינון ּכֻ ִכיְנּתָ יָמא ׁשְ ּּתֵ ִני נוְכָרָאה, ּ הֹון ְפסול ִמּבְ ְּוָלא ּבְ ּ ּ .

ִּיִיְמרון ֵליה ָלָנ, ּ ַרךֲּאַנְחָנא ּכֻ ֲהָדן, ְא ִמּבֵ ָנא נוְכָרָאה ּבַ ְּדִיְתָפְרׁשון ָדא ִמן ָדא , ְּוֵלית ּבְ ּ ּ ּּ
ֲחָדא ְיירון, ְוָכַרת ְלהֹון ּכְ ָרֵאל, ְּוִיְתּגַ יוִרין ִעם ִיׂשְ ְּיתובון ּגִ ּ ֲחָדא, ּּ   .ִויהֹון ּכְ

ָנא עֹור ַהַחי, ּתָ ַסַפַחת ּבְ ָרֵאל ּכְ ִרים ְלִיׂשְ ים ּגֵ ִתיב .ְלַאְרֲעהֹון, ָּקׁשִ י ְיַרֵחם )ישעיה יא( ּכְ  ּכִ
ית ַיֲעֹקב' ה ר ֲעֵליֶהם ְוִנְסְפחו ַעל ּבֵ ַל ם ְוִנְלָוה ַהּגֵ ְירוׁשָ ֶּאת ַיֲעֹקב וָבַחר עֹוד ּבִ ּ ד , ּּ ּכַ

ָרָיא ְּיתובון ְלַאְרֲעהֹון ּבְ מֹו ֶאָחד'  ִיְהֶיה ה)זכריה יד(, ִּויֶהְוָיין ְרִחימו ְבהֹון, ּ , ֶּאָחד וׁשְ
ִּיְתַלוו ֵריהֹוןּ ִבׂשְ עוְמָקא ּבְ ָרֵאל ִויֶהְווָיין ְלהֹון ּכְ יֹוִרין ִעם ִיׂשְ ּן ּגִ ּ.  



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]476דף [ -ּ

ה ך ָלּמָ ַמע. ְְוָכל ּכָ א ׁשְ ְמעֹון, ּתָ י ׁשִ חוִמין ְדַאְרָעא, ָאַמר ִרּבִ ַּעל ּתְ ְּדָכל ַחד ְיֵהא , ּ
ָרֵאל ַאְרָעא ְדִיׂשְ ַער ִדיוִרין, ַרֲעָוא ְלֵמיַדר ּבְ ְּוִתְסּתָ ִתיב. ּּ , ְ ִויֵתדֹוַתִיך ֲחֵזִקי)ישעיה נד(, ּכְ

ָרא, ָצֵבי ְלֵמיַמר ך ֵמִעּקָ ְִסיְכָיא ְדַהְוָיין ִעּמָ ָאר , ַאְתִקיף ַיְתהֹון, ּ יר ִמׁשְ ְּוַסַייע ַיְתהֹון ַיּתִ
ִמין ַמָיא ָאֳחָרא. ַעּמָ ָכל ַעּמְ ָפא ַיְתהֹון ּבְ ּקְ ְבָיכֹול ְדַאּתְ ָסֵכי ְלִאְתּתַ יִאין, ּּכִ   :ִויהֹון ַסּגִ

ֶזה ר ָנַתן ִלי ֱאֹלִהים ּבָ ַני ֵהם ֲאׁשֶ אִני ֵמָהָכא, ַּויֹאֶמר יֹוֵסף ֶאל ָאִביו ּבָ ְמעֹון ּתָ י ׁשִ , ִרּבִ
ָרֵאל)דברים ד( ֵני ִיׂשְ ה ִלְפֵני ּבְ ם מׁשֶ ר ׂשָ א,  ְוֹזאת ַהּתֹוָרה ֲאׁשֶ ָרֵאל ְלַתּתָ ד , ֹיאַמר ִיׂשְ ּכַ

ָרֵאל ֲעֵליהֹון ְלֵעיָלא ַני ִאינו, ִיׂשְ ִריך הוא אֹוַרְייָתא, ןּּבָ א ּבְ ְּדָיַהב ִלי קוְדׁשָ ּ ה ַיְתהֹון , ְּ ּמָ ּכַ
יִטין ִנימוֵסי אֹוַרְייָתא , ְּוִנימוֵסיהֹון ְקׁשִ   .דאתיהיבת להון(ּּבְ

ֲּהָדא הוא ,  ִדְלהֹון ִאְתְקִריַאת ֶזה)אורייתא, כד יהון ישראל תחות גדפי שכינתא, תא חזי
ְדֵפי , ּ ְוַאְנֵוהו ֶזה ֵאִלי)שמות טו(, ִדְכִתיב חֹות ּגַ ּוְבָכל ִעָדן ְדָלא ֲהָוה ָדִוד ְמַמֵלל ּתְ ּ ּ ּ ּ

א ָדא ִמְלָתא ִכיְנּתָ י ַמה ְדֶליהֵוי, ּׁשְ ֶּאָלא ִאְתַנּבֵ   .ִאְתָקֵריָנא ֹזאת, ּ
י ְוגו)תהלים כז(, ַרב ַנְחָמן ָאַמר ֵמָהָכא ֲחְנה ָעַלי ַמֲחְנה לא ִייָרא ִלּבִ ֹזאת ֲאִני'  ִאם ּתַ  ּבְ

יָחא, ּבֹוֵטַח ֵהא ֵלייֵתי ְמׁשִ ּוְבִגין ָדא, ֹּזאת ָדא אֹוַרְייָתא ּתְ  ְוקֹול ַהּתֹור )שיר השירים ב(, ּ
ַאְרֵצנו ַמע ּבְ ַאף , ַּמה ּגֹוָזָלא ָקֵליה ָעֵרב. ְלגֹוָזָלא, ַעל ָמה ִאְתַמְתַלת אֹוַרְייָתא. ִּנׁשְ

ִּפְתָגֵמי אֹוַרְייָתא ָקֵליה ָעֵרב יָחאְוָדא ָקָלא ְי, ּ   .ְּליֹוָמא ְדִדיָנא, ֵהא ֵלייֵתי ְמׁשִ
ָנא ַאְרֵצנו, ּתָ ַמע ּבְ יַע ְוקֹול ַהּתֹור ִנׁשְ ִנים ִנְראו ָבָאֶרץ ֵעת ַהָזִמיר ִהּגִ ּצָ ַּהּנִ ִנים. ּּ ּצָ , ַהּנִ

ָבה ָּדא ֲאָבָהָתן ְדֶמְרּכָ ְּדִמן ַעְלָמא ְיקומון ְוִיְתֲחזו, ּ ּ ּ יַע. ּ ּבַ, ֵּעת ַהָזִמיר ִהּגִ חון ּּתוׁשְ ּבְ א ִדיׁשַ ְּחּתָ ּ
ַקְדִמיָתא, ֵליָוֵאי ְדּבְ ד ְיתובון ְלפוְלָחֵניהֹון ּכִ ּּכַ ּ ֶזה, ְוקֹול ַהּתֹור. ּ ר ָנַתן ִלי ֱאֹלִהים ּבָ , ֲאׁשֶ

ִּפְתָגֵמי ְדאֹוַרְייָתא ָקָלא ְדתֹוָרא, ּ ְּדִאינון ֲעֵרִבין ּכְ ּ ִוין''ה ֹזא''ָּדא ֶז, ּ   .ת ּתֹור ׁשָ
א, ָּרָזא ְדִמְלָתאְו. ַמאי ָקא ַמְייֵרי ִכיְנּתָ ְדֵפי ׁשְ חֹות ּגַ ִעָדָנא ְדָלא ֶתֶהְוָיין ּתְ ּּבְ ' א, ּ

חֹות ְלֹכָלא, ִּדְלֹזאת ָנִחית ְּוהוא ִמּתְ ְּדֶזה ֵאִלי ְוַאְנֵוהו', ּוְסִליַקת ה, ּ יָתא, ּ , ִּמְדָחַרב ּבֵ
ִמין עֹוְבֵדי ּכ, א''ְּדה ין ַעּמָ ָּלא ָיְכָלא ָלדור וְלֶמֱהֵוי ּבֵ ֹּוָכִבים וַמָזלֹותּ א ''ְּדה, ּ ּא ַקִדיׁשָ

ָמא ה''ה, א ֶאֶלף''ה. ֲּחתוָכא ִמן ׁשְ ְקדוּשָׁ ד ְיתובון . ֲעִדיַפת ְלַאְתָוון' א, ּא ֲעִדיַפת ּבִ ּּכַ ּ
ָרֵאל ְלַאְרֲעהֹון ִריך הוא''ה, ִיׂשְ א ּבְ ָמא ְדקוְדׁשָ א ְדהוא ֲחתוָכא ִמן ׁשְ ּא ַקִדיׁשָ ּ ּ ּ ּ יתוב , ְּ ּּתֵ

ֶזה ְו ִּיפוק ּבָ א)תקבל' והא, מיומא דדינא(ּ ַקְנּתָ   . ִמְנָייָנא ּתַ

  א''דף רטז ע
א ָפַתח ְוָאַמר י ַאּבָ ן)ישעיה מ(, ִּרּבִ ּכֵ ֶזֶרת ּתִ ַמִים ּבַ ֳעלֹו ַמִים ְוׁשָ ׁשָ , ֶזה ּתֹור, ּ ִמי ָמַדד ּבְ

ְבָיכֹול ִוין ּכִ ִריך ', ְלה' ו', ְלת' ר', ְלר' ז, ׁשָ א ּבְ א ְדקוְדׁשָ ְַזְרּתָ ְבִעין , ּהואּ ית ְמָאה ְוׁשִ ׁשִ ּבְ
ִנין ַמָיא, ׁשְ יַצד , ְוַעד ַאְרָעא, ֵמָהָכא ִמן ׁשְ ִּאְתַקְדַמת , ז''ו תר''ה ה''ֶזֶרת ו, ר'' ּתֹו)ה''ז(ּכֵ

ְדַמת ו. 'ְלו' ה פול ֶזֶרת ָאְרּכֹו ְוֶזֶרת )שמות כח(', ְלז' ר', ְלר' ת', ְלת' ְוִאְתּקַ ּ ָרבוַע ִיְהֶיה ּכָ ּ
פולָרְחּבֹו  ִקין, ַּויֹאֶמר ָקֶחם ָנא ֵאַלי ַוֲאָבַרֵכם. ּּכָ ֵמי אֹוַרְייָתא ִמְתַעּסְ ִפְתּגָ , ֹּיאַמר ִמַדֲהוֹו ּבְ

יַמְיהו)והוה( ין ַחּכִ ּ ְוהוא ָדא ְמִכיָלָתא ּבֵ ּ ַויֹאֶמר ֵאָליו ַמה )בראשית לב(ְוָרָזא , ֲּאָבַרִכינון, ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]477דף [ -ּ

ֶמך ַויֹאֶמר ַיֲעֹקב ּּשְׁ ִמי) א''טז עדף ר(ַּויֹאֶמר . ָ ַאל ִלׁשְ ׁשְ ה ֶזה ּתִ ִמְנָייָנא , ַּויֹאֶמר ַיֲעֹקב, ָלּמָ
יה, ָדא ְּלִמְנָייָנא ַקְדִמיָתא ְדַקּמֵ ַאְתֵריה, ּ ָנא ּבְ ְדָפִריׁשְ   .ּּכְ

ַאל ַיֲעֹקב ְוגו, ְוָרָזא ָאֳחָרא ם' ַּוִיׁשְ ִמי ַוְיָבֶרך אֹותֹו ׁשָ ַאל ִלׁשְ ׁשְ ה ֶזה ּתִ ְַויֹאֶמר ָלּמָ ָהא , ּ
ְזכוָתא ְדֶזה, א ָעִתידָל ֶּאָלא ּבִ ְנָיָנא. ְלָבְרֵכהֹון, ּ יָאה ּתִ ַאְתָרה ְדַהאי ְקָרא, ְוָרָזא ַסּגִ , ּּבְ

מוִעיָנן ַהאי ְקָרא ְדָאַמְרָנא ן ְדָלא ְלַאׁשְ ֲּאָבל ָלא ָאֵתיָנא ְלַקּמָ ּ ֵמיה ְדֲאִמיָנא ָלך , ּ ְִמּקַ ּ ּ
ִתיב. ְּדִאְתְקִריַאת אֹוַרְייָתא ֶזה ָרֵאל' ּ ֶזה ִסיַני ִמְפֵני ה)פטים השו(, ּכְ ד , ֱאֹלֵהי ִיׂשְ ּכַ

ה ה ָהִאיׁש )שמות לב(, ִאְתְייִהיַבת אֹוַרְייָתא ַעל ְיָדא ְדמׁשֶ י ֶזה מׁשֶ  ֶזה ֵאִלי )שמות טו( ּכִ
ָרֵאל, ְּוַאְנִוהו י ֱאָלָהא ְדִיׂשְ ְבדו ִמ. אֹוַרְייָתא ֲהָוה ָנֲחַתת ִמן ַקּמֵ ָרֵאל ּכָ ', ּזֶֹקן ְוגוְּוֵעיֵני ִיׂשְ

ּוְבִגין ָדא ח ְדַכָווֵתיה, ּ ּכַ ָּלא ַאּתְ ַמׁשְ ּ ל ִזְמָנא ֲחרוָבא ָהִדין, ּ ָגלוָתא ּכָ ְּוַכד ְיהֹון ּבְ . ִּסיבו, ּ
א ִכיְנּתָ הֹון, ָּלא ָיְכִלין ְלֶמחֵזי ַאֵפי ׁשְ ַּעד ְדֵתיֵתי רוָחא ָאֳחָרא ּבְ ּ.  

ֲאַרע ַעּמְ ִאיבו ּבַ ְדַמת ְדָנא ִאְסּתָ ִּמּקַ ּ ִנימוֵסי אֹוַרְייָתא, ַמָיאּ ְּוָלא ֲהוו ּבְ ה ִדְיהֹון . ּ ּמָ ּּכְ
ִהיל ְלֵמיַהך יִני ְנְכָרִאין, ְּכָ י ּבֵ ְּוָתבו ִעָדָנא ַסּגֵ ַתר ָדָרא, ּ ָּדָרא ּבָ ד , ְּואֹוִליפו ִמן ָאְרֵחיהֹון, ּ ּכַ

א ְלַאְרֲעהֹון ִכיְנּתָ ְּיתובון ַאֵפי ׁשְ ּ ַקְדִמיָתא ָלא ָיְכִלין ְל, ּ אּבְ ִכיְנּתָ ַּעד ְדָיִהיב , ֶּמחֵמי ַאִפי ׁשְ
ִריך הוא רוָחא ִדיֵליה ְלהֹון א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ְּ.  

י ִחָייא ָפַתח ִּרּבִ ֶכם)יחזקאל לו(, ּ ִקְרּבְ ן ּבְ ר , ּ ְוֶאת רוִחי ֶאּתֵ יִתי ֶאת ֲאׁשֶ ְלָבַתר ְוָעׂשִ
יֶתם ְמרו ַוֲעׂשִ ׁשְ ָפַטי ּתִ ֵלכו וִמׁשְ י ּתֵ חוּקַ ּּבְ ּ ּ הִמן ּבָ, ּּ כֹון וְקדוּשָׁ ַּתר ְדָיַהב רוִחין ּבְ ּ ּ ִנימוַסי , ּ ּּבְ

ֲהכון ְוִתְתֲהכון ּּתֵ ּ.  
א ָפַתח ְוָאַמר, ֹּלא יוַכל ִלְראֹות י ַאּבָ ָעב )משלי טז(, ִּרּבִ אֹור ְפֵני ֶמֶלך ַחִיים וְרצֹונֹו ּכְ ּ ּבְ ּ ְ ּ

ִר, ַמְלקֹוׁש א ּבְ א ְדקוְדׁשָ ִכיְנּתָ רון ַאֵפי ׁשְ ּבְ ד ִיּסְ ּּכַ ּ ּיך הואּּ ִאינון ְרִתיִכין , ְ קון ּבְ ְּוִיְתַעּסְ ּ
הֹון ֵחיָוון ְדָעְלָמא ְּדִמּנְ ּ.  

א ֲחֵזי ָנא, ּתָ ְלהֹון ִליׁשְ י ְקָרֵאי ּכֻ ַהּנֵ ח ּבְ ּכַ ם )תהלים עא(, ֶאָלא ְלִאיִניׁש, ָּלא ִתׁשְ  ּגַ
הֶגה ִצְדָקֶתך ל ַהיֹום ּתֶ ְָלׁשֹוִני ּכָ י . ּ ַהּנֵ ח ּבְ ּכַ ִריך הואְוָלא ַאּתְ ַמׁשְ א ּבְ קוְדׁשָ ְּקָרֵאי ּבְ ּוְבִגין , ְּ

ך ְיתובון ְלַאְרֲעהֹון ּּכַ ּ הֹון, ְ ִריך הוא רוַח ָחְכְמָתא ּבְ א ּבְ ְּוָיַהב קוְדׁשָ ּ ֶהְוָיין , ְּ ָנא ִדְלהֹון ּתֶ ִּליׁשְ
ִריך הוא א ּבְ קוְדׁשָ ִדיר ּבְ ּּתָ   :)עד כאן אינו מן הזהר(. ְּ

 
  



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]478דף [ -ּ

 ] בשנה59יום [סדר הלימוד ליום כט חשון 
י ִחָייא ָפַתח ְוָאַמר', ַוְיִחי ַיֲעֹקב ְוגו ִּרּבִ ָלם ַצִדיִקים ְלעֹוָלם ִייְרׁשו )ישעיה ס(, ּ ך ּכֻ ּ ְוַעּמֵ ּ ּ ְ

ָרֵאל', ָאֶרץ ְוגו ִאין ִאינון ִיׂשְ ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות, ַּזּכָ ל ַעּמִ יר ִמּכָ ַּיּתִ ּ ,
ִריך הוא  א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ַעְלָמא ְדָאֵתי. ָּקָרא לֹון ַצִדיִקיםְּ , ְּלַאְחִסין לֹון ְירוַתת ַעְלִמין ּבְ

ַההוא ַעְלָמא ָמה ִדְכִתיב, ְּלִאְתֲעָנָגא ּבְ ג ַעל ה)ישעיה נח(, ּכְ ְתַעּנֵ . ַמאי ַטְעָמא. ' ָאז ּתִ
א גוָפא ְדַמְלּכָ ִקין ּבְ ִגין ְדִמְתַדּבְ ּּבְ ּ ם ַה)דברים ד(, ִּדְכִתיב, ּ ה ְוַאּתֶ ֱּאלֵהיֶכם ַחִיים ' ְּדֵבִקים ּבַ

ְלֶכם ַהיֹום ּּכֻ ּ.  
י ִיְצָחק ָפַתח ְוָאַמר ָלם ַצִדיִקים ְלעֹוָלם ִייְרׁשו ָאֶרץ, ִּרּבִ ך ּכֻ ְּוַעּמֵ ּ ּ ַהאי ְקָרא ָרָזא , ְ

ין ְמַחְצֵדי ַחְקָלא ִּעָלָאה ִאיהו ּבֵ ְמעֹון, ּ י ׁשִ ֵני ִרּבִ א ּתָ ְדּתָ ָרָזא ְדַאּגַ ְּדָהא ּבְ ַּאְחָסַנת ְירוָתא ְּד. ּ
ִּעָלָאה ְדַהִהיא ֶאֶרץ ֵּלית ַמאן ְדָיִרית ָלה, ּ ר ַההוא ְדִאְקֵרי ַצִדיק, ּ ּּבַ ולית , א דהאי ארץ''ס(. ּ

יה )דהא צדיק ירית למטרוניתא ודאי, בר ההוא דאקרי צדיק, מאן דירית לה ּ ְדָהא ַמְטרֹוִניָתא ּבֵ ּ
ָמא ּסְ ַקת ְלִאְתּבַ   .ָּיִרית ְלַמְטרֹוִניָתא ַוַדאיְּוַצִדיק , ִּאְתַדּבְ

ָרֵאל, ּאוף ָהָכא ִריך הוא ְלִיׂשְ א ּבְ ֲחִביבוָתא ְדקוְדׁשָ ּּבַ ּ ּ ָלם ַצִדיִקים, ָאַמר, ְּ ך ּכֻ ְּוַעּמֵ ּ ְ ,
ך ְלעֹוָלם ִייְרׁשו ֶאֶרץ ּוְבִגין ּכָ ַּמאי ַטְעָמא ִאְקרון ַצִדיִקים. ִּאְתֲחזון ְלָיִרית ְלַמְטרֹוִניָתא, ְּ ּ ,

ָזרו. ַטְעָמא ָיְרִתין ְלַמְטרֹוִניָתאּוַמאי  ִגין ְדִאְתּגַ ּּבְ ָמה ְדָתִניָנן. ּּ ַזר, ּכְ ל ַמאן ְדִאְתּגְ ְּוֲעִייל , ּּכָ
ַהאי  ִרית,  ַאְחָסָנא)א ברית קדישא ועייל בהאי''ס(ּבְ גוָפא , ְוָנִטיר ְלַהאי ּבְ ק ּבְ ָּעאל ְוִאְתָדּבַ ּ
א ַהאי ַצִדיק, ְדַמְלּכָ ך ִאְקרון ַצִדיִקיםּוְב. ְּוָעאל ּבְ ִּגיֵני ּכָ ּ ְּוַעל ָדא ְלעֹוָלם ִייְרׁשו ָאֶרץ, ְ ּ .

ָּדא ֶאֶרץ ַהַחִיים, ַמאי ָאֶרץ ּ.  
ה ָיַדי ְלִהְתָפֵאר, ַאֲהַדר ְוָאַמר ֵּנֶצר ַמָטַעי ַמֲעׂשֵ , ֲּעָנָפא ֵמִאינון ֲעָנִפין, ִּנֶצר ַמָטַעי. ּ

ָרא ַע ד ּבָ ִריך הוא ּכַ א ּבְ ְּדָנַטע קוְדׁשָ ּ ּ ַוִיַטע ה)בראשית ב(, ִּדְכִתיב. ְלָמאְּ ן ' ּ ֱאלִהים ּגַ
ֶדם ֵעֶדן ִמּקֶ ְייהו, ּבְ ך. ְּוַהאי ֶאֶרץ ַחד ִמּנַ ִגיִני ּכָ ה ָיַדי ְלִהְתָפֵאר, ְּבְ ִּנֶצר ַמָטַעי ַמֲעׂשֵ ּ.  

  ב''דף רטז ע
ָלם ַצִדיִקים, ָּדָבר ַאֵחר ך ּכֻ ְּוַעּמֵ ּ ָּדא ַיֲעֹקב וְבנֹוי ְדָנֲחתו ְל, ְ ּ ּ י ְקַדלּ ין ַעם ְקׁשֵ , ִמְצַרִים ּבֵ

ִאין ְלהו ַזּכָ חו ּכֻ ּכָ ּתַ ְּוִאׁשְ ִתיב. ּּ ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ ן ) ב''דף רטז ע(ְלעֹוָלם , ּ ּמָ ּתַ ִּייְרׁשו ֶאֶרץ ְדּמִ ּ
א ְּסִליקו ִליַרית ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ּ.  
ֶאֶרץ ִמְצַרִים ָתא ָדא ְסִתיָמא, ַוְיִחי ַיֲעֹקב ּבְ אי ַפְרׁשָ י ַיֲעֹקב ָאַמר.ַּאּמַ א ,  ִרּבִ ְעּתָ ׁשַ ּבְ

ָרֵאל, ְּדִמית ַיֲעֹקב ימו ֵעיֵניהֹון ְדִיׂשְ ִּאְסּתִ י ְיהוָדה ָאַמר. ּ ִּדְכֵדין ָנֲחתו ְלָגלוָתא, ִּרּבִ ּ ּ ,
הֹון ידו ּבְ ְעּבִ ּתַ   .ְּוִאׁשְ

ְמעֹון ָאַמר י ׁשִ ִתיב ְלֵעיָלא, ִרּבִ ֶאֶרץ ִמְצַרִי, ַמה ּכְ ָרֵאל ּבְ ב ִיׂשְ ן ַוֵיָאֲחזו ַּוֵיׁשֶ ֶאֶרץ ּגׁשֶ ּם ּבְ ּ
ָּבה ַוִיְפרו ַוִיְרּבו ְמֹאד ּ ּּ ין ָדא ְלָדא, ּוְכִתיב ַוְיִחי ַיֲעֹקב. ּ א ּבֵ ְּדָלא ִאְתֲחֵזי ְלַאְפָרׁשָ ָמה . ּ



ָנה  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ ָון[ – ּ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ
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ַתְפנוִקין ְדַמְלִכין ִּאינון ָקְייֵמי ּבְ ּ ילו ִעּנוָגא ְוִכּסוִפין ְלַגְרַמְייהו, ּ ְּוַקּבִ ּ ּ , ֵמיּאוף ַיֲעֹקב ָנ. ּ
ַתְפנוֵקי ַמְלִכין ַּקַיים ּבְ ִעּנוָגא ְוִכּסוָפא ְלַגְרֵמיה, ּ ּּבְ ּ ָּלא ִאְתְפַרׁש ָדא ִמן ָדא, ּ ּ ּ.  
ל יֹומֹוי ָלא ִאְקֵרי ַוְיִחי. ְוָהָכא ִאְקֵרי ַוְיִחי ַצֲעָרא ֲהוו, ְּדָהא ּכָ ִגין ְדָכל יֹומֹוי ּבְ ּּבְ ּ ,

ָחן ּכְ ּתַ ַצֲעָרא ִאׁשְ ִתיב, ּבְ י ַוָיֹבא ֹרֶגז)איוב ג( ,ֲּעֵליה ּכְ י ְולא ָנְחּתִ ַקְטּתִ י ְוֹלא ׁשָ ַלְוּתִ . ּ ֹלא ׁשָ
ַתר ְדָנַחת ְלִמְצַרִים א. ִאְקֵרי ַוְיִחי, ּּבָ ִאין ַצִדיִקין, ָּחָמא ִלְבֵריה ַמְלּכָ נֹוי ַזּכָ , ָּחָמא ְלָכל ּבְ

ַתֲענוֵגי ְוַתְפנוֵקי ַעְלָמא ְּוֻכְלהו ּבְ ּ ּ יִני, ּ ֲחַמר ַטב ְדָיִתיב ַעל דוְרַדֵייהְּוהוא ָיִתיב ּבֵ ּהֹון ּכַ ּ ּ ּ ּּ ,
ֵדין ִאְקֵרי ַוְיִחי ַיֲעֹקב ין ַוִיְפרו ַוִיְרּבו ְמֹאד ְלַוְיִחי ַיֲעֹקב. ּכְ ְּוָלא ָפִריׁש ּבֵ ּּ ּ   .ְוָהִכי ִאְתֲחֵזי, ּ
ָנה ֵרה ׁשָ ַבע ֶעׂשְ ָנה, ׁשְ ֵרה ׁשָ ַבע ֶעׂשְ ְמ. ַמאי ַטְעָמא ׁשְ י ׁשִ ל יֹומֹוי , עֹוןֶּאָלא ָאַמר ַרּבִ ּכָ
ַצֲעָרא ֲהוו ְּדַיֲעֹקב ּבְ ַקְדִמיָתא, ּ ַצֲעָרא ַאֲעַבר לֹון ּבְ יָון ְדָחָמא ְליֹוֵסף, ּבְ ְוֲהָוה ָקִאים , ּּכֵ

יה יֹוֵסף, ַּקּמֵ ל ּבְ ּכֵ ד ַיֲעֹקב ִמְסּתַ יה, ּכַ ַנְפׁשֵ ִלים ּבְ ּתְ יה ְדיֹוֵסף, ֲּהָוה ִאׁשְ ִאילו ָחָמא ְלִאּמֵ ּּכְ ּ ּ ּ .
ִפ ְּדׁשַ ִפירו ְדָרֵחלּ ּירו ְדיֹוֵסף ָדֵמי ְלׁשַ ּ ּ ּ ָמה ְדָלא ַאֲעַבר ֲעֵליה ַצֲעָרא . ּּ ַגְרֵמיה ּכְ ְּוֲהָוה ָדֵמי ּבְ ּ ּ ּ

יֹומֹוי   .ּבְ
יה ְּוַכד יֹוֵסף ִאְתְפַרׁש ִמּנֵ ֵדין ִאְתְקַיים, ּ י ַוָיֹבא , ּּכְ י ְולא ָנְחּתִ ַקְטּתִ י ְוֹלא ׁשָ ַלְוּתִ ֹּלא ׁשָ

ל ַמה ְדֲעַברְּדָדא ַקׁשְ. ֹרֶגז ָּיא ֵליה ְלַיֲעֹקב ִמּכָ יה, ּ ּוְבִזְמָנא ְדִאְתְפַרׁש יֹוֵסף ִמּנֵ ּ ַמה , ּּ
ִתיב ָנה ָהָיה רֹוֶעה ְוגו)בראשית לז(, ּכְ ֵרה ׁשָ ַבע ֶעׂשְ ן ׁשְ ָלא , ְּוָכל יֹוִמין ְדַיֲעֹקב. ' יֹוֵסף ּבֶ

ַהאי ל יֹוָמא ְלִאי, ֲּהָוה ֵליה ַצֲעָרא ּכְ ֵכי ּכָ ָנה ְדיֹוֵסףְוֲהָוה ּבָ ֵרה ׁשָ ַבע ֶעׂשְ   .ּנון ׁשְ
ַּמאי ָקֲאִתיבו ֵליה ית ָידֹו ַעל ֵעיֶניך)בראשית מו(, ּ ֵרה , ָ ְויֹוֵסף ָיׁשִ ַבע ֶעׂשְ ָָהא ְלך ׁשְ

ָנה ָאֳחָרִנין ִעּנוִגין ְוַתְפנוִקין ַוֲהָנאֹות ְוִכּסוִפין, ׁשָ ּּבְ ּ ֶאֶרץ . ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַוְיִחי ַיֲעֹקב ּבְ
ָנה ְוגוִמְצ ֵרה ׁשָ ַבע ֶעׂשְ ָנא. 'ַרִים ׁשְ ִנין, ּתָ ל ִאינון ׁשְ ִריך , ּּכָ א ּבְ א ְיָקָרא ְדקוְדׁשָ ִכיְנּתָ ְׁשְ ּ ּ
ָחא, ּהוא ּכְ ּתַ יה ִאׁשְ ך ַחִיים ִאְקרון, ִּעּמֵ ּוְבִגין ּכָ ּּ ְ.  

א ֲחֵזי ִחי רוַח ַיֲעֹקב ֲאִביֶהם, ּתָ ִתיב ַוּתְ ַקְדִמיָתא, ּּכְ ּ ִמית ֲהָוה ַההוא ִּאְתֲחֵזי ְדָהא ּבְ
ּרוָחא ִדיֵליה ָלא רוָחא ָאֳחָרא, ּ ֵוין ְלַקּבְ ְּוָלא ֲהָוה ִמְתּכַ ְּדָהא רוָחא ִדְלֵעיָלא. ּ ְרָיא , ּ ָלא ׁשַ

ֵריַקְנָיא י יֹוֵסי. ּבְ ְרָיא, ָאַמר ִרּבִ א ָלא ׁשַ ִכיְנּתָ ִלים, ׁשְ ֲאַתר ׁשְ ֲאַתר ָחֵסר, ֶּאָלא ּבְ , ְוָלא ּבְ
ֲאַתר ָפִג ֲאַתר ָעִציב, יםְּוָלא ּבְ ֵוון, ְוָלא ּבְ ֲאַתר ְדִאְתּכַ ֶּאָלא ּבְ ּ ֲאַתר ֲחדו, ּ ך. ּּבְ ְוְבִגין ּכָ ל , ּ ּכָ

ִנין ְדיֹוֵסף ִאְתְפַרׁש ֵמֲאבֹוי ִּאינון ׁשְ ּ א, ְוַיֲעֹקב ֲהָוה ָעִציב, ּ ִכיְנּתָ יה ׁשְ ְרָיא ּבֵ   .ָּלא ׁשַ
ָנא א, ּתָ י ַאּבָ י ֶאְלָעָזר ָאַמר ִרּבִ ִתיב, ָאַמר ִרּבִ ְמָחה ּבֹאו ' ּ ִעְבדו ֶאת ה)תהלים ק(, ּכְ ׂשִ ּּבְ

ְרָנָנה ִריך הוא, ְלֲאָפָקא. ְלָפָניו ּבִ א ּבְ ְּדֵלית פוְלָחָנא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ְּ ְּדָאַמר . ֶּאָלא ִמּגֹו ֶחְדָוה, ּ
י ֶאְלָעָזר ְרָיא ִמּגֹו ַעְצבות, ִרּבִ א ׁשַ ִכיְנּתָ ה)מלכים ב ג(ִּדְכִתיב , ֵּלית ׁשְ ן  ְוַעּתָ ּ ְקחו ִלי ְמַנּגֵ

ן ן ַהְמַנּגֵ ַנּגֵ אי. ְוָהָיה ּכְ ַלת ִזיְמֵני ַאּמַ ן ּתְ ן ְמַנּגֵ ֵלימוָתא . ְמַנּגֵ ִגין ְלַאְתָעָרא רוָחא ִמׁשְ ּּבְ ּ
ְּדֹכָלא ֵליָמא, ּ ְּדהוא רוַח ׁשְ ּ ּ.  



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]480דף [ -ּ

א י ַאּבָ ִניָנן, ָאַמר ִרּבִ ן ּתָ ּמָ ח, ּתַ ּכַ ּתַ ע ִסְטִרין ּכָֹלא ִאׁשְ ין ְדִעָלִאין ְוָכ, ֵּמַאְרּבַ ָרׁשִ ּל ׁשָ ּ
הו ֲאִחיָדן ִאין ּבְ ְּוָתָנא ָדא ָעִייל ְוָדא ָנִפיק ָדא ָסִתים ְוָדא ָפִריׁש. ְּוַתּתָ ּ ִאְתֲאַחד ַחד , ּ

ה ֲחֶבְרּתָ ְּוִאינון ֲאָבָהן ְדֹכָלא, ּּבַ ּ ּ.  
ְמעֹון ָאַמר י ׁשִ ק ה)דברים י(, ִרּבִ ֲאבֹוֶתיך ָחׁשַ ֲאבֹוֶת', ָ ַרק ּבַ ִתיב ּבַ ָלָתא, ָיךּכְ ׁש ּתְ , ַמּמָ
ַמע ִדְכִתיב ַרק ּוַמׁשְ ׁש, ּ ָאר ָאֳחָרִנין, ַרק ַמּמָ ל ׁשְ ן וִמְתַאֲחָדן ּכָ ּוֵמִאֵלין ִמְתָפְרׁשָ ּּ ְוָסְלִקין , ּ

ָמא ְלִאְתַעְטָרא   .ּׁשְ

  א''דף ריז ע
ָנא י יֹוֵסי, ּתָ ְמעֹון ִמן ְמַעְר, ָאַמר ִרּבִ י ׁשִ ִליק ִרּבִ ִּמן יֹוָמא ְדִאְסּתַ אּ  ָלא )אלין(ִּמִלין , ּתָ

ְסָיין ִמן ַחְבַרָיא יַנְייהו, ִאְתּכַ ְלָיין ִמּבֵ ָלן ְוִאְתּגַ ּכְ ְּוָרִזין ִעָלִאין ֲהוו ִמְסּתַ ּּ ִאלו ִאְתְייִהיבו , ּ ּּכְ ּ ּ
טוָרא ְדִסיַני א ּבְ ְעּתָ ִתיב. ַּהִהיא ׁשַ ִכיב ּכְ ַתר ְדׁשָ ְכרו ַמְעְיינֹות )בראשית ח(, ּּבָ ּ ַוִיּסָ יז דף ר(ּ

ַמִים) א''ע הֹום ַוֲארוּבֹות ַהּשָׁ ן ִמֵלי, ּּתְ ְּוֲהוו ַחְבַרָייא ְמַרֲחׁשָ הו, ּ   .ְּוָלא ִמְתַקְייֵמי ּבְ
י ְיהוָדה ְּדיֹוָמא ַחד ֲהָוה ָיִתיב ִרּבִ ַמֵלי, ֲאִפְתָחא ִדְטֶבְרָיה, ּ ֵרי ּגְ ְּדָסְלֵקי , ְּוָחָמא ּתְ

ְּוֲאתו ִצֳפֵרי, ָּלא ְדַקְטִפיָראָּנַפל ָמטו, ַּקְטִפיָרא ֵמֲעלֹוי ְדִכְתִפין ְּוַעד ָלא ָמטו ֲעַלְייהו. ּ ּ ,
עו ּקָ   .ִּאְתּבַ

ה ִצֳפִרין ּמָ ְּלָבַתר ָאתו ּכַ ְּוֲהוו ָאְזֵלי ֲעַלְייהו, ּ רו , ּ א)א ושדיאו''נ(ְּוׁשָ ַטְרִטיׁשָ ְוָלא ,  לֹון ּבְ
ִעין ּקְ ן, ְּוֲהוו ָצְווִחין לֹון. ִמְתּבַ ְּוָלא ֲהוו ִמְתָפְרׁשָ ְמעו ַחד ָקָלא. ּ ִקְדִרין , ּׁשָ ִעְטָרא ְדִעְטִרין ּבְ

ְרָיא ּוָמִריה ְלַבר, ׁשַ ּ.  
ְבָרא, ַּעד ְדֲהָוה ָיִתיב הו, ָעַבר ַחד ּגַ ח ּבְ ּגַ ָּלא ִקֵיים ָדא, ָאַמר. ַּאׁשְ , ָהא ִדְכִתיב, ּ

ב אֹוָתם ַאְבָרם)בראשית טו( ּ ַוֵיֶרד ָהַעִיט ַעל ַהְפָגִרים ַוַיּשֵׁ ּ י ְיהוָדהָאַמר. ּּ ְוָהא , ּ ִרּבִ
ן יה ַההוא ַגְבָרא ְוָאַמר. ֲּעִביְדָנא ְוָלא ִאְתָפְרׁשָ ַּאֲהַדר ֵריׁשֵ יה , ּ ַּעד ָלא ָמִריט ָדא ֵריׁשֵ ּ

ְּדָמֵריה ִליׁש ְלַמְטרֹוִניָתא, ּ ַלת ִמִלין. ְוַעד ָלא ּגָ ָּרַהט ֲאַבְתֵריה ּתְ ָחַלׁש . ְּוָלא ָאַמר ֵליה, ּ
יה ְדִרּבִ ַּדְעּתֵ ּ   .ּי ְיהוָדהּ
חֹות ִאיָלָנא, יֹוָמא ַחד ְִאְדמוך ּתְ ֶחְלֵמיה, ּ ְקָנן' ד, ְּוָחָמא ּבְ ְדִפין ִמְתּתַ י , ּגַ ְוָסִליק ִרּבִ

ְמעֹון ֲעַלְייהו יה, ּׁשִ א. ְּוֵסֶפר ּתֹוָרה ִעּמֵ ל ִסְפֵרי ָרִזין ִעָלִאין ַוֲאַגְדּתָ ִביק ּכָ ְּדָלא , ְּוָלא ׁשָ
ֲהֵדיה ְסָיא ֵמֵעיָנא,  ִלְרִקיָעא)א וסליקן ליה''ס(ָסִליק ְלהֹון ְו. ָּסִליק לֹון ּבַ ְוָלא , ְוָחָמא ְדִמְתּכַ

ְלָיא   .ִאְתּגַ
ד ִאְתַער ְמעֹון, ָאַמר, ּכַ י ׁשִ ִכיב ִרּבִ ַּוַדאי ִמְדׁשָ ְלַקת ֵמַאְרָעא, ּ ַווי ְלָדָרא . ָּחְכְמָתא ִאְסּתַ

יה)חדןא דמתא''ס(ְּדֲהוו ִמְתֲחָזן , ְּדַהאי ַאְבָנא ָטָבא ִאין, ּ ִמּנֵ ְּוָסְמִכין ֲעֵליה ִעָלִאין ְוַתּתָ ּ ,
ְייהו   .ִּאְתֲאִביד ִמּנַ

א י ַאּבָ יה ְדִרּבִ ֲּאָתא ְלַגּבֵ יה. ָּסח ֵליה, ּ א ְידֹוי ַעל ֵריׁשֵ י ַאּבָ , ּוָבָכה ְוָאַמר, ָּסִליק ִרּבִ
ל יֹו א ָטָבא ּכָ יה ַמּנָ ְמעֹון ֵריַחָייא ְדַטֲחִנין ִמּנֵ י ׁשִ ִּרּבִ ָמה ִדְכִתיב. ְּוָלְקִטין ֵליה, ָמאּ , ּכְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]481דף [ -ּ

ָרה ֳחָמִרים)במדבר יא( ְמִעיט ָאַסף ֲעׂשָ ַאר ,  ַהּמַ ּתָ ְלקו ְוָלא ִאׁשְ א ִאְסּתַ א ֵריַחָייא וַמּנָ ּתָ ְּוַהׁשְ ּּ ּ
ַעְלָמא ִמיֵניה ָמה ִדְכִתיב, ּּבְ ר ּכְ ה ְמֹלא ָהעֹוֶמר ָמ)שמות טז(, ּבַ ּמָ ן  ַקח ִצְנֶצֶנת ַאַחת ְוֶתן ׁשָ

ח אֹותֹו ִלְפֵני ה ֶמֶרת' ְוַהּנַ ִתיב. ְלִמׁשְ ְלָייא ָלא ּכְ ִאְתּגַ ְּוִאלו ּבְ ֶמֶרת, ּּ , ֶּאָלא ְלִמׁשְ
א ַמאן ָיִכיל ְלַגָלָאה ָרִזין. ְּלַאְצָנעוָתא ּתָ   .ּוַמאן ִיְנַדע לֹון, ַּהׁשְ

ְלִחיׁשו י ְיהוָדה ּבִ ָּלִחיׁש ֵליה ְלִרּבִ ּ ּהוא ַגְבָרא ְדָחִמיתּ ַוַדאי ַה)אמר ליה רבי אבא(, ּ ּ ,
ֵּאִלָיהו ֲהָוה ָעא ְלַגָלָאה ָרִזין. ּ ְמעֹון, ְּוָלא ּבָ י ׁשִ ָבָחא ְדִרּבִ ִגין ְדִתְנַדע ׁשְ ּּבְ יֹומֹוי, ּ , ְּדֲהָוה ּבְ

ִכָיה ֲעֵליה, ָּאַמר ֵליה. ְּוִיְבּכֹון ָדָרא ֲעלֹוי י ּבְ ַּדי ְלִמְבּכֵ ּּ.  
ל יֹו ֵכי ּכָ י ְיהוָדה ֲהָוה ּבָ י , ָמא ֲעלֹויִּרּבִ א ְדִרּבִ ִאְדָרא ַקִדיׁשָ יה ּבְ ְּדָהא ַאֲעַרא ִעּמֵ ּ ּ ּ

ְמעֹון ָאר ַחְבַרָייא, ׁשִ ָלָתא , ָּאַמר ֵליה. ּוׁשְ ַלְקָנא ַההוא יֹוָמא ִעם ִאינון ּתְ ַּווי ְדָלא ִאְסּתַ ּ ּּ
ָלקו ְּדִאְסּתַ ְְדָהא ִאְתַהַפך, ְוָלא ֶלֱחֵמי ָדָרא ָדא, ּּ ּ ּ.  

ִתיב, י ֵאיָמא ִליִרּבִ, ָּאַמר ֵליה ֵכֶלת ְוֶאת )שמות כט(, ּכְ ּ ְוֵהם ִיְקחו ֶאת ַהָזָהב ְוֶאת ַהּתְ ּ
ׁש ִני ְוֶאת ַהּשֵׁ ָמן ְוֶאת ּתֹוַלַעת ַהּשָׁ ִתיב, ָהַאְרּגָ ֶסף ָלא ּכְ ְּוִאילו ּכֶ ִתיב ָזָהב ָוֶכֶסף. ּ . ְוָהא ּכְ

ת ֻחׁשְ, ָּאַמר ֵליה ְוָהא ָנֵמי ְנחׁשֶ ת ּבְ ְּדֶכֶסף וְנחׁשֶ ָנא ֲהווּ ִּאי ָלא ְדַגֵלי , ֶּאָלא. ְוָהָכא ָלא, ּּבְ ּ
ַאְתֵריה א ּבְ ּּבֹוִציָנא ַקִדיׁשָ   .ָּלא ִאְצָטִריְכָנא ְלַגָלָאה, ּ

ֶסף ְוִלי ַהָזָהב ְנֻאם ה)חגי ב(, ָּפַתח ְוָאַמר ַמִים )תהלים קטו(, ַּהְיינו ִדְכִתיב', ּ ִלי ַהּכֶ  ַהּשָׁ
ַמִים ַלה ה ֲאַת. 'ׁשָ ַכּמָ אּבְ ִאֵלין ָמאֵני ְדקוְדׁשָ ְלָנא ּבְ ּכַ ּר ִאְסּתַ ּ ְגֵדי )ויקרא טו(, ִּדְכִתיב, ּ  ּבִ
ְגֵדי ֹקֶדׁש)שמות כח(, ּוְכִתיב, ֹקֶדׁש ֵהם ה ָהָכא. ּ ְוָעׂשו ּבִ ִניָנן. ַּמאי ְקדוּשָׁ , ֶּאָלא ָהִכי ּתָ

ָכל ֲאַתר ה ִאינון ּבְ ְּקדוּשָׁ ְגֵדי ֹקֶדׁש ֵהם. ּ ְגֵדי ֹקֶדׁשְוָעׂשִ. ּוְכִתיב ּבִ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, יָת ּבִ   .ּכְ
דֹול ְלֵעיָלא א, ְּדַתְנָיא ּכֵֹהן ּגָ דֹול ְלַתּתָ ין ִדיָקר ְלֵעיָלא, ּכֵֹהן ּגָ ְּלבוׁשִ ין ִדיָקר , ּ ְּלבוׁשִ ּ

א ת. ְלַתּתָ ֶסף וְנחׁשֶ ּוַמה ְדָלא ָאַמר ּכֶ ּ ִליקו, ּ ְּלֲאַתר ָאֳחָרא ִאְסּתַ ל  ּכָ)שמות כז(ִּדְכִתיב . ּ
ֶסף ְוגו ִקים ּכָ ַּעּמוֵדי ֶהָחֵצר ָסִביב ְמחוׁשָ ת', ּ ְּדִאינון ָמאֵני . ּוְכִתיב ְוַאְדֵניֶהם ְנחׁשֶ ּ

א ּמוׁשָ הו, ּׁשִ ָנא ּבְ ּכְ א ַמׁשְ ׁשָ ּמָ ּתַ   .ְּלִאׁשְ
ין ִדיָקר ִאֵלין ְלבוׁשִ ֲּאָבל ָהָכא ּבְ ּ ר ָנׁש ָאֳחָרא, ּ הו ּבַ א ּבְ ׁשָ ּמָ ּתַ ֵעי ְלִאׁשְ ר, ָּלא ּבָ  ּבַ

א ֲהָנא ַרּבָ יה, ִמּכַ א ַעל ֵריׁשֵ ח קוְדׁשָ ִּדְרבו ְמׁשַ ּ ּ ְגֵדי ֹקֶדׁש )שמות כח(ִּדְכִתיב . ּ יָת ּבִ  ְוָעׂשִ
ְּלַאֲהֹרן ָאִחיך ְלָכבֹוד וְלִתְפָאֶרת ין ָדֵמי ְלַגְווָנא ִדְלֵעיָלא. ָ ִּדְבִאינון ְלבוׁשִ ּ ּ ּ.  

  )ב''סימן נ(השלמה מההשמטות 
ֶסף ְוִלי ַהָזָה ֶסף ְוִלי ַהָזָהב. בִּלי ַהּכֶ ָהיו , ָּמאי ִלי ַהּכֶ ל ְלָמה ַהָדָבר דֹוֶמה ְלֶמֶלך ׁשֶ ָּמׁשָ ּ ְּ

י אֹוָצרֹות ּתֵ ל ָזָהב, לֹו ׁשְ ֶסף ְוַאַחת ׁשֶ ל ּכֶ ל ָזָהב . ַאַחת ׁשֶ יִמינֹו ְוׁשֶ ֶסף ּבִ ל ּכֶ ם ׁשֶ ׂשָ
ה ְד ֹמאלֹו ָאַמר ֶזה ִיְהֶיה ְמזוָמן ְוַקל ְלהֹוָצָאה ְועֹוׂשֶ ׂשְ ָנָחת ְוהוא ִיְהֶיה ַדֵבק ִעם ּּבִ ָּבָריו ּבְ

ָנָחת ם ּבְ ַּהֲעִנִיים וָמְנִהיּגָ ַהִהיא ְדַאְמֵריָנן. ּ ּכַֹח)ו''שמות ט(, ּכְ ּ ְיִמיְנך ְיָי ֶנְאָדִרי ּבַ ָ.  
ֶחְלקֹו טֹוב ֵמַח ָאָדם ּבְ ְרַעץ אֹוֵיב)ו''שמות ט(, ְוִאם ָלאו, ְוִאם ׂשָ ָמאי . ָ ְיִמיְנך ְיָי ּתִ

ְרַעץ אֹוֵיבְָיִמיְנך ֶסף ְוִלי ַהָזָהב, ָאַמר לֹו,  ְיָי ּתִ ֶּזה ַהָזָהב ִדְכִתיב ִלי ַהּכֶ מֹו . ּּ ָלָמה ִנְקָרא ׁשְ



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]482דף [ -ּ

לׁש ִמדֹות לולֹות ׁשְ ּבֹו ּכְ ָּזָהב ׁשְ  )א אחרונה''ס(ַאֲחדֹות ַאֲחרֹונֹות ' ה', ַהה. ִּמדֹות' ז', ַהז. ּ
ָמה''ּה וִביָנ''ָחְכָמ' ַהב ם ַאִצילות הה ְוִנְקֵראת ְנׁשָ מֹות ' ְסִפירֹות ַאֲחרֹונֹות ְוה' ּ זֹו ַעל ׁשֵ ׁשֶ

ָמה  ָמה, ְיִחיָדה, ַּחָיה, ּרוַח. )י סימנא נפש רוח נשמה חיה יחידה''ן ח''א נר''ס(ְלְנׁשָ   .ֶנֶפׁש, ְנׁשָ
א ִהיא ה ּסֵ יה ּכִ בֹוה ׁשֹוֵמר וְג. 'ְלז' ָּמאי ֲעִביְדּתֵ בֹוה ֵמַעל ּגָ י ּגָ ִּדְכִתיב ּכִ ּ ּ בֹוִהים ֲעֵליֶהם ּ

ית' ּוב ֵראׁשִ ּבְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ּבְ יה ַהָכא. ִּהיא ִקיוָמם ּכְ ּוָמאי ֲעִביְדּתֵ ל ְלָמה ַהָדָבר , ּ ָּמׁשָ
ה  יׁשָ יָאה ְלֵבן ֶמֶלך ְוִהְלּבִ ת טֹוָבה וְנִעיָמה וְשֵלָמה ְוָנָאה ְוִהׂשִ ָהָיה לֹו ּבַ ְדֹוֶמה ְלֶאָחד ׁשֶ ּ ּ ּ

ָטה  ָנה לֹו ִעם ָממֹון ַרבְוִעיְטָרה ְוִקיׁשְ יתֹו. ּוְנּתָ ֶבת חוץ ִמּבֵ ר ְלֶמֶלך ֶזה ָלׁשֶ ָּאַמר ֶאְפׁשָ ְ ,
ה. ֲאַמְרּתָ ֹלא ִמיד ִעּמָ ל ַהיֹום ּתָ ֶבת ּכָ ר לֹו ָלׁשֶ ֶּאְפׁשָ ם ַחלֹון . ֲאַמְרּתָ ֹלא, ּ יָצד ׂשָ ָּהא ּכֵ

ת ְלָאִביָה אֹו ָה ְצִריָכה ַהּבַ ָעה ׁשֶ ינֹו ְלֵביָנה ְוָכל ׁשָ ַחלֹוןּּבֵ ִרין ַיַחד ּבַ ּתֹו ִמְתַחּבְ ֲהָדא . ָאב ְלּבִ
ה ע)ה''תהלים מ(, ּהוא ִדְכִתיב צֹות ָזָהב ְלבוׁשָ ּבְ ׁשְ ת ֶמֶלך ְפִניָמה ִמּמִ בוָדה ּבַ ל ּכְ ּ ּכָ ּ ּּ . כ''ְ

א )ז''שמות כ( )וויהם כסף( )וכתיב( ְמׁשָ ּתַ מוָשא ְלִאׁשְ ת ְדִאינון ָמאֵני ׁשִ ּ ְוֲאְדֵניֶהם ְנחׁשֶ ּ ּ
הוַמ ָנא ּבְ ּכְ   .ּׁשְ

ֲהָנא  ר ּכַ ר ָנׁש ַאֲחָרא ּבָ הו ּבַ א ּבְ ְמׁשָ ּתַ ֵעי ְלִאׁשְ ין ִדְיָקר ָלא ּבָ ִאֵלין ְלבוׁשִ ֲּאָבל ַהָכא ּבְ ּ ּ ּ
א)א מכהנא''נ( א,  ַרּבָ א ַעל ֵריׁשָ ח קוְדׁשָ ְּדְרבו ְמׁשַ ּ ְגֵדי )ועשית( )ח''שמות כ(ִּדְכִתיב . ּ  ּבִ

ָנא ִדְלֵעיָלא, ת''ּבֹוד וְלִתְפָאֶרָֹקֶדׁש ְלַאֲהֹרן ָאִחיך ְלָכ ין ָדֵמי ְלּגוֹוָ ִאינון ְלבוׁשִ ְּדּבְ ּ ּ עד כאן (: ּ

  )מההשמטות

  ב''דף ריז ע
ְנָיא ָרֵאל ָלמות. ּתַ ַּוִיְקְרבו ְיֵמי ִיׂשְ ּ י ְיהוָדה. ּ א ָלא , ַווי ְלַעְלָמא, ָּאַמר ִרּבִ ֵני ָנׁשָ ְּדָהא ּבְ

ָמָען ל יֹוָמא ְויֹוָמא) ב'' עדף ריז(ְוָלא , ָחָמאן ְוָלא ׁשְ ָּקָלא ְדָכרֹוָזא , ָּיְדִעין ְדָהא ּכָ
ַמע ּתְ ין ָעְלִמין, ִאׁשְ ָמאָתן ְוַחְמׁשִ   .ּבְ

ָנא ַעְלָמא ָחָדא מֹוַדע ְלֵעיָלא, ּתָ ּתְ רֹוָזא ָנִפיק. ִאׁשְ ַּההוא ַעְלָמא ִמְזַדְעְזָעא , ְוַכד ּכָ ּ
ֵרין ִצֳפ)ב''קסב ע(ָנְפֵקי . ּוִמְתַחְלְחָלא ָלקו ֵמַההוא ַעְלָמא, ִריןּ ּתְ ְּדִאְסּתַ ּ חֹות , ּּ ִּדְמדֹוֵריהֹון ּתְ

יה ִּאיָלָנא ְדֵחיזו ְדַחֵיי ומֹוָתא ּבֵ ּ ּ ּּ.  
ָּנְפָקא ַחד ִצפֹוָרא ִלְסַטר ָדרֹוָמא ְוַחד ִצפֹוָרא ִלְסַטר ָצפֹוָנא ד ָנִהיר , ּּ ְּוַחד ִצפֹוָרא ּכַ

ך ְיָמָמא, ְיָמָמא ד ִאְתֲחׁשַ רֹוָזא, ּל ַחד ְוַחד ָקֵרי וַמְכְרָזאּכָ. ְְוַחד ּכַ ְמִעין ֵמַההוא ּכָ ַּמה ְדׁשָ ּ.  
ָלָקא ְלַאְתַרְייהו עו ְלִאְסּתַ ְּלָבַתר ּבָ א, ּּ נוְקָבא ִדְתהֹוָמא ַרּבָ ְמֵטי ַרְגַלְייהו ּבְ ּתַ ּוִמׁשְ ּ ּ ,

ַגֵויה ָדן ּבְ ּוִמְתַלּכְ ּ ַּעד ְדִאְתְפִליג ֵליְלָיא, ּ ד ִאְתְפִליג ֵליְל. ּ רֹוָזא ָקֵרי, ָיאּּכַ  )קהלת ט(, ּכָ
ֵני ָהָאָדם ים ּבְ ֵהם יוָקׁשִ ָפח ּכָ ֳפִרים ָהֲאֻחזֹות ּבַ ְּוַכּצִ ּ ּ.  

י ְיהוָדה א, ָּאַמר ִרּבִ ָדן ַרְגלֹוי ִדְבֵני ָנׁשָ א ְדִמְתַלּכְ ְעּתָ ׁשַ ּּבְ ַּההוא , ְּויֹומֹוי ִאְתְקִריבו, ּ
ְּלֲאָתָבא רוֵחיה ֵל', ִאְתְקֵרי יֹום ה, יֹוָמא א. ּיהּ ְעּתָ ַהִהיא ׁשַ ָנא ּבְ ְתָרא , ּתָ ַּפְקָדא ַההוא ּכִ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]483דף [ -ּ

א ַּעל רוֵחיה, ַּקִדיׁשָ ּוַמאן ִאיהו. ּ ָנה)תהלים צ(, ִּדְכִתיב, ּ ְבִעים ׁשָ נֹוֵתינו ָבֶהם ׁשִ . ּ ְיֵמי ׁשְ
ִביָעָאה ְדֹכָלא ְתָרא ׁשְ ְּוִהיא ּכִ ּ.  

ְטָרא ִדְגבוָרה ָקֳאֵתי ִתיב, ְּוִאם ִמּסִ ָנה ְדִכְתָרא ִדְגבוָרה ְוִאם ּבִ, ּכְ ֹמִנים ׁשָ ְּגבורֹות ׁשְ ּ ּ ּ
ִמיָנָאה ֲהֵוי אן וְלָהְלָאה, ּתְ ך, ִּמּכָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ְֵלית ֲאַתר ְלִאְתְמׁשַ ם ָעָמל , ּכְ ְוָרְהּבָ

ֲאַתר ְדָלא ֲהֵוי ְיסֹוָדא. ָוָאְון ְנָייָנא ָלא ִאְתְקַיים, ּּבְ   .ּּבִ
י ְיהוָדה ִא, ָּאַמר ִרּבִ ּין ִאינון ַצִדיַקָיאַזּכָ ָעא ְלֲאָתָבא רוֵחיה , ּ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ד קוְדׁשָ ּּכַ ּ ּ ְּ

ַגֵויה, ֵּליה ֲאָבא ַההוא רוָחא ּבְ ּוְלׁשָ ּ ּ ּ ָעא ְלֲאָתָבא , ְּדַתְנָיא. ּ ִריך הוא ּבָ א ּבְ א ְדקוְדׁשָ ְעּתָ ׁשַ ּּבְ ּ ְּ

ּרוֵחיה ֵליה ּ ָאה הוא ַההוא רוָחא, ּ ִּאי ַזּכָ ּ ִתיב, ּ ׁשוב ֶאל ָהֱאלִהים )קהלת יב( ,ַמה ּכְ ּ ְוָהרוַח ּתָ ּ
ר ְנָתָנה   .ֲּאׁשֶ

ח ַזָכָאה ּכַ ּתַ ַּווי ְלַההוא רוָחא, ְוִאי ָלא ִאׁשְ נוָרא ְדָדִליק, ּ ָחָאה ּבְ ְּדָבֵעי ְלִאְסּתַ ּ ּ ,
ַנת ּקָ א ְוִאי ָלא ִאְתּתַ גוָפא ְדַמְלּכָ ֲאָבא ּבְ ּתָ ִגין ְלִאׁשְ ָנא ּבְ ּקָ ּוְלִאְתּתַ ּהוא רוָחאַווי ְלַה, ּ ּ ,

קֹוְסִפיָתא ַאְבָנא ּבְ ָלא ּכְ ְלּגְ תֹוך )שמואל א כה(, ִּדְכִתיב, ְדִמְתּגַ ה ּבְ ְ ְוֶאת ֶנֶפׁש ֹאְיֶביך ְיַקְלֶעּנָ ָּ
ַלע ף ַהּקָ ְנָיא. ּכַ ִּאי ַההוא רוָחא ָזֵכי, ּתַ ַההוא ַעְלָמא, ּ ִניִזין ֵליה ּבְ ה ָטִבין ּגְ ּמָ ּּכַ , ִּדְכִתיב. ּ

ה לֹו ַעִי)ישעיה סד( ה ִלְמַחּכֵ ָן לא ָרָאָתה ֱאֹלִהים זוָלְתך ַיֲעׂשֶ ּ.  
י יֹוֵסי ר ָנׁש ִאְתְקִריבו יֹומֹוי, ָאַמר ִרּבִ ד ַההוא ּבַ ּּכַ ַעְלָמא , ּ ָלִתין יֹוִמין ַמְכִריֵזי ֲעלֹוי ּבְ ּתְ

ַמָיא ַמְכִריִזין ֲעלֹוי ְּוֲאִפילו ִצֳפֵרי ׁשְ ּ ָאה הוא. ּ ָלִתין יֹוִמי, ְּוִאי ַזּכָ ין ּתְ ן ַמְכִריִזין ֲעלֹוי ּבֵ
ִגיְנָתא ְדֵעֶדן, ַּצִדיַקָיא   .ּבְ
ָנא ָלִתין יֹוִמין, ּתָ ל ִאינון ּתְ ָכל ֵליְלָיא, ּּכָ יה ּבְ ָמֵתיה ָנְפַקת ִמּנֵ ִּנׁשְ ְוָסְלַקת ְוָחַמאת , ּ

ַההוא ַעְלָמא ה ּבְ ּדוְכּתָ ּ ּ ר ָנׁש ָלא ָיַדע, ּ ח, ְּוַההוא ּבַ ּגַ ִל, ְוָלא ַאׁשְ ָמֵתיהְּוָלא ׁשַ ִנׁשְ ל , ּיט ּבְ ּכָ
ַקְדִמיָתא ָמה ְדֲהָוה ּבְ ָלִתין יֹוִמין ּכְ ִּאינון ּתְ רוַח )קהלת ח(, ִּדְכִתיב. ּ ִליט ּבָ ּ ֵאין ָאָדם ׁשַ ּ

י ְיהוָדה. 'ִּלְכלא ֶאת ָהרוַח ְוגו ָלִתין יֹוִמין, ָּאַמר ִרּבִ ָראן ִאינון ּתְ ד ׁשָ ר ָנׁש , ִּמּכַ ַּצְלָמא ְדּבַ
ך ַאְרָעא ִאְתְמָנַעת,ְִאְתֲחׁשַ   .ּ ְוִדיוְקָנא ְדִאְתֲחֵזי ּבְ

י ְיהוָדה י ִיְצָחק ֲהָוה ָיִתיב יֹוָמא ַחד ֲאִפְתָחא ְדִרּבִ ִּרּבִ י ְיהוָדה. ְוֲהָוה ָעִציב, ּ , ָּנִפיק ִרּבִ
ֵחיה ְלַתְרֵעיה ּכְ ַּאׁשְ   .ָאר יֹוִמין ַמאן יֹוָמא ֵדין ִמּשְׁ)ל מה''צ(ָּאַמר ֵליה . ְּדֲהָוה ָיִתיב ְוָעִציב, ּ

ך, ָּאַמר ֵליה ַלת ִמִלין, ְָאֵתיָנא ְלַגּבָ ְּלִמְבֵעי ִמיָנך ּתְ יָמא ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא, ַחד, ְ ְּדַכד ּתֵ ּ ,
ר ֵמִאינון ִמִלין ְדֲאָנא ֲאִמיָנא ְּוַתְדּכַ ִמי, ּּ ִמי, ְּדֵתיָמא לֹון ִמּשְׁ ָרא ׁשְ ִגין ְלַאְדּכָ ְוַחד . ּבְ

י ְליֹוֵסף ּבְ אֹוַרְייָתאְּדִתְזּכֵ ל ז, ְוַחד. ִרי ּבְ עוִתיך ָעַלי, יֹוִמין' ְּדֵתיִזיל ְלִקְבִרי ּכָ ְְוִתְבֵעי ּבָ ּ.  
ִין ָלך ְָאַמר ֵליה ִמּנַ ָכל ֵליְלָיא, ָּאַמר ֵליה. ּ ְלַקת ִמיִני ּבְ ָמִתי ִאְסּתַ ְוָלא ַאְנִהיר , ָּהא ִנׁשְ

ַקְדִמיָתא ָמה ְדֲהָוה ּבְ ֶחְלָמא ּכְ ִפָלהְּועֹוד ְד. ִּלי ּבְ ַּכד ֲאָנא ַמְצֵליָנא וָמִטיָנא ְלׁשֹוֵמַע ּתְ ּ ,
כֹוְתָלא צוְלִמי ִדיִלי ּבְ ְחָנא ּבְ ּגַ ְּוֲאִמיָנא ְדהֹוִאיל ְוַצְלָמא ִאְתֲעַבר . ְּוָלא ָחִמיָנא ֵליה, ַּאׁשְ

רֹוָזא ָנִפיק ְוָכִריז, ְוָלא ִאְתֲחֵזי ֶצֶלם ִיְת)תהלים לט(, ִּדְכִתיב. ְּדָהא ּכָ ְַהֶלך ִאיׁשְ ַאך ּבְ ל , ּ ּכָ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]484דף [ -ּ

יה ִּזְמָנא ְדצוְלָמא ְדַבר ָנׁש ָלא ִיְתֲעַבר ִמּנֵ ּ ּ ְִיְתַהֶלך ִאיׁש, ּ ַגֵויה, ּ ְּורוֵחיה ִאְתַקְייָמא ּבְ ּ ּ ּּ .
  .ִאְתֲעַבר ֵמַהאי ָעְלָמא, ִּאְתֲעַבר צוְלָמא ְדַבר ָנׁש ְוָלא ִאְתֲחֵזי

  א''דף ריח ע
י ֵצל ָיֵמינו ֲעֵלי ָאֶרץ)יוב חא(, ִּדְכִתיב, ּוֵמָהָכא, ָּאַמר ֵליה ל ִאֵלין , ָּאַמר ֵליה. ּ ּכִ ּּכָ

ֵעי ֲעִביְדָנא ִּמִלין ְדַאּתְ ּבָ ִעיָנא ִמיָנך . ּ ִּדְבַההוא ַעְלָמא) א''דף ריח ע(ְֲאָבל ּבָ ָבִריר , ּ ּתְ
ך ּבָ אי ּגַ ְדוְכּתָ ּ ַהאי ַעְלָמא, ּ ָמה ַדֲהֵויָנא ּבְ י ִיְצָחק ְוָאַמר. ּכְ ָכה ִרּבִ ָמטו ִמיָנך,ּבָ ְ ּבְ ְּדָלא , ּ

ל ִאֵלין יֹוִמין אי ּכָ ְתָפֵרׁש ִמּנָ ּּתִ ּ.  
ְמעֹון י ׁשִ יה ְדִרּבִ ֲּאְזלו ְלַגּבֵ ּ אֹוַרְייָתא, ּ חוהו ְדֲהָוה ָלֵעי ּבְ ּכְ ַּאׁשְ ּ ְמעֹון, ּ י ׁשִ , ָזִקיף ֵעינֹוי ִרּבִ

י ִיְצָחק ֶות ְדָרִהיט ַקּמֵ, ְוָחָמא ְלִרּבִ ְּוָחָמא ְלַמְלַאך ַהּמָ יה, ּיהְ ְמעֹון. ְּוָרִקיד ַקּמֵ י ׁשִ , ָקם ִרּבִ
י ִיְצָחק יֵדיה ְדִרּבִ ָּאִחיד ּבִ ּוַמאן ְדָלא ָרִגיל . ֵּיעול, ַּמאן ְדָרִגיל ְלֵמיַעל, ּגֹוַזְרָנא, ָאַמר. ּ ּ

י ְיהוָדה. ָּלא ֵייעול, ְלֵמיָעאל י ִיְצָחק ְוִרּבִ ָּעאלו ִרּבִ ֶות ְלַבר, ּ   .ְָקִטיר ַמְלַאך ַהּמָ
ְמעֹוןַא י ׁשִ ח ִרּבִ ּגַ ַען ָלא ָמָטא ִעָדָנא, ׁשְ ְּוָחָמא ְדַעד ּכְ י ְדיֹוָמא , ּ ְעּתֵ ַמְנָיא ׁשַ ְּדָהא ַעד ּתְ

ְמעֹון. ֲהָוה ִזְמָנא י ׁשִ י ִרּבִ אֹוַרְייָתא, ּאֹוְתֵביה ַקּמֵ י . ְּוֲהָוה ָלֵעי ֵליה ּבְ ְמעֹון ְלִרּבִ י ׁשִ ָאַמר ַרּבִ
ִריה יב ֲא, ֶּאְלָעָזר ּבְ ֲהֵדיה, ּ ְדֶתחֵמי)ל ומאן''צ(ִּפְתָחא וַמה ּתִ ֵעי ּבַ ּתָ ְוִאי ִיְבֵעי . ָּלא ִתׁשְ
  .ּאֹוֵמי אֹוָמָאה ְדָלא ֵליעֹול, ְלֵמיָעאל ָהָכא

י ִיְצָחק ְמעֹון ְלִרּבִ י ׁשִ ְָחִמית ִדיוְקָנא ְדֲאבוך יֹוָמא ָדא, ָאַמר ִרּבִ ּ ּ ּ ִניָנן. אֹו ָלא, ּ , ְּדָהא ּתָ
א ְדַבר ְעּתָ ׁשַ ַלק ֵמַעְלָמאּבְ יה, ּ ָנׁש ִאְסּתַ ן ִעּמֵ ּמָ ִחין ּתַ ּכְ ּתַ ֲּאבֹוי ְוְקֵריבֹוי ִמׁשְ ְוָחָמא לֹון , ּ

מֹוַדע לֹון ּתְ א ַחד, ְוִאׁשְ ַדְרּגָ ַההוא ַעְלָמא ּבְ ְייהו ּבְ ּבַ ְּוָכל ִאינון ְדֲהָוה ְמדֹוֵריה ּגַ ּ ּ ּ ְלהו , ּ ּּכֻ ּ
יה ֵחי ִעּמֵ ּכְ ּתַ י וִמׁשְ ׁשֵ ּנְ ִּמְתּכַ ָמֵתיהְוָא, ּ ַאְתֵריה, ְּזִלין ִעם ִנׁשְ ֵרי ּבְ ַּעד ֲאַתר ְדִתׁשְ ַעד , ָאַמר. ּ

ָען ָלא ָחֵמיָנא   .ּכְ
ְמעֹון ְוָאַמר י ׁשִ ן, ָמאֵרי ְדַעְלָמא, ַּאְדָהִכי ָקם ִרּבִ י ִיְצָחק ְלַגּבָ מֹוַדע ִרּבִ ּתְ ּוֵמִאּנון , ִאׁשְ ּ

ְבָעה ַעְייִנין ְדָהָכא הוא ּׁשִ א ''ס(ּּכוְרְסָייא , ָנַפק ָקָלא ְוָאַמר. ְוַהב ִלי, ּיהָהא ֲאִחיְדָנא ּבֵ. ּ
ְמעֹון)טסיסה י ׁשִ ַגְדפֹוי ְדִרּבִ ּ ְדָמאֵריה ְקִריָבא ּבְ ָּהא ִדיָדך הוא, ּ ִזיְמָנא , ְ ְייֵתיה ּבְ ך ּתַ ְּוִעּמָ ְ

כוְרְסָיך ֵרי ּבְ ְְדִתיעֹול ְלִמׁשְ ְמעֹון. ּ י ׁשִ   .ַּוַדאי, ָאַמר ִרּבִ
ֶותָחָמא, ַּאְדָהִכי ִליק ַמְלַאך ַהּמָ י ֶאְלָעָזר ְדֲהָוה ִאְסּתַ ְ ִרּבִ ּ ֵּלית קוְפְטָרא , ְוָאַמר. ּ
ִכיַח, ְּדִטיְפָסא ן יֹוָחאי ׁשְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ֲאַתר ְדִרּבִ ֵריה. ּּבְ י ֶאְלָעָזר ּבְ ְמעֹון ְלִרּבִ י ׁשִ , ָּאַמר ִרּבִ

י ִיְצָחק, ּעול ָהָכא ִרּבִ יה ּבְ ֵפיְּדָהא ָח, ְּוָאִחיד ּבֵ יה ְדִמְסּתָ ֵּמיָנא ּבֵ י ֶאְלָעָזר. ּ , ָעאל ִרּבִ
יה אֹוַרְייָתא. ְּוָאִחיד ּבֵ ְמעֹון ַאֲהַדר ַאְנֵפיה ְוָלֵעי ּבְ י ׁשִ ְּוִרּבִ ּ.  

י ִיְצָחק ִרי, ָּאַמר ֵליה. ְוָחָמא ְלֲאבֹוי, ַנִיים ִרּבִ ַעְלָמא ֵדין וְבַעְלָמא , ּבְ ָאה חוָלָקך ּבְ ַּזּכָ ְּ

ין ַטְרֵפי ִאיָלָנא ְדַחֵיי ְדִגְנָתא ְדֵעֶדןְּדָהא. ְדָאֵתי ּ ּבֵ ּ א )את יתיב(ִאְתְיִהיב , ּ  ִאיָלָנא ַרּבָ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]485דף [ -ּ

ְתֵרין ָעְלִמין יף ּבִ ן יֹוָחאי הוא, ְוַתּקִ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַעְנפֹוי. ִּרּבִ ְְדָהא הוא ָאִחיד ָלך ּבְ ּ ָאה , ּ ַזּכָ
ִרי ְחוָלָקך ּבְ ּ.  

א ָבך, ָּאַמר ֵליה. םּוָמה ֲאָנא ָהָת, ָּאַמר ֵליה ַאּבָ ּכָ ַלת יֹוִמין ֲהוו ְדָחפו ִאְדָרא ְדִמׁשְ ְּתְ ּ ּ ּ ּ .
יַון ְפִתיָחן ינו ָלך ּכֵ ְּוַתּקִ ְ ע ִסְטִרין ְדַעְלָמא, ּ ְּלַאְנָהָרא ָלך ֵמַאְרּבַ יך . ְ ְְוֲאָנא ָחֵמיָנא דוְכּתֵ ּ ּ

ִרי, ְוָחֵדיָנא ָאה חוָלָקך ּבְ ְַדֲאֵמיָנא ַזּכָ ּ ָען. ּ ר ְדַעד ּכְ אֹוַרְייָתא, ּּבַ ָרך ָלא ָזֵכי ּבְ   .ְּבְ
ך ּבָ א ֲהֵוי ְזִמיִנין ְלֵמיֵתי ּגַ ּתָ ֵריַסר ַצִדיַקָיא ְדַחְבַרָייא, ְְוָהא ַהׁשְ , ְּוַעד ַדֲהֵויָנא ָנְפֵקי, ּּתְ

ֻכְלהו ַעְלִמין ִּאְתַער ָקָלא ּבְ ִגיֵני, ִּאְתֲעָטרו, ּ ְדָקְייִמין ָהָכא)א שבילין''ס(ַמאן ַחְבִרין , ּ ּה ּבְ
ְמעֹון י ׁשִ ִאיל. ְּדִרּבִ א ׁשָ ֶאְלּתָ   .ְּוִאְתְייִהיב ֵליה, ׁשְ

ְלחֹודֹוי י ִמְתַעְטָרן ָהָכא ִדיֵליה, ְוָלא ָדא ּבִ ְבִעין דוְכּתֵ ְּדָהא ׁשִ ּ ּ ּ א. ּ א ְודוְכּתָ ְּוָכל דוְכּתָ ּ ּ ,
ְבִעין ָעְלִמין ָּפְתִחין ְפִתיָחן ְלׁשִ ח ְל. ּ ְוָכל ְרִהיָטא . ְרִהיִטין' עְּוָכל ַעְלָמא ְוַעְלָמא ִאְתַפּתַ

ְתִרין ִעָלִאין, ּוְרִהיָטא ְבִעין ּכִ ח ְלׁשִ ִּאְתַפּתַ יָקא ְסִתיָמָאה . ּ חו ָאְרִחין ְלַעּתִ ן ִאְתַפּתָ ּמָ ּוִמּתַ ּּ
ְּדֹכָלא ַההוא ְנִעימוָתא ִעָלָאה ְדָנֲהָרא, ּ ְּלֶמֱחֵמי ּבְ ּ ּוְמַהְנָיא ְלֹכָלא, ּּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּ , ּכְ

נֹוַעם ה)לים כזתה( ֵהיָכלֹו'  ַלֲחזֹות ּבְ ר ּבְ ֵהיָכלֹו. ּוְלַבּקֵ ר ּבְ ַּמהו וְלַבּקֵ במדבר (, ַּהְיינו ִדְכִתיב. ּ
יִתי ְנֱאָמן הוא)יב ָכל ּבֵ   .ּ ּבְ

א, ָּאַמר ֵליה ַהאי ַעְלָמא, ַאּבָ ה ִזְמָנא ְיִהיבו ִלי ּבְ ּמָ ֵּלית ִלי ְרׁשוָתא ְוָלא , ָּאַמר ֵליה, ּּכַ
ְמעֹון. ּ ֵליה ְלַבר ָנׁשמֹוָדֵעי י ׁשִ א ְדִרּבִ ִהלוָלא ַרּבָ ֲּאָבל ּבְ ּ ן ָפתֹוֵריה, ּ ֵהא ְמַתּקֵ ּּתְ ָמא ְדַאּתְ . ּ ּכְ
ִעְטָרה לֹו ִאמֹו )שיר השירים ג(, ָאֵמר ֲעָטָרה ׁשֶ ֹלֹמה ּבָ ֶלך ׁשְ ּמֶ נֹות ִציֹון ּבַ ּ ְצֶאיָנה וְרֶאיָנה ּבְ ְּ ּ

ְמַח תֹו וְביֹום ׂשִ יֹום ֲחֻתּנָ   .ת ִלּבֹוּּבְ
י ִיְצָחק ְמעֹון. ְּוַאְנפֹוי ְנִהיִרין, ְְוֲהָוה ָחִייך, ַּאְדָהִכי ִאְתַער ִרּבִ י ׁשִ ל , ָחָמא ִרּבִ ּכֵ ְוִאְסּתַ

ַאְנפֹוי א, ָּאַמר ֵליה. ּּבְ ַמְעּתָ א ׁשְ יה , ָּסח ֵליה. ַּוַדאי, ָּאַמר ֵליה. ִּמָלה ַחְדּתָ ַטח ַקּמֵ ּתַ ִּאׁשְ ּ
ְמעֹון י ׁשִ   .ְּדִרּבִ

  ב''ף ריח עד
אָנא יֵדיה) ב''דף ריח ע(ֲהָוה , ֵּמַההוא יֹוָמא, ּתָ י ִיְצָחק ָאִחיד ִלְבֵריה ּבִ ִּרּבִ ְּוָלֵעי ֵליה , ּ

אֹוַרְייָתא ְבֵקיה, ּבְ ְמעֹון. ְּוָלא ֲהָוה ׁשַ י ׁשִ יה ְדִרּבִ ד ֲהָוה ָעאל ַקּמֵ ּּכַ ּאֹוְתֵביה ִלְבֵריה ְלַבר, ּ ּ ,
י  יה ְדִרּבִ ְּוָיִתיב ַקּמֵ ְמעֹוןּ יה , ׁשִ ָקה ִלי ָעְרֵבִני'  ה)ישעיה לח(ְּוֲהָוה ָקֵרי ַקּמֵ   .ָעׁשְ

ָנא יָפא וְדִחילו ְדַבר ָנׁש, ּתָ ּקִ ַההוא יֹוָמא ּתַ ּּבְ ּ ָלָקא ֵמַעְלָמא, ּ ד ָמֵטי ִזְמֵניה ְלִאְסּתַ ּּכַ ּ ,
יָפא ּקִ ִדיָנא ּתַ ע ִסְטִרין ְדַעְלָמא ָקְייִמין ּבְ ּוִמְתָעִרין ִד, ַּאְרּבַ ע ִסְטֵרי ָעְלָמאּ . יִנין ֵמַאְרּבַ

וִרין ָנָצאן ע ִקּשׁ יַנְייהו, ְּוַאְרּבַ ח ּבֵ ּכַ ּתַ ּוְקָטטוָתא ִאׁשְ ּ ל ַחד ְלִסְטרֹוי, ּ א ּכָ ּוָבְעָיין ְלִאְתְפָרׁשָ ּ.  
ַההוא ַעְלָמא רֹוָזא ָנִפיק וַמְכְרָזא ּבְ ּּכָ ְבִעין ָעְלִמין, ּ ָמאָתן ְוׁשִ ַמע ּבְ ּתְ ָאה ִאי ַזּכָ. ְוִאׁשְ

ְלהו ָעְלִמין ָחָדאן ְלָקָדמוֵתיה, ּהוא ּּכֻ ּ ּ ר ָנׁש וְלחוָלֵקיה, ְוִאי ָלאו. ּ ַּווי ְלַההוא ּבַ ּ ּ ּ.  



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]486דף [ -ּ

ָנא ִריז, ּתָ ַההוא ִזְמָנא ְדָכרֹוָזא ּכָ ּּבְ ַטר ָצפֹון, ּ ְלהֹוָבא ִמּסְ ֵדין ָנַפק ַחד ׁשַ ְוָאְזָלא , ּכְ
ְנַהר ִדינור ְּוִאּתֹוַקד ּבִ א ְל, ּ ּוִמְתָפְרׁשָ ע ִסְטֵרי ַעְלָמאּ ַמְתהֹון ְדַחָייַבָיא, ַאְרּבַ ְּואֹוִקיד ִנׁשְ ּ .

ְלהֹוָבא ַעְלָמא, ְּוָנַפק ַההוא ׁשַ ַגְדפֹוי . ְוָסְלָקא ְוָנֲחָתא ּבְ ְלהֹוָבא ָמָטא ּבְ ְּוַההוא ׁשַ
ַגְדפֹוי, ְּדַתְרְנגֹוָלא אוְכָמא ְרֵעי, ּוָבַטׁש ּבְ ין ּתַ ִפְתָחא ּבֵ   .ְוָקֵרי ּבְ

ה יֹום ה)מלאכי ג(, ַקְדָמָאה ָקֵרי ְוָאַמרִזְמָנא  ּנור ְוגו'  ִהּנֵ ּתַ א ּבֹוֵער ּכַ ְנָייָנא . 'ּּבָ ִזְמָנא ּתִ
חֹו)עמוס ד(, ָקֵרי ְוָאַמר יד ְלָאָדם ַמה ּשֵׂ ה יֹוֵצר ָהִרים ובֹוֵרא רוַח וַמּגִ י ִהּנֵ ּ ּכִ ּ ְוַהִהיא . ּ

א ֲעּתָ עֹוָבדֹוי, ׁשַ ר ָנׁש ּבְ יהְּדָסֲה, ָיִתיב ּבַ ְּוהוא אֹוֵדי ֲעַלְייהו, ִּדין ַקּמֵ ִליָתָאה. ּ ד , ִזְמָנא ּתְ ּכַ
יה ָמֵתיה ִמּנֵ ְעָיין ְלֲאָפָקא ִנׁשְ ּּבָ ְרְנגֹוָלא ְוָאַמר, ּ ְ ִמי ֹלא ִייָרֲאך ֶמֶלך )ירמיה י(, ָקֵרי ּתַ ָ

י ְלך ָיָאָתה ְוגו   .'ַָהּגֹוִים ּכִ
י יֹוֵסי ְרְנגֹוָלא אוְכָמא ְלַמ, ָאַמר ִרּבִ י ְיהוָדה. אי ַנְפָקאּּתַ ָּאַמר ֵליה ִרּבִ ל ַמה ְדֲעַבד , ּ ּּכָ

ַאְרָעא ִריך הוא ּבְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ָחְכָמה, ְּ ְלהו ָרִמיז ּבְ ּּכֻ א ָלא ָיְדֵעי, ּ ר ִדְבֵני ָנׁשָ ֲּהָדא הוא . ּּבַ
יך ה)תהלים קד(, ִדְכִתיב ָ ָמה ַרּבו ַמֲעׂשֶ יָת ָמְלָאה ָהָא' ּ ָחְכָמה ָעׂשִ ָלם ּבְ , ֶָרץ ִקְנָיֶניךּּכֻ

ָחְכָמה ום ְדִאְתֲעִבידו ּבְ ּוִמּשׁ ּ ּ ָחְכָמה, ּ ְלהו ְרִמיִזין ּבְ ּּכֻ ּ.  
ִניָנן, ְּוַתְרְנגֹוָלא אוְכָמא ֲאַתר ְדהוא ִזיִניה, ּתָ ְרָיא ֶאָלא ּבְ ֵּלית ִדיָנא ׁשַ ּ ּ ְּואוְכָמא . ּּ

ְטָרא ְדִדיָנא ָקָאֵתי ך. ִּמּסִ ְוְבִגין ּכָ ַפְלגות ֵליְלָי, ּ ׁשּּבְ ד רוָחא ְדִסְטָרא ְדָצפֹון , א ַמּמָ ּּכַ ּ
ְלהֹוָבא ָנִפיק, ִאְתַער ְדפֹוי ְדַתְרְנגֹוָלא, ַחד ׁשַ חֹות ּגַ ַתְרְנגֹוָלא . ְוָקֵרי, ּוָבַטׁש ּתְ ן ּבְ ּכֵ ְוָכל ׁשֶ
יר ֵמַאֲחָרא, ּאוְכָמא ֵוון ַיּתִ ְּדִאְתּכַ ּ.  

א ְדִדיָנא ְדַבר ָנׁש ִיְתַער, ּאוף ָהָכא ְעּתָ ׁשַ אֵרי ְוָקֵרי ֵליה, ּּבְ ְּוֵלית ְדָיַדע ֵליה, ּׁשָ ר , ּ ּבַ
ִכיב ר ָנׁש ְדׁשָ ַּההוא ּבַ ִכיב, ְּדָתִניָנן. ּ א ְדַבר ָנׁש ׁשָ ְעּתָ ׁשַ ְרָיא ֲעֵליה ְלַנְפָקא , ּּבְ ְּוִדיָנא ׁשַ

יה, ֵמַהאי ַעְלָמא ִּאּתֹוַסף רוָחא ִעָלָאה ּבֵ יֹומֹוי, ּּ ְרָיא ֲעלֹוי ְּוֵכיָון ְד. ַּמה ְדָלא ֲהָוה ּבְ ׁשַ
יה ק ּבֵ ְּוִאְתָדּבַ יֹומֹוי, ּ יה ַההוא רוָחא, ָּחֵמי ַמה ְדָלא ָזָכה ּבְ ום ְדִאּתֹוַסף ּבֵ ִּמּשׁ ּ ּ ּ ְוַכד ִאּתֹוַסף . ּ

יה ְוָחָמא ֵדין ָנִפיק ֵמַהאי ַעְלָמא, ּּבֵ ּ ּתֹוֶסף רוָחם ִיְגָועון )תהלים קד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּכְ ּ
ּובוןְוֶאל ֲעָפָרם ְיׁש ִתיב. ּ ֵדין ּכְ י ֹלא ִיְרַאִני ָהָאָדם ָוָחי)שמות לג(, ּכְ ַחֵייהֹון ָלא ָזָכאן,  ּכִ , ּּבְ

ִמיַתְתהֹון ָזָכאן   .ּבְ
אָנא א ְדַבר ָנׁש ִמית, ּתָ ְעּתָ ׁשַ ִּאְתְיִהיב ֵליה ְרׁשוָתא ְלֶמֱחֵמי, ּּבְ יה ְקִריבֹוי , ּ ְּוָחֵמי ַגּבֵ

מֹוַדע ְלהוְוִא, ְּוַחְברֹוי ֵמַההוא ָעְלָמא ּתְ ַהאי . ּׁשְ ָמה ְדֲהוו ּבְ ִדיוְקֵניהֹון ּכְ ִליִפין ּבְ ְּוֻכְלהו ּגְ ּ ּ ּ ּ
ר ָנׁש. ַעְלָמא ָאה ַההוא ּבַ יה, ִּאי ַזּכָ ְלהו ָחָדאן ַקּמֵ ּּכֻ ּ ָלם, ּ ּוַמְקְדֵמי ֵליה ׁשְ ּ ּ.  

ָאה ָלא ֲהֵוי יה, ְוִאי ַזּכָ ּבֵ מֹוְדָען ּגַ ּתְ ר ֵמִאינון ַחָי, ָּלא ִאׁשְ ּּבַ ָכל , יַבָיאּ ְּדָטְרִדין לֹון ּבְ
ם יִהּנָ ּגֵ ְּוֻכְלהו ֲעִציִבין. יֹוָמא ּבַ ַווי, ּ ַווי וְמַסְייִמין ּבְ ּוָפְתִחין ּבְ ּ ְוָחָמא לֹון , ְוָסִליק ֵעינֹוי. ּ

ְלָקא ִמן נוָרא ִטיָסא ְדִמְסּתַ ּּכְ ּהוא ָפַתח, ּאוף ָהִכי, ּּ   .ַווי, ּ
ְנָיא א ְדָנַפק ִנׁשְ, ּתַ ְעּתָ ׁשַ ָּמֵתיה ְדַבר ָנׁשּּבְ ְלהו ְקִריבֹוי ְוַחְברֹוי ְדַההוא ַעְלָמא , ּ ָּאְזִלין ּכֻ ּ ּ ּ

ָמֵתיה ּוַמְחְזָיין ֵליה ַאְתָרא ְדִעדוָנא, ִּעם ִנׁשְ ּ ּ א, ּ ָאה ֲהִוי. ְּוַאְתָרא ְדעֹוָנׁשָ ָחֵמי , ִאי ַזּכָ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]487דף [ -ּ

יה ּדוְכּתֵ ִעדוָנא ִעָלָאה ְד, ְוָסִליק ְוָיִתיב, ּ ְּוִאְתֲעַדן ּבְ ּ ָאה. ַּההוא ָעְלָמאּּ , ְוִאי ָלא ֲהֵוי ַזּכָ
ַהאי ַעְלָמא ָמָתא ּבְ ָאַרת ַהִהיא ִנׁשְ ּתְ ַאְרָעא, ִאׁשְ ַּעד ְדִאָטִמיר ּגוָפא ּבְ יָון ְדִאָטַמר. ּ ה , ּּכֵ ּמָ ּכַ

יה ַּגְרִדיִנין ְדִנּמוִסין ַאֲחָדן ּבֵ ּ ּ ַּעד ְדָמָטא ְלדוָמ, ּ ָמדֹורֹוי ְד, ה''ּ ְּוָעאִלין ֵליה ּבְ   .ֵגיִהּנֹםּ
י ְיהוָדה ל ז, ָּאַמר ִרּבִ יֵתיה ְלִקְבֵריה, יֹוִמין' ּכָ ָמָתא ָאְזָלא ִמּבֵ ִּנׁשְ ְבֵריה ְלֵביֵתיה, ּ ּוִמּקִ ּ ּ ,

ַלת ֲעלֹוי  רֹו ָעָליו ִיְכָאב ְוַנְפׁשֹו )איוב יד(, ִּדְכִתיב. ּ ְדגוָפא)א''דף ריט ע(ְוִאְתַאּבָ ׂשָ ְ ַאך ּבְ

ֱאָבל ֵביֵתיהָאְזָלא ְו. ָעָליו ּתֶ ָלא, ָּיְתָבא ּבְ ָּחֵמי ְלֻכְלהו ֲעִציִבין וִמְתַאּבְ ּ ּ.  
ָנא ַתר ז, ּתָ ָמה ְדֲהָוה, יֹוִמין' ּבָ ּּגוָפא ֲהֵוי ּכְ א, ּ ָמֵתיה ָעאַלת ְלדוְכּתָ ְּוִנׁשְ ָעאַלת , ּ

א א ְדָכֵפְלּתָ ן ֵעֶדןַּעד ְדָמַטת ְל, ְּוָעאַלת ְלֲאַתר ְדָעאַלת, ָּחַמאת ַמה ְדָחַמאת, ִלְמַעְרּתָ , ּגַ
א, ְּוַעְרָעת ִלְכרוִבים ן ֵעֶדן ִדְלַתּתָ ּגַ א ִדי ּבְ ַנן ְדַחְרּבָ ְּוׁשָ ּ ָאה הוא ְדֵתיעול. ּ ִּאי ַזּכָ ּ   .ָעאַלת, ּ

אָנא ע ַסְמִכין ְזִמיִנין, ּתָ יַדְייהו, ַאְרּבַ ְּוַחד ִדיוְקָנא ְדגוָפא ּבִ ּ ּ  )א''י ע''שמות ר(, ּ
ֶחְדָווָת יה ּבְ א ּבֵ ׁשָ אִּמְתַלּבְ ן ֵעֶדן ִדְלַתּתָ ַההוא ָמדֹוָרא ְדּגַ ּא ְוָיִתיַבת ּבְ ּ ַזר , ּ ַעד ִזְמָנא ְדִאְתּגְ

רֹוָזא ָקֵרי. ֲּעָלה   .ְלָבַתר ּכְ
ן ָווֵני ִאְזַדּמַ ְּוַעּמוָדא ִדְתַלת ּגְ ְּוַההוא ַעּמוָדא ִאְתְקֵרי, ּ ְּמכֹון ַהר ִציֹון ִדְכִתיב, ּ ישעיה (, ּ

ן ְוגוַעל ְמכֹון ַהר ' ּ וָבָרא ה)ד ַההוא ַעּמוָדא . 'ִּציֹון ְוַעל ִמְקָרֶאיָה ָעָנן יֹוָמם ְוָעׁשָ ָּסְלָקא ּבְ ּ
יה, ְלִפְתָחא ְדֶצֶדק ַלם ּבֵ ְּדִציֹון ִוירוׁשָ ּ ּּ.  

יר ַּטב חוָלֵקיה ְוַעְדֵביה, ִאי ָזֵכי ְלַסְלָקא ַיּתִ ּ א, ּ גֹו גוָפא ְדַמְלּכָ ָקא ּבְ ְּלִאְתַדּבְ ְוִאי ָלא . ּ
ירָּזֵכי ְלַסְל ִתיב, ָקא ַיּתִ ַלם ָקדֹוׁש ֵיָאֶמר )ישעיה ד(, ּכְ ירוׁשָ ִציֹון ְוַהּנֹוָתר ּבִ ָאר ּבְ ׁשְ ּ ְוָהָיה ַהּנִ ּ

יר. לֹו ָאה הוא, ְוִאי ָזֵכי ְלַסְלָקא ַיּתִ א. ַּזּכָ ִעדוָנא , ְּדָזֵכי ִליָקָרא ְדַמְלּכָ ּוְלִאְתַעְדָנא ּבְ ּ ּ ּ
ִּדְלֵעיָלא ֵמֲאַתר ְדִאְקֵרי, ִּעָלָאה ַמִיםּ ג ַעל ה)ישעיה נח(, ִּדְכִתיב.  ׁשָ ְתַעּנֵ ' ַעל ה',  ָאז ּתִ
ָאה חוָלֵקיה ְדַמאן ְדָזֵכי ְלֶחֶסד ָדא. ַּדְייָקא ַּזּכָ ּ ּ ּ ַמִים )תהלים קח(, ִּדְכִתיב, ּ י ָגדֹול ֵמַעל ׁשָ  ּכִ
ַָחְסֶדך ּ.  

ַמִים הוא ִתיב, ְּוִכי ַעל ַהּשָׁ י ָגדֹול ַעד )תהלים נז(, ְוָהא ּכְ ַמִים ַחְסֶדך ּכִ ָׁשָ י . ּ ָאַמר ִרּבִ
ָאה, ֶּחֶסד ִעָלָאה. ְוִאית ֶחֶסד, ִאית ֶחֶסד, יֹוֵסי ּתָ ַמִים הוא. ְוֶחֶסד ּתַ ֶּחֶסד ִעָלָאה ֵמַעל ׁשָ ּ .

ָאה ּתָ ֱאָמִנים)ישעיה נה(, ּהוא ִדְכִתיב, ֶחֶסד ּתַ ַמִים, ּ ַחְסֵדי ָדִוד ַהּנֶ ִתיב ַעד ׁשָ י ּכְ   .ּוְבַהּנֵ
ְנָיא י ִיְצָחקָא, ּתַ ִתיב, ַמר ִרּבִ ֵמָחה ַהְללוָיה)תהלים קיג(, ּכְ ִנים ׂשְ ּ ֵאם ַהּבָ א ְיִדיָעא, ּ , ִאּמָ

ִנים ַמאן ִאינון ְמעֹון. ַּהּבָ י ׁשִ ִניָנן, ָאַמר ִרּבִ ִריך הוא, ָהא ּתָ א ּבְ ִנין ִאית ְלקוְדׁשָ ֵרין ּבְ ּּתְ ְּ ,
ַּחד ְדַכר ְוַחד נוְקָבא ָרֵאל)שמות ד(, ִּדְכִתיב, ֹקבַּיֲהֵביה ְלַיֲע, ְּדַכר. ּ כֹוִרי ִיׂשְ ִני ּבְ ,  ּבְ

ך ֶאְתָפֵאר)ישעיה מט(, ּוְכִתיב ר ּבְ ָרֵאל ֲאׁשֶ ּ ִיׂשְ ת. ָ בראשית (, ִּדְכִתיב, ַּיֲהָבה ְלַאְבָרָהם, ּבַ
ּכֹל'  ַוה)כד ַרך ֶאת ַאְבָרָהם ּבַ ת ָהְיָתה לֹו ְלַאְבָרָהם, ְּבֵ ָמה, ּבַ   .ּוַבּכֹל ׁשְ

ְּדָיְנָקא ְלהו, ּיָעא ֲעַלְייהוְוִאָמא ְרִב ִתיב, ּ ח ָהֵאם ַעל )דברים קד(, ְוַעל ַהאי ּכְ  לא ִתּקַ
ִנים א, ְוָתִניָנן. ַהּבָ ר ָנׁש חֹובֹוי ְלַתּתָ י ּבַ ִנין, ָלא ַיְסּגֵ א ֵמַעל ּבְ ַלק ִאּמָ ִגין ְדִיְסּתַ ּּבְ , ּוְכִתיב. ּ

ך ִהיא לא ְתַגֵלה ֶעְרָוָתה)ויקרא יח( ּ ִאּמְ ּ   .ּוי ְלַמאן ְדָגֵלי ֶעְרָייָתאַו, ָ



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]488דף [ -ּ

ֵני ַעְלָמא ְייִבין ּבְ ִריך הוא, ְוַכד ּתָ א ּבְ י קוְדׁשָ ְזכוָתא ַקּמֵ ין ּבִ ְּוַאְסּגִ ּ א ָתַבת ְוַכְסָיא , ְּ ְוִאּמָ
ִנין ׁשוָבה, ַעל ּבְ ֵדין ִאְתְקֵרי ּתְ ׁשוָבה. ּּכְ א. ַּמאי ּתְ ׁשוָבה ְדִאּמָ ָּדא ּתְ ִקיוָמָהא, ּ ְּדָתַבת ּבְ ּּ ,
ִתיב)א''ג ע''שמות פ(ּוְכֵדין  ֵמָחה)תהלים קיג(,  ּכְ ִנים ׂשְ ִנים ַוַדאי,  ֵאם ַהּבָ ְוַעל . ֵּאם ַהּבָ

ָּלא ִלָפַטר ִאיִניׁש ִמְפִרָיה וְרִבָיה, ָּדא ּּ ּ ן וַבת, ּ ַּעד ְדאֹוִליד ּבֵ ּ.  
י ִיְצָחק ְנָיא ָאַמר ִרּבִ ִתיב, ּתַ ֹנַעם ה)תהלים כז(, ּכְ ֵהיָכלֹוּוְלַב'  ַלֲחזֹות ּבְ ר ּבְ א , ּקֵ יאוְבּתָ ּּתִ

ְמעֹון. ' ְוַאּתְ ֲאַמְרּתְ ַעל ה)'ג נעם ה''ח ל''ז(, ְּדַצִדיַקָיא ְלֶמֱחֵמי ָדא י ׁשִ . ּּכָֹלא ַחד, ָאַמר ִרּבִ
ַמע ִדְכִתיב ֹנַעם ה ַמִים', ַּמׁשְ א ְלַהאי ׁשָ יָקא ַקִדיׁשָ ְּדַאְתָיא ֵמַעּתִ א ְדַצִדיַקָיא . ּ ְּוִתיאוְבּתָ ּ

ּך הוא ַוַדאיּכָ ּ ִתיב, ְ ַמִים ּכְ ג ַעל ה, ְוַעל ַהּשָׁ ְתַעּנֵ ָאה חוָלֵקיה ַמאן ְדָזֵכי. 'ָאז ּתִ ַּזּכָ ּ ַּוַדאי . ּ
  .ְּזִעיִרין ִאינון

ִניָנן ְמעֹון, ּתָ י ׁשִ ִתיב, ָאַמר ַרּבִ מוִני נֹוֵטָרה )שיר השירים א(, ּכְ י ִנֲחרו ִבי ׂשָ ֵני ִאּמִ ּ ּבְ ּ
ָרִמים ֵנ, ֶאת ַהּכְ יּבְ ָמה ִדְכִתיב, י ִאּמִ ַמִים ֶאֶרץ)איכה ב(, ּכְ ִליך ִמּשָׁ ָעא , ְ ִהׁשְ ְּדַכד ּבָ

א יֵתיה ִדְלַתּתָ ִריך הוא ְלֶמְחָרָבא ּבֵ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ יֵני ַעְמַמָיא, ְּ ָרֵאל ּבֵ ַאֲעַבר . ּוְלַאְגָלָאה ִיׂשְ
יה ְלַהאי ֶאֶרץ ּמֵ ִריך הוא ִמּקַ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ יהְוִאְתַרֲחָקא ִמ, ְּ ִדְכִתיב. ּּנִ ב )שמות ב(, ּכְ ַתּצַ  ַוּתֵ

ַמִים ִדְלֵעיָלא. ֲאחֹותֹו ֵמָרחֹוק א , ְּוַכד ַהאי ֶאֶרץ ִאְתַרֲחָקא ִמּשָׁ ַּהאי ֶאֶרץ ִדְלַתּתָ
יִני ַעְמַמָיא, ִאְתָחְרָבא ָרֵאל ִאְתַפְזרו ּבֵ ְּוִיׂשְ ּ ָרֵאל, ּ ֶנֶסת ִיׂשְ ִרים ִלי ַהאי , ָאְמָרה ּכְ ַמאן ּגָ

י ְדִנֲחרו ִבי, ָעִביד ִלי ַהאיּוַמאן  ֵני ִאּמִ ּּבְ י, ּ י ַוַדאי, ְּוִאְתַרֲחקו ִמּנִ ִני ִאּמִ   .ּּבְ

  ב''דף ריט ע
ָאְרָחא י יֹוֵסי ֲהָוה ָאִזיל ּבְ ר ַרב, ִרּבִ י ִחָייא ּבַ יה ִרּבִ ְּוֲהָוה ִעּמֵ ַּעד ְדֲהוו ָאְזֵלי. ּ י , ּ ָאַמר ִרּבִ

י ִחָייא ַנֲהָרא, ָּאַמר ֵליה. ּה ְדֲאָנא ָחִמיתֲחֵמיָתא ַמ, ּיֹוֵסי ְלִרּבִ ְבָרא ַחד ּבְ , ָחֵמיָנא ּגַ
יה) ב''דף ריט ע(ְּוִצֳפָרא ַחד ַעל  פוֵמיה ְדִצפֹוָרא, ֵּריׁשֵ ְּוִעְלָעא ּבְ ּ ּ ַרְגלֹוי, ּ , ְוָאְכָלא ְוָרְפָסא ּבְ

ַבר ָרֵמי ָקִלין ְוָצַווח   .ְוָלא ְיַדְעָנא ַמאי ָקֲאַמר, ְּוַההוא ּגְ
ַמעִנ, ָאַמר יה ְוִנׁשְ ּבֵ ִפיָנא ְלִמְקַרב, ָאַמר. ְּקַרב ּגַ ר ָנׁש הוא , ָּאַמר ֵליה. ִמְסּתָ ְּוִכי ּבַ

ֲאַתר ָדא ִריך הוא, ּבְ א ּבְ ֶּאָלא ְרִמיָזא ְדָחְכְמָתא ְדָרִמיז ָלן קוְדׁשָ ּ ְּ יה. ּ ְּקִריבו ַגּבֵ ְמעו , ּ ּׁשָ
ִנין ׁשַ, עֹוְטָרא עֹוְטָרא, ְּדֲהָוה ָאַמר ֵרין ּבְ  ָלא ָנח ְוָלא )א שריאו לברא''ס(, ְרָיין ְלַברּתְ

ִקיְסָרא ְרִמיו, ַנְייָחא   .ַּעד ְדַצְפָרא ּבְ
י יֹוֵסי ְוָאַמר ָכה ִרּבִ י ִנֲחרו ִבי ְוגו, ַּהְיינו ְדָתִניָנן, ּבָ ֵני ִאּמִ ִגין . ַמאי ַטְעָמא', ּּבְ ּבְ
י ִלי ֹלא ָנָטְרּתִ ְּדַכְרִמי ׁשֶ ַּוַדאי ָגלוָת, ָאַמר. ּ ךּ ַמָיא )א די''ס(ְּוַעל ָדא , ְא ִאְתְמׁשַ ּ ִצֳפֵרי ׁשְ

ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ַאֲעִדיאו ִמן , ָּלא ַאֲעִדיו ְלָטנוָתא ְדַעּמִ ַּעד ִדי ׁשָ ּ ּ ּ ּּ
ַעְלָמא, ְוֵאיָמַתי. ַעְלָמא ִריך הוא ִאְתַער ִדינֹוי ּבְ א ּבְ ַּעד ְדִיְמֵטי יֹוָמא ְדקוְדׁשָ ּ ּ , ּ ִדְכִתיב.ְּ

ּ ְוָהָיה יֹום ֶאָחד הוא ִיָוַדע ַלה)זכריה יד(   .לא יֹום ְוֹלא ָלְיָלה' ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]489דף [ -ּ

ַּעד ְדֲהוו ָאְזִלין ְמעו ַחד ָקָלא ְדֲהָוה ָאַמר, ּ ּׁשָ ִדינֹוי, ּ ּאֹוִקיָדא ְדקוְפִטיָרא ָמָטא ּבְ ָנַפק , ּ
ְלהֹוָבא ְּואֹוִקיד ְלַההוא ִצפֹוָרא, ַחד ׁשַ  ִויִהיַבת )דניאל ז(, ָמה ִדְכִתיבּכְ, ַּוַדאי, ָאַמר. ּ
א   .ִליֵקַדת ֶאּשָׁ

י יֹוֵסי ָרֵאל, ָאַמר ִרּבִ ִריך הוא ְלִיׂשְ א ּבְ ָּלא ַאְגֵלי קוְדׁשָ ח , ְּ ּכַ ּתַ ִזְמָנא ְדָלא ִאׁשְ ֶּאָלא ּבְ ּ
יַנְייהו ְּמֵהיְמנוָתא ּבֵ יַנְייהו. ּ ד ִאְתְמַנע ְמֵהיְמנוָתא ּבֵ ּּכַ ְבָיכֹול, ּ ֹכָלאָהִכי ִאׁשְ, ּכִ ח ּבְ ּכַ . ּּתַ

ִריְתֶכם ֶאת ָמֶות)ישעיה כח(, ִּדְכִתיב   .ּ ְוִכֶפר ּבְ
י ִחָייא ֶות ָלֶנַצח)ישעיה כה(, ַמאי ִדְכִתיב, ָּאַמר ִרּבִ ַלע ַהּמָ ד ִיְתַער , ָּאַמר ֵליה. ּ ּבִ ּכַ

ִריך הוא ְיִמיָנא ִדיֵליה א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ , ַער ַהאי ְיִמיָנאְוָלא ִיְת. ִאְתְמַנע מֹוָתא ִמן ַעְלָמא, ְּ
ִריך הוא א ּבְ יִמיָנא ְדקוְדׁשָ ָרֵאל ּבִ ד ִיְתָערון ִיׂשְ ֶּאָלא ּכַ ּ ְּ ּוַמאי ִניהו ּתֹוָרה, ּ ה, ּ ִּדְכִתיב ּבָ ּ ,

ַההוא ִזְמָנא. ּ ִמיִמינֹו ֵאׁש ָדת ָלמֹו)דברים לג( ה ָחִיל ְוגו'  ְיִמין ה)תהלים קיח(, ּּבְ ', עֹוׂשָ
י ֶאְחֶיה ַו י ָיהּלא ָאמות ּכִ ֲּאַסֵפר ַמֲעׂשֵ ּ.  

יה, ּתָ ָנא ִריך הוא ִאְתָרֵעי ּבֵ א ּבְ ָאה ְדקוְדׁשָ ַּההוא ַזּכָ ּ ּ ּ , יֹוִמין' ל, ְּוָכרֹוָזא ָקֵרי ֲעֵליה, ְּ
ִגְנָתא ְדֵעֶדן יֵני ַצִדיַקָייא ּבְ ְלהו ַצִדיַקָיא ָחָדאן. ּּבֵ ּּכֻ ּ ְלהו ַצִדיַקָייא ַאְתָיין, ּ ּּכֻ ּ ּוְמַעְטָרן , ּ ּ

ּדוְכ יה ְדַההוא ַצִדיָקאּ ּּתֵ ּ ּ יַנְייהו, ּ ַּעד ְדֵייֵתי ְלֵמיַדר ִדיוֵריה ּבֵ ּ ּ ּ ְּוִאי ַחָייָבא הוא. ּּ רֹוָזא ָקֵרי , ּ ּכָ
ָלִתין יֹוִמין  ם ּתְ יִהּנָ ּגֵ ְּוֻכְלהו ַחָייַבָיא, )עליה(ֲּעֵליה ּבַ ּ ְלהו ֲעִציִבין, ּ ּּכֻ ּ.  

ְלהו ָפְתִחין ַווי ּּכֻ ּ אְּדָהא ִדיָנא ַחְדּתָ, ּ ּתָ ִגיֵניה ִדְפַלְנָיא, א ִאְתַער ַהׁשְ ּּבְ ה ַגְרִדיִנין . ּ ּמָ ּכַ
ִנין ְלֳקְבֵליה ְּדִנּמוִסין ִמְזַדּמְ ּ ּ ּוְלַאְקָדָמא ֵליה ַווי, ּ ּ ֵכנֹו. ּ ע אֹוי ִלׁשְ ְּוֻכְלהו ָפְתִחין . אֹוי ָלָרׁשָ ּ ּ

ה )ישעיה ג(, ְוָאְמִרין י ְגמול ָיָדיו ֵיָעׂשֶ ע ָרע ּכִ מול ָיָדיו)טעמא(ַמאי . לֹוּ אֹוי ְלָרׁשָ . ּ ּגְ
י ִיְצָחק ידֹוי)לאפקא(ְלַאְכָלָלא . ָאַמר ִרּבִ ֵריַקְנָיא , ּ ַמאן ְדָזֵני ּבִ ָלא ַזְרֵעיה ּבְ ְּלֲאָפָקא וְלַחּבְ ּ

  .)א''ט ע''ס(
ִניָנן ֵריַקְנָיא, ְּדָהא ּתָ ל ַמאן ְדַאִפיק ַזְרֵעיה ּבְ ּּכָ אְּוָלא ָחֵמי ַאֵפי ׁשְ, ִאְקֵרי ָרע, ּּ . ִכיְנּתָ

ה לא ְיגוְרך ָרע)תהלים ה(, ִּדְכִתיב ע ַאּתָ י לא ֵאל ָחֵפץ ֶרׁשַ ָ ּכִ  ַוְיִהי )בראשית לח(, ּוְכִתיב. ּ
כֹור ְיהוָדה ַרע ע ָרע, ּאוף ָהָכא. ֵּער ּבְ ַּווי ְלַההוא ַחָייָבא ְדִאיהו ַרע. אֹוי ְלָרׁשָ ּ ְּדֲעַבד , ּּ

ְרֵמיה ַרע י ְגמול ָיָדיו ֵי. ּּגַ ה לֹוּּכִ ידֹוי, ָעׂשֶ ָלא , ְּלַאְכָלָלא ַמאן ְדָזֵני ּבִ ְּלֲאָפָקא וְלַחּבְ
יר ִמּכָֹלא, ַּזְרֵעיה ְבֵריַקְנָיא ַההוא ַעְלָמא ַיּתִ ּוְלַהאי ָטְרִדין ּבְ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ע , ּתָ ִתיב אֹוי ְלָרׁשָ ע, )רע(ְּדָהא ּכְ יָון ִדְכִתיב אֹוי ְלָרׁשָ אי ָרע, ּּכֵ ָמה . ַאּמַ ֶאָלא ּכְ
ְרֵמיה ָרע, ְּדֲאִמיָנא ְּדֲעַבד ּגַ ָוְכִתיב ֹלא ְיגוְרך ָרע. ּ ּ ְּוֻכְלהו ָסְלִקין. ּ   .ְוַהאי ָלא ָסִליק, ּ

א, ְוִאי ֵתיָמא ֵני ָנׁשָ ָאר ַחָייִבין ְדָקְטלו ּבְ ּׁשְ ּ א ֲחֵזי. ּ ְלהו ָסְלִקין ְוהוא ָלא ָסִליק, ּתָ ּּכֻ ּ ּ .
ֵני ָנׁשָ, ַמאי ַטְעָמא ִּאינון ְקִטילו ּבְ ׁש, א ָאֳחָראּ נֹוי ַמּמָ יד ָדִמין , ְוַהאי ָקִטיל ּבְ ּאֹוׁשִ

יִאין   .ַסּגִ
א ֲחֵזי ָאר ַחָייֵבי ַעְלָמא, ּתָ ׁשְ ֵעיֵני ה, ּּבִ ִתיב ַוֵיַרע ּבְ ִתיב', ָּלא ּכְ ֵעיֵני ה, ְוָכאן ּכְ ' ַּוֵיַרע ּבְ
ה ר ָעׂשָ ֵחת ַאְרָצה, ַמאי ַטְעָמא. ֲאׁשֶ ום ִדְכִתיב ְוׁשִ ִּמּשׁ ּ.  



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ָון[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ   ]חֹוֶדׁש ֶחׁשְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]490דף [ -ּ

ַנ י ְיהוָדה, ןּתְ ׁשוָבה, ָּאַמר ִרּבִ ַעְלָמא ְדָלא ִאית ֵליה ּתְ ֵּלית ָלך חֹוָבא ּבְ ּ ּ ר ֵמַהאי, ְ . ּבַ
א ִכיְנּתָ ְּוֵלית ָלך ַחָייַבָיא ְדָלא ָחָמאן ַאֵפי ׁשְ ּ ּ ר ֵמַהאי, ְ ִָדְכִתיב לא ְיגוְרך ָרע. ּבַ ּ ַלל, ּ . ּכְ

י ִיְצָחק ִאין ִאינון ַצִדיַקָי, ָאַמר ִרּבִ ַּזּכָ ַעְלָמא ֵדין וְבַעְלָמא ְדָאֵתי, יאּ ִתיב. ּּבְ , ֲּעַלְייהו ּכְ
ָלם ַצִדיִקים ְלעֹוָלם ִייְרׁשו ָאֶרץ)ישעיה ס( ך ּכֻ ּ ְוַעּמֵ ּ ּ י , ַּמאי ְלעֹוָלם ִייְרׁשו ָאֶרץ. ְ ָאַמר ִרּבִ

ָמה ִדְכִתיב, ְּיהוָדה ְ ֶאְתַהֵלך ִלְפֵני ה)תהלים קטו(, ּכְ ַאְרצֹות ַהַחִיים' ּ   :ּּבְ

  א''ף רכ עד
ַגַוְייהו)ב''ד ע''שייך ויקרא ק(ַוְיִחי ַיֲעֹקב  ּ ּבְ  ַעל )ט''עמוד קצ' ג בדף נ''ק נמצא בח''בד(. ּ

ֵעי ֵליה ְלַבר ָנׁש ְדָלא ְלִאְתַעְרָבא צוְלָמא ִדיֵליה  ָּדא ִלּבָ ּ ּ ּ צוְלָמא ְדעֹוֵבד ) א''דף רכ ע(ּ ּּבְ
ּּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ִגין ְדַהאי ַקִדי, ּ ּּבְ א ְוַהאי ְמָסֲאָבאּ   .ׁשָ

א ֲחֵזי ָרֵאל ְלַעִמין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות, ּתָ ין ִיׂשְ ַּמה ּבֵ ד . ּ ָרֵאל ּכַ ְּדִיׂשְ
ר ָנׁש ִמית הוא ְמָסַאב ְלָכל ּגוָפא ח ּבַ ּכַ ּתַ ִּאׁשְ ְּוגוָפא ְדעֹוֵבד ּכֹוָכִבים . ּוֵביָתא ְמָסֲאָבא, ּ

ּוַמָזלֹות ָלא ַמְסִאיב  ְּוגוֵפיה , ְלָאֳחָראּ ד ִאיהו ִמית)א וביתא''נ(ּ ַמאי . ּ ָלא ְמָסֲאָבא ּכַ
  .ַטְעָמא

יה י ְדָמאֵריה ִמְתַעְבָרן ִמּנֵ ל ִקדוׁשֵ א ְדִאיהו ִמית ּכָ ְעּתָ ׁשַ ָרֵאל ּבְ ִּיׂשְ ּ ּ ּ ּ יה ַהאי , ּ ִּאְתֲעַבר ִמּנֵ
א ּצוְלָמא ַקִדיׁשָ א, ּ יה ַהאי רוַח קוְדׁשָ ְּוִאְתֲעַבר ִמּנֵ ּ ַאר ּגוָפא ְמָסֲאָבא,ּ ּתָ   .ּ ִאׁשְ

ֲּאָבל עֹוֵבד ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות עֹוֵבד ֲעבֹוָדה ָזָרה ָכל ִסְטִרין. ֵלית ָהִכי, ּ ִּדְבַחֵיי ְמָסַאב ּבְ ּ ,
ּצוְלָמא ִדיֵליה ְמָסֲאָבא ְּורוָחא ִדיֵליה ְמָסֲאָבא, ּ ַגֵויה. ּ ְרָיין ּבְ ּוְבִגין ְדסֹוֲאבוֵתי ִאֵלין ׁשַ ּ ּ ּ ּּ ,

יהָאִס יָון ְדִמית. ּיר ְלִמְקַרב ְלַגּבֵ ָלא , ּּכֵ ַאר ּגוָפא ּבְ ּתָ ל ִאֵלין ְמָסֲאבוָתא ְוִאׁשְ ָּנְפֵקי ּכָ ּ ּ
  .ְּמָסֲאבוָתא ְלסֹוֲאָבא

ב ְדגוָפא ִדְלהֹון ְמָסַאב ְּוַאף ַעל ּגַ ּ ִמיַתְתהֹון, ּ ַחֵייהֹון וֵבין ּבְ ין ּבְ ּּבֵ ַחֵייהֹון ְדָכל . ּ ֲּאָבל ּבְ ּ
ְייהוִּאינון ְמָס ֵחי ְלַגּבַ ּכְ ּתַ ִמיַתְתהֹון ְדָנְפֵקי , ִאית לֹון ֵחיָלא ְלסֹוֲאָבא ְלַאֲחִריִני, ֲּאִבין ִאׁשְ ּּבְ

ְייהו ל ִאינון ְמָסֲאִבין ִמּנַ ּּכָ ָרֵאל. ָלא ָיְכִלין ְלָסֲאָבא, ּ ִגין . ָיִכיל ְלָסֲאָבא ְלַאֲחִריֵני, ּוְדִיׂשְ ּבְ
י ין ָנְפִקין ִמּנֵ ְּדָכל ַקִדיׁשִ ָרא ֲעֵליה ִסְטָרא ָאֳחָראּ ּה ְוׁשָ ּ.  

א ֲחֵזי א, ּתָ י, ַּהאי ֶצֶלם ַקִדיׁשָ ר ָנׁש ְוִאְתַרּבֵ ְּוִאְתֲעִביד ֵמַהאי ַפְרצוָפא , ַכד ָאִזיל ּבַ ּ
ִּדיוְקָנא ִדיֵליה ֲחָדא, ִּאְתֲעִביד צוְלָמא ָאֳחָרא. ּ ָרן ּכְ א , ְוָדא ָנִטיל ְלָדא. ּוִמְתַחּבְ ְעּתָ ׁשַ ּבְ

ּתַ ֵרין צוְלִמיןְּדִאׁשְ חו ּתְ ּּכְ ר ָנׁש, ּ ִקיוָמא, ָּנִטיר הוא ּבַ ְּוגוָפא ִדיֵליה ּבְ ּ ְרָיא , ּּ ְּורוֵחיה ׁשַ ּ
ַגֵויה ּּבְ א ְדָקִריבו יֹומֹוי. ּ ְעּתָ ׁשַ ּּבְ יה, ּ ָלא , ְוָדא ָסִליק ְלָדא, ִּמְתַעְבָרן ִמּנֵ ר ָנׁש ּבְ ַאר ּבַ ּתָ ְוִאׁשְ
ֵדין. ְּנִטירו ָלִלים)שיר השירים ב(, ּכְ ָיפוַח ַהיֹום ְוָנסו ַהּצְ ּ ַעד ׁשֶ ּּ ֵרי, ּ   .ּתְ

א ֲחֵזי ַעְלָמא, ּתָ ד ִאְתַער ִדיָנא ּבְ ְרֵסי ְדִדיָנא , ּּכַ ִריך הוא ָיִתיב ַעל ּכָ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ְּ

ר ָנׁש ְלַאְתָעָרא , ְלֵמיַדן ַעְלָמא ֵעי ּבַ ׁשוָבה)בדינא(ּבָ ְּדֵייתוב ֵמִחיוָבא , ּ ּתְ ּ . )ויא מחוב''נ(ּּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]491דף [ -ּ

ְּדָהא ַההוא יֹוָמא ִתיבו, ּ ִּפְתִקין ּכְ ַאְחָמָתא ָהא ְכִתיִבין, ּ ְלהו ּבְ ֵחי ּכֻ ּכְ ּתַ ּוִמׁשְ ר ָנׁש . ּּ ִאי ָזֵכי ּבַ
י ָמאֵריה ְּדֵייתוב ַקּמֵ ּ ָּקְרִעין ִפְתִקין ְדֲעֵליה, ּ ּ ּ.  

ר ָנׁש יה ְדּבַ ין ַקּמֵ ִריך הוא ַזּמִ א ּבְ ְּלָבַתר קוְדׁשָ ּ ּוֵרי יֹוָמא ִדְתׁשוָבהּיֹוָמא ְדִכפ, ְּ ִאי ָתב . ּ
ם ִפְתִקין, ְוִאי ָלא. ֵמֶחְטאֹוי ַטב א ְלִמְחּתַ יד ַמְלּכָ ַּפּקִ ָלָקא , ַווי. ּ ְעָיא ְלִאְסּתַ ׁשוָבה ּבַ ְּדָהא ּתְ ּ ּ

יה   .ִּמּנֵ
ְתׁשוָבה ְדָקא ְיאות, ִּאי ָזֵכי ּבִ ֵליָמָתא ּכְ ְלָיין ֵליה ַעד ַההוא יֹוָמא ּבַ, ְּוָלא ׁשְ ּּתַ ְתָרָאה ּ

ִמיָנָאה ֶלָחג, ַּדֲעֶצֶרת ְּדהוא ּתְ י ָמאֵריה. ּ ֵליָמָתא ְלַקּמֵ ׁשוָבה ׁשְ ְּוִאי ֲעַבד ּתְ ְוִאי . ִּאְתְקָרעו, ּ
א, ָלא ָזֵכי י ַמְלּכָ ִּאינון ִפְתִקין ָנְפִקין ִמּבֵ ידֹוי ְדַסְנִטיָרא, ּ ָרן ּבִ , ְוִדיָנא ִמְתֲעִביד, ְּוִאְתַמּסְ

ּוִפְתִקין ָלא ְמַהְד אּ   .ָּרן תו ְלֵבי ַמְלּכָ
יה ֵדין צוְלִמין ִאְתֲעָברו ִמּנִ ּּכְ ּ יה, ּ ִחין ִעּמֵ ּכְ ּתַ יה. ְּוָלא ִמׁשְ יָון ְדִמְתַעְבָרן ִמּנֵ ּּכֵ ָּהא ַוַדאי , ּ
א ַיֲעֹבר ֲעֵליה ּטוְפְסָקא ְדַמְלּכָ א ְדמֹוָתא, ּ ּסָ ְתָרָאה. ְוִיְטעֹום ּכַ א ּבַ ּוְבַההוא ֵליְלָיא ְדַחּגָ ּ ּ ,

ַתר ְדַנְטֵלי לֹון, ּוִפְתִקין ָנְטִלין, ֵטיִרין ְזִמיִניןַסְנ ִחין , ּצוְלִמין ִמְתַעְבָרן, ּּבָ ּכְ ּתַ א ''נ(ְוָלא ִמׁשְ
הו ָיֵדי)'ואי משתכחין גריעין יעבר עלוי מרעין וכו הו ָיֵדי . ּ ּבְ ִחין ּבְ ּכְ ּתַ ִּדיָנא , )יעדי(ְּוִאי ִמׁשְ

יןּאֹו ַיֲעֹבר ֲעלֹוי ִדיָנ, ְגִריָעא יׁשִ ְגִריעוָתא ִדְלהֹון, א ַמְרִעין ּבִ ּּבִ   .ְוָהא אֹוִקיְמָנא ְלָהא, ּ
יר א ִאְגַרע, ּוְבִסְפֵרי ַקְדָמֵאי ַאְמֵרי ַיּתִ ד ֵריׁשָ ח ּגוָפא, ּכַ ּכַ ּתַ ֵריה. ְּוִיׁשְ ּאֹו ִאְנְתֵתיה , ּּבְ

ֵלק חו ְוהוא ִיְסּתַ ּכָ ּתַ ִּיׁשְ ּ ד ָלא ַאֲהַדר ּכָ, ְוָהִני ִמיֵלי. ּ אּכַ ְתיוְבּתָ ּל ַההוא ִזְמָנא ּבִ ֲאָבל ִאי . ּ
ֵסי, ַטֲעָמא ְדמֹוָתא ִיְטַעם, ַאֲהַדר   .ְוִיּתְ

א, ְּוִאי גוָפא ָלא ִאְתֲחֵזי ח ֵריׁשָ ּכַ ּתַ ְּוהוא ִאְתַקֵיים, ִּאינון ָסְלִקין. ְוִיׁשְ ד , ְוָהֵני ִמיֵלי. ּ ּכַ
ְרׁשוֵתיה ֵריה ְזֵעיָרא ּבִ ּּבְ ּ ְּוִאי ְידֹוי ְפִגימו. ּ א ִדידֹוי ְפִגיִמין, ּ ַמְרִעין ָרְדִפין , ַרְגלֹוי. ֲּעִביְדּתָ

ִתיב. ָעַרק ְוַאֲהַדר, ָּעַרק צוְלָמא ְוַאֲהַדר. ֲּעֵליה ן )דברים כח(, ֲּעֵליה ּכְ ּבֶֹקר ּתֹאַמר ִמי ִיּתֵ  ּבַ
ד ָנֲהָרא ִסיֲהָרא, ֶעֶרב ְנהֹוָרא, ְוַהאי ּכַ ן ּבִ ּקַ   .ְוֵליְלָיא ִאְתּתַ

ְייהו, ֵאי ֲחִסיֵדיֲאָבל ַזּכָ ִלּבַ ֵלי ּבְ ּכְ ָכל יֹוָמא ְויֹוָמא ִמְסּתַ ְלֵקי , ּּבְ ִאלו ַההוא יֹוָמא ִמְסּתַ ּּכְ ּּ ּ
י ָמאֵריהֹון, ֵמַעְלָמא ֵליָמָתא ַקּמֵ א ׁשְ יוְבּתָ ְּוָלא ִיְצָטְרכון ְלִמָלה ָאֳחָרא, ְּוָעְבִדין ּתְ ָאה . ּ ַזּכָ

ַעְלָמא ֵדין וְבַעְלָמא ּחוְלֵקהֹון ּבְ   . ְדָאֵתיּ

  ב''דף רכ ע
א ֲחֵזי ִמי)ישעיה מג(, ּתָ ׁשְ ְקָרא ּבִ ל ַהּנִ א,  ּכָ א ַקִדיׁשָ ה ִעָלִאין עֹוָבֵדי ַמְלּכָ ּמָ ּּכַ ְּדָהא , ּ

ִאינון עֹוָבֵדי  ִמִלין ִעָלִאין ִדְלֵעיָלא)א בריין''נ(ּּבְ א ָקִטיר לֹון ּבְ ּ ְדִאיהו ָעִביד ְלַתּתָ ּּ ְוַכד , ּ
הו עֹוָבָדאָנְטִלין לֹון ְלַתּתָ ה, ּא ְוָעְבֵדי ּבְ ִּאְתַער ַההוא עֹוָבָדא ִדְלֵעיָלא ְדָקִטיר ּבָ ּ גֹון . ּ ּכְ

  .ִּמֵלי) ב''דף רכ ע(ְוָהא אֹוִקיְמָנא , ֵעץ ֶאֶרז, ֵאזֹוָבא
א ָמא ַקִדיׁשָ ׁשְ ְייהו ְדֲאִחיָדן ּבִ ְּוִאית ִמּנַ ּ גֹון , ּ , ֲהָדס, ְוֶאְתרֹוג, ּ לוָלב)א''ויקרא כד ע(ּכְ

א ְלֵעיָלא, ֲעָרָבהַו ָמא ַקִדיׁשָ ׁשְ ְּדֻכְלהו ֲאִחיָדן ּבִ ּ ִניָנן. ּּ ד , ְלַאֲחָדא לֹון, ְּוַעל ָדא ּתָ ּוְלֶמְעּבַ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]492דף [ -ּ

הו עֹוָבָדא יה, ּּבְ ִגין ְלִאְתָעָרא ֶחְדָוה ַההוא ְדָאִחיד ּבֵ ּּבְ ִניָנן. ּ ִמִלין ְועֹוָבָדא , ְּוַעל ָדא ּתָ ּּבְ
ְעָיין ְלַאֲחָזָאה ִמָלה   .ִּגין ְלִאְתָעָרא ִמָלה ָאֳחָראּבְ, ּּבָ
ִמי ְוִלְכבֹוִדי , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ׁשְ ְקָרא ּבִ ל ַהּנִ ָראִתיו. ְלַאְתָעָרא ְיָקִרי, )בראתיו(ּכָ , ּבְ

יו. ְלַייֲחָדא ִלי יה עֹוָבָדא , ְיַצְרּתִ ד ּבֵ יִתיו. )א חילא''נ(ְּלֶמְעּבַ יה ֵחיָלא , ַאף ֲעׂשִ ְּלַאְתָעָרא ּבֵ
  .יָלאִּדְלֵע

ִמי, ָּדָבר ַאֵחר ׁשְ ְקָרא ּבִ ל ַהּנִ ְוִלְכבֹוִדי . ּ ְפִרי ֵעץ ָהָדר)ויקרא כג(ַּהְיינו ִדְכִתיב , ּכָ
ָראִתיו ָמִרים, ּבְ פֹות ּתְ ַּהְיינו ּכַ יו. ּ יִתיו. ַּהְיינו ַוֲעַנף ֵעץ ָעבֹות, ְיַצְרּתִ ַּהְיינו ְוַעְרֵבי , ַאף ֲעׂשִ

  .ָנַחל
יֹום ָהִראׁשֹון)ויקרא כג(, ר ְקָראְּוִתּקוָנא ְדַהאי ְדָאַמ ם ָלֶכם ּבַ ּ וְלַקְחּתֶ ְּדהוא . ַּדְייָקא, ּ ּ

ָאה ַעל ָעׂשֹור יֹום ָהִראׁשֹון. ֲחִמיׁשָ ַּההוא יֹום ִראׁשֹון ַמאן הוא, ֲּאָבל ּבַ ֶּאָלא יֹום ְדָנִפיק . ּ ּ
ַמּבועֹוי ְדַמִיין ְנִביִעין)א לכלא''ד(ְלַנְטָלא , ִראׁשֹון ּ ּבְ ָכא ֵליה ְוֲא, ּ ְעָיין ְלַאְמׁשָ ַּנן ּבָ

  .ְלָעְלָמא
ִקְטרֹוי א ּבְ ֵני ָנׁשָ א ְדָקַטר ּבְ יה ַמְטרֹוִניָתא ָאַתת, ְּמַתל ְלַמְלּכָ ַוֲאִפיַקת לֹון , ִּאּמֵ

ח ִליָקָרא ִדיָלה, ְּלֵחירות ּגַ א ַאׁשְ ּוַמְלּכָ יָדָהא, ּ ְייִפין ְוַצִחין. ְוָיַהב לֹון ּבִ ַחת לֹון ּכַ ּכָ , ַאׁשְ
ָייא, ָּהא ֲאִפיַקת לֹון ְלֵחירו, ֲאָמַרּתְ ּתַ ַּאְייֵתי לֹון ֵמיְכָלא וִמׁשְ ּ.  
ך פוִרים ַאִפיק ְלֹכָלא ְלֵחירו, ָּכָ ָּהא יֹום ַהּכִ ּּ ּ ְפִני ְמזֹוָנא ָקִאיְמָנא, ּ ְוַצִחיָנן , ְוֲאַנן ּכַ

ָיא ּתַ ִעְטרֹוי, ְּלִמׁשְ א ּבְ ַהאי יֹוָמא . ִּהיא ַאֲעָטַרת ְלַמְלּכָ ה , ְיַדְעָנאּבְ ְּדָהא ַמִיין ְנִביִעין ִעּמָ ּ
ְרָיין ָייא, ׁשַ ּתַ ִאיְלָנא ְלִמׁשְ ְּלַמאן ְדַאִפיק לֹון ְלֵחירו, ּׁשָ ְּוַעל ָדא ָקִריָנן ֵליה יֹום ִראׁשֹון. ּּ ּ.  

ִפיר הוא א ְוׁשַ ְדּתָ ִסְפָרא ְדַאּגַ ָּדא ּבְ ּ ַהאי יֹוָמא. ּּ ירוָתא ְדֹכָל, ֲאָבל ּבְ ְּלַאְבָרָהם ׁשֵ ּ ִאי , אּ
ירוָתא ֲעָנֵני ְיָקר הוא ׁשֵ ּּבַ ירוָתא, ּ ַמָיא הוא ׁשֵ ִּאי ּבְ ִיִרי . ּ אֵרי ְלֶמְחְפִרי ּבֵ ְּדַאְבָרָהם ׁשָ ּ

  .ְדַמָיא
יָרא ְדִיְצָחק, ְּפִרי ֵעץ ָהָדר ִריך הוא ְוָקָרא ֵליה , ָּדא ּבֵ א ּבְ ְּדִיְצָחק ַאֲהַדר ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ

ְּפִרי ְדַהא. ֵעץ ָהָדר ָמִרים. י ֵעץ ָהָדר ְיִדיָעאּ פֹות ּתְ ָמר )תהלים צב(, ִּדְכִתיב, ּּכַ ּתָ ּ ַצִדיק ּכַ
יַנְייהו ִפירוָדא, ִיְפָרח ח ּבֵ ּכַ ּתַ ְּוָלא ִאׁשְ ִתיב ְוַכפֹות. ּּ ְּוַעל ָדא ָלא ּכְ פֹות, ּ ֶּאָלא ּכַ ִגין ְדָלא . ּ ּּבְ

ָלא ָדא ֵא, ָּסִליק ָדא ּבְ ֵאר ַמִים ִעָלִאין ְנִביִעין, רּוְבַהאי ִאְתַמְלָייא ַהאי ּבְ ַּההוא , ִּמּבְ
ַקְדִמיָתא יָרא, ִּאְתַמֵלי ּבְ יה ִאְתַמְלָייא ּבֵ ּוִמּנֵ ַּעד ְדִאיהו ְנִביעו ְלֹכָלא, ּ ּ ּ ּ.  

ְרׁשֹוי, ָּדא ֲעָנָפא ְדִאיָלָנא ַרְבְרָבא, ַוֲעַנף ֵעץ ָעבֹות ׁשָ א ּבְ ְרׁשָ ּתַ , ְּדַאְתִקיף ְוִאׁשְ
ּא ִעָלָאה ַעל ּכָֹלאִאְתֲעִביד ִאיָלָנ ָכל ִסְטֵריה, ּ ְּדָאִחיד ּבְ ָּעָנף ְדִאיהו ֵעץ ָעבֹות, ּ ֵעץ , ּ
ֵביָרא, ְּדָהא ֵמַהאי ָנַטל ְיסֹוָדא ְדַעְלָמא, ְּדָאִחיד ֶלָעבֹות ַּהאי הוא , ְּוִאְתַמְלָיא ַלֲאָרָקא ּבְ

ְקיוָתא ַּעְלָמא ֲאָרָקא ְדׁשַ ּ.  
ֵרי ִאינון, ְוַעְרֵבי ַנַחל הוּתְ, ּּתְ ִניׁש ּבְ ֵּרין ַנֲחִלין ְדַמָייא ִאְתּכְ ִדיק, ּ ָּדָבר . ַּלֲאָרָקא ַלּצַ

בוָרן, ְוַעְרֵבי ַנַחל, ַאֵחר ִּאֵלין ִאינון ּגְ ּ ִיְצָחק, ּ יה ּבְ ְּדֲאִחיָדן ּבֵ ְטָרא ְדַההוא , ּ ְּדַאְתָיין ִמּסִ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹה ַרֲחֵמי , רּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]493דף [ -ּ

א, ַּנַחל ִעָלָאה ְטָרא ְדַאּבָ ך. ְוָלא ִמּסִ ִסיָמא ְלֵפיִרין, ֵאיּּכָֹלא ָי, ְְבִגין ּכָ ְוָלא ָעִביד , ְוָלא ּבְ
ֵרין ְקָייִמין, ְוַעְרֵבי ַנַחל. ֵּפיִרין ְּדגוָפא ָקְייָמא ֲעַלְייהו, ּתְ ּ ָמה , ֲּאָבל ְוַעְרֵבי ַנַחל ַוַדאי, ּ ּכְ

ָמר ְלהו ַלֲאָרָקא ַמָייא ְלֵביָרא, ְדִאּתְ ְּוִאֵלין ִאינון ּכֻ ּ ּּ ּ.  

  )ן''סימן ג(השלמה מההשמטות 
א וָמאי ֲהַדר ַהְיינו ֲהַדר ַעל ַהּכֹל ְוַהְיינו ֲהַדר  ַּמאי ֶפִרי ֵעץ ֲהַדר ִאיָלָנא ְדֶאְתרֹוּגָ ּ ּ ּ ּ

יה  יִרים ִדְכִתיב ּבֵ יר ַהׁשִ ְּדׁשִ ַחר)'שיר השירים ו(ּ מֹו ׁשָ ַקָפה ּכְ ם .  ִמי ֹזאת ַהִנׁשְ ְּוַהְיינו ַעל ׁשֵ
ָמה ִנְלְקָחה ְנֵקָבה ֵמָאָד ָלא ְנֵקָבהְּנֵקָבה ְוַעל ׁשְ ר ְלִהְתַקֵיים עֹוָלם ֲהַתְחתֹון ּבְ ִאי ֶאְפׁשָ . ּם ׁשְ

ְנַקֵביָה ְרֲחִבים ְוֵיׁש ָלה ִנַקִבים ֵיְתִרים ַעל ָהִאיׁש ם ׁשֶ ּוָמאי ַטְעָמא ִאְקֵרי ְנֵקָבה ַעל ׁשֵ ּ .
ַדִים ֻוְרֶחם וֵבית ִקיּבול ַהְוָלד ּוָמאי ִניְנהו ְנַקִבים ׁשָ ּ ּ ּ.  

ּוָמאי ִניהו ׁשֶ י יֹוָחָנן ּ הוא ֲהַדר ְלָכל ִסְפֵרי ַהּקֶֹדׁש ִאין ְדָאַמר ַרּבִ יִרים ׁשֶ יר ַהׁשִ ָּאְמרו ׁשִ ּ ּ
ים יִרים ֹקֶדׁש ֳקָדׁשִ יר ַהׁשִ ל ַהְסָפִרים ֹקֶדׁש ְוׁשִ ים, ּכָ ּוָמאי ִניהו ֹקֶדׁש ֳקָדׁשִ , ֶּאָלא ֹקֶדׁש. ּ

ים הוא ֹקֶדׁש ְלֳקָדׁשִ ים ֵאלו . ּׁשֶ ּוָמאי ֵהם ֳקָדׁשִ ָאָדם ְוֹקֶדׁש ֲהֵוי ּּ ּבַ ׁש ְקָצוֹות ׁשֶ ֶנֶגד ׁשֵ ּכְ ׁשֶ
ְּלהו ֹקֶדׁש ְלֻכְלהו ּּ.  

ּוָמאי ִניהו ֹקֶדׁש ֶזה הוא ֲהַדר ַהּכֹל, ּ מֹו ֲהַדר ַאל ִתְקֵרי ֲהַדר . ֶּאְתרֹוג ׁשֶ ה ִנְקָרא ׁשְ ְוָלּמָ
הוא ִנְפָרד ֵמֶאֶגד ַהלוָלב ְוֵאין ִמְצַו' ֶּאָלא ה ָּדר ֶזה ֶאְתרֹוג ׁשֶ ּת לוָלב ַקְייֶמת ֶאָלא ּבֹוּ ּ ,

ן ֲאּגוד ִעם ַהּכֹל ם ּכֵ ְּוהוא ּגַ ל ֶאָחד הוא ְוִעם ּכוָלן ַיַחד הוא. ּ ִעם ּכָ ּׁשְ ּ ּ.  
ְדָרה ֶנֶגד חוט ַהּשִׂ ּוָמאי לוָלב ּכְ ּ ֲעָנָפיו חֹוִפין ֶאת רוּבֹו ְוִאם ֵאין . ּ ְּוַעָנף ֵעץ ֲעבֹות ׁשְ

לוםֲּעָנָפיו חֹוִפין ֶאת רוּבֹו ֵאינֹו ְזרֹועֹוָתיו ָיֵגן ַעל ֹראׁשֹו , ִּמְפֵני ָמה. ּ ּכְ ּבִ ל ְלָאָדם ׁשְ ָמׁשָ
ֹמאל ֲעבֹות ְלָיִמין ְוִנְמָצא ֵעץ  ה ְוַהְיינו ֲעָנף ִלׂשְ לׁשָ ַנִים ְוֹראׁשֹו ׁשְ ֲּהֵרי ְזרֹועֹוָתיו ׁשְ

ֶאְמַצע ְרׁש ֲהִאיָלן. ּבְ הוא ׁשֹוִ ֱאַמר ּבֹו ֵעץ ׁשֶ ה ּנֶ   .ְּוָלּמָ
ִיםּוָמאי ַע ּתַ ֵהם ׁשְ ָנא ְדֲעְרֵבי ַנַחל. ְרֵבי ַנַחל ׁשֹוֵקי ַהָאָדם ׁשֶ ּוָמאי ִניְנהו ִליׁשָ ּ ִּמׁשום , ּ

ם יֹוֵנק ּכֹחֹו ֶהם ֲהֵוי ְלַמֲעָרב וִמׁשָ ּבָ ְּדָגדֹול ׁשֶ ּנו ַמֲהַלך ֲחֵמׁש . ּ ל ָצפֹון הוא ָקָטן ִמּמֶ ְְוׁשֶ ּ ּ
רוַח ְצפֹוִנית ָמֲעָרִב ָנה ְוהוא ּבְ ֵּמאֹות ׁשָ ֵניֶהם ֵעִציםּ מֹו ְוֵהם ׁשְ ּית ובֹו פֹוֵעל ְוִנְקָרא ַעל ׁשְ ּ .

ְפֲעִמים ֵמַעְרִבין ְפעוָלָתן ֶזה ִעם ֶזה ָמאי ַעְרֵבי ַנַחל ָּדָבר ַאֵחר ַעְרֵבי ׁשְ ּ ם , ּ ַנַחל ֲהִוי ַעל ׁשֵ
ִדְכִתיב  מֹו ַנַחל ּכְ ׁשְ ֵהם ְקבוִעים ּבֹו ׁשֶ קֹום ׁשֶ ָחִל)'קהלת א(ַּהּמָ ל ַהּנְ   .ּים הֹוְלִכים ֶאל ַהָים ּכָ

ְבָעה ִאיְקֵרי . ֱהֵוי אֹוֶמר ֶזה ֶאְתרֹוג, ָּמאי ִניהו ָים ּוְמָנא ָלן ְדָכל ִמָדה וִמָדה ֵמֶאלו ַהׁשִ ּ ּ ּ ּ ּ
ֱאַמר  ּנְ ּ וְמָמַתָנה ָנֲחִליֵאל ַאל ִתְקֵרי ָנֲחִליֵאל ֶאָלא ַנֲחֵלי ֵאל)א''במדבר כ(ַנַחל ׁשְ ְועֹוד . ּ

ם ּ ֶפִרי ַהּגוףֲהַדר, ָמה ֵלב, ׁשָ ָרֵאל ֶפִרי ֵעץ ֲהַדר, ּ ָמר. ַּאף ִיׂשְ ֲעָנָפיו ְסִביָביו , ָמה ִאיָלן ּתָ
ֶאְמַצע ְנֶגד ַהּגוף חוט , ְּולוָלבֹו ּבְ הוא ִלּבו וּכְ ָרֵאל ָנְטלו ּגוף ֲהִאיָלן ַהֶזה ׁשֶ ַּאף ִיׂשְ ּ ּ ּ ּ ּּ

הוא ִעיָקר ַהּגוף ָאָדם ׁשֶ ְדָרה ּבָ ַּהּשִׂ ּוָמה לוָלב ֶזה . ּ ִתיב לֹו ֵלב ַאף ֵלב ָמסור לֹוּ ּוָמה . ּּכְ
ִים ְנִתיבֹות ָחְכָמה ּבֹו ּתַ ים וׁשְ לׁשִ ֱאַמר , ֵּלב ֶזה ׁשְ ּנֶ ָכל ְנִתיב ֶמֵהן צוָרה ׁשֹוֶמֶרת ׁשְ ַּאף ּבְ

מֹור ֶאת ֶדֶרך ֵעץ ַהַחִיים)'בראשית ג( ּ ִלׁשְ ְ   )עד כאן מההשמטות(: ּ



 



 
  

 
 

  
  

  ספר אור הזוהר
  ללמוד וללמד הזוהר בו יבואר גודל החיוב 

  וחכמת האמת, הקדוש והתיקונים

 ,א"רבי שמעון בר יוחאי זיעשחיבר התנא האלוקי 
שבו גילה סודות נפלאים אשר בתורתו ושמותיו 

תמלא הארץ ז"ועי, הקדושים בהם העולם קיים
  .באמונה' דעה את ה  

   סגולתה- קדושתה - טהרתה - מעלתה 
, שיםמדר, קובץ גדול מתלמוד בבלי ירושלמי

ספרי , ראשונים ואחרונים, ם"רמב, תיקונים, ק"זוה
, 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
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מתקבלת , יחיד ובלי כוונה שלימה

  כתפילת ציבור
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  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
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  פרק לו
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v v v 



  וד הזוהרעניני לימ - "אֹור ַהזֹוַהר"
   סגולתה- קדושתה - טהרתה -מעלתה 

  ]יא[

  מפתח הענינים
  'בפרק ל

  לימוד הזוהר בטהרה

לימוד הקבלה ; ן"טבילת עזרא הכרח ללימוד תורת הח  .א
  ללא טהרה גורמת מינות ואפיקורסות

  רמז לטבילת עזרה  .ב
  תיקוני זוהר ותהלים במים הקפואים, למד זוהר  .ג

v v v  

  ספר

  ראור הזוה
  'בפרק 

  לימוד הזוהר בטהרה

לימוד הקבלה ; ן"ורת החטבילת עזרא הכרח ללימוד ת) א
  ללא טהרה גורמת מינות ואפיקורסות

שילמוד ויתפלל , בלתי אפשר לידע מה הוא יראה אמיתית
ואם הוא לומד , נזהר בטבילת עזרא' כי אם כשיהי, ברתת ובזיע

אי אפשר לו בשום אופן , או מתפלל ואינו נזהר בטבילה זו
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  ]יב[

לה והוא ואם הוא לומד ספרי קב, להגיע לגופי תורה ומצוות
ץ "והכת ש, בלתי טהור יוכל לבוא חלילה על ידי זה לאפיקורסות

י זה אפיקורסים לפי "ש שהיו בימים הקודמים נעשו ע"ימ
עד , העולם שומם' והי, שלמדו ספרי קבלה בטומאת הגוף

הבעל שם טוב הקדוש , שבאו שני המאורות הגדולים לעולם
'  פתחו שער להוהם, מ"ר הרב רבינו אלימלך נבג"ואחריו אדומו

צדיקים יבואו בו שלא יהרהר אדם שום הרהור תורה עד 
שחכמי הגמרא לא בטלוהו אלא מפני , שיטבול עצמו לקריו

אותן האנשים הרוצים אבל , שאין רוב הציבור יכולים לעמוד בה
. צריכים להיות נזהר מאוד בטבילה זו, להשיג גופי תורה והמצוות

  .'א זו עומדת  לעד כוטהורה דייק' וזהו שנאמר יראת ה
  )'שע טור א' ע, אמור' פ, מאור ושמש(

  רמז לטבילת עזרא) ב

כי ', אמר להו רב משרשיא לבני): א"ע' דף ו(בכריתות . א
גריסיתו שמעתא גרוסו על מיא דכי היכא דמשכי מיא תמשון 

דהזהיר אותם שלא ילמדו כי אם אחר רחיצה , ענינו. שמעתכון
וקאמר . היינו דקאמר גרוסו על מיאו. במקוה טהרה לעת הצורך

טהורה ' על דרך מאמר הכתוב יראת ה', כי היכא דמשכו וכו
  .עומדת לעד

  )א"הכנה דרבה אות י(

ופירש , ובחג נידונים על המים) ח"ה י"ר(ל "אמרו חז. ב
על שהם מבזים בנטילת '  כוובחג נידוניםק זוהר חדש "בספה

ועל כן , שהם מיםידים ועל שהם מזלזלים במקואות ובטהרות 
על ענין המים האנשים שלא טבלו את עצמן , נידונים על המים

ה "שהקב, על המים' א כתב קול ה"ובס, כל השנה במקוה מים
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  ]יג[

שואג בקול ומרעיש העולם על המים שמקילין בני אדם 
  .בטבילת המקוה

  )הובא במאיר לעולם שבסוף ספר פרח מטה אהרן על תהלים(

) בפרי עץ חיים(ו על עצמם וכתבו קבל' היודעים בסוד ה. ג
שידחקו והוא כדי , ו"מי שיטבול מעתה בלי כוונה הוא ככופר ח

, עצמן תמיד לכוין בעת טבילה לעשות נחת רוח לפניו יתברך שמו
ואותן שלא , לכוון כדקא יאות' מי שבא בסוד ה' ומזה יקח ראי

ודי להם הכוונה לכבודו יתברך , טבילת מטהרתן' באו בסוד ה
ועל דעת כוונת , ש"ו לשם טהרה לעשות נחת רוח לפניו יתשמ

  .ל"רבי שמעון בר יוחאי והאריז
  )ישמח משה בליקוטים(

  תיקוני זוהר ותהלים במים הקפואים, למד זוהר) ג

' בעת שהי' ע אפי"א מזידיטשוב זי"רבינו הקדוש מוהרצ
וירד וטבל בנהר  וצריך לרפואה גדולה תבר גזיזא דברדא חולה

ק ותיקוני "חת הקרח הנורא ולמד שם כל הלילה הזוה תהקפוא
  .הזהר ותהלים בתוך המים הקפוא

  )ש מעשה באריכות"עיי, מתוך הקדמה לספר צבי לצדיק(

v v v  

  מפתח הענינים
  'גפרק ל

  לימוד הזוהר מונע גלגול הנשמה

  עיקר בריאת האדם שילמוד חכמת הנסתר  .א
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  מתק הם קישוטי נפש החיים לנש"דיבורי הזוה  .ב
  כל אות ואות מהזוהר הוא תיקון לנשמה  .ג
, ס התורה עד היכן שיכול להשיג"צריך לטרוח בפרד  .ד

  ואם לאו נשמתו תתגלגל עוד פעם
, צריך לעסוק תמיד בכל יכלתו בספר הזוהר' ו הי"הרח  .ה

  מפני שבאחד מגלגוליו לא האמין בזה
י שבדור האחרון יתפרנסון "אליהו הנביא אמר לרשב  .ו

   מתוק לנפש ומרפא לעצם'   שתהימתורתו
   הסוד הכוונה לתורת-" המאור שבה מחזירו למוטב"  .ז

v v v  

  ספר

  ראור הזוה
  'גפרק 

  לימוד הזוהר מונע גלגול הנשמה

  עיקר בריאת האדם שילמוד חכמת הנסתר) א

ועבד , ברזא דחכמתאלבר נש ' ה ברא לי"קובר אלעזר "א
למנדע דחיי ונפח באנפוי נשמתא , באומנותא סגי' לי

א כל "כד', למנדע ביקרא דמארי, ולאסתכלא ברזין דחכמתא



  וד הזוהרעניני לימ - "אֹור ַהזֹוַהר"
   סגולתה- קדושתה - טהרתה -מעלתה 
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ולכבודי , הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו
  .בראתיו דייקא

  )א"ה ע"ב דף קנ"זהר ח(

  ק הם קישוטי נפש החיים לנשמת האדם"דיבורי הזוה) ב

ואני תמהתי על בעלי הבתים הכשרים למה ישנו כל הלילה 
אם הוא בר ', למה לא יעמדו באשמורת וכו, יהם בהבלויבלו ימ

ולומר הכי ללמוד על כל פנים משניות למה ימנע עצמו מזה 
כי כל דיבורים אלו הם קשוטי הנפש חיים , ק"איזה דפין מן הזוה

  .לנפשו
  )'היכל הברכה דברים פסוק י(

  כל אות ואות מהזוהר הוא תיקון לנשמה) ג

ואות שלו הם תיקונים וכל אות , ספר הזהר מלא מוסר
  .גדולים לנשמה לתקן כל הגלגולים

  )'משנה כ' נוצר חסד פרק ד(

  ,ס התורה עד היכן שיכול להשיג"צריך לטרוח בפרד) ד
  ואם לאו נשמתו תתגלגל עוד פעם

ס התורה שהוא "בענין עסק התורה ענין עסקו בפרד. א
מהם כפי אשר יוכל ' וד בכל בחי'רוש ס'מז ד'שט ר'ת פ"ר

, להשיג עד מקום שידו מגעת לטרוח ולעשות לו רב שילמדנו
 שהיא ואם לא עשה כן הרי חסר מצוה אחת של תלמוד תורה

' וצריך שיתגלגל עד שיטרח בד, גדולה ושקולה ככל המצות
  .' כנזס"ת של פרדבחינו

  )'ל דף א"שער המצות להאריז(
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והיא , והיא לעסוק בתורה, הששית היא מצוה פרטיית. ב
פירושים ' ויש בה ד, ת כנגד כולם"כי ת, שקולה כנגד כל המצות

וצריך לטרוח ולעסוק , וד'רוש ס'מז ד'שט ר' פ'ס'ד'ר'שסימנם פ
ואם  ,ויבקש לו רב שילמדהו, בכולם עד מקום שיד שכלו מגעת

  .חסר אחת מארבעתם כפי השגתו יתגלגל על זה
  )א"ד ע"דף י, א"י' שער הגלגולים הק(

מריגות שסימנם ' דע כי האדם מחוייב לעסוק בתורה בד. ג
וצריך שיתגלגל עד שישלים , וס'רוש ס'מז ד'שט ר'ס פ"פרד

  .אותם
  )ו"שם סוף הקדמה י(

 צריך לעסוק תמיד בכל יכלתו בספר הזהר' ו הי"הרח) ה
  מפני שבאחד מגלגוליו לא האמין בזה

לסיבה שהייתי בגלגול אחד מן כי , ל"אמר לי רבינו האריז
שצריך עתה שאעסוק , הקודמים בלתי מאמין בחכמת ספר הזהר

ושזה הוא העיקר הגדול , תמיד בכל יכולתי בחכמת ספר הזהר
ל "כי לסיבה הנז, גם אמר לי. שאני צריך לעשות עתה בגלגול זה

 שלא אקשה קושיות רבות בזהר עד אשר אלמד עמו צריך אני
לי רשות להקשות ולשאול כל מה ' כ יהי"ואח, זמן ידוע אצלו

  .שאני רוצה לחקור ולידע בספרי הזהר
  )ב"ט ע"ל בשער הגלגולים דף מ"רבינו חיים וויטאל ז(
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י שבדור האחרון יתפרנסון "אליהו הנביא אמר לרשב) ו
   לעצםמתוק לנפש ומרפא' מתורתו שתהי

אליהו הנביא זכור לטוב ירד מן השמים עם כמה חיילין . א
ואמר , נשמות וכמה מלאכים ושכינתא עילאה עטרא על כולהו

  :י"לרשב

בענפין , אנת הוא אילנא דרבה ותקיף באורייתא, רבי רבי
כמה עופין שריין תמן דנשמתין , דילך דאינון אברין קדישין

בענפוהי ידורון  צפרי ו' כגוונא דלעילא דאתמר בי, קדישין
וכמה בני נשא לתתא יתפרנסון מהאי חיבורא דילך כד , שמיא

וקראתם דרור ' ובגיני, אתגלייא לתתא בדרא בתראה בסוף יומיא
  .'בארץ וגו

  )בסופו' ז תיקון ו"תיקו(

שיבינו ויהנו לאורו מתוק לנפש ומרפא , כי זהו הפרנסה. ב
שכר טוב בעמלו כי הלומד גירסא בעלמא הגם שיש לו , לעצם

וקראתם דרור היא ' הסגולה דבגיניז "עכ, ומקדש בטהרה נשמתו
  .המאמרים' כשיתפרנסון וילמדו פי

  )ז שם"כסא מלך לתיקו(

אשר הנשמות שלמעלה והאנשים , ז"ל בתיקו"י הנ"עפ. ג
כ בזהר "ז יבואר מש"עפי, י הזהר הקדוש"שלמטה יתפרנסו ע

בוצינא קדישא : י"מ לרשב"שאמר הרע) א"ב ע"ג דף רל"ח(
כל דהא , אשלים מילולי דרזין דחיבורא קדמאה לפרשא לון

מארי מתיבתאן דלעילא ומארי מתיבתאן דלתתא כולהו מזומנין 
דהא חדוה ופורקנא , למשמע מילין אלין מפומך ופירושין דילך

  .יתער בהון לעילא ותתא



  וד הזוהרעניני לימ - "אֹור ַהזֹוַהר"
   סגולתה- קדושתה - טהרתה -מעלתה 

  ]יח[

   הכוונה לתורת הסוד-" המאור שבה מחזירו למוטב) "ז

עבירה מכבה מצוה ואין עבירה ): א"דף כ(סוטה ' במס
דכתיב , לכבות את האהבה זו תורה: י"רש' ופי, מכבה תורה

  .ל"עכ, יין סוד, ודגלו עלי אהבה, הביאני אל בית היין

י בא להשמיענו כדברי רבותינו מתלמידי "ונראה דרש
כ בתורה המאור שבה מחזירו "משכי , ע"ט הקדוש זי"הבעש
, תורה הנגליות לנו בלבד נאמרו הדבריםלא על פלפולי ה, למוטב

ש בזה "וכמ, ר"דהרי עינינו רואות ההיפך הרבה פעמים בעוה
וכן בשארי , ע"ר פייביש מזבריזא זי"ק מוהר"דרך אמת להה' בס

י ללימוד "ובפרט בספרי המעוררים ומלהיבים לבות בנ, ק"ספה
א "סור מרע ועשה טוב והוספות מהרצ' וכמו בס, חכמת האמת

דעיקר קאי על  מי שלומד ומאמין בפנימיות ש "עיי, ודומיהןע "זי
אז יזכה בלימודו לדביקות , אשר טמונים בתורה' התורה וסודותי

  .ת והמאור שבה מחזירו למוטב"בהשי

י בפירושו על הך דאין עבירה מכבה תורה דהיינו "ש רש"וז
  .'אהבה שנקרא יין סוד כנז

) 'א הלכה י"פ (וכן מצאתי כדברים האלו בירושלמי חגיגה
, מקרבן לתורה' הלואי אותי עזבו ותורתי שמרו השאור שבה הי

. ש"עיי, המאור שבה רמז לסודות החכמה: בקרבן העדה' ופי
ר "ב ובפתיחתא דמד"ע' פסחים דף  ג(ס דילן "וזה שנאמר בש

, שבה" השאור"איתא ' ובירושלמי הנז. המאור שבה) איכה
ש בקרבן העדה "כמ, התורהשהוא עיקרו סודות , היינו המעמיד

  .'כו' זהו מחזיר למוטב כנז, דהעיקר הם הנסתרות
  )'ט' סי' דברי תורה מהדורא ב(

  .ג"קי' סי' ת מהדורא ד"ובד, ו"קל' כ בסי"ועיין עוד מש


