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  "חברה מזכי הרבים העולמי"

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

 א"ר מהאלמין שליט"ק מרן אדמו"כ
 

CHEVREH MAZAKEI HARABIM HOILUMI 
MIFAL OILUMI L’HATZULAS HADAS 

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

  

  מצוה גדולה לזכות את הרבים
  זוהר היומיכל ספרי הלפרסם את ו

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

  וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים

*   *   * 
  :לקבלת הספרים בחינם

  להתקשר להרב אברהם ווייס
  האלמין" עטרת ישעיה"בבית המדרש 

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

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

011-972-548-436-784 
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ובגין דעתידין ישראל למטעם מאילנא דחיי דאיהו האי ספר הזהר יפקון ביה מן : :)ג קכד"מ  ח"רע(ק "כמו שכתוב בזוה: מטרת המפעל
 .בדד ינחנו ואין עמו אל נכר' יתקיים בהון הגלותא ברחמי ו
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א "הבעל שם טוב זיע
שקודם , צוה לאנשיו

, שחרית[כל תפילה 
ילמדו , ]וערבית, מנחה

.מאמר זוהר ותיקונים 
, ליקוטי תורה טשערנוביל(

  )'הדרכה ז

 
לימוד הזהר הקדוש 
מציל את האדם 
ומשפחתו ממגפה 

 אמרי פנחס(.ושערורות
  )עג אות שער ו


 

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

ותנא קשות ורעות ומ
  .וחרבא וביזה מעלמא

  )א"רבני ירושלים תרפ(




 
, קול אומר קרא

מה אקרא כל "
 הכל ,"הבשר חציר

הם כבהמות 
  .שאוכלות חציר

וכל חסדו כציץ "
כל חסד , "השדה

שעושים לעצמם 
  .עושים

ואפילו כל אלו 
, שעוסקים בתורה

כל חסד שעושים 
  .םלעצמם עושי

באותו זמן ויזכור 
כי בשר המה רוח 
הולך ולא ישוב 

וזה הוא רוח , לעולם
  .המשיח

אוי להם מי 
שגורמים שילך לו 
מן העולם ולא ישוב 

שאלו הם , לעולם
שעושים את התורה 

ולא רוצים , יבשה
לעסוק בחכמת 

 שגורמים ,הקבלה
שמסתלקת נביעת 
' החכמה שהיא י

' ונשארת ב, ממנה
  .יבישה

רמים אוי להם שגו
עניות וחרב וביזה 

  .והרג ואבדן בעולם
וזה הרוח 

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

חכמה ובינה רוח 
עצה וגבורה רוח 

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

 
לימוד הזוהר בגירסא 
בעלמא בונה 

וכל שכן , עולמות
אם יזכה ללמוד 

 פירוש מאמר ולהבין
יעשה בו תיקון , אחד

, למעלה בשעה אחת
מה שלא יעשה 
בלימוד הפשט שנה 

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




 

לימודו כל השנה אינו 
כלום אם אינו מעטרו 
ביום אחד בלימוד 

כי שקול , הקבלה
  )שם(. הוא כנגד כולם

 
' אם קובע עת לה
, שעה אחד בכל לילה

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

  .במלכותא דרקיעא
  )שם(

 
לימוד ספר הזוהר 
, מרומם על כל לימוד

בשגם לא ידע מאי 
ואף שיטעה , קאמר

והוא . בקריאתו
  .ול לנשמהתיקון גד

א "מורה באצבע להחיד(
  )אות מד, א"זיע


 

הר ומוד הזיידי ל על
נעשה חשק לכל 

ם של ימודימיני ל
  .התורה הקדושה

  )קחן אות "שיחות הר(

 
אשרי הזוכה להיות 

הן , עמלו בתורה
הן בנסתר , בנגלה

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

את כל העולם כולו 
מן הדין ולקרב את 

  .הגאולה
נאום יצחק ירוחם בהגאון (

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



  ד"בס

  הוד והדר פעלם וצדקתם עומדת לעד

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

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

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

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

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

  .לתורה ולחופה ולמעשים טובים

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  והוא ימליץ טוב בעדינו אדונינו בר יוחאי

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

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

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

  הספר נדפס לזכות הרבים ונחלק בחינם לכל דורש ומבקש



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

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

  אלול לחודש "יומיהזוהר "מפתח 
  3..................................] בשנה326יום [סדר הלימוד ליום א אלול 

  11................................] בשנה327יום [סדר הלימוד ליום ב אלול 

  24.................................] בשנה328יום [סדר הלימוד ליום ג אלול 

  32.................................] בשנה329יום [סדר הלימוד ליום ד אלול 

  40................................] בשנה330יום [סדר הלימוד ליום ה אלול 

  48..................................] בשנה331יום [סדר הלימוד ליום ו אלול 

  61.................................] בשנה332יום [סדר הלימוד ליום ז אלול 

  69................................] בשנה333יום [סדר הלימוד ליום ח אלול 

  76................................] בשנה334יום [סדר הלימוד ליום ט אלול 

  84..................................] בשנה335יום [אלול סדר הלימוד ליום י 

  91...............................] בשנה336יום [סדר הלימוד ליום יא אלול 

  98...............................] בשנה337יום [סדר הלימוד ליום יב אלול 

  104..............................] בשנה338יום [סדר הלימוד ליום יג אלול 

  110.............................] בשנה339יום [סדר הלימוד ליום יד אלול 

  116.............................] בשנה340יום [סדר הלימוד ליום טו אלול 



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

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

  124.............................] בשנה341יום [סדר הלימוד ליום טז אלול 

  129..............................] בשנה342יום [סדר הלימוד ליום יז אלול 

  135.............................] בשנה343יום [סדר הלימוד ליום יח אלול 

  142.............................] בשנה344יום [סדר הלימוד ליום יט אלול 

  150...............................] בשנה345יום [סדר הלימוד ליום כ אלול 

  157............................] בשנה346יום [סדר הלימוד ליום כא אלול 

  164............................] בשנה347יום [אלול סדר הלימוד ליום כב 

  170.............................] בשנה348יום [סדר הלימוד ליום כג אלול 

  177............................] בשנה349יום [סדר הלימוד ליום כד אלול 

  184............................] בשנה350יום [סדר הלימוד ליום כה אלול 

  191.............................] בשנה351יום [סדר הלימוד ליום כו אלול 

  198.............................] בשנה352יום [סדר הלימוד ליום כז אלול 

  205............................] בשנה353יום [סדר הלימוד ליום כח אלול 

 212............................] בשנה354יום [סדר הלימוד ליום כט אלול 

TvU  



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

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

  תפילה קודם לימוד הזוהר

 

 ] בשנה326יום [סדר הלימוד ליום א אלול 
ְמעֹון י ׁשִ ִריך, ָאַמר ַרּבִ א ּבְ ִרי ְלקוְדׁשָ ִריך ּבְ ְּבְ ְּ ַמר , ּ הואּ ַמח )משלי כג(ְֲעָלך ִאּתְ  ִיׂשְ

ך ך ְוָתֵגל יֹוַלְדּתֶ ָָאִביך ְוִאּמֶ ָ ַמח ָאִביך. ָ ִּדְלֵעיָלא, ִָיׂשְ ך. ּ ָרֵאל, ְָוִאּמֶ ֶנֶסת ִיׂשְ ְוָתֵגל . ָּדא ּכְ
ך ן ָיִאיר ֲחִסיָדא, ָיֹוַלְדּתֶ י ִפְנָחס ּבֶ ָרֵתיה ְדִרּבִ ָּדא ּבְ ּ ּ ִרי ֵאיָמא. ּ ָנא ָה, ֶאְלָעָזר ּבְ ּא קוְרּבָ
ָנא ְדעֹוֵפי ַמאי, ִּדְבֵהָמה יב. ָּקְרּבְ נֹו)ויקרא א(, ִּדְכּתִ ָאַמר .  ְוִאם ִמן ָהעֹוף עֹוָלה ָקְרּבָ

ְלָנא ֵמַהאי ִמָלה ִדְבֵהָמה, ָלא ֲחֵמיָנא, ֵּליה ּכַ ֲּאָבל ִאְסּתַ ִּמָלה ְדעֹוֵפי, ּ , ְוָלא ֵאיָמא. ּ
ִגין ְדָלא ֲחֵמיָנא ַען, ּּבְ ַמְעָנאְוַעד ּכְ   . ָלא ׁשְ

ן. ַּיאות ַאָמְרת, ָּאַמר ֵליה ֶאְלָעָזר ּמָ יִאין ּתַ ִנין ִסְתִרין ַסּגִ ְוָלא , ֲּאָבל ָרָזא ְדָקְרּבְ
ִּאְתְמָסרו ְלַגָלָאה ֵאי ְקׁשֹוט, ּ ר ְלַזּכָ ְייהו, ּבַ י ִמּנַ ּסֵ ְּדָרָזא ְדָמאֵריהֹון ָלא ִאְתּכַ ּ ִסְתָרא . ּ

ִנין ָּדא ִאיהו ִס, ְּדָקְרּבְ ין)א חיון''ס(ְּלִאיּנון ָמאִנין , ְתָראּ ִּדיוְקִנין ָחקוִקין ' ד. ּ ַקִדיׁשִ ּ ּ
א ִכּסֵ א, ּבְ א ַקִדיׁשָ ְּוָדא ִאיהו ּכוְרְסָייא וַפְרָנָסא ְדַמְלּכָ ּ ּ ּ ר. ְּפֵני ׁשֹור. ּּ . ְּפֵני ַאְרֵיה. ְּפֵני ֶנׁשֶ

ְּפֵני ָאָדם ְדָכִליל ְלֻכְלהו. ְּפֵני ָאָדם ּּ ִלין ִאֵלין ְלִאֵליןְוָכל ַאְנ. ּ ּכְ ִּפין ִמְסּתַ ּ ִליָלן , ּ ְוִאְתּכְ
ִאֵלין ִּאֵלין ּבְ ה ִסְטִרין ְוִרְבָוון, ּ ָטן ְלַכּמָ ְייהו ִמְתַפּשְׁ ּוִמּנַ ּ א, ּ ְּדֵלית לֹון , ֵּעיָלא ְוַתּתָ

ּבֹון יעוָרא וִמְנָייָנא ְוֶחׁשְ ּׁשִ ּ.  



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

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

יה, ְּפֵני ׁשֹור ט ִלְבִעיֵרי רוָחא ִמּנֵ ִּאְתְפׁשָ ּ ָעה ַזְייִנין, ּ ַחד, ְלַאְרּבְ ִליָלן ּבְ ְּוִאֵלין , ְוִאְתּכְ
ים, ָּפִרים: ִּאיּנון ָנא. ְּוִעִזים, ְּוַעּתוִדים, ּוְכָבׂשִ הֹון ֲהוֹו. ְּוִאֵלין ַקְייִמין ְלָקְרּבְ ּוְבִגין ְדִמּנְ ּ ,

ֵטי ֵמַההוא ְפֵני ׁשֹור ין ְדִמְתַפּשְׁ ִּאיּנון ַחָייִלין ַקִדיׁשִ ּּ ּ ּ , ָּקְרִבין ִליסֹוָדא ִדְלהֹוןִמְת, ּּ
א ִדְלהֹון ְּוִאְתֲהנון ֵמַההוא ְיסֹוָדא וְלבוׁשָ ּ ּ ּ ְּוִאי ָלא ַדֲהוו ְלהו ְיסֹוָדא ְדַהאי ָעְלָמא. ּ ּ ּ ָלא , ּ

ן ּמָ   .ִמְתָקְרִבין ּתַ
א א ַקִדיׁשָ ִכיְנּתָ ַגְווָנא ַדֲהִוי ַנְייָחא ִלׁשְ ּּכְ ֵּמרוֵחיהֹון ְדַצִדיַקָייא, ּ ּ ּ ָלא ְוִאְת, ּ ְקִריַבת ְלַקּבְ

ָאה ּרוָחא ְדַההוא ַזּכָ ּ יה, ּ ה ֲהָוה ַההוא רוַח, ְּוִאְתֲהָנָאת ִמּנֵ ִגין ְדִמּנָ ּּבְ ּ ּ ך ִאֵלין ִאְתֲהנון . ּ ּּכַ ּ ְ

ְטָרא ִדְיסֹוָדא ִדְלהֹון ִּמּסִ א ְדִמְתָקְרֵבי ֵליה, ּ ְּוִאְתֲהנון ֵמַההוא ְלבוׁשָ ּ ּ ּ ּ רוַח )א דהא''ס(, ּ
א   )דהא חלבא ודמא לבושא, א כך אלין מתהנון מההוא לבושא דמתקרבו מסטרא דיסודא דלהון''ס(ַּמְלּבוׁשָ

ְּדרוָחא ִדְלהֹון ֲהָוה ּ ְייהו. ּ ך ִאְתֲהנון ִמּנַ ּוְבִגין ּכָ ּ ְּ.  
יה ט ְלעֹוָפא רוַח ִמּנֵ ר ִאְתְפׁשָ ְּפֵני ֶנׁשֶ ּ ּ ְתֵרין ִסְטִרין ִאיהו. ּ ר ּבִ בראשית (ְּוָרָזא ָדא . ְּוֶנׁשֶ

ֵרין רוִחין, ְועֹוף ְיעֹוֵפף )א א . ּּתְ ט ְוַנְחּתָ ך ִאְתְפׁשָ ּוְבִגין ּכַ ְ ימינא . א ונשר בתרין סטרין איהו''ס(ּ

ָמאָלא )ובגין כך תרין רוחי מתפשטו מניה ונחתו, ועוף יעופף) בראשית א(ושמאלא ורזא דא  ּ ִמיִמיָנא וִמּשְׂ
ָנא ְדעֹוֵפי   .ָּקְרּבְ

  א''א ע'' רמדף
ל ְסָטר ְקׁשֹוט ְלִזווַגְייהו, ָּלא ִאְתְקִריב ֶאָלא יֹוָנה ְותֹוִרים, ּ ַדְכָיאִמּכָ ְּדִאיּנון ּבִ ּ ּ ּ דף (, ּ

ַאר עֹוִפין) א''א ע''רמ ל ׁשְ ּוְמֵהיָמָנא ָדא ְלָדא. ְוֹלא רֹוְדִפין, ְּוֵהם ִנְרָדִפין. ִמּכָ ּנוְקָבא , ּ
ְייהו. ְּלַבר זוגֹו ָנא ִמּנַ ְּוַעל ָדא ָקְרּבְ יןְוַנְח. ּ י וִמְתָקְרֵבי ִאיּנון רוִחין ַקִדיׁשִ ּּתֵ ּ ּ ְוִאְתַהְנָיין , ּ

ָרא ִדְלהֹון ִּמְיסֹוָדא ְוִעּקָ ּ.  
יָמא ט ְזֵעיר ֵמַהאי יֹוָנה, ְוִאי ּתֵ ֵּהיך ִאְתְפׁשַ ְפִניָנא ָדא, ְ ה ִסְטִרין , ּאֹו ִמּשַׁ ְלַכּמָ

יעוָרא ַּחָייִלין ְדֵלית לֹון ׁשִ ּ ִעיָרא ֲחָדא . ּ א ֲחֵזי. ּאוף ָהִכיאֹו ִמן ּבְ ָרָגא ָדִקיק . ּתָ ַּחד ׁשְ
ל ָעְלָמא, ָּדִליק יה ּכָ ִּאְתַמְלָייא ִמּנֵ ּּתו ָאָעא ָדִקיק. ּ   .ַאְדִליק ְלַרְבְרָבא, ּ

א ִכּסֵ ֵרין ִסְטִרין ְדָחִקיִקין ּבְ ָנא ִמּתְ ַאל. ַּעד ָהָכא ָקְרּבְ א ִאית ְלִמׁשְ ּתָ ִּדיוְקִנין ' ד, ַהׁשְ ּ
אְּדָחק, ִּאיּנון ִכּסֵ ִנין ֵמַאֲחָרִנין, ּוִקין ּבְ ְלהו ִאית . ַמאי ַטְעָמא ֵלית ָקְרּבְ ֶּאָלא וַדאי ִמּכֻ ּּ ּ

ָנא כוְרְסָייא. ָקְרּבְ ַּאְרֵיה ָחקוק ּבְ ִלים, ּ ָנא ׁשְ ֲעָתא ְדָקְרּבְ ׁשַ ַאְרֵיה ָנִחית ְוָעאל , ּּבְ
א ֶאּשָׁ ן, ּבְ ּמָ כו. ְוָאִכיל ְוִאְתנֲֵהי ִמּתַ ָּאָדם ָחקוק ּבְ ָרא ְדֹכָלא, ְרְסָייאּ ָּאָדם ִעּקָ ּוַמְקִריב , ּ

ָמֵתיה ן רוֵחיה ְוִנׁשְ ּמָ ּּתַ ּ ָאה, ּ ּתָ ְוָכל ִזיָנא ִאְתְקִריב , ְּוָאָדם ִעָלָאה ִאְתֲהֵני ֵמָאָדם ּתַ
ׁש, ְּלִזיֵניה יה ִמִדיֵליה ַמּמָ ְּוִאְתֲהֵני ִמּנֵ ּוִמיסֹוָדא ִדיֵליה, ּ ּ ּ.  

יָמא ָנאָּהא ַאְרֵיה ְד, ְוִאי ּתֵ ַההוא ָקְרּבְ א ּבְ ֵּלית ֵליה ְיסֹוָדא ְלַתּתָ ִליל . ּ ַאְרֵיה ּכָ
ֻכְלהו ּּבְ ֻכְלהו, ְּדָהא ִליִמיָנא ֲהִוי, ּ ך ָאִכיל ּבְ ּוְבִגין ּכָ ּּ ַאר ָלא ָאְכִלין , ְ  )א מניה''ס(ְוָכל ׁשְ
ִּמִזיֵניה ִגין ִדיִמיָנא הוא, ּ ּּבְ ל ד. ּ ִּדיוְקִנין ְדָחקוִקין ּבַ' ָהא ּכָ ּ ּ אּ ּסֵ ָנא, ּכִ , ִמְתָקְרִבין ְלָקְרּבְ



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

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

ִלים ָנא ׁשְ ך ֲהִוי ָקְרּבְ ְוְבִגין ּכָ ָרא ִויסֹוָדא ִדְלהֹון. ּ ְּוַכד ִאְתֲהנון ֵמִעּקָ ֵדין ַנַחת רוַח , ּ ּּכְ
  .ְּלַאְדְלָקא ּבוִציִנין ִעָלִאין
ָרֵאֵלי ֲהֵני ְוֵליָוֵאי ְוִיׂשְ ָרא)א אינון''ס(ָיֲהֵבי , ּכַ ין ִעָלִאין ִדְלהֹון ְיסֹוָדא ְוִעּקָ ּ ְלִאיּנון ַדְרּגִ ּ ּּ .

א ָיִהיב ִליסֹוֵדיה ד ְּוָכל ַדְרּגָ ַקְדִמיָתא' ּ ִּדיוְקִנין ְדכוְרְסָייא ּבְ ּ ּ ְדַאָמָרן ִזיָנא ָלֳקֵבל . ּ ּכִ
ַקְדִמיָתא ִזיָנא ְלִזיֵניה, ִּזיֵניה ּוִמְתָקְרֵבי ִאיּנון ּבְ ּ ְלהו ָפִנים ְדִמְת. ּ ְּפֵני ׁשֹור ּכֻ ּּ ָטן ּּ ָּפׁשְ

ְדָקַאְמָרן ְלהו ִמְתָקְרֵבי ְלִעָקָרא ִויסֹוָדא ִדְלהֹון, ְּלִאיּנון ִזיִנין ּכִ ּּכֻ ּ ר. ּ ְדַאָמָרן, ְּפֵני ֶנׁשֶ . ּכִ
ְדַאָמָרן, ְּפֵני ַאְרֵיה י ָאָדם , ְּפֵני ָאָדם. ּכִ ָמֵתיה ִמְתְקִריב ְלַגּבֵ ְּדַמְקִריב רוֵחיה ְוִנׁשְ ּ ּ ּ

  .ִּעָלָאה
ֲהָנא ִד אּּכַ ָמא ַקִדיׁשָ ֲהָנא ִעָלָאה, ְּמַיֵחד ׁשְ י ּכַ ַּההוא ְדָעאל ְלֵבית . ִּמְתָקֵריב ְלַגּבֵ ּ

ים ָדׁשִ ְנִהירו ְדַאְנִפין , ְּוִאְתְקִריב ָדא. ֹקֶדׁש ַהּקֳ ִתּקוֵניה ּבִ ְּוַאְדִליק ּבְ ּ ּ ּ , )א דאתוון''ס(ּ
א ּתָ ֲהָנא ִדְלּתַ ְּלַקְדמות ּכַ ֵני ּבְ. ּ ַּההוא ִסְטָרא ִדְלהֹון ַחֵדי, ֶחְדָוהֵּליָוֵאי ִדי ְמַנּגְ ּ ְוַאְנִהיר , ּ

ָרֵאל ְדָקִריב. ַּאְנִפין ְצלֹוָתא)א דקיימו''ס(, ִּיׂשְ ָנא ּבִ ְּדָהא ְצלֹוָתא ַעל ּכָֹלא ֲהָוה,  ַעל ָקְרּבְ ּ .
ָרֵאל ָסָבא  ְייהו ִיׂשְ ַער ְלַגּבַ א)א חוטמא''ס(ְסָתָמא , )א עילאה''ס(ִּאּתְ   .ִּהיר ַאְנִפיןְוַאְנ, ּ ַקִדיׁשָ

ל ִזיָנא ְלִזיֵניה ִאין , ּּכָ ּתָ ין ּתַ ֲערו ַדְרּגִ ַתר ְיסֹוָדא ִדיֵליה ַאְזָלא ְוַאּתְ ְּוָכל ִמָלה ּבָ ּ ּ ּ ּ
ין ִעָלִאין ב ְדֻכְלהו ִמְתָעִרין, ְּלַדְרּגִ ְּוַאף ַעל ּגַ א, ּּ ּסֵ ּכִ ין ְדָחִקיִקין ּבַ ֲערו ַדְרּגִ ְּוַאּתְ ּ י , ּ ְלַגּבֵ

ין ְד ַּדְרּגִ ָרן. ְּיסֹוָדא ִדְלהֹון, ַאְרָעאּ ין ִעָלִאין ְדִמַטּמְ ְּוִאיּנון ַדְרּגִ ּ ּ ְלהו ִמְתָעֵרי וִמְתָקְרֵבי , ּּ ּּכֻ ּ ּ
ּוִמְתַעְדֵני, ִּלְסעוָדָתא ְייהו ְלֵמיַכל. ּ ֲּאָבל ֵלית ְרׁשו ְלַחד ִמּנַ י ִעָלֵאי, ּ ְוָלא , ָּלא ְלַדְרּגֵ

ֵאי ּתָ י ּתַ ָנא, ּום ֲהָנָאהּוְלִמְתֲהֵני ׁש, ְלַדְרּגֵ ָקְרּבָ יט ְיָדא ּבְ א , ְוָלא ְלאֹוׁשִ ַּעד ְדַמְלּכָ
  .ְּוָיִהיב לֹון ְרׁשו, ִּעָלָאה ָאִכיל ְוִאְתֲהֵני

ְּלָבַתר ְדָיַהב לֹון ְרׁשו ל ַחד ְוַחד ִאְתֲהֵני ְוָאִכיל , ּ יב. )כדקא יאות(ּכָ ְּוַהְיינו ִדְכּתִ שיר (, ּ

ִמי ָאִריִתי מֹוִרי ִעם ּבְ)השירים ה ין ִעָלִאין, ׂשָ ִּאֵלין ִאיּנון ַדְרּגִ ּּ ִמי. ּ ׂשָ ַאְכֵלי , מֹוִרי ִעם ּבְ
ְדָקא ָיאות ְּוִאְתֲהֵני ּכַ י. )בירכא שמאלא, א דא דרועא ימינא''ס(. ּ י ַיְעִרי ִעם ִדְבׁשִ ָּדא , ָּאַכְלּתִ

ָרֵחל ְדָקא ָיאות, ַיֲעֹקב ּבְ ָּדא ֲאִכיָלה ּכַ ּ ִתיִתי ֵייִני ִעם ֲחָל. ּ ָמאָלא, ִביׁשָ ָּדא ְדרֹוָעא ׂשְ ּ ,
ַיְרָכא ְיִמיָנא ין . ּבְ ְלהו ַדְרּגִ ָּהא ּכֻ ּ א , ּ ִעָלִאין)א קרבנין''ס(ּ א ַקִדיׁשָ הו ַמְלּכָ ְּדִאְתֲהֵני ּבְ ּ ּ

ַקְדִמיָתא ְּוָדא ֵמיְכָלא ִדיֵליה ַוֲהָנָאה ִדיֵליה. ּבְ ּ ּ א ִעָלָאה . ּ ַּעד ָהָכא ֵמיְכָלא ְדַמְלּכָ ּ
ַקְדִמיָת   .אּבְ

  ב''א ע'' רמדף
אן וְלָהְלָאה כוְרְסָייא' ָּיִהיב ְרׁשו ְלד, ִּמּכָ ִּדיוְקִנין ְדָחִקיִקין ּבְ ּ ּ ּוְלָכל ִאיּנון , ּ ּ
ְייהו ָטן ִמּנַ ְּדִמְתָפּשְׁ ְכרו , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְּלִאְתֲהֵני וְלֵמיַכל, ּּ תו ְוׁשִ ִּאְכלו ֵרִעים ׁשְ ּ ּ

ע ִדיוְקִנין ְדַאָמָרןִּאֵל, ִּאְכלו ֵרִעים. ּדֹוִדים ּין ִאיּנון ַאְרּבַ ּ ּ ְכרו דֹוִדים. ּ תו ְוׁשִ ּׁשְ ּ ל , ּ ּכָ
ְייהו ֵטי ִמּנַ ִּאיּנון ְדִמְתַפּשְׁ ּ ֵטי, ּּ ְּוֻכְלהו ַאְכֵלי וִמְתַפּשְׁ ּ ּ ְדָקא ָיאות, ּ ְּוִאְתֲהנון ּכַ ּ ְּוַאְנִהירו , ּ



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

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

ֶחְדָוה, ַּאְנִפין ְלהו ּבְ ְּוָעְלִמין ּכֻ ין ִעָלִאין, ְוָכל ַחד ְוַחד) ב''א ע''דף רמ(, ּ ין ַדְרּגִ ּּבֵ ּוֵבין , ּ
ִאין ּתָ ין ּתַ יסֹוָדא ִדְלהֹון ִמְתָקְרִבין וִמְתֲהִנין, ַּדְרּגִ ּּבִ ָנא . ּ ָּדא ִאיהו ָרָזא ְוִסְתָרא ְדָקְרּבְ ּ ּ

ְדָקא ֲחֵזי   .ּּכַ
ַאר ַחְבַרָייא א וׁשְ י ַאּבָ י ֶאְלָעָזר וִרּבִ ָּאתו ִרּבִ ּ ּתְ, ּ יהְוִאׁשְ ָּטחו ַקּמֵ א. ּ י ַאּבָ , ָאַמר ִרּבִ

טוָרא ְדִסיַני ִּאְלָמֵלא ָלא ִאְתְמַסר אֹוַרְייָתא ּבְ ִריך הוא, ּ א ּבְ ֶּאָלא ְדָאַמר קוְדׁשָ ּ ְּ ָהא , ּ
ר יֹוָחאי אֹוַרְייָתא ְוִסְתִרין ִדיִלי ַלק ִמן ָעְלָמא. ַּדֵיי ְלָעְלָמא, ּּבַ ְסּתָ ד ּתִ ַמן ַיְנִהיר . ַּווי ּכַ

ך ֵמַההוא יֹוָמא, ּיִנין ְדאֹוַרְייָתאּּבוִצ ּּכָֹלא ִיְתֲחׁשַ ְ יָחא. ּ א ְמׁשִ ְּדָהא ַעד ְדֵייֵתי ַמְלּכָ ָלא , ּ
ָדָרא ָדא ִּליֱהֵוי ָדָרא ּכְ ַגִויה, ּ ִרי ּבְ ְמעֹון ׁשָ י ׁשִ ְּדַרּבִ ּ ּ.  
ְמעֹון י ׁשִ לו, ַּעל ָרָזא ָדא, ָאַמר ַרּבִ ר ָנׁש ִלְטעֹום ּכְ ָּאִסיר ֵליה ְלּבַ ַּעד ְדֵייכול , םּ ּ

א ִעָלָאה ּוַמה ִאיהו, ַּמְלּכָ ר ָנׁש. ְצלֹוָתא. ּ ַגְווָנא ָדא, ְּצלֹוָתא ְדּבַ ַקְדִמיָתא, ּּכְ ְמַזְמִנין , ּבְ
כוְרְסָייא ְּלִדיוְקִנין ְדָחִקיִקין ּבְ ּ ּ ְרָיין, ּ ֵטי רוִחין ִדְלהֹון, ַּעל ִאיּנון ּבִ ְּדִמְתַפּשְׁ ּ ַעל עֹוֵפי , ּּ

ְייהו, ּוְבִעיֵרי ַהאי ָעְלָמא ִמּנַ ְרָיין ְדרוָחא ִדְלהֹון ְיסֹוָדא ּבְ ָנא ּבִ ְּלָקְרּבְ ּ ּ  )תהלים קד(ְּוַהְיינו , ּ
יך ְיָי ָָמה ַרּבו ַמֲעׂשֶ ָנא רוָחא ִדיְלהֹון, ּ ְרָיין ְדִאְתַחְזָיין ְלָקְרּבְ ְּדָהא ּבִ ּ ּ ט ָעַלְייהו , ּ ִּמְתְפּשַׁ ּ

ע ִדיוְקִנין ַּאְרּבַ ָנן ַע, ּ ִנין ִאֵליןְמַזּמְ ְּוַהְיינו ְדָקָאַמָרן. ּל ָקְרּבְ ים ְוַחיֹות ַהּקֶֹדׁש, ּ , ְּוָהאֹוַפּנִ
ְייהו ֵטי ִמּנַ ְּוָכל ִאיּנון ַחָייִלין ַאֲחָרִנין ְדָקא ִמְתַפּשְׁ ּ ּּ ּ.  

א ָמא ַקִדיׁשָ א ְדָקא ְמַייֵחד ׁשְ ֲהָנא ַרּבָ ּוְלָבַתר ּכַ ּ נו ְו, ּ ַּהְיינו ַאֲהַבת עֹוָלם ַאֲהְבּתָ . 'ּכוּ
ִּיחוָדא ְדָקא ְמַייֵחד ָרֵאל ְיָי ֱאֹלֵהינו ְיָי ֶאָחד)דברים ו(ַּהְיינו , ּ ַמע ִיׂשְ , ּוְלָבַתר ֵליָוֵאי. ּ ׁשְ

ְּדָקא ִמְתָעֵרי ְלִנּגוָנא מֹוַע ְוגֹו)דברים יא(ַּהְיינו , ּ ה ',  ְוָהָיה ִאם ׁשָ ְמרו ָלֶכם ֶפן ִיְפּתֶ ִּהּשָׁ ּ
ָּדא ִנּגוָנא ְדֵל. 'ְוגֹו ּ ִגין ְלַאְסָתָרא ִסְתָרא , יָוֵאיּ ָנא ָדא, ּ ָדא)א לאתערא סטרא''ס(ּבְ קֹוְרּבָ . ּּבְ

ָרֵאל יב ְוָנכֹון, ּוְלָבַתר ִיׂשְ ָנא, ָּדא ֱאֶמת ְוַיּצִ ָרֵאל ָסָבא ְדַקְייָמא ַעל ָקְרּבְ ִּיׂשְ קרבנא (, ּ

ין ִעָלִאין ְפִניָמִאין ְדֹכ' ּ ְדִאיִהי י)עילאה הא דרגין ַּדְרּגִ ּּ ַּקְייָמא ַעל ָפתֹוָרא, ָּלאּ ּ.  
ְייהו ְלֵמיַכל ֲּאָבל ֵלית ְרׁשו ְלַחד ִמּנַ ָנא, ּ יט ְיָדא ְלָקְרּבְ א ִעָלָאה , ּוְלאֹוׁשִ ַּעד ְדַמְלּכָ ּ

יָון ְדִאיהו ָאִכיל. ַאֲחרֹונֹות' ְוג, ִראׁשֹונֹות' ְּוַהְיינו ג. ָאִכיל ּּכֵ ִּדיוְקִנין' ָּיִהיב ְרׁשו ְלד, ּ ּ ,
ְייהוּוְלָכל ִא ן ִמּנַ ּיּנון ִסְטִרין ְדִמְתָפְרׁשָ ּ   .ְלֵמיַכל, ּּ

ֵדין ָאָדם ַאר ִדיוְקִנין, ּכְ ל ׁשְ ְּדִאיהו ִדיוְקָנא ְדָכִליל ּכָ ּ ּ ּ ּ ּ ָּמִאיך ְוָנִפיל ַעל ַאְנפֹוי, ּּ ְ ,
י ָאָדם ִדְלֵעיָלא ְרֵמיה ְורוֵחיה ְלַגּבֵ ּוָמִסיר ּגַ ּ ּ ּ ּ ְּדַקְייָמא ַעל ִאיּנון ִדיוְק, ּ ּ ּ ל , ִניןּּ ְּדָכִליל ּכָ

ִּדיוְקִנין ְדָקא ֲחֵזי, ּ ָעָרא ֵליה ָעֵליה ּכַ ְּלַאּתְ ּ א)תהלים כה(ְּוַהְיינו , ּ י ֶאּשָׂ , ָ ֵאֶליך ְיָי ַנְפׁשִ
ָעָרא  ּ ִדיוְקִנין ַאֲחָרִנין)תלת(ְלַאּתְ ְייהו, ּ ֵטי ִמּנַ ְּוָכל ִאיּנון ְדִמְתַפּשְׁ ּ ּ ְוַהְיינו )תהלה לדוד(. ּּ

יעו)תהלים קמה( נו. ּ ַיּבִ רו. ֹּיאֵמרו. ְּיַרּנֵ ְדָקא . ְּיַדּבֵ ל ַחד ְוַחד ּכַ ְּוֻכְלהו ַאְכִלין ְוִאְתַהְנָיין ּכָ ּ ּ
  .ֲּחֵזי ֵליה
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]7דף [ -ּ

יה  ר ָנׁש ָעאקו ִדיֵליה ּבֵ אן וְלָהְלָאה ֵליָמא ּבַ ִּמּכָ ּ ּ ּ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, )א דלביה''ס(ּ
יֹום ָצָרה)תהלים כ( ָעאקו)עאקו(. ָ ַיַעְנך ְיָי ּבְ א ְדָיְתָבא ּבְ ְרּתָ עוּבַ ּ ּכְ ּ ְלהֹון , ּ ְּלִאְתַהְפָכא ּכֻ ּ

ר ָנׁש יגֹוִרין ָעֵליה ְדּבַ ַּסּנֵ ִתיב . ּ ָכה לֹו ְוגֹו)תהלים קמד(ְּוַעל ָדא ּכְ ּכָ ֵרי ָהָעם ׁשֶ   .' ַאׁשְ
ְמעֹון ֲהָוה ָאִזיל ִלְטֶבְרָיא י ׁשִ יה ֵאִלָיהו, ַרּבִ ָּפַגע ּבֵ ּּ ָּלָמא ָעֵליה ְדֹמרָּאַמר ֵליה ׁשְ, ּ ּ .

ְמעֹון י ׁשִ ְרִקיָעא, ָּאַמר ֵליה ַרּבִ ִריך הוא ּבִ א ּבְ ַמאי ָקא ָעִסיק קוְדׁשָ ּּבְ ָּאַמר ֵליה . ְּ
נֹות ָעִסיק ָקְרּבָ ָמך, ּבְ ין ִמּשְׁ ְְוָאַמר ִמִלין ַחָדּתִ ָאה ַאְנּתְ, ּ ַָוֲאֵתיָנא ְלַאְקְדָמא ְלך , ַזּכָ ּ

ָלם ּוִמָלה ֲחָדא ּבָ, ׁשְ ַאל ִמָנךּ ָמא, ְֵעיָנא ְלִמׁשְ א . ְלַאְסּכְ ֶאְלּתָ א ִדְרִקיָעא ׁשְ ְמִתיְבּתָ ּּבִ
ִאילו ִתָיה, ּׁשָ יה ֲאִכיָלה וׁשְ ָּעְלָמא ְדָאֵתי ֵלית ּבֵ ּ ּ ִתיב , ּ י )שיר השירים ה(ְוָהא ּכְ אִתי ְלַגּנִ  ּבָ

י ְוגֹו', ֲּאחֹוִתי ַכָלה ְוגֹו י ַיְעִרי ִעם ִדְבׁשִ ִתָיהַמאן. 'ָּאַכְלּתִ יה ֲאִכיָלה וׁשְ ּ ְדֵלית ּבֵ ּ ּ ִּאיהו , ּ
ִתיִתי ֵייִני ִעם ֲחָלִבי י ׁשָ י ַיְעִרי ִעם ִדְבׁשִ   .ָּאַמר ָאַכְלּתִ

  א''ב ע'' רמדף
ְמעֹון י ׁשִ ִריך הוא ַמאי ָקא ָאִתיב לֹון, ָאַמר ַרּבִ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ָאַמר , ָּאַמר ֵליה. ְּ

ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ ר יֹו, ְּ אָהא ּבַ ַאל ִמָנך. ָחאי ֵייּמָ ְמעֹון. ְַוֲאֵתיָנא ְלִמׁשְ י ׁשִ , ָאַמר ַרּבִ
ָרֵאל ִריך הוא ִלְכֶנֶסת ִיׂשְ א ּבְ ב קוְדׁשָ ָמה ֲחִביבו ִחּבֵ ּּכַ ּ ִגיאו ִדְרִחימו ְדָרִחים ָלה, ְּ ּוִמּסְ ּ ּ ּ ּ ּ ,

ה ְדהוא ָעִביד ֵני עֹוָבדֹוי ִמּמַ ּׁשָ ב ְדָלאו אֹוְרחֹוי ּבְ. ּ ְּדַאף ַעל ּגַ ָייאּ ּתְ ֵּמיְכָלא וִמׁשְ ִגין , ּ ּבְ
ָתה, ְּרִחימוָתא ה. ָאִכיל ְוׁשָ ָּעִביד ְרעוָתה, ּהֹוִאיל ְוָאֵתי ְלַגּבָ ָלה ַעְייַלת ַלחוָפה. ּ ּּכַ ּ ּ ,

ֲהָדה, ּוָבָעת ְלֵמיַכל ֵּלית ִדין ְדֵייכול ֲחָתָנה ּבַ ּ ּ ּ ד ָהִכי, ּ ב ְדָלאו ָאְרֵחיה ְלֶמְעּבַ ַּאף ַעל ּגַ ּ .
י ֲאחֹוִתי ַכָלהֲּהָדא הוא אִתי ְלַגּנִ ה. ּ ִדְכִתיב ּבָ ֲהָדה , ּהֹוִאיל ַוֲאֵתיָנא ְלַגּבָ ּוְלֵמיַעל ּבַ ּ

ַּלחוָפה י ְוגֹו) א''ב ע''דף רמ(, ּ י ַיְעִרי ִעם ִדְבׁשִ   .'ָּאַכְלּתִ
ִריך הוא, ְּוַיְלֵפיָנן ִמָדִוד א ּבְ ין ְלקוְדׁשָ ְּדַזּמִ ּ ְּ ה ְדָא, ּ י עֹוָבדֹוי ִמּמַ ּנֵ א ְּוׁשָ ְּרחֹוי ְדקוְדׁשָ

ִריך הוא ּּבְ יל ְוָעִביד ְרעוֵתיה, ְ ִריך הוא ַקּבִ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ א וַמְטרֹוִניָתא . ְּ ין ְלַמְלּכָ ַּזּמִ
ֲהֵדיה יב, ּּבַ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ ה ַוֲארֹון עוֶזך)תהלים קלב(, ּ ָ קוָמה ְיָי ִלְמנוָחֶתך ַאּתָ ָּ ּ ּ א . ּ ַמְלּכָ

ֲחָד א לֹון, אּוַמְטרֹוִניָתא ּכַ ִגין ְדָלא ְלַאְפְרׁשָ י ָמאִנין, ּּבְ ּנֵ א, ׁשָ י עֹוָבִדין ְדַמְלּכָ ּנֵ   .ְּוׁשָ
ֲעבור ָדִוד ְוגֹו)תהלים לב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב נו ּבַ ׁשו ֶצֶדק ַוֲחִסיֶדיך ְיַרּנֵ ּ ּכֲֹהֶניך ִיְלּבְ ּ ּ ָּ ָ ,'
ׁשו ֶצֶדק ּּכֲֹהֶניך ִיְלּבְ ֵעי ֵליה, ָ ְּלִוֶייך ִמּבָ ָ ְטָרא ְדֵליָוֵאי ִאיהוְּד, ּ ָּהא ֶצֶדק ִמּסִ ַָוֲחִסיֶדיך . ּ

נו ֵעי ֵליה, ְּיַרּנֵ נו ִמּבָ ְּלִוֶייך ְיַרּנֵ ּ ָ ֵליָוֵאי ִניְנהו, ּ ה ְוִזְמָרה ּבְ ְּדָהא ִרּנָ י ְוָאַמר, ּ ּנֵ , ְּוִאיהו ׁשָ
ָּכֲֹהֶניך ַוֲחִסיֶדיך ְטָרא ִדיִמיָנא, ָ ְּדִאיּנון ִמּסִ ּ ּ.  

ָּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ִריך הואּ ּא ּבְ ָּדִוד ָלאו אֹוַרח ִדיִלי ָהִכי, ְ ֲעבור ָדִוד , ָּאַמר ָדִוד. ּ ּּבַ ּ
יֶחך ב ְפֵני ְמׁשִ ׁשֵ ַָעְבֶדך ַאל ּתָ ָּ יַנת. ּ ּקִ ּקוָנא ַדֲאָנא ּתַ ּּתִ ֵנה ֵליה, ּ ׁשָ ָּלא ּתְ , ָּאַמר ֵליה. ּ

ד ְרעוָתך, הֹוִאיל ְוַזִמיַנת ִלי, ָּדִוד ְִאית ִלי ְלֶמְעּבַ , ְוַיְלֵפיָנן ֵמַהאי. ָּלאו ְרעוִתיְו, ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגלו, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]8דף [ -ָתא ּבְ

ן ְלַאֲחָרא, ּאֹוְרָחא ְדָעְלָמא ְּדַמאן ִדְמַזּמֵ יה, ּ ַּההוא ְדָאֵתי ְלַגּבֵ ּ ד , ּ ִּאית ֵליה ְלֶמְעּבַ
ְּרעוֵתיה ַכך, ּ ב ְדָלאו אֹוְרֵחיה ּבְ ְַאף ַעל ּגַ ּ ּ.  
ך  קֹום ְוגֹו)בראשית כח(ְּכַ ח ֵמַאְבֵני ַהּמָ ָלההֹוִאיל ְו', ּ ַוִיּקַ י ּכַ ַאף ַעל , ָּאָתא ָחָתן ְלַגּבֵ

ב ּכַ ב ְדָלאו אֹוְרֵחיה ְלִמׁשְ ּּגַ ָכִרים וְכָסתֹות. ּ ֶּאָלא ּבְ ב, ּ ּכַ ְּוִאיִהי ָיֲהָבה ֵליה ֲאָבִנין ְלִמׁשְ ּ ,
א ְרעוָתא ְדִלּבָ ל ּבִ ּּכָֹלא ְיַקּבֵ ּ קֹום ַההוא, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ּמָ ב ּבַ ּכַ ַּוִיׁשְ  ַּעל ִאיּנון, ּ

ַכך, ֲאָבִנין ב ְדָלאו אֹוְרֵחיה ּבְ ְַאף ַעל ּגַ ּ ּ.  
ַכך, ּאוף ָנֵמי ָהָכא ב ְדָלאו ָאְרחֹוי ּבְ י ַאף ַעל ּגַ י ַיְעִרי ִעם ִדְבׁשִ ְָאַכְלּתִ ּ ִגין , ּ ּבְ

ְּרִחימו ְדַכָלה ּ ֲאָתר ַאֲחָרא. ּ ֵביָתא ְדַכָלה ְוָלא ּבַ ל ָדא ּבְ ְּוִעם ּכָ ּ ַאְתֵריה ָלא ָאִכיל ְו. ּ ָלא ּּבְ
ֵתי ֵתי, ׁשָ ֲאָתר ִדיָלה ָאִכיל ְוׁשָ ּּבַ י, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ אִתי ְלַגּנִ ַדר . ּבָ ַּמְלֲאִכין ְדׁשָ

ִריך הוא ְלַאְבָרָהם א ּבְ ּקוְדׁשָ ַאְתַרְייהו, ְּ תו ּבְ ָּלא ַאְכלו ְוָלא ׁשָ ּ ִגין ַאְבָרָהם ַאְכלו , ּ ּּבְ
תו י, ָּאַמר ֵליה. ְּוׁשָ ַָחֶייך. ִרּבִ ִריך הוא ְלֵמיַמרִּמָל, ּ א ּבְ ֵעי קוְדׁשָ ּה ָדא ּבָ ּ ּוְבִגין ְדָלא , ְּ ּ

ְּלֶמְחָזק ִטיבו ְלַגְרֵמיה ָרֵאל, ּ ֶנֶסת ִיׂשְ י ּכְ ְָסִליק ִמָלה ְלַגְרָמך, ַקּמֵ ָעְלָמא, ּ ָאה ַאְנּתְ ּבְ , ַזּכָ
ך ְלֵעיָלא ח ּבָ ּבַ ּתְ ְּדָמאָרך ִמׁשְ ְ ְ ִתיב. ּ ל ִיְרַאת ֱאֹלִהיםּ ַצִד)שמואל ב כג(, ְְוָעָלך ּכְ . יק מֹוׁשֵ

י ְוגֹו)ח''במדבר כ( ִני ַלְחִמי ְלִאּשַׁ י יוָדִאי ָאַמר',  ֶאת ָקְרּבָ ן, ִּרּבִ ָנא ִאית ָעׁשָ ָקְרּבָ ְוִאית , ּבְ
ן. ְוִאית ִניֹחַח, ֵריַח ִּאיּנון ָמאֵרי ְדרוְגָזא: ָעׁשָ ּ יב. ּ ן ַאף ְיָי)דברים כט(, ִּדְכּתִ י ָאז ְיְעׁשַ .  ּכִ
ןִאיּנ ּון ִאְתֲהנון ֵמָעׁשָ ן רוְגָזא. ּ חֹוָטָמא ִאיהו, ְּוָעׁשָ פוִחין: ֵריַח. ּּבְ ִּאיּנון ְדִאְקרון ּתַ ּ ּ ּּ .

א י ַאּבָ פוִחים, ָאַמר ִרּבִ ּתַ ּּכַ פוִחים)שיר השירים ז(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ּתַ ּ ְוֵריַח ַאֵפיך ּכַ ּ ְּ .
ה ַב)ח''במדבר כ( ֲעׂשֶ ֶבׂש ֶאָחד ּתַ ָּדא ּבֶֹקר ְדַאְבָרָהם. ַמאי ַבּבֶֹקר. ּבֶֹקר ֶאת ַהּכֶ יב. ּ , ִּדְכּתִ
ּבֶֹקר)בראשית כב( ם ַאְבָרָהם ּבַ ּכֵ ְּמָנָלן ְדַהאי ּבֶֹקר ְדַאְבָרָהם הוא. ּ ַוַיׁשְ ּ י ֶאְלָעָזר. ּ , ָאַמר ִרּבִ

ִתיב.  ַהּבֶֹקר אֹור)בראשית מד(, ֵמָהָכא ְוָדא אֹור , ֶּאָלא ַהּבֶֹקר אֹור, ּבֶֹקר אֹור ָלא ּכְ
ית, ַקְדָמָאה עֹוָבָדא ִדְבֵראׁשִ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ְּדָבָרא קוְדׁשָ ּ ּ ה ַבּבֶֹקר, ְּ ֲעׂשֶ , ְּוַעל ָדא ּתַ

מֹוָדָעא ּתְ ָנא ָדא, ְּוָלֳקֵבל ּבֶֹקר ְדַאְבָרָהם. ַּבּבֶֹקר ְדִאׁשְ ן ְדֵבין . ִּאְתְקִריב ָקְרּבְ ָּקְרּבָ
ִים יב. ְמָנָלן. ּ ֶעֶרב ְדִיְצָחק ִאְתְקִריבְוָלֳקֵבל, ָּדא ִיְצָחק, ָהַעְרּבַ ּ ַוֵיֵצא )בראשית כד(, ִּדְכּתִ

ֶדה ִלְפנֹות ָעֶרב ּשָׂ ְּוֶעֶרב ְדִיְצָחק הוא. ִּיְצָחק ָלׂשוַח ּבַ   .ְוָהא אֹוִקיְמָנא, ּ

ָכל יֹוםרעיא מהימנא  ִּפּקוָדא ָדא ְלַהְקִריב ִמְנָחה ּבְ ּ ת, ּ ּבָ ן מוַסף ׁשַ ּוְלַהְקִריב ָקְרּבָ ְתֵריה . ּ ַּוֲאּבַ

ְּלַהְסִדיר ֶלֶחם ַהָפִנים וְלבֹוָנה ֹראׁש ֹחֶדׁש. ּּ ן מוַסף ּבְ א. ְּוָקְרּבָ ּּבוִציָנא ַקִדיׁשָ דוֵרי , ּ ָכל יֹוָמא ָצִריך ְלׁשַ ּּבְ ּ ְ

יָדא ְדַמְטרֹוִניָתא א ּבִ ּדֹורֹוָנא ְלַמְלּכָ ְעָלה. ּ ְרׁשו ּבַ ִּאי ִאיִהי ּבִ ָּצִריך תֹוֶסֶפת, ּ גֹון, ְ ת וְבֹראׁש ּכְ ּבָ ׁשַ ּ מוַסף ּבְ ּ
ּומוַסף ְדָכל יֹוִמין ָטִבין, ֹחֶדׁש ּ ּ.  

ְעָלה ְדַהאי ְרׁשות ְּדִאיִהי ְרׁשות ַהָיִחיד ִדיֵליה ְוַעמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ִאיהו ּבַ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ן ְצלֹוָתא . ּ ְּוַיֲעֹקב ְדִתּקֵ
ִּאיהו ַדְרָגא ִדיֵליה ְדַעמוָדא ְדֶא, ְּדַעְרִבית ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ִגין ָדא אֹוְקמוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין. ְמָצִעיָתאּ ּּבְ ְּתִפַלת ַעְרִבית , ּ ּ

ְּדַאף ַעל ַגב ִדְבָגלוָתא ְדדֹוֶמה ְלַלְיָלה, ְּרׁשות ּ ּ ּּ ְלִטין ַתָמן ָסָמֵאל ְוָנָחׁש, ּ ְּדׁשַ ּ ְּוָכל ְמָמָנן ְדֻאְכלוִסין , ּ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]9דף [ -ּ

ִּדיֵליה ָגלוָתא ִעם ִי, ּ ִכיְנָתא ַנְחַתת ּבְ ּוׁשְ ּּ ָרֵאלּ ַחת, ׂשְ ַתּכְ ְרׁשו ְדַבְעָלה ִאׁשְ ִּאיִהי ּבִ ּ ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ ּ ּ ,
ִמי וְכבֹוִדי ְלַאֵחר ֹלא ֶאֵתן)ישעיה מב( ּ ֲאִני ְיָי הוא ׁשְ ּ ּ.  

  ב''ב ע'' רמדף
ּוְבִגין ָדא  ָמקֹום)בראשית כח(ּ ּ ַוִיְפַגע ּבַ ּ ֶּאָלא ִפיוָסא, ֵּלית ְפִגיָעה, ּ ּ גֹון . ּ ּ ַאל ִתְפְגִעי ִבי)רות א(ּכְ ּ .

ָרֵאל ַפְייַסת ֵליה ֶנֶסת ִיׂשְ ּּכְ ה, ּ ְּדָלא ָיזוז ִמיּנָ ּ ל עֹוָלם, ּ ִריך הוא ִאיהו ְמקֹומֹו ׁשֶ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ . ַמאי עֹוָלם. ְּ
ִכיְנָתא) ב''ב ע''דף רמ(ָּדא  ַּתְרגום עֹוָלם. ּׁשְ ּ ָנא ְדעוֵליָמא, ָעְלָמא, ּ ִּליׁשָ ָמה ְדַאְת ָא, ּ . ָהַעְלָמה, ֵמרּּכְ

יה ִתיב ּבֵ ּוַמה ּכְ ם)בראשית כח(, ּ ִּאְתְפַייס ִעָמה, ּ ַוָיֶלן ׁשָ ּ ִכיְנָתא, ּ ָגלוָתא ִעם ׁשְ ְּלֵמיַבת ַתָמן ּבְ ּ ְּוִאי ֵתיָמא . ּּ
ְּדַיֲעֹקב ָפִייס ָלה ִפיר, ּּ ָכל ֵליְלָיא. ּׁשַ ּוְבִגין ְדִאיִהי ּבְ ְּדִאיהו ָגלוָתא, ּ ּ ְעָל, ּּ ְרׁשו ּבַ ּאֹוְקמוָה ְתִפַלת , ּהּּבִ ּ ּ

א ַאֲחִריָנא. ַּעְרִבית ְרׁשות ּוִפירוׁשָ ַקל ָוחֹוֶמר, ּ ִּאיהו ֶתֶבן ְלֵמיַכל ִלְבִעיָרן חֹוְמִרִיים ּבְ ּ ַּנְחתו ָמאֵרי . ּ ּ
ְתָטחו ַקֵמיה, ַמְתִניִתין ְּוִאׁשְ ּּ ַהאי ִמָלה, ּ ְּוַחֵדי ּבְ ִרין ְדָרִז, ּ ַכָמה ִקׁשְ רו ָלה ּבְ ְּוַקׁשְ ּ ְּוַאְעְטרו ָלה. ין ְסִתיִמיןּּ ּ ּ ,

ָתָארו ַתָמן י ַחְבַרָייא ְדִאׁשְ ּוְסִליקו ָלה ְלַגּבֵ ּ ּּ ּ ּ ּ ּּ.  

א, ָאַמר ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא ּּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ַאר ְצלֹוִתין ִאיהו חֹוָבה, ּ ׁשְ ִגין ָדא ּבִ ּּבְ ַטר חֹוב ָעַלְייהו, ּ ִּדׁשְ ּ ,
ַצִדיק ַחי ָעְלִמ ְּלַסְמָכא ָלה ּבְ ל ַהּסֹוֵמך ְגאוָלה ַלְתִפָלה, יןּ ְּדֵביה ּכָ ּ ּּ ּ ָכל אֹותֹו יֹום, ְּ ּוְבַמאי . ֵאינֹו ִנזֹוק ּבְ

ְדרֹוָעא ְיִמיָנא. ְסִמיַכת ַעל ְיסֹוד ְכִבי ַעד ַהּבֶֹקר)רות ג(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּבִ   . ַחי ְיָי ׁשִ

ד ָמֵטי ְזַמן ְצלֹוָתא ְדִמְנָחה ֶעֶרב ִהיא ָבָאה, ּּכַ ּ ַוָתֹבא ֵאָליו ַהיֹוָנה )בראשית ח(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּבָ ּ
לוָחה ִהיא ַלֲאדֹוִני. ְלֵעת ֵעֶרב ִגין ְדִמְנָחה ׁשְ ּּבְ ו)אדני מבעי ליה(, ּ ָגלוָתא ְדֵעׂשָ ּ ּבְ ה ַגם הוא )שם לב(, ּ ּ ְוִהּנֵ ּ

ל ָה, )אדוני לאדוני(ְועֹוד ַלֲאדֹוִני . ַּאֲחֵרינו ָּדא ִאיהו ֲאדֹון ּכָ ִּמַתָמן יֹוֵסף ַהַצִדיק, ְּוָדא ַצִדיק, ָאֶרץּ ּ ּ ,
ֹכר ׁשֹורֹו ָהָדר לֹו)דברים לג( ן ֶאְפַרִים. ּ ּבְ יַח ּבֶ יה ָמׁשִ ְּדָעִתיד ְלָנְפָקא ִמּנֵ ּוְבִגיֵניה ִאְתַמר . ּ ּ  )בראשית לז(ּ

יָנה ֲאֻלמֹוֵתיֶכם ַו ה ְתסוּבֶ ה ָקָמה ֲאֻלָמִתי ְוַגם ִנָצָבה ְוִהּנֵ ְּוִהּנֵ ּ ַתֲחְויָנה ַלֲאלוָמִתיּּ ִּתׁשְ ּ ּוַבַצִדיק. ּּ ל ַהּכֹוֵרַע , ּּ ּכָ
ָברוך ְּכֹוֵרַע ּבְ ּ.  

א ָּאַמר ּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ך ִאְתַמר , ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא, ּ ּּבָ ה ֶאת ַעְצמֹות יֹוֵסף)שמות יג(ְ ח ֹמׁשֶ ִגין . ּ ַוִיּקַ ּבְ
ֵביָנן ַחד ְּדגוף וְבִרית ַחׁשְ ּ ּוְבִגין ָדא ֲעָל. ּ ּך ִאְתַמרּ ה ָקָמה ֲאלוָמִתי ְוַגם ִנָצָבה, ְ ְּוִהּנֵ ּ ְּדַכך ְתִפָלה ֵמעוָמד. ּ ּּ ּ ְ .

ם ׁשֵ ל ַהזֹוֵקף זֹוֵקף ּבְ ּוַבַצִדיק. ְּוֵכן ּכָ ָברוך, ּּ ל ַהּכֹוֵרַע ּכֹוֵרַע ּבְ ְּכָ ַתֲחְויָנה ַלֲאֻלָמִתי, ּ ְּוַהְיינו ַוִתׁשְ ּ ּ ְּדַאְנְת . ּ ּ
ָמ יִמיָנא וִבׂשְ גוף וְבִרית, אָלאָּאִחיד ּבִ ּּבְ יָנה. ּ ּוְלָבַתר ִתְסָתַלק ָעַלְייהו ַלּבִ ּּ ּ ין ַתְרִעין , ּ ה ַחְמׁשִ ְּלִמְפַתח ּבָ ּּ

ָרֵאל ְּדֵחירו ְלִיׂשְ יֵמי ֵצאְתך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ַאְרֶאּנו ִנְפָלאֹות)מיכה ז(, ְּלַקְייָמא. ּ ּ ּכִ ּוְבִגין ָדא ְצלֹוָתא , ָ ּ
ֲחִרית חֹוָבה   .ַּעְרִבית ְרׁשותְּד, ְּדׁשַ

יֵבנו ּכִ ַעְרִבית ִאיהו ַהׁשְ ּּבְ ָגלוָתא, ּ א ּבְ ין ְדרֹוֵעי ַמְלּכָ ִכיַבת ּבֵ ִּדׁשְ ּ ד ֵייֵתי ַצְפָרא. ּ יה , ּכַ ֶּפַסח ָאִחיד ּבֵ ּ
יִמיָנא ָמאָלא ְדִיְצָחק. ּבִ ְדרֹוָעא ׂשְ ֵרי, ֲּאָבל ּבִ ר)בראשית כד(. ִּתׁשְ ָלה ְלַדּבֵ ּ ַוְיִהי הוא ֶטֶרם ּכִ ה ִרְבָקה ּ  ְוִהּנֵ
ִּמן ָגלוָתא, יֹוֵצאת ְטָרא ְדִדיָנא. ּ ּוְבִגין ְדָלא ַנְפֵקי ִמּסִ ּ ל ֶאת ָיָדיו)בראשית מח(ַיֲעֹקב , ּ ּכֵ ִוי ׁשֹור ,  ׂשִ ְּוׁשַ

יִמיָנא ָמאָלא, ּבִ ׂשְ ּוְבִגין ָדא . ַאְרֵיה ּבִ ב ִליִמיִני)תהלים קי(ּ ָּדא ַצִדיק,  ְנֻאם ְיָי ַלאדֹוִני ׁשֵ ֳּקְבֵליה ָל, ּ
ן יֹוֵסף יַח ּבֶ ב ִליִמיִני, ָמׁשִ ְּדרֹוָעא ְדַאְבָרָהם, ְּוָאַמר ֵליה ׁשֵ ָמֵעאל, ּ ָגלוָתא ְדִיׁשְ ּּבְ ית אֹוְיֶביך , ּ ַָעד ָאׁשִ

  .ֲָהדֹום ְלַרְגֶליך



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

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

ַההוא ִזְמָנא ָרֵאל, ּּבְ ִּיְתַער רוַח ְיֵתיָרה תֹוֶסֶפת ַעל ִיׂשְ פֹוך ֶאת רוִחי  )יואל ג(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּּ ֶּאׁשְ ְ ּ
ר ׂשָ ל ּבָ ָרֵאל ֵמאוִמין ְדָעְלָמא, ַעל ּכָ ְּוֶיֱהִוי ַנְייָחא ְלִיׂשְ ת.  ְונֹוַח ֵמאֹוְיֵביֶהם)אסתר ט(, ּ ּבָ ַגְווָנא ְדׁשַ , ּּכְ

ת ּבָ ׁשַ ר ָנׁש ֶנֶפׁש ְיֵתיָרה ּבְ ּבַ ְּדִאתֹוָסף ּבְ ה ַנְייָחא, ּ ֶנֶפׁש ְיֵתיָרה , ְּוִאית לֹון ּבָ ְּדִאיִהי , ִאית לֹון ַנְייָחאִאי ּבְ
א רוָחא ְדִאיהו ְדכוָרא, ּנוְקּבָ ן ּבְ ּכֵ ל ׁשֶ ּּכָ ּ ּ ּ ּ.  

 
  



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

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

 ] בשנה327יום [סדר הלימוד ליום ב אלול 
ֲחָדא, ְוַתָנִאים ַוֲאמֹוָרִאים ָרֵאל ּכַ ת ְלָכל ִיׂשְ ּבָ ׁשַ ר ָנׁש. ַחד ִאיִהי, ֶנֶפׁש ְיֵתיָרה ּבְ ִּאיהו , ֲאָבל ְלָכל ּבַ

פום ְּוֹאִליְפָנא ִמַקל ָוחֹוֶמר ְדִתיוְבָתא.  עֹוָבדֹויּּכְ ּ ֲחָדא, ּ ָרֵאל ּכַ ְלהו, ְּדָכל ִיׂשְ ָכל ִזְמָנא ְדַחְזִרין ּכֻ ּּבְ ּּ ,
ֵלי ָכל ָקְרֵאנו ֵאָליו)דברים ד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ִמְתַקּבְ ְיָי ֱאֹלֵהינו ּבְ ּ ּכַ ם ְיָי מוְכָתר ָעַלְייהו , ּ ְּדׁשֵ ּ ּּ
ִכְתֵריה ֶתר ֶעְליֹון, ּּבְ ְּדִאיהו ּכֶ ָרֵאל. ּ ָמה ְיֵתיָרה ְדָכל ִיׂשְ ְּוַהאי ִאיהו ְנׁשָ ת ְויֹוִמין ָטִבין, ּ ּבָ ׁשַ ּוְבִגין ָדא . ּבְ ּ

ָכל יֹוִמין ינו ּבְ ַּתּקִ ד, ּ ם ְידֹוָ ׁשֵ ְרָכאן ִדְצלֹוִתין, ְּלִמְחָתם ּבְ ְּדִאיהו חֹוָתם ְדָכל ּבִ ּ ּ ָלא , ּ ְּוָלא ַאְמִרין מוַסף ּבְ
ֶתר ת. ּכֶ ּבָ מוָסף, ּוְבׁשַ ינו ְלֵמיַמר ּבְ ַּתּקִ ּ ֶתר ִיְתנו ְלך ְיָי ֱאֹלֵהינו, ּ ּּכֶ ָּ ּ.  

ָרֵאל פום ַדְרָגא ִדיֵליה, ָּהִכי ָנִחית ֵליה ֶנֶפׁש ְיֵתיָרה, ֲאָבל ְלָכל ַחד ִמִיׂשְ ּּכְ ּ ּ ָיֲהִבין , ִּאי הוא ָחִסיד. ּּ
ֵּליה ֶנֶפׁש ְיֵתיָרה ִמִמַדת ֶחֶסד פו, ּּ ּם ַדְרָגא ִדיֵליהּּכְ ּ ִּאי ִאיהו ִגּבֹור. ּּ , ָּיֲהִבין ֵליה ֶנֶפׁש ְיֵתיָרה, ְיֵרא ֵחְטא, ּ

ִּמִמַדת ְגבוָרה ּּ ְּוִאי ִאיהו ִאיׁש ָתם. ּ ִּמִמַדת ֱאֶמת, ָּיֲהִבין ֵליה ֶנֶפׁש ְיֵתיָרה, ּ ְּוֶנֶפׁש ְיֵתיָרה ָדא ַמְלכות. ּ ּ ,
ר ְסִפיָראן ִליָלא ֵמֶעׂשֶ ר ָנׁש,ְּדִאיִהי ּכְ ּ וְכפום ִמָדה ְדּבַ ּ ּ ָרֵאל. ּ יא ִיׂשְ ָחְכָמה, אֹו ָחָכם, ִאם ָנׂשִ , אֹו ֵמִבין ּבְ

תֹוָרה יה, ּאֹו ּבַ ְּדִאְתַמר ּבֵ ל וְמִליָצה)משלי א(, ּּ ִביִאים. ּ ְלָהִבין ָמׁשָ ּנְ תוִבים, אֹו ּבַ ּכְ ָּהִכי ָיֲהִבין ֵליה . ּאֹו ּבַ
  .ֶּתר ַמְלכותְּדִאְתְקִריַאת ּכֶ, ֶנֶפׁש ְיֵתיָרה

ים ְלָכל ָאָדם, ְוִאי ָחָכם ָמה ְדאֹוִקיְמָנא ַהַמְחּכִ ּּכְ ְּדִאְתַמר , ּ יָת)תהלים קד(ּ ָחְכָמה ָעׂשִ ָלם ּבְ ָיֲהִבין , ּ ּכֻ
ֵּליה ֶנֶפׁש ְיֵתיָרה ִמַתָמן ּ אֹוַרְייָתא. ּ ְּוִאם הוא ֵמִבין ָדָבר ִמתֹוך ָדָבר ּבְ ּ ְּ יָנהָּיֲהִבין ֵליה ֶנֶפׁש ְיֵתיָר, ּ . ה ִמּבִ

תוִבים ְנִביִאים וַבּכְ ְּוִאם הוא ָחָכם ּבַ ּ ַצח ְוהֹוד, ּ ְּוִאי ִאיהו ַצִדיק ָגמור ְדָנַטר . ָּיֲהִבין ֵליה ֶנֶפׁש ְיֵתיָרה ִמּנֶ ּ ּ ּּ
ִרית ת, אֹות ּבְ ּבָ ּאֹות ְתִפיִלין, אֹות יֹוִמין ָטִבין, אֹות ׁשַ ָּיֲהִבין ֵליה ֶנֶפׁש ְיֵתיָרה ִמַצִדיק, ּ , ְבָכל ֲאָתרּו, ּּ

ֶּנֶפׁש ְיֵתיָרה ִמַמְלכות ּ.  

  א''ג ע'' רמדף
ל ִמדֹות ִאֵלין ר ָנׁש ִמּכָ ְּוִאי ִאיהו ּבַ ּ ד, ּ ם ְידֹוָ ׁשֵ ֶתר ּבְ ד , ָּיֲהִבין ֵליה ּכֶ ידֹוָ ֱּאֹלֵהינו ) א''ג ע''דף רמ(ּכַ

ָכל ָקְרֵאנו ֵאָליו ד. ּּבְ ידֹוָ ֵּמָעְלָמא ִדְדכוָרא. ֵאין ָקדֹוׁש ּכַ ּיהו ִתְפֶאֶרתְּדִא, ּ ֶכֶתר ִעָלָאה, ּ ֶּמֶלך מוְכָתר ּבְ ּ ּ ְ ,
ִכיְנֵתיה ׁשְ ְּדָבה ִיְמלֹוך ּבִ ּ ּּ ָמה ְיֵתיָרה. ְּדִאיִהי ֶנֶפׁש ְיֵתיָרה, ְ ְּדִאְתַמר , ּרוַח, ה''ְיהֹוָ, ְוֶכֶתר ְנׁשָ  )יואל ג(ּ

ר ׂשָ ל ּבָ פֹוך ֶאת רוִחי ַעל ּכָ ֶּאׁשְ ְ ִליל י, ּ ֵּעיָלא ְלַתָתאְסִפיָראן ֵמ' ְּוִאיהו ּכָ ַגְווָנא ָדא, ּ ' ה. ָחְכָמה' י: ּּכְ
יָנה ית ְסִפיָראן' ו. ּבִ ִליל ׁשִ ד ֱאֹלֵהינו' כ. ַּמְלכות' ה. ֵמֶחֶסד ַעד ְיסֹוד, ּכָ ידֹוָ יה, ִּמן ּכַ ֶתר ַעל ֵריׁשֵ . ּּכֶ

ת ּבָ יֹום ׁשַ ָמה ְדִאתֹוְסָפא ּבְ ְּוַהאי ִאיהו ְנׁשָ ּ ּ.  

ּוְבִגין ְדִעַלת ָהִעלֹות ּ ּ ֶתר, ּ ַהאי ּכֶ ה ּבְ ּמוְפֶלא וְמכוּסֶ ּ תֹות ְוָיִמים טֹוִבים, ּ ּבָ ׁשַ ה ּבְ ם ְיהֹוָ ׁשֵ ט ּבְ ְּוִאְתָפׁשַ ּ ,
ֵּלית ׁשוְלָטנוָתא ְלָסָמֵאל וְלָנָחׁש וְלָכל ְמָמָנן ִדיֵליה ּ ּ ּ ּ ְלָטנוָתא ַלֵגיִהָנם, ּ ְּוֵלית ֵליה ׁשֻ ּ א , ּ יׁשָ א ּבִ ּנוְקּבָ

ְר, ְּדָסָמֵאל ָּיין ִדיֵליהְוָלא ְלַמׁשִ א, ּ ְרָייָתא ְדַמְלּכָ ְלהו ִמְתַטְמִרין ִמן ֳקָדם ַמׁשִ ּּכֻ ּּ ּ ַגְווָנא ְדִיְתָטְמָרן אוִמין , ּ ּּכְ ּּ
ּעֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ְדָעְלָמא יָחא, ּּ ד ִיְתְגֵלי ְמׁשִ ְמָערֹות צוִרים )ישעיה ב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּּכַ ּ וָבאו ּבִ ּ ּ

ָלִעיםּ ו)ישעיה ז(   .ִבְנִקיֵקי ַהּסְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגלו, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]12דף [ -ָתא ּבְ

ָּקמו ַתָנִאין ַוֲאמֹוָרִאין ָרֵאל, ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא, ְּוָאְמרו, ּ ִקיל ְלָכל ִיׂשְ ַּאְנְת הוא ׁשָ ל ִמדֹות , ּ ְּממוֵלא ִמּכָ ּ
ְרָייא, ָטִבין ך ׁשַ ְַוַדאי ּבָ יה, ּ ַּההוא ְדִאְתַמר ּבֵ ּ ד ֱאֹלֵהינו)שמואל א ב(, ּּ ידֹוָ ל . ּ ֵאין ָקדֹוׁש ּכַ ֶתר ַעל ּכָ ַּאְנְת ּכֶ

ָרֵאל ר ָנׁש, ַחד ְוַחד ִמִיׂשְ ְלֶתך ּבַ י ֵאין ּבִ ָּכִ ֶתר ָעָלך, ּ ְִדְיֵהא ּכֶ יא, ּ ְוָלא , ְוָלא ֵמִבין, ְוָלא ָחָכם, ָלא ָנׂשִ
ִדיוְקָנא. ְְוָלא ֶמֶלך, ְּוָלא ַצִדיק, ְוָלא ָנִביא, ְּוָלא ָתם, ְּוָלא ִגּבֹור, ָחִסיד ַּאְנְת הוא ּבְ ּּ ִריך ּ א ּבְ ְ ְדקוְדׁשָ ּ
ִדיוְקָנא ַדֲאבוִהי, ּהוא ָרא ּבְ ּּבְ ּ ּ ָרֵאל, ּ ַגְווָנא ְדִיׂשְ הֹון, ּּכְ ְּדִאְתַמר ּבְ ִנים ַאֶתם ַלְיָי ֱאֹלֵהיֶכם)דברים יד(, ּ . ּ ּבָ

ִלים ִפקוִדין ְדָמאָרך ְַאׁשְ ּ ּ ְְדֵלית ִפקוִדין ֵמִאֵלין ִדיָלך, ּ ּ ּ ּּ יה קו, ּ ְּדָלא ִיְתַעֵטר ּבֵ ּ ּ ִכיְנֵתיה ּ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ְּדׁשָ ּ ּּ ְ

ֵּעיָלא ְוַתָתא ֶכֶתר ִעָלָאה, ּ ָכל ִמָדה וִמָדה, ּּבְ ּּבְ ּ ּ.  

ְּדַכד ֲהָוה ָקֵרי ְלֻכְלהו, ַּתָנִאין ַוֲאמֹוָרִאין, ָּפַתח ְוָאַמר ָכל ִזְמָנא, ּּ ְכַלל ִעְמהֹון ּבְ ְמעֹון ּבִ י ׁשִ ָאֹמר , ְּלַרּבִ
ְחָנא, לֹון ּבַ פום ְנִדיבות ִדְלכֹון, ּ ְלכוֲאָנא ְמׁשַ ּּכְ ּ ֵני ְנִדיִבים ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב, ּ ְּדַאתון ּבְ ּ ֵלית ַמאן . ּּ

ָחא ְלכֹון ּבְ ָלה ַעד ֵאין סֹוף, ֶּאָלא ָמֵרי ָעְלָמא, ְּדָיִכיל ְלׁשַ ְּדֲאִפילו אֹוַרְייָתא ּכֻ ּ ּּ כו ִהיא ַתְלָיא, ּ ּּבְ ַגְווָנא . ּ ּכְ
א ְּדִאְתַמר ּבְ י ָים)איוב יא(, ֹוַרְייָתאּ ה ֵמֶאֶרץ ִמָדה וְרָחָבה ִמּנִ ּ ַארוּכָ ּ ַבח ִדיְלכו, ּ ָּהִכי ׁשֶ כו. ּ ֲּאָבל ִיְתַקֵיים ּבְ ּ ,

י ַּמה ְדִאְתַקָיים ּבִ יָקָרא ְדַאֲהֹרן ָאִחי, ּ ַּדֲחֵדיָנא ּבִ ָמה ְדאֹוְקמוָה, ּ ּּכְ ְגדוַלת ָאִחיו, ּ ַמח ּבִ ׂשָ ַּהֵלב ׁשֶ ּ ׁש , ּ ִיְלּבַ
  .ִּרים ְותוִמיםּאו

תֹות ְוָיִמים טֹוִבים, ְוַתָנִאין ַוֲאמֹוָרִאין ּבָ ל מוָסִפין ְדׁשַ ּּכָ ֶתר, ּ יה ּכֶ ל מוַסף ְדַאְמִריָנן ּבֵ ּּכָ ּ ֵמָהָכא , ּ
ְתמֹוְדִעין ָרֵאל. ִּאׁשְ ֵריָחא , ֵּריָחא ִדְלהֹון, ְּוָכל ְצלֹוִתין ְדִיׂשְ ּ ְדֹמר וְלבֹוָנה ְוָכל )שיר השירים ג(ּכְ ַאְבַקת ּ

ַאר יֹוִמין, רֹוֵכל ׁשְ תֹות ְוָיִמים טֹוִבים. ּבִ ּבָ ׁשַ ִמים, ֲאָבל ּבְ ׂשָ ל ִמיֵני ּבְ יב ָעֵליה ִמּכָ   .ָּחׁשִ

ִגין ִדְביֹוִמין ָטִבין ל ַאְבַקת רֹוֵכל, ּּבְ יה, ַּסְלִקין ִמּכָ ְּדִאְתַמר ּבֵ ּ ַוֵיָאֵבק ִאיׁש ִעמֹו)בראשית לב(, ּּ ּ .
ִּדְצלֹוָתא ְדִאיִהי  ִּאְתֲאָבק ִעָמה ָסָמֵאל, ְּפִגיָמהּ ַההוא ְפִגימו ַדֲעֵביָרה, ּ ְּלַאָגָחא ִעֵמה ּבְ ּ ּ ּּ ּ ַההוא ָאָבק , ּ ּּבְ

ַמָיא, ְּדָדא   .ְוָדא ָסִליק ַעד ׁשְ

ְרָיין ְדחֹוִבין , ְּלאֹוְלָפא ְזכוָתא ַעל ְצלֹוָתא, ָּאָבק ְדַיֲעֹקב ַכָמה ַמׁשִ ּּבְ ּ ּ ְדִאיּנון )א דזכוון''ד(ּ  )א חילין''ס(ּ
ְרָיין ין ִעֵמיה, ֲּחִביִלין וַמׁשִ ׁשִ ּנְ ְּדִמְתּכַ ְּלאֹוְלָפא ְזכו ָעָלה, ּּ ְּוָאָבק ַדְרָגא ְדָסָמֵאל. ּ ְרָיין , ּּ ַכָמה ַמׁשִ ָּסִליק ּבְ

ְּדִאְקֵרי ֻסָלם ְדַיֲעֹקב, ְּוָדא ְצלֹוָתא ְדַעְרִבית, ְּלאֹוְלָפא חֹוִבין ָעָלה, ְּדחֹוִבין ְּדָבה , ּּ ה )אשית כחבר(ּ  ְוִהּנֵ
ִּאֵלין ְדַסְלִקין חֹוִבין. ַמְלֲאֵכי ֱאֹלִהים עֹוִלים ְויֹוְרִדים ּבֹו ְּוַנְחֵתי ַזְכָוון ְתחֹוַתְייהו, ּּ ּ ְּוִאֵלין ַסְלִקין ַזְכָוון, ּ ּ ,

ְּוַנְחִתין חֹוִבין ְתחֹוַתְייהו ּ ַכָמה ְקָרִבין. ּ ִפיִלין לֹון ּבְ ּוַמׁשְ ּ ּ.  

ְּדִאיּנון ָמאֵרי ְת ּ ל תֹוָרה, ִריִסיןּ ִמְלַחְמָתה ׁשֶ ּּבְ ְתַמע ְקָרָבא ְלטוִרין ַרְבְרִבין, ּּ ַּעד ְדִיׁשְ ְּדִאיּנון ַאְבָרָהם , ּּ ּ
ְמעו ָהִרים ֶאת ִריב ְיָי)מיכה ו(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב ְוַהאי . ִּריב ְדאֹוַרְייָתא. ִּריב ִדְצלֹוָתא. ּ ׁשִ

ַחר, ּא ְדַעְרִביתְּקָרָבא ִדְצלֹוָת ן ַגְמִליֵאל אֹוְקָמה. ַעד ֲעלֹות ַהׁשָ ְּדַרּבָ ַחר, ּּ ִּדְתִפַלת ַעְרִבית . ַּעד ֲעלֹות ַהׁשַ ּ
ל ַהַלְיָלה ְּזָמָנה ּכָ ֶּאָלא ְדֲחָכִמים ָעְבדו ָגֵדר ַעד ֲחצֹות, ּ ּ ּ ּ.  

ַחר ּוְבִגין ָדא ַוֵיָאֵבק ִאיׁש ִעמֹו ַעד ֲעלֹות ַהׁשָ ּ ּ ּ ַחר, ּ יעוָרה ַעד ּבֶֹקר . ְּצלֹוָתא ְדַעְרִבית. ַמאן ׁשַ ְּדׁשִ ּ ּ
עֹות , ְּדַאְבָרָהם ע ׁשָ ּבֶֹקר)בראשית כב(ְּדִאיִהי ַאְרּבַ ם ַאְבָרָהם ּבַ ּכֵ ֲעָתא ַקְדָמָאה. ּ ַוַיׁשְ ֵריׁש ׁשַ סֹוף , ּבְ ּבְ

ַחר ְּדַתָמן ,  ֶנַצח ַיֲעֹקב)דאיהו(, ַּהׁשַ ּ ַלְמַנֵצַח ַעל ַאֶיֶלת ַה)תהלים כב(ּ ַחרּ ְּדָנַגע , ְּלַנְטָלא נוְקָמא ִמָסָמֵאל, ּׁשַ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]13דף [ -ּ

ָמאָלא ְדַיֲעֹקב ָיֵרך ׂשְ ּּבְ ְּדִאיהו הֹוד, ְ ְּדֵביה ִאְתַמר , ּ ּ ל ַהיֹום ָדָוה)איכה א(ּ ּ ְנָתָנִני ׁשֹוֵמָמה ּכָ ְטָרא , הֹוד, ּ ִמּסִ
ָאה, ְּדהֹוד א ֲחֵרָבה ִויֵבׁשָ, ֶּאֶלף ֲחִמיׁשָ י ַמְקְדׁשָ ְתָאַרת ּבֵ ִּאׁשְ   .הּ

ְמעֹון י ׁשִ ְָדא הֹוד ִדיָלך ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא, ָאַמר ַרּבִ ּ ְּדֵביה ַאְנְת ָחֵרב, ּ ּ ָמאָלא, ּ בוָאה ִדיָלך ִמׂשְ ִּמּנְ ְ ּ ּ ,
ּוְבִגין ְדַאְנְת  ּ ה ְדִאיהו ֶנַצח)ישעיה סג(ּ ּ מֹוִליך ִליִמין ֹמׁשֶ ּ ְחִרין, ְ א ְדׁשַ ָּפַתח , ּ ַאֶיֶלת ַאָהִבים)משלי ה(, ֵּריׁשָ

ַחרָּד ִּוד ַלְמַנֵצַח ַעל ַאֶיֶלת ַהׁשַ ְּדֵביה ֵייֵתי ָמאֵרי ַנְצָחן ְקָרַבָייא, ּּ ּ ְחִרין. ּ ּוְבִגין ְדֶנַצח ְוהֹוד ְתֵרין ׁשַ ּ ּ ,
ְחִרין ׁשַ ַמע ּבְ ַמְתִניִתין ֵמֵאיָמַתי קֹוִרין ֶאת ׁשְ ּאוְקמוָה ּבְ ַחר, ּ ׁשַ ְחִרין ְתֵרין. ְּוָלא ָאַמר ּבַ ׁשַ ֶּאָלא ּבְ ּ.  

  ב''ג ע''רמ דף
ְייהו יִחין ִיְתֲערון ְלַגּבַ ּוְתֵרין ְמׁשִ ּ ן ָדִוד, ּּ יַח ּבֶ ּבֶֹקר ְדַאְבָרָהם, ָלֳקֵבל ֶנַצח, ָּמׁשִ ר ּבַ ֲּהָדא הוא , ְּוִאְתְקׁשַ

ִּדְכִתיב יִמיְנך ֶנַצח) ב''ג ע''דף רמ( ְנִעימֹות )תהלים טז(, ּ ְגבוָרה. ָּבִ ן ֶאְפ, ּהֹוד ּבִ יַח ּבֶ ְּדֵביה ָמׁשִ ַרִים ּ
ֶאְמָצִעיָתא. ָאִחיד ְּדַדְרָגא ִדיָלך ִתְפֶאֶרת, ַּאְנְת ּבְ ְ ּ ך ַעמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ּ ר ּבָ ְּדִאְתְקׁשַ ּ ּּ ִויסֹוד ַחי ָעְלִמין . ְ

ַדְרָגא ִדיָלך ְּבְ ּ ָיִמין. ּ ים ַיְדִרים, ְּוָחְכָמה ּבַ ָמאָלא. ָהרֹוֶצה ְלַהְחּכִ יר, ּוִביָנה ִלׂשְ   .ּ ַיְצִפיןָהרֹוֶצה ְלַהֲעׁשִ

ך ת ַגּבָ ׁשֶ ְִאיִהי ַהּקֶ ִכיְנָתא, ּ א ִדׁשְ ְּוַהאי ִאיהו ְלבוׁשָ ּ ּ א ְדַצִדיק. ּ ְּלבוׁשָ ּ ת, ּ ׁשֶ ִרית ַהּקֶ ְּוִאיהו . ְּדִאְתְקֵרי ּבְ
ת ּבָ ְּואֹות ְתִפיִלין, ְואֹות יֹום טֹוב, אֹות ׁשַ ִרית ִמיָלה, ּ ִריך הוא. ְואֹות ּבְ א ּבְ ְּוָאַמר קוְדׁשָ ְּדָלאו ַמאן , ְּ

ַהאי אֹות ים ּבְ ַמְרָאה ָדא, ִּאיהו ָרׁשִ ָּלא ֵייעול ּבְ ֵחֶדר ָדא, ּ ְּוַהאי ִאיהו ַמֵטה. ּּבְ ְּדַעמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא , ּ ּ ּּ
ַלֵפי ֶחֶסד ַלַצִדיִקים ְגמוִרים יה ּכְ ַּמֵטה ּבֵ ּ ּ ּּ ח, ְלֵמיַהב לֹון ַזְכָוון, ּ ְרָכאן ִדְצלֹוָתא''ּבְ ַל. ּי ּבִ ּוַמֵטה ּכְ ֵּפי חֹוָבה ּ

יַעָייא ְגבוָרה ְלִדיָנא, ְּלַרׁשִ פום עֹוָבֵדיהֹון, ְּלֵמיָדן לֹון ּבִ ינֹוִנִים. ּּכְ ּוְבַעמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ַמֲאִריך ַעל ּבֵ ְ ּ ּ ּ .
  .'ְּוַהאי ִאיהו ש

ת ְּתַלת ַגְווִנין ְדֶקׁשֶ ּ ת, ּ ׁשֶ ִרית ַהּקֶ ת ְיִחיָדה, אֹות ּבְ ָתא, ּבַ ת ַמְלּכְ ּבָ ית ַדְרִגיןְוִאי. ׁשַ ּת ָלה ׁשִ ּ ְּתחֹות , ּ
ּׁשוְלָטנוָתא ה, ּ ת ְיֵמי ַהַמֲעׂשֶ ׁשֶ ְּדִאיּנון ׁשֵ ּ ְמַטְטרֹון, ּ ְּדָעַלְייהו ִאְתַמר. ִּדְכִליָלן ּבִ ּ ת ָיִמים )שמות כג(, ּ ׁשֶ  ׁשֵ

יך ה ַמֲעׂשֶ ַָתֲעׂשֶ ת ְיִחיָדה. ּ ד, ֲאָבל ּבַ ת ַלְידֹוָ ּבָ ה ְמָלאָכה יוָמ, ׁשַ ה ּבָ ָּהעֹוׂשֶ   .תּ

אֹות ה ה ִאְתְקֵרי ּבְ ְטָרא ָדא. 'ְיהֹוָ ּוִמּסִ ְּדִאיהו ה. ו ִליִמיָנא''יד, ּ ִלימו ִדיֵליה' ּ ּׁשְ ּ ְוָהִכי ְלָכל ִסְטָרא . ּ
ית ִסְטִרין ׁשִ ַצִדיק ַחי ָעְלִמין, י ַאְתָוון''ִּאיּנון ח. ודי, דיו, יוד, ויד, דוי, ידו, ּבְ ִּדְכִליָלן ּבְ ְוִאיִהי . ּ

ָכל ִסְטָראְרִביִעית ַה   .ִהין ּבְ

ָמא ְמֹפָרׁש, א''ְוִאיִהי ֵה ְטָרא ִדׁשְ ֶחֶסד''יֹו. ו''א ָוא''ד ֵה''יֹו, ִּמּסִ ְגבוָרה''ֵה, ד ּבְ ִתְפֶאֶרת''ָוא, ּא ּבִ . ו ּבְ
ְלָטא ַהאי ט ד ׁשַ ִעים ְמָלאכֹות ָחֵסר ַאַחת, ל''ּכַ ם , ְּוִאְתְקִריאו ָאבֹות ְמָלאכֹות. ָּאְסרו ֲחָכִמים ַאְרּבָ ַעל ׁשֵ

ְּדִאיּנון ָלֳקֵבל ֲאָבָהן ִליט ָעַלְייהו ט, ּ ְּדׁשָ ִעים ָחֵסר ַאַחת, ל''ּ ְּדִאיהו ַאְרּבָ ּ.  

ִעים ְמָלאכֹות ָחֵסר ַחד ּוְבִאֵלין ַאְרּבָ ָרה ַמְלִקיֹות ָלָאָדם, ּ ָרה ְלַחָוה. ָלָקה ֲעׂשַ ָחׁש. ַּוֲעׂשַ ָרה ַלּנָ . ַוֲעׂשַ
ָעה ְלַאְרָעא ּוְבִגין ְד. ְוִתׁשְ ת ְדִאיהו ה''טּ ּבָ ׁשַ ְלָטא ּבְ ּל ׁשַ ת', ּ ּבָ ׁשַ ט''ְוַהאי ט. ֵאין לֹוִקין ּבְ ל ''ּל ָלאו ִאיהו ּכְ

ְטָרא ְדֶעֶבד ְמַטְטרֹון, ְּדחֹול ִעים ְמָלאכֹות ָחֵסר ַאַחת. ִּמּסִ ֵּהם ַהזֹוֵרַע ְוַהחֹוֵרׁש ְוכו, ְוַאְרּבָ ּ'.  



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

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

ִכיְנָתא ִאְתְקֵרי ֶאֶר, ָסָבא ָסָבא ִריך הואץ ְד''ּׁשְ א ּבְ ּקוְדׁשָ  ְוָהָאֶרץ )ישעיה סו(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְּ
ְטָרא ְדֶחֶסד ִאְתְקִריַאת ַמִים. ֲהדֹום ַרְגָלי ְטָרא ִדְגבוָרה ִאְתְקִריַאת ֵאׁש. ִּמּסִ ּוִמּסִ ּ ְטָרא ְדַעמוָדא . ּ ּוִמּסִ ּ ּּ

ְּדֶאְמָצִעיָתא ַאִויר ַּקְרַקע ְלֻכְלהו, ְוִאיִהי ֶאֶרץ. ּ ּ.  

ִכיְנָתאּו ׁשְ ָטא ּבִ ְמָתא ְיֵתיָרה ִאְתַפׁשְ ְּבִגין ְדִנׁשְ ּ ּ ָתא, ּ ת ַמְלּכְ ּבָ ה , ְּדִאיִהי ׁשַ ְּדִאְתַמר ּבָ  )תהלים קג(ּּ
ָלה ּכֹל ָמׁשָ ּוַמְלכותֹו ּבַ ם ִאיִהי ַמְלכות, ּ ִּמׁשָ ְלָטנוָתָהא ַעל ַאְרָעא, ּ ְּדׁשָ  )וטורין ואבנין(. ְּוַעל ִאיָלִנין וְזָרִעין, ּ

ְּבִגין ְדִאיָלָנא ְדַחֵייּו ּ ת, ּ ּבָ ְמָתא ְיֵתיָרה ִדְבׁשַ ְּדִהיא ִנׁשְ ה תֹוָלִדין ִדיָלה, ּ ּּבָ ּ ְּדִאיִהי , ִאית ַנְייָחא ְלַאְרָעא, ּּ
ִכיְנָתא   .ּׁשְ

ַאְרָעא ַטת ּבְ ִכיְנָתא ִעָלָאה ִאְתַפׁשְ ּוְבִגין ִדׁשְ ּ ּּ ּ ה , ּ ְּדִאְתַמר ּבָ ּ ָפָרה ֲאדוָמה ְת)במדבר יט(ּּ ּ ר ֵאין ּ ִמיָמה ֲאׁשֶ
ר ֹלא ָעָלה ָעֶליָה עֹול ה מום ֲאׁשֶ ּּבָ ׁשֹור, ּ ה ּבַ ת ֲחִריׁשָ ּבָ ׁשַ ָּאסור ַלֲחרֹוׁש ּבְ ְּדִאְתַמר . ּ י )תהלים קכט(ּ ּ ַעל ַגּבִ

ים ְטָרא ִדְגבוָרה. ָּחְרׁשו חֹוְרׁשִ ִכיְנָתא ַתָתָאה ִאיִהי ָפָרה ֲאדוָמה ִמּסִ ּוׁשְ ּ ּ ּּ ּ ּ ְּדִאיהו , ְּטָרא ְדֶחֶסדִמּסִ, ְּתִמיָמה. ּ ּ
ַּדְרָגא ְדַאְבָרָהם יה , ּּ ְּדִאְתַמר ּבֵ ְ ִהְתַהֵלך ְלָפַני ְוְהֵיה ָתִמים)בראשית יז(ּּ ה מום. ּ ר ֵאין ּבָ ֲּאׁשֶ ְטָרא , ּ ִמּסִ

ְּדַעמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ּ ר ֹלא ָעָלה ָעֶליָה עֹול. ּּ ִכיְנָתא ִעָלָאה ְדִאיִה, ֲאׁשֶ ְטָרא ִדׁשְ ִּמּסִ ּּ ֲאָתר , ּי ֵחירוּ ּבַ
ְלָטא  ֵרב יוָמת)במדבר א(ְּדִאיִהי ׁשַ ּ ְוַהָזר ַהּקָ ְלָטָאה, ּ ֵּלית ְרׁשו ְלִסְטָרא ַאֲחָרא ְלׁשַ ָטן, ּ ְוֹלא , ֹלא ׂשָ

ִחית ְּוֹלא ַמְלָאך ַהָמְות, ַמׁשְ ם, ְ ְטָרא ְדֵגיִהּנָ ְּדִאיּנון ִמּסִ ּ ּ.  

ּוְבִגין ָדא יֹוִמין ְדחֹול, ּ ָרֵאלַאְמִרין ִי, ּּבְ ה )תהלים עח(, ׂשְ ִחית ְוִהְרּבָ ּ ְוהוא ַרחום ְיַכֵפר ָעֹון ְוֹלא ַיׁשְ ּ ּ
יב ַאפֹו ְוגֹו ִגין ִדְביֹוִמין ְדחֹול. 'ְּלָהׁשִ ּּבְ ִאֵלין ְקִליִפין ְדִמיָתה ְדִדיָנא, ּ ת ּבְ ׁשַ ִכיְנָתא ַתָתָאה ִאְתַלּבְ ּׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ .

ְייהו ַטת ִמּנַ ת ִאְתַפׁשְ ּבָ ּוְבׁשַ ּּ ִג, ּ ן יּבְ ּין ְדִאיָלָנא ְדַחֵיי ְדִאיהו ּבֶ ּ ּ ֵה, ו''יד, ד''ּּ ר ּבְ ַההוא ִזְמָנא . א''ִאְתַחּבָ ּּבְ
ְתַכַחת ְלֵה ְּוָכל ַמה ְדִאיהו ְתחֹוָתה, א''ַּנְייָחא ִאׁשְ ּ יה ְוהוא ַרחום, ּּ ְּוָלא ָצִריך ְלֵמיַמר ּבֵ ּ ּ ּוַמאן ִאיּנון . ְ א ''ס(ּ

ָרֵאל' ְּתחֹות י. )תחותה ִחיןְו. ִיׂשְ ַתּכְ ָרֵאל ִמׁשְ ָּכל ֲאָתר ְדִיׂשְ ְתַכח ְוַנְייָחא, ּ ְּנִטירו ִאׁשְ ּ.  

ּוְבִגין ָדא ַאְרָעא, ּ ה גומֹות, ָּאסור ִלֶמֱחַרׁש ּבְ ד ּבָ ּוְלֶמְעּבַ ּ א, ּ ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ִאילו ָעִביד ְפִגימו ּבְ ַּדֲהִוי ּכְ ּ ּ ּּ ּ ,
ִכיְנָתא ְּדִאיִהי ׁשְ ַתְמׁשָ. ּ ְּוָאסור ְלִאׁשְ ּ תּ ּבָ ׁשַ ֵכִלים ְדַאְרָעא ּבְ ַּוֲאִפילו ְלַטְלֵטל ֶאֶבן. ּא ּבְ ָעְלָמא. ּ ִלי ּבְ . ְוָלא ּכֶ

ִכיְנָתא ְדִאְתְקִריַאת ַאְבָנא ְזכו ִדׁשְ ִּדיֱהִוי ַנְייָחא לֹון ּבִ ּ ּ ה , ּּ ִּדְכִתיב ּבָ ר )בראשית כח(ּּ ּ ְוָהֶאֶבן ַהזֹאת ֲאׁשֶ
ְמִתי ַמֵצָבה ּׂשַ ְצלֹוָתא, ּ ָרֵאלֲעִמי. ּבִ ָעְלָמא, ָדה ִאיִהי ְלִיׂשְ ִּדְבִגיָנה ִאית לֹון ִקיוָמא ּבְ ּ ְּוָעֵליה ִאְתַמר. ּ ּ ,

ָרֵאל)בראשית מט( ם רֹוֶעה ֶאֶבן ִיׂשְ ְבָעה ֵעיָנִים)זכריה ג(. ּ ִמׁשָ ּ ֶאֶבן ָמֲאסו )תהלים קיח(,  ַעל ֶאֶבן ַאַחת ׁשִ
  .ַהּבֹוִנים

  א''ד ע'' רמדף
ּוְבִגין ָדא  ִרית עֹוָלם ְו)שמות לא(ּ ת ְלֹדֹרָתם ּבְ ּבָ ת ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהׁשַ ּבָ ָרֵאל ֶאת ַהׁשַ ְמרו ְבֵני ִיׂשְ ּׁשָ ּ ְָצִריך . ּ

ִדיָרָתם ים, ְּלַנְטָרא ָלה ּבְ ְּדָלא ִיְפקון ֵמְרׁשות ַהָיִחיד ֵלְרׁשות ָהַרּבִ ּ ּ ּּ ְּוַהאי ִאיהו ְדאוְקמוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין. ּ ּ ּ ּ ,
ת  ּבָ ֵהן ְּיִציאֹות ַהׁשַ ַתִים ׁשֶ ע) א''ד ע''דף רמ(ּׁשְ ּהֹוָצָאה ֵמְרׁשות ִלְרׁשות, ַאְרּבַ ְוַהְכָנָסה ָנֵמי ְיִציָאה ָקֵרי , ּ

ָרֵאל ְלַנְטָרא לֹון, ְּוִאיּנון ָסָמֵאל ְוָנָחׁש. ָּלה ִכיְנָתא, ְצִריִכין ִיׂשְ ְּדָלא ֵייְעלון ְלִדיָרה ִדׁשְ ּ ּ ְּדִאיִהי ְרׁשות , ּ ּ
יםַמאן ְר. ַּהָיִחיד ְפָחה זֹוָנה ִנָדה גֹוָיה. ּׁשות ָהַרּבִ ָּחָלָלה ׁשִ ְּרׁשות ְדָסָמֵאל ְוָנָחׁש, ּ ְבִעין ְמָמָנן ְדַעִמין, ּ ְּוׁשִ ּ .

  )כ רעיא מהימנא''ע(



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

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

י ְוכו)שיר השירים ה(, ָּפַתח ְוָאַמר אִתי ְלַגּנִ . ב''ע' נדפס בפרשת ויקרא דף ג. עד חלבי חסר', ּ ּבָ
ּוְבִחּבוָרא ַקְדָמ ִמי)א''א ע''בדף רמ(, ָאהּ ׂשָ ָמאָלא,  ָאִריִתי מֹוִרי ִעם ּבְ ַיְרָכא ׂשְ ָּאַכְלִתי . ְּדרֹוָעא ְיִמיָנא ּבְ
י ָרֵחל, ַּיְעִרי ִעם ִדְבׁשִ ִתיִתי ֵייִני ִעם ֲחָלִבי. ַיֲעֹקב ּבְ ַיְרָכא ְיִמיָנא, ׁשָ ָמאָלא ּבְ ְּדרֹוָעא ְיִמיָנא . ְּדרֹוָעא ׂשְ
ָמאָלא ַיְרָכא ׂשְ ָרֵחל. ִּאיּנון ֶחֶסד ִעם הֹוד, ּבְ ַמְלכות, ַיֲעֹקב ּבְ ַּעמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ּבַ ּ ּּ ָמאָלא . ּ ְּדרֹוָעא ׂשְ

ֶנַצח ַיְרָכא ְיִמיָנא ְגבוָרה ּבְ ּּבְ ּ.  

ֵני ִמדֹות ִדיֵליה ָהִכי ַּוֲאַמאי ׁשְ ּ ֶּאָלא ָרָזא ְדֵניָמא ָהָכא. ּ ׁשו  ּכֲֹהֶני)תהלים קלב(, ָּדִוד ָאַמר ָהָכא, ּ ּך ִיְלּבְ ָ

נו ֶּצֶדק ַוֲחִסיֶדיך ְיַרּנֵ ֵעי ֵליה ְלֵמיַמר, ְּוִאְתַמר ָהָתם. ָ ּוְלִוֶייך ִמּבָ ָּ ִריך הוא ָלאו ֹאַרח . ּ א ּבְ ָּאַמר קוְדׁשָ ְּ

ּנֹות ִמדֹוַתי ַתר ְדַזֵמיָנת ִלי, ְּלׁשַ ֶּאָלא ּבָ ּ ד ְרעוָתך, ּ ְִאית ִלי ְלֶמְעּבַ ַעל ַהַבִית ְּדַב, ּוֵמָהָכא אֹוִליְפָנא. ּ
א ִּדְמַזִמין ֲאִפילו ְלַמְלּכָ ּּ ד ְרעוֵתיה, ּ ִּאית ֵליה ְלֶמְעּבַ ּ ּוְבִגין ָדא אֹוְקמוָה. ּ ּ ִית , ּ ַעל ַהּבַ אֹוֵמר ָלך ּבַ ל ַמה ׁשֶ ְּכָ

ה חוץ ִמֵצא ֲּעׂשֵ ִפיר ִאיהו. ּ ל ָדא ְדָרָזא ָדא ׁשַ ְּוִעם ּכָ ּ ּ ִתיב , ּּ ִנ)מלאכי ג(ָהא ּכְ ּוְבָכל , יִתי ֲאִני ְיָי ֹלא ׁשָ
ד הֹון ֶאָלא ַלְידֹוָ ִתיב ּבְ ִנין ָלא ּכְ ָנא, ָּקְרּבְ ָקְרּבְ ֵמיה ּבְ י ַדְרִגין ִדׁשְ ּנֵ ֵּאיך ָיִכיל ְלֶמֱהִוי ִדְיׁשַ ּ ּ ּּ ְ.  

ִמי. יֹוֵצר אֹור: ָאִריִתי מֹוִרי, ֶּאָלא ׂשָ ָרֵאל: ָּאַכְלִתי ַיְעִרי. ַאֲהַבת עֹוָלם: ִעם ּבְ ַמע ִיׂשְ : יִּעם ִדְבׁשִ. ׁשְ
בֹוד ַמְלכותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד ם ּכְ רוך ׁשֵ ּּבָ ִתיִתי ֵייִני. ְּ מֹוַע: ׁשָ , ִּמן ַויֹאֶמר: ִעם ֲחָלִבי. ַּעד ַויֹאֶמר, ְוָהָיה ִאם ׁשָ

ְכרו דֹוִדים. ַאֲחרֹונֹות' ְוג, ִראׁשֹונֹות' ג: ִּאְכלו ֵרִעים. ַעד ֱאֶמת תו ְוׁשִ ּׁשְ ּ ְרָכאן ִדְצלֹוָתא: ּ ַאר ּבִ   .ּׁשְ

ּוְבִחּבוָרא ַקְדָמָאה ָנא, ּ ים ְוַעתוִדים ְוִעִזים, ִּסְתָרא ְדָקְרּבְ ָּפִרים וְכָבׂשִ ּ ּּ ר . ְּפֵני ׁשֹור', ִּאיּנון ד, ּ ְּפֵני ֶנׁשֶ
ֵני יֹוָנה', ְוגֹו ֵני ּבְ ֵתי תֹוִרים אֹו ׁשְ א, ּׁשְ ָמאָלא, ַאְרֵיה ָנִחית ְלַגֵבי ׁשֹור. ְְוָצִריך ְלָפְרׁשָ ְּדִאיהו ׂשְ ּ ,

ְגבוָרה ָרא ֶחֶסד ּבִ ְּלִאְתַקׁשְ ר. ּ י ֶנׁשֶ ַּדְרָגא ְדַיֲעֹקב. ָאָדם ָנִחית ְלַגּבֵ ּוְבִגין ָדא אֹוְקמוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין. ּּ ּ ּ ,
ּׁשוְפֵריה ְדַיֲעֹקב ׁשוְפֵריה ְדָאָדם ַקְדָמָאה ֲהָוה ּ ּ ּ ּ ָרֵאל. ּ ּוַמאן ָגִרים ְלִאְסַתְלָקא ְלִאְתְקֵרי ִיׂשְ ּ ּ ִּדְכִת, ּ , יבּ

ֶמך)בראשית לב( ָרֵאל ִיְהֶיה ׁשְ י ִאם ִיׂשְ ְמך ּכִ ָ ֹלא ַיֲעֹקב ֵיָאֵמר עֹוד ׁשִ א , ָ ר ְלַאְפְרׁשָ ָרֵאל ִעּקָ ִּדיֱהִוי ִיׂשְ
יַנְייהו   .)'א ובחבורא קדמאה סולת למנחה וכו''ז ע''רמ( )כ רעיא מהימנא''ע(. ּּבֵ

יִרית ָהֵאיָפה)ח''במדבר כ( יִרית ָהֵאיָפהֶּאָלא ֲע. ֲאַמאי,  ַוֲעׂשִ ָרֵאל, ׂשִ ֶנֶסת ִיׂשְ . ָלֳקֵבל ּכְ
ין יָרָאה ְדַדְרּגִ ְּדִאיִהי ֲעׁשִ ֵרין ְדרֹוִעין, ּ ין ּתְ ְוִאיִהי ֹסֶלת , ְּוִאְצְטִריָכא ְלִאְתָייֲהָבא ּבֵ

ּוְבִגין ְדִאיִהי ָנֲהָמא. ְוִאיִהי ָנֲהָמא, ָנֲהָמא ת ִמיִני, ּ ָּלא ִאְתְפַקד ַעל ָנֲהָמא ַדֲחֵמׁשֶ , ןּ
ְּדִאיִהי ִחָטה עֹוָרה, ּ יפֹון ְוכו, ּוׂשְ ִוי ְמָמָנא ָעַלְייהו. ְּמָמָנא ְדָעְלָמא', ְּוׁשִ ְּוָלא ׁשַ ֶּאָלא , ּ

ְלחֹודֹוי ִריך הוא ּבִ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ.  

  ב''ד ע'' רמדף
ּוְבִגין ָדא ַנֲהָמא, ּ ַאְרָעא, ַּמאן ִדְמַזְלֵזל ּבְ ֲּעִניוָתא ָרִדיף, ְּוָזִריק ֵליה ּבְ ְתֵריהּ . ּ ֲאּבַ

ְּוַחד ְמָמָנא ִאְתְפַקד ַעל ָדא ְתֵריה, ּ ְּוִאיהו ָרִדיף ֲאּבַ ְּלֵמיַהב ֵליה ֲעִניוָתא, ּ ְּוָלא ִיפוק , ּּ ּ
ְרָיין, ִמן ָעְלָמא ְַעד ְדִיְצְטִריך ָלּבִ ִתיב. ּ ּ נֹוֵדד הוא ַלֶלֶחם ַאֵיה)איוב טו(, ְּוָעֵליה ּכְ ּ נֹוֵדד . ּ

ְּוֵיַהך ִמַטְלֵט, ּהוא ַּלֶלֶחם ַאֵיה הוא, ְּוַגֵלי ֵמֲאָתר ַלֲאָתר, לְ ּ ַמאן ) ב''ד ע''דף רמ(ְוֵלית . ּ



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

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

ַגח ָעֵליה ְּדַיׁשְ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַאֵיה, ּ ַּמאן ִדְיַרֵחם ָעֵליה. ּ ח, ּ ּכַ ִגין ְדָלא ִיׁשְ ובחבורא (. ּּבְ

  )קדמאה אמר רעיא מהימנא מאן דמזלזלא

ּוְבִחּבוָרא ַקְדָמָארעיא מהימנא  ִפרוִרין ְדַנֲהָמא, ה ָאַמר ַרְעָיא ְמֵהיָמָנאּ ַּמאן ִדְמַזְלִזל ּבְ ּ ּ ,

ֲאָתר ְדָלא ִאְצְטִריך ְְוָזִריק לֹון ּבַ ּ ִפירוִרין ְדמֹוָחא. ּ ן ַמאן ִדְמַזְלֵזל ּבְ ּכֵ ל ׁשֶ ַּהאי ּכָ ּ ְּדִאיּנון ִטִפין ְדֶזַרע, ּ ּ ּּ ,
ַאְרָעא הֹון , ְּדָזִריק לֹון ּבְ ְּדִאְתַמר ּבְ ר ֶאת ַדְרּכֹו ַעל ָהָאֶרץ)ראשית וב(ּ ׂשָ ל ּבָ ִחית ּכָ י ִהׁשְ ּאֹו ְדָזִריק לֹון . ּ ּכִ

ִנָדה ַבת ֵאל ֵנָכר, ּּבְ זֹוָנה, אֹו ּבְ ְפָחה אֹו ּבְ ׁשִ ִפירוִרין ְדַנֲהָמא . אֹו ּבְ ן ַמאן ִדְמַזְלֵזל ּבְ ּכֵ ל ׁשֶ ן ְוּכָ ּכֵ ל ׁשֶ ְּוּכָ ּ ּ
ְּדִאיּנון קֹוֵצי , ְּדאֹוַרְייָתא ּ ָתָגא ֳחָלף, ְוָתֵגי ַאְתָוון, ַאְתָווןּ ַתֵמׁש ּבְ ל ַהִמׁשְ ְּדִאְתַמר ָעַלְייהו ּכָ ּ ּ ּּ ּ.  

ן ַמאן ְדָמַסר ָרִזין ְדאֹוַרְייָתא ּכֵ ל ׁשֶ ּּכָ ָלה, ּ ית, ְוִסְתֵרי ַקּבָ ֵראׁשִ ה ּבְ אֹו ִסְתֵרי ַאְתָוון , ְוִסְתֵרי ַמֲעׂשֵ
ָמא ְמֹפָרׁש ים ְדָלאו ִאיּנ, ִּדׁשְ ּון ֲהגוִניםַּלֲאָנׁשִ ִליט ָעַלְייהו ֵיֶצר ָהָרע, ּ ְּדׁשָ ּ ה זֹוָנה, ּ ְּדִאְתַמר ָעָלה, ִאׁשָ ּּ ,

ר ָלֶחם)משלי ו( ּכַ ה זֹוָנה ַעד ּכִ ַעד ִאׁשָ י ּבְ ר. ּב ַאְתָוון ְדאֹוַרְייָתא''ְּוֵלית ֶלֶחם ֶאָלא כ. ּ ּכִ ּכָ ֶּאָלא , ְוֵלית ּכִ
ֲּאִפילו ֲהָלָכה ַאַחת   )אועוד רעיא מהימנ(. ּ

ּוְבִחּבוָרא ַקְדָמָאה ִאֵלין ִפרוִרין, ּ ָּלא ַגֵלי ָרָזא ּבְ ּ ּּ ט, ּ ֹאַרח ְפׁשָ ֶּאָלא ּבְ יעוָרא, ּ הֹון ׁשִ ֲאָבל . ְּוָלא ָיִהיב ּבְ
ַזִית ְלָפחֹות, ּאֹוְקמוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין יעוָרא ְדִפירוִרין ּכַ ְּדׁשִ ּ ּ ּ יָצה, ּ ּבֵ ן ִאי ִאיּנון ּכַ ּכֵ ל ׁשֶ ּּכָ אֵרי ְּדָמ. ּ
ַּמְתִניִתין ִדְקְדקו ָעַלְייהו ּ ּ יָצה ְלָבְרָכא ָעַלְייהו, ּ ּבֵ ַזִית ַעד ּכַ ַּעד ּכַ ּ ּ.  

ִּפרוִרין' ּח הוא ט''א, ְוֹאַרח ָרָזארעיא מהימנא  ֹלׁש ְלָכל ְסָטר, ּ ר', ְּתַלת ִמן ד, ׁשָ . ְּתֵרין ֲעׂשַ

ִלימו ְּרִביִעית ִאיהו ׁשְ ר, ּ יה ֶעׂשֶ ְלָמא ּבֵ ְלָמא דּוְל. ְּלַאׁשְ ד', ַאׁשְ ְּדִאיּנון ְידֹוָ ר. ּ א ''ד ֵה''יֹו: ִּאיּנון. ַמאי ֶעׂשֶ
ּקֹוָצא ְדָאת ד. א''ו ֵה''ָוא ַזִית, ִמן ֶאָחד' ּ יעוָרא ּכַ ּׁשִ ד' י. ּ יָצה, ִמן ְידֹוָ ּבֵ יעוָרא ִדיֵליה ּכַ ּׁשִ ּ ּ ּ.  

ְבָתא ְדָאָדם', ִאיִהי ד ִלימו ְדֶמְרּכַ ּׁשְ ּ ִלימו ְדַאְרּבַ, ּּ ּוׁשְ ּ ּע ַאְנִפין ְדָאָדםּ ּוְבִגין ָדא. ּ ד )במדבר ו(, ּ א ְידֹוָ  ִיׂשָ
ָָפָניו ֵאֶליך א ָפִנים)דברים י(ְוָהְכִתיב , ְּואֹוְקמוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין. ּ ר ֹלא ִיׂשָ רוך . ּ ֲאׁשֶ דֹוׁש ּבָ ְֶאָלא ָאַמר ַהּקָ ּ ּ

ּ ְוָאַכְלָת ְושַבְעָת)דברים יא(ְּוֹלא ָאַמְרִתי ָלֶהם , ּהוא ְּוֵהם ִדְקְדקו ֲעֵליֶהם, ּ ּ יָצה, ּ ּבֵ ַזִית אֹו ַעד ּכַ ַּעד ּכַ ּ ,
א ָלֶהם ָפִנים ְּוֵאיך ֹלא ֶאׂשָ ּ ָנן ְדַמְתִניִתין ַוֲאמֹוָרִאין. ְ ל ַתְלמוָדא ִדְלהֹון, ְּוַרּבָ ּּכָ ּ ַּעל ָרִזין ְדאֹוַרְייָתא ִסְדרו , ּ ּ ּ

  .ֵּליה

ִכיְנֵתיהְּוָסִליק ְידֹוי ַקֵמ, ָקם ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ּי קוְדׁשָ ּ ּ ּּ ִריך הוא , ְוָאַמר ָהִכי, ְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ

ְְיֵהא ַרֲעָוא ִדיָלך ֵליָמָתא, ּ ך, ְלֵמיַהב לֹון ְמזֹוָנא ׁשְ ָנא ְלַגּבָ י ַמְטרֹוִניָתא ִעָלָאה ָעְלָמא ְדָאֵתי, ְְלַתּקְ ּוְלַגּבֵ ּּ ,
ְּדִאְתַמר ָעָלה י ַל)תהלים כב(, ּּ גֹוִים ּכִ ל ּבַ ְּיָי ַהְמלוָכה ומֹוׁשֵ ּּ י ַמְטרֹוִניָתא ִתְנָייָנא. ּ ּוְלַגּבֵ ה ִזְמָנא , ּ ְּדִאְתַמר ּבָ ּּ

ּ ְוָהְיָתה ַלְיָי ַהְמלוָכה)עובדיה א(, ִּתְנָייָנא ֵליָמָתא. ּ ָנא ָפתֹוָרא ׁשְ ִּמָכל ִעדוִנין, ְּלַתּקְ ל ַמֲאָכִלין, ּ   .ּוִמּכָ

ְַוֲאָנא ְמַזֵמן ִעָמך ּוְלָמאֵרי ַתְלמוד, ּוְלָמאֵרי ִמְקָרא, ָכל ָמאֵרי ַמְתִניִתיןְל, ּ ן ְלָמאֵרי ִסְתֵרי , ּּ ּכֵ ל ׁשֶ ְוּכָ
ְתֹוָרה ִדיָלך ּ ָלה ִדיָלך, ּ ְּכַ ּ א ִדיָלך, ּ ְַמְטרֹוִניָתא ַקִדיׁשָ ִּעָלָאה ְוַתָתָאה, ּ ל ִעָלִאין, ּ ְרׁשות ְדִעַלת ּכָ ְּוֹכָלא ּבִ ּ ּּ ּ ,

ל ַהֲאדֹוִנ ל ַהְמָלִכים ְדֵעיָלא ְוַתָתא, יםֲאדֹון ּכָ ֶּמֶלך ַעל ּכָ ּּ ּ ָלא ִתְנָייָנא, ְ ְּדִאיהו ָיִחיד ּבְ ּ ְּוֵלית ָאת וְנקוָדה , ּ ּ
ֲהֵדיה ַתֵתף ּבַ ְּדִמׁשְ ּּ א, ּ ּנוי ַגְווִנין ְדֶאיָנׁשָ ְּוָלא ׁשִ ל ַמְפְתָחאן. ּּ ְּדִאיהו ָמאֵרי ּכָ ְּדָרִזין ְדַהָוויות, ּ ָמָהן , ּ ּוׁשְ

ְּוָכל ָרִזין ְגִניִזין ְדָחְכְמָתא, ִייןְּוִכּנו ְלהו ִליָקָרא ִדיָלך, ּ ְְדִתְפַתח לֹון ּכֻ ּ ּ ּּ ל ִעלֹות, ּ ִּעַלת ַעל ּכָ ן . ּ ֲאָנא ִמְתַחּנֵ



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

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

ְְדִתְפַתח לֹון ִליָקָרא ִדיָלך, ְֳקָדָמך ּ ַמָיא, ּּ ִּדְיָקָרא ִדיָלך ִאיהו ֵמָאִבי ְוִאִמי ִדׁשְ ּ ּ ּ ּּ ָר, ְ ְוֵאם , ֵאלְּוָאב ְדָכל ִיׂשְ
ה , ִּדְלהֹון ְּדִאְתַמר ּבָ ָ ְוַאל ִתטֹוׁש תֹוַרת ִאֶמך)משלי א(ּּ ּ ּ ָעְלָמא, ּ ְּוִעָמך ֵלית ׁשוָתפו ְדֵאם ּבְ ּ ּּ ְּ.  

ין ִדְלכֹון, ְוָאַמר ָמאֵרי ַמְתִניִתין, ָּקם ִזְמָנא ִתְנָייָנא ָמִתין ְורוִחין ְוַנְפׁשִ ִּנׁשְ ַען ּכוְלהו, ּ ַּאְתֲערו ּכְ ּ ּ ,
כֹוןְוַא יָנָתא ִמּנְ רו ׁשֵ ָנה, ְּעּבָ ְּדִאיִהי ַוַדאי ִמׁשְ ט ְדַהאי ָעְלָמא, ּ ֹּאַרח ְפׁשָ כו. ּ ַּדֲאָנא ָלא ַאְתַעְרָנא ּבָ ֶּאָלא , ּ

ָרִזין ִעָלִאין ְדָעְלָמא ְדָאֵתי ּּבְ ּ הֹון , ּ ְּדַאתון ּבְ ן)תהלים קכא(ּּ ה ֹלא ָינום ְוֹלא ִייׁשָ   .ּ ִהּנֵ

ִית ּבֹוֵצַע ְוֹאֵרַח ְמָבֵרך, ֹּוְקמוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתיןָהא א, ָּפַתח ְוָאַמר ַעל ַהּבַ ְּבַ ְָצִריך , ְּועֹוד אֹוְקמוָה. ּ ּ
ה ִּמן ַהמֹוִציא' ְּלַדְקֵדק ּבְ ּוְתֵרין ֵהִהין ִאיּנון. ּ ֵתי ַהֶלֶחם, ּ ָּלֳקֵבל ׁשְ ת. ּ ּבָ רֹות ְדׁשַ ּכָ ֵתי ּכִ ּׁשְ יָצה ', י. ּ ּבֵ ִּאיִהי ּכַ
ִית ְדבֹוֵצַע. דְלָכל ַחד ְוַח ַעל ַהּבַ ּוַמאן ִאיהו ּבַ ּ ּ   .'ָּדא ו. ּ

יה, ַּאְדָהִכי ָּהא ָסָבא ְדָסִבין ָקא ָנִחית ְלַגּבֵ ך, ְוָאַמר, ּ ְּדָהא ֶלֶחם ִאיהו ו. ְַרְעָיא ְמֵהיָמָנא ֲחזֹור ּבָ ּ ,'
רֹות ִדיֵליה ּכָ ֵתי ּכִ ּׁשְ ּ ָמה ְדַאְמַרת ִאיּנון ה, ּ ּּכְ . ָלֳקֵבל ֵלָאה ְוָרֵחל' ה' ה. ּו ָלֳקֵבל ַיֲעֹקבִאיה' ַּוַדאי ו. 'ה' ּ

יָצה ְלָכל ַחד', י ּבֵ   .ּּכַ

ַכָמה ַאְתִרין אוְקמוָה, ָסָבא ָסָבא, ָּאַמר ֵליה ְּוָהא ּבְ ּ ַעל ַהַבִית, ּ ְּדַיֲעֹקב ִאיהו ּבַ ְּדַדְרֵגיה , ְויֹוֵסף אֹוֵרַח, ּ ּ
ִליל ח, ְיסֹוד ַחי ָעְלִמין ְרָכאן ִדְצלֹו''ּכָ ּי ּבִ ּוְבִגין ָדא אֹוְקמוָה ָעֵליה, ָתאּ ּ ּ ָרכֹות ְלֹראׁש ַצִדיק)משלי י(, ּ ּ ּבְ ּ .

ָּאַמר ֵליה ָהִכי הוא ַאְתֵריה. ְּוֹכָלא ְקׁשֹוט, ּ ל ָרָזא ּבְ ּוַמה ְדַאְת ַאָמְרת, ַּמה ַדֲאָנא ֲאָמִרית, ּּכָ ּ ֲּאָבל ַההוא . ּ
ְּדָפִליג ָנֲהָמא ַמאן הוא ּ.  

ִדיוְקֵניהָסָבא ַאְנ, ָּאַמר ֵליה ְּת ּבְ ּ ְבָתא ִעָלָאה, א''ו ֵה''א ָוא''ד ֵה''ְוָדא יֹו, ּ ְּוָדא ָאָדם ְדֶמְרּכַ ּ ְּדַאְנִפין , ּ ּ
ה ִּדיֵליה ְיהֹוָ ּוְבִגין ָדא. ּ ְּדִאיּנון ה, ֶלֶחם' ו, ּ יָצה. 'ה' ּ ַזִית ְוַכּבֵ יעוָרא ְדאוְקמוָה ּכַ ְּוׁשִ ּ ּ ּ ּ ַזִית , ּ ָּהא ִאְתַמר ּכַ ּ
ָמא ָאן ׁשְ ֲעִריןּבְ ין ִמְצֹות ֲחִבילֹות,  ְמׁשַ ָנן ְדֵאין עֹוׂשִ ְּדָהא אוְקמוָה ַרּבָ ּ ּ ּ ָּלא ַיֲהֵביָנן ְתֵרין , ּאוף ָהִכי, ּ

ָאת י יעוִרין ּבְ יָצה', ּׁשִ ַזִית ְוַכּבֵ ְּלֶמֱהִוי ּכַ יתֹות ִאיּנון. ּ ֶּאָלא ְתֵרי ַאְלָפא ּבֵ ּ ' ְוִאית י, ִּעָלָאה' ִאית י, ּ
דִמן ' י, ְזֵעיָרא ְּוִאֵלין ְתֵרין. ְזֵעיָרא, ִמן ֲאֹדָני' י. ִּעָלָאה, ְידֹוָ ַכַזִית, ּ יָצה, ַּחד ּבְ ַכּבֵ ָרָזא ָדא , ְּוַחד ּבְ ּּבְ

ָנהי יק ֵליה. ְיֲאהדֹוָ   .ָּאָתא ָסָבא ְוָנׁשִ

א ַּאְדָהִכי ָקם ּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ּ ִרין , ָּפַתח ְוָאַמר, ּ ַען ִמְתַחּבְ נֹו ַמה )משלי ל(ַּוַדאי ּכְ ם ּבְ מֹו וַמה ׁשֶ ּׁשְ ֲּחדו , ּּ
ַּחְבַרָייא ְוָאְמרו ָאה הוא ַמאן ְדָזֵכי ְלֵמיַכל ֵמַהאי ָנֲהָמא, ּ ַּזּכָ יה , ּ ְּדִאְתַמר ּבֵ ַלְחִמי)משלי ט(ּּ ּ ְלכו ַלֲחמו ּבְ ּ .
א ָאה ַנְפׁשָ ה , ְוַזּכָ ְּדִאְתַמר ּבָ ּ ִמֶלֶחם ָאִביָה ֹתאֵכל)ויקרא כב(ּּ א .  ָזר ֹלא יאַכל ּבֹו ְוָכל)ויקרא כב(. ּ ְּדקוְדׁשָ

יה ִאְתַמר ִריך הוא ּבֵ ּּבְ ּ ּ ּ ֲהֹלא ָאב ֶאָחד ְלֻכָלנו)מלאכי ב(, ְ אֹוַרְייָתא. ּ א ְדִאְתַעְסַקת ּבְ ִּמֶלֶחם ָאִביָה , ְּוַנְפׁשָ
  .ֹּתאֵכל

ּוַמאן ָגִרים ָלה ְדַאְכַלת ִמֶלֶחם ָאִביָה ּ ּ ִתיוְבָתא . ּּ ִגין ְדָתַבת ּבְ ּּבְ  )א ואתחדת''נ( ְוִאְתַאֲחָדת )א''ה ע''מדף ר(ּּ
ְנעוֶריָה ְנעוֶריָה)ויקרא כב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּּכִ ית ָאִביָה ּכִ ָבה ֶאל ּבֵ גֹון , ּ ְוׁשָ ּ ְוָיׁשוב ִליֵמי )איוב לג(ּכְ
ַגְווָנא ְדִאיָלָנא ְדָקִציצו ֵליה. ֲּעלוָמיו ּּכְ ּ ּ ּּ ְרׁשֹוי, ּ ׁשָ ָלא ְזַרע, ּיהו ָרָזאְוַהאי ִא. ְּוִאְתַחָדׁש ּבְ ְּדַמאן ְדִמית ּבְ ּ.  

ִגְלגוָלא, ְועֹוד ִאית ָרָזא ַאֲחָרא ִּדְלָבַתר ֵייֵתי ּבְ ִמְלַקְדִמין, ּּ ְּוִיְתַחֵדׁש ּכְ ה. ּּ ְּוַהְיינו ַאְלָמָנה וְגרוׁשָ ּ ּ ,
ְּדִאְתְתָרַכת ִמִגְנָתא ְדֵעֶדן ּּ ה, ּ ּוְבִגין ָדא ִאְתְקִריַאת ְגרוׁשָ ּ גֹון , ּּ ּוַמאן .  ַוְיָגֶרׁש ֶאת ָהָאָדם)בראשית ג(ּכְ

ָּגִרים ָלה ִגין ְדְזַרע ֵאין ָלה. ּ ּּבְ ִנין, ּ ֹלא ּבְ ְנעוֶריָה. ְּדִמית ּבְ ית ָאִביָה ּכִ ָבה ֶאל ּבֵ ַהאי ָעְלָמא , ְּוׁשָ ְּדָתַבת ּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגלו, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]18דף [ -ָתא ּבְ

ן ָיָבם ַההוא ַנַער ּבֶ ְנעוֶריָה, ּּבְ ית ָאִביָה ּכִ ָבה ֶאל ּבֵ ְּוַהְיינו ְוׁשָ ת ְלְזַרע ִמֶלֶחם ָאִביָה ֹתאֵכלּו. ּ ְּלָבַתר ְדַזּכָ ּ ּ .
ת ַהֵמת ַהחוָצה)דברים כה(. 'ְוָכל ָזר ָלא יאַכל ּבֹו ְוגֹו ּ ֹלא ִתְהְיה ֵאׁשֶ   .ְלִאיׁש ָזר, ּּ

ַמאי, ָאַמר ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ְּדָאתון, ִּהֵלל ְוׁשַ ְטָרא ְדַרֲחֵמי, ּ ְטָרא ְדִדיָנא, ַּחד ִמּסִ ּ ְדִאיּנון ֶחֶסד ,ְּוַחד ִמּסִ ּ
ּוְגבוָרה ַּדְרִגין ְדַאְבָרָהם ְוִיְצָחק, ּ ּּ ְּוַאתון ִמִגְזַעְייהו. ּ ּּ ָנׁשו ָהָכא, ּ ַּאתון וְתַמִנין ַתְלִמיִדים ַדֲהוֹו ֵליה , ִּאְתּכְ ּ ּ ּּ ּ
ַמאי. ְּלִהֵלל ית ׁשַ ְּואֹוף ָהִכי ַתְלִמיֵדי ּבֵ א, ּ ִּלְסעוָדָתא ְדַמְלּכָ ּ.  

ָּהא אֹוִקְמתון ּ ַאתון ְוַחְבַרָייא ְדִעְמכֹון,ּ ּּ ְּדאֹוִקְמתון, ָּמאֵרי ְדהֹוָראֹות, ּּ אי ְלֵמיַכל, ּּ , ֵּאין ַהּבֹוֵצַע ַרׁשָ
ַיֲענו ָאֵמן ָמאֵרי ְסעוָדָתא ַּעד ׁשֶ ִאין ְלֵמיַכל, ּ ְּוֵלית ָמאֵרי ְסעוָדָתא ַרׁשָ יאַכל ַהּבֹוֵצַע, ּ ד . ַּעד ׁשֶ ַּוַדאי ּכַ

ִי ַעל ַהּבַ ַצע ּבַ ּוָבַצע ְלִאיּנון ָמאֵרי ְסעוָדָתא, תּּבָ ּ עוָרא ֲחָדא, ּּ ֵער ׁשִ ָּלאו ְלֻכְלהו ְמׁשַ ּ ְּדָלאו אֹוַרח ִאֵלין , ּ ּ
ְוה, ּּבֹוְצִעין ׁשָ ֵביָצה, ִּלְבצֹוַע ּבְ ִּדְלִזְמִנין ָיִהיב ְלָדא ּכַ ַזִית, ּ   .ּוְלָדא ּכַ

ִציָעא ֹּקֶדם ְדִייכו, ְּוַכד עֹוִנין ָאֵמן ַעל ַהאי ּבְ ִיתּ ַעל ַהּבַ ֲחָדא, ל ּבַ יעוִרין ּכַ ִרין ְתֵרין ׁשִ ְּמַחּבְ ַכַזִית , ּ ּּבְ
יָצה ָנהי, ְּוַכּבֵ ָּדא ָלאו ִאיהו ַעל ָהֲאִכיָלה, ָאֵמן, ְיֲאהדֹוָ ִציָעה, ּ ֶּאָלא ַעל ַהּבְ יעוִרין , ּ ְּלָבַתר ְדִאיּנון ׁשִ ּ ּ

ָאֵמן ִית, ִּמְצָטְרִפין ּבְ ַעל ַהּבַ ִמי ָאַכְלִתי ַיְעִרי ִעם )שיר השירים ה(ּו ְוַהְיינ. ִּייכול ּבַ ׂשָ ּ ָאִריִתי מֹוִרי ִעם ּבְ
י ְכרו דֹוִדים, ִּדְבׁשִ תו ְוׁשִ ּוְלָבַתר ִאְכלו ֵרִעים ׁשְ ּ ּ ּ ִדיוְקָנא . ָּמאֵרי ְסעוָדָתא, ִּאְכלו ֵרִעים. ּ ִנין ּבְ ִּדיהֹון ּבְ ּּ

ְּדָאבוהֹון ּ.  

רֹות ּכָ ֵתי ּכִ ׁשְ יָצהְו, ָּהא ָהָכא ֶלֶחם ּבִ ַזִית ְוַכּבֵ יעורֹו ּכַ ּׁשִ ּ א. ּ ַּמאי ִניהו ֶלֶחם ַהָפִנים ְדָפתֹוָרא ְדַמְלּכָ ּ ּּ .
ֶּאָלא ָהא אֹוְקמוָה ְּדִאית ֵליה ְתֵריָסר ַאְנִפין, ּ ּ ּ ּוַמאי ִניהו. ּ ֶּאָלא ִאיּנון ד. ּ ' ד. ַּאְנֵפי ׁשֹור' ד. ַּאְנֵפי ַאְרִיה' ּ

ר ד)ובמדבר (ְּוִאיּנון . ַּאְנֵפי ֶנׁשֶ ד. ָ ְיָבֶרְכך ְידֹוָ ד. ָיֵאר ְידֹוָ א ְידֹוָ   .ִּיׂשָ

א ּוְמָנָלן ְדֶלֶחם ַהָפִנים ִאיהו ִמָפתֹוָרא ְדַמְלּכָ ּ ּ ּּ ר )יחזקאל מא(, ִּדְכִתיב. ּ ְלָחן ֲאׁשֶ ר ֵאַלי ֶזה ַהׁשֻ ּ ַוְיַדּבֵ
ד ַּמאן ְדִאית ֵליה, ְואֹוף ָהִכי. ּב ַאְנִפין''י: ה''ז. ִלְפֵני ְידֹוָ ֵע, ּ ָנא וְלַסְדָרא ַעל ָפתֹוֵריהּבָ ּי ְלַתּקְ ּ ע , ּּ ַאְרּבַ

ת ּבָ ֹכל ְסעוָדָתא ְדׁשַ רֹות ּבְ ּכָ ּּכִ ִּלְתַלת ְסעוָדֵתי ְתֵריָסר ַאְנִפין, ּ ּ ּ.  

ית ִמְדאֹוַרְייָתא ְּוִאי ֵתיָמא ָלאו ִאיּנון ֶאָלא ׁשִ ּּ ֵנה, ּ ִּמׁשום ֶלֶחם ִמׁשְ ר ו. ּ ֶּאָלא ָלא ֵניכול ְלִמְדּכַ ָל', ּ א ּבְ
ית ִמְלֵעיָלא ְלַתָתא', ו' ו, ַּחְבֵריה ּׁשִ ית ִמְלַתָתא ְלֵעיָלא, ּ ְּוׁשִ ית ַדְרִגין ְדֻכְרְסָייא ִעָלָאה. ּּ ָּלֳקֵבל ׁשִ ּ ית . ּּ ְוׁשִ

ַּדְרִגין ְדֻכְרְסָייא ַתָתָאה ּ ּ ְסָייא. ּ ִאְתּכַ ית ּבְ ִאְתַגְלָייא. ׁשִ ית ּבְ ְסָתרֹות ַלְידֹוָ)דברים כט(. ְּוׁשִ ּד ֱאֹלֵהינו ''ּ ַהּנִ
ְגלֹות ָלנו וְלָבֵנינו ַעד עֹוָלם ְּוַהּנִ ּ ּ.  

ְּוַלְחֵמי תֹוָדה ִאיּנון מ ל ָחֵמץ)א''ט ע''קרח קע(' י. ְּרבוִכין' י. ְרִקיִקין' י, ַּחלֹות' ּ ל ַמָצה' י.  ׁשֶ ָהא . ּׁשֶ
ַּאְנֵפי ' ד, ד''ִמן ְידֹוָ' י. ַּאְנֵפי ַאְרֵיה' ד, ד''ִמן ְידֹוָ' י. ַּאְנֵפי ָאָדם' ד. ד''ִמן ְידֹוָ' ָלֳקֵבל י. 'ִּאיּנון מ

ר' ד, ד''ִמן ְידֹוָ' י. ׁשֹור א. ַּאְנֵפי ֶנׁשֶ ַּהאי ִאיהו ִתּקוָנא ַקְדָמָאה ְדָפתֹוָרא ְדַמְלּכָ ּ ּ ְּדִאיּנון י, ּּ ְּדָבִרים ' ּ
ת ּבָ ָפתֹוָרא ְדׁשַ ר ָנׁש ְלַאְנָהָגא ּבְ ְּדָצִריך ּבַ ְּ ּ.  

ָנא ָפת, ַחד אְּלַתּקְ ַמאן ְדָאִכיל ַקֵמי ַמְלּכָ ֹּוָרא ּכְ ר ִלְפֵני ְידֹוָ. ּ ְלָחן ֲאׁשֶ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְזה ַהׁשֻ . ד''ּ
ָנן, ְנִטיַלת ָיַדִים, ִּתְנָייָנא עוָרא ְדָגְזרו ַרּבָ ַּעד ׁשִ ּ ִרין, ּ ְּדִאיּנון ָחֵמׁש ִקׁשְ ְואֹוף ָהִכי . ּד ִפְרִקין''ִּדְבהֹון ָי, ּ

ָמאָלא, ּיּנוןּד ִפְרִקין ִא''ַי ְּדִאיּנון ּכֹ, ד''ַח ְידֹוָ''ָּלֳקְבַלְייהו ּכֹ. ַּח ִפְרִקין''ְּוִאיּנון ּכֹ. ְּדָיד ׂשְ ַּח ַאְתָוון ִדְקָרא ''ּ
ית ַּקְדָמָאה ְדעֹוָבָדא ִדְבֵראׁשִ הֹון. ּ ְּדִאְתַמר ּבְ ד)במדבר יד(, ּ ּ ְוַעָתה ִיְגַדל ָנא ּכַֹח ְידֹוָ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]19דף [ -ּ

ָען ר ֶאְצּבְ ית,ְּוֶעׂשֶ ר ֲאִמיָרן ְדעֹוָבָדא ִדְבֵראׁשִ ּ ְרִמיִזי ְלֶעׂשֶ ּוְבִגין ָדא אֹוְקמוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין. ּ ּ ַמאן , ּ
ְנִטיַלת ָיַדִים ר ֲאִמיָרן. ֲאַמאי. ֶנֱעַקר ִמן ָהעֹוָלם, ִּדְמַזְלֵזל ּבִ הֹון ָרָזא ְדֶעׂשֶ ִגין ְדִאית ּבְ ּּבְ , ח ַאְתָוון''וכ, ּ

ֵרי    .ָעְלָמאִּדְבהֹון ִאְתּבְ

ָרה ְדָבִרים, ּּכֹוס ִדְבָרָכה, ְּתִליָתָאה יה ַעׂשְ ְּדָתִקינו ּבֵ ּ ּ ִטיָפה. ַּהָדָחה. ּ . ָמֵלא. ַחי. ִּעטוף. ִּעטור. ׁשְ
ֵתי ָיָדיו ׁשְ לֹו ּבִ ָיִמין. ְּמַקּבְ ְרַקע ֶטַפח. ְונֹוֵתן ֵעיָניו ּבֹו. ְּונֹוְתנֹו ּבַ יהֹו ִמן ַהּקַ ְגרֹו ּבְ. ּוַמְגּבִ ּוְמׁשַ י ּ ַּמָתָנה ְלַאְנׁשֵ

יתֹו   .ּבֵ

ת ְיָי)דברים לג(ּכֹוס , ְואֹוַרח ָרָזא ְרּכַ ְמָתא. ם''ֱאֹלִהי' ּכֹוס בגי.  ָמֵלא ּבִ ּוִמַתָמן ִנׁשְ ּ ֵמיה , ּ ְּדִאיִהי ַעל ׁשְ ּ
א)תהלים קטז(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּכֹוס ּ ּכֹוס ְיׁשועֹות ֶאׂשָ ָען' ה. ַּמאן ְיׁשועֹות. ּ ' ִּאיּנון ָלֳקֵבל הְּד. ֶּאְצּבְ

יָנה . ְּסִפיָרן ְדכֹוס ְּדִאיהו ֱאֹלִהים ַחִיים ּבִ ּ הֹון)ב''ה ע''דף רמ(ּ ָטא ּבְ ּ ִמְתַפׁשְ ין ַתְרִעין, ּ ִזְמִנין ' ה. ְּלַחְמׁשִ
ר ָאת י. ֶעׂשֶ ְּדִאיהו י', ּבְ כֹוס' ּ ָנן ּבְ ְּדָבִרים ְדָתִקינו ַרּבָ ּ ְּדִאיהו ֱאֹלִהים ַחִיים, ּ ּ ן ה, ָווןַאְת' ה, ּ ּבַ ֻחׁשְ   .'ּבְ

כֹוס ְּואוְקמוָה ּבְ ִטיָפה, ּ ָצִריך ַהָדָחה וׁשְ ּׁשֶ ּ ְ חוץ. ּ ַּהָדָחה ִמּבַ ְפִנים, ּ ִטיָפה ִמּבִ ְּוָרָזא ְדִמָלה. ּוׁשְ ְיֵהא , ּ ּׁשֶ
ָברֹו ְמָתא ֵמַהאי ּכֹוס. ּתֹוכֹו ּכְ ְמָתא ַדְכָיא ִמְלגֹו וִמְל, ַּמאן ְדָזֵכי ְלִנׁשְ ְּלֶמֱהִוי ִנׁשְ ּּ ְּוָרָזא ְדִמָלה. ַברּ ויקרא (, ּ

ְפִנים, ּ ְוִטֲהרֹו ְוִקְדׁשֹו)טז חוץ, ָטֳהָרה ִמּבִ ה ִמּבַ ּוְקדוׁשָ ּ ֵתיה ִמְלגֹו וִמְלַבר . ּ ּוַמה ּכֹוס ָלאו ַטֲהָרֵתיה וְקדוׁשָ ּּ ּ ּ ּ ּ ּ
ָלא ַמָיא ְמָתא. ּּבְ ָתה ִמְלגֹו וִמְלַב, ּאוף ָהִכי ִנׁשְ ָּלאו ַטֲהָרָתה וְקדוׁשָ ּּ ּ ּ ּ ָלא אֹוַרְייָתאּּ ּוְבִגין ָדא ָאַמר . ר ּבְ ּ

ן ַגְמִליֵאל ֵנס ְלֵבית ַהִמְדָרׁש, ַּרּבָ ָברֹו ֹלא ִיּכָ ֵאין תֹוכֹו ּכְ ִּמי ׁשֶ ְטָרא ְדִאיָלָנא ְדַחִיי. ּ ִגין ְדָלאו ִאיהו ִמּסִ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ,
ֶּאָלא ֵמֵעץ ַהַדַעת טֹוב ָוָרע ּ.  

ַתְלִמי, ִּעטור ּאֹוְקמוָה ְמַעְטרֹו ּבַ ָאת י, ִּאיהו ּכֹוס' ה, ְוֹאַרח ָרָזא. ִדיםּ ַתְלִמיִדים ּבְ ְּדִאיהו ', ְּמַעְטרֹו ּבַ ּ
יה, ִּעטוף. 'ֲעֶטֶרת ַעל ה ִכיְנָתא ַעל ֵריׁשֵ ִגין ִדׁשְ יה ּבְ ָּצִריך ְלַאְעָטָפא ֵריׁשֵ ּ ּּ ְּדָהִכי אוְקמוָה ָמאֵרי . ְּ ּ ּ

ְָאסור ְלַתְלִמיד ָחָכם ְלֵמיַהך ד, ַמְתִניִתין ִגלוי ָהֹראׁש' ּ ַּאמֹות ּבְ ִּמׁשום . ּ בֹודֹו)ישעיה ו(ּ .  ְמֹלא ָכל ָהָאֶרץ ּכְ
ְבָרָכה ן ּבִ ּכֵ ל ׁשֶ א, ּכָ ָמא ַקִדיׁשָ ַרת ׁשְ ִגלוי ָהֹראׁש, ּוְבַאְדּכְ   .ְּלֶמֱהִוי ּבְ

ד' ְּדָאת י אֹור, ִמן ְידֹוָ ִגין ְדָאת )ל מחכיםוהיינו אוירא דארץ ישרא(. ְּוִאְתָעִביד ַאִויר, ִאיִהי ִאְתַעֵטף ּבָ ּ ּבְ
ֲאִויר' י ָרא ָעְלָמא, ְּדִאיִהי ָחְכָמה ּבַ ד ּבָ יה ּכַ ְּוַהְיינו אֹור ְדִאְתֲעָטף ּבֵ ּ  )תהלים קד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ

ְלָמה ׂשַ ְּואֹוְקמוָה ָמאֵרי ִסְתֵרי תֹוָר. ּ ְיִהי אֹור ְיִהי ַאִויר)בראשית א(ְּוַהאי ִאיהו . ּעֹוֶטה אֹור ּכַ ֶטֶרם , הּ ּבְ
ל ָדָבר ּוְבִגין ָדא ְיִהי אֹור ַוְיִהי אֹור. ִּנְתֲהוו ָהַהָויֹות, ִּנְתֲהָווה ּכָ ְדַמת ְדָנא, ּ ְּדֲהָוה ִמּקַ ּ.  

ּי אוְקמוָה''ַח ִכיְנָתא ִעָלָאה ִאיִהי ְתִמיָנָאה ִדְסִפיָראן ִמַתָתא ְלֵעיָלא, ְוֹאַרח ָרָזא. ַחי ִמן ֶהָחִבית, ּ ּׁשְ ּּ ּ ּ ּּ ,
ה ', ּין ָדא ִאְתְקִריַאת חּוְבִג ְּוִאְתַמר ּבָ ִית)משלי כד(ּ ֶנה ּבָ ָחְכָמה ִיּבָ ִי' ח: ְּוַהְיינו ָחִבית.  ּבְ ּוְבִגין ְדִאיִהי . ת''ּבַ ּ

ה)משלי ג(ִּדְכִתיב , ַּחִיים ּ ֵעץ ַחִיים ִהיא ַלַמֲחִזיִקים ּבָ ּ ַּיִין ִמַתָמן ִאיהו ַח, ּ ּ ְּוָדא ִאיהו ִייָנא ְדאֹוַר. י''ּ . ְייָתאּ
ה ְתַדל ּבָ ַּמאן ְדִאׁשְ ּ   .ִּאיהו ַחי ִמן ֶהָחִבית. י''ַּצִדיק ַח, ְועֹוד. י''ִאְקֵרי ַח, ּּ

יה ְתֵרין ַגְווִנין ַּיִין ִאית ִמּנֵ ּ ִּחָוור ְוסוָמק, ּ ְּוָלֳקֵבל ְתֵרין ַגְווִנין ְדַיִין. ב''ָהא ע. ַּאְנִפין' ע, ַיִין. ּ ּ ִאיִהי , ּ
מֹור ְדׁשַ תָּזכֹור ְוׁשָ ֵּתיִבין ְדִקדוׁש ַוְיֻכל' ְוע, ּבָ ּ ּ   .ב''ָהא ע, ּו''ּ

ת ְיָי)דברים לג(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ּכֹוס , ָּמֵלא ְרּכַ ְּואֹוף ְדִאיהו ָמֵלא ִמֵייָנא ְדאֹוַרְייָתא.  ָמֵלא ּבִ ּ ר . ּּ ּבַ
ִלים ְָנׁש ָהִכי ָצִריך ְלֶמֱהִוי ׁשְ ָמה ְדַאְת ָאֵמר , ּ ִלים: ָּתם ִאיׁש )בראשית כה(ּּכְ מֹו . ְּגַבר ׁשְ  )בראשית לג(ּכְ



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

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

ֵלם ֵליָמָתא, ַּוָיֹבא ַיֲעֹקב ׁשָ ְמָתא ׁשְ ְָהִכי ָצִריך ְלֶמֱהִוי ִנׁשְ ה ְפָגם, ּ ְּוָלא ִיְהֶיה ּבָ ר ּבֹו )ויקרא כא(, ּ ּ ְדָכל ֲאׁשֶ
ּאוף ָהִכי ִאֵלם ִעם ָי. ּמום ֹלא ִיְקָרב ן ּכֹוס, ּהוא ֱאֹלִהים, ּה''ּ ּבַ חוׁשְ ַּוֲהפֹוך ִאֵלם , ּ ִאיהו ָמֵלא)ה''שם י( .ּּכְ ְ

ְּוִתְמָצא ָמֵלא ד ִאית ַתָמן ָי. ֵאיָמַתי. ּ ּּכַ ס ָי)שמות יז(ְּוַהְיינו . ּה''ּ י ַיד ַעל ּכֵ ֵניה ו''ֲאֹדָנ. ּה'' ּכִ ּבָ ּי חוׁשְ . ה''ּ
ַּעמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ָמֵלא ִמן  ּ ּּ ּ ַתְרַווְייהו)א''ע' תקונים ע(ּ ּוְבִגין ָד. ּ ְרָיא ָעֵליה ָאָדםּ ָמא , ּא ׁשַ ְּדהוא ׁשְ ּ

  .ְמֹפָרׁש

ֵתי ָיָדיו ׁשְ לֹו ּבִ ַגְווָנא ְדאֹוַרְייָתא, ְּמַקּבְ ְתֵרין לוִחין, ּּכְ ְּדֲהָוה ּבִ לוָחא ֲחָדא' ה, ּ ִּדְבָרן ּבְ ' ָלֳקֵבל ה, ּ
ָעָאן ְדַיד ְיִמיָנא ֶּאְצּבְ לוָחא ִתְנָייָנא' ְוה. ּ ּּבְ ָמאָלאֶּאְצּבְ' ָלֳקֵבל ה, ּ יִמיָנא ְדַהְיינו . ָּען ְדַיד ׂשְ ְּוִאְתְייִהיבו ּבִ ּ ּ

ַיד ָיִמין ּוְבִגין ָדא. ּבְ ָידֹו, ּ ֵני לוחֹות ֲאָבִנים הֹוִריד ּבְ ָיָדיו, ּׁשְ ְּוַהאי ִאיהו ְדַאְסִהיד ְקָרא. ְוָלא ּבְ דברים (, ּ

  .ּ ִמיִמינֹו ֵאׁש ָדת ָלמֹו)לג

ִגין ְד, ְונֹוֵתן ֵעיָניו ּבֹו ָרֵאל, ַהאי ּכֹוסּּבְ ְּדִאיהו ָלֳקֵבל ַאְרָעא ְדִיׂשְ ּ ה, ּ ְּדִאְתַמר ּבָ ּ ָתִמיד )דברים יא(, ּּ
ה ֵּעיֵני ְיָי ֱאֹלֶהיך ּבָ ְּוַעְייִנין ִדְלֵעיָלא. ָ ְבִעין ַסְנֶהְדִרין, ּ ה ְוַאֲהֹרן ָעַלְייהו, ִּאיּנון ׁשִ ּוֹמׁשֶ ְּתֵרין ַעְייִנין . ּ

ָמאָלא,ַחד ַעִין ָיִמין. ִּעָלִאין ַיִין, ב''ְּוִאיּנון ע,  ְוַחד ַעִין ׂשְ ִמְנָין ּבַ ּכֹוס ֵעינֹו. ּּכְ ְּוַהאי ִאיהו ָרָזא ְדנֹוֵתן ּבַ ּ.  

ְרַקע ֶטַפח יהֹו ִמן ַהּקַ ִגין ְדָאת ה, ּוַמְגּבִ ָאת י, ִאיִהי ּכֹוס' ּּבְ ֵעי ְלַסְלָקא ָלה ּבְ ּּבָ ְּדֵביה , ְּדִאיִהי ֶטַפח', ּ ּ
ִּאְתַפְתַחת ה ָעאן' הּבְ' ּ ַמָתָנה. ֶּאְצּבְ יתֹו ּבְ י ּבֵ ְגרֹו ְלַאְנׁשֵ ּוְמׁשַ ּ ַרך ְדִביְתהו, ּ ִגין ְדִיְתּבְ ּּבְ ּ , ְּדִאיִהי ֶנֶפׁש, ְּ
ה  ְּדִאְתַמר ּבָ ה ֵאין ּכֹל)במדבר יא(ּּ נו ְיֵבׁשָ ְרַכת ְוִאְתָעִביַדת ֵפִרין, ּ ַנְפׁשֵ בראשית (, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְּוִאְתּבָ

אּ ַתְדׁשֵ)א   .ּא ָהָאֶרץ ֶדׁשֶ

ְּלֶמֱהִוי ַעל ָפתֹוֵריה ִדְבֵרי תֹוָרה, ְרִביָעָאה ּּ ַגְווָנא ְדַעֵמי ָהָאֶרץ, ּ יה ּכְ ְּדָלא ִיְתַקֵיים ּבֵ ּ ּ ְּדִאְתַמר ָעַלְייהו , ּּ ּּ
ְלָחנֹות ָמְלאו ִקיא צֹוָאה)ישעיה כח( ל ׁשֻ י ּכָ ּ ּכִ ִסְתֵרי תֹוָרה אֹוְקמוָה. ּ ֲּאָבל ּבְ יר ַיְצִפיןָּהרֹוֶצ, ּ ּה ְלַהֲעׁשִ ִּיֵתן , ּ

ְלָחן ַלָצפֹון ָמאָלא, ּׁשֻ ְלָחן ִלׂשְ ְּדִאיהו ִדין, ֲהֵרי ׁשֻ ּ יה ְיִמיָנא, ּ ָרא ּבֵ ֵעי ְלַקׁשְ ּּבָ ְּדִאיהו אֹוַרְייָתא, ּ ּ ,
ְּדִאיהו ַרֲחֵמי, ְּדִאְתְיִהיַבת ֵמֶחֶסד   .'ְיִמין ה, ּ

ָאה ְּדָצִריך ְלַהֲאִריך ַעל ָפתֹוֵריה, ּאֹוְקמוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין, ֲּחִמיׁשָ ּּ ְּ ִגין ֲעִנִיים, ְ ְּוָרָזא ְדִמָלה. ּּבְ ִגין , ּ ּבְ
ִָדְצָדָקה ַיֲאִריך יֹומֹוי ּ ְּדָלא ִיְתַקְצרון, ּ ַגְווָנא ְדאֹוַרְייָתא ִאיהו ֲאִריכות יֹוִמין. ּּ ּּכְ ּ ְתֵרין ָעְלִמין, ּ ָעְלָמא , ּבִ ּבְ

ֵּדין וְבָעְלָמא ְדָאֵתי ְלִנ ּ ְמָתאּ ּאוף ָהִכי ְצָדָקה. ׁשְ ִּאיִהי ֲאִריכות יֹוִמין ְלגוָפא, ּ ְתֵרין ָעְלִמין, ּ ֲּהָדא הוא , ּבִ
י הוא ַחְייך ְואֹוֶרך ָיֶמיך)דברים ל(, ִדְכִתיב ָ ּכִ ְ ָ ּ א. ּ עֹוָלם ַהּבָ עֹוָלם ַהֶזה ְואֹוֶרך ָיֶמיך ּבָ י הוא ַחְייך ּבָ ָּכִ ְ ָּ ּ ּ .

ְּדָעְלָמא ְדָאֵתי ְלגוָפא ּ ּ ִלְתִחַיית ַהֵמִתים)א''ו ע''דף רמ( ּ ִּדְלָבַתר ְדִייקום ָלא ָימות, ּ ּ ּ ּוְכַגְווָנא ְדָעְלָמא . ּ ּ
ְּדָאֵתי ְיֵהא ַקָיים ָּהִכי ָעְלָמא ֵדין ְיֵהא ַקָיים, ּ ּ.  

ִתיָתָאה א, ּׁשְ לֹא ְיֵהא ַגְרְגָרן וַבְלָען ַעל ָפתֹוֵריה ְדַמְלּכָ ּׁשֶ ּ ּּ ּ ּ ַגְווָנא ְדֵעׂשָ, ּ  )בראשית כה(ּו ְדָאַמר ּּכְ
ֹאַרח ְטִחיָנה, ֹאַרח ַהְלָעָטה, ַהְלִעיֵטִני ַּמאן ְדַאִפיק ִמִלין ִדְצלֹוִתין אֹו ְדאֹוַרְייָתא , ּאוף ָהִכי. ֶּאָלא ּבְ ּ ּּ ּּ
ִּמפומֹוי ֵלִמים, ּ ַהְטָחָנה ׁשְ ֵעי ְלַאָפָקא לֹון ּבְ ַהְלָעָטה ֲחֵסִרים, ּּבָ ָמא ֶּאָלא , ְוֹלא עֹוד. ְוָלא ּבְ ָנה ְדׁשֶ ִגין ַסּכָ ּּבְ

ט   .ַּיְקִדים ָקֶנה ָלְוׁשֶ

ִביָעָאה ְּוֶאְמָצִעִיים ְרׁשות. ְוַאֲחרֹוִנים חֹוָבה. ַּמִים ִראׁשֹוִנים ִמְצָוה, ְּואֹוְקמוָה. ַמִים ַאֲחרֹוִנים, ׁשְ ּ ַמִים . ּ
ָען ִּראׁשֹוִנים ָצִריך ְלַסְלָקא ֶאְצּבְ ּּ ִגין ְדָלא ְיַהְדרון ַמׁשְ, ְ ּּבְ ִּקין ִויַטְמאו ֶאת ַהָיַדִיםּ ּ ָנן ְדַאְמֵרי. ּ , ְּוִאית ֵמַרּבָ



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

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

ְּדַאֲחרֹוִנים ִמׁשום ֶמַלח ְסדֹוִמית לֹא ְתַסֵמא ֶאת ָהֵעיַנִים, ּּ ּׁשֶ ּ , ְוַסְתֵרי ִמיִלין. ְּוִאי ָהִכי ַאְפִקין לֹון ֵמחֹוָבא. ּ
ִּאֵלין ְדָאְמרו ָעַלְייהו חֹוָבה ּ ּ ַּסְתָרא ְגאֹוִנים ִמִליןְוָלאו ֹאַרח ַאְרָעא ְל, ּ ּ ֶאָלא )א מאלין דאמרי עלייהו''ס(, ּ

ְּדִאְתְקֵרי ָעַלְייהו ר יֹורוך)דברים יז(, ּ ָ ַעל ִפי ַהתֹוָרה ֲאׁשֶ ּ ּ ּ.  

ֶּאָלא ְדָאְמרו ָעַלְייהו ג, ְוֹלא עֹוד ּ ּ ְּקדוׁשֹות' ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ ֶתם ִוְהִייֶתם )ויקרא יא(, ּ ּ ְוִהְתַקִדׁשְ ּ
יםְקד ֶתם ֵאלו ַמִים ִראׁשֹוִנים. ֹוׁשִ ְּוִהְתַקִדׁשְ ּּ ים ֵאלו ַמִים ַאֲחרֹוִנים. ּ ִּוְהִייֶתם ְקדֹוׁשִ י ָקדֹוׁש. ּ ֶמן , ּכִ ֶזה ׁשֶ

ָרָכה, ֲאִני ְיָי. ָעֵרב ְּוֶאְמָצִעִיים. זֹו ּבְ ר, ּ ין ְגִביָנה ְלָבׁשָֹ ּוְבִגין ָדא. ּּבֵ ֶתם ִוְהִייֶתם ְקדֹוׁשִ, ּ ְּוִהְתַקִדׁשְ י ּ ים ּכִ
ִאין ַעָמא. ָקדֹוׁש ֲאִני ְיָי יה, ַּזּכָ ִוי לֹון ְלַגּבֵ ְּדָמאֵריהֹון ְיׁשַ ּ ּ.  

ֶתם ּאוף ָהִכי ְוִהְתַקִדׁשְ ּ ִמיׁש, ּ ַעת ַתׁשְ ׁשַ ר ָנׁש. ּּבְ א. ִּמְצָוה, ַּמִים ִראׁשֹוִנים ְדָזַרע ּבַ ַּאֲחרֹוִנים ְדנוְקּבָ ּ ,
ְּוֶאְמָצִעִיים ָקא ָרִמיז. חֹוָבא ַּכְגִביָנה ַתְקִפיֵאִניְו, ּ ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ּ ֲהֹלא ֶכָחָלב ַתִתיֵכִני )איוב י(, ּ ּ

ְּוַכְגִביָנה ַתְקִפיֵאִני ּ ְּוַהאי ִאיהו ְדָקא ָרִמיז. ּ ר, ּ ין ְגִביָנה ְלָבׁשָֹ יה , ּּבֵ ְּדִאְתַמר ּבֵ ר )איוב י(ּּ ּ עֹור וָבׂשָ
ִני יׁשֵ   .ַּתְלּבִ

ה , ְּתִמיָנָאה ֹלׁשָ ְָצִריך ּכֹוסִלׁשְ ר ְסִפיָראן. ֲאַמאי. ּ יָנה ִאיִהי ְתִליָתָאה ֵמֶעׂשֶ ֵּמֵעיָלא ְלַתָתא, ּּבִ ּוְבִגין . ּ
ה ָלא ָצִריך ּכֹוס ֹלׁשָ ְָדא ָפחות ִמׁשְ ּ ּ ּּ ה ָצִריך ּכֹוס)א''ד(. ּ ֹלׁשָ ְ ִלׁשְ ֵלׁשו, ּ ה ְלך ְיׁשַ ָּקא ָרִמיז ְקדוׁשָ ּּ ָ , ְוֹלא עֹוד. ּ

ֶּאָלא ְדאֹוַרְייָתא  ָּלא ַנְחָתא ָפחות ִמגּ ּ ְרֵאִלים, ְּלִוִים, ּכֲֹהִנים', ּ ּוְכתוִבים, ְנִביִאים, ּתֹוָרה. ִיׂשְ ְיַרח . ּ ּבְ
יֹום ְתִליָתאי, ְּתִליָתאי יָנה. ּּבְ ּוְבִגיָנה ִאְתַמר. ּו''ְיד, ְוָדא ּבִ ּ ָמרֹות ֲהִו, ּ ֹלׁש ִמׁשְ ' ַּמְלכות ה. ּי ַהַלְיָלה''ׁשָ
ָּעָלה ִאְת, ְרִביִעית ָמרֹות ֲהִוי ַהַלְיָלהּ ָעה ִמׁשְ ָמרֹות' ְוש. ַּמר ַאְרּבָ ִּדְתַלת ַעְנִפין ָלֳקֵבל ְתַלת ִמׁשְ ע . ּ ְּו ְדַאְרּבַ
ָמרֹות, ַעְנִפין ָעה ִמׁשְ   .ָלֳקֵבל ַאְרּבָ

יָעָאה ָרָכה, ְּתׁשִ ל ּבְ יעוָרא ִדיֵליה, ְרִביִעית לֹוג, ּכֹוס ׁשֶ ְּוׁשִ ּ ם ְידֹוְָּרִביָעָאה ְד', ָלֳקֵבל ה, ּ . ד''ׁשֵ
יָרָאה ָרה אֹוֵמר ְנָבֵרך ֵלאֹלֵהינו, ֲעׂשִ ֲעׂשָ ּּבְ ִכיְנָתא ַתָתָאה. ְ ּוׁשְ ּ ּ יִרית, ִאיִהי ְרִביִעית, ּ ם . ַוֲעׂשִ ְרִביִעית ְלׁשֵ

ד ר ְסִפיִרין. ְידֹוָ יִרית ְלֶעׂשֶ ְּדִאיּנון יֹו. ֲעׂשִ ר ָנׁש ְלַנ. א''ו ֵה''א ָוא''ד ֵה''ּ ְְוַכָמה ָצִריך ּבַ ּ ְּטָרא ַגְרֵמיהּ ְּדָלא , ּ
ֲאָתר ְדָלא ִאְצְטִריך ְִלְזרֹוק ִמִלין ִאֵלין ּבַ ּ ּ ּ מֹו ַמאן ְדָזִריק ָנֲהָמא. ּ ן ַמאן ְדָזִריק ָנֲהָמא . ּּכְ ּכֵ ל ׁשֶ ּּכָ

ְּלַבר ִמָפתֹוֵריה, ְּדאֹוַרְייָתא ִכיְנָתא, ּ ְּדִאיִהי ׁשְ ה. ּ ְּדִאְתַמר ּבָ ְלָחן ֲא)יחזקאל מא(, ּּ ר ִלְפֵני ְיָיּ ֶזה ַהׁשֻ כ ''ע(. ׁשֶ

  .)רעיא מהימנא

ּוְבִחּבוָרא ַקְדָמָאה יׁש ְלַגְרַמְייהו, ּ ַלת ִאיּנון ְדַגְרִמין ּבִ ּּתְ ּ ַהאי ָעְלָמא. ּ ֵרין ּבְ ְוַחד , ּתְ
ָעְלָמא ַאֲחָרא ְּוִאֵלין ִאיּנון, ּבְ ְרֵמיה: ּ ַּמאן ְדָלִייט ּגַ יה, ּ ְּדָתֵניָנן ַחד ְמָמָנא ִאְתְפַקד ַקּמֵ ּּ 

ר ָנׁש ר ָנׁש, ְּדּבַ ְרֵמיה ַההוא ּבַ ֲעָתא ְדָלִייט ּגַ ּוְבׁשַ ּ ּ ְבִעין ַאֲחָרִנין , ַהאי ְמָמָנא, ּ ְוׁשִ
חֹוֵתיה ִּדְמָמָנן ּתְ ְּוַסְלֵקי ָלה ְלֵעיָלא, ְוַאְמֵרי ָאֵמן, ַּנְטִלין ַהִהיא ִמָלה, ּ , ְּוַדְייִנין ָלה, ּ

ְתֵריה ְּוִאיהו ָרִדיף ֲאּבַ ִלים ֵליה ַההוא ִמָלה, ּד ֵליהַּעד ְדָעִבי, ּ ְּוַאׁשְ ּ ּ.  
ה ָתְבּתָ)שמות לב(ְּדָאַמר , ְַמאן ָלך ַרב ִמּמֹׁשֶ ר ּכָ ְפְרך ֲאׁשֶ , ָ ְוִאם ַאִין ְמֵחִני ָנא ִמּסִ

ִריך הוא ָעִביד ְרעוֵתיה, ְְוָאַמר ְלצֹוֶרך א ּבְ ב ְדקוְדׁשָ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ ּ ל ָדא ָלא , ְּ ִּעם ּכָ
ִזיב ֵמעֹו ּתְ אִאׁשְ ַצִוה, ְנׁשָ ה ּתְ ת ְוַאּתָ ָפָרׁשַ ר ּבְ ַמר ְדָלא ִאְדּכַ ְּוָהא ִאּתְ ן, ּ ּמָ . ְוִאְתְמֵחי ִמּתַ
א. ְּוָהא אֹוְקמוָה ְמָרה ַדְרֵכי )תהלים לט(ְּדָאַמר , ַּמאן ָלן ַרב ִמָדִוד ַמְלּכָ י ֶאׁשְ ּ ָאַמְרּתִ



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

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

ע עֹוד ָרׁשָ ְמָרה ְלִפי ַמְחסֹום ּבְ ע ְלֶנְגִדי, ּ ְלֶנְגִדיֵמֲחטֹוא ִבְלׁשֹוִני ֶאׁשְ עֹוד ָרׁשָ . ַּמאי ּבְ
ַּההוא ְמָמָנא ְדִאְתְפַקד ַעל ָדא ּ ר ָנׁש, ּּ א ֵליה ְלּבַ ְּוָנִטיל ַהִהיא ִמָלה ְלַאְבָאׁשָ ּ.  

  ב''ו ע'' רמדף
ַאְרָעא, ְּוַחד ַמאן ְדָזִריק ָנֲהָמא ּאֹו ִפירוִרין ְדַנֲהָמא ּבְ ּ יה ִזְלזוָלא, ּ ְּוָקא ָעִביד ּבֵ ּ ,

ַמרּכְ ַהאי ָעְלָמא. ָּמה ְדִאּתְ ֵרי ּבְ ַההוא ָעְלָמא. ָהֵני ּתְ ָרָגא , ְּוַחד ּבְ ַּמאן ְדאֹוִקיד ׁשְ
ת ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ א ְדִסְדָרא, ּבְ ָרֵאל ִלְקדוּשָׁ ַּעד ָלא ָמטו ִיׂשְ ּ א, ּ ּתָ ּבְ ִגין ְדָקא ְמַחֵלל ׁשַ ּּבְ ּ ,

ם ְלִאּתֹוְקָדא ְּוָגִרים ְלנוָרא ְדֵגיִהּנָ   .ִּזְמֵניה) ב''ו ע''דף רמ(א ָמָטא ַעד ָל, ּ
ם ֵגיִהּנָ ַּחד דוְכָתא ִאית ּבְ א, ּ ּתָ ּבְ ְּלִאיּנון ְדָקא ְמַחְלֵלי ׁשַ ָרָגא . ּ יָון ְדִאיהו אֹוִקיד ׁשְ ּּכֵ ּ

ת, ַּעד ָלא ָמָטא ִזְמֵניה ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ ם ּבְ ֵגיִהּנָ ַקְדִמיָתא , ַחד ְמָמָנא ִאית ּבְ ְואֹוִקיד ּבְ
ְּלַההוא דו ּ ְּוָאַמר ַהאי דוְכָתא ִדְפַלְנָיא, ְכָתאּ ּ ם. ּ ְּוָכל ַחָייִבין ְדֵגיִהּנָ ְּמַסְייֵעי ְלאֹוְקָדא , ּ

ַּההוא דוְכָתא ּ ֶבר )ישעיה כב(, ַּההוא ְמָמָנא ָקאֵרי ְוָאַמר. ּ ה ְיָי ְמַטְלֶטְלך ַטְלֵטָלה ּגָ ָ ִהּנֵ

ם ַאְמֵרי. ְָוֹעְטך ָעֹטה ַּחָייִבין ְדֵגיִהּנָ ה ָתמות ) כבישעיה(, ּ ּמָ דור ֶאל ֶאֶרץ ַרֲחַבת ָיַדִים ׁשָ ּ ּכַ ּ
ִרים לֹון ְלִאּתֹוְקָדא. 'ְוגֹו ִגין ְדִאיהו ּגָ ּּבְ ָלָתא. ַּעד ָלא ָמָטא ִזְמַנְייהו, ּ ְּדַגְרֵמי , ָהא ָלן ּתְ

יׁש ְלַגְרַמְייהו ַמר, ּּבִ ָמה ְדִאּתְ   .ּּכְ

  )סימן יב(השלמה מההשמטות 
ה סוָלםּ ַוַיֲחלֹו)ח''בראשית כ( ב ַאְרָצה. ָדא ְצלֹוָתא, ּם ְוִהּנֵ א ָלה , ֻמּצָ ֵני ָנׁשָ ִּדְמַצִלין ּבְ ּּ

ִריך הוא א ּבְ ַמָיא ְדִאיהו קוְדׁשָ א וָמַטאת ִלׁשְ ִכיְנּתָ ַאְרָעא ְדִאיִהי ׁשְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ְּ ַמר , ּ מלכים א (ְּדִאּתְ

ַמִים)ח ַמע ַהּשָׁ ׁשְ ה ּתִ ָכל ָהָאֶרץ ' ה)תהלים ח(ְוָרָזא ְדִמָלה .  ְוַאּתָ ָמך ּבְ ְ ֲאדֹוֵננו ָמה ַאִדיר ׁשְ ּ ּ
ַמִים ר הֹוְדך ַעל ַהּשָׁ   .ֲָאׁשֶ

ִריך הוא א ּבְ ִזְמָנא ְדמֹוָדע לֹון קוְדׁשָ ּוּבְ ּ ּ ַהִהיא ְצלֹוַתא, ְּ א ְדָסְלָקא ּבְ ִכיְנּתָ ִּמָיד . ּׁשְ
ה ַמְלֲאֵכי ֱאֹלִהים עֹוִלים ְויֹוְרִדים ּבֹו)ח''בראשית כ( ַה,  ְוִהּנֵ ר ָנׁשּבְ ּּכוְלהו ַפְתִחין . ּהוא ּבַ ּ ּּ

א  ִכיְנּתָ ל ׁשְ ְדַפְייהו ְלֳקּבֵ ַההוא ְצלֹוָתא)בההיא(ּּגַ ּ וְפֵניֶהם )יחזקאל א(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ּבְ
ְּוַכְנֵפיֶהם ְפרודֹות ִמְלַמְעָלה ְדַפְייהו. ּ א ַעל ּגַ ִכיְנּתָ ְּוַהאי ִאיהו עֹוִלים ׁשְ , ְויֹוְרִדים ּבֹו. ּ

ִריך הוא, י ּבֹוַמא א ּבְ ְּבקוְדׁשָ ְּ.  
א ִכיְנּתָ ָלא ׁשְ ִריך הוא ָנִחית ֲעַלְייהו ְלָקּבְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ִריך הוא , ְּ א ּבְ ּוִמְתָייֵחד קוְדׁשָ ּ ְּ ּ

ַההוא ְצלֹוָתא)בההיא(ּבֹו  ם ֲהַוָי. ּ ּבְ ִליָלא ִמׁשֵ א ִאיִהי ִמְצָוה ּכְ ִכיְנּתָ ִּדׁשְ ה ִאיִהי ''יהו, ה''ּ
ִּדיֵליהַּחָיה  ָבה ֵלית ָלה ְסִליקו, ּ ָלא ַמֲחׁשָ ּוִמְצָוה ּבְ ּ ּ.  

ָבה ִאיהו ָאָדם יֹו ּוַמֲחׁשָ ְפֶאֶרת ִמְצָוה, א''ו ֵה''א ָוא''ד ֵה''ּ ִליָלא , ּתִ ַּמְלכות ּכְ
א ִדיֵליה ַאְנִפין ִד ע ַאְתָוון ִאיִהי נוְקּבָ ִליָלא ֵמַאְרּבַ א ּכְ ְבּתָ ע ֵחיָוון ְדֶמְרּכַ ֵּמַאְרּבַ ּ ּ ּ , ּיֵליהּּ

ִגיָנה ֲאֵמיָנא. ַּאְנֵפי ַרֲחֵמי ּ ִאם ֵאין ָפֶניך הֹוְלִכים ַאל ַתֲעֵלנו ִמֶזה)ג''שמות ל(, ּּבְ ּ ָ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]23דף [ -ּ

ְקֵרי ֲאחֹורֹוי ִליָלא ח, ּוִמִסְטָרא ְדַצִדיק ִאּתִ ר ָנׁש ''ַּחָיה ּכְ ּי חוְלָיין ְדִאינון ֵמָאחֹור ְדּבַ ּ ּ ּ
ל ח ּי ִנְענוִעין ְדלוָלב ְד''ְלֳקּבֵ ּ יה חּ ְדָרה ְדּבֵ ּדֹוֶמה ְלׁשִ ִּאיהו ָאחֹור ְלעֹוַבָדא . ּי חוְלָיין''ּ

ית ֵראׁשִ ה, ְּדּבְ ַמר ּבָ ָבה ְדִאּתְ ְּוֶקֶדם ְלַמֲחׁשָ ָבה, ּ ַמֲחׁשָ ָרֵאל ָעָלה ּבְ ָמה ָלאו ָהִכי . ִּיׂשְ
ָאָדם ה ְוֶקֶדם ְלפוְרֲע, ּבַ ְּדֵעץ ַהַדַעת טֹוב ָוָרע ְדִאיהו ָאחֹור ְלַמֲעׂשֶ ּ ּ ּ   .ּנותּּ

ִאים ְוֱאמֹוָרִאים ְוָאְמרו ּנָ ָּקמו ּתַ ך ַהאי ְקָרא , ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא, ּ ְִיְתַקֵיים ּבָ  )ב''ישעיה ס(ּ
ְתנו דִֹמי לֹו ַּאל ּתִ צוְלָמא ִדיָדך. ּ ִאין ְמַקֶנִנין ּבְ ְְדָהא ִעָלִאין ְוַתּתָ ּ ּ א . ּּ יְרָיין ְדקוְדׁשָ ַּמׁשִ

ִריך הוא ְדִאינון ִמְמִתיְב ּּבְ ּ ּ א ְ יְרָיין ְדַמְטרֹוִניָתא ְדִאינון ִמְמִתיְבּתָ א ִעיָלָאה וַמּשִׁ ּּתָ ּ ּ ּ
ָאה ּתָ ַמר , ּתַ ה ַמְלֲאֵכי ֱאֹלִהים ְוגֹו)ח''בראשית כ(ְֲעָלך ִאּתְ יְרָיין . ' ְוִהּנֵ ך ָסְלִקין ַמׁשִ ְּבָ

ְצלֹוָתא ִדיָלך א ּבִ ִכיְנּתָ ְִדׁשְ ּ ִר, ּ א ּבְ יְרָיין ְדקוְדׁשָ ּוָנֲחִתין ַמׁשִ ִריך הוא ּ א ּבְ ּיך הוא ְלקוְדׁשָ ּ ְּ ְ

ְצלֹוָתא יִרין ְוִניגוִנין ּבִ ה ׁשִ ַכּמָ א ּבְ ִכיְנּתָ י ׁשְ ִריך הוא . ְּלַגּבֵ א ּבְ ְּוַאְנּתְ הוא ְקִריבו ְדקוְדׁשָ ּ ּ ְּ

יה ִכיְנּתֵ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ָנא ְדקוְדׁשָ ְצלֹוָתא ִדיָלך ְדִאיִהי ָקְרּבְ ּּבִ ּ ּ ּ ּ ְּ ַצ)ח''במדבר כ(. ְ ו ֵאת  ּבְ
ְצלֹוָתא ִמִסְטָרא  ִנין ּבִ ינו ָמאֵרי ַמְתִניִתין ָקְרּבְ ִני ַלְחִמי ְדַתּקִ ָרֵאל ֵאת ָקְרּבָ ֵני ִיׂשְ ּּבְ ּ

ן ִאיׁש ֶחֶסד ּכֵֹהן, ִּדְיִמיָנא ּמָ ְתַרְייהו . ְּדּתַ יר ִדְלִוִים ַאּבַ ִקינו ְזִמירֹות ְדִאינון ׁשִ ְּוּתַ ּ ּ ּּ ּ
ִּמִסְטָרא ִדְגבוָרה ֹמאָלאְוהֹוד ַד. ּ ׂשְ ר ּבִ א ִאְתַקׁשַ א ְדָדִוד ַמְלּכָ ְּרּגָ ּוַאֲהֹרן ְדַדְרָגא ִדיֵליה . ּ ּ

ֶחֶסד''ֶנַצ ר ּבְ יִמיְנך ֶנַצח)ז''תהלים ט(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב . ח ִאְתַקׁשַ   .ָ ְנִעימֹות ּבִ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגלו, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]24דף [ -ָתא ּבְ

 ] בשנה328יום [סדר הלימוד ליום ג אלול 
ָרֵאל ְדִיחוָדא ַמע ִיׂשְ ְּלָבַתר ׁשְ ִל, ּ הּכַ ְרכו וְקדוׁשָ ּיל ּבָ ּ , ִּאיהו ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש, ּ

ּוְבָרָכה ִמִסְטָרא ִדְיִמיָנא ָניו ֵלאֹמר )במדבר ו(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב . ּ ר ֶאל ַאֲהֹרן ְוֶאל ּבָ ּ ַדּבֵ
ָרֵאל ֵני ִיׂשְ   .ּּכֹה ְתָבְרכו ֵאת ּבְ

ה ִמִסְטָרא ִדְלִוִים ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָת ּוְקדוׁשָ ּ ָמאָלאּּ ּא ִקׁשור ְיִמיָנא וׂשְ ְּוִאיהו , ּ
יה א ְדִאיִהי ִאיָמא ִעיָלָאה ְתִפיִלין ַעל ֵריׁשֵ ִּקׁשוָרא ִדְתִפיִלין ְדֵריׁשָ ּ ּ ָמה ְדאוְקמוַה , ּ ּּכְ ּ ּ

ְתִפיֵלי ְדָמאֵרי ַעְלָמא הו, ָמאֵרי ַמְתִניִתין ּבִ ִתיב ּבְ ּוִאיהו ִקׁשוָרא ִדְתִפִלין ְדָיד . ָּמה ּכְ ּ ּ
ָאה ְוַהאי ִאיהו ְדאוְקמוַה ָמאֵרי ַמְתִניִתיןְּדִא ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ּיִהי ׁשְ ּ ּ ר , ּ ה ֶקׁשֶ ֵּהְרָאהו ְלֹמׁשֶ

ל ְתִפיִלין ה. ׁשֶ ל ְתִפיִלין ֹמׁשֶ ִליל ְתַלת ַעְנִפין ְדַאָבָהן ְלֵעיָלא, ש ׁשֶ ּּכַ ּ ינו ְתַלת , ּ ְּדַתּקִ
ְּצלֹוִתין ְדִאינון ִסיָמן שמ ֲח, ע''ּ ְה ִדיָלך ְצלֹוָתא ''מ, ת''ה ֲעְרִבי''ת ִמְנָח''ִריְּדִאיִהי ׁשָ ּ

יה  ַמר ּבֵ ת ְדִאּתְ ּבָ ְּדׁשַ ּ ַמִים ְוגֹו)בראשית א(ּ ְדַגת ַהָים וְבעֹוף ַהּשָׁ ּ וְרדו ּבִ ּ ּּ'.  
ֹלֹמה ְוָאָדם ַקְדָמָאה ְלֵעיָלא וָבת זוֵגיה ָאה ְדֲאַהֹרן ָדִוד וׁשְ ּתָ ָבה ּתַ ִליל ֶמְרּכָ ְּוַאְנּתְ ּכַ ּ ּ ּ ּּ 

א ל ַח, ְלַתּתָ ּי ְדִאיהו ַצִדיק ַחי ָעְלִמין''ֵאם ּכָ ּ ב ְדִאיהו . ּ ּוְבִגין ָדא ַאֲהֹרן ַאף ַעל ּגַ ּ ּ
יה ָנן ּבֵ ְּיִמיָנא אוְקמוָה ָרּבַ ּ ִביָנא ְדַמְטרֹוִניָתא, ּ   .ַּאֲהֹרן ׁשוׁשְ

יה ָרִכיב ָאָדם ַקְדָמָאה ִליל ְתַלת ֲאָבָהן ְדּבֵ ַּיֲעֹקב ִאיהו ּכַ ּ ָנא אוְקמוָה ְּדָלאו, ּ ּ ְלַמּגָ ּ
ׁשוְפֵריה ְדָאָדם ַקְדָמָאה, ָמאֵרי ַמְתִניִתין ּׁשוְפֵריה ְדַיֲעֹקב ּכְ ּ ּ ּ ּ.  

א ָמך, ָּאַמר ּבֹוִציָנא ַקִדיׁשָ ִריך הוא ׁשְ א ּבְ ָפל קוְדׁשָ ְַרְעָיא ְמֵהיָמָנא ֲחֵזיָנן ְדּכַ ְּ ּ ּ .
ה, וָאַמר ה ֹמׁשֶ א, ֹמׁשֶ ְבּתָ ֶמְרּכַ ָאהְְלַאְכָלָלא ָלך ּבְ ּתָ א ּתַ ְבּתָ ֶמְרּכַ ְלַאְכָלָלא , ּ ִעיָלָאה וּבְ

ך ָאָדם ַקְדָמָאה ִמִסְטָרא ְדַאָבָהן ּּבָ ֹלֹמה, ְ ך ַחָוה ִמִסְטָרא ְדֲאַהֹרן ָדִוד וׁשְ ּוְלַאְכָלָלא ּבָ ּ ּ ְּ .
ם ַיֲעֹקב ָהִכי ָפל ׁשֵ   .ָלָמה ֹלא ּכָ

ִגין א ּבְ ָּאַמר ֵליה ּבֹוִציָנא ַקִדיׁשָ ָרֵאלְּדָקָרא ֵליה , ּ ָנא ְדַעֵקב . ַיֲעֹקב ְוִיׂשְ ַיֲעֹקב ִליׁשָ
א ְּדַהְיינו נוְקּבָ ּ ַמר. ּ ה, ְּדִאּתְ ל ַחּמָ ל ָאָדם ָהִראׁשֹון ָהָיה ַמְכֵהה ַגְלּגַ וִאְתְקֵרי . ֲעֵקבֹו ׁשֶ

ן ֹראׁש ְדכוָרא ּמָ ָרֵאל ְדּתַ ִּיׂשְ א ְדַהְיינו ָעֵקב, ּ א ְלנוְקּבָ ֵּריׁשָ ּ ְּוַהאי ִאיהו ְדָאַמר . ּ א ּ ּקוְדׁשָ
ִריך הוא ְלִחְוָיא ּּבְ ׁשוֶפנו ָעֵקב)בראשית ג(, ְ ה ּתְ ּ הוא ְיׁשוְפך ֹראׁש ְוַאּתָ ּ ּ ְוָדא ָגַרם . ָּ

ה ַמר ּבָ ָגלוָתא ְדִאּתְ א ּבְ ִכיְנּתָ ּׁשְ ּ   .' ֵעֶקב ֲעָנָוה ִיְרַאת ה)ב''משלי כ(, ּ
ְמעֹון ְוַחדו ָמאֵרי ַמְתִניִתין וָאְמרו י ׁשִ ֲּחֵדי ַרּבִ ּ ּפו, ּ א ִסיַניּ ִכיְנּתָ ַמאן ָיִכיל , ָּמא ִדׁשְ

ין ִרּבֹוא )קמי(ְלֵמיָקם  ּתִ יה ְוׁשִ יה ְמַמְלִלין ּבֵ ִכיְנּתֵ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ּ פוָמך ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ְּ ְ ּ
יה ַעל פוָמך ָאה ְמַמְלִלין ּבֵ ּתָ א ּתַ ין ִרּבֹוא ִדְמִתיְבּתָ ּתִ א ִעיָלָאה ְוׁשִ ְִדְמִתיְבּתָ ּ ּ ּ ְְוֲעָלך . ּּ

ה ַמְלֲאֵכי ֱאֹלִהים עֹוִלים ְויֹוְרִדים ּבֹו, ַמרִאּתְ   .ְוִהּנֵ



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

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

ה סוָלם ָּדָבר ַאֵחר ְוִהּנֵ ְמעֹון ְוָאַמר, ּ י ׁשִ ִּסיַני ָדא סוָלם וִאיהו ָקל ְוָרָזא , ָּפַתח ַרּבִ ּ
ה ה , ה''י', ב י''ְועֹוד ע. י''ו ה''י ָוי''ד ֵה''יֹו, ב''ל ע''ב ַק''רֹוֵכב ַעל ע' ְדִמָלה ִהּנֵ

ַאְתָוון . א''ו ֵה''א וא''ד ֵה''יֹו, ו''א וא''ד ֵה''יֹו, א''ד ֵה''יֹו, ד''ל יֹו''ַק. ה''ְיהֹוָ, ו''יה
ְּוִאינון ּתֹוָלִדין ִדיְלהֹון ָסְלִקין ַק, ב ַאְתָוון''ַקְדָמִאין ָסְלִקין ְלע ל ָסְלִקין ''ב ַק''ע. ל''ּ

ן ב)א''ז ע''ש( ּבָ חוׁשְ ּ ָמאָתן וְתֵרין ּכְ ַמר , ַּאְנּתְ הוא ַרְעָיא ְמֵהיָמָנאְו. ר''ּ  )תהלים ב(ְֲעָלך ִאּתְ
ר קו ּבָ ֵרת. ַּנׁשְ ן ְדַמְלֲאֵכי ַהׁשָ ָרֵאל ַרּבָ ל ִיׂשְ ל ּכָ ן ׁשֶ א ַרּבָ ר ְלֵעיָלא, ְּוַאְנּתְ ָרב ְלַתּתָ , ּּבָ

יה ִכיְנּתֵ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ר ְלקוְדׁשָ ּּבָ ּ ּ ְּ.  
י ָדִוד  ַמר ְלַגּבֵ מות)ד''שמואל ב י(ִּאּתְ ם ְיָי ֶהְעִביר ֲחָטאְתך ֹלא ּתָ ּ ּגַ ָפר , ָ ם ִאְתּכַ ַהאי ּגַ ּּבְ

יעוָרא ְדָחָלה. ָּדִוד ְּוַהאי ִאיהו ׁשִ ּ יָצה''מ, ּ יִצים ְותֹוֶסֶפת חֹוֵמׁש ּבֵ  )ויקרא ה(ָרִמיז , ג ּבֵ
יתֹו יֹוֵסף ַעָליו   .ַּוֲחִמיׁשִ

ָאה ְצלֹוָתא ְדָנְפָקא ִמפוָמך ְַזּכָ ּ ַגְווָנא , ּ ִריך הוא ָנִחית ַעל טוָרא ְדִסיָני ּכְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ְּ

יה  ַמר ּבֵ נֹו פֹה ְוגֹו)ט''דברים כ(ּוִאּתְ ר ֶיׁשְ י ֲאׁשֶ ר . 'ּ ּכִ אֹוַרְייָתא )כד(ָהִכי ּבָ ַתָדל ּבְ  ֲאְנְת ִתׁשְ
ָמִתי ִאין ְוָכל ִאינון ִנׁשְ ִניׁש ִעָלִאין ְוַתּתָ ִריך הוא ּכָ א ּבְ ּוְצלֹוָתא קוְדׁשָ ּ ּ ּּ ּן ַדֲהוו ְוָכל ְ

ָלא ְצלֹוָתא ִדיָלך  צוְלָמא ִדיָלך ְלָקּבְ יְרָיין ְדַמְלָאִכים וָנִחית ּבְ ְִדֲעִתיִדין ְלֶמֱהֵוי ְוָכל ַמׁשִ ְּ ּ ּ ּ ּ
ְואֹוַרְייָתא ִדיָלך ָכל . ּ יה ּבְ ִכיְנּתֵ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ְבָתא ִדיָלך ְלַיֲחָדא ְלקוְדׁשָ ִגין ְדַמֲחׁשָ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ְּ ְ

ְרָיי ך וִבְצלֹוָתךָמׁשִ אֹוָרְייּתָ א ּבְ ְן ִדיֵליה ֵעיָלא ְוַתּתָ ְּ ּ ּ.  
ה ָבה טֹוָבה ֵמָצְרָפה ְלַמֲעׂשֶ ִריך הוא ַמֲחׁשָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּוְכַגְווָנא ְדִאיהו ָאַמר ָאֹנִכי. ְּ ּ ּ ,

ְּוֻכְלהו ָאְמרו  ּ ָמע)ד''שמות כ(ּ ה וִנׁשְ ִריך הוא ֲעִביד ְלָכל ,  ַנֲעׂשֶ א ּבְ ָּהִכי קוְדׁשָ יְרָיין ְּ ַמׁשִ
ְמִעין ְלִמלוָלך ְתִקין ְוׁשָ ְִדיֵליה ְדֻכְלהו ׁשָ ּ ּ ּ ּ ִריך , ּּ א ּבְ הֹון ְלַיֲחָדא ְלקוְדׁשָ ִגין ִדְרעוָתך ּבְ ְּבְ ְּ ּ ּ

יְרָין ִדיֵליה ָכל ַמּשִׁ יה ּבְ ִכיְנּתֵ ּהוא וׁשְ ּ ּ ּ ּ.  
ָמה ָטִבין ד ָלך ּכַ ִריך הוא ַאְבַטח ְלֶמְעּבַ א ּבְ ְְוָכל ָמה ְדקוְדׁשָ ְּ ְלהו , ּ ְדֵלית לֹון סֹוףּ ּּכֻ ּ

ָמע ה ְוִנׁשְ ְרכו ה)ג''תהלים ק(ּוְבִגין ָדא . ָּאְמרו ַנֲעׂשֶ י ְדָברֹו ' ּ ּבָ ּבֹוֵרי ּכַֹח עֹוׂשֵ ַמְלָאָכיו ּגִ
קֹול ְדָברֹו ך, ִלְשמֹוַע ּבְ ף ּבָ ּקַ יְרָיין . ְוִאְתּתַ יה ְוָכל ַמׁשִ ִכיְנּתֵ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ְּדָהא קוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ

ירִּד ל ְרעוָתך ְוַיּתִ ד ּכָ מו ְלֶמְעּבַ ּכַ ְיֵליה ִאְסּתְ ּ ּ תוב ַעל ְיָדך, ּ ְָמה ְדִאיהו ּכָ ּ ּ ְוָלא ָנִפיל . ּ
ִתיָבת ְיָדך ְדָלא ִאְתַקַיים ִּמָלה ְזִעיָרא ִמּכְ ּ ְ ּ.  

ִדיוְקֵני גוֵפיה ְוָעִביד ֵליה ְיָקָרא ּכְ יב ֵליה ּכְ ר ָנׁש ְדָמאֵריה ָחׁשִ ָאה ּבַ ַּזּכָ ּ ּ ּ ּ ּ ּה ְלֶמֱהִוי ּּ
טוָרא ְדִסיָני ִמלֹוי ּבְ אֹוַרְייָתא וְצלֹוָתא ּכְ ִקיל ִמילוִלין ְדפומֹוי ּבְ ּׁשָ ּ ּ ּ ְּוֵלית ַחד ְדָפָתח . ּּ ּ

מוָתא ֲחָדא וִבְרעוָתא ֲחָדא ַאְסּכָ ִאין ּבְ ְלהו ִעָלִאין ְוַתּתָ ּפומֹוי ְלַקְטְרָגא ֵליה ֶאָלא ּכֻ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ עד (: ּ

  )כאן מההשמטות

ז ''נדפס בספר ויקרא דף ט(עד על אתוון ' אמר רעיא מהימנא דוכתין וכומנא רעיא מהי

  )ב''ע



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

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

ה ֻסָלם)בראשית כח(ָּדָבר ַאֵחר  ל ַאְתָוון' ַמה ל, ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא, ּ ַוַיֲחלֹום ְוִהּנֵ ִּאְסַתָלק ַעל ּכָ ָּהִכי ַאְת , ּ
ְרָיין ל ּבִ ָּעִתיד ְלִאְסַתְלָקא ַעל ּכָ ִגין ְדִאְס. ּ ָמא ְדיֹוּּבְ ְּתַלק ִלׁשְ ּ ְּדֵביה יי. י''ו ֵה''י ָוא''ד ֵה''ּ ֵניה , י''ּ ּבָ ְּדחוׁשְ ּ ּ

ם יֹו. 'ל ׁשֵ ְּדִאיהו יאאא, א''ו ֵה''א ָוא''ד ֵה''ִּדְבַקְדֵמיָתא ֲהִוית ּבְ י, ּ ְּדִאיּנון ֶאָחד, ּג ְמִכיָלן ְדַרֲחֵמי''ּבְ ּ .
ֵאל ַען ִתְסְתַלק ּבְ ּּכְ ְּדִאיהו ייא, ּ ָמָהן ַסֲהִדיןִּדְת. י''ּ ָרָאנו, ֵרין ׁשְ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ֲּהֹלא ֵאל ֶאָחד ּבְ

ָרָאנו)מלאכי ב( ּ ֲהֹלא ָאב ֶאָחד ְלֻכָלנו ֲהֹלא ֵאל ֶאָחד ּבְ ּ ּ.  

ך, ּיֹוִדין ִאֵלין' ּוְבג ְִיְתְקָיים ּבָ א ְוָגַבה ְמֹאד)ישעיה נב(, ּ ּ ָירום ְוִנׂשָ ַמ, ּּ , ד''ְּדָהִכי ָסִליק ְמֹא. ה''ּבְ
ן ָאָד ּבָ ְוְבִהפוך ַאְתָוון. ם''ְלֻחׁשְ ּ ע ַאְנִפין ְדַאְרֵיה: ָּירום. ְּמֹאד הוא ָאָדם, ּּ ַאְרּבַ ּּבְ ְּדִאיּנון , ּ ָ ְיָבֶרְכך )במדבר ו(ּ

א. ד''ְידֹוָ ע ַאְנִפין ְדׁשֹור: ְּוִנׂשָ ַאְרּבַ ּּבְ א ְידֹוָ, ּ ְּדִאיּנון ִיׂשָ ּ ָמאָלא''ּ ׂשְ , ד''ָיֵאר ְידֹוָ: ְּוָגַבה ְמֹאד. ד ּבִ
ֶאְמָצִעיָתא א ְידֹוָ, ְוָדא יֹוד ֵהי ָואו ֵהי. ּבְ לֹום''ִּיׂשָ ם ְלך ׁשָ ָד ָפָניו ֵאֶליך ְוָיׂשֵ ָ מו ֶאת , ד''ְרִביָעָאה ְידֹוָ. ּ ְּוׂשָ

ָרֵאל ַוֲאִני ֲאָבַרֵכם ֵני ִיׂשְ ִמי ַעל ּבְ   .ׁשְ

ְטָרא ִדיִמיָנא ְתָכחו ִמָנהְּוַכָמה ֲאָבִנ. ִאְתְקִריַאת ֶאֶבן, ִּמּסִ יִרין ִאׁשְ ּין ְמפוָלִמין ַיּקִ ּ ּּ ְייהו ַמָיא , ּ ְּדִמּנַ ּ ּ
ּוְבִגיֵניהֹון ִאְתַמר. ְּדאֹוַרְייָתא ָנְפִקין ִיׁש ָטהֹור ַאל , ּ ַתִגיעו ְלַאְבֵני ׁשַ ׁשֶ י ֲעִקיָבא ְלַתְלִמיָדיו ּכְ ָּאַמר ִרּבִ ּ

ַנְפׁשְ נו ּבְ ָמא ִתְסַתּכְ ֹּתאְמרו ַמִים ַמִים ׁשֶ ּּ ּ ּ ָּלא ֵתיְמרון ְדִאיּנון ַמִים. ֶכםּ ּ ּ ִּמׁשום . ַּמִים ַמָמׁש, ּ  )תהלים קא(ּ
ָקִרים ֹלא ִיּכֹון ְלֶנֶגד ֵעיָני ְּדִאֵלין ַמִים. ּדֹוֵבר ׁשְ ה , ָּדא אֹוַרְייָתא, ּ ְּדִאְתַמר ּבָ ּוְבִגין .  ְותֹוָרה אֹור)משלי ו(ּּ
ַמּבוָעא ְדַמָיא ְּדַהאי ְנהֹוָרא ְנִביַע ּבְ ּ ּ ר ֹלא ְיַכְזבו ֵמיָמיו)ישעיה נח(, ּ ּ ֲאׁשֶ   .ִאְתְקֵרי ַמִים, ּ

ָמאָלא ְטָרא ִדׂשְ ּוִמּסִ ְלֶהֶבת ְקׁשוָרה . ִּאְתְקֵרי ַגֶחֶלת', ַּהאי ֶאֶבן ְדִאיִהי י, ּ ׁשַ ר ְסִפיָרן ּכְ ּוִמַתָמן ֶעׂשֶ ּּ ּ
ַגֶחֶלת יִמיָנא. ד''ְידֹוָ. ֵהאיֹוד ֵהא ָואו , ּ ִאיּנון)ועשרה(, ַּגְווִנין' ְּוִאית ָלה ד. ּבַ ַיד , ְּוִאיִהי ַיד ַהְגדֹוָלה ּבִ

ָמאָלא ׂשְ ַּעמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ַהֲחָזָקה ּבִ ִּמַתָמן ִאיִהי ַיד ָרָמה, ּ ִליל ִממ, ּ   .ּב ַגְווִנין''ּּכָ

ְטָרא ִדיִמיָנא ֶאֶבן ּוְבִגין ְדִאיִהי ִמּסִ ּ ָמאָלא ַגֶחֶלת, ּ ְטָרא ִדׂשְ ּוִמּסִ ּ ה ָנִט, ּ ִריך הוא ּּבָ א ּבְ ּיל קוְדׁשָ ְּ

ָמֵעאל ְוֱאדֹום, ּנוְקָמא ין נוְכָרִאין, ִמִיׁשְ ְּדִאיּנון ִאיׁשִ ּ ּוַמִים ַהֵזדֹוִנים, ּּ ּוְמָמָנן ִדְלהֹון ָסָמֵאל ְוָנָחׁש. ּ ָסָמֵאל . ּ
ם א ְדֵגיִהּנָ ֶּאׁשָ ו, ּ ְּממוֶנה ַעל אוָמה ְדֵעׂשָ ּ ָמֵע. ּ ָּנָחׁש ְממוֶנה ַעל אוָמה ְדִיׁשְ ּ ְּוִאיהו ָרָהב ִדְמָמָנא ַעל , אלּ ּ

  .ַּמָיא

יִמיָנא ְדַאְבָרָהם ְּדַדְרֵגיה ֶחֶסד, ּּבִ ָמֵעאל, ּּ ָּנִטיל נוְקָמא ִמִיׁשְ ּוְמָמָנא ִדיֵליה, ּ ּ ָמאָלא ְדִיְצָחק. ּ ּוִבׂשְ ּ ,
ְּדַדְרֵגיה ַפַחד ּ ו, ּ ּוְמָמָנא ִדיֵליה, ָּנִטיל נוְקָמא ֵמֵעׂשָ ּ יִחין. ּ ְתֵרין ְמׁשִ ְּדִאיּנון ַחד ִמיִמיָנא, ּבִ ן , ּ יַח ּבֶ ָמׁשִ

ָמאָלא. ָּדִוד ן יֹוֵסף, ְּוַחד ִמׂשְ יַח ּבֶ ּוְבַדְרָגא ְדַיֲעֹקב. ָמׁשִ ְּדִאיִהי ָלֳקְבֵליה, ּּ ָרָזא , ּ ל ֶאת )בראשית מח(ּבְ ּכֵ ּ ְדׂשִ
ָמאָלא. )כי מנשה הבכור(ָיָדיו  ָמֵעאל, ׁשֹור ִליִמיָנא. ַאְרֵיה ִלׂשְ וּבְ. ְּדִיׁשְ ֵעׂשָ ִּגין ִדיהוָדה ָגָלה ּבְ ּ ְתַכח , ּ ִּאׁשְ

ה ְּיִמיָנא ִדְקדוׁשָ ו, ּ ָמאָלא ְדֵעׂשָ ָמֵעאל. ִּעם ׂשְ ה ִעם ְיִמיָנא ִמְסֲאָבא ְדִיׁשְ ָמאָלא ִדְקדוׁשָ ּוׂשְ ּ ּ  )בראשית מט(, ּּ
יֹלה י ָיֹבא ׁשִ ָרֵאל, ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא, ַעד ּכִ ַדְרֵגיה ִתְפֶאֶרת ִיׂשְ ּּבְ   .ּיל נוְקָמא ֵמֵעֶרב ַרבָנִט, ּ

ְתַלת ַדְרִגין ִאֵלין ּּבִ ּ ְרֵאִלים)א יפקון''נ(ִיְפקֹוד , ּ ִּמן ָגלוָתא, ּ ּכֲֹהִנים ְלִוִים ְוִיׂשְ ּוְבהֹון ָנִטיל נוְקָמא. ּ ּ ,
ָמֵעאל ְוֵעֶרב ַרב ו ְוִיׁשְ ָמֵעאל. ֵמֵעׂשָ ו ְוִיׁשְ ֵעׂשָ ַגְווָנא ְדֵעֶרב ַרב ְמעוָרִבין ּבְ ּּכְ ַאְבָרָהם ָהִכ, ּ ּי ַיֲעֹקב ְמעוָרב ּבְ

ֵּערוב ְדַתְרַווְייהו, ְוִיְצָחק ּ יֹלה. ּ ן יֹוֵסף, ְוָהִכי ִמְתָעֵרב ׁשִ יַח ּבֶ ן ָדִוד וָמׁשִ יַח ּבֶ ִּעם ָמׁשִ ֶלת , ּ ְלׁשֶ ִויֵהא ׁשַ



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

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

ְּדַתְרַווְייהו בוָאה ִדיֵליה, ּ ּנְ ְלָעם ּבַ ַההוא ִזְמָנא ְדָחָזא ּבִ ּּכְ ּ ּ ּ ַרֲעָיא ְמֵהיָמָנאְּדָהִכי ִמְתַק, ּ יִחין ּבְ ֵרי ְתֵרין ְמׁשִ ּׁשְ ּ ּ ,
ְתַלת ֲאָבָהן ְתָרָאה, ּבִ ָגלוָתא ּבַ   .ּּבְ

  א''ז ע'' רמדף
ָרֵאל ְיָי ֱאֹלָהיו ִעמֹו וְתרוַעת )במדבר כג(, ָּפַתח ְוָאַמר ִיׂשְ ַיֲעֹקב ְוֹלא ָרָאה ָעָמל ּבְ יט ָאְון ּבְ ּ ֹלא ִהּבִ ּ ּ

ְּוֹכָלא ְלַקְי. ְֶמֶלך ּבֹו ֵצך)ישעיה נד(, יָמא ְקָראּ ְ וְבַרֲחִמים ְגדֹוִלים ֲאַקּבְ ּ ַההוא ִזְמָנא ְמַתְבִרין ְקִליפֹות. ּ ּּבְ ּ ,
ִכיְנָתא ַּדֲהוֹו ְמָסֲחִרין ִלׁשְ ִּמַיד ִאְתַגְלָייא ַאְבָנא ֲחָדא ִמְתַלת ֲאָבִנין. ּ ְּדִאיּנון ְסגֹוְלָתא, ּ ְּדָעַלְייהו ִאְתַמר. ּ ּ ּ ,

ָנה ַוְיִהי)יחזקאל א( ים ׁשָ ֹלׁשִ ׁשְ ְרִביִעי,  ּבִ ה ַלֹחֶדׁש) א''ז ע''דף רמ(. ַאְבָנא ְרִביָעָאה, ְּוִאיּנון יְיָי ּבָ ֲחִמׁשָ , ּּבַ
ָאה ַחל)שמואל א יז(, ָּלֳקְבַלְייהו. ַּאְבָנא ֲחִמׁשָ ה ַחלוֵקי ֲאָבִנים ִמן ַהּנַ ח ָדִוד ֲחִמׁשָ ּ ַוִיּקַ ּּ ּ ְּוִאיּנון ָלֳקְבַלְייהו . ּ ּ

ָרֵאל ְידֹוָ, יִביןָּחֵמׁש ֵת ַמע ִיׂשְ ְּדִאיּנון ׁשְ תֹוך ַהגֹוָלה)יחזקאל א(. ד''ּד ֱאֹלֵהינו ְידֹוָ''ּ ּ ַוֲאִני ּבְ ִכיְנָתא, ְ ָּדא ׁשְ ּ ,
ִריך הוא ֶאָחד א ּבְ ה קוְדׁשָ ּּבָ ּ תֹוֶסֶפת ַוֲאִני' ו. ְּ  ְוָנָהר יֹוֵצא )בראשית ב(. ַצִדיק ַחי ָעְלִמין, ּהוא ָנָהר, ּבְ

קֹות ֶאת ַהָגןֵמֵעֶדן יָנה. ַמאי ֵעֶדן, ּ ְלַהׁשְ ה, ָּדא ּבִ ָּנָהר ְדָנִפיק ִמּנָ ן ָי', ָּדא ו, ּ ַּדְרָגא ְדַרְעָיא , ּה''ּבֶ ּּ
ָּנִפיק ֵמִאיָמא ִעָלָאה, ְוַרְעָיא ְמֵהיְמָנא, ְמֵהיָמָנא ית ְסִפיָראן ַעד ַצִדיק, ּ ׁשִ ט ּבְ ְּוִאְתָפׁשַ ּ ֵקי , ּ יה ַאׁשְ ּוִמּנֵ ּ

ִכיְנָתא, )דעדן(א ְּלִגְנָת ְּדִאיִהי ׁשְ ּ.  

ָב ֶתר', כ. ר''ַמאי ּכְ יָנה', ב. ּכֶ ית ָחְכָמה', ר. ּבִ יִמיָנא. ֵראׁשִ ֶתר ּבִ ָמאָלא, ּכֶ ׂשְ יָנה , ָחְכָמה ּבִ ּבִ
ֶאְמָצִעיָתא ֶּרֶכב ְלֵעיָלא ְלִעַלת ָהִעלֹות. ּבְ ּ ְלהו' י. ּ ְּסִפיָראן ּכֻ ָנָהר, ּ ָללו ּבְ ְּדִאיהו ִא, ִּאְתּכָ ט ַעד ּ ְּתְפׁשָ

ל, ַּצִדיק ְּדִאיהו ּכָ ִליל ּכָֹלא, ּ ּוְבִגיֵניה אֹוְקמוָה. ּּכָ ּ יף)דניאל ד(, ּ א ְוַתּקִ יה,  ִאיָלָנא ַרּבָ ּוָמזֹון ְלֹכָלא ּבֵ ּּ .
יה ַתְלָיא ּכָֹלא ִּמּנֵ ּ ִכיְנָתא ִמגֹו ְקִליִפין. ּ ד ָחָמא ׁשְ ּּכַ ר ְסִפיָרן, ּ ָּחָזא ִעָמה ֶעׂשֶ ו ''עיין רכ( )מהימנאכ רעיא ''ע(. ּ

  )א ובחבורא קדמאה''ס( )ב''ע

א ִעָלָאה ְלִמְנָחה, ְלַאְעָלָאה ְלַהאי ֹסֶלת, ֹסֶלת ְלִמְנָחה י ַמְלּכָ ֵרין ְדרֹוִעין. ַּקּמֵ ין ּתְ   .ּּבֵ

ּוְבִחּבוָרא ַקְדָמָאה) זה בא אחרי דרועין(רעיא מהימנא  , ָאַמר ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא, ּ

ְתמֹוַדע ָּהֵני ִמיִלין ְסִתיִמין ִאיּנון, ֵּמַהאי ִאׁשְ ְּוָצִריך ְלִמְפַתח לֹון ַקֵמי ַחְבַרָייא, ּ ּ ּ ַּאְבָרָהם ִיְצָחק ְדָתִקינו , ְ ּ
ֲחִרית וִמְנָחה ִּאְתַמר ָעַלְייהו, ּׁשַ ָמִים. ָּדא ִיְצָחק,  ַאף ָיִדי ָיְסָדה ֶאֶרץ)ישעיה מח(, ּ ָּדא , ִּויִמיִני ִטְפָחה ׁשָ

ִּגין ִדְלהֹון ֶחֶסד ָוַפַחדְּדַדְר. ַאְבָרָהם ְּדִאְתַמר ָעַלְייהו . ּ יִמינֹו)ישעיה סב(ּּ ע ְיָי ּבִ ּבַ ּוִבְזרֹוַע ֻעזֹו,  ִנׁשְ ִּאיּנון , ּ
א ְּתֵרין ְדרֹוִעין ְדַמְלּכָ ּ ְּדִאיהו ְידֹוָ, ּ ַּעמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ד''ּ ּ ֹּסֶלת ִדיֵליה. ּ ִכיְנָתא ַתָתָאה, ּ ָּדא ׁשְ ּ ּ  ְנהֹוָרא, ּ

ִּדיֵליה ָלא ְפִגימו ַדֲחׁשֹוָכא, ּ ְטרֹוי ּבְ ֹּסֶלת ְנִקָייה ִמּסִ ּ ּ ָלל, ּ ּוְבָלא ַתֲערֹוֶבת ֲחׁשֹוָכא ּכְ ְּדָהִכי ִאיּנון ֲחׁשֹוִכין . ּ ּ
ַבר ֳקָדם מֹוץ ְוֶתֶבן, ִעם ְנהֹוִרין   .ּכְ

ָרֵאל ּוְבחֹוֵביהֹון ְדִיׂשְ ְנהֹוִרין, ּ ר ָנׁש ְתבוָאהּוְכַגְו, ִמְתָעְרִבין ֲחׁשֹוִכין ּבִ ּוָנא ְדָדׁש ּבַ ּוְלָבַתר ִאיהו ּבֹוֵרר , ּּ ּ
בֹוֵרר אֹוֶכל ִמתֹוך ְפסֹוֶלת, ָּלה ּּכְ ָרֵאל. ְּ ך ִיׂשְ רוֵחיהֹון, ְּכַ ד ּבְ ָּצִריך ְלֶמְעּבַ הֹון ֲחׁשֹוִכין, ְ ד ִאְתֲעָרב ּבְ ְוָרָזא . ּכַ

ְּדִמָלה ָרה ְו)תהלים נא(, ּ ּבָ ר ֲחׁשֹוָכא. 'גֹוּ ִזְבֵחי ֱאֹלִהים רוַח ִנׁשְ ְּדִאיהו ֵיֶצר ָהָרע, ִּדְבָהִכי ִאְתּבַ י ַעל , ּ ִּדְמַכּסֵ
ה ַעל ִחָטה, ּרוָחא מֹוץ ִדְמַכּסֶ ּּכְ ָעָנן. ּ א, אֹו ּכְ ְמׁשָ ה ַעל ׁשִ   .ְּוָלא ָמַנח ֵליה ְלַאְנָהָרא, ִּדְמַכּסֶ



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

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

ך ְוְבִזְמִנין ְדֹחׁשֶ ּ ְּדִאיהו ֵיֶצר ָהָרע, ּ ה ַעל ֵיֶצר ַה, ּ ְּדִאיהו אֹור, ּטֹובְמַכּסֶ ֵבית . ּ ַמאן ְדָתִפיס ּבְ ִּאיהו ּכְ ּ
ְרׁשו ְדֵיֶצר ָהָרע, ְואֹוף ָהִכי. ָּהֲאסוִרין ְדֵיֶצר ָהָרע ד ֵיֶצר ַהטֹוב ִאיהו ָתִפיס ּבִ ּּכַ ּ ָּהִכי ִאיּנון ְתִפיִסין , ּּ ּ
ַּחָייִלין ְדֵיֶצר ַהטֹוב ּ ְרׁשו ְדַחָייִלין ְדֵיֶצר ָהָרע, ּ ּּבִ ּ ר ָנׁש רוֵחיהּוְב. ּּ ר ּבַ ִּזְמָנא ְדִיְתּבַ ּ ָכל ֵאָבִרין ִדיֵליה, ּ ּּבְ ּ ,

ִתיב, ד''ֳקָדם ְידֹוָ ך ִהָגלו)ישעיה מט(. ַמה ּכְ ֹחׁשֶ ר ּבַ ּ ֵלאֹמר ַלֲאסוִרים ֵצאו ְוַלֲאׁשֶ ּ ּּ ְ.  

ִכיְנָתא ִאיִהי ֹסֶלת ְנִקָייה ֲּאָבל ׁשְ ָלא ָיִכיל ְלִאְתָעְרָב, ּ הְּדֵלית ֲחׁשֹוָכא ְוַקּבָ ֶגֶפן. ּא ּבָ ְּדָלא , ִאיִהי ּכַ
ָבה ִמִמין ַאֲחָרא ָלא ַהְרּכָ ְּדָלאו ִאיִהי ִמיָנה, ְּמַקּבְ א ִאיִהי ָיְתָבא. ּ ין ְדרֹוֵעי ַמְלּכָ לוָלה , ְּוַהאי ֹסֶלת ּבֵ ּּבְ

ִתית ֶמן ּכָ ׁשֶ   .)כ רעיא מהימנא''ע(. ּבְ

ִתית)ובחבורא קדמאה( ֶמן ּכָ ׁשֶ לוָלה ּבְ ֶמן, ּ ּבְ ׁשֶ ֶמן ְדָנִגיד ְוָנִפיק ִמְלֵעיָלאּבְ, ּבְ ַּההוא ׁשֶ ּ ּ ּ .
ְמעֹון י ׁשִ ִתית. ָּיאות ַאְמַרת, ָאַמר ַרּבִ ֶּאָלא ָרָזא ִעָלָאה ִאיהו. ֲאָבל ַמאי ּכָ ּ ְּדֵכיָון . ּ

ֶמן ְּדִאיהו ׁשֶ ִתית, ּ א. ַמאי ּכָ נוְקּבָ א ּבְ ׁשָ ּמְ ֶּאָלא ֶרֶמז הוא ְדָקא ָרִמיז ְלׁשַ ּ ּ ָדא , ּ ְלַאְנּגְ
ְדָקא ָיאות ָלהְלַג ִתית ּכַ ֶמן ּכָ ה ׁשֶ ּּבָ ּ ּ ִתית , ּ דקא רמיז , א אלא רזא עלאה הוא''ס(ָּלא ֲהִוי ֶאָלא ּכָ

ְּלַאָפָקא ִמֵזיִתים, )לאנגדא לגבה שמן כתית כדקא יאות לה ְייִפין ְדגוָפא, ּ ְּדִאיּנון ׁשַ ּ ּ ָכא , ּ ּוְלַאְמׁשָ
ַּההוא ְנִגידו ִמְלֵעיָלא ּ ּ ְייָפ, ּ ָכל ׁשַ ְייָפאּבְ   )לא הוי אלא כתית(. א ְוׁשַ

  ב''ז ע'' רמדף
ְּוַצִדיק ִאיהו ְדָכִתיׁש  ין) ב''ז ע''דף רמ(ּ ִתיׁשִ ְייִפין ִעָלִאין, ּכְ ל ִאיּנון ׁשַ ְּוַאִפיק ִמּכָ ּ ּ ,

ין ְּדִאיּנון ֵזיִתין ַקִדיׁשִ ִלים, ּ ִתיאוְבָתא ׁשְ ח ְרבו ּבְ ְּמׁשַ י נוְקֵביה, ּ ְּלַגּבֵ ִת. ּ , יׁשְוִאי ָלא ּכָ
ָחא ָּלא ִיפוק ַההוא ִמׁשְ ּ ְייִפין, ּ יאוְבָתא ְדׁשַ ָלא ּתִ ֶּאָלא ּבְ ּ ְּוַההוא ְנִגידו, ּ ָלא ִאְתֲהֵני , ּ

א יה נוְקּבָ ִּמּנֵ ְדָקא ָיאות, ּ ְּוָלא ֲהִוי ּכַ ְייִפין, ּ ל ׁשַ יה ִמּכָ לוָלה ִמּנֵ ַּעד ְדְתֵהא ּבְ ּ ְּוַעל ָדא . ּ
ִתית ֶמן ּכָ ׁשֶ לוָלה ּבְ יהְלִאְת, ּּבְ ֲּהָנָאה וְלִאְתְזָנא ִמּנֵ   )אמר רעיא מהימנא(. ּ

א,  ָאַמר ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא))ב''ל ע''ל דצ''נ(ג ''שייך לקמן סוף ע(רעיא מהימנא  ּּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ּ ,

ָמה ְמִתיִקין ִמיָלך ְּכַ ִתית, ַּוָדאי ִאְתַמר ָהָכא, ּ ֶמן ּכָ ׁשֶ לוָלה ּבְ אֹוַרְי, ְּוִאְתַמר ָהָתם. ּּבְ ַעל ֶפהּבְ , ּיָתא ְדּבְ
ִמְקָרא לוָלה ּבַ ָנה, ּּבְ ִמׁשְ ַתְלמוד, ּבַ ּּבַ ִתית, ְּועֹוד ִאית ָרָזא ִתְנָייָנא. ּ ֶמן ּכָ ׁשֶ לוָלה ּבְ ַּוַדאי ָלאו אֹוַרְייָתא . ּּבְ

לוָלה ִגיָנה. ִּאיִהי ּבְ ין ּבְ ָמה ַמְכְתׁשִ ֶּאָלא ְלַמאן ְדָסִביל ּכַ ּּ ָמה ְדאוְקמוָה ָמאֵרי. ּ ּּכְ ּ ְּדֵלית אֹוַרְייָתא ,  ַמְתִניִתיןּ
ֵמִמית ַגְרֵמיה ָעָלה, ִּמְתַקֶייֶמת ִמי ׁשְ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ ַאָתה ְמַכֵתת ַרְגֶליך ִמְמִדיָנה ַלְמִדיָנה, ְּועֹוד ָאְמרו. ּ ְזַמן ׁשֶ ּּבִ ָּ ,

ִכיָנה ה ִלְראֹות ְפֵני ׁשְ ִּתְזּכֶ ּ.  

ִתית ֶמן ּכָ ׁשֶ לוָלה ּבְ ָּדא הוא ִדְמ, ְּועֹוד ּבְ ּ ֶמַלח ֹתאַכלּ ַּקֵיים ַפת ּבַ ּ ֶתה)'יחזקאל ד(, ּ ְמׂשוָרה ִתׁשְ ּ וַמִים ּבַ ּ ּּ ּ .
ִתית ֶמן ּכָ ׁשֶ לוָלה ּבְ א ֵמֲעֹונֹוֵתינו)ישעיה נג(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְּועֹוד ּבְ ֵעינו ְמדוּכָ ּ ְוהוא ְמחֹוָלל ִמְפׁשָ ּ ּ ּּ .
ִתית ֶמן ּכָ ׁשֶ לוָלה ּבְ ָּדא ַצִדיק ַחי, ְּועֹוד ּבְ ין,  ָעְלִמיןּ ְּדָנִגיד ִטִפין ַקִדיׁשִ ֵזיִתים, ּ ְּדִאיּנון ִפירוִרין ּכַ ּ ּ ִּממֹוָחא , ּּ

רֹון ָלֳקֵבל י, ִּעָלָאה ְּדִאיּנון ַחד ִעׂשָ ּ רֹוִנים. 'ּ ֵני ֶעׂשְ רֹוִנים ַלָפר. 'י' י, ּוׁשְ ה ֶעׂשְ ֹלׁשָ ּוׁשְ ְּוִאיּנון . 'י' י' י, ּ
ֶבׂש רֹון ַלּכֶ רֹוִנ' וב, ִּעׂשָ רֹוִנים ַלָפר, ים ָלַאִילֶעׂשְ ה ֶעׂשְ ֹלׁשָ ּוׁשְ ּ.  



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

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

ַתֲעִניֹות ְּוָרָזא ְדִמָלה ָאְמרו ּבְ ֵּאין ִטָפה יֹוֶרֶדת ִמְלַמְעָלה, ּּ ֶנְגָדה ִטַפִיים, ּ ֵאין עֹוִלין ּכְ ּׁשֶ ּ ָרָזא . ּ ְּוִאיּנון ּבְ
ָּדא ֹג וְרִמיזו ִדיְלהֹון ְלָקֵבל ְתָלת מֹוִחין ּ ּ רֹון. ּ ָבה. ַחד מֹוַח ַהִזּכָ ְתִליָתָאה מֹוַח . ִּתְנָייָנא מֹוַח ַהַמֲחׁשָ

ִגין . ַּהִדְמיֹון א ּבְ ַמְלּכָ ִלין ָלה ָעַלְייהו ּכְ א וְמַקּבְ ִבית ַנְחָתא ַעל ִלּבָ א ַהָמְחׁשָ רֹון ָסְלִקין ִמן ִלּבָ ַּהִדְמיֹון ְוַהִזּכָ ּ ּ ּ
ִליט ַעל ֵחיָוא ָבה ְדָרִכיב ְוׁשָ ְּדָהאי ָאָדם ְדִאיהו ַמֲחׁשָ י ְתֵרין ֵחיָוון וַפְתִחין ּ ּ ְתִליָתָאה ְוָנִחית ֲעָלה ְלַגּבֵ ּ

ֶתר ֶעְליֹון ַעל ָחְכָמה וִביָנה גֹון חֹוֵלם ַעל ֵציֵרי ִאְתֲעִביד ֶסגֹוְלָתא ְוָדא ּכֶ ָלא ָלה ּכְ ַּגְדַפְייהו ְלַקּבְ ּ ּּ ּ.  

רֹוִנים ֵני ֶעׂשְ רֹון וׁשְ ִּעׂשָ ְב, ּ ָּתא ִעָלָאהְּרִמיִזין ִלְתַלת ֵחיָון ְדֶמְרּכַ ְּדִאיּנון. ּ ְּגדוָלה: ּ ְּגבוָרה, ּ . ִּתְפֶאֶרת, ּ
רֹוִנין ה ֶעׂשְ ֹלׁשָ ֶנה. ְיסֹוד, הֹוד, ְּלֶנַצח: ְרִמיִזין, ׁשְ ֶבת ַהִמׁשְ א: ְרִביִעית ַהִהין. ִּמְרּכֶ ָּדא ַמְלכות ַקִדיׁשָ ' ה, ּ

ם ְידֹוָ ע ַאְנֵפי ָאָדם. ד''ְרִביָעָאה ִמן ׁשֵ ְּדִאיהו ַאְרּבַ ּ   .)כ רעיא מהימנא''ע(. ּ

ָכל , ַּרְגָלא ְרִביָעָאה ְלֻכְרְסָייא ִעָלָאה, ְרִביִעית ַהִהין יה ּבְ ִמיד ְלַגּבֵ ְּוִאיהו עֹוָלה ּתָ ּ
א ִעָלָאה, יֹוָמא ְויֹוָמא ְבּתָ ְּדֵלית ָלה סֹוף, ַּעד ַמֲחׁשַ ּוְבִגין ָדא. ּ עֹוָלה ָקא ַאְתָיא ַעל , ּ
ִּהְרהור ַהֵלב ּ.  

ַּהִהיא ָתָגא ְדַזְרָקא, ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא, ְּבִחּבוָרא ַקְדָמָאה ָאַמרּורעיא מהימנא  , ִאיִהי יֹוד, ּ

ָמה ָאָדם. ְרִביִעית ַחָיה ִדׁשְ ּאוף ָהִכי ּבַ ע ַאְנִפין ִדיֵליה ְדִאיּנון ְידֹוָ, ּּ ְּדַאְרּבַ ּ ּ ּ ף ׁשֹוָפר הֹוֵלך , ד''ּּ ְַמּקָ

ְּדִאיּנון , ְּתַלת ֵחיָון. ְּסגֹוְלָתא ָבִטיןּ   .)כ רעיא מהימנא''ע(. ְּתֵריָסר ׁשְ

ּוְבִחּבוָרא ַקְדָמָאה ִמיד, ּ ָּדא עֹוָלה , ִּאיִהי ֶרֶגל ְרִביָעָאה ְלֻכְרְסָייא ִעָלָאה, עֹוַלת ּתָ
ָכל יֹום ִמיד ּבְ ית, ּתָ ית ִדְבֵראׁשִ ֵּמִאיּנון יֹוִמין ׁשִ ֵרין. ּ ת ַעל ַחד ּתְ ּבָ ׁשַ ִגין ְדִיתֹוַסף , ּבְ ּּבְ

ה  ְדָקא ָיאותּּבָ ֵליָמא ּכַ ְּנִהירו וׁשְ ּ ּ ַמר, ּ   .ְוָהא ִאּתְ

י ו. ַּמְלכו, ָאַמר ַרְעָיא ְמֵהיָמָנארעיא מהימנא  ית ְסִפיָרן ִאיִהי עֹוָלה ָתִמיד ְלַגּבֵ ׁשִ ', ּּבְ

הֹון ן ָי. ְּדָאִחיד ּבְ יָנה, ּה''ּבֶ ּבִ ית ְסִליַקת ְלַגּבֵ. ָּגִניז ּבַ ּוְבָאן ְסִפיָרה ֵמִאיּנון ׁשִ יֹוָמא ְתִליָתָאה. ּיהּ ְּדִאְקֵרי , ּּבְ
ת ִאתֹוַסף ִעֵמיה ֶנֶפׁש ְיֵתיָרה. ִּתְפֶאֶרת ּבָ ִּדְביֹום ַהׁשַ ּּ יָנה, ּ ת' י. ִּעָלָאה' ה. ְּדִאיִהי ּבִ ּבָ ׁשַ ָחְכָמה , אֹות ּבְ
ֶכֶתר. ִּעָלָאה ֶּמֶלך ְמעוָטר ּבְ ּ ּוְבִגין ָדא, ְ ֶתר ִיְתנו ְל, ּ ְתִפַלת מוַסף ּכֶ ּּבִ   .ָךּּ

יֶכם י ָחְדׁשֵ ין ִאית ָלה ְלִסיֲהָרא, ּוְבָראׁשֵ ָמה ֵריׁשִ ֶּאָלא ִאיּנון ְתֵרין ְנקוִדין. ְּוִכי ּכַ ּּ ַגְווָנא ָדא ְנקוָדה , ּ ּּכְ ּ
ַּתָתָאה ִסיֲהָרא ין ִדיָלה, ּ ְּתֵרין ֵריׁשִ ּ ְּתֵרין ְנקוִדין ְדִאיּנון ַעָלה, ּ ּ ּ ּ ֶתר ֲע. ֶסגֹול, ּ ַקְדִמיָתא ֲהָוה ּכֶ ֵּלי ְתֵרי ּבְ

ַגְווָנא ָדא ֶכֶתר ֶאָחד. ַּוֲהַות ְסגֹוְלָתא, ַּמְלִכין ּכְ ַתֵמׁש ּבְ ֵני ְמָלִכים ְלִהׁשְ ר ִלׁשְ ּוְלָבַתר ְדַאָמְרת ִאי ֶאְפׁשָ ּ ּ ,
רוך הוא דֹוׁש ּבָ ָּאַמר ֵליה ַהּקָ ּ ְְלִכי וַמֲעִטי ֶאת ַעְצֵמך, ְּ ּוְנִחיַתת ְלַרְגלֹוי ִדְתֵרין ְמָלִכים. ּ ַג, ּ ְּווָנא ָדא ּכְ

ַּמה ַדֲהַות ְסגֹוְלָתא, ְּוַהְיינו ֶסגֹול   .ִּאְתַהְדַרת ֶסגֹול, ּ

ְּוָרָזא ְדִמָלה ָּלֳקֵבל ְתֵרין ְנקוִדין, ּ ְּדִאיּנון ְתֵרין ְמָלִכים, ּ ּ ַנִים, ּ ֵני ָבָקר ׁשְ ְוָלֳקֵבל , ָּקא ָרִמיז ָפִרים ּבְ
ְייהו ְּנקוָדה ֲעָטָרה ַעל ֵריׁשַ ֶתר ֶאָחד,  ֶאָחדְוַאִיל, ָאַמר, ּ מֹו ּכֶ ֵני ְמָלִכים . ּכְ ר ִלׁשְ ַתר ְדַאְמַרת ִאי ֶאְפׁשָ ּּבָ

ֶכֶתר ֶאָחד ַתְמׁשו ּבְ ִיׁשְ ּׁשֶ ּ ַּאְזִעיַרת ַגְרָמה אוף ָהִכי, ּ ּ ִעיר ִעִזים ֶאָחד ְלַחָטאת, ּ ּוׂשְ ִּאְתַהָדר , ַּאִיל ְדִיְצָחק. ּּ
ִעיר ְִאְתַהָפך ֵמַרֲחֵמי ְלִדיָנא. ׂשָ   .ְזִעירְוִאְת, ּ



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

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

ִעיר ִעִזים ֶאָחד ְלַחָטאת ּוְבִגין ָדא ׂשָ ּ ֶתר, ְוֹלא ָאַמר ְלעֹוָלה, ּּ ַחָטאת. ְלֶמֱהִוי ּכֶ ּוְמָנָלן ְדִאית ְיִריָדה ּבַ ּ ּ ,
ֱאַמר  ּנֶ ּ ַוֵיֶרד ֵמֲעׂשֹות ַהַחָטאת)ויקרא ט(ׁשֶ ְיִריָדה. ּ ַתף עֹוָלה ִעם ַחָטאת ּבַ ַּוֲאַמאי ׁשָ ּ , ֶּאָלא ְלאֹוְלָפא. ּ

ַקְדִמיָתא ִמַדת ָהַרֲחִמים ְּדעֹוָלה ֲהַות ּבְ ְיִריָדה, ּ ּוְלָבַתר ִאְתַהְפַכת ְלִדיָנא ּבַ ּ ְּוֹכָלא , ְּוִאְתְקִריַאת ַחָטאת, ּ
  .ַחד

  א''ח ע'' רמדף
ּוְבִגין ָדא ָפָרה) א''ח ע''דף רמ(ָּהִביאו ָעַלי , ּ ֶתר ַוַדאי, ּּכַ ַגְווָנא ָד, ָּעַלי ֲהַות ִסיֲהָרא ּכֶ ּא וְלָבַתר ּּכְ

ְּוַנְחַתת ְלַרְגִלין ִדיֵליה, ִאְתְמִעיַטת ּ ָפָרה, ּ ַגְווָנא ָדא וְבִזְמָנא ָדא ָהִביאו ָעַלי ּכַ ּּכְ ּ ּ ּ ה, ּ ִּאיְתַמר ּבָ  )ויקרא ו(, ּ
ה. ְסִליַקת ֵמַרְגלֹוי, ִהיא ָהעֹוָלה ְּדִאְתַמר ּבָ ה.  ְוָהָאֶרץ ֲהדֹום ַרְגָלי)ישעיה סו(, ּּ ְסִאיַה, ְּלֵמיַמר ּבָ ַמִים ּכִ . ּׁשָ

ל ִיְרַאת ֱאֹלִהים)שמואל ב כג(, ְּוַהאי ִאיהו ָרָזא ִּדְמַהֵפך ִדיָנא ְלַרֲחֵמי. ּ ַצִדיק מֹוׁשֵ ְּ ְּוָרָזא ְדִמָלה. ּ תהלים (, ּ

ה)קיח ּ ֶאֶבן ָמֲאסו ַהּבֹוִנים ָהְיָתה ְלֹראׁש ִפּנָ ַגְווָנא ָדא. ּ ד. י''דוד, ּּכְ   .ְידֹוָ

ֶבׂש א, ְועֹוד ָנה ְתִמיִמיםּו' ּכֶ ֵני ׁשָ ים ּבְ ָבׂשִ ֵני ּכְ ָנה. ָּלֳקֵבל ְתַלת ְסִפיָרן, ּׁשְ ֵני ׁשָ ים ּבְ ָבׂשִ ְבָעה ּכְ , ׁשִ
ַבע ְסִפיָרן ים. ָלֳקֵבל ׁשֶ ָבׂשִ ְבָעה ּכְ ָנה. ּיֹוִמין ְדִסיֲהָרא' ִּאיּנון ז, ׁשִ ֵני ׁשָ נֹוי ְדִסיֲהָרא, ּבְ ָנה, ּּבְ . ְּדִאְקֵרי ׁשָ

ִנים ַקְדמֹוִניֹותְּדִאיִהי ֲחָדא ֵמ ִּאיּנון ׁשָ   .)כ רעיא מהימנא''ע(. ּ

יֶכם ְוגֹו י ָחְדׁשֵ ין ִאיּנון ְלִסיֲהָרא. 'ּוְבָראׁשֵ ָמה ָראׁשִ א ְלִסיֲהָרא. ְּוִכי ּכַ , ְוָהא ֵלית ֵריׁשָ
א ְמׁשָ ה, ֶּאָלא ׁשִ א ְלַגּבָ ְּדִאיהו ֵריׁשָ ּ ָכל ַיְרָחא ְוַיְרָחא. ּ ֵרין ּבְ י ּתְ ְּוִאיּנון . ֶּאָלא ָראׁשֵ
י ַעל ִסיֲהָרא, ַיֲעֹקב ְויֹוֵסף ְּדִמְתַחְדּתֵ א ָלה. ּ עו ְלַחְדּתָ ְּוַעל ָדא ּבָ ּ ּ ּ.  

ַנִים ֵני ָבָקר ׁשְ ִּאֵלין ִאיּנון ְדָאְמָרה ִסיֲהָרא, ָּפִרים ּבְ ּ ֲחָדא, ּ ה ּכַ ְמׁשון ּבָ ּתַ ְּדֵהיך ִיׁשְ ּ ְּ ,
חֹוַתְייהו ְרָמה ּתְ ְּוַאְזִעיַרת ּגַ ָּדא ַאִיל ְדִיְצָחק, דְוַאִיל ֶאָח. ּ ֶּאָלא . ְוִכי ַאְבָרָהם ְלָאן ָאִזיל. ּ
ו ן ֵעׂשָ ּמָ ַער ּתַ ִגין ְדִאּתְ ִניׁש ַאְבָרָהם, ּּבְ ְּדָלא ֶיֱחֵמי ֵליה, ִאְתּכְ ִעיר , ּ ּוַמאן ִאיהו ׂשָ ּ

ו ְדִאיהו )תרי נוסחי(. ְּדֹראׁש ֹחֶדׁש ן ֵעׂשָ ּמָ ֲעָרא ּתַ ין ְלִאּתְ ין ְדַזּמִ ּ וְבּגִ ּ ּ ִניׁש ּ ִעיר ִאְתּכְ ׂשָ
ן, ַאְבָרָהם ּמָ ַכח ּתַ ּתְ ן, ִיְצָחק, ְוָלא ִאׁשְ ּמָ ַכח ּתַ ּתְ יה, ִאׁשְ ִּדְרִחימו ִדיֵליה ְלַגּבֵ ּ ּ ּ ַחְמָרא , ּ ּכְ

ַּעל דוְרְדֵייה ּ ּ ן. ּ ּמָ ַכח ּתַ ּתְ ּיֹוֵסף ְדִאיהו ׁשֹור . ְּלַתְבָרא ַאְנפֹוי, ַיֲעֹקב ִאׁשְ ּ ִדיֵליה)א שטן''ס(ּ ּ ,
  .י ָרֵחלְלַגּבֵ

ם ַחָמה, ָאַמר ַרְעָיא ְמֵהיְמָנארעיא מהימנא  ָנה ִאְתְקִריאו ַעל ׁשֵ ֵני ׁשָ ַּוַדאי ּבְ ּ  )א מלכות''נ(, ּ

א ִּאיָמא ַקִדיׁשָ ְפֵני ַחָמה, ּ ה ּכִ ה ְפֵני ֹמׁשֶ ְּדִאְתַמר ּבָ ּ ּּ  )כחושבן, ה יומין''א סיהרא דאקרי שנה דאית בה שנ''ס(. ּ
ה שס ָנה ִאית ּבָ ן שס, יֹוִמיןה ''ּׁשָ ּבַ חוׁשְ ה''ּּכְ ָמאָלא. ּה ֹלא ַתֲעׂשֶ ְּוִאיהו ַעל ָדא ִלׂשְ ִּאיָמא ִעָלָאה. ּ ּ ,

יִמיָנא א ְדִאיהו ִליִמיָנא ֶחֶסד. ִסיֲהָרא ּבִ ַרָתא ְלַאּבָ ֲּאסוָרה ּבְ ּ ִליָלא מרמ. ּּ ּח ִפקוִדין''ְוִאיִהי ּכְ ְתַכח ו. ּ ' ִּאׁשְ
ָמאָלא ַרָתא. ִּעם ִאיָמא ִלׂשְ א ִליִמיָנא ְדֶחֶסדּּבְ , עם אימא' אשתכח ו. ח פקודין''ואיהי כלילא מרמ(. ּ ִעם ַאּבָ

ּ ְוָרָזא ְדִמָלה)ברתא עם אבא לימינא ָחְכָמה ָיַסד ֶאֶרץ)משלי ג(, ּ א.  ּבְ ַרָתא. ָחְכָמה ַאּבָ ַמִים . ֶּאֶרץ ּבְ ּכֹוֵנן ׁשָ
ָרא ְּדִאיהו ּבְ ִּעם ִאיָמא ְדִאיהו ְתבוָנה, ּ ּ ּּ ֶאְמַצע, ו''ּי ִאיהו ידדְוַהא, ּ   .ֲהָויֹות ּבְ



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

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

ִעיר ִעִזים ֶאָחד ְּועֹוד וׂשְ ִעיִרין ִאיּנון, ּ ְּתֵרין ׂשְ ְּדִאְתַמר ָעַלְייהו , ּ ִעיִרים )ויקרא טז(ּּ ֵני ַהׂשְ ּ ְוָלַקח ֶאת ׁשְ
ִעיר ַלְיָי. ּגֹוָרל ֶאָחד ַלְיָי ְוגֹוָרל ֶאָחד ַלֲעָזאֵזל' ְוגֹו ִגין ִמיעוט ִסי, ׂשָ ִעיר ֶאָחד ַלְידֹוָ, ֲהָראּּבְ ד ''ְּוִאיהו ׂשָ

ְטָרא ְדִיחוָדא: ֶאָחד. ְּלַחָטאת ִּמּסִ ִעיר ַדֲעָזאֵזל. ּ יה ֶאָחד, ֲּאָבל ׂשָ ִתיב ּבֵ ן, ָּלא ּכְ ה, ָלא ָקְרּבָ , ְּוָלא ִאׁשֶ
ָרה. ְוָלא עֹוָלה ַיד ִאיׁש ִעִתי ַהִמְדּבָ ַלח ּבְ ֶּאָלא ְוׁשִ ּ ּ ַלח. ּ ְדָאַמר ַי, ְּוׁשִ לוָחה )בראשית לב(ֲעֹקב ּכִ ּ ִמְנָחה ִהיא ׁשְ

ו ְּלַתְבָרא רוְגָזא ְדָסָמֵא, ּאוף ָהִכי ׁשֹוַחד. ַלאֹדִני ְלֵעׂשָ ּ א ְלַקְטְרָגא, ל''ּ ְּדָלא ִיְתְקִריב ְלַמְקְדׁשָ ּ.  

א ְדִאיהו ָרֵעב ְּלַכְלּבָ יך ֵליה, ּ ּוַמאן ְדָבֵעי ְדָלא ָנׁשִ ּ ּ ָרא ְלֵמיַכ, ְּ ׂשְ ֵקי ֵליה , אֹו ָנֲהָמא, לָּיִהיב ֵליה ּבִ ְּוַיׁשְ
ְּוָרָזא ְדִמָלה. ַּמָיא ּ ִאם ָרֵעב ׂשֹוַנֲאך ַהֲאִכיֵלהו ֶלֶחם ְוגֹו)משלי כה(, ּ ר ָנׁש. 'ָ ּוְבָדא ִיְתָהַדר ְרִחימו ְדּבַ ּ ּ ּ ,

ַכָמה ִיּסוִרין יך ֵליה ּבְ ְּדָלא ַדיי ְדָלא ָנׁשִ ּ ּ ּ ּּ ֶּאָלא ִאְתַהָדר ְלֶמֱהִוי ֵליה ַסּנֵ, ְ ּ   .ְּוִאְתַהָדר ְרִחימֹוי, יגֹוָראּ

  ב''ח ע'' רמדף
ַיד ִאיׁש ִעִתי ְלִחין ֵליה ּבְ ַּוֲאַמאי ֲהוֹו ׁשַ ְלהו ָמאֵרי מוִמין. ָּפִגים, ּ ִגין ְדִסְטִרין ַאֲחָרִנין ּכֻ ּּבְ ּ ְּוִאְתְקִריאו , ּּ

ִעיִרים ִּדְכִתיב, ׂשְ ם)ישעיה יג(, ּ דו ׁשָ ִעיִרים ְיַרּקְ ּ וׂשְ הֹוןְּוִאְתַמר . ּ חו עֹוד ֶאת ִזְבֵחיֶהם )ויקרא יז(, ּבְ ּ ְוֹלא ִיְזּבְ
ִעיִרים ְּדָעַלְייהו ִאְתַמר. ַּלׂשְ ּ ִדים ֹלא ֱאלֹוַה)דברים לב(, ּ חו ַלׁשֵ ּ ִיְזּבְ ִעיר ָדא. ּּ ּוְבׂשָ ִּאְתְפַרׁש ִמּכָֹלא, ּ א , ּ ְונֹוׂשֵ

ָרֵאל ָעֵליה ל חֹוִבין ְדִיׂשְ ּּכָ ָמה ְדַאְת ָאֵמר, ּ ל ֲעֹונֹוָתם)רא טזויק(, ּּכְ ִעיר ָעָליו ֶאת ּכָ א ַהׂשָ , ְועֹוד. ּ ְוָנׂשָ
א ַתר ְדָנִטיל ִאיהו ְוָנׂשָ ּּבָ א ָעֹון. ּ ִריך הוא נֹוׂשֵ א ּבְ ּקוְדׁשָ א)שמות לד(. ְּ א ְלָנׂשָ ין נֹוׂשֵ א.  ַמאי ּבֵ : ָנׂשָ

א. ָּמטוָלא ְּסִליקו ְדָמטוָלא: נֹוׂשֵ ּ   )מ''כ רע''ע( )ובחבורא קדמאה(. ּ

 
  



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

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

 ] בשנה329יום [סדר הלימוד ליום ד אלול 
רֹוִנים ה ֶעׂשְ ֹלׁשָ ין ַקְדָמִאין ִדיָלה, ּוׁשְ ַלת ַדְרּגִ ּּתְ ּ ר, ּ ַגְווָנא , ְּדָכל ַחד ְוַחד ֶעׂשֶ ּכְ

רֹוִנים ִּדְלֵעיָלא ֶעׂשְ ָרה, ּ ִעיר ַחָטאת ֶאָחד. ַחד ֵמֲעׂשַ ּוׂשְ ִגין . ֲּאַמאי ִאְקֵרי ַחָטאת, ּ ּבְ
ְּדִאיהו ַחָט ּ ְטָרא ְדַחָטאת הוא, אתּ ּוִמּסִ ּ ּ י ֶאְלָעָזר. ּ ִתיב ַלְיָי, ָאַמר ִרּבִ ) ב''ח ע''דף רמ(. ְוָהא ּכְ

ֶּאָלא ַלְיָי ִאְתְקִריב ַוַדאי יב ְלַכֵפר, ּ ִּדְכּתִ ְבָרא ַאְנִפין. ּ א, ְּלּתַ ְּוֹכָלא ִיְתְקִריב ְלַמְקְדׁשָ ּ ,
ֶּאָלא ָיֲהֵבי חוָלָקא ֲחָדא ְלָסָמֵאל ִנין, ּל ֵליהְוָאִכי, ּ ַאר ָקְרּבְ ׁשְ ְּוָדא ִאיהו . ְוָלא ָאִחיד ּבִ

יה, ְּלחֹוֵדיה יה ְלֵמיַכל ּבֵ ף ַאֲחָרא ִעּמֵ ּתַ ּתְ ְּדָלא ִאׁשְ ּ ּ.  
חוָלָקא ָדא א ּבְ גֹו ְסעוָדָתא ְדַמְלּכָ ִּאיהו ִאְתֲהֵני ּבְ ּ ּ ּ ְּוַעל ָדא ַחֵדי, ּ ְּוִאְתְפַרׁש , ּ

ָרֵאל ְּוִאי ָלאו ְדֲהָוה ִמיעוָטא ְדִסיֲהָרא. ַּלְייהוְוָלא ְמַקְטְרָגא ָע, ִמִיׂשְ ּ ָלא ֲהוֹו ָיֲהֵבי , ּ
לום א ּכְ ְסעוָדָתא ְדַמְלּכָ ֵּליה ּבִ ּ ּ ִמיעוָטא ְדִסיֲהָרא ַמאי ָקא ָעִביד. ּ ְּוִכי ּבְ ִגין . ּ ֶּאָלא ּבְ

יה, ְּדָקִריב ְוָיִניק ָמאָלא ְדִסיֲהָר, ְּוָנִטיל ֵחיָלא ְלַעּמֵ יה, אִּמּגֹו ְסָטר ׂשְ ַקף ּבֵ . ְּוִאְתּתְ
ִעיר ָדא ִאְתְפַרׁש ִמּכָֹלא ּוְבׂשָ ּ ּ ַהאי, ּ ִריך הוא ַאְזִעיר ָלה . ְוִאְתֲהֵני ּבְ א ּבְ ּוְבִגין ְדקוְדׁשָ ּ ּ ְּ

ִעיר, ְלִסיֲהָרא ה, ְּמָקְרִבין ֵליה ְלַהאי ׂשָ ִגין ְדִיְתְפַרׁש ִמּנָ ּּבְ א, ּּ . ְּוָלא ִיְתְקִריב ְלַמְקְדׁשָ
ָפָרה, ֵניָנןְּוַעל ָדא ּתָ ָּהִביאו ָעַלי ּכַ ִגיֵני: ָעַלי. ּ ְּדַאְזִעיַרת ָלה, ּבְ ת ִדיִלי ַאּתון , ּ ִגין ִסּבַ ּּבְ ּ
  .ְּצִריִכין ָדא

יֶכם)ח''במדבר כ( )גם זה רעיא מהימנא(רעיא מהימנא  י ָחְדׁשֵ . ִּאיּנון ַיֲעֹקב ְויֹוֵסף, ּ וְבָראׁשֵ

ּ ֵאֶלה תֹוְלדֹות ַיֲעֹקב י)בראשית לז( ִּדְמַחְדֵתי ַעל ִסיֲהָרא, ֹוֵסףּ ּ ִסְפָרא ְדֲחנֹוך ְדָאַמר. ּ ְחָנא ּבְ ּכַ ַּאׁשְ ָמה , ְּ ּכְ
ַבְעָלה, ִּדְבֹראׁש ֹחֶדׁש יַאת ִסיֲהָרא ְלִאְתָקְרָבא ּבְ ְּדִאְתַדּכִ ּ ִּאְצְטִריך ְלֵמיַהב ְלִסְטָרא ַאֲחָרא חוָלָקא ֲחָדא, ּ ְ ,

ַההוא ִזיָנא ִדיָלה ּּבְ ּ ַבְעָלה, ֵּמי ִאְצְטִריַכת ְלִאְתָתאּאוף ָהִכי ָנ. ּ יַאת ְלִאְתָקְרָבא ּבְ ֲעָתא ְדִאְתַדּכִ ׁשַ ּּבְ ּ ּ ,
ַההוא ִזיָנא ִדיֵליה, ְּלֵמיַהב חוָלָקא ֲחָדא ְלִסְטָרא ַאֲחָרא ּּבְ ּ ּ.  

ּוַמאן ִאיהו ִטּנוָפא ִדְלהֹון. ּ ַּההוא חוָלָקא טוְפָרָהא ּבְ ּ ּ ּ ֲעָרא. ּ ּוְזֵעיר ֵמֵריׁש ְדׂשַ ִּגין ְדָבֵעי ְלַאְסְרָקא ּבְ, ּ
א ָדא, ֵריׁשָ ּוְלַאְכְרָכא לֹון ָדא ּבְ א, ּ יׁשָ ְּוָלא ֵיִזיל ֲאַבְתָרה ַההוא ִסְטָרא ּבִ א ָלה, ּ ה , ְּלַאְבָאׁשָ ְּוִאְתְפַרׁש ִמּנָ ּ

ָכל ִסְטִרין ּוַמה ַתֲעִביד. ּבְ ֲעָרא ְוטוְפִרין, ּ ֵּמַההוא ׂשַ ֲחָד. ּ ְְלָבַתר ְדַתְכִריך לֹון ּכַ ְִאְצְטִריך ְלָאָנָחא לֹון , אּ

א ֵני ָנׁשָ ֲאָתר ְדָלא ַעְבִרין ַתָמן ּבְ ּּבַ ּ גֹו חֹוִרין ַתָתִאין ַדֲחֵצָרא, ּ ּאֹו ּבְ ּ ְּוַתְגִניז לֹון ַתָמן, ּ ועוד ובראשי (. ּ

  )שייך כאן, חדשיכם אמרו

ָנן ְדַמְתִניִתין יֶכם ָאְמרו ַרּבָ י ָחְדׁשֵ ְּועֹוד וְבָראׁשֵ ּ ית ִדיןְּדַכד ֲהוֹו, ּ ין ַיְרִחין ַעל ִפי ּבֵ ּ ְמַקְדׁשִ ֲהוֹו , ּּ
י ֶהָהִרים ָראׁשֵ יִאין ַמׂשואֹות ּבְ ַּמׂשִ ּ ֶזה ְרֵאה ְוַקֵדׁש, ּ ַּוֲהוו ַאְמִרין ּכָ ַגְווָנא ָדא ֲהָוה . ּ ְּלִזְמִנין ִסֲהָרא ֲהַות ּכְ

ַקְרָנא ָלא ְלֵעיָלא ּבְ ָלא ְלַתָתא ּכְ. ִמְסַתּכְ ּוְלִזְמִנין ִמְסַתּכְ ָנא ָדא כ ּ גוֹוָ ָלא ְלִמְזָרח ּכְ ָנא ָדא ְלִזְמִנין ִמְסַתּכְ ּגוֹוָ ּ
ית  לוָתה ִדיָלה ְלׁשִ ָנא ָדא ְלִזְמִנין ְלָדרֹום וְלִזְמִנין ַלָצפֹון ְוַהאי ִאיהו כ ִאְסַתּכְ גוֹוָ ְּלִזְמִנין ְלַמֲעָרב ּכְ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ

ִּסְטִרין ְדָכִליל לֹון ִתְפֶאֶרת ְדִאיהו ו ְּגדוָלה' ּ ּ ּ ְגבוָרה ִתְפֶאֶרתּ   .ֶנַצח הֹוד ְיסֹוד. ּּ



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

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

ְּנקוָדא ְדָנִגיד ָעֵליה ִמְלגֹו ּ ּ ְּוַהִהיא חוט ְדַאְסַחר ָעָלה. ִהיא ָחְכָמה, ּ ּ ֶתר, ּ ְּוַהִהיא ְנקוָדא ִאיהו . ִּאיהו ּכֶ ּ
א, ְלִזְמִנין ֲעָטָרה ּסֵ ַרְפָרף ַלֲהדֹום, ְּלֵמיַתב ָעֵליה, ּוְלִזְמִנין ּכִ   . ַרְגָליוְלִזְמִנין ׁשְ

ם ִלּבון ַהֲהָלָכה. ַוֲאַמאי ִאְתְקִריַאת ְלָבָנה ְּדִאיִהי ִמְלגֹו, ַּעל ׁשֵ ת ֶמֶלך )תהלים מה(, ּ בוָדה ּבַ ל ּכְ ְ ּכָ ּ ּ
ַנת. ְּפִניָמה א ְדִביָנה ְדָנִחית ָעָלה ִאיִהי ִמְתַלּבְ ּוְבֶאׁשָ ּ ְּוָרָזא ְדִמָלה. ּּ ׁשָ)ישעיה א(, ּ ּ ִאם ִיְהיו ֲחָטֵאיֶכם ּכַ ִנים ּ

ינו ֶלג ַיְלּבִ ׁשֶ ּּכַ ּוַמאי ַדֲהַות ֲאֹדָני ִדיָנא. ּ ּ ְגבוָרה, ּ ּסוָמָקא ּבִ יָנה, ּ ְּדַתָמן ּבִ ְטָרא ְדֶחֶסד. ּ ַנת ִמּסִ ְּדַתָמן , ִּאְתַלּבְ ּ
ד, ָחְכָמה   .ְּוִאְתַהְדַרת ְידֹוָ

ּוַמה ָגִרים ְלִאְתַהְפָכא ִמִדיָנא ְלַרֲחֵמי ַצִדיִקים ְגמוִרים ְד ּ ּ ּ ּּ ּ ְטָרא ְדֵעץ ַהַדַעת טֹוב ָוָרעּ ִּסיֲהָרא ִמּסִ ִאיִהי , ּ
ְּקִליָפא ִדיֵליה ֲחׁשוָכא ּ חֹוָרה, ּ ֶהֶרת ׁשְ ְפָחה, ִהיא ֵיֶצר ָהָרע, ִאם ּבַ ה ְוִהיא )ויקרא יג(. ׁשִ ָפָלה ֵאיֶנּנָ ּ וׁשְ

ָהה ְּוֵלית ָלה ִמִדיָלה, ּכֵ ה, ּ ֶּאָלא ַההוא חוט ְדָנִהיר ּבָ ּ ּ ּ ְּדִאיהו ִלָו, ּ ּ ֵליְלָיאּ ְּדִאיִהי ָגלוָתא, ּה ָלה ּבְ ְוִאְתֲעָבר . ּּ
יָמָמא ה ּבִ ְּדִאיהו ָעְלָמא ְדָאֵתי, ִּמּנָ ּ ְּדֵביה , ּ ֶמׁש ְצָדָקה וַמְרֵפא )מלאכי ג(ּ ִמי ׁשֶ ּ ְוָזְרָחה ָלֶכם ִיְרֵאי ׁשְ ּ

ְכָנֶפיָה   .ּבִ

  א''ט ע'' רמדף
ֲּאָבל ִסיֲהָרא ְדֵעץ ַהַחִיים ַּהִהיא ְנקוָדה, ּ הּ ּ ִדְלָגו ִמּנָ ַמּבוָעא ְדֵלית ֵליה ְפָסק, ּ ִּאיִהי ּכְ ּ ּ ה, ּ ִּדְכִתיב ּבָ ּּ ,

ר ֹלא ְיַכְזבו ֵמיָמיו)ישעיה נח( ּ וְכמֹוָצא ַמִים ֲאׁשֶ ְטָרא ְדֶחֶסד. ּּ ְּוִאְתְקִריַאת ַאֶיֶלת ַאָהִבים ִמּסִ ְּדַהְיינו , ּ ּ
ן ְמׁשַ)ירמיה לא( ְ ַאֲהַבת עֹוָלם ַאֲהְבִתיך ַעל ּכֵ ְְכִתיך ֶחֶסדּ ּוְתֵרין ַקְרָנִין ִאית ָלה ִמן ְנהֹוָרא. ּ ַגְווָנא ָדא , ּ ּּכְ

ָנא ָדא גוֹוָ ִנית ּכְ ְּלִזְמִנין ָהַאַחת ָגבֹוַה ִמן ַהׁשֵ ּ ִוין: ּ   .)כ רעיא מהימנא''ע(. ְּלִזְמִנין ַקְרִנין ִאינון ׁשָ

' ארי חכמתא וכואמר רעיא מהימנא בההוא זמנא אלין מרעיא מהימנא ) א''ט ע''דף רמ(

ּ ְוִאי ֵתיָמא )ב ואחריו נמשך מה שכתוב בסמוך''ז ע''נדפס בפרשת אחרי מות דף ס(עד אתעבר נחש מעלמא 
ָּתִחיל וְלב' ִּדְלע ִנין אֹוִליַדת' ּ ַתר ֶאֶלף וָמאָתן, ׁשְ ן רע, ּּבָ ּבַ חוׁשְ ִתיב . ב''ּּכְ ֶטֶרם ָתִחיל )ישעיה סו(ָהא ּכְ ּ ּבְ
ֶטֶרם)א יומא''ס(ּוַמאי . 'ּ ְוָהָיה ֶטֶרם ִיְקָראו ַוֲאִני ֶאֱעֶנה עֹוד ְוגֹו)ישעיה סה(, ִּמָלהְּוָרָזא ְד. ָיָלָדה ֶּאָלא .  ּבְ

ְתִלימו ֹּקֶדם ְדִיׁשְ ִנין, ּּ ְבִעין וְתֵרין ׁשְ ַתר ֶאֶלף וָמאָתן, ּׁשִ ִּאיּנון ֲחָבִלים ְדיֹוֵלָדה, ּּבָ יִחין ' ִיְתָגְלָיין ב, ּ ְמׁשִ
ָעְלָמא בֹוד)תהלים כט(ְּבַההוא ִזְמָנא ּו. ּבְ לֹו אֹוֵמר ּכָ ּ וְבֵהיָכלֹו ּכֻ בֹוד ֲחָכִמים )משלי ג(ְּוָהא אֹוְקמוָה , ּ  ּכָ

ֲעָתא. ִּיְנָחלו ַהִהיא ׁשַ ִדים, ּבְ ִּאֵלין ָמאֵרי תֹוָרה ִיהֹון ִנְכּבָ יֹוֵלָדה. ּ ָמה ֲחָבִלים ְוִציִרין ּכַ ִּאֵלין ִדְסִבילו ּכַ ּ ּ ּ ּ ,
ַּוֲהוו ְמבו ין ַעֵמי ָהָאֶרץּ ִּזין ּבֵ ִדים, ּ ּוִמַיד . ְיהֹון ִנְכּבָ ב)תהלים כט(ּ ּ ְיָי ַלַמּבול ָיׁשָ יֲעָיא, ּ , ֵּאין ַמּבול. ְלַרׁשִ

ֶּאָלא ִדיִנין ְדַמּבול ּ ּ ַגְווָנא ְדִנְפָתחו . ּ ּּכְ יֹוֵמי טוְפ)בראשית ז(ּ ַמִים ִנְפְתחו ּבְ ּ ַמְעְיינֹות ְתהֹום ַוֲארוּבֹות ַהׁשָ ּ ּּ ּ , ָנאּ
ְייהו ֵעיָלא ְוַתָתא ּאוף ָהָכא ִיְתָערון ִדיִנין ְלַגּבַ ּ ּ ּ ּ זוִיין וְקָלָנא, ַּעד ְדֵלית סֹוף ְוַתְכִלית, ּ ְּוָכל ּבִ ּ ְּדָעְבדו , ּ ּ

ּאוִמין עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ְדָעְלָמא ּ ה וְלַעֵמיה, ּּ ם ְיהֹוָ ְּלׁשֵ ָר, ּּ ְּוַכָמה ֵחרוִפין ִדְסִבילו ִיׂשְ ּ ּ ְייהו ַעל ּ ֵּאל ִמּנַ
ם ְיָי ִריך הוא, ׁשֵ א ּבְ ְלהו ָנִטיל נוְקָמא קוְדׁשָ ִּמּכֻ ּ ּ ְּ ּ נֹוֵקם ְיָי ְונֹוֵטר וַבַעל ֵחָמה )נחום א(, ְּוַעל ָדא ִאְתְקֵרי, ּ

ְייהו ַּתָמן אֹוִליַדת ַהִהיא ַחָיה. ָּדא ִניָסן. ַמאן ִראׁשֹון, ּוַבֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון. ְּלַגּבַ ּ ּים ַמה ְדאֹוְקמוָה ְּלַקֵי, ּ ּ
ִניָסן ִנְגֲאלו וְבִניָסן ֲעִתיִדין ְלִהָגֵאל, ָמאֵרי ַמְתִניִתין ּּבְ ּ ּד ִדיֵליה''ּוְבי. ּ ס )שמות יז(, ּ י ָיד ַעל ּכֵ ּ ַויֹאֶמר ּכִ

ו ֲעָמֵלִקִיים, ָּיה ָרא ֵמָעְלָמא ַזְרָעא ְדֵעׂשָ ַּתָמן אֹוֵמי ְלַאְעּבְ ּ ּ ַההוא ִזְמָנא , ּ כו וְקחו ָלֶכם )שמות יב(ּּבְ ּ ִמׁשְ ּ ּ
ֲחטו ַהָפַסח ְפחֹוֵתיֶכם ְוׁשַ ּצֹאן ְלִמׁשְ ּ כו. ּּ ך ָידֹו ֶאת לֹוְצִצים)הושע ז(: ִּמׁשְ ּ ָמׁשַ ּ ַההוא ִזְמָנא. ְ ּכֹה ָאַמר ְיָי , ּּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגלו, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]34דף [ -ָתא ּבְ

י ִעים ּבִ ָרֵאל ֹלא ָיֹבאו)יחזקאל יג(, ְואֹוֵמר. ָּלרֹוִעים ַהפֹוׁשְ ִּאיּנון רֹוִעים ְדָעָנאְּוִאֵלין . ּ ְוֶאל ַאְדַמת ִיׂשְ ּ ,
ַּפְרָנֵסי ָדָרא ּוְבִגין ָדא ִאְתַמר ָעַלְייהו. ּ ּ ָרה)הושע ב(, ּּ ה ָאֹנִכי ְמַפֶתיָה ְוהֹוַלְכִתיָה ַהִמְדּבָ ּ ִהּנֵ ּ  )יחזקאל כ(. ּ

ַפְטִתי ִאְתֶכם ְוגֹו ְּוִנׁשְ ּ ַמּכַ', ּ ַפְטִתי ֶאת ֲאבֹוֵתיֶכם ְדָקִטיל לֹון ּבְ ר ִנׁשְ ֲאׁשֶ ּּכַ ּ ךּ ' ר( )כ רעיא מהימנא''ע(. ְת ֹחׁשֶ

  )שהוא בהפך הדף' אלעזר וכו

א ָפַתח. 'ּוַבֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון ְוגֹו י ַאּבָ ן )תהלים מב(, ִּרּבִ ֲערֹוג ַעל ֲאִפיֵקי ָמִים ּכֵ ַאָיל ּתַ ּ ּכְ
י ַתֲערֹוג ֵאֶליך ֱאֹלִהים ִתיב ָהָכא ַאָיל וְכִתיב , ַּהאי ְקָרא אֹוְקמוָה. ַָנְפׁשִ ּּכְ ָּהָתם ַאֶיֶלת ּ

א  ִגין ְדִאית ְדַכר ְוִאית נוְקּבָ ּּבְ ּ ואיהו . איהו אקרי דכר, האי איל. כולא חד, ואף על גב דאית דכר ונוקבא(ּ

  .)אילת השחר. וכלא חד. הדא הוא דכתיב כאיל תערוג ולא כתיב יערוג. אקרי נוקבא
ַחר ֶּאָלא ָדא ִאיִהי ַחָיה ֲחָדא ַרֲח. ַּמאי ַאֶיֶלת ַהּשַׁ ּ ָכל ֵחיָון ְדָעְלָמא , ָמִניתּ ְּדֵלית ּבְ ּ

ָווָתה ֲעָתא. ַּרֲחָמִנית ּכְ ֲעָתא ִדְדִחיַקת ָלה ׁשַ ִגין ִדְבׁשַ ּּבְ ּ ְּוִאְצְטִריַכת ִלְמזֹוָנא ָלה וְלָכל , ּ ּ
ָעאת . ְוָאִתיַאת ְואֹוִביַלת ְמזֹוָנא. ִאיִהי ַאְזַלת ְלֵמָרִחיק ְלֹאַרח ְרִחיָקא. ֵחיָון ְוָלא ּבָ
ַאר ֵחיָון. ֲאָמאי. ַּעד ְדֵתיֵתי ְוִתְתַהָדר ְלַאְתָרָהא, יַכלְלֵמ ְנׁשון ְלַגָבה ׁשְ ִגין ְדִיְתּכַ ּּבְ ּ ּ ,

ּוְתָחֵלק לֹון ֵמַההוא ְמזֹוָנא ַאר ֵחיָון, ְוַכד ָאַתת. ּ ל ׁשְ ה ּכָ ין ְלַגּבָ ׁשִ ּנְ ְּוִהיא ַקְייָמא , ִּמְתּכַ
ֶאְמָצִעיָתא ן ֶטֶרף )משלי לא(,  ְוִסיָמן.ּוַפְלַגת ְלָכל ַחד ְוַחד, ּבְ ּתֵ עֹוד ַלְיָלה ַוּתִ ָקם ּבְ  ַוּתָ
ה ִדְפִליַגת לֹון. 'ְּלֵביָתה ְוגֹו ּוִמּמַ ְבָעה, ּ יר ֵמיְכָלא ִמּכָֹלא, ִאיִהי ׂשַ ִאלו ָאְכָלה ַיּתִ ּּכְ ּּ .

  .)אימתי פליגת לון(
ַחר ֵּייֵתי ָלה ֲחָבִלים ְדָגל. ְּוַכד ֵייֵתי ַצְפָרא ְדִאְקֵרי ׁשַ ּוְבִגין ָדא. ּוָתאּ ִאְתְקִריַאת , ּ

ַחר ם ַקְדרוָתא ְדַצְפָרא. ַּאֶיֶלת ַהּשַׁ ַּעל ׁשֵ יֹוֵלָדה. ּ ַּדֲחָבִלים ָלה ּכַ ּ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ
ֲחָבֶליָה ְוגֹו)ישעיה כו( ְזַעק ּבַ ִחיל ּתִ ְקִריב ָלֶלֶדת ּתָ מֹו ָהָרה ּתַ אמר רעיא מהימנא בההוא זמנא (. ' ּכְ

  ) זהשייך אחרי
ת ְלהֹון ֵעי ְלֵמיֵתי. ֵּאיָמַתי ַפְלּגַ ד ַצְפָרא ּבָ עֹוד ְדִאיִהי ֵליְלָיא. ּכַ ְּוַקְדרוָתא ְסִליַקת , ּּבְ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ְלַאְנָהָרא ן ֶטֶרף ְלֵביָתה ְוגֹו, ּכְ ּתֵ עֹוד ַלְיָלה ַוּתִ ָקם ּבְ יָון ְדַאְנִהיר . 'ַּוּתָ ּּכֵ
ְבִעין ּבִ, ַצְפָרא ְלהו ׂשַ ּּכֻ ְּמזֹוָנא ִדיָלהּ ּ.  

ֵדין ֶאְמָצִעיָתא ִדְרִקיַע, ּכְ ַחִיל ְוָאַמר, ָּקָלא ֲחָדא ִאְתַער ּבְ ְּקִריִבין עולו , ָקאֵרי ּבְ ּ
ְּלדוְכַתְייכו ּפוקו. ְרִחיִקין. ּ ּ ל ַחד ְוַחד ִליְכֻנׁש ְלַאְתֵריה ְדִאְתֲחֵזי ֵליה. ּ ּּכָ ּ יָון ְדַאְנִהיר . ּ ּּכֵ

א ְמׁשָ ל ַחד ְו, ׁשִ ִניׁש ְלַאְתֵריהּכָ ֶמׁש )תהלים קד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ַּחד ִאְתּכְ ְזַרח ַהּשֶׁ  ּתִ
יָמָמא. 'ֵּיָאֵספון ְוגֹו ֵליְלָיא, ְוִאיִהי ַאְזַלת ּבִ ְלָיא ּבְ ַצְפָרא. ְוִאְתּגַ א ּבְ ך . ּוַפְלּגָ ְוְבִגין ּכָ ּ

ַחר, ִאְקֵרי   .ַּאֶיֶלת ַהּשַׁ

  ב''ט ע'' רמדף
ְתְקַפ ר ְוַאְזַלתְלָבַתר ִאּתַ ִגיּבָ ִתין ַפְרֵסי . ְלָאן ֲאָתר ַאְזַלת. ְּוִאְקֵרי ַאָיל, ת ּכְ ַּאְזַלת ׁשִ

ְּוָעאַלת ְלגֹו טוָרא ַדֲחׁשֹוָכא, ֲּאָתר ְדָנְפָקא) ב''ט ע''דף רמ(ֵּמַההוא   )ומתמן ארחת מזונא(. ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]35דף [ -ּ

גֹו ַההוא טוָרא ַדֲחׁשֹוָכא ַּאְזַלת ּבְ ּ . ְּוָאִזיל ְלַרְגָלה, ָדא ֲעִקיָמאָּאַרח ְלַרְגָלה ִחְוָיא ֲח, ּ
ן ּמָ י טוָרא ִדְנהֹוָרא, ְּוִאיִהי ַסְלָקא ִמּתַ ְּלַגּבֵ ן. ּ ּמָ יָון ְדָמַטת ּתַ ִריך , ּּכֵ א ּבְ ין ָלה קוְדׁשָ ְַזּמִ ּ ּ
ָדא, ּהוא ִחְוָיא ַאֲחָרא ְּוָנִפיק וְמַקְטְרָגא ָדא ּבְ ִזיַבת, ּ ּתְ ן ַנְטַלת . ְוִאיִהי ִאׁשְ ּמָ ּוִמּתַ

ַפְלגות ֵליְלָיא, ְּוָתַבת ְלַאְתָרה, זֹוָנאְמ ּוִמַפְלגו ֵליְלָיא. ּּבְ ְרָיא ְלַפְלָגא, ּּ ַּעד ִדְסִליַקת , ׁשַ
ַּקְדרוָתא ְדַצְפָרא יָון ְדַאְנִהיר ְיָמָמא. ּ ַמר, ְוָלא ִאְתֲחִזיַאת, ַאְזַלת, ּּכֵ ָמה ְדִאּתְ   .ּּכְ

ֲעָתא ְדָעְלָמא ִאְצְטִריך ְלִמְטָרא ְוְבׁשַ ּ ַאר ֵחיָון, ּ ל ׁשְ ה ּכָ ין ְלַגּבָ ׁשִ ּנְ ְוִהיא ְסִליַקת , ִּמְתּכַ
ְרָכָהא, ְּלֵריׁש טוָרא ַרָמָאה ין ּבִ ָהא ּבֵ ַתר ּגֹוָעה, ְּוִאְתַעְטַפת ֵריׁשָ , ְוָגַעת ּגֹוָעה ּבָ

ַמע ֹקָלה ִריך הוא ׁשָ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּּ ת ֵמֵריׁש ְוִהיא ַנְח. ְוָחס ַעל ָעְלָמא, ְוִאְתְמֵלי ַרֲחִמין, ְ ּתַ
ְרָמָהא, ְוָרֲהַטת, ּטוָרא ְתָרָהא ָרֲהִטין. ּוְטִמיָרת ּגַ ַאר ֵחיָוָתא ֲאּבַ ִחין , ְוָכל ׁשְ ּכְ ְוָלא ַמׁשְ

ֲערֹוג ַעל ֲאִפיֵקי ָמִים)תהלים מב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ָּלה ַאָיל ּתַ . ַמאי ַעל ֲאִפיֵקי ָמִים. ּ ּכְ
ַּעל ֲאִפיֵקי ָמִים ֵמַהְנהו ְדִא ׁשוּ ֲערֹוג, ְּוָעְלָמא ָצֵחי ַעל ַמָייא, ְּתְיּבָ ֵדין ּתַ   .ּכְ

ַרת ֲעָתא ְדִאְתַעּבְ ׁשַ יַמת, ּּבְ יָון ְדָמָטא ִזְמָנא ְלֵמיַלד, ַאְסּתִ ָעאת ְוָרַמאת ָקִלין, ּּכֵ , ּגָ
ַתר ָקָלא ְבִעין ָקִלין, ָקָלא ּבָ יִבין , ַעד ׁשִ ן ּתֵ ּבַ חוׁשְ ָ ְדַיַעְנך ְיָי )תהלים כ(ּּכְ יֹום ָצָרהּ , ּבְ

א ָדא ְרּתָ יָרָתא ְדעוּבַ ְּדִאיִהי ׁשִ ּ ּ ַמע ָלה. ּ ִריך הוא ׁשָ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ה, ְּ ין ְלַגּבָ ֵדין . ְּוַזּמִ ּכְ
ין טוִרין, ַּאִפיק ַחד ִחְוָיא ַרְבְרָבא ִּמּגֹו טוֵרי ָחׁשוך ְוָאֵתי ּבֵ ּ ַעְפָרא, ְּ ּפוֵמיה ְמַלֲחָכא ּבְ ּ ּ ,

ַההוא ֲאָתר,ָּמֵטי ַעד ַהאי ַאָיל יך ָלה ּבְ ּ ְוָאֵתי ְוָנׁשִ ּ ֵרי ִזְמֵני, ְ   .ּתְ
ְנָייָנא. ְְוִאיִהי ָלִחיך, ִּזְמָנא ַקְדָמָאה ָנִפיק ָדָמא ל , ִזְמָנא ּתִ תו ּכָ ָּנִפיק ַמָייא ְוׁשָ ּ

טוַרָייא ִעיָרן ִדי ּבְ ִּאיּנון ּבְ ּ ְ ַוַיך ֶא)במדבר כ(ְְוִסיָמִנך . ְּוִאְתַפְתַחת ְואֹוִליַדת, ּ ַלע ּ ת ַהּסֶ
ַמֵטהו ַפֲעָמִים ּּבְ ּ ּתְ ָהֵעָדה וְבִעיָרם. ּ ׁשְ ּוְכִתיב ַוּתֵ ּ.  

ִריך הוא ָחס ָעָלה ַעל  א ּבְ ַההוא ִזְמָנא ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ ּ א ְדָנָחׁש )א עובדא''ס(ְּ ְרּתָ ּ עוּבַ א ''ס(ּ

ִתיב. ּ ָדא)דחיה ּ קֹול ְיָי ְיחֹוֵלל ַאָילֹות ַוֶיֱחׂשֹוף )תהלים כט(, ַמה ּכְ קֹול ְיָי ', ְיָערֹות ְוגֹוּ
ְבִעין ַקִלין, ִּאיּנון ַחָבִלין ְוִציִרין, ְּיחֹוֵלל ַאָילֹות ָעָרא ִאיּנון ׁשִ ִּמַיד ַוֶיֱחׂשֹוף . ְּלַאּתְ ּ

ָרא , ְיָערֹות יַנְייהו ְלֵמיַהך, ּ ַההוא ָנָחׁש)א לאתערא''נ(ְלַאְעּבָ ְלָייא ַהִהיא ַחָיה ּבֵ ְוְלִאְתּגַ ּ ּּ .
ִריך הוא. ַּמאי וְבֵהיָכלֹו, ּוְבֵהיָכלֹו א ּבְ ֵהיָכלֹו ְדקוְדׁשָ ּּבְ ל ִאיּנון ָאְכלוִסין, ְּ ּּכָ ַּפְתִחין , ּ

בֹוד בֹוד. ְוַאְמִרין ּכָ קֹומֹו)יחזקאל ג(. ַמאי ּכָ בֹוד ְיָי ִמּמְ רוך ּכְ ְ ּבָ ּ וַבֹחֶדׁש )ח''במדבר כ(. ּ
ָּדא ִאיהו ֹחֶדׁש. ַמאן ֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון, ָהִראׁשֹון יה ְוִאַתְתְקַפת ,ּ ְלָייא ּבֵ ּ ְדַהאי ַחָיה ִאְתּגַ ּּ

יה ר יֹום, ּּבֵ ָעה ָעׂשָ ַאְרּבָ ר. ְוָנְפָקא ְלָעְלָמא ּבְ ָעה ָעׂשָ ַאְרּבָ ַאר ֵחיָווָתא, ּבְ , ִּאֵלין ׁשְ
ְּדִאיּנון י ד, ְלָכל ְסָטר' י' ּ ל ְוַחד ְלָכ', ִּאיהו י, ּוְבִסְפֵרי ַקְדָמֵאי. ִּסְטִרין ְדָעְלָמא' ּבְ

ע ִסְטִרין ר, ְסָטר ְלַאְרּבַ ע ָעׂשָ ע. ְּוִאיּנון ַאְרּבַ יָון ְדִאיּנון ַאְרּבַ ּּכֵ ָנן , ּ ּקְ ָראן וִמְתּתַ ִּמְתַחּבְ
ר ִדְבִסְטָרא ִדיִמיָנא ִּעם ִאיּנון ֶעׂשֶ ּ ֵדין י, ּ ְקָנא ַחָיה ָדא , ד''ּכְ ֶחְדָוה ְלִאְתּתַ ּּבְ א לאתקנא ''ס(ּ

ִתּקוָנָהא)סיהרא חיה דא   .ּ ּבְ



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

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

  א''נ ע'' רדף
י ֶאְלָעָזר ָאַמר ַּוַדאי ָהִכי הוא, ִרּבִ א ֲחֵזי. ּ ִתיב , ְוּתָ כו וְקחו ָלֶכם ֹצאן )שמות יב(ּכְ ּ ִמׁשְ ּ ּ

כו', ְוגֹו כו)בחבורא קדמאה(, ִּמׁשְ יך ֵמֲאָתר ַאֲחָרא. ּ ַמאי ִמׁשְ ַמאן ְדָמׁשִ ְּכְ . ַּלֲאָתר ָדא, ּ
י יֹו כו יֹוִמין ִעָלִאין ְלַגּבֵ ִּמׁשְ ִאיןּ ּתָ ּיֹוִמין ִעָלִאין ִאיּנון שס. ִמין ּתַ ) א''נ ע''דף ר(, ו''ּ

כו ן ִמׁשְ ּבַ חוׁשְ ּּכְ ִאין. ּ ּתָ ִּזְמִנין ְדִאיּנון שנ, יֹוִמין ּתַ ְּדִאְתַנֲהָרא ִסיֲהָרא , ּוְבִזְמָנא, ה''ּ
ְלמוָתא ַאׁשְ ְּסִליקו ְלֶמֱהֵוי ִאיּנון יֹוִמין שס, ּּבְ כ, ה''ּ ן ִמׁשְ ּבַ חוׁשְ   .ּו ָחֵסר ַחדּּכְ

ִאין ּתָ י יֹוִמין ּתַ כו יֹוִמין ִעָלִאין ְלַגּבֵ ִּמׁשְ ִחּבוָרא ֲחָדא, ּ ֲחָדא ּבְ ְלהו ּכַ ְּלֶמֱהִוי ּכֻ ּ ּוַמאן . ּ
יך לֹון ר ְדִלְסַטר ְיִמיָנא. ְָמׁשִ ִּאיּנון ֶעׂשֶ ָעׂשֹור, ּ יב ּבֶ ָעׂשֹור. ִּדְכּתִ ֵעי ֵליה, ּבֶ ָרה ִמּבָ ֲעׂשָ , ּּבַ

ָעׂשֹור ּוְנקוָדה ֲחָדא ְדַאְזָלא , ִּאיּנון ְלָכל ְסָטר'  ט)א''פ ע''תצוה ק(ֶּאָלא . ַמאי ּבֶ ּ ּ ּ
ֶאְמָצִעיָתא ַגְווָנא ָדא. ּבְ ָמה , ּּכְ ֲעׂשֹור ּכְ ר ְוַעל ָדא ּבְ ִליָמת ְלֶעׂשֶ ְּוַהִהיא ְנקוָדה ֲאׁשְ ּ

ׁשַ ָרה ִאינון יֹוִמין ּתֵ ֲעׂשָ א ּבַ מוׁשָ מֹור ְלׁשִ ְּדִאְתָמר ָזכֹור ְוׁשָ ַההוא ְנקוָדהּ ּע ּבְ ַּלֹחֶדׁש ַהֶזה . ּ
ֶזה ְלֵמֲהִוי ּכָֹלא ַחד ָרא ֹזאת ּבָ ִגין ְלִאְתַחּבְ   .ּיֹוִמין ְדִלְסָטר ְיִמיָנא ּבְ

ּוְבִזְמָנא ְדִאיּנון ד ּ רו ְלד' ּ ֲהַדְייהו)מתחברן(ִסְטִרין ' ִּאְתְקּשָׁ ֵדין אֹוִליַדת ַההוא ַחָיה . ּ ּבַ ּּכְ ּ
בֹודְּוִחְוָיא ָאִזיל ֵליה ין ְלֵעיָלא ְלַהאי ַחָיה ְוָקָראן ָלה ּכָ ּ וְבַההוא ִזְמָנא ְמַקְדׁשִ ּ ּ ּּ ּוְכֵדין . ּ
א. ִּאְתַקָדׁש מֹוֲעָדא ּתָ בֹוד, ַּמה ְדָלא ֲהָוה ַעד ַהׁשְ ּוְכַען ָקָראן ָלה ּכָ ֲּהָדא הוא , ּ

יב בֹוד)תהלים כט(, ִּדְכּתִ לֹו אֹוֵמר ּכָ ּ וְבֵהיָכלֹו ּכֻ   )ימנא מילין אלין שייך כאןאמר רעיא מה(. ּ

ִּמִלין ִאֵלין ְסִתיִמין, ָאַמר ַרְעָיא ְמֵהיָמָנארעיא מהימנא  י ַחְבַרָייא, ּ ְּוָצִריך ְלִמְפַתח לֹון ְלַגּבֵ ּ ְ ,

ְּדַמאן ְדָסִתים לֹון ְגִניִזין ְדאֹוַרְייָתא ּ יֲעָייא ְנהֹוִרין ְדָרִזין. ִּאיהו ְמַצֵער לֹון, ּּ ִּדְלַרׁשִ . ָרן לֹון ֲחׁשֹוִכיןִאְתַחְז, ּ
ְּוִאיהו ָמְתָלא ְלָממֹוָנא ְדִאיהו ָגִניז ּ ּ ַּמאן ְדָחַפר ֵליה, ּ ַּעד ְדַגֵלי ֵליה, ּ ְּוָלאו ִאיהו ִדיֵליה, ּּ ּ ִּאְתַהָדר , ּ

ֲחׁשֹוָכא ְוַקְבָלא סוְכְלָתנוֵתיה ּבַ ּּבְ ּ ּוְלַמאן ְדִאיהו ִדיֵליה. ּ ּ ּ ּ ּוְבִגין ָדא. ָּנִהיר ֵליה, ּ ר ָנׁש ְלַגָלָאה ִאית , ּ ְּלּבַ
  .ָּרִזין ְסִתיִמין ִדְבאֹוַרְייָתא

ָעׂשֹור ן א, ַּיְרִחין ְדיֹוֵלָדה' ָלֳקֵבל ט, ִּאיּנון ְלָכל ְסָטר' ט: ּבֶ ּבַ חוׁשְ . ִמן ֶאָחד' ד. ַמאן יֹוֶלֶדת. ח''ּּכְ
ִעים', ִּסְטִרין ְדָאת ד' ְלד', ִּאיהו ט, ח''א מֹור' ד, ח ָזכֹור''א. ְּוִאיּנון ַאְרּבָ ִעין וְתֵרין. ׁשָ   .ָּהא ַאְרּבְ

בֹוד ְתַאר ּכָ בֹוד ַמְלכותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד, ִּאׁשְ ם ּכְ רוך ׁשֵ יה ּבָ ְּדִאְתַמר ּבֵ ּ ּ ְּ בֹוד ל. ּ ִזְמִנין ' ד, ב''ְּוִאיהו ּכָ
בֹוד ְלֵעיָלא, ְּואֹוְקמוָה. ו''רנ, ִסְטִרין' ד ְלד''ֲהֵרי ס', ְּלָכל ְסָטר ְדָאת ד ּוְבִגין ָדא . ְּלַתָתאב ''ל, ּּכָ ּ

ָכל יֹוָמא ְתֵרין ִזְמִנין בֹוד, ְּמַייֲחִדין ּבְ הו ְתֵרין ִזְמִנין ּכָ ְּדַאָמָרן ּבְ ּ ְּדִאיהו ס, ּ ִמן ' ד' ּוְתֵרין ִזְמִנין ד. ד''ּ
ִלימו ְדמ, ד''ְּדֶאָח' ֲהֵרי ד. ב''ֲהֵרי ע, ד''ֶאָח ּׁשְ ָמָהן''ּ ִלימו ְדע. ב ׁשְ ּוׁשְ ּ ָמָהן''ּ ּוְבִגין ָדא ַאְמִרין . ב ׁשְ ּ

ִמְזמֹור ְלָדִוד  בֹוד ְיָי ִעזוז ְוִגּבֹור)תהלים כד(ּבְ ּ ִמי ֶזה ֶמֶלך ַהּכָ בֹוד. ְ ְוְבִזְמָנא ִתְנָייָנא ִמי הוא ֶזה ֶמֶלך ַהּכָ ּ ּּ .
  .)אמר רעיא מהימנא מילין אלין שייך כאן( )כ רעיא מהימנא''ע(

ָּדא ֵהיָכל ִעָלָאה ְפִנ. ַמאן ֵהיָכלֹו ּ א ּכָֹלא, יָמָאהּ ן ִמְתַקְדׁשָ ְּדַתּמָ ּ ין . ּ ן ְמַקְדׁשִ ּמָ ּּתַ
א ְּלַמאן ְדָחֵזי ְלִאְתַקְדׁשָ ַההוא ֵהיָכָלא. ּ ין ֵליה ּבְ ֵּהיך ְמַקְדׁשִ ּ ּ חו . ְ ַקְדִמיָתא ִאְתְפּתָ ּּבְ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]37דף [ -ּ

ְרִעין ָחא ְסִתיָמא, ּתַ ְרָעא ַחד, ְוַחד ַמְפּתְ ֵדין ָעאל ּכְ, ִּלְסַטר ָדרֹום, ַּאְתִקין וָפַתח ּתַ
ַההוא ִפְתָחא א ּבְ ֲהָנא ַרּבָ ּּכַ ֵהיְמֶיינֹוי, ּ ה . ְּוִתּקונֹוי, ְּוִאְזְדָרז ּבְ ִעְטָרא ִדְקדוּשָׁ ְּוִאְתַעָטר ּבְ ּ ּ

ָנא ְוֱאפֹוָדא ְבִעין ָזִגין ְוִרּמֹוִנין, ּוְלִביׁש חֹוׁשְ ּוְמִעיָלא ְדׁשִ ְּדִאיּנון , ּ ּ ַפֲעמֹון ָזָהב )שמות כח(ּ
א ַעל ִמְצֵחיהְו. ְוִרּמֹון ִּציץ ִנְזָרא ְדקוְדׁשָ ּ ד, ְּדִאְתְקֵרי ִציץ ֶנֶזר ַהּקֶֹדׁש, ּ ט ּבְ ' ְוִאְתְקׁשַ

ְגֵדי ָזָהב ְגֵדי ָלָבן' ּוְבד, ּבִ יה''ְּוַעל ַההוא ִציץ מ. ּבִ ָצן ָעֵליה, ּב ַאְתָוון ְמַלֲהָטן ּבֵ ּוְמַנּצְ ּ ,
ְנהֹוִרין ִעָלִא ל ַההוא ֵהיָכָלא ּבִ ְּוָנִהיר ּכָ   )'רעיא מהימנא אסתחר ההוא היכלא לקמן וכו(. יןּ

  ב''נ ע'' רדף
ָחא ַחר ַההוא ַמְפּתְ ּוָפַתח ִסְטָרא ַאֲחָרא ְדִבְסַטר ָצפֹון, ִּאְסּתְ ֵדין ָעאל ֵלִוי, ּ , ּכְ

ָרא ְדַיֲעֹקב ִריך הוא, ַּמְעׂשֵ א ּבְ ְּדַאְפִריׁש ְלקוְדׁשָ ּ ְּ יה. ּ ר ִניִמין ִעּמֵ ְּוִכּנֹור ְדֶעׂשֶ ִּאְתַעָטר ְו, ּ
ִעְטרֹוי ָחא, ּבְ ָחר ַמְפּתְ ְרָעא, ּוְכֵדין ִאְסּתְ ַההוא ֵהיָכָלא ַחד ּתַ ּוָפַתח ּבְ ְרָעא , ּ ַּההוא ּתַ

ֶאְמָצִעיָתא ְּדַקְייָמא ּבְ ַּעּמוָדא ְדִלְסַטר ִמְזָרח , ּ ְבִעין ) ב''נ ע''דף ר(ּ ׁשִ ָּעאל ְוִאְתַעָטר ּבְ
ע ַאְת, ִעְטִרין ַאְרּבַ ֵריָסר, ָווןְּוִאְתַעָטר ּבְ ְּדִאיּנון ּתְ ִגלוִפין ְדָמאָתן ְוע. ּ ְּוִאְתַעָטר ּבְ ּ ֶאֶלף ' ּּ
ִעְטִרין ְדַסְייֵפי ָעְלָמא ַעד ַסְייֵפי ָעְלָמא, ָעְלִמין ְּוִאְתַעָטר ּבְ י ְיָקר, ּ ה ְלבוׁשֵ ַכּמָ , ּּבְ

ין ה ִעְטִרין ַקִדיׁשִ ַכּמָ   .ּּבְ
ָחא ַחר ַההוא ַמְפּתְ ּוָפַתח ֵליה, ִּאְסּתְ ִניִזיןּ ְרִעין ּגְ ל ּתַ ין ,  ּכָ ְרִעין ִדְקדוׁשִ ְּוָכל ּתַ ּ ּ

הו, ְטִמיִרין ְּוִאְתַקָדׁש ּבְ א, ּ ַמְלּכָ ן ּכְ ּמָ ְרָכאן. ְּוַקְייָמא ּתַ ה ּבִ ַכּמָ ָרך ּבְ ה , ְִמְתּבְ ַכּמָ ִּמְתַעֵטר ּבְ
ִחּבוָרא ֲחָדא. ִעְטִרין ְלהו ּבְ ֵדין ַנְפֵקי ּכֻ ּּכְ ּ ִעְט, ּ ְדָקא ָיאותִּמְתַעְטָרן ּבְ ַּרְייהו ּכַ ּ יָון . ּ ּכֵ

ִקׁשוטֹוי ַער ֵליה ּבְ ְּדַנְפֵקי ִאּתְ ּ ּ.  
ָעָרא ְרָמה, ְּוַהאי ַחָיה ִאּתְ יָרָתא, ְּוַאְזִעיַרת ּגַ ִּמּגֹו ְרִחימו ְדׁשִ ְרָמה , ּ ֵּהיך ַאְזָעַרת ּגַ ְ

יָרָתא ִּמּגֹו ְרִחימו ְדׁשִ ְרָמה ְזֵעיר ְזֵעיר, ּ ְּתָעֵביַדת ְנקוָדה ֲחָדאַּעד ְדִא, ַּאְזָעַרת ּגַ יָון . ּ ּכֵ
ְרָמה ְּדִאיִהי ַאְזִעיַרת ּגַ ִתיב)בשירתא(, ּ ֵדין ּכְ ח ֶאת )שמות ב(,  ּכְ ית ֵלִוי ַוִיּקַ ּ ַוֵיֶלך ִאיׁש ִמּבֵ ְּ

ת ֵלִוי ת ֵלִוי ַוַדאי. ּבַ ָמאָלא, ּּבַ ְטָרא ִדׂשְ ֵּהיַאך ָאִחיד ָלה. ִּמּסִ חֹות . ְ ָמאָלא ּתְ יט ׂשְ אֹוׁשִ
ּה ִמּגֹו ֲחִביבוֵריׁשַ ּ.  

יָמא יָון ְדִאיִהי ְנקוָדה ֲחָדא, ְוִאי ּתֵ ּּכֵ ּ ְנקוָדה ְזֵעיָרא, ּ ֵּאיך ָיִכיל ְלַאֲחָדא ּבִ ּ ֶּאָלא . ְ
י ֵעיָלא ל ַמה ְדהוא ִמָלה ְזֵעיָרא, ְּלַגּבֵ ּּכָ ּ א, ּ ְחּתָ ּבַ ָּדא ּתוׁשְ ְרבו , ּ ְּוָדא ִעלוָייא ְוַרב ּבִ ּ ּ

ֲהָנ. ִּעָלָאה ַער ָלהִּמַיד ּכַ א ִאּתְ ְּדִאלו ֲהַוות ַרְבְרָבא, ְּוָחִביק ָלה, ְּוָאִחיד ָלה, ּא ַרּבָ ָלא , ּ
ַלל ְרָמה. ַיְכִלין ְלַאֲחָדא ּכְ יָון ְדַאְזִעיַרת ּגַ ֲּאָבל ּכֵ ְּוִאיִהי ְנקוָדה ֲחָדא, ּ ֵדין ֲאָחִדין , ּ ּכְ

ה ְּוַסְלִקין ָלה ְלֵעיָלא, ּּבָ יָון ְדַסְלִקין ָלה, ּּ ּּכֵ ֵרין ִסְטִרין ִאֵלין, ּּ ין ּתְ ֵדין ַההוא , ְּוָיְתָבא ּבֵ ּּכְ
ֶאְמָצִעיָתא ַּעּמוָדא ְדַקְייָמא ּבְ ּ יִקין, ּ ָחִביבו ִדְנׁשִ ֲהָדה ּבְ ר ּבַ ִּאְתַחּבָ ּ ְרִחימו ְדִחּבוָרא , ּ ּּבִ ּ ּ

ֵדין . ֲחָדא ק ַיֲעֹקב ְלָרֵחל)בראשית כט(ּכְ יִקין ִמְתַד, ּ ַוִיּשַׁ ְרִחימו ְדְנׁשִ ּּבִ ּ ָדאּ ָקן ָדא ּבְ ָלא , ּּבְ ּבְ
ִּפרוָדא ְדָקא ָיאות, ּ א ְדִעּנוִגין ּכַ ַּעד ְדַנְקָטא ַנְפׁשָ ּ ּ ּ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגלו, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]38דף [ -ָתא ּבְ

ְדָקא ָיאות א ְדִעּנוִגין ּכַ ֲעָתא ְדַנְקָטא ַנְפׁשָ ׁשַ ּּבְ ּ ּ ּ ּוַבְעָיא ְלַפְקָדא ְלֵחיָלָהא, ּ ין , ּ ׁשִ ּנְ ִמְתּכַ
ְלהו ּּכֻ ְּוַקְרָיין ָלה ִמּגֹו ֵהיָכָלא ַקִד, ּ אּ בֹוד, יׁשָ בֹוד ּכָ בֹוד ּכָ א . ּכָ א ַאּבָ ֵהיָכָלא ַקִדיׁשָ ּּבְ
א ַּפְתֵחי ְוַאְמֵרי ְמקוָדׁש ְמקוָדׁש, ְוִאּמָ ּ ּ ּ ְדָקא ָיאות. ּ ֵדין ַיְרָחא ִאְתַקָדׁש ּכַ ּּכְ ִתיב. ּ , ּוְכֵדין ּכְ

כו ְוגֹו, ִּראׁשֹון וַדאי, ּוַבֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון ְּוַעל ָדא ִמׁשְ ָעׂשֹור ַלֹחֶדׁש ַהֶזהְּוַעל ָדא. 'ּ , ּ ּבֶ
א ְמׁשָ ׁשִ ר ִסיֲהָרא ּבְ ּוַמה ַדֲהַות , ְּדִאְתַחּבָ ּ ְנקוָדה ֲחָדא)נקטא(ּ ט ְזֵעיר , ּ א ִאְתְפׁשָ ד ַנְחּתָ ּּכַ

ל ִסְטִרין', ְוִאְתָעִביַדת ה, ְּוִאְתַמְלָייא, ְזֵעיר ְדָקא ָיאות, ַמְלָייא ִמּכָ א ּכַ ִּמְתַקְדׁשָ ּ ּ.  

  א''נ ע'' רדף
ִּאְסְתַחר ַההוא ֵהיָכָלא) א''נ ע''דף ר(א מהימנא רעי ּוָפַתח ַתְרָעא ַאֲחָרא ִדְסָטר ָדרֹום , ּ ּ ּּ

ְבִעין וְתֵרין ִעְטִרין)א צפון''ד( ׁשִ ְּלָבַתר ַאְפַתח ַתְרָעא ְתִליָתָאה. ּ ּבְ ּ ין , ִלְסַטר ִמְזָרח, ּ ַחְמׁשִ ,  ְנהֹוִרין)ותרין(ּבְ
ין ַתְרִעין ְדִביָנ ְּדַחְמׁשִ ְּלָבַתר ַאְפַתח ַתְרָעא ַאֲחָרא ְדִלְסַטר ָצפֹון . הּּ ּ ע, )א מערב''ד(ּ ְּוֻכְלהו , ב ִעְטִרין''ּבְ ּ

ַמע''רמ ָיין ִדְקִריַאת ׁשְ ן ֵתיִבין ְדָפְרׁשִ ּבַ חוׁשְ ּח ּבְ ּ ּוַמה ִדְבַקְדֵמיָתא ַהִהיא ַחָיה ֲהַות ְזֵעיָרא. ּּ ּ ַההוא ִזְמָנא , ּ ּּבְ
ּ ִדְכִתיבֲּהָדא הוא, ִאְתְרִביַאת בֹודֹו)ישעיה ו(, ּ ל ָהָאֶרץ ּכְ בֹוד ִעָלָאה ְוַתָתָאה,  ְמֹלא ּכָ ְּדִאיהו ּכָ ּ ּ ּ.  

ד ָמֵטי ְלַח ְּדֵביה ח, י ָעְלִמין''ּכַ ְרָכאן ִדְצלֹוָתא''ּ יה , ּי ּבִ ּוָפַתח ּבֵ ָפַתי ִתְפָתח וִפי )תהלים נא(ּ ּ ֲאֹדָני ׂשְ ּ ּ
ַָיִגיד ְתִהָלֶתך ּ ּ ֵדין ַעמוָדא. ּ ּּכְ ְפָוון, ּ ְדֶאְמָצִעיָתאּ יִקין ְדׂשִ ָחִביבו ְדְנׁשִ ֲהָדה ּבְ ר ּבַ ִּאְתַחּבָ ּ ּ , ְּוִאיּנון ֶנַצח ְוהֹוד, ּ

יַנְייהו ְּדָלׁשֹון ִאיהו ַצִדיק ּבֵ ּ ּ ַההוא ִזְמָנא. ּ ְּלׁשֹון ִלמוִדים ּבְ ק ַיֲעֹקב ְלָרֵחל)בראשית כט(, ּ ּ ַוִיׁשַ ֵדין ָקָראן , ּ ּכְ
ב א ְוִאיָמאְּלַהִהיא ַחָיה ּכָ בֹוד ַאּבָ ְּמקוָדׁש ְמקוָדׁש, ֹּוד ּכְ ּ ּ ְדָקא ָיאות. ּ א ּכַ ֵדין ַיְרָחא ִאְתַקְדׁשָ ּּכְ ּ ֵדין , ּ ּכְ

ּוַבֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון ִראׁשֹון ַוַדאי ּ.  

  ב''נ ע'' רדף
כו ּוְכֵדין ִמׁשְ ָעׂשֹור ַלֹחֶדׁש ַהֶזה. ּ ְּוַעל ָדא ּבֶ א ּבְ, ּ ר ִסיֲהָרא ַקִדיׁשָ ְּדִאְתַחּבָ אּ ְמׁשָ יה. ׁשִ ְּדִאְתַמר ּבֵ ּּ ,

ֶמׁש וָמֵגן ְיָי ֱאֹלִהים )תהלים פד( י ׁשֶ ּוַמה ַדֲהַות ְנקוָדה ְזֵעיָרא. )צבאות(ּ ּכִ ּ ּ ִאְתַמְלַאת )א כגוונא דא''ס(, ּ
ִסיֲהָרא ַגְווָנא ָדא) ב''נ ע''דף ר(. ּוְכֵדין ִאיִהי ַהֹחֶדׁש ָמֵלא, ּבְ ְּוִסיֲהָרא ִאְתַמְלָייא ּכְ ל ָהָאֶרץ ָמ. ּ ֵלא ּכָ

בֹודֹו ַקְדִמיָתא ָחֵסר. ּכְ ִלימו, ּבְ ׁשְ ּוְכַען ּבִ   )'חייא פתח וכו' ר( )כ רעיא מהימנא''ע(. ּ

יֵתיה, ָאַמר ַרְעָיא ְמֵהיָמָנארעיא מהימנא  י ּבֵ ל ְלָכל ַאְנׁשֵ ָנא ְדִאיהו ַמּקֵ גֹון ִליׁשָ ּּכְ ּ ְּוִאיהו , ּ

ָנא ְדָאת ו ְּוִאיהו ַמֵטה ְד', ִּליׁשָ ר אֹוִתיֹותּ ִריך הוא ַעל ְידֹוי י, ֵּביה ֶעׂשֶ א ּבְ ּוֵביה ָמָחא קוְדׁשָ ּ ּ . ָמָחאן' ְּ
ְטָרא ְדה ּוְבִגין ְדָכל ָמָחאן ֲהוֹו ִמּסִ ּ י ֲעִקיָבא אֹוֵמר', ה' ּ רוך , ִרּבִ דֹוׁש ּבָ ֵהִביא ַהּקָ ה ׁשֶ ה וַמּכָ ל ַמּכָ ּכָ ִין ׁשֶ ְִמּנַ ּ ּ

ִמְצַרִים ּהוא ַעל ַהִמְצִרים ּבְ ּ ּ ל ָחֵמׁש ַמּכֹות ְוכוּ ֱּאמֹור ֵמַעָתה ְוכו', ּ ָהְיָתה ׁשֶ ָאת י' ְוָאת ה. 'ּ ' ַּסְלָקא ּבְ
ין ָמָחאן ין, ְלַחְמׁשִ ּוְבִגין ָדא. ן''ִּאיּנון ר, ָחֵמׁש ִזְמִנין ַחְמׁשִ ְּוַעל ַהָים ָלקו ר, ּ   .ן ַמּכֹות''ּ

ל ֵמיַטב ֶאֶרץ ִמְצַרִים ַרְעְמֵסס ִהיא, ָאַמר יֹוֵסף ְּוַהִהיא ַאְרָעא ַאְפִריׁשו ְלַדֲחָלן ִדְלהֹון, ּּכָ ְלַרְעָיא , ּ
ָכל ִעּנוִגין ְדָעְלָמא ּוְלֵמיַהך ּבְ ּ יבון ְלִאיּנון . ְּ ְּוָכל ִמְצָרֵאי ָחׁשִ ּ ח ס ר כ א ן ק ט ע ר ע י א מ ה י מ נ [ּ

  ]א 



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

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

הו, ְוֹלא עֹוד. ִּמּכָֹלא....  ֶּאָלא ְדִאְתַמר ּבְ ּּ ְיְדֶכםּ וַמּקֶ)שמות יב(, ּ ל ַדֲחָלן , ְלֶכם ּבְ ְפָייא ּכָ ְּלִאְתּכַ
ְּדִמְצָרֵאי ְּתחֹות ְיַדְייהו, ּ כֹורֹות ְמָמָנן. ּ ּוְבִגין ְדִאיְנהו ּבְ ּ ִתיב , ּ כֹור)שמות יב(ּכְ ה ָכל ּבְ   . ַוְיָי ִהּכָ

ִתיב ל ָדא ּכְ ַתר ּכָ ְבַעת ָיִמים ֹתאַכל ָעָליו ַמ)דברים טז(, ּּבָ ּוְכִתיב . ּצֹות ֶלֶחם עֹוִניּ ֹלא ִיָאֵכל ָחֵמץ ׁשִ
ל ַמְחֶמֶצת ֹלא ֹתאֵכלו)שמות יב( ּ ּכָ ְבַעת יֹוִמין, ָאַמר ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא. ּ , ֲּאַמאי ָמֵני ְדָלא ְלֵמיַכל ָחֵמץ ׁשִ

הֹון ַמָצה ּוְלֵמיַכל ּבְ ַּוֲאַמאי ֹלא ֹתאֵכלו, ַוֲאַמאי ֹלא ִיָאֵכל. ּ . ל''ם חנכ''ּשצ: ןּּכְֹכֵבי ֶלֶכת ְוִאיּנו' ֶּאָלא ז. ּ
ְטָרא ְדטֹוב ָוָרע ְּוִאיּנון ִמּסִ ְּנהֹוָרא ִדְלגֹו ַמָצה, ּ א. ְּקִליָפה ִדְלַבר ָחֵמץ. ּ ְּוִאיּנון ָחֵמץ ְדַכר ַמְחֶמֶצת נוְקּבָ ּ ּּ.  

מוָרה ַּמָצה ִדְלגֹו ׁשְ ּ ית ַהֶמֶל)אסתר ב(, ְּוִאיּנון. ּ ָערֹות ָהְראויֹות ָלֶתת ָלה ִמּבֵ ַבע ַהּנְ ּ ׁשֶ ּ ְּוִאְתַמר . ְךּ
ַמְרֶתם ֶאת ַהַמצֹות)שמות יב(, ָּעַלְייהו ּ וׁשְ ּ ּ מוָרה ְלַבְעָלה. ּ ַּמָצה ִאיִהי ׁשְ ּ ְּדִאיהו ו, ּ ּוֵביה ִאְתָעִביד ִמְצָוה. 'ּ ּ ּ.  

י ָיה ּוַמאן ְדָנִטיר ָלה ְלַגּבֵ ּ ּ מ, ּ ּוָמֵני קוְדׁשָ. ץ''ם ה''י. ְּוִאיּנון, ּץ ִמן ַמָצה''ִּדְגִניִזין ּבְ ִריך הוא ּ ּא ּבְ ְ

ָרכֹות ֵליל ֶפַסח ַבע ּבְ ְּלָבֵרך ָלה ׁשֶ ּ ָערֹות ִדיָלה, ְ ַבע ַהּנְ ְּדִאיּנון ׁשֶ ּ ּ הֹון . ל''ם חנכ''ּשצ, ּ ּוָמֵני ְלַאְעְבָרא ִמּנְ
ָּחֵמץ וַמְחֶמֶצת ָיין ַעל ְנהֹוִרין, ּ ְּדִאיּנון ֲעָנִנים ֲחׁשוִכין ִדְמַכּסְ ּ ּ ְבָעה ּכְֹכֵבי ֶלֶכת, ּ הֹון , ְּדׁשִ ְּדִאְתַמר ּבְ ּ

ה וַמְרֵאיֶהן ַרע)בראשית מא( ּנָ י ָבאו ֶאל ִקְרּבֶ ה ְוֹלא נֹוַדע ּכִ ּנָ ּ ַוָתֹבאָנה ֶאל ִקְרּבֶ ּ ְתִחָלה, ּ ר ּבַ ֲאׁשֶ ָּחׁשוך ּכַ ּ ְ ּ .
ך ֲחׁשֹוָכא ַדֲעָנִנין ִדְלהֹון ְּדָכל ּכַ ּ ּוְבִגין ָדא, ְּדָלא ַיְכִלין ְנהֹוִרין ְלַאְנָהָרא ְלהֹון, ְּ י ָבאו ֶאל ּ ּ ְוֹלא נֹוַדע ּכִ

ָנה   .)כ רעיא מהימנא''ע(. ִקְרּבֶ

 
  



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

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

 ] בשנה330יום [סדר הלימוד ליום ה אלול 
י ִחָייא ָפַתח ִּרּבִ ר יֹום ַלֹחֶדׁש ֶפַסח ְוגֹו, ּ ָעה ָעׂשָ ַאְרּבָ ִּאיְמָרא ְדִאיהו ִפְסָחא . 'ּּבְ ּ ּ

ֶּאָלא ַדֲחָלא ְדִמְצָרֵאי. ֲאַמאי ּ ִגין ְדִמְצָרֵאי ַפְלִחין . ֲהָוה ִאְמָרא, הֹוןְּוֱאָלָהא ִדְל, ּ ּּבְ ּ
ך ַפְלִחין ְלִאיְמָרא, ְּלַמַזל ָטֶלה ּוְבִגין ּכָ ְ א ֲחֵזי. ּ ִתיב , ּתָ ח ֶאת ּתֹוֲעַבת )שמות ח(ּכְ  ֵהן ִנְזּבַ

ְנִאין ֵליה. ַמאי ּתֹוֲעַבת ִמְצַרִים. ִמְצַרִים ְּוִכי ַעל ְדׂשַ ִתיב ּתֹוֲעַבת ִמְצַרִים, ּ ֶּאָלא . ּכְ
ַּדֲחָלא ְדִמְצָרֵאי יב. ִאְקֵרי ּתֹוֲעַבת ִמְצַרִים, ְּוֱאָלָהא ִדיְלהֹון, ּ ָמה ִדְכּתִ  )דברים יח(, ּּכְ
תֹוֲעֹבת ַהּגֹוִים ין, ּכְ ַאר ַעּמִ ַּדֲחָלא ִדׁשְ ּ.  

  א''א ע'' רנדף
א ֲחֵזי ָחְכְמָתא ְדיֹוֵסף יב, ּּתָ יםּ וִמְקֵצה ֶאָחיו ָלַקח)בראשית מז(, ִּדְכּתִ ה ֲאָנׁשִ ,  ֲחִמּשָׁ

י ִמְקֶנה ָהיו ֲעָבֶדיך, ְואֹוִליף לֹון ְלֵמיַמר ַָאְנׁשֵ ל . ּ ִליט ַעל ּכָ א ְדֲהָוה ׁשַ ְּוִכי ַמְלּכָ ּ
א, ַאְרָעא א ְלַמְלּכָ ָדא, ְוַאּבָ ְנאון , ָּעִביד ּכְ ְּוָעִביד ַלֲאחֹוי ְדִיׂשְ ְוָלא , ְלהֹון) א''א ע''דף רנ(ּ

בון ְלהֹון ּ ֶאָלא ַוַדאי ּתֹוֲעַבת ִמְצַרִים)בד להון רועי צאןלמע(. ַּיְחׁשְ ַּדֲחָלא ְוֱאָלָהא ִדיְלהֹון , ּ ּ
ִתיב, ִאְקֵרי ָהִכי ח ֶאת ּתֹוֲעַבת ִמְצַרִים)שמות ח(, ְּוַעל ָדא ּכְ   . ֵהן ִנְזּבַ

ל , ָאַמר יֹוֵסף ְוַהִהיא ַאְרָעא ,  ֵמיַטב ִמְצַרִים ִהיא ֶאֶרץ ַרְעְמֵסס)בראשית מז(ּכָ
ִּריׁשו ְלַדֲחָלא ִדְלהֹוןַאְפ ָכל ִעּנוִגין ְדָעְלָמא, ּ ְּלַרְעָיא וְלֵמיַהך ּבְ ּ יבו . ְּ ְּוָכל ִמְצָרֵאי ָחׁשִ

ְּלִאיּנון ְדָרָעאן ְלַדֲחֵליהֹון ַדֲחֵליהֹון, ּ ַּאֲעִביד ְלַאַחי ְדַיְרּתון ַהִהיא ַאְרָעא. ּכְ דון , ּ ְּוִיְסּגְ
בון לֹון ּכַ, לֹון ִמְצָרֵאי ְּדָקא ָיאותְּוַיְחׁשְ יב. ּ ְּוַהְיינו ִדְכּתִ י ּתֹוֲעַבת ִמְצַרִים )בראשית מז(, ּ  ּכִ

ל רֹוֵעה ֹצאן ַדֲחֵליהֹון, ּכָ ִבין לֹון ּכְ   .ְמַחּשְׁ
י יֹוֵסי ִריך הוא ֵמִאיּנון ְדַפְלֵחי , ָאַמר ִרּבִ א ּבְ ָמה ְדִאְתְפַרע קוְדׁשָ ֵניָנן ּכְ ְּוָהא ּתָ ּ ּ ּ ְּ ּ

ׁשָהִכי, ְלֲעבֹוָדה ָזָרה . ְוִכי יֹוֵסף ָעִביד ַלַאחֹוי ֲעבֹוָדה ָזָרה, ּ ִאְתְפַרע ֵמֲעבֹוָדה ָזָרה ַמּמָ
ְלָטָאה ַעל ֲעבֹוָדה , ָלא ָעִביד יֹוֵסף ַלַאחֹוי ֲעבֹוָדה ָזָרה, ָּאַמר ֵליה ֶּאָלא ָעִביד לֹון ְלׁשַ ּ

חֹות ְיַד, ָּזָרה ִדיְלהֹון ּוְלַאְכְפָיא ֲעבֹוָדה ָזָרה ִדיְלהֹון ּתְ ל, ְּייהוּּ ּקֵ ּמַ ּוְלַרָדָאה לֹון ּבַ אמר (. ּ

ְלטון ַאַחי ַעל ֲעבֹוָדה ָזָרה ִדיְלהֹון,  ָאַמר יֹוֵסף)בסוף דף שקודם זה, רעיא מהימנא כגון ִּאי ִיׁשְ ּ ,
ְרַמְייהו ְלטון ַעל ּגַ ן ְדִיׁשְ ּכֵ ל ׁשֶ ּּכָ ּ ֵמיַטב ַאְרָעא, ּ ך אֹוִתיב לֹון ּבְ ְוְבִגין ּכָ ִליט לֹון, ּ  ְוַאׁשְ

ל ַאְרָעא   .ַעל ּכָ
ְּוַעל ָדא ִאְמָרא ְדִאיהו ֶפַסח ֲאַמאי ּ ּ ֶּאָלא ַדֲחָלא ְדִמְצָרֵאי. ּ ּ ְּוֱאָלָהא ִדיְלהֹון ֲהָוה , ּ

ִריך הוא. ִאיְמָרא א ּבְ ָּאַמר קוְדׁשָ ָעׂשֹור ַלֹחֶדׁש ִסיבו ַדֲחָלא ִדיְלהֹון ְדִמְצָרֵאי, ְּ ִּמּבְ ּ ּ ּ ,
ְּוִתְפׂשו ֵליה ה ִדיְלכֹוןִּויֵהא ָאסור , ּ ְתִפיׂשָ ', ּוְביֹוָמא ד', ּיֹוָמא ַחד וְתֵרין ְוג, ְּוָתִפיׂש ּבִ

ַּאִפיקו ֵליה ְלִדיָנא ּ ָנׁשו ָעֵליה, ּ ְּוִאְתּכְ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]41דף [ -ּ

ְמִעין ָקל ַדֲחָלא ִדיְלהֹון ֲעָתא ְדִמְצָרֵאי ֲהוֹו ׁשַ ּוְבׁשַ ּ ּ ָרֵאל, ּ ה ְדִיׂשְ ְתִפיׂשָ ְּדָתִפיׂש ּבִ ּ ,
ָזָב ָכאן, ּא ֵליהְוָלא ַיְכִלין ְלׁשֵ ָיא ָעַלְייהו, ֲהוֹו ּבָ ְרַמְייהו ִאְתֲעִקידו , ַּוֲהָוה ַקׁשְ ִאילו ּגַ ּּכְ ּ ּ ּ

ִריך הוא. ְלָקְטָלא א ּבְ ָּאַמר קוְדׁשָ ְרׁשוַתְייכו, ְּ ִפיׂש ּבִ ִּיְהֶיה ּתָ ַתר יֹוָמא, ּ , יֹוָמא ּבָ
ָעה יֹוִמין ִפיׂש, ַאְרּבָ ִגין ִדֶיחמון ָיֵתיה ּתָ ּּבְ ּ ָּמא ְרִביָעָאה ַאִפיקו ֵליה ְלָקְטָלאּוְביֹו, ּ ּ ּ ,

יה ִדיָנא ְּוֶייחמון ֵליה ִמְצָרֵאי ֵהיך ַאּתון ַעְבִדין ּבֵ ּ ּ ּ ּ י , ְּ ׁשֵ ל ַמְכּתְ ָיא ְלהו ִמן ּכָ ְּוָדא ַקׁשְ
ִריך הוא א ּבְ ְּדָעַבד לֹון קוְדׁשָ ּ ַדֲחֵליהֹון, ְּ ִּאיּנון ִדיִנין ְדַיַעְבדון ּבְ ּ ּ ּ.  

  ב''א ע'' רנדף
ַּתר ַדְייִנין ֵליה ְלָב נוָרא) ב''א ע''דף רנ(ּ יב, ּּבְ ְרפון )דברים ז(, ִּדְכּתִ ׂשְ ּ ְפִסיֵלי ֱאֹלֵהיֶהם ּתִ ּ
ֵאׁש ִריך הוא. ּבָ א ּבְ ָּאַמר קוְדׁשָ ּנו ָנא, ְּ ַּאל ּתֹאְכלו ִמּמֶ ְרעוָתא . ּ ְּדָלא ֵייְמרון ּבִ ּ ּ

א ְדָדַחְלָנא יאוְבּתָ ּוְבּתִ ּ ֶּאָלא ַאְתִקינו ֵליה ָצִלי. ַּאְכִלין ֵליה ָהִכי, ּ ּ ל, ּ ְּדִאלו , ְּוֹלא ְמבוׁשָ ּ
ל ְיֵהא ָטִמיר ְּוָלא ֶיחמון ֵליה, ְּמבוׁשָ ּקוָנא ִדיֵליה ְדֶיֱחמון ֵליה ָהִכי מֹוְקָדא , ּ ֶּאָלא ּתִ ּ ּ ּ ּ ּ ּ

נוָרא ִגין ְדֵריֵחיה נֹוֵדף, ּּבְ ּּבְ ּ.  
פוף ַעל ַקְרסולֹוי יה ָעֵליה ּכָ ְּותו ֵריׁשֵ ּ ּ ּ ּא ֵייְמרון ְדַחָיהְּדָל, ּ ּ ּאֹו ִמָלה ַאֲחָרא הוא, ּ ּ ,

מֹוְדעון ֵליה ּתְ ֶּאָלא ְדִיׁשְ ּ ּ ְּדִאיהו ַדֲחָלא ִדְלהֹון, ּ ּ ּ ְּדָלא ֵייְכלון ֵליה, ְּותו. ּ ּ א. ּ ִתיאוְבּתָ , ּּבְ
ְבָעא ֹּאַרח ְקָלָנא וִבָזיֹון, ֶּאָלא ַעל ׂשַ רו בֹו, ְּותו. ּ ּבְ ֶּאָלא ְדֶיֱח, ֶּעֶצם ֹלא ִתׁשְ ְרמֹוי ּ ּמון ּגַ

ׁשוָקא ָזָבא ֵליה, ָּרָמאן ּבְ ְּוָלא ֵייְכלון ְלׁשֵ ִתיב. ּ ה )במדבר לג(, ְּוַעל ָדא ּכְ ּ וֵבאֹלֵהיֶהם ָעׂשָ
ָפִטים' ה יִאין. ׁשְ ֶיְדֶכם. ִּדיִנין ַסּגִ ְלֶכם ּבְ ּּתו וַמּקֶ ַאר ָמאֵני , ּ א ְורֹוְמָחא וׁשְ ְּוָלא ַחְרּבָ

  .ְקָרָבא
י ְיהוָד ְּדִמְצָרֵאי ַפְלֵחי ְלַמָזל ָטֶלה, ָּהא אֹוְקמוָה, הָּאַמר ִרּבִ ּ ך ַפְלִחין , ּ ּוְבִגין ּכָ ְ ּ

י יֹוֵסי. ְלִאיְמָרא ּּכָֹלא , ָּאַמר ֵליה. ְוָלא ִאיְמָרא, ָּטֶלה ִיְפְלחון, ִאי ָהִכי, ָאַמר ִרּבִ
ָטֶלה ְוִאיְמָרא, ַּפְלִחין ֶּאָלא ַמָזל ָטֶלה ָנִחית ְוָסִליק ּבְ ך ַפְלִחין ְלֹכָלאּוְבִג, ּ ּין ּכָ ּ ָאַמר . ְ

ַמְעָנא א , ֵּליה ָהִכי ׁשְ ִעיָרא ַרּבָ ּ ַדֲחָלא ִדְלהֹון ֲהָוה)א דצאן''ס(ְּדָכל ּבְ ְּוַעל ָדא ָקִטיל , ּ
ֵהָמה כֹור ּבְ ל ּבְ ִריך הוא ּכָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ין ִדְלֵעיָלא. ְּ ַמר ְדִאֵלין ִאיּנון ַדְרּגִ ְּוָהא ִאּתְ ּּ ּ ּ ּ ,

ְּדִאְקרו   .ן ָהִכיּ
י ֶאְלָעָזר ִתיב , ָאַמר ִרּבִ ל ַמְחֶמֶצת ֹלא ֹתאֵכלו)שמות יב(ּכְ  ֹלא )שמות יג(ּוְכִתיב , ּ ּכָ

ֶּאָלא ָדא ְדַכר. ֵיָאֵכל ָחֵמץ ּ א, ּ ְמעֹון. ְּוָדא נוְקּבָ י ׁשִ ִרי, ָאַמר ַרּבִ ָדא , ֶאְלָעָזר ּבְ זה (ּבְ

ִתיב ֹלא ּתֹאֵכל)שייך ברעיא מהימנא אחר קרבנא ִתיב ֹלא ֵיָאֵכל, ּו ּכְ ִתיב , ּוְבָדא ּכְ ֲאַמאי ָלא ּכְ
א ְדִאיִהי ַאְסִטיַאת ָאְרָחָהא, ֶּאָלא. ֹּלא ּתֹאְכלו ּנוְקּבָ ַאְזָהָרה וַדאי, ּ ְּדַכר ְדִאיהו , ּּבְ ּ ּ

יר חוָטא ְדַדְכיו ַיּתִ ָּאִחיד ּבְ ּ ה, ּ ׁשָ ַבּקָ ִתיב. ּבְ   .ֹּלא ֹתאֵכלו, ֹלא ֵיָאֵכל, ְּוַעל ָדא ּכְ
אָאַמ ִתיב , ּר ֵליה ַאּבָ ִבין , ָּאַמר ֵליה.  ֹלא ֹתאַכל ָעָליו ָחֵמץ)דברים טז(ְוָהא ּכְ י ּתָ ַאְסּגֵ

ָנא ה ֹלא ֵיָאֵכל. ְיֵתיִרין ִליָקָרא ְלָקְרּבְ ׁשָ ַבּקָ ַקְדִמיָתא ּבְ ַאְזָהָרה. ֲאָבל ּבְ , ֲאָבל ְלָבַתר ּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגלו, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]42דף [ -ָתא ּבְ

ְרַווְייהו, ֹּלא ּתֹאְכלו ָיא ִמּתַ ְּדהוא ַקׁשְ ּ ִגין ְדֵריָחא ְדמֹוָתא ִאית . ְחֶמֶצת ַמאי ַטְעָמאַמ. ּ ּּבְ ּ
ן ּמָ א, ַמְחֶמֶצת. ְּדַכר, ָחֵמץ. ּתַ א ְוֵסיָפא ,  ַרְגֶליָה יֹוְרדֹות ָמְות)משלי ה(. ּנוְקּבָ ֵריׁשָ ּבְ

ח ָלה, ְּדֵתיָבה ּכַ ׁשְ ֶפַסח. ּּתִ ּוְבִגין ָדא ַמאן ְדָאִכיל ָחֵמץ ּבַ ּ ּ ִּאיהו ַאְקִדיַמת ֵליה , ּ ּ , מֹוָתאּ
ָעְלָמא ֵדין ְּוִליְנַדע ְדִמית הוא ּבְ ּ ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ִתיב , ּ ֶפׁש )שמות יב(ּכְ  ְוִנְכְרָתה ַהּנֶ

  .ַהִהיא
ה ֵניָנן. )א אתקריאת מצה''ס(ֲאַמאי , ַמּצָ ַדי, ֶּאָלא ָהִכי ּתָ ִגין ְדָאַמר ְלעֹוָלמֹו ַדי: ּׁשַ ּּבְ ּ ,

ְּדֹיאַמר ְלָצרֹוֵתינו ַדי ּ הּאוף. ּ ין,  ָהִכי ַמּצָ יׁשִ ֵדד ְדַמְבָרַחת ְלָכל ִסְטִרין ּבִ ִגין ְדָקא ְמׁשַ ּּבְ ּ ּ ,
הו ַדי ִדְמזוָזה, ְּוָעִביד ְקָטָטה ּבְ ַגְווָנא ְדׁשַ ּּכְ ּ ּ ִדים וַמִזיִקים ְדַתְרָעא, ּ ְּדַמְבִריַח ְלׁשֵ ּ ּאוף , ּּ

ה ֵני ְקדוּשָׁ ּכְ ל ִמׁשְ הוְוָע, ָּהִכי ִאיִהי ַמְבָרַחת לֹון ִמּכָ ִּביד ְמִריָבה וְקָטָטה ּבְ ָמה ְדַאּתְ . ּ ּכְ
ה וְמִריָבה)שמות יז(, ָאֵמר ה. ּ ַמּסָ ִתיב ַמּצָ ָסֶמך ִאיהו. ַּעל ָדא ּכְ ה ּבְ ְּוָהא ַמּסָ ֶּאָלא . ְ

ה ְרּגומֹו ְדַמּסָ ּּתַ ִּאיהו ָמצוָתא, ּ ּ.  

ְמעֹון ָפַתח ְוָאַמררעיא מהימנא  י ׁשִ ְּגַער ַחַית ָקֶנה ֲעַד, ִּרּבִ ֶעְגֵלי ַעִמיםּ יִרים ּבְ ְּגַער . ּת ַאּבִ

ו, ַּחַית ָקֶנה יה ֵעׂשָ ָּדא ָקֶנה ְדִאְתֲאָחד ּבֵ ּ ָתא, ּ ְּדִאיִהי ַקְרָתא ְדרֹוִמי ַרּבְ א, ּּ ַיָמא ַרּבָ ְּדָנַעץ ַגְבִריֵאל ָקֶנה ּבְ ּ ּ ,
ָרך ָגדֹול ְדרֹוִמי ּוָבנו ָעֶליָה ּכְ ּ ּּ ְּוַכד ִייֵתי פוְרָק. ָּקֶנה ְדָחֵמץ. ְ ָרֵאלּ ר ֵליה, ָנא ְלִיׂשְ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב . ִּיְתּבַ

ְּגַער ַחַית ָקֶנה ֲעַדת ר ִמַיד ָחֵמץ ֵמָעְלָמא. ּ ּוִמְתַעּבָ ַּמְחֶמֶצת ִדיֵליה רֹוִמי. ּ ּ ָעְלָמא. ּ ְּוִיְתַגְלָיא ַמָצה ּבְ ְּדִאיִהי , ּּ
ִני א ְדַבִית ִראׁשֹון וַבִית ׁשֵ י ַמְקְדׁשָ ּּבֵ ּ ּ.  

ָּאַמר ּבוִצ א ּ ת ַעִין ָיִמין, )א רעיא מהימנא''ס(ּיָנא ַקִדיׁשָ ְּדִאיּנון ָלֳקֵבל ּבַ ֹמאל, ּ ְּוִאיּנון . ּוַבת ַעִין ׂשְ
ִתי)לחם משנה(ָלֳקֵבל  ת ֵעיָנא ְיִמיָנא , ָּלֳקֵבל ְתֵרין ֲעָנִנין. רֹוִמי ְזֵעיָרא,  רֹוִמי ַרּבָ ָיין ַעל ּבַ ּסְ ִּדְמּכַ

ָמאָלא אֹור ְוָחֵמץְּוִאיּנון ָלֳק. ּוׂשְ ְייהו. ֵבל ׂשְ ל ִיָרֶאה וַבל ִיָמֵצא ַחד ִמּנַ ֲערון ֵמָעְלָמא ּבַ ְּוַעד ְדִאֵלין ִיְתּבַ ּ ּ ּּ ּ ּ ,
ָעְלָמא ִני ָלא ִיְתַגְלָיין ּבְ ִית ִראׁשֹון ְוׁשֵ   .ּּבַ

ֹמאל, ְּוַאְסָווָתא ַדֲעָנָנא ֵעיָנא יך ְלַבת ֵעיָנא ָיִמין וׂשְ ְּדַאֲחׁשִ . ָּמָרה ְדֶעְגָלא. ּוָתא ִדְלהֹוןַמה ְיֵהא ַאְסָו, ְּ
ץ)ישעיה כז(ְּוַהְיינו  ם ִיְרּבָ ם ִיְרֶעה ֵעֶגל ְוׁשָ ם ִיְרֶעה ֵעֶגל.  ׁשָ ן יֹוֵסף, ׁשָ יַח ּבֶ יה , ָּדא ָמׁשִ ְּדִאְתַמר ּבֵ דברים (ּּ

כֹור ׁשֹורֹו ָהָדר לֹו)לג ץ.  ּבְ ם ִיְרּבָ ן ָדִוד, ְוׁשָ יַח ּבֶ ָּדא ָמׁשִ ר רֹו. ּ ִתיַחד ַאְעּבָ ר רֹוִמי . ִמי ַרּבָ ְוַחד ַאְעּבָ
ְבַלְייהו ִאיּנון''ְוַגְבִריֵא. ְּזֵעיְרָתא ּל ְדִמיָכֵאל ָלּקֳ ּ ּ.  

ּוְבִגין ָדא ח ְּדִאיהו חוָטא ְזֵעיָרא', ּ ּ ָּתַבר ָלה, ּ ַאְתָרָהא' ְּוֵייעול ה, ּ ִּדְבַקְדֵמיָתא ָקֶנה ָוסוף ָקֵמלו. ּבְ ּ ּ .
ְלָטנוָתא ְדרֹוִמי ָּקֶנה ׁשֻ ִריך הוא ְלַתְבָרא ֵליה, ָּוסוף ְלָכל ַמְלִכין, ּ א ּבְ ְּדָעִתיד קוְדׁשָ ּ ּ ּּ ְּגַער ַחַית ָקֶנה. ְ ּ ,

א יׁשָ ְּגַער ַחָיה ּבִ ר ַרְגֵליה ִמן ַמְחֶמֶצת, ִמן ָחֵמץ' ח, ּ ְּוַאְתּבַ ה , ּ ְּדִאְתַמר ּבָ .  ַרְגֶליָה יֹוְרדֹות ָמְות)משלי ה(ּּ
ְּועֹוד ְגַער ַחַית ָקֶנה ר ֶרֶגל קֹוף ִמן ָקֶנהַיְת, ּ ה, ּבַ ְתַאר ִהּנֵ ָחָזק ָיֹבא. ְּוִיׁשְ ה ְיָי ֱאֹלִהים ּבְ ישעיה (, ִּמָיד ִהּנֵ

ר ֶאֵתן)מא ַלם ְמַבׂשֵ ם ְוִלְירוׁשָ ה ִהּנָ ּ ִראׁשֹון ְלִציֹון ִהּנֵ ּ ּּ ה. ּ ַתר ֶאֶלף וָמאָתן' ס: ִהּנֵ   .ּּבָ

א)שמות מט(ְוָאַמר  ּ ּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ׁש)ו'' מבראשית(, ּּ ים ָוׁשֵ ׁשִ ֶפׁש ְלֵבית ַיֲעֹקב ׁשִ ל ַהּנֶ ים. ּ ּכָ ׁשִ , ּׁשִ
יַח ִראׁשֹון ְּלַאְתָערוָתא ְדָמׁשִ ׁש. ּ ִני, ָוׁשֵ יַח ׁשֵ ְּלַאְתָערוָתא ְדָמׁשִ ָתֲארו ו. ּ ִּאׁשְ ִנים ְלע' ּ הו, ב''ׁשָ ְּלַקֵיים ּבְ ּ ,



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

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

ִנים)ויקרא כה( ׁש ׁשָ ֶדך ְוׁשֵ ִנים ִתְזַרע ׂשָ ׁש ׁשָ ָ ׁשֵ ְרֶמך ְוָאַסְפָת ֶאת ְתבוָאָתהּ ּ ִתְזמֹור ּכַ ּ ּ ּ ְּדִאְתַמר , ָּ  )ירמיה ב(ּ
ית ְתבוָאֹתה ָרֵאל ַלְיָי ֵראׁשִ ֹּקֶדׁש ִיׂשְ ּ.  

ן ִתיב ְלֵעיל , ִאם ּכֵ ְמָחה)ירמיה לא(ַמה ּכְ ע ְגאולֹות ֲעִתיִדין ְלֶמֱהִוי. ּ ָרנו ְלַיֲעֹקב ׂשִ ֶּאָלא ַאְרּבַ ּ ָלֳקֵבל , ּ
ע ּכֹוס ע ִפּנֹות ָעְלָמא. ֹּות ְדֶפַסחַאְרּבַ ַאְרּבַ ָרֵאל ְמפוָזִרין ּבְ ִגין ְדִיׂשְ ּּבְ ּ ְּוִאיּנון ִדיהֹון ְרחֹוִקין ֵמאוִמין, ּ ּ ּ ,

ַּאְקִדימו ְלָרנו ּ ִתין, ְוִתְנָייִנין. ּ ית, ּוְתִליָתִאין. ְּלׁשִ ִתין ְוׁשִ   .ב''ּוְרִביָעִאין ְלע. ְּלׁשִ

ּופוְרָקִנין ִאֵלין ּ ע ֵחיָוןִיהֹון ּבְ, ּ ד ְדָרִכיב ָעַלְייהו, ַאְרּבַ ם ְידֹוָ ׁשֵ ּּבְ י )חבקוק ג(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ  ּכִ
בֹוֶתיך ְיׁשוָעה ב ַעל סוֶסך ַמְרּכְ ִּתְרּכַ ָּ ְּדָלֳקְבַלְייהו. ָ ע ְדָגִלין, ּ ִּיְתַער ְלַתָתא ַאְרּבַ ּ ָבִטין, ּ ָרָזא . ּוְתֵריָסר ׁשְ ּבְ

ד ֶמֶלך ְַדְידֹוָ ד ָמ, ּ ד ִיְמלֹוך ְלעֹוָלם ָוֶעד)שמות טו(, ְָלךְידֹוָ ְּתֵריָסר ַאְתָוון ִאיּנון. ְ ְידֹוָ ָּלֳקֵבל ְתֵריָסר , ּ
ָבִטין ּב ַאְנִפין ִדְתַלת ֲאָבָהן''ְוי, ׁשְ ָבה, ּ ְּדִאְתַמר ָעַלְייהו ָהָאבֹות ֵהן ֵהן ַהֶמְרּכָ ָבִטין. ּּ ר ׁשְ ֶאֶלף , ְּוִאיּנון ֶעׂשֶ
ִנין ָבִט. ׁשְ ִנין, יןְּתֵרין ׁשְ ּוִמי. ָמאָתן ׁשְ ָמָהן''ַּתְלָיין ע, ב ַאְתָוון''ּ ְּדִאיּנון ע, ב ׁשְ ִנין''ּ ַתר ֶאֶלף , ב ׁשְ ּבָ

  .ּוָמאָתן

ְּלָכל ַחָיה ִמְתַלת ֵחיָון, ד''ְּוִאיּנון כ ּד ָרָזא ִדיֵליה''כ. ּ ְּוִאיּנון ְתַלת .  ְוָקָרא ְזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר)ישעיה ו(, ּ ּ
תֹות ּד צורֹות''ִמן כ, ּּכִ ת ַאַחת אֹוֶמֶרת ָקדֹוׁש. ּ ְּוַכת ְתִליָתָאה אֹוֶמֶרת , ְּוַכת ִתְנָייָנא אֹוֶמֶרת ָקדֹוׁש, ּכַ
מ. ָקדֹוׁש ָמאָלא ּבְ ִּמַיד ִאְתַער ׂשְ ֲעָמֵלק, ב ַאְתָוון''ּ ְּדָעַבד ִדיָנא ּבַ ּ.  

ֶדֶרך ָמאֵרי ִמ)דברים כב( ֵרא ַקן ִצפֹור ְלָפֶניך ּבַ י ִיּקָ ְ ּכִ ָּ ּ ָכל ֵעץ. ְקָראּ ָנה, ּבְ ְּדִאיּנון . ָמאֵרי ִמׁשְ ּ
ֶאְפרֹוִחים ַעְנֵפי ִאיָלָנא, ּכָ ִנין ּבְ ָכל ֵעץ, ִּאית ְדַאְמֵרי. ִּדְמַקּנְ ָרֵאל, ּבְ ּ ְדִאְתַמר )ב''ב ע''דף רנ(. ִּאֵלין ִיׂשְ ּ

הו י ִכיֵמי ָהֵעץ ְיֵמי ַעִמי)ישעיה סה(, ּּבְ הו, )א משנה''ד(ֵּרי תֹוָרה ִּאֵלין ָמא, אֹו ַעל ָהָאֶרץ. ּ ּכִ ְּדִאְתַמר ּבְ ּּ ,
ן ְוַחִיי ַצַער ִתְחֶיה וַבתֹוָרה ַאָתה ָעֵמל ַּעל ָהָאֶרץ ִתיׁשָ ּ ּ ּ ּּ הוָנה: ֶאְפרֹוִחים. ּ ִּאֵלין ִפְרֵחי ּכְ ּ יִצים. ּ ִּאֵלין : ּאֹו ּבֵ

ִנ יֵצי ּכֵ ְרֵני ְרֵאִמים ְוַעד ּבֵ ִריך הוא ִמּקַ א ּבְ ְּדָזן לֹון קוְדׁשָ ּ ּ ִזְמָנא ַדֲהוֹו , ְּוָהֵאם רֹוֶבֶצת ַעל ָהֶאְפרֹוִחים. יםְּ ּּבְ
ִנין ִנים. ְקֵרִבין ָקְרּבְ ִתיב ֹלא ִתַקח ָהֵאם ַעל ַהּבָ   .ַמה ּכְ

א י ַמְקְדׁשָ ִנין, ָּחַרב ּבֵ ּוָבְטלו ָקְרּבְ ִתיב, ּ ַלח ֶאת ָהֵאם, ַמה ּכְ ֵלח ְתׁשַ ּׁשַ ִנים. ּּ ְּוַהְיינו ְוֶאת , ְּוָגלו ַהּבָ
ח ָלךַהּבָ ְִנים ִתּקַ ְטָרא ָדא, ּ יה ', ְּדָאת ו' ִּמּסִ ְּדִאיהו עֹוָלם ָארֹוך ְדִאְתַמר ּבֵ ּ ּ ּּ ְ ְלַמַען ִייַטב ָלך )דברים כב(ְ

לֹו ָארֹוך, ְּוַהֲאַרְכָת ָיִמים ּכֻ ְְלעֹוָלם ׁשֶ ּ.  

ִנין ּוַבֲאָתר ְדָקְרּבְ ינו ְצלֹוִתין, ּ ַּתּקִ ָקִלין ְדׁשִ, ּּ ּוְמַצְפְצִפין ּבְ ּּ ַמע. יִריןּ קֹול ִדְקִריַאת ׁשְ י ַעמוָדא , ּּבְ ְּלַגּבֵ ּ
ְּדֶאְמָצִעיָתא ְדִאיהו ְלֵעיָלא ּ ּ ָגלוָתא. ּּ ְּדָהא ִאיָמא וְבַרָתא ּבְ ּ ּּ ּוִמַיד ְדָנִחית, ּ ְבַרָתא, ּּ ִרין ֵלה ּבִ ַּקׁשְ ְּדִאיִהי ַיד , ּ

ָהה יר ו, ּכֵ ית ְסִפיָראן', ִעם ה' ְלֶמֱהִוי ָקׁשִ ׁשִ י ָחְכָמהִּמָי. ּבְ ין ְלַגּבֵ בֹוד ַמְלכותֹו , ד ְמַלֲחׁשִ ם ּכְ רוך ׁשֵ ּּבָ ְּ

  .ְלעֹוָלם ָוֶעד

בֹו''ֶאָח י ִאָמה. ה ִמן ָחְכָמה''ִגיַמְטִרָיא מ, ד''ד ּכָ ְּדָנִחית ֵליה ְלַגּבֵ ּ ּוִמַיד ְדָנִחית, ּּ ִרין ֵליה ַעָמא , ּּ ַּקׁשְ ּ
א ִקׁשוָרא ִדְתִפיִלין ְדֵריׁשָ ּּבְ ּ ּּ ָיין ִדְתִפיִליןּוְבִגין. ּ ע ָפְרׁשִ ַאְרּבַ ּ ָדא ּבְ ּ י ְיִביֲאך. ָחְכָמה, ַּקֶדׁש ִלי, ּּ , ְָוָהָיה ּכִ

יָנה ָרֵאל ִתְפֶאֶרת. ּבִ ַמע ִיׂשְ ִליל ו, ּׁשְ ית ֵתיִבין, ְסִפיָרן' ּכָ ׁשִ מֹוַע. ּּבְ ָהה, ַּמְלכות, ְוָהָיה ִאם ׁשָ . ַיד ּכֵ
ֶתר כ יה' ְּצלֹוָתא ּכֶ דֵאין ָק, ַּעל ֵריׁשֵ ידֹוָ ל ְצלֹוִתין, דֹוׁש ּכַ ר ּכָ ְּדַסְנַדְלפֹון קֹוׁשֵ ּ ֶתר, ּ   .ְוָעִביד לֹון ּכֶ



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

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

ַההוא ִזְמָנא ָצִריך ְלַסְדָרא ְמנֹוָרא  ּּבְ ְּ א)א פתורא''ס(ּ ּ ִלְסעוָדָתא ְדַמְלּכָ ָנא וְמַנְרָתא ַוֲארֹוָנא , ּ ּכְ ּוַמׁשְ ּ ּ
ָחא א ְדֵביָתא ְד, ּוַמְדּבְ מוׁשָ ְּוָכל ִמיֵני ׁשִ ּ ּ אּ ִריך . ַמְלּכָ א ּבְ ַתר ָפתֹוָרא ַאְזֵליָנן ְדָלאו עֹוָבָדא ְדקוְדׁשָ ְְוָלאו ּבָ ּ ּ ּ

ִריך הוא, ּהוא א ּבְ ַתר ָפתֹוָרא ְדִאיהו עֹוָבֵדי ְידֹוי ְדקוְדׁשָ ְּדָלא ַאְזֵליָנן ֶאָלא ּבָ ּ ּ ּ ְּ ּ ִכיְנֵתיה, ּ ְּדִאיהו ׁשְ ּ ן . ּּ ּכָ ִמׁשְ
ִּדיֵליה ָּפתֹוָרא ִדיֵליה, ּ ּ ַּנְרָתא ִדיֵליהְמ, ּ ּ ֲּארֹוָנא ִדיֵליה, ּ ָחא ִדיֵליה, ּ ַּמְדּבְ ל ָמאֵני , ּ ִליָלא ִמּכָ ִאיִהי ּכְ

א ִעָלָאה א ְלַמְלּכָ מוׁשָ ּׁשִ ּ ּ.  

א ִעָלָאה ִּאיְנהו ִאיּנון ִדְמַתְקֵני ַחְמָרא ְוָנֲהָמא ְדַמְלּכָ ּ ּ ּ י, ּּ ִני ַלְחִמי ְלִאׁשַ הו ֶאת ָקְרּבָ ְּדִאְתַמר ּבְ ּּ ית ְּדֵל, ּ
י ְיָי יה ֶאָלא ִאֵלין ְדִאְתְקִריאו ִאׁשֵ ְּלָקְרָבא ֵליה ְלַגּבֵ ּ ּ ּ ּּ י. ּ ִני ַלְחִמי ְלִאׁשַ ּוְבִגין ָדא ֶאת ָקְרּבָ ּ ְּדָעֵליה ִאְתַמר. ּ ּ ּ ,

ַלְחִמי)משלי ט( ּ ְלכו ַלֲחמו ּבְ ְּדִאיּנון י, ְּוִאְתְקֵרי ֶלֶחם ַהָפִנים. ּ הָ ְיָבֶרְכך)במדבר ו(, ּב ַאְנִפין''ּ ָיֵאר ,  ְיהֹוָ
ה ה, ְיהֹוָ א ְיהֹוָ ְּתֵריָסר ַאְנִפין ִדְתַלת ֵחיָון, ִּיׂשָ ּ ּ.  

ַּמאי ֶלֶחם ְדִאֵלין ָפִנים ּ ָּדא ַנֲהָמא ְדָאָדם. ּ ְּדִאיהו יֹו, ּ ע . א''ו ֵה''א ָוא''ד ֵה''ּ ַאְרּבַ ְּוִאית ֵליה ַנֲהָמא ּבְ
ד, ַּאְנִפין ע ַאְתָוון ְידֹוָ ְּדִאיּנון ַאְרּבַ אַהא. ּ ּי ַנֲהָמא ְדָפתֹוָרא ְדַמְלּכָ ִּאיהו ֹסֶלת ְנִקָיה, ּ ּ.  

ן ִדיֵליה ְבׁשָ ּּכִ יה ַנֲהָמא, ּ ְּדאֹוֶפה ּבֵ ִכיְנָתא, ּ ְתִלים. ּׁשְ ל ְוִאׁשְ ׁשַ ַּתָמן ִאְתּבְ ּ ּוְבִגין ָדא. ּ ֵּאין ּבֹוְצִעין ֶאָלא , ּ ּ
ׁשוָלא ֵּמֲאָתר ְדָגַמר ּבִ ִלימו ְדֶפִרי. ּ ַגְווָנא ִדׁשְ ּּכְ ּ יׁשולֹו, ּ ִּאיהו ְגַמר ּבִ ִלימו , ְּוַהאי ִאיהו ֲאֹדָני. ּּ ְּגַמר וׁשְ ּ ּ

ד ְּדִאיהו ֶלֶחם ַהָפִנים, ַּדְידֹוָ ּ ן ִדיֵליה, ֲאֹדָני. ּ ְבׁשָ ּּכִ ְעָלה. ּ ה ְתחֹות ּבַ בוׁשָ ְּדִאיִהי ּכְ ּ ּוְבִגיָנה ִאְתַמר. ּּ ּ שמות (, ּ

ר )יט לֹו ִמְפֵני ֲאׁשֶ ן ּכֻ ּ ְוַהר ִסיַני ָעׁשָ ןּ ְבׁשָ ן ַהּכִ ֶעׁשֶ נֹו ּכְ ֵאׁש ַוַיַעל ֲעׁשָ ן ְדֵאׁש . ָּיַרד ָעָליו ְיָי ּבָ ִכְבׁשָ ְּוֹלא ּכְ
ן, ְּדֶהְדיֹוט ִכְבׁשָ ַבׁש ַרֲחָמיו ְלַעֵמיה, ֶּאָלא ּכְ ְּדֵביה ּכָ ּ עוִתין, ּּ ד ְמָצִלין וָבעון ּבָ ּּכַ ּ ּ ׁשו ַרֲחֶמיך ֶאת , ּ ן ִיְכּבְ ָּכֵ ּ
ַעְסך ְבׁשֵ. ָּכַ ּוֵביה ּכִ ְי ְדַרֲחָמָנא ָלָמה ָלךּ ּ ּ.  

ּוְבַנֲהָמא ְדאֹוַרְייָתא א, ּ ִּאית ֹסֶלת ִדְיָהב ֵליה ַמְלּכָ ְּלִאיּנון ְדִאְתַמר ָעַלְייהו, ּ ּ ֵני ְמָלִכים, ּּ ָרֵאל ּבְ ל ִיׂשְ . ּכָ
ֵּמיְכָלא ְדַצִדיַקָייא ּ ְּדִאיהו ְפסֹוֶלת, ְּוִאית ַנֲהָמא ְדאֹוַרְייָתא. ּּ ּ ָפחֹותְּלִאיּנון ַעְב, ּ ִּדין וׁשְ א, ּ ּוְבִגין . ְּדֵבי ַמְלּכָ

ַמְטרֹוִניָתא ִאְתַמר  ָּדא ּבְ עֹוד ַלְיָלה ַוִתֵתן ֶטֶרף ְלֵביָתה ְוֹחק ְלַנֲערֹוֶתיָה)משלי לא(ּ ּ ַוָתָקם ּבְ ּ ּ ְּדִאיּנון ָמאֵרי , ּ ּ
א. ַמְתִניִתין ֵמיְכָלא ְדַמְלּכָ ּוְבִגין ָדא ִאְתַמר ּבְ ּ יִרית ָהֵא, ּּ ִאיִהי , ד ִמן ֲאֹדָני''ְוָדא יֹו, ּיָפה סֹוֶלת ַוַדאיַוֲעׂשִ
יִרית ַחת . ֲעׂשִ ּבְ א ַאׁשְ ְּוָדא ֹסֶלת ְדֵהיְכָלא ְדַמְלּכָ   .)א דמיכלא דמלכא אשתכחת''ד(ּ

א ּקום ּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ּ ָרך, ּּ י ֶאְלָעָזר ּבְ ְַאְנְת ְוִרּבִ א, ּ י ַאּבָ י ְיהוָדה, ְוִרּבִ י יֹו, ְּוִרּבִ י ִחָייא, ֵסיְוִרּבִ , ְּוִרּבִ
י יוָדִאי א, ְּוִרּבִ ָנא דֹורֹוָנא ְלַמְלּכָ ל ֵאָבִרין, ְּלַתּקְ ָרֵאל, ּוְלָקְרָבא ּכָ ְּדִאיּנון ִיׂשְ ִריך , ּ א ּבְ ִנין ְלקוְדׁשָ ְָקְרּבְ ּ ּ

ָמה ּהוא ַההוא ְדִאְתְקֵרי ְנׁשָ ּ ָתא, ּ ִכיְנָתא ַקִדיׁשְ י ֵאָבִרים ׁשְ ְּלַגּבֵ ל ָגב, ּּ ֵעִצים. ֹּוַהֵּאׁש ׁשֶ ְּדָאִחיד ּבְ ּ ,
ְּדִאְתְקִריאו ֲעֵצי ָהעֹוָלה ּ ְּדִאיּנון ֵעץ ַהַחִיים ְוֵעץ ַהַדַעת טֹוב ָוָרע, ּ ּ ֲּעֵצי ַהּקֶֹדׁש ִאְתְקִריאו. ּּ ִּאיּנון ָמאֵרי , ּ

הֹון אֹוַרְייָתא, ּתֹוָרה ה , ְּדִאְתֲאִחיַדת ּבְ ְּדִאְתַמר ּבָ ֵאׁש ְנֻאם ְיָיּ ֲהֹלא ֹכה ְדָבִרי )ירמיה כג(ּּ   .ּכָ

ה ְּוִאְתַמר ּבָ ן ַלְיָי, עֹוָלה ַלְיָי, ּ ה ַלְיָי, ָקְרּבָ י, ִּאׁשֶ ִני ַלְחִמי ְלִאׁשַ ְּוִאְתַמר ֶאת ָקְרּבָ ִתיב ְדֵלית . ּ ְּוָהא ּכְ
ן ֶאָלא ַלְיָי י, ַּמאי ִניהו, ְּלָקְרָבא ָקְרּבָ ִני ַלְחִמי ְלִאׁשַ ּן ְדָקִריב דֹורֹוָנאְּדַמא, ֶּאָלא ָאְרָחא. ֶּאת ָקְרּבָ ּ ,

א ּוְלָבַתר ִאיהו ָפִליג ֵליה, ְּלִמְקַרב ֵליה ְלַמְלּכָ ּ ָרֵאל. ְּלַמאן ְדָבֵעי, ּּ ַמְקִריִבין אֹוַרְייָתא , ּאוף ָהִכי ִיׂשְ
ִריך הוא א ּבְ ְּלקוְדׁשָ ְּ ּ ְדִאיהו ַלְחמֹו)א''ג ע''דף רנ(, ּ ר ִדיֵליה, ְּוִאיהו ִיינֹו, ּ ׂשָ ְּוִאיהו ּבָ ּ ה, ּ ְּוִאְתַמר ּבָ ּ ,



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

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

ִרי)בראשית ב( ׂשָ ר ִמּבְ ּ ֶעֶצם ֵמֲעָצַמי וָבׂשָ ּ ר ֹקֶדׁש. ּ ׂשַ ְּדאֹוְקמוָה ָעָלה ָמאֵרי ְמִתיְבָתאן, ּבְ ּ ר ַהיֹוֵרד , ּ ָבׂשָ ּבְ
ַמִים ֲעְסֵקיָנן   .ִּמן ַהׁשָ

ִריך הוא ַמאי ָעִביד ֵמַההוא דֹורֹוָנא א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ א ְדָאִכיל ַעל ָפ. ְּ ְּלַמְלּכָ ְּדַקְרִבין ַעל ָפתֹוֵריה . תֹוָראּ ּּ
ל ִמין ָוִמין ְּוִאיהו ָפִליג ִמָפתֹוֵריה. ּוְפסֹוֶלת, ּוֵבינֹוִני, ֹסֶלת, ִמּכָ ּּ ְדָקא , ְּלָכל ָמאֵרי ְסעוָדָתא, ּ ְּלָכל ַחד ּכַ

ַּעל ְיֵדי ְמָמָנן ִדיֵליה, ָּיאות ּוֵמַההוא ַנֲהָמא. ּ ְּדִאיהו ֹסֶלת, ּ א ָאִכ, ּ ִּאיהו ָמֵני ְלֵמיַהב ְלִאיּנון , ילְּדַמְלּכָ ּ
יה ִּדְרִחיִמין ַגּבֵ י ֵריַח ִנחֹוִחי, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּּ ִני ַלְחִמי ְלִאׁשַ ְּדַהְיינו . ֶּאת ָקְרּבָ י ְיָי )דברים יח(ּ ּ ִאׁשֵ

ְטָרא  ַה.)לכו לחמו בלחמי ושתו ביין מסכתי) משלי ט(ודא הוא ההוא דאתמר ביה (ְּוַנֲחָלתֹו יאֵכלון  ּאי ִאיהו ִמּסִ
ְּדִאיָלָנא ְדַחִיי ּ ְטָרא ְדֵעץ ַהַדַעת טֹוב ָוָרע. ּ ֲּאָבל ִמּסִ ינֹוִני, ּ ִדין . ְלַמְלָאִכים, ַמִני ְלֵמיַהב ּבֵ ּוְפסֹוֶלת ַלׁשֵ ּ

ּוַמִזיִקין א, ּ ָיין ְדַמְלּכָ ין ְלסוְסָוון וְלָפַרׁשְ ְמׁשִ ְּדִאיּנון ְמׁשַ ּ ּ ּ ּּ.  

אְּואֹוף ָהִכי ְדָפָרׁשִ ָנה, ּין ְדַמְלּכָ ַמְלָאִכים, ֲהוֹו ָמאֵרי ִמׁשְ ְּדִאיּנון ּכְ ִדים ְיהוָדֵאי. ּ ין לֹון ׁשֵ ְמׁשִ ְּמׁשַ ּ ,
ַדי אֹות ׁשַ יִמין ּבְ ְּדִאיּנון ְרׁשִ ּ ְטָרא ִדְמָסֳאבו)'א באות י''ס(, ּ ִדין וַמִזיִקין ִמּסִ ּ ְוִאית ׁשֵ ּ ּ ִדים , ּּ ְּדִאְתְקִריאו ׁשֵ ּ

ּים וַמָזלֹותעֹוְבֵדי ּכֹוָכִב ה ָהֱאֹלִהים)קהלת ז(. ּ   .ּ ְוֶזה ְלעוַמת ֶזה ָעׂשָ

ּוְבִגין ָדא ָאְמרו ָמאֵרי ַמְתִניִתין ּ ְּדִאיּנון ג, ּ ְייהו' ּ ֵרת, ִּמיִנין ִמיּנַ ַמְלָאֵכי ַהׁשָ ַּחד ִמין ִדְלהֹון ּכְ ּוִמין . ּ
ְבֵני ָאָדם, ִּתְנָייָנא ּוִמין ְתִליָתאי. ּכִ ְבִעיָרן, ּ אֹוַרְייָתא ְדִבְכָתב ְוִדְבַעל ֶפהְוִא. ּכִ יִמין ּבְ הֹון ַחּכִ ּית ּבְ ִאְתְקֵרי . ּ

יָדא ד, יֹוֵסף ׁשִ ם ְדאֹוִליד ֵליה ׁשֵ ַּעל ׁשֵ ְּוָלאו ְלַמָגָנא ָאְמרו ָמאֵרי ַמְתִניִתין. ּ ְִאם ָהַרב דֹוֶמה ְלַמְלַאך ְיָי , ּ ּ
ְּצָבאֹות תֹוָרה ְיַבְקׁשו ִמִפיהו ּּ ּ ְמָדאי. ּ אְוַאׁשְ ַפְחֵתיה,  ַמְלּכָ ּהוא ְוָכל ִמׁשְ ּּ ִדין , ּ ָּהא אֹוִקיְמָנא ְדִאיּנון ׁשֵ ּ ּ

אֹוַרְייָתא, ְּיהוָדִאין ְפָיין ּבְ ָמָהן ְדאֹוַרְייָתא, ְּדִאְתּכַ ּוִבׁשְ ּ.  

  א''ב ע'' רנדף
ֵנהֹון, ּוְבֵני ַאֲהֹרן ִגין ַדֲעִריכו ָקְרּבְ ּּבְ ִגין ָדא ִאְתֲעָנׁשו, ּ ּּבְ ְּדֻכְלהו, ּ ִנין ַאף ַעל ַגב ְדִאְתְקִריבו ּּ ּ ָקְרּבְ ּ ּ

א י ַמְלּכָ ְדָקא ֲחֵזי, ְלַגּבֵ ִּאיהו ָפִליג לֹון ְלָכל ַחד ּכַ ְּוָנַטל ְלחוָלֵקיה ַמה ְדִאְתֲחִזי ֵליה. ּּ ּ ּ   .)כ רעיא מהימנא''ע(. ּ

ְמעֹון ָפַתח ְוָאַמר י ׁשִ יִרים ּבְ)תהלים סח(, ִּרּבִ ַער ַחַית ָקֶנה ֲעַדת ַאּבִ יםּ ּגְ ַער . ֶעְגֵלי ַעּמִ ּגְ
ו, ַּחַית ה ֵעׂשָ ָּדא ַחָיה ְדִאְתֲאָחד ּבָ ּ ֵניָנן: ָקֶנה. ּּ ת , ּתָ א ּבַ ֹלֹמה ַמְלּכָ ִּדְביֹוָמא ְדָנַסב ׁשְ ּ

ְבִריֵאל, ַּפְרֹעה א ּגַ א, ּבָ א ַרּבָ ַיּמָ א ְדרֹוִמי, ָנַעץ ָקֶנה ּבְ ֵני ַקְרּתָ ְּוָעֵליה ִאְתּבְ . ַמאי ָקֶנה. ּ
ָּדא ְדכו ּ ָּרא ְדַהאי ַחָיה ּ א) א''ב ע''דף רנ(ּ יׁשָ ַאֲחדוָתא , ּבִ ְּדִאית ֵליה ִסְטָרא ְזֵעיָרא ּבְ ּ ּ
ה ִּדְקדוּשָׁ א, ְּוָדא ִאיהו ָקֶנה. ּ א ַרּבָ ַיּמָ ְלָטא ַעל ָעְלָמא. ְּדָנִעיץ ּבְ ך ִאיִהי ׁשַ ְוְבִגין ּכָ ּ ,

ִתיב ְּוַעל ׁשוְלָטנו ָדא ּכְ ּ ּׁשוְלָטנוָתא ְוֹראׁש ְלָכל , ָקֶנה. ּלוּ ָקֶנה ָוסוף ָקֵמ)ישעיה יט(, ּ ּ
ָוון ָקֶנה ָדא, ּּתו ָקֶנה. ַמְלּכְ ְבָרא ֵליה ּכְ ִריך הוא ְלּתַ א ּבְ ין קוְדׁשָ ְּדַזּמִ ּ ּ ּ ְּ.  

א ֲחֵזי ְלָטא, ּתָ ִמְצַרִים ִאיִהי ׁשַ ְייהו, ּבְ ְלָטִנין ְלִזּנַ ָמה ׁשֻ ּוִמָנה ַנְפקו ּכַ ּ ּ ָרָזא , ּ ְּוֹכָלא ּבְ
ִריך הואּכֵ, ְּדָחֵמץ א ּבְ ּיָון ְדָתַבר ָלה קוְדׁשָ ּ ּ ה, ְּ ָמה. ַּאִפיק ָחֵמץ ְוָאִעיל ַמּצָ חוָטא . ּבְ ּּבְ

ַבר ח, ְּזֵעיָרא ִמּכָֹלא ה, ָחֵמץ' ּתָ ֶּאָלא ְדָתַבר ח. ִּאיּנון ַאְתָוון. ְוִאְתָעִביד ַמּצָ ְּדַהאי ' ּ
ְּוַעל ָדא ִאְקֵרי ַחַית ָקֶנה. ְּדִאְקֵרי ָחֵמץ, ַּחָיה ָקֶנה ָדא, ּ ָרא ּכְ ְּדנֹוַח ְלַאְתּבְ ר. ּ ּבַ ָמה ִאּתְ . ּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגלו, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]46דף [ -ָתא ּבְ

ִניָמא חוָטא ְזֵעיָרא ּכְ ַבר ח, ּּבְ ה, ְּוִאְתֲעָבר ֵמֵאיָתָנה' ּתָ ִתיב. ַוֲהָוה ַמּצָ ַער , ְּוַעל ָדא ּכְ ּגְ
ִריך הוא, ַּחַית ָקֶנה א ּבְ ה קוְדׁשָ ַער ּבָ ּּגָ ּ ר ח, ְּ ּבַ ' א ואתעבר ח''ס(. 'ְוִאְתָעִביד ה, ָחֵמץ' ְוַאּתְ

  )חמץ ואתאביד
ִריך הוא א ּבְ ין קוְדׁשָ ְּוַזּמִ ְבָרא ֵליה ְלַההוא ָקֶנה. ְּ ְּלּתַ ַגְווָנא ָדא, ּ ר ַרְגֵליה , ּּכְ ַּיְתּבָ

ה, ִמָקֶנה' ְּדק ַאר ִהּנֵ ּתְ ָלה לֹו ִהּנֵה )ישעיה מ(. ְוִיׁשְ ָחָזק ָיֹבא וְזרֹועֹו מֹוׁשְ ה ְיָי ֱאֹלִהים ּבְ ּ ִהּנֵ
ָכרֹו ּ ִאּתֹו וְפעוָלתֹו ְלָפָניוׂשְ ּ ַּמאי וְפעוָלתֹו. ּ ּ ָּדא פַֹעל ְדַהִהיא ק. ּ  )א פעולה דההוא חמץ''ס(' ּּ

ר ָלה ְּדַיְתּבַ ְּוִאיִהי ְפעוָלה ְלָפָניו, ּ ר ַרְגֵליה, ּ ִּאיהו ַיְעּבַ ה , ּ  ִראׁשֹון )ישעיה מא(ִויֵהא ִהּנֵ
ם ְוגֹו ה ִהּנָ   .'ְּלִציֹון ִהּנֵ

ּוְבִחּבוָרא ַק ה ְוגֹו)ח''במדבר כ(ְדָמָאה ּ ַהְקִריְבֶכם ִמְנָחה ֲחָדׁשָ ּכוִרים ּבְ ּ וְביֹום ַהּבִ ָאַמר . 'ּ
א י ַאּבָ ּכוִרים, ִרּבִ ָּדא ָנָהר ַהיֹוֵצא ִמֵעֶדן. ַמאן יֹום, ּיֹום ַהּבִ ְּדִאיהו יֹוָמא ֵמִאיּנון , ּ ּ ּ

כֹוִרין ִעָלִאין ְלָיא ּבֵ. ּּבְ ְּוָדא ִאיהו ְדאֹוַרְייָתא ּתַ ל ָרִזין ְדאֹוַרְייָתא, ּיהּ ְּוִאיהו ַאִפיק ּכָ ּּ .
ּוְבִגין ְדִאיהו ִאיָלָנא ְדַחֵיי ּ ּ ּ ְּפִרי ִאיָלִנין ִאְצְטִריכו ְלַאְייָתָאה, ּּ ּ.  

ה ְוגֹו)ח''במדבר כ(רעיא מהימנא  ַהְקִריְבֶכם ִמְנָחה ֲחָדׁשָ ּכוִרים ּבְ ּ וְביֹום ַהּבִ א ָאַמר. 'ּ י ַאּבָ , ִרּבִ

ּכוִרים ִעָלִאין ְדאֹוַרְייָתאיֹום ַהּבִ ּּכוִרים ִאיּנון ּבִ ּ ּ ּכוֵרי ַאְדָמְתך )שמות כג(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּּ ית ּבִ ָ ֵראׁשִ ּ
ַגְווָנא ִדְבכֹוִרים ְלִאְמהֹון, ָאַמר ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא. 'ָּתִביא ְוגֹו ּּכְ ּכוִרים, ּ ּאוף ָהִכי ִאְתְקִריאו ֵפירֹות ּבִ ּ ּּ ,
ְּדֵפירֹות ְד ְתֵאָנה)הושע ט(, ִאיָלִניןּ ִבּכוָרה ּבַ ּ ּכְ ִריך הוא, ּ א ּבְ ָרֵאל ַקְדמֹוִנים וִבּכוִרים ְלקוְדׁשָ ָּהִכי ִיׂשְ ּ ּ ְּ ּ ,

ל אוִמין ְדָעְלָמא ִּמּכָ ָרֵאל ַלְידֹוָ)ירמיה ב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ הֹון. 'ד ְוגֹו'' ֹקֶדׁש ִיׂשְ ּוְבִגין ָדא ִאְתַמר ּבְ ּ ּ ,
ה ֱאֹלֶהיך )שמות כג( ית ְיהֹוָ ָָתִביא ּבֵ ּוְבִגין ָדא אוִמין עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות. ּ ּ ּ ּ הֹון , ּ ְּדִאְתַמר ּבְ  )ישעיה ט(ּ

ָכל ֶפה ָרֵאל ּבְ ַּוֹיאְכלו ֶאת ִיׂשְ ּ מו ָרָעה ָתֹבא ֲאֵליֶהם. ּ ֶּיֱאׁשָ ּ.  

ית ְסִפיָרָאן' ּאוף ָהִכי ו ן י, ְּדָכִליל ׁשִ ֹכִא, ד''ְּוִאיהו ּבֶ הֹון . ר''ְתְקֵרי ּבְ יה ִדּבְ ְּוָכל ַעְנִפין ְדָנְפִקין ִמּנֵ ּ
ין ּכוִרים, ָראׁשִ ַגְווָנא ָדא ִאְתְקִריאו ּבִ ּּכְ ּ ּכוִרים ִעָלִאין, ִּאיהו ָנָהר' ו. ּ ֵּמִאיּנון ּבִ ּ . ְּוַההוא ָנָהר ָנִפיק ִמֵעֶדן, ּ

יה ְּוָדא ִאיהו ְדאֹוַרְייָתא ַתְלָייא ּבֵ ּ ל ָרִזין ְדאֹוַרְייָתאְוַכד ָנִפי. ּּ ּוְבִגין ְדִאיהו ִאיָלָנא ְדַחֵיי , ּק ַנְפֵקי ּכָ ּ ּ ּ ּ
ּ ִדְכִתיב)א חדא היא''נ(ֲּהָדא הוא , אֹוַרְייָתא ה)משלי ג(, ּ ּ ֵעץ ַחִיים ִהיא ַלַמֲחִזיִקים ּבָ ּ ּוִפּקוִדין ִדיָלה . ּ ּ ּ ּ

א ְפִרי ְדִאיָלִנין ַּדְמָיין ְלִאיּבָ   .יָתָאהִּאְצְטִריכו ְלַאְי, ּּ

ּכוִרים ָּאַמר ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא ְוִאי ֵתיְמרון ֲאַמאי ּבִ ּ ה, ּ ִּדְלהֹון ִאְתְקִריאו ִמְנָחה ֲחָדׁשָ ית ַיְרִחין , ּ ִּמׁשִ
ית ַיְרִחין יה . ְלׁשִ ר ָנׁש ְדִאְתַמר ּבֵ ּוִמּבַ ּ ע ַיְרִחין)דברים כ(ּּ ֶדה ִלְתׁשַ י ָהָאָדם ֵעץ ַהׂשָ ְבָעה, ּ ּכִ . אֹו ְלׁשִ

ה )ויקרא כב(, ִּעיָרא אוף ָהִכיּוְב ן ִאׁשֶ ִמיִני ָוָהְלָאה ֵיָרֶצה ְלָקְרּבַ ְבַעת ָיִמים ִיְהֶיה ַתַחת ִאמֹו וִמיֹום ַהׁשְ ּ ׁשִ ּ ּּ ּ
ה ָנא ֳקָדם ְיָי, ַליהֹוָ ה, ְועֹוד ְסִפיָראן. ְלָקְרָבא ָקְרּבְ ם ְיהֹוָ הֹון ׁשֵ ּנוָיין ִדיֵליה, ּבְ ְּוָכל ּכִ ּ ּאו ֲאַמאי ִאְתְקִרי, ּ

ם ֵחיָון ׁשֵ   .ּבְ

ֹאַרח ָרָזא ה ּבְ ִכיְנָתא, ֶּאָלא ִמְנָחה ֲחָדׁשָ ָּדא ׁשְ ית ַיְרִחין. ּ ית ַיְרִחין ְלׁשִ ית ְסִפיָראן, ִּמׁשִ , ִּאיּנון ׁשִ
ִנים ַקְדמֹוִניֹות ִלְבִריַאת ָעְלָמא ְּדִאְתְקִריאו ׁשָ ּ ִנין ֲהִוי ָעְלָמא, ּ יָתא ַאְלֵפי ׁשְ ְּדִאיּנון ׁשִ ְּטָרא ְדִאיָמא ִמּסִ, ּ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]47דף [ -ּ

ְטָרא ְדִאיָמא ַתָתָאה. ִּעָלָאה ּוִמּסִ ּ ּ ּ ּוְבִגין ְדַקְדמו ְלָעְלָמא. ִּאְתְקִריאו ַיְרִחין, ּ ּ ְרָיין, ּ ִּאְתְקִריאו , ְוָכל ּבִ
ּכוִרים   .ּּבִ

  ב''ג ע'' רנדף
ה ִכיְנָתא ִמְנָחה ֲחָדׁשָ ּוׁשְ ְטָרא ְדַחָיה, ּ ִּמּסִ ה , ּ ְּדִאְתַמר ּבָ ּ וְדמות ְפֵניֶהם ְפֵני ָאָדם)יחזקאל א(ּּ ּ ּ ְּוִאיהו . ּ
ּבֹון ְזֵעיר ְדֲחנֹוך ע ְלֶחׁשְ ְְתׁשַ ּ ר ָנׁש . ּ ָרא) ב''ג ע''דף רנ(ִּאיהו ּבַ ע ַיְרִחין ְדעוּבָ ְּדִאְתְייִליד ִלְתׁשַ ּ ְּדִאיִהי , ּ

יָרָאה ְלהו. ֲעׁשִ ִליל ִמּכֻ ּוְבָדא ּכָ ן ּבוְכָרא, ּּ ם אֹות, ְּוִאְתְקֵרי ּבֵ ִריתַעל ׁשֵ ְּדִאיהו י,  ּבְ ִּטָפה ַקְדָמָאה ', ּ
ֵחץ יה ֶזַרע יֹוֶרה ּכַ ך ִמּנֵ ְּדִאְתְמׁשַ ְּדִאיהו ו. ְּ א ְדָסִליק ַעל ַעְנָפא ְדִאיָלָנא', ָסִליק ַעל ו', ְּוִאיהו י', ּ ִאיּבָ ּּכְ ּּ.  

ִאיָלָנא ְּוַאף ַעל ַגב ְדַכָמה ַעְנִפין ִאית ּבְ ְּוַכָמה ְתֵאִנים ָעַלְייהו, ּּ ּ ַקְדִמיָתא, ּ ִּאיּנון ְדַאְקִדימו ּבְ ּ ּ ּ ,
ּכוִרים ִּאְתְקִריאו ּבִ ין ְדֻכְלהו. ּ ִּאֵלין ִאיּנון ֵריׁשִ ּ ּּ ַגְווָנא ִדְלהֹון ִאְתַמר . ּ ּּכְ יֶכם)תהלים כד(ּ ָעִרים ָראׁשֵ או ׁשְ . ּ ׂשְ

או ָמרֹום ֵעיֵניֶכם וְראו ִמי ָבָרא ֵאֶלה)ישעיה מ( ּ ׂשְ ּ ּ או ֶא)במדבר א(. ּ ָרֵאלּ ׂשְ ֵני ִיׂשְ ל ֲעַדת ּבְ   .ת ֹראׁש ּכָ

יֶכם ָעִרים ָראׁשֵ או ׁשְ ָעִרים ִאֵלין. ּׂשְ ין ַתְרִעין ְדִביָנה, ּׁשְ ִּאיּנון ַחְמׁשִ ְּדִאיִהי ְמִתיְבָתא ִדְלֵעיָלא. ּּ ּ ּּ .
או ִפְתֵחי עֹוָלם ּוׂשְ ּ ִּדְמִתיְבָתא ַתָתָאה, ּ ּ ּ אֹוַרְייָתא , ּ ְתַדל ּבְ ְּדָכל ַמאן ְדִאׁשְ ּ אּ ֲּהָדא הוא . ְּלסֹוף ִמְתַנׂשֵ

א)משלי ל(, ִדְכִתיב ִהְתַנׂשֵ ּ ִאם ָנַבְלָת ּבְ ל ַעְצמֹו ַעל ִדְבֵרי תֹוָרה, ְּואֹוְקמוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין. ּ ל ַהְמַנּבֵ ּּכָ ּ ,
א בֹוד, ְּלסֹוף ִמְתַנׂשֵ בֹוד ֶאָלא תֹוָרה, ְְוָיֹבא ֶמֶלך ַהּכָ ְּוֵלית ּכָ ּ.  

בֹודַּמאן ְדָיִל, ֵמָהָכא ַההוא ָעְלָמא ְדָאֵתי ְוָלא . ְִאְקֵרי ֶמֶלך, ּיף אֹוַרְייָתא ְדִאְתְקִריַאת ּכָ ְּוָלא ֵתיָמא ּבְ ּ ּ
ְתֵרין ָעְלִמין, ַּיִתיר ְֶאָלא ֶמֶלך ּבִ ִדיוְקָנא ְדָמאֵריה, ּ ּּבְ ּ ּ פול ְפסוָקא ְתֵרין ִזְמִנין. ּ ּוְבִגין ָדא ּכָ ּּ ּ ּ ַחד ִמי ֶזה , ּ

בֹוד בֹודִּת. ְֶמֶלך ַהּכָ ְְנָייָנא ִמי הוא ֶזה ֶמֶלך ַהּכָ יֶכם. ּ ָעִרים ָראׁשֵ או ׁשְ יֶכם ְתֵרין ִזְמִנין, ּׂשְ . ַּמאי ָראׁשֵ
ְבָתא ִעָלָאה ִּאיּנון ֵחיָון ְדֶמְרּכַ ּ ּ ְבָתא ַתָתָאה, ּ ְּוֵחיָון ְדֶמְרּכַ ּ ּ   .)כ רעיא מהימנא''ע(וְבִחּבוָרא ַקְדָמָאה . ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגלו, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]48דף [ -ָתא ּבְ

 ] בשנה331ום י[סדר הלימוד ליום ו אלול 
ְמעֹון ָפַתח ְקָרא ְוָאַמר י ׁשִ יֶכם ְוגֹו, ִּרּבִ ָעִרים ָראׁשֵ או ׁשְ ַּהאי ְקָרא אֹוְקמוָה . 'ּׂשְ

ַמר יֶכם. ְוִאּתְ ָעִרים ָראׁשֵ או ׁשְ ְרִעין ִעָלִאין, ֲּאָבל ׂשְ ִּאֵלין ִאיּנון ּתַ ְרִעין ְדָסְכְלָתנו , ּּ ּּתַ ּ
ְר. ִּעָלָאה ין ּתַ יֶכם. ִעיןְּוִאיּנון ַחְמׁשִ ים ַמאן ִאיּנון, ָראׁשֵ ִּאיּנון ָראׁשִ ל ַחד , ֶּאָלא. ּ ּכָ

ָדא, ְוַחד ָטא וְלֵמיַעל ָדא ּבְ א ְלִאְתַפׁשְ ִּאית ֵליה ֵריׁשָ ּ ָדא, ּּ ּוְלַאְכְלָלא ָדא ּבְ ּ.  
ִסְפָרא ְדֲחנֹוך ְחָנא ּבְ ּכַ ְַאׁשְ ָעִרים, ּ או ׁשְ א , ּׂשְ ּתָ ְרִעין ִדְלּתַ ִּאֵלין ִאיּנון ּתַ ּ , ֵמֲאָבָהןּ

ְתָרִאין ָלָתא ּבַ יֶכם. ְּוִאיּנון ּתְ ָרֵאל: ָראׁשֵ י ַאְלֵפי ִיׂשְ ִּאֵלין ִאיּנון ָראׁשֵ ְּוִאיּנון ֲאָבָהן , ּ
ְרִעין, ִּעָלֵאי ין ְדִאיּנון ּתַ ְּוִאיּנון ָראׁשִ ּ ים. ּ ּוְבִגין ִאֵלין ְדִאיּנון אֹוַפּנִ ּ ְּדָסֲחָרן ְוַנְטִלין לֹון , ּּ

ְתַפְייה יֶכם, ּוַעל ּכַ ָעִרים ָראׁשֵ או ׁשְ או ְלַמאן, ַּאְמֵרי ׂשְ יֶכם. ּׂשְ ין . ְלָראׁשֵ ְּדִאיּנון ָראׁשִ ּ
ְלָטִנין ָעַלְייכו, ָּעַלְייכו או ִפְתֵחי עֹוָלם. ְּוׁשָ ׂשְ ְּוִהּנָ א. ּ ּתָ ע ִאיּנון ִדְלּתַ ָהן ְוַאְרּבַ ִּאֵלין ִאּמָ ּ ּ.  

  א''ד ע'' רנדף
בֹוד א ִעָלָאה ְדֹכָלאָּדא , ְְוָיֹבא ֶמֶלך ַהּכָ ַּמְלּכָ בֹוד, ּּ ְּדִאיהו ֶמֶלך ֵמַההוא ּכָ ּ ְּדָנִהיר , ְּ

ּוַמאן ִאיהו, ְלִסיֲהָרא ֲארֹוָנא. ְלָאן ֲאָתר, ַּוָיֹבא. ְיָי ְצָבאֹות. ּ , ְלֵמיַעל אֹוַרְייָתא ּבַ
ִחּבוָרא ֲחָדא ְדָקא ָיאות, ּּבְ ּּכַ ְּוֵכיָון ְדַהאי ָעאל ְלַאְתֵריה. ּ ִדין א, ּ ֹוַרְייָתא ָעאל ּּכַ

ֲארֹוָנא ר ִחּבוָרא ֲחָדא. ּבַ אֹוַרְייָתא , ּאֹוַרְייָתא ִעָלָאה, ְּוִאְתַחּבָ ִּדְבַעל ֶפה) א''ד ע''דף רנ(ּבְ ּ ,
א ִמיִלין ְסִתיִמין רו ְלָפְרׁשָ ִּמְתַחּבְ ּ.  

בועֹוֵתיֶכם. ֵאיָמַתי ׁשָ ְּלִמְנָייָנא ְדַאּתון מֹוִנין. ּּבְ ֲעָתא ְדִי. ּ ִּדְבָכל ׁשַ ָרֵאל ַעְבִדין ּ ּׂשְ
ִנין ְלַיְרִחין ְוִזְמִנין ּבָ יָבה ּגֹו ִאיּנון ְרִקיִעין, ּחוׁשְ ִריך הוא ַאְתִקין ּתֵ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ר , ְּ ְוַאְעּבַ

רֹוָזא א, ּכָ ָני ְלַתּתָ ְלכו ְלֵעיָלא, ַּקְדׁשו ִזְמָנא, ַּקְדׁשו ַיְרָחא, ָהא ּבָ ִּאְתַקָדׁשו ּכֻ ּ ּ ְוָעִביד . ּ
ַמָיאְלָכל ֵחיֵל ּי ְדִבׁשְ א, ּ א ַקִדיׁשָ ַעּמָ ֲחָדא ּבְ ין ּכַ ְּדִמְתַקְדׁשִ ּ ֲחָדא, ּ ְּוֻכְלהו ַנְטֵרי ּכַ ְנִטיָרא , ּ

בועֹוֵתיֶכם, ֲחָדא ׁשָ ְּוַעל ָדא ּבְ תֹות, ּ ּבָ ַבע ׁשַ ְּלִמְנָייָנא ְדַאּתון מֹוִנין ִאיּנון ׁשֶ ּ ּ.  
ִריך הוא א ּבְ יך קוְדׁשָ ּוְכֵדין ָמׁשִ ּ ְּ יכו , ְ אְּמׁשִ ין ְלַתּתָ ַבע ַדְרּגִ ְּדׁשֶ א , ּ ַההוא ַדְרּגָ ּּבְ ּ

הו ְּדִאְתֲאָחד ּבְ תֹות, ּ ּבָ ַבע ׁשַ ִאיּנון ׁשֶ , וכדין משיך קודשא בריך הוא. א באינון שבע שבתות''ס(. ּּבְ

א. )בההוא דרגא לתתא דאתאחד באינון שבע שבתות, משיכו דשבע דרגין דלעילא יֹמָ א , ְוִאי ּתֵֹ יּתָ ְוָהא ׁשִ
ירִאי א ָיְתָבא ַעל ֶאְפרֹוִחין. ּּנון ְוָלא ַיּתִ ֵדין ִאיּמָ ָכַחת ְרִביָעא ָעַלְייהו, ֶּאָלא ּכְ ּתְ . ְּוִאׁשְ

ִנין, ַּוֲאָנן ְמַפְרִחין ָלה ית ּבְ א. ְּוַנְטִלין ִאיּנון ׁשִ א ִדְלַתּתָ ַהאי ַדְרּגָ ּּבְ יב, ּ ְּלַקְייָמא ִדְכּתִ ּ ,
ַלח ֶאת ָה)דברים כב( ׁשַ ֵלח ּתְ ּ ׁשַ ִנים ְוגֹוּ   .'ֵאם ְוֶאת ַהּבָ

ַהאי יֹוָמא, ַּרב ַהְמנוָנא ָסָבא ָאַמר ִנין, ּבְ ָרֵאל ֶאָלא ָחֵמׁש ּבְ ְּוִאיּנון , ָּלא ַנְטִלין ִיׂשְ
י ּתֹוָרה ה חוָמׁשֵ ית ִאיּנון. ֲּחִמּשָׁ יָמא ׁשִ ַבע ִאיּנון. ְּוִאי ּתֵ ֶּאָלא ׁשֶ ַחד ִצפֹוָרא , ּ ּּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]49דף [ -ּ

ְד ין ּגַ ַחת ּבֵ ּכְ אְּדִאׁשְ ָרֵאל. ָּפָהא ְדִאיּמָ יָרא, ַיְדֵעי ְלֵמיָצד ֵציָדא ָטָבא, ְוִיׂשְ א ְוַיּקִ ַמה . ַרּבָ
ָהא. ָעְבֵדי ְדָפָהא ְדִאּמָ חֹות ּגַ ַּמְפֵקי ִמּתְ ַּההוא ִצפֹוָרא, ּ ְלִחיׁשו ְדפוָמא ְמַלֲחׁשו , ּ ּּבִ ּ ּ ּ
ה ַתר ְלִחיׁשו, ְּלַגּבָ ְּלִחיׁשו ּבָ ּ.  

ְּוַההוא ִצפֹוָרא ְדָחִי ין)א דרחים''ס(יׁש ּּ ּוְלִאיּנון ָקִלין, ּ ְלִאיּנון ְלִחיׁשִ י , ּ ְּדָקא ְמַלֲחׁשֵ
ה ָהא. ְּלַגּבָ ְדֵפי ִאּמָ חֹות ּגַ ב ְדִאיִהי ּתְ ְּוַאף ַעל ּגַ י ַההוא , ּ ַלת ְלַגּבֵ ּכְ א ְוִאְסּתַ ָּזִקיף ֵריׁשָ

ְּלִחיׁשו ְדָקָלא ְייהו, ּ ּוַפְרַחת ְלַגּבַ חֹות , ּ אְוַנְפַקת ִמּתְ ְדָפָהא ְדִאיּמָ ָרֵאל ַנְטֵלי . ּּגַ יָון ְדִיׂשְ ּּכֵ
ה, ָּלה ַּאְתִקיפו ּבָ ין ָלה, ּ ְפַרח ְוֵתִזיל, ְּוַלֲחׁשִ וָרא ְדָלא ּתִ ִקּשׁ ִרין ָלה ּבְ ְּוַקׁשְ ּ ִּמַיד ַנְטֵלי . ּ

וָרא ַההוא ִקּשׁ ָרֵאל ּבְ ָּלה ִיׂשְ ּ ָעאת ְלִמְפַרח וְלֵמיַזל, ּ   .ּת ְלֵמיָזל ָלהְוָלא ָיִכיַל, ְּוִאיִהי ּבָ

  ב''ד ע'' רנדף
יַדְייהו יָרא ּבִ ּוְבעֹוד ְדִהיא ְקׁשִ ּ ַקֵליהֹון, ּ י ּבְ ֲהַדְייהו, ִּאיּנון ְמַלֲחׁשֵ , ְּוִאיִהי ְמַצְפְצָפא ּבַ

ּוַפְרַחת ְלֵעיָלא) ב''ד ע''דף רנ( ת, ּ הֹון. ְוַנְחּתַ ְדֵפי ִאּמְ ִנין ִדְתחֹות ּגַ ְּוָכל ִאיּנון ּבְ ּ יָון , ּ ּכֵ
ְמֵעי ַההוא ִצְפֻצָפא ְדַאֲחְתהֹוןְּד ּׁשַ ּוְלִחיׁשו ְדַההוא ָקָלא, ּ ּ ּ ְדָפָהא , ּ חֹות ּגַ ִּמַיד ַנְפֵקי ִמּתְ

הֹון י ַההוא ִצפֹוָרא, ְּדִאּמְ ּוַפְרֵחי ְלַגּבֵ ּ ָרֵאל ַנְטֵלי לֹון, ּ הו, ְוִיׂשְ ְּוַאְחֵדי ּבְ ְּוִאְלָמֵלא ַההוא . ּ
ַקְד ִּצפֹוָרא ְדָקא ַאְחֵדי ּבְ ּ ְייהו ְלָעְלִמין, ִמיָתאּ ִּאיּנון ָלא ַפְרֵחי ְלַגּבַ ְוָלא ַיְכִלין ְלַאֲחָדא , ּּ

הו   .ּּבְ
א ֵּהיך ָצִדין ֵציָדה ְדַהאי ִצָפָרא ַקִדיׁשָ ּּ ֶחְדָווה. ְ יָרא ּבְ ִנין ְלָקָמא ֵמיְכָלא ַיּקִ ְוָכל , ְמַתּקְ

א, ִּעּנוִגין א וְלֵבי ִמְדָרׁשָ ּתָ ִנׁשְ ְדָקא ,ְּוָעאִלין ְלֵבי ּכְ ַקל ְלִחיׁשו ּכַ ה ּבְ ּ וְמַצְפְצָפן ְלַגּבָ ּ ּ ּ
א. ָּיאות ְדָפָהא ְדִאיּמָ חֹות ּגַ ָרא ּתְ ְּוִאיִהי ִדְמַטּמְ א, ּ ָנן, ַזְקָפת ֵריׁשָ , ְּוָחָמאת ָפתֹוִרין ְמֻתּקְ

ְדָקא ָיאות ה ּכַ ְּוִצְפצוִפין ְלַגּבָ ּ ּ ַמר. ּ ָמה ְדִאּתְ ְייהו ּכְ ַּנְפַקת וַפְרַחת ְלַגּבַ ּ ל ,ּ ּ וָבה ֲאָחִדין ּכָ
ִנין   .ִּאיּנון ּבְ

ְלִחין ְלַההוא ִדְרִביָעא ָעַלְייהו ְוַאְזַלת ּוְמׁשַ ּ ּ ִביָעָאה . ּּ ִגין ְדָהא ִמן ְרִקיָעא ׁשְ ּּבְ
ּוְלֵעיָלא ְדרֹוׁש, ּ ך ַאל ּתִ ה ִמּמָ ְמכוּסֶ ְּבַ ַלח ֵליה. ּ ָקה ְוַעל ָדא , ּׁשָ יכֹול ְלַאְדּבְ ְּדָלא ּתִ ּ

ִתיב ַלח ְוגֹו) כבדברים(, ּכְ ׁשַ ֵלח ּתְ ּ ׁשַ ּ'.  
ָּדא ְקִריָאה ְוִצְפצוָפא, ִמְקָרא ֹקֶדׁש ַקְדִמיָתא, ּ א ּבְ ְּדַעְבִדין ְלַההוא ִצָפָרא ַקִדיׁשָ ּ ּ ּּ .

ַאר יֹוִמין ה ׁשְ ְּוֵכיָון ְדַאְחִדין ּבָ ּ ִּאְקרון ִמְקָרֵאי ֹקֶדׁש, ּ יב, ַּהאי ִצָפָרא ִאְקֵרי ֹקֶדׁש. ּ , ִּדְכּתִ
י ֹקֶד ּוְבִגין ְדִאיִהי ֹקֶדׁש. ׁש ִהיא ָלֶכםּכִ ה, ּ ִּאיִהי ָקְרָאה ְלכוְלהו ְוַאְתָיין ְלַגּבָ ּ ך . ּ ְוְבִגין ּכַ ּ

  .ִּאְקרון ִמְקָרֵאי ֹקֶדׁש
ֲהָדה, ִאיִהי ָקְרָאה ָרֵאל ְמַצְפְצָפן ּבַ ּוְקָרָאן אוף ָהִכי, ְּוִיׂשְ ְּוַעל ָדא ִאיּנון ַאְתָיין . ּ ּ

ְייהו הוְוַאְח, ְּלַגּבַ ֵּדי ּבְ ך . ּ ִגין ּכַ ְקְראו )ויקרא כג(ְּבְ ר ּתִ ּ ֵאֶלה מֹוֲעֵדי ְיָי ִמְקָרֵאי ֹקֶדׁש ֲאׁשֶ ּ
ִצְפצוָפא ִדְלהֹון, ִמְקָרֵאי ֹקֶדׁש. אֹוָתם ּּבְ ּ א ֹקֶדׁש, ּ ּוְבַההוא ִצָפָרא ַקִדיׁשָ ּ   .ְּדָקָרא לֹון, ּּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגלו, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]50דף [ -ָתא ּבְ

ִּמִלין ִאֵלין, ָאַמר ַרְעָיא ְמֵהיָמָנארעיא מהימנא  , ְּלַמאן ְדָלא ָיַדע, ָּמה ְסִתיִמין ִאיּנוןּכַ, ּ

הו ְּוַגְלָיין ְלַמאן ְדָיַדע ּבְ ִכיְנָתא. ּ ַּוַדאי ַההוא ִצפֹוָרא ִאיהו ׁשְ ּ ּּ ּ ֵּקן ִדיָלה. ּ א, ּ י ַמְקְדׁשָ ָּדא ּבֵ ָרֵאל ִאיּנון . ּ ְּוִיׂשְ
ְּדִאיָמא ָיְתָבא ָעַלְייהו, ֶאְפרֹוִחין ְּוִאיּנון , ּ ְוָהֵאם רֹוֶבֶצת ַעל ָהֶאְפרֹוִחים)רים כבדב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּּ

ָנה ִפּקוִדין ִדיָלה, ָמאֵרי ִמׁשְ ְּדַפְרִחין ּבְ ּ ּ ָרֵאל. ִּאיּנון ָמאֵרי ִמְקָרא, ּאֹו ֵביִצים. ּ ּוְבִזְמָנא ְדָחבו ִיׂשְ ּ ּ ,
א י ַמְקְדׁשָ ִתיב, ְּוִאְתָחִריב ּבֵ ַלח ֶאת ָהֵאם. ַמה ּכְ ֵלח ְתׁשַ ּׁשַ ֵעיֶכם )ישעיה נ(, ָּדא הוא ִדְכִתיבֲה, ּּ ּ וְבִפׁשְ

ְלָחה ִאְמֶכם ּׁשֻ הו. ּ ִתיב ּבְ ָנה ּכְ יָתא ִסְדֵרי ִמׁשְ ְּוִאיּנון ָמאֵרי ׁשִ ח ָלך, ּ ִנים ִתּקַ ְְוֶאת ַהּבָ ית. ּ ְּדִאיּנון ׁשִ ּ ,
ִנין ִדְתחֹות ִאיָמא ִעָלָאה ית ּבְ ְטָרא ְדׁשִ ִּמּסִ ּ ּ ית ֵתיִב, ּ ׁשִ ְּדִאיּנון ּבְ ּ ַמעּ ית ִסְדֵרי . ּין ִדְקִריַאת ׁשְ ׁשִ אֹו ּבְ

ָנה ַמִים, ִמׁשְ ה ְוֶאָחד ַהַמְמִעיט וִבְלַבד ֶשְיַכִוין ִלּבֹו ַלׁשָ ֶּאָחד ַהַמְרּבֶ ּ ּּ ִרין ִדְתִפִלין. ּ ִקׁשְ ִרין לֹון ּבְ ְּוַקׁשְ ַעל , ּ
א ְוַעל ְדרֹוָעא ַכָמה ִצְפצוִפי. ֵּריׁשָ ִנין ּבְ ּוְבַמאי ַנְטִלין ּבְ ּּ ּ ַמעּ ּן ְדַקִלין ִדְקִריַאת ׁשְ ְלִחיׁשו . ּ ין ּבִ ּוְלָבַתר ַלֲחׁשִ ּ
אי ְצלֹוָתא ַדֲחׁשַ ּּבִ י ִאיָמא וְבַרָתא, ּ ְּלַגּבֵ יה ו', ה' ְּוִאיּנון ה, ּּ ְּוַנְחִתין ְלַגּבֵ ר ִדיֵליה ְדִאיהו יו', ּ ֶקׁשֶ ּּבְ ּ ּ . ד''ּ

ְרָיא ה יה', ַעל ו, ִּעָלָאה' ְוׁשַ ְּתִפִלין ַעל ֵריׁשֵ ּ י י, ְזֵעיָרא' ה. ּ ר ְדה', ָנַחת ְלַגּבֵ ְּדִאיהו ֶקׁשֶ ּ ַעל , ִּעָלָאה' ּ
ה', ְּוִאיהו ו', ֹראׁש ו ר ִעָמה ּבְ ֶּקׁשֶ ָהה' ּ ּוְבִגין ָדא. ְּדָיד ּכֵ ְטָרא ְדָאת ו, ּ ִליל ו', ֶּאְפרֹוִחים ִמּסִ ִסְדֵרי ' ּכָ
ָנה ְּדִאְת, ָמאֵרי ִמְקָרא. ִּאֵלין, ּאֹו ֵביִצים. ִמׁשְ ן ה, ַּמר ָעַלְייהוּ ִנים ְלִמְקֵרא' ּבֶ ְטָרא . 'ְוָדא ה, ׁשָ ִנין ִמּסִ ּבְ
ָלה, ּה''ְּדֶבן ָי ָּעַלְייהו ִאְתַמר . ִּאֵלין ָמאֵרי ַקּבָ ִנים)דברים כב(ּ ח ָהֵאם ַעל ַהּבָ ָלה.  ֹלא ִתּקַ , ּוָמאֵרי ַקּבָ

ִּאיּנון ָמאֵרי ַתְלמוד ְּוִאְתַמר ָעַלְייהו. ּּ ְנָתם ְו)דברים ו(, ּ ּנַ ְנָתם, ְּואֹוְקמוָה ָמאֵרי ָמְתִניִתין. ּׁשִ ּנַ ַּאל ִתְקֵרי ְוׁשִ ּ ,
ָתם ַלׁשְ ֶּאָלא ְוׁשִ ּ ִמְקָרא, ּ ִליׁש ּבַ ְּדִאיּנון ׁשְ ּ ָנה, ּ ִמׁשְ ִליׁש ּבַ ַתְלמוד, ּׁשְ ִליׁש ּבַ ּׁשְ ְּוָרָזא ְדִמָלה. ּ י )דברים כב(, ּ  ּכִ

ֵרא ַקן ִצפֹור ְלָפֶניך ַבֶדֶרך ְִיּקָ ָּ ּ ָמאֵרי ִמְקָרא, ּ יָת ְמנֹוַרת ָזָהב ָטהֹור)שמות כה(. ּבְ , ָּהא אֹוְקמוָה.  ְוָעׂשִ
יָת ְמנֹוַרת ָלל, ְוָעׂשִ ה. ְּפָרט, ָזָהב. ּכְ ָלל, ִמְקׁשָ ין וְמַמֲעִטין, ְּוַכָמה ִמְקָרִאין ָמאֵרי ַמְתִניִתין. ּכְ ִּאיּנון ַמְרּבִ ּ ,

ה וִמיֵעט גֹון ִריּבָ יןַמ, ּאוף ָהִכי. ּּכְ ְנָתם, ּאוף ָהִכי. ֶּאָלא ֵמָאה. ַּאל ִתְקֵרי ַמה, ְרּבִ ּנַ ַּאל ִתְקֵרי ְוׁשִ ּ ,
ָתם ַלׁשְ ְּוׁשִ יה. ּ יָנן ִמּנֵ ֶּאָלא ְוַדְרׁשֵ ִמְקָרא, ּ ִליׁש ּבַ ָנה, ׁשְ ִמׁשְ ִליׁש ּבַ ַתְלמוד, ׁשְ ִליׁש ּבַ ּׁשְ ין. ּ ִקדוׁשִ ְדִאיָתא ּבְ ּּכִ ּ .
יֹום ּכַ)במדבר ז(, ּאוף ָהִכי ה ּבְ יה, ֹּלת ֹמׁשֶ יָנן ּבֵ ַלת ַדְרׁשִ ּּכַ ּ הֹון. ּ יָנן לֹון ִמּנְ ִּאי ֵתיָמא ְדַדְרׁשֵ יַצד ֵמַאְלָפא . ּ ּּכֵ

יָתא ְּוָלא ֵמַעְצָמן ְדִאיּנון ֵלית לֹון ְרׁשו, ּבֵ ּ ּ יה, ְלאֹוָסָפא, ּ  אֹו ְלַאְחְלָפא )'דהיא ו(, ְּוָלא ְלִמְגַרע אֹות ִמּנֵ
ָאת ַאֲחָרא אֹוַרְייָתאָה. ָּאת ָדא ּבְ לֹות ָמֵלא ּבְ ִתיב ּכַ יה. ּא ּכְ ַּמאן ָיִהיב לֹון ְרׁשות ְלִמְגַרע אֹות ִמּנֵ ְּדהוא , ּ ּ

יָתא', ו ַאְלָפא ּבֵ ָּהא ָלא ִאית ָהָכא ִמָלה ְדִאְתַחָליף ּבְ ֶּאָלא ַעל ִאֵלין ֵתיִבין ֲחֵסִרין. ּּ ּ ְּדִאיּנון ְמֵלִאים, ּ ּ .
ְּדִאיּנון ֲחֵסִרי, ּוְמֵלִאים יִטין ִדיָלה. םּ ַתְכׁשִ ָלה ּבְ ָטא ּכַ ד ְלַקׁשְ ין ְדַיְכִלין ְלֶמְעּבַ ל ֵפירוׁשִ ְּוַעל ּכָ ּ ּ ּּ א , ּ ּקוְדׁשָ

ד י ְלֶמְעּבַ ִריך הוא ָמּנֵ ּּבְ ָמה ְדֵייְמרון, ְ ּּכְ ּ ַעל ִפי )דברים יז(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּוְלֶמֱהִוי ַמֲאִמין לֹון, ּ
ר יֹורוך ַָהתֹוָרה ֲאׁשֶ ּ ין ְדַמְלכוָתאְל. ּ ּאוָמן ְדָחַתך ָמאֵני ְלבוׁשִ ּ ּ ּ הֹון ֲחִתיָכן ַסִגיִאין, ְּ ִּאיּנון , ְּוָעִביד ִמּנְ

ְּדַיְדִעין ַאְתִרין ְדָחֵסִרין ִאֵלין ֲחִתיכֹות ּ ַתֲאִרין, ּ ּאֹו ִאֵלין ְדִמׁשְ ּ ין, ּ ִנין ִאיּנון ְלבוׁשִ ִּאיּנון ְמַתּקְ ּ ְוָין ִאיּנון , ּ ְּוׁשָ
ֲאָתר ְדִמעוִטין, ִּאתֹוְסָפןֲּחִתיכֹות ְד ּּבַ ַּוֲחִתיכֹות ְדִאיּנון ְמַעִטין, ּ ְּוַהאי ִאיהו ַעל ִפי , ּמֹוִסיִפין ָעַלְייהו, ּ ּ

ר יֹורוך ַָהתֹוָרה ֲאׁשֶ ּ ך הוא, ְּוִאי ֵתיָמא. ּ ִּאי ּכַ ְייהו, ְ ַּמאי ִאיהו ִדְלִזְמִנין ָטֵעי ַחד ִמּנַ ּ י, ּ . ְּוֵייָמא ַהְדֵרי ּבִ
ּד ְדָיַעְבֵדי הֹוָרָאה ֵמַהִהיא ִמָלה ְדחֹוְלִקין ָעָלהֶּאָלא ַע ּ י ָעָלה, ּּ ָּיִכיל ַההוא ְדַאְקׁשֵ ּ י, ּ . ְלֵמיַמר ַהְדֵרי ּבִ

יִטין ְדַכָלה ל ְמָפְרֵקי ַתְכׁשִ ְּדָלא ּכָ ּ ֲחִתיכֹות ְלָאן ַאְזָלן, ּּ ַּעד ִדְיֵהא ְפָסק ַעל ּבוְרֵייה, ַיְדִעין ּבַ ּ ִּפרוִקין , ּּ ּ
ַבע ּבֹוִציִנין ִדיָלה, ְמנֹוָרה. ָּלכֹות ַעל ּבוְרֵייהֹוןַּדֲה ּׁשֶ ּ ָערֹות ָהְראויֹות ָלֶתת ָלה )אסתר ב(, ּ ַבע ַהּנְ ּ ֵאת ׁשֶ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]51דף [ -ּ

ית ַהֶמֶלך ְִמּבֵ י. ּ ין ש''ָלֳקֵבל ׁשִ ין ִדְתִפיִלין''ְושי. ּן ִדְתַלת ָראׁשִ ע ָראׁשִ ּן ְדַאְרּבַ ְרָכאן ' ְּוִאיּנון ָלֳקֵבל ז. ּ ּבִ
ַמעִּדְק ַתִים ְלָפֶניָה ְוַאַחת ְלַאֲחֶריָה, ִריַאת ׁשְ ַחר ְמָבֵרך ׁשְ ׁשַ ְּדִאיּנון ּבַ ְּ ּ ַתִים ְלָפֶניָה , ּ ּוָבֶעֶרב ְמָבֵרך ׁשְ ְ ּ

ַתִים ְלַאֲחֶריָה ּוׁשְ ֲעבֹוָדה, ְלָבַתר. ּ א ּבַ ֲהָנא ַרּבָ ַכְנֵפי ִמְצָוה, ּכַ ֵמׁש ּבְ ִּדְמׁשַ ּ ַּפֲעמֹוִנים ְוִרמֹוִנים, ּ ּּנון ִאי, ּ
ִרין ְוחוְלָיין ְוִציץ ְתִפיִלין ִּקׁשְ ּ ּ ְִמַתָמן ְוֵאיָלך , ּ ּ ַח ִמְקַטר ְקֹטֶרת)שמות ל(ּ יָת ִמְזּבֵ , ָּפַתח ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא.  ְוָעׂשִ

ָתא ָדא,  ְוָאַמר)א רבי שמעון''ד( ַפְרׁשְ ִתיב ּבְ ּּכְ ה עֹוָלה ַלְיָי, ּ ְּוִהְקַרְבֶתם ִאׁשֶ יםְּדעֹו, ְּואֹוְקמוָה. ּ . ָּלה ָלִאׁשִ
ה ך ָסַמך עֹוָלה ְלִאׁשֶ ּוְבִגין ּכָ ְ ְ ְּדֵלית עֹוָלה ַאְתָיא ֶאָלא ַעל ִהְרהור ַהֵלב, ְּועֹוד אֹוְקמוָה. ּ ּּ ל , ַּוַדאי. ּ ּכָ

ִנין ָלא ַאְתָיין ֶּאָלא ְלַכְפָרא, ָקְרּבְ ָנא. ּ ָנא ְוָקְרּבְ ל ָקְרּבְ ר ָנׁש, ּכָ ל ֵאָבִרין ְדּבַ פום ַה, ַּעל ּכָ ּהוא ֵחְטא ּּכְ
ְּדַההוא ֵאֶבר ַּעל ִטִפין ְדמֹוָחא. ּ י ֹלא ָחֵמץ)שמות יב(, ּ ּ עוגֹות ַמצֹות ּכִ ֹקֶדם , ִּאי ָזִריק ִטִפין ַקְדָמִאין. ּ

ְּדַאְחִמיצו ֲאָתר ְדָלאו ִדיֵליה, ּּ ּּבַ ּ ְּוַעל ִאֵלין ְדַאְחִמיצו. ּ ּּ ֲאָתר ְדָלא ִאְצְטִריך, ּ ְְוָזִריק לֹון ּבַ ּ ְָצִריך, ּ  ְלַאְייָתָאה ּ
ְּוִאיּנון ַלְחִמי תֹוָדה ָהִכי ֲהוֹו, ָּעַלְייהו ֶלֶחם ָחֵמץ הֹון ָחֵמץ, ּ הֹון ַמָצה, ִמּנְ ּוִמּנְ ְטָרא ְדִדיָנא. ּ ָּפִרים ִמּסִ ּ ,

ים ְוֵאיִלים ְוַעתוִדים ְוִעִזים ָבׂשִ ּּכְ ּ ִגין ְדִאיּנון ַאְנֵפי ְדׁשֹור. ּ ּּבְ ּ ָצ, ּּ ִחיָטָתן ּבַ ְלהו ׁשְ ּּכֻ ּ ְכֵלי , פֹוןּ ְּוִקּבול ָדָמן ּבִ ּ
ָצפֹון ֵרת ּבַ ָצפֹון. ּׁשָ ָלם ּבַ ָלה וְזִריָקה ּכֻ ִחיָטה ְוַקּבָ ּׁשְ ּ ָמא ִמַדת ַהִדין. ּ ְּלַבּסְ ְטָרא , ּ ְּדָאֵתי ְלֵבית ִדין ִמּסִ ּ

ִּדְגבוָרה ְטָרא ִדְגבוָרה. ּ ית ִדין ַהָגדֹול ִמּסִ ּּבֵ ּ יָנה, ּּ ְּדַתָמן ּבִ ית ִדין ַה. ּ ָטןּּבֵ ְטָרא ְדַמְלכות, ּקָ ִּמּסִ ְּוָכל ִאיּנון . ּ
ּׁשֹוְפֵכי ָדִמים ְלִמְצָוה ְטָרא ִדְגבוָרה, ּ ִּאיּנון ִמּסִ ּ ּוַמה ְדאֹוְקמוָה. ּ ּ ת ָאֳחָרא, ּ ּבָ ׁשַ תֹו ְוָלא ּבְ ּבַ ׁשַ ת ּבְ ּבַ , עֹוַלת ׁשַ

נֹו ֵטל ָקְרּבָ ִגין ְדָעַבר יֹומֹו ּבָ ת. ּּבְ ּבַ ן דֹוָחה ׁשַ ְּדָקְרּבָ ת, ּ ּבָ ׁשַ ה, ְוַאְדִליק ֵאׁש ּבְ א ְקדֹוׁשָ ִגין ְדִאיהו ֶאׁשָ ּּבְ ּ ּ .
ִנין ִאיהו ֹקֶדׁש ְּדָכל ֵאׁש ְדָקְרּבְ ּ ת ֹקֶדׁש, ּ ּבָ ָדא, ְוׁשַ ָּאִסיר ְלַאֲחָדא ֵליה , ֲּאָבל ֵאׁש ְדחֹול. ֲּאִחיָדן ָדא ּבְ

ּקֶֹדׁש ָרֵאל, ּבַ ּוְבִגין ָדא ָמֵני לֹון ְלִיׂשְ ת ֹלא)שמות לה(, ּ ּבָ יֹום ַהׁשַ בֹוֵתיֶכם ּבְ ֹכל מֹוׁשְ ּ ְתַבֲערו ֵאׁש ּבְ ְּדַהאי . ּ
ְלַאִים ְדטֹוב ָוָרע ִּאיהו ּכִ ְלָטא ִאיָלָנא ְדַחִיי. ּ ת ְדׁשַ ּבָ ּוְבׁשַ ּ ּ יה ַתֲערֹוֶבת, ּ ְּדֵלית ּבֵ ּ , אסיר לאבערא ביה דחולין(, ּ

ּ ְוחוִלין ְדָטֳהָר)דהאי אש דחולין דטומאה ולא דחולין דטהרה הּ ֵאׁש ִדְקדוׁשָ ּה ָאִסיר ְלָעְרָבא ּבְ ּ ן חוִלין . ּ ּכֵ ל ׁשֶ ּּכָ
ְּדטוְמָאה ה, ּ ְקדוׁשָ ְּדָאִסיר ְלָעְרָבא לֹון ּבִ ּ ִנין. ּ ל ָקְרּבְ ר ֹקֶדׁש, ּאוף ָהִכי ּכָ ׂשַ ִנין ְדָכל . ִּאְתְקִריאו ּבְ ְּוָכל ָקְרּבְ

הֹון חוִלין ְדָטֳהָרה, ִמין ִּאית ּבְ הֹון , ּ ים)א''ה ע'' רנדף(ְוִאית ּבְ ָדׁשִ   . ֹקֶדׁש ְוֹקֶדׁש ַהּקֳ

  ן

ין ֹקֶדׁש ְלֹקֶדׁש, ְוָרָזא) המשך(רעיא מהימנא  , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְּדִאית ֶהְפֵרׁש ּבֵ

ים)שמות כו( ָדׁשִ ין ַהּקֹוֶדׁש וֵבין ֹקֶדׁש ַהּקֳ ּ ְוִהְבִדיָלה ַהָפֹרֶכת ָלֶכם ּבֵ ִנין. ּּ ּאוף ָהָכא ֶאׁשֹות ְדָקְרּבְ ָלאו , ּּ
ִוין ל ָגבֹוַה ְמקוָדׁש ֵמֵאׁש ְדֹקֶדׁש ִדְלַתָתא. ִּאיּנון ׁשָ ְּדֵאׁש ׁשֶ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ ר , ְּדִאְתְקֵרי ֵאׁש ֲעֵצי ַהּקֶֹדׁש. ּ ׂשַ אֹו ֵאׁש ּבְ

א. ַהּקֶֹדׁש א ְדקוְדׁשָ ְּוֶאׁשָ ּ ה ְלֵבין ֵאׁש ֶהְדיֹוט, ּ יה ַהְפָרׁשָ ַּאף ַעל ַגב ְדאֹוְקמוָה ָעֵליה. ִּאית ּבֵ ּ ּ ְּדִמְצָוה , ּ
א, ְלָהִביא ִמן ַהֶהְדיֹוט ַּאף ַעל ַגב ְדִאית ֵאׁש ְדקוְדׁשָ ּ ּ ְּדָכל ַחד ָצִריך ְלַאְתֵריה, ּ ּוַמְתָלא ִאְמִתילו . ְּ ּּ

ָרֵאל ָרֵאל ַקְדָמֵאי ְלַהאי ָרָזא ִיׂשְ ָמה )דהא ישראל בכלל. א ישראל אמתילו להאי''נ(. ִיׂשְ ּ ִאְתְקִריאו ְמָלִכים ּכְ
ְּדאֹוְקמו ֵני ְמָלִכים, ָהּ ָרֵאל ּבְ ל ִיׂשְ א. ּכָ ד ֲהוֹו ָעאִלין ְלֵבי ַמְקְדׁשָ ַאְתֵריה, ֲּאָבל ּכַ ְרָייא ּבְ ל ַחד ׁשַ ְדָקא , ּּכָ ּּכַ

ָּיאות ֵליה ִוין. ּ ִנין ָלאו ִאיּנון ׁשָ ל ָקְרּבְ ּאוף ָהִכי ּכָ ן ַלְיָי, ּ ִתיב ָקְרּבָ ְּדַאף ַעל ַגב ִדְבכוְלהו ּכְ ּ ּ ּּ ִּאיהו ָפ, ּ ִליג ּ
ְדָקא ָיאות ל ַחד ְוַחד ּכַ ּּכָֹלא ּכָ ּ ָפֵרי ֶהָחג, ְּוָרָזא ָדא. ּ ְתמֹוַדע ּבְ ָרֵאל ֳקָדם ְיָי, ִּאׁשְ   .ַּדֲהוֹו ְקִריִבין לֹון ִיׂשְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגלו, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]52דף [ -ָתא ּבְ

א ָּאַמר ּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ָנָתך, ּ ְקום ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא ִמׁשְ ּ ֵני ָעָפר ִאְתְקרון, ּ ְּדַאְנְת ַוֲאָבָהן ְיׁשֵ ַען ְּד, ּּ ַעד ּכְ
אֹוַרְייָתא ַתְדִלין ּבְ ֲּהִויתון ִמׁשְ ָנה, ּּ ִמׁשְ ִנים ּבַ ִאיּנון ְיׁשֵ ן, ּּבְ הֹון ַעל ָהָאֶרץ ִתיׁשָ ְּדִאְתַמר ּבְ ּ ּכוִרים . ּ ּוְביֹום ַהּבִ ּ

ה ה ַליהֹוָ ַהְקִריְבֶכם ִמְנָחה ֲחָדׁשָ ַּאתון ִאיּנון . ּבְ ּ ִכיְנָתא)בני(ּ ּכוִרים ִדׁשְ ּ ּבִ ּ ִאיִהי , ִּדין ִדְלכֹוןּוְבעֹוָב, ּ
ָכל יֹוָמא ְצלֹוִתין ַדֲאָבָהן ּבְ ת ּבִ ִּאְתַחְדׁשַ ְּדאֹוְקמוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין. ּ ֶנֶגד ָאבֹות ִתְקנום, ּ ְּתִפלֹות ּכְ ּ ּּ .

ָרֵאל ַמע ִיׂשְ ַמע ְדָאַמר ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא ׁשְ ּוְבְקִריַאת ׁשְ ל ַהּקֹוֵרא ְקִריַאת ׁשְ, ּ ָכל יֹוםְּואֹוְקמוָה ּכָ , ַמע ּבְ
ִאלו הוא ְמַקֵיים  ּּכְ ּ ּ   . ְוָהִגיָת ּבֹו יֹוָמם ָוַלְיָלה)יהושע א(ּ

ְצלֹוִתין ִדְלכֹון ּוַדאי ּבִ ַמע ִדְלכֹון, ּ ְקִריַאת ׁשְ ִריך הוא, ּּבִ א ּבְ ת ַקֵמיה ְדקוְדׁשָ ִכיְנָתא ִאיִהי ִאְתַחְדׁשַ ּׁשְ ּ ּ ְּ ּ ּ .
ּוְבִגין ָדא הְּוִהְקַרְבֶתם ִמְנָחה ֲח, ּ ה ַליהֹוָ ִנין. ָדׁשָ ֲאָתר ְדָקְרּבְ ְצלֹוִתין ְדִאיּנון ּבַ ּּבִ ּ ִנין ִדְצלֹוִתין . ּ ָאן ָקְרּבְ ּּבְ

ת בועֹוֵתיֶכם. ִאיִהי ִמְתַחֶדׁשֶ ׁשָ בועֹות. ּּבְ ְּדַהְיינו ׁשָ ּ ְּדֵביה ַמַתן תֹוָרה, ּ ּ ּ ים יֹום ָלעֹוֶמר, ּ ּוֵביה . ְּוִאְתְקֵרי ֲחִמׁשִ ּ
בועֹות ְבָעה ׁשָ יה, ּׁשִ ְטָרא ְדַההוא ְדִאְתַמר ּבֵ ִּמּסִ ּ ּ יֹום ִהַלְלִתיך)תהלים קיט(, ּּ ַבע ּבַ ָ ׁשֶ ּ ָלה, ּ ְּוִאיִהי ַמְלכות ּכַ ּ .

ַבע ְסִפיָרן ִליָלא ִמׁשְ יָנה, ּּכְ ּבִ ִליָלא ּבַ ה, ּכְ ַטת ּבְ ְּדִאיִהי ִאְתַפׁשְ ּ ין' ּ   .ְסִפיָראן ְלַחְמׁשִ

ל ין, ְיסֹוד ּכָ לול ֵמִאֵלין ַחְמׁשִ ּּכָ ָל. ּ ים. 'ל ה''ּכָ: ה''ּּכַ ִליָלא ֵמֲחִמׁשִ ים, ּכְ גֹו ֲחִמׁשִ ְלהו ִנְבָלִעים ּבְ ּּכֻ ּ ּ ,
ין, ִּעָלָאה' י, ָּחְכָמה ְדִאיִהי גֹו ַחְמׁשִ ר' ה. ּמוְבַלַעת ּבְ יָנה' ה. ִזְמִנין ֶעׂשֶ ר ִזְמִנין ה. ָחְכָמה' י. ּבִ ' ֶעׂשֶ

ן ּכָ ּבָ ין וְבחוׁשְ ַּהְיינו ַחְמׁשִ ּ ן ָיּוְב. ל''ּ ּבָ ְּוִאיהו ַים ַהתֹוָרה. ם''ּחוׁשְ ֶתר. ּ ְּמקֹוָרא ִדיֵליה ּכֶ ְּדֵלית ֵליה סֹוף, ּ ּ .
ַאר ְסִפיָראן ְבַעת ָיִמים, ׁשְ ָמה ׁשִ ִּאְתְקִריאו ַעל ׁשְ ּוַמְלכות ַים סוף. ּ ּ   .ּסֹוף ְדָכל ָיִמים, ּ

ין ּוְבִגין ָדא ְדִאיּנון ַחְמׁשִ ּ ּ בועֹות, ּ ַבע ׁשָ רֹוִניםִמְנָחָתם, ּׁשֶ ה ֶעׂשְ ֹלׁשָ רֹוִנים,  ׁשְ ֵני ֶעׂשְ ְּדִאיּנון , ֲחֵמׁש. ּוׁשְ ּ
ר ֵני , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ֲחֵמׁש ִזְמִנין ֶעׂשֶ רֹוִנים ַלָפר ָהֶאָחד וׁשְ ה ֶעׂשְ ֹלׁשָ ֶמן ׁשְ לוָלה ַבׁשֶ ּוִמְנָחָתם ֹסֶלת ּבְ ּ ּּ ּ

ֶב רֹון ַלּכֶ רֹון ִעׂשָ רֹוִנים ָלַאִיל ָהֶאָחד ִעׂשָ ֶּעׂשְ יםּ ָבׂשִ ְבַעת ַהּכְ ים. ׂש ָהֶאָחד ְלׁשִ ָבׂשִ ְבַעת ַהּכְ ויקרא (ָלֳקֵבל , ְוׁשִ

תֹות ְתִמימֹות ִתְהֶייָנה)כג ּבָ ַבע ׁשַ ּ ׁשֶ ית יֹוִמין ִדיֵליה. ּ ל ַחד ִעם ׁשִ ּּכָ ּ וֶבָעׂשֹור ַלחֹוֶדׁש )במדבר כט(. ּ
ִביִעי ֵרי, ַּהׁשְ ְּדִאיהו ִתׁשְ ּ פוִרים, ִמְקָרא ֹקֶדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם. ּ ָּדא יֹום ַהּכִ יִרי י. ּּ ְּדִאיהו ֲעׂשִ ֶרת ', ּ ִליל ֵמֲעׂשֶ ּכָ

ְּיֵמי ְתׁשוָבה יה ה. ּ ינו ּבֵ ְּוַתּקִ ָרא ָלה ִעם ה, ְצלֹוִתין' ּ ְּלַחּבְ יהיה לכם דא יום הכפורים דאיהי . מאי מקרא קדש(. 'ּ

א ֵליה .  ַמאי ִמְקָרא ֹקֶדׁש)'לחברא עם ה, צלותין' ותקינו ביה ה. כליל מעשרת ימי תשובה', עשירי י ְּלַאְפְרׁשָ
ַאר יֹוִמין הו פוְלָחָנא ְדחֹול, ִּמׁשְ ְּדִאית ּבְ ּ ּ ּוְבִגין ָדא. ּּ ל ְמֶלאֶכת ֲעבֹוָדה ֹלא ַתֲעׂשו, ּ   .ּּכָ

הֹון ְמֶלאֶכת חֹול ְּדיֹוִמין ְדִאית ּבְ ְטָרא ְדֵעץ ַהַדַעת טֹוב ָוָרע, ּ ִּאיּנון ִמּסִ ּ ְְדִאְתַהָפך ִמ. ּ ּ ַּמֶטה ְלָנָחׁשּ ּ ,
ּוִמָנָחׁש ְלַמֶטה פום עֹוָבדֹוי. ּ ַהאי יֹוָמא ְדִאיהו יֹום . ָסָמֵאל, ָנָחׁש, ְּוָדא ְמַטְטרֹון ַמֶטה, ְּלָכל ַחד ּכְ ֲּאָבל ּבְ ּ

פוִרים ְדִאְתְקֵרי ֹקֶדׁש ַּהּכִ ּ ְלָטא ִאיָלָנא ְדַחֵיי, ּ ּׁשַ ָטן וֶפַגע ָר, ּ ְתַתף ִעֵמיה ׂשָ ְּדָלא ִאׁשְ ּ ּּ ּ ְטֵריה . עּ ּוִמּסִ תהלים (ּ

ָ ֹלא ְיגוְרך ָרע)ה ּוְבִגין ָדא. ּ ִאיָלָנא ְדַחֵיי, ּ יה ַנְייִחין ַעְבִדין ּבְ ּּבֵ ּ ּ ּ וֵביה ַנְפָקן ְלֵחירות)א ואשתתפן גביה''נ(, ּ ּ ּ ,
ֵליהֹון ְלׁשְ יה ַנְפֵקי ִמׁשֻ   .ּּבֵ

ִּאיּנון ְדִאית ָעַלְייהו ְגַזר ִדין ּ ּ בוָע, ּּ ֶנֶדר וִבׁשְ ּּבְ יה, הּ ינו ְלֵמיַמר ּבֵ ּוְבִגין ָדא ַתּקִ ּ ּ ל ִנְדֵרי ְוֵאיָסֵרי , ּּ ּכָ
ִריִרין ְוָלא ַקָייִמין', ְּוכו ִביִקין ָלא ׁשְ ִביִתין וׁשְ ּּכוְלהֹון ְיהֹון ׁשְ ּ ּוְבִגין ָדא ֵנֶדר ַדְידֹוָ. ּ ּ ְּדִאיהו ִתְפֶאֶרת, ד''ּ ּ ּ .

בוָעה ַדֲאֹדָני ּוׁשְ ּ ְּדִאיהו ַמְלכות, ּ ּ ְּבדו ַעל ָגלוָתא ִדְלהֹוןְּדַע. ּ ּ ּ ִביִתין ָלא , ּּ ִביִקין וׁשְ ָחְכָמה וִביָנה ְיהֹון ׁשְ ּּבְ ּ



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

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

ִריִרן ְוָלא ַקָייִמין ָרֵאל)במדבר טו(, ּׁשְ ֵני ִיׂשְ ְּדֶחֶסד ִאיהו ַמִים.  ְוִנְסַלח ְלָכל ֲעַדת ּבְ ְּגבוָרה ֵאׁש. ּ ִּתְפֶאֶרת . ּ
ּוְבִגין ָדא אוְקמוָה ָמאֵר. ַּאִויר ּ ּ ֲאִויר, י ַמְתִניִתיןּ ֵּהֶתר ְנָדִרים פֹוְרִחים ּבַ ּ.  

בוָעה ִמַמְלכות ּוְבִגין ִדׁשְ ּ ּ יה, ּּ ְּדִאיִהי ְלַתָתא ִמיּנֵ בועֹות עֹוִלים, ּאֹוְקמוָה. ּּ י ׁשְ ְּנָדִרים ַעל ַגּבֵ ְועֹוד . ּ
ֶמֶלך ַעְצמֹו, ּאֹוְקמוָה ע ּבַ ּבַ ִאילו ִנׁשְ ע ּכְ ּבַ ׁשְ ל ַהּנִ ְּכָ ּ ּ ַחֵיי ַהֶמֶלךְוָכל . ּ ִאילו נֹוֵדר ּבְ ְַהּנֹוֵדר ּכְ ּ ּ ּ ְַהֶמֶלך ַעְצמֹו. ּ ּ ,

ְַחֵיי ַהֶמֶלך. ֲאֹדָני ּ ּוְבִגין ָדא . ד''ְידֹוָ, ּ י ִידֹור ֶנֶדר ַלְידֹוָ)במדבר ל(ּ   .ד''ּ ּכִ

  ב''ה ע'' רנדף
ְַהֶמֶלך) ב''ה ע''דף רנ(ַּחֵיי , ְואֹוף ָהִכי ִאית ָרָזא ַאֲחָרא  )קהלת ז(, ּא הוא ִדְכִתיבֲהָד. ָחְכָמה, ּ

ַּהָחְכָמה ְתַחֶיה ְבָעֶליָה ה. ּ ְיהֹוָ ל ַהּנֹוֵדר ּבַ ְּדִאיהו ִתְפֶאֶרת, ּכָ ּ ָחְכָמה. ּ ִאילו נֹוֵדר ּבַ ּּכְ ְּדִאיהו יֹו, ּ ו ''א ָוא''ד ֵה''ּ
ְַחֵיי ַהֶמֶלך, א''ֵה ּ אֹדָני. ּ ע ּבַ ּבַ ׁשְ ֶמֶלך ַעְצ, ְוָכל ַהּנִ ע ּבַ ּבַ ִאילו ִנׁשְ ְּכְ ּ ּ ַּעְצמֹו ָדא ִאיָמא ִעָלָאה. מֹוּ ּ ִאילו , ּ ּּכְ ּ

ה ע ּבָ ּבַ ַמִים ָלטֹוַהר)שמות כד(ְּדִאיִהי , ִּנׁשְ ְטָרא ְדֶחֶסד. ּ ֶעֶצם ַהׁשָ ר .  ֶעֶצם ֵמֲעָצַמי)בראשית ב(, ִּמּסִ ּוָבׂשָ
ִרי ׂשָ ְטָרא ִדְגבוָרה, ִמּבְ ִּמּסִ ָּדא ַמְלכות, ּ ּוְבָחְכָמה ְדִאיִהי ַחֵיי ִתְפ. ּ ּ ּ ֲהָדא , ִּאיהו ָסִליק ְלִאְתְקֵרי ָאָדם, ֶאֶרתּ

ִתְפֶאֶרת ָאָדם)ישעיה מד(, ּהוא ִדְכִתיב   . ּכְ

פוִרים יֹום ַהּכִ ְּוִאְתַמר ּבְ ּ יֶתם ֶאת ַנְפׁשֹוֵתיֶכם)ויקרא טז(. ּ ִביִעי ַהֶזה ְתַעּנו ֶאת .  ְוִעּנִ ּוֶבָעׂשֹור ַלֹחֶדׁש ַהׁשְ ּּ ּּ
י. ַנְפׁשֹוֵתיֶכם ינו ּבֵ ַּתּקִ ן ה, ִּעּנוִיים' ּה הּ ִגין ְדִתְתַלּבֵ ה' ּּבְ ְּדִאיהו ה, ִּעָלָאה' ְזֵעיָרא ּבְ ְּלַקֵיים . ְצלֹוִתין' ּ

ָרֵאל ִיׂשְ ינו)ישעיה א(, ּבְ ֶלג ַיְלּבִ ׁשֶ ִנים ּכַ ׁשָ ּ ִאם ִיְהיו ֲחָטֵאיֶכם ּכַ ּּ ל ְזהֹוִרית. ּ ְּוַהאי ִאיהו ָרָזא ְדָלׁשֹון ׁשֶ ּ ,
ִגין ְדָכל חֹוִבין  י ַמְלכותּּבְ ָרֵאל ָמטון ְלַגּבֵ ְּדִיׂשְ ּ יָנה. ּ ּוְתׁשוָבה ְדִאיִהי ּבִ ּ ֶנת לֹון, ּ ה. ְמַלּבֶ ִגין ְדִאְתַמר ּבָ ּּבְ ּּ ,

תֹוך טוְמאֹוָתם)ויקרא טז( ּ ַהׁשֹוֵכן ִאָתם ּבְ ְ ּ ְגֵדי ָלָבן' ְוד. ּ ׁש' ְוד, ּבִ ְגֵדי ָזָהב ְלִמְלּבַ ָנהי, ּבִ   .ְיֲאהדֹוָ

ינו ִלְתקֹוַע פוִריםְּוַתּקִ יֹום ַהּכִ ּ ׁשֹוָפר ּבְ ְּלַסְלָקא קֹול ְדִאיהו ו, ּ ּ ה. ְּלֵחרות', ּ ְּדִאְתַמר ּבָ ָכל )ישעיה סג(, ּּ  ּבְ
א, ָצָרָתם לֹו ָצר ֲאִריכות. ְּקֵרי וְכִתיב', ּוְבו', ּבְ פוִרים ִאיִהי ּבַ ַּוֲעבֹוַדת יֹום ַהּכִ ּ ִליָלא ִמְתַלת , ּ ְּוִאיִהי ּכְ

ַּדְרִגין ַמֲחׁשָ, ּ הּבְ ָּבה ִדּבור וַמֲעׂשֶ ּ ִביִעי ְוגֹו)ויקרא כג(. ּ ר יֹום ַלֹחֶדׁש ַהׁשְ ה ָעׂשָ ֲחִמׁשָ ּ ּבַ ֵרי', ּ ְּדִאיִהי ִתׁשְ ּ ,
ְבַעת ָיִמים ְוגֹו ל ְמֶלאֶכת ֲעבֹוָדה ֹלא ַתֲעׂשו ְוַחגֹוֶתם אֹותֹו ַחג ַלְיָי ׁשִ ִּמְקָרא ֹקֶדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם ּכָ ה . 'ּ ֲחִמׁשָ ּּבַ

ר ְטָרא ְדָיִמ, ָעׂשָ ַּעמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא', ָּדא אֹות ו, ְּוַחגֹוֶתם אֹותֹו. ּה''ּּסִ ּ ְבַעת ָיִמים)ג חסד גבורה''ח(. ּ ,  ׁשִ
ַבע ְטָרא ְדַבת ׁשֶ ְּדִאיִהי ַמְלכות, ִּמּסִ ֹלֹמה, ְוַאֲהֹרן, ְוַרְעָיא ְמֵהיָמָנא, ֲאָבָהן. ּ ָּדִוד וׁשְ ַבע, ּ , ָּהא ִאיּנון ׁשֶ

ַב ה. ע ְסִפיָראןָלֳקֵבל ׁשֶ ָנא ְלכֹון ֻסּכָ ֵעיָנא ְלַתּקְ ְּדִאיִהי ִאיָמא ִעָלָאה, ֲאָנא ּבָ ּ ָכא ָעַלְייהו, ּ ִאָמא , ְּלַסּכְ ּּכְ
ִנין   .ַעל ּבְ

ָרֵאל)ויקרא כג(, ְסִפיָראן ָאַמר ְקָרא' ּוְבִגין ז ֵני ִיׂשְ ְבִתי ֶאת ּבְ ּכֹות הֹוׁשַ י ַבּסֻ ַמְפָקנוְתהֹון ֵמַאְרָעא , ּ ּכִ ּּבְ
ז, ְּדִמְצַרִים בֹוד' ּבְ ה . ֲעָנֵני ּכָ איהי אימא , דאתמר בה בסכת תשבו שבעת ימים', בסוכות חסר ו', אית באת ו(ּסוּכָ

ָאת ו)אבל סוכה ָרָזא ',  ּבְ ִנין)דתיבין(ִּאיהו ּבְ ד ֲאֹדָני, ּ ִדְתֵרין ּבְ ן ''ְּוָהִכי ָסִליק סוּכָ. ְידֹוָ ּבַ חוׁשְ ּה ּבְ
ָנהי רוִביםְּתֵרין. ְיֲאהדֹוָ פֹוֶרת וְפֵניֶהם ִאיׁש ֶאל ָאִחיו)שמות כה(ְּדֵהם , ּ ּכְ ַכְנֵפיֶהם ַעל ַהּכַ ּ סֹוְכִכים ּבְ ּ.  

רוִבים ִמַתָתא ְלֵעיָלא ּכְ ָרה ְטָפִחים ּבַ ְּוִאית ַעׂשְ ּ ּ יהֹון, ּ יהֹון ְוַעד ַרְגֵליהֹון, ֵמַרְגֵליהֹון ַעד ֵריׁשֵ , ּוֵמֵריׁשֵ
ְרָיין ַעל ֶטַפח ְדִאיהו ְּוׁשַ ָרה ֵמֵעיָלא ְלַתָתא. ' יּ ָרה ַעׂשְ ְּוַעׂשְ ּוִמַתָתא ְלֵעיָלא, ּ ּ ּ ך. ד''ַּהְיינו יֹו, ּ ְוְבִגין ּכָ ּ ,

ָנן ה ָאְמרו ַרּבָ ּכָ יעוָרא ְדּסֻ ּׁשִ ּ ָרה, ּ ֹּלא ָפחות ֵמֲעׂשָ ִרים, ּ ְטָרא . ְוֹלא ְלַמְעָלה ֵמֶעׂשְ ן ִמּסִ ִכְבׁשָ ה ַהֲעׂשוָיה ּכְ ֻּסּכָ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגלו, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]54דף [ -ָתא ּבְ

ְּדִאיָמא ן )שמות יט(, ִּאְתַמרָּעָלה , ּ ֶעׁשֶ נֹו ּכְ ֵאׁש ַוַיַעל ֲעׁשָ ר ָיַרד ָעָליו ְיָי ּבָ לֹו ִמְפֵני ֲאׁשֶ ן ּכֻ ּ ְוַהר ִסיַני ָעׁשָ ּ ּ
ן ְבׁשָ ה )ישעיה ד(. ּ ְוֹכָלא ַחד)כאור היוצא מפי הכבשן, והחיות רצוא ושוב) יחזקאל א(ואוקמוה מאי (. ַהּכִ  ְוֻסּכָ

ֵעיָנןִּדְס, ִּתְהֶיה ְלֵצל יֹוָמם ְוְסַכך ִאְתָעִביד ַלֵצל. ְַכך ּבָ יה. ּ ְּדִאְתַמר ּבֵ ַדי ִיְתלֹוָנן)תהלים צא(, ּּ ֵצל ׁשַ ְוֹלא . ּ ּבְ
ת ֶהְדיֹוט ֵצל ֻסּכַ א, ּבְ ְמׁשָ ְּדָאִגין ַעל גוָפא ִמׁשִ ּּ ְמָתא. ּ ֶּאָלא ֵצל ְלַאָגָנא ַעל ִנׁשְ ִצלֹו )שיר השירים ב(. ּ ּ ּבְ
ְבִתי ִּחַמְדִתי ְוָיׁשַ ּ ִצלֹו ִנְחֶיה ַבגֹוִים)איכה ד( .ּ ר ָאַמְרנו ּבְ ּ ֲאׁשֶ ּ יה. ִאיִהי ֶצֶלם', ֵצל ִעם ם. ּ ְּדִאְתַמר ּבֵ ּּ ,

ֶצֶלם ִיְתַהֶלך ִאיׁש)תהלים לט( ְ ַאך ּבְ ָעה ְדָפנֹות' ם. ְּ ְּסתוָמה ִאית ָלה ַאְרּבָ ּ ּ.  

ית ֲאִפילו ִליׁשִ ִהְלָכָתן וׁשְ ַתִים ּכְ ּוַמה ְדאוְקמוָה ׁשְ ּ ּ ּ ּ ּּ ִהְלָכָתן וְרִביִעית .  ֶטַפחּ ה ּכְ ֹלׁשָ ּוְלַמאן ְדָאַמר ׁשְ ּ ּ
ֲּאִפילו ֶטַפח ִגין ָדא. ּ ְּוִאיּנון ּבְ ע, ְּתַלת, ְּתֵרין, ּ ע, ַאְרּבַ יָרָאה, ָּהא ֵתׁשַ ל , ֶטַפח ִאיִהי ֲעׁשִ ְלָמא ּכָ ְלַאׁשְ

ּוְבִגין ָדא. ֶחְסרֹון ר, ּ ה ֹלא ָפחות ֵמֶעׂשֶ יעור ֻסּכָ ּׁשִ יָרָאה ְדָכל ַדְרִגין, ִּהי ַמְלכותְּדִאי, ּּ ֲּעׁשִ ּ ְוָלא ְלַמְעָלה . ּ
ִרין ֶתר ֶעְליֹון', ְּדִאיִהי כ, ֵמֶעׂשְ יה ֵעיָנא, ּכֶ ְלָטא ּבֵ ְּדָלא ׁשַ בֹוד ִעָלָאה. ּ ה, ּּכָ  )שמות לג(, ָּעֵליה ָאַמר ֹמׁשֶ

בֹוֶדך ִריך הוא. ַָהְרֵאִני ָנא ֶאת ּכְ א ּבְ ְּוָאִתיב ֵליה קוְדׁשָ ּ ֹּלא תוַכל ִלְראֹות ֶאת ָפָני, ְּ בֹוד. ּּ ָלא , ְוֵלית ּכָ ּבְ
  .'כ

ֵערו ָמאֵרי ַמְתִניִתין ָלֳקְבַלְייהו ּוְבִגין ָדא ׂשִ ּ ּ ָמבֹוי, ּ ה ַהֲעׂשוָיה ּכְ ְטָרא ְדָאת ב, ֻּסּכָ ִמין גא', ִּמּסִ , ם''ּכְ
ְטָרא ְדָאת ג ִמין ְצִריף. 'ִּמּסִ ְטָרא ְדָאת ד, ּכְ ַבע ַא. 'ִּמּסִ ִגין ָדא ּכפר, ְּתָוון ִאיּנוןְוׁשֶ ן', כ. ת''ּּבְ ְבׁשָ ', ב. ּכִ

ַאר ֻסּכֹות. ּּבוְרָגִנין י ָמאֵרי ַמְתִניִתין. ּוׁשְ ְּוֻכְלהו ְרִמיֵזי ְלַגּבֵ הֹון. ּ   .ְוֵלית ְלַאָרָכא ּבְ

ְבָעה ּכְֹכֵבי ֶלֶכת ְּוִאיּנון ָלֳקְבַלְייהו ׁשִ א, ּ ְּוִאיּנון ְדַכר ְונוְקּבָ ּ ָּדא ִאְתְקִריאו זּוְבִגין . ּ פולֹות' ּ גֹון . ּּכְ ּכְ
ְרִגין ִדְמַנְרָתא ְבָעה ׁשַ ּׁשִ ה , ּּ ְּדִאְתַמר ּבָ יֹום ִהַלְלִתיך)תהלים קיט(ּּ ַבע ּבַ ָ ׁשֶ ּ ְבָעה )זכריה ד(ָהִכי . ּ ְבָעה ְוׁשִ  ׁשִ

פולֹות. ּמוָצקֹות ְבָעה ְסִפיָראן ּכְ ית ְלַתָת. ָּהִכי ׁשִ ֵראׁשִ ְבָעה יֹוֵמי ּבְ ְבָעה ְלֵעיָלא, אְּוׁשִ  ֵאין )קהלת א(, ּׁשִ
ֶמׁש ל ָחָדׁש ַתַחת ַהׁשָ ּּכָ ּ.  

ּלוָלב ָדא ַצִדיק ּ ְדָרה. ּ ְּדָדֵמי ְלחוט ַהׁשִ ּ ְּדֵביה ח, ּ ּי ִנְענוִעין ְדלוָלב''ָלֳקֵבל ח, ּי חוְלָיין''ּ ּ ְּוִאיּנון ָלֳקֵבל . ּ
ְרָכאן ִדְצלֹוָתא''ח ר ַאְזּכָ. ּי ּבִ ֹמֶנה ֲעׂשַ ֵני ֵאִלים)תהלים כט(, רֹותָלֳקֵבל ׁשְ ּ ְדָהבו ַלְיָי ּבְ ֹמֶנה . ּ ָלֳקֵבל ׁשְ

ַמע רֹות ִדְקִריַאת ׁשְ ר ַאְזּכָ ית ִסיְטִרין. ֲּעׂשַ ן ו, ְּוִנְענוַע ְלׁשִ ּבַ חוׁשְ ָכל ִסְטָרא. 'ּּבְ ְּתַלת ִנְענוִעין ּבְ ִּאיּנון , ּ
  .י''ח

  א''ו ע'' רנדף
ָיִמין ּלוָלב ּבַ ה ִמ, ּ ׁשָ ִליל ׁשִ ין) א''ו ע''דף רנ('  ג)דאינון(יִנין ּכָ ְּגדוָלה ְגבוָרה ִתְפֶאֶרת, ֲהַדּסִ ּ ּּ ְוַדְמָיין . ּּ

ֵדי ֲעָרבֹות' ב. ִּלְתַלת ְגָווֵני ֵעיָנא ְפָוון. ֶנַצח ְוהֹוד, ּּבַ ְדָרה, ְיסֹוד, ּלוָלב. ְוַדְמָיין ִלְתֵרין ׂשִ ּדֹוֶמה ַלׁשִ ּ .
ְּדֵביה ִקיום ְדָכל ַגְרִמין ּ ּ ּ ֵּליה ָאַמר ָדִודְוָע. ּּ ה ְיָי ִמי ָכמֹוך)תהלים לה(, ּ ל ַעְצמֹוַתי ֹתאַמְרּנָ ָ ּכָ , ֶאְתרֹוג. ּ

א. ַּמְלכות ְּדֵביה ִהְרהוִרין. ּדֹוֶמה ְלִלּבָ ּ ּ.  

ְּוִנְענוִעין ְדַהֵלל ִנְענוִעין ִדְנִטיַלת לוָלב, ּ ִּאיּנון ְמׁשוָתִפין ּבְ ּ ּ ּ ָאָנא''ְּוִאיּנון ח, ּּ הֹודו , י''י ח''ח. י ּבְ ּּבְ
ְּתִחָלה ָוסֹוף ּי ִדְנִטיַלת לוָלב''ח. ּ ן ח. ב''ֲהֵרי ע, ּ ּבַ חוׁשְ ּוְבִגין ָדא לוָלב ּבְ ּ ּ ִּמיִנין ְדלוָלב' ְוד, ס''ּ ָהא , ּ

ָיִמין. ְּדרֹוָעא ְיִמיָנא, ֶחֶסד ינו לוָלב ּבַ ּוְבִגין ָדא ַתּקִ ּ ּ ּ ֶּאְתרֹוג ְלִסְטָרא ִדְגבוָר. ְּלִסְטָרא ְדֶחֶסד, ּּ , הּ
א ָמאָלא ִלּבָ ּוְבִגין ָדא ֶאְתרֹוג ַהדֹוֶמה ַלֵלב. ִלׂשְ ּ ּ ֹמאל, ּ ַיד ׂשְ ינו ְלֶמֱהִוי ּבְ ַּתּקִ ָמה ְדאוְקמוָה. ּ ּּכְ ּ ּלוָלב , ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]55דף [ -ּ

ָיִמין ֹמאלֹו, ּּבַ ׂשְ מֹור. ְוֶאְתרֹוג ּבִ ּוַמאן ָנִטיל ַתְרַווְייהו. ִּאיּנון ָלֳקֵבל ָזכֹור ְוׁשָ ַּעמוָדא ְדֶאְמָצִעיָת. ּּ ּ ּלוָלב . אּ
יִמיֵניה ָמאֵליה, ּּבִ ׂשְ   .ְּוֶאְתרֹוג ּבִ

ֹלֹמה, ְוַרְעָיא ְמֵהיָמָנא, ָּאתו ֲאָבָהן ּוָבִריכו ֵליה, ְּוַאֲהֹרן ְוָדִוד וׁשְ ּ ְּוָאְמרו ֵליה, ּ ַּאְנְת ּבוִציָנא , ּ ּ
א ית, ַּקִדיׁשָ ְּוַחְבַרָייא ִדיָלך ְדִאיּנון ׁשִ ּ ְּ ֶאְמַצעְּוַאְנְת. 'ָּלֳקֵבל ִאיּנון ז, ּ א ֵנר ַמֲעָרִבי ּבְ ּ ּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ְּדָכל , ּ

ית ֵנרֹות ְנִהִרין ִמָנך יה. ְׁשִ ָכל ַחד ִאְתַמר ּבֵ ּּבְ ַמת ָאָדם)משלי כ(, ּ ך.  ֵנר ְיָי ִנׁשְ , ְְוַרְעָיא ְמֵהיָמָנא ָנִהיר ּבָ
ַחְבַרָייא ִדיָלך ְְוַאְנְת ּבְ ּ ּ ָלל, ְּוֹכָלא ַחד, ּ ָלא ִפרוָדא ּכְ ּּבְ ִטין ַעְנִפין ְלָכל ָמאֵרי .ּ ּ וִמַתָמן ְוִאיָלך ִמְתַפׁשְ ּ ּ ְּ ּ

ִלים ִמִלין ַדֲחבוָרא ַקְדָמָאה ִדיָלך ְלַאְעְטָרא לֹון, ָחְכְמָתא ַּאׁשְ ּ ּ ְּ ּ.  

א ְוָאַמר ָּפַתח ּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ּ ִחּבוָרא ַקְדָמָאה ִאְתַמר , ּ ּּבְ ים ֹלא יוְכלו ְלַכ)שיר השירים ח(ּ ּ ַמִים ַרּבִ ּבֹות ּ
ִתיָתָאה, ּיֹוָמא ִתְנָייָנא. ַּמאי ּבוז. 'ֶאת ָהַאֲהָבה ְוגֹו ִביָעָאה ְדסוּכֹות, ְויֹוָמא ׁשְ ְּויֹוָמא ׁשְ ִּדְבהֹון ֲהוֹו . ּ
ִכים ַמִים ְוַיִין   .ְמַנּסְ

ַבע יֹוִמין ְדסוּכֹות ְּדׁשֶ ּ ְבִעים ָפִרים, ּ ָרֵאל ׁשִ הֹון ָהיו ַמְקִריִבין ִיׂשְ ּּבְ ְבִעין ְמָמָנןְּלַכְפָרא, ּ ִגין ,  ַעל ׁשִ ּבְ
ְייהו ְתַאר ָעְלָמא ָחרוב ִמּנַ ְּדָלא ִיׁשְ ּ ה ְלֵריַח , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּּ ר יֹום ְוִהְקַרְבֶתם עֹוָלה ִאׁשֶ ה ָעׂשָ ּוַבֲחִמׁשָ ּ ּ ּ

ר ְתִמיִמים ה ָעׂשָ ֹלׁשָ ֵני ָבָקר ׁשְ ִּניֹחַח ַלְיָי ָפִרים ּבְ ִני ָפִרים. ּ ּוַביֹום ַהׁשֵ ּ ּ י י. ב'' יּ ִליׁשִ ּוַביֹום ַהׁשְ ּ ּוַביֹום . א''ּ ּ
ָרה ָעה. ָהְרִביִעי ֲעׂשָ י ָפִרים ִתׁשְ ּוַביֹום ַהֲחִמיׁשִ ּ ּ ֹמֶנה. ּ י ָפִרים ׁשְ ׁשִ ּוַביֹום ַהׁשִ ּ ּ ּ ְבָעה. ּ ִביִעי ׁשִ ּוַביֹום ַהׁשְ ּ ְּוֻכְלהו . ּ ּ

ְבִעין   .ֲאַמאי ָחֵסִרים. ּוְבָכל יֹוָמא ֲהוֹו ָחֵסִרים. ׁשִ

ִביִעי)בראשית ח(, א ָהָכא ָקא ָרִמיזֶּאָל ֹחֶדׁש ַהׁשְ ּ ַוָתַנח ַהֵתיָבה ּבַ ּ יֵמי טֹוָפָנא. ּ  )בראשית ח(, ּוַמה ָהָתם ּבְ
ְְוַהַמִים ָהְלכו ָהלֹוך ְוָחסֹור ּ ֵרי. ּ ִתׁשְ ִביָעָאה, ּאוף ָהִכי ּבְ ְּדִאיהו ַיְרָחא ׁשְ ָמה ִפקוִדין, ּ ְּדֵביה ּכַ ּ ָנה , ּּ ֹּראׁש ַהׁשָ

פוִריםְויֹו ּם ַהּכִ ה ְולוָלב ֶאְתרֹוג, ּ ִּמיִנין ְדלוָלב ׁשֹוָפר, ֻּסּכָ ָרֵאל. ּ ְרָייא ַעל ִיׂשְ ִכיְנָתא ִעָלָאה ׁשַ ּׁשְ ְּדִאיִהי , ּ
ְּתׁשוָבה ה, ּ ִריך הוא ְדִאיהו לוָלב, ֶאְתרֹוג. ּסוּכָ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְִמַיד ְוַהַמִים ָהיו ָהלֹוך ְוָחסֹור. ְּ ּ ּ ין ִמְתַמֲעִט, ּ

ָרֵאל ָלה, ּחֹוִבין ְדִיׂשְ ּאוף ָהִכי ִמְתַמֲעִטין ְמָמָנן ְדִאיּנון ַמְלֲאֵכי ַחּבָ ּ ִּדְמָמָנן ָעַלְייהו, ּ . ְּדַדְמָיין ְלֵמי טֹוָפָנא, ּ
ָמה ְדאֹוְקמוָה ּּכְ ה ֲעֵבָרה ַאַחת ָקָנה לֹו ַקֵטיגֹור ֶאָחד, ּ ַההוא ִזְמָנא ְדִמְתָמֲעִטין חֹוִבין. ָעׂשָ ּּבְ ְתַמֲעִטין ִמ, ּ

ָּפִרים ִדְלהֹון ִּמְתַמֵעט טוָבא ִדְלהֹון, ּאוִמין' ִמְתַמֲעִטין ע, ּאוִמין' ִּמְתַמֲעִטין ְמָמָנן ְדע, ּ ּ.  

ִריך הוא, ֵּתיַבת ֹנַח א ּבְ ָּמֵני קוְדׁשָ ְּלַאֲעָלא ִעֵמיה , ְּ ְבָעה ָזָכר )בראשית ז(ּ ְבָעה ׁשִ ַנִים ׁשִ ַנִים ׁשְ  ׁשְ
ל ִאיּנון ְדָעאִלין ִעֵמיה ַלֵתיָבה, ְּלַאָגָנא ַעל ֹנַח, ָנאְלָקְרּבָ, ּוְנֵקָבה ְּוַעל ּכָ ּּ ּ ּאוף ָהִכי ִאֵלין ִדְמַנְטִרין ַחִגין . ּ ּ ּ ּּ
ְּדִאיּנון ָיִמים טֹוִבים, ּוְזַמִנין ְבָעה, ּ ְבָעה ׁשִ ַנִים ׁשִ ַנִים ׁשְ ָנה, ׁשְ ַנִים ְתֵרין יֹוִמין ְדֹראׁש ַהׁשָ ַנִים ׁשְ ּׁשְ ן ּוְתֵרי, ּ

בועֹות ּיֹוִמין ְדׁשָ ָסֵפק, ּ ְייהו ּבְ ּוְבִגין ְדִאיּנון ְתֵרין ִמּנַ ּ ּ ַאְתַרְייהו, ּּ ֵני ְיֵמי ַהפוִרים ּבְ ָּהא ִאית ׁשְ ּ ְבָעה . ּ ׁשִ
ְבָעה ּיֹוִמין ְדסוּכֹות' ז, ּיֹוִמין ְדֶפַסח' ז, ׁשִ ת. ּ ּבָ ל ַהַחי, ֹּנַח ָלֳקֵבל יֹום ַהׁשַ   .ְּוַהאי ִאיהו ִמּכָ

ה ָק ָרֵאלֻסּכָ ּא ֲאִגיָנת ָעַלְייהו ְדִיׂשְ ה ִתְהֶיה ְלֵצל יֹוָמם ֵמֹחֶרב)ישעיה ד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ ה . ּ ְוֻסּכָ ֻסּכָ
ַּמה ֵתיַבת ֹנַח ְלַאָגָנא. ָקא ֲאִגיָנת ה ְלַאָגָנא, ּ ּאוף ָהִכי ֻסּכָ ל ַהַחי)א''תיקונין ב ע(. ּ ְרָכאן ''ח,  ְועֹוד ִמּכָ י ּבִ

ְתִלימו י', ט' ִּאיּנון טֵמ, ִּדְצלֹוָתא ה ִאׁשְ ְרָכָתא ְדִמיִנין ּבָ ּּבִ ּ ְּסִפיָראן ֵמֵעיָלא ְלַתָתא' ּּ ּוִמַתָתא ְלֵעיָלא, ּ ּ ּ ּ .
  .ְּוִאיהו ָלֳקֵבל ֹנַח



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגלו, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]56דף [ -ָתא ּבְ

ל ַהַחי ִכיְנָתא ֲאִגיָנת ַעל ִאֵלין ְדַנְטִרין י, ְועֹוד ִמּכָ ּׁשְ ּ ְתחוָמא ִדיֵליה', ּ ת ּבִ ּבָ ּאֹות ׁשַ ּ ְּדִאיהו , ּ ' חּ
ל ַהַחי, ְועֹוד. ְּתֵרין ַאְלִפין ְלָכל ַצד, ֲאָלִפים ִּאֵלין ְדַנְטִרין י, ִמּכָ ִרית' ּ ח, אֹות ּבְ ְּדִאיהו ּבְ , יֹוִמין' ּ

ְּדִאְתַמר ָעַלְייהו ר ָעְרָלתֹו)ויקרא יב(, ּּ ׂשַ ִמיִני ִימֹול ּבְ ּ וַביֹום ַהׁשְ ּ ּ ל ָהַחי, ְועֹוד. ּ ִּאֵלין ְדַנְטִרין אֹות, ִמּכָ ',  יּ
ָיין ְתַמְנָייא ָפַרׁשְ ְּתִפִלין ּבִ ּּ.  

  ב''ו ע'' רנדף
ה ִכיְנָתא ְדִאיִהי סוּכָ ּׁשְ ּ ת ַגְדָפָאה ָעַלְייהו, ֲּאִגיָנת ָעַלְייהו, ּ ּוְפִריׁשַ ּּ ִנין, ּ ִאָמא ַעל ּבְ ינו , ּּכְ ּוְבִגין ָדא ַתּקִ ּ ּּ

לֹום ָעֵלינו, ְלָבְרָכא ת ׁשָ ַּהפֹוֵרס סוּכַ ּ ּוְבִגין ָדא . ּ ִביָעָאהּ ַיְרָחא ׁשְ ל ִפּקוִדין ִאֵלין, ּבְ ְּדֵביה ּכָ ּ ּ שיר השירים (, ּּ

ים ֹלא יוְכלו ְלַכּבֹות ֶאת ָהַאֲהָבה)ח ּ ַמִים ַרּבִ ַמִים. ּ ׁשָ ּבַ ֲאבוהֹון ׁשֶ ָרֵאל ּבַ ַּעם ִיׂשְ ים. ּ ֶּאָלא , ְוֵלית ַמִים ַרּבִ
ל אוִמין וְמָמָנן ִדְלהֹון ּּכָ ּ ָעְלָמא ֵדין, ּיהו ָסָמֵאלְּדִא, ִּאם ִיֵתן ִאיׁש. ּ ל ַמה ְדִאית ֵליה ּבְ ּּכָ ּ ִגין , ּ ו ''דף רנ(ּבְ

ָרֵאל) ב''ע ִאֵלין ִפקוִדין ִעם ִיׂשְ ָתַתף ּבְ ְּדִיׁשְ ּּ ּ ּּבֹוז ָיבוזו לֹו, ּּ ּ.  

ִמיִני ֲעֶצֶרת ַפר ֶאָחד ַאִיל ֶאָחד ּוַביֹום ַהׁשְ ּ ּ ָּהא אוְקמוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין, ּ א ְד, ּ ִפיִזיןְּלַמְלּכָ ַּזִמין אוׁשְ ּּ ,
ַלח לֹון יָתא ִדיֵליה, ְּלָבַתר ְדׁשָ ֵני ּבֵ ָּאַמר ְלִאֵלין ּבְ ּ ה, ּ ְעִביד ְסעוָדה ְקַטּנָ ֲּאָנא ְוַאתון ּנַ ּ ָמה . ּוַמאי ֲעֶצֶרת. ּ ּכְ

ַעִמי)שמואל א ט(, ְּדַאְת ָאֵמר ְּוֵלית ֶעֶצר ֶאָלא ַמְלכות, ּ ֶזה ַיְעצֹור ּבְ ְטָרא ִדׁשְ. ּ ִּכיְנָתא ִעָלָאהִּמּסִ ָעִביד , ּ
ְטָרא ְדַמְלכוָתא, ְּסעוָדָתא ַרְבְרָבא ּוִמּסִ ּ ָרֵאל ִעָמה ֶחְדָוה. ְּסעוָדָתא ְזֵעיָרא, ּ ד ִיׂשְ ְּונֹוֲהִגין ְלֶמְעּבַ ּ ,

ְמַחת תֹוָרה ֶכֶתר ִדיֵליה. ְּוִאְתְקִריַאת ׂשִ ּוְמַעְטָרן ְלֵסֶפר תֹוָרה ּבְ ּ ּ ִכיְנָתא , ְפֶאֶרתֶּרֶמז ֵסֶפר תֹוָרה ְלִת, ּּ ּׁשְ
  .ֲּעֶטֶרת ִתְפֶאֶרת

י ֶאְלָעָזר א, ָאַמר ִרּבִ ְטָרא ְדִאָמא ִעָלָאה, ַאּבָ ֲּאַמאי ִמּסִ ּ ַּזִמין ְלָכל ְמָמָנן ְדָכל אוִמין, ּ ּ ְטָרא , ּ ּוִמּסִ
ִכיְנָתא ַתָתָאה ִּדׁשְ ּ ּ ָּלא ַזִמין ֶאָלא ְלאוָמה ְיִחיָדה, ּ ּ   .ָּלֳקֵבל ַפר ְיִחיָדא, ּ

ִריָאַמ ִאיַלת, ּר ֵליה ּבְ ִפיר ׁשְ ִגין ְדַמְלכות ִאיִהי ְרִמיָזא ִלְבַרָתא. ּׁשַ ּּבְ ּ ֵבית ָאִביָה , ּ ְּדִאיִהי ְצנוָעה ּבְ ּ
ְּוִאָמה ְּוִאיִהי ֲארוָסה ְוָלא ְנׂשוָאה. ּ ִפיִזין, ָלאו אֹוַרח ַאְרָעא. ּ ֲּאָבל ִאיָמא ְדִהיא . ְּלֵמיַכל ִעם אֹוׁשְ ּ

ִפיֵזי)למיכל עם אורחי(ְּרָעא ִאיהו אֹוַרח ַא, ְּנׂשוָאה ְעָלה אֹוׁשְ ַתר ִדַמְזִמין ּבַ ּ ּבָ ּּ ְּלֵמיַכל ַעל ָפתֹוָרא ִעם , ּ
ְעָלה ִפיִזין ֻנְכָרִאין. ּּבַ ְּוִאי ִאיּנון אוׁשְ ּ א, ָּלא ַאְכֵלי ִעְמהֹון, ּ ַרָתא, ְּוָלא ִאָמא, ָלא ַאּבָ ן ּבְ ּכֵ ּוְבִגין . ְּוָכל ׁשֶ

ְסעוָדָת ך ּבִ ּּכַ ְבִעין ְמָמָנןְ ְתַתף ְלֵמיַכל ִעְמהֹון, ּא ְדׁשִ ָּלא ִאׁשְ ּ א, ּ ִגין ְדִאיּנון , ַחד ִמן ָמאֵרי ַמְלּכָ ּּבְ ּ
ִאי. ּנוְכָרִאין ִלּבָ ַבת ִמָלה ּבְ ַען ִאְתַייׁשְ ָּאַמר ֵליה וַדאי ּכְ ּ ּ ַּעל ּבוְרֵייה, ּ ּ.  

ִכיְנָתא, ּעֹוַלת ָתִמיד ָּדא ׁשְ ִּדְסִליַקת ְלֵעיָלא ּבְ, ּ ַּההוא ַדְרָגאּ ּ ָכל יֹום , ּ ה ֶעֶרב ָובֹוֶקר ּבְ ְּדִאְתַמר ּבָ ּּ
ָרֵאל, ָּתִמיד ַמע ִיׂשְ ַעמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא. ְּואֹוְמִרים ַפֲעַמִים ׁשְ ְּוִאיִהי ְסִליַקת ּבְ ּ ָלא , ּ ְּדִאיהו ָתִדיר ִעָמה ּבְ ּ ּּ ּ

ָלל ִּפרוָדא ּכְ ּ.  

ְּלֲאָתר ְדִאְתְגָזַרת. ּוְלָאן ְסִליַקת ּ ִמַתָמןּ ְּדִאיהו ֵאין סֹוף, ּ ל ְסִפיָראן, ּ ְּוִאיהו ָגבֹוַה ִמּכָ ּוְבִגין ָדא . ּּ ּ
ָלה ַלָגבֹוַה ַסְלָקא. ּאֹוְקמוָה ּעֹוָלה ּכֻ ּ ל ְסִפיָרן, ְוַכד ִאיִהי ְסִליַקת. ּּ ה ּכָ ְּוִאיּנון ַסְלִקין ִעָמה, ֲּאִחיָדן ּבָ ּּ ּוַמאי . ּ

ְּסִליקו ִדיָלה ּ ה, ְלֵמיַהב ֵריָחא ָטָבא ֳקָדם ְיָי, ְלֵריַח ִניֹחַח. ּ ּוְלָבַתר ִאְתַמר ּבָ ּ ַוֵיֶרד ֵמֲעׂשֹות )ויקרא ט(, ּּ
ָרֵאל. ַּהַחָטאת ְוָהעֹוָלה ל חֹוִבין ְדִיׂשְ ָפָרה ִמּכָ ַּנְחַתת ַמְלָיא ּכַ ּ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]57דף [ -ּ

ְּוָהא ְסִליקו ִדיָלה ִאיהו ּ ּ ַעמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ּ ּּבְ ּ ּאוף ָהִכי ְנִחיתו ִד. ּ ּ יהּ ּיָלה ִאיהו ּבֵ ּ ְּוָכל ַחָייִלין ִדיָלה, ּ ּ ּ ,
ּוְבִגין ָדא ִאְקֵרי ֻסָלם ּ ל ַהָווָיין , ּ ְּדֵביה ּכָ ּ ַסְלִקין ְוַנְחִתין)א כנויין''נ(ּ ד, ּ ְּדִאיּנון ַתְלָיין ִמן ְידֹוָ ּ ּוְבִגין ָדא. ּ ּ ,

ד ִנין ְוִעָלָוון ִאיּנון ַלְידֹוָ ל ָקְרּבְ ּּכָ ןְוִאְתְקִריַאת ָקְר. ּ ד, ּבָ ּנוִיין ַלְידֹוָ ל ּכִ ה ּכָ ם ְדִאְתְקִריבו ּבָ ַּעל ׁשֵ ּ ּ ּ.  

ּוְבִגין ָדא ִאְתַמר ָעָלה ּ ֶסף ַאַחת)במדבר ז(, ּּ נֹו ַקֲעַרת ּכֶ ד.  ָקְרּבָ י ְידֹוָ ֵּלית ַדְרָגא ְדִאְתְקִריב ְלַגּבֵ ָּפחות , ּּ ּ
ה ל ִפקוִדין ְדאֹו. ִּמּנָ ְּוֵלית ְצלֹוָתא וִפּקוָדא ִמּכָ ּ ּ ִנין ְוִעָלָוון, ַרְייָתאּּ ה, ְּוָכל ָקְרּבְ ְּדִאיּנון ְלַבר ִמּנָ ּ ָכל . ּ ּבְ

ד ָלן ֳקָדם ְידֹוָ ַּדְרִגין ִדְסִפיָראן ָלא ִמְתַקּבְ ה, ּּ ּוְבִגין ָדא ִאְתַמר ָעָלה. ְּלַבר ִמּנָ ּ ֹזאת ָיֹבא )ויקרא טז(, ּּ  ּבְ
ּוְבִגין ָדא ָאַמר ָנִביא. ַאֲהֹרן ֶאל ַהּקֶֹדׁש ֹזאת ִיְתַהֵלל ַהִמְתַהֵלל)מיה טיר(, ּ י ִאם ּבְ ּ ּכִ ּּ.  

ָלִמים ד, ִאיִהי ׁשְ ָמא ַדְידֹוָ ִלימו ִדׁשְ ּׁשְ ּ ָכל ַדְרָגא ְוַדְרָגא, ּ ּּבְ ּ ד' י. ֲאֹדָני. 'ִאיִהי ה. ּ ִמן ' ִאיִהי ה. ַּדְידֹוָ
ַדי' י. ִמן ֶאְהֶיה' ִאיִהי ה. ֱאֹלִהים ּסֹוף ְדָכל ֲהָוָיה ְוִכּנוי. ִּמן ׁשַ ה. ּ ּוְבִגין ָדא ִאְתַמר ּבָ ּ ּ סֹוף ָדָבר )קהלת יב(, ּּ

מֹור ָמע ֶאת ָהֱאֹלִהים ְיֵרא ְוֶאת ִמְצֹוָתיו ׁשְ ר ְסִפיָראן. ַהּכֹל ִנׁשְ ִלימו ְדִעָלִאין . ַּים סוף, ִאיִהי סֹוף ֵמֶעׂשֶ ּׁשְ ּ ּ
ִּאיהו ַתְרָעא ְלַאֲעָלא ְלָכל ָחְכְמָתא. ְּוַתָתִאין ּנוי ַוֲה, ּ ָכל ְסִפיָרה וְסִפיָרה, ָוָיהְּלָכל ּכִ ּוְלַאֲעָלא ּבְ ְיִדיָעה , ּ
ְּדֹכָלא ּוָפחות ִמיָנה. ּ ּ ְרָיה, ּ ֵּלית ְרׁשו ְלׁשום ּבִ עֹוָלם, ּ ָגָחא ְלׁשום ְיִדיָעה ּבָ ְּלַאׁשְ ָּעָלה ִאְתַמר. ּ  )תהלים קיח(, ּ

ַער ַלְיָי ַצִדיִקים ָיֹבאו בֹו ֶּזה ַהׁשַ ּ ּ.  

ם מ ִריאו ִעָלִאין ְוַתָתִאין, ןב ַאְתָוו''ִּאיהו ׁשֵ ִּדְבהֹון ִאְתּבְ ּ ּ ואלין אינון אתוון כנויין לאתוון דהוויין דבהון (. ּ

ְטָרא ִדיִמיָנא)אתבריאו עלאין ד ֶאל ְיֵרָאיו)תהלים לג(, ּ ִאיִהי ִאְתְקִריַאת ַעִין ִמּסִ ה ֵעין ְידֹוָ ְוִאְתְקִריַאת .  ִהּנֵ
ָמאָלא ְטָרא ִדׂשְ ָמע)אל טדני(, ֹּאֶזן ִמּסִ ּ ַהֵטה ֱאֹלַהי ָאְזְנך וׁשֲ ְטָרא ְדַעמוָדא . ָּ ְּוִאְתְקִריַאת ֵריַח ִמּסִ ּּ

ִּמַגְרָמה, ְּוִאְתְקִריַאת ֶפה. ְּדֶאְמָצִעיָתא ר ּבֹו)במדבר יב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ּ ֶפה ֶאל ֶפה ֲאַדּבֶ ּ.  

ִּאְתְקִריַאת ִפּקוָדא ַקְדָמָאה ָאֹנִכי ְטָרא ְדֶכ, ּ ְּדִאיהו ַאִי, ֶתרִּמּסִ יה כ. ּן ֵמֱאֹלֵהינו''ּ ֶתר', ָּאֹנִכי ּבֵ ּוֵביה . ּכֶ ּ
ְטָרא ְדִאיָמא ִעָלָאה. ַאִין ְּוֶכֶתר ִאְתְקֵרי ִמּסִ ּ אֹוַרְייָתא. ּ ין ִזְמִנין ְיִציַאת ִמְצַרִים ּבְ ה ַחְמׁשִ ר ְלַגּבָ ְּדִאְדּכַ ּ .

ית''ְוִאיִהי ּבַ ֵראׁשִ ר, ת ִמן ּבְ ת י,  ֲאִמיָרןִּדְכִליָלא ֶעׂשֶ ְטָרא ְדָחְכָמה ּבַ ָחְכָמה ָיַסד ֶאֶרץ)משלי ג(', ִּמּסִ .  ּבְ
ַרָתא א ָיַסד ּבְ ַאּבָ ְּדִאיּנון ל, ב ְנִתיבֹות''ְּדָכִליל ל,  ָנִתיב ֹלא ְיָדעֹו ָעִיט)איוב כח(ְּוִאיהו . ּּבְ ב ֱאֹלִהים ''ּ

ְטָרא ְדִאיָמא ִעָלָאה ִּמּסִ ּ בֹוד, ּ ְבַרָתאְוַכ. ְּדִאְתְקֵרי ּכָ ִליָלן ּבִ בֹוד ְלֵעיָלא. ב''ִאְתְקֵרי ל, ּד ִאְתּכְ ּוְבִגין ָדא ּכָ ּ ּ ,
  .ּב ְלַתָתא''ל

  א''ז ע'' רנדף
ָרן ִאְתְייִהיבו' ְוי ִּדּבְ לוָחא ֲחָדא. ּ לוָחא ִתְנָייָנא, ֲּחֵמׁש ּבְ ַּוֲחֵמׁש ּבְ ִליל לֹון. ּ ֶתר ַעד ' ה, ִאיִהי ּכָ ִמּכֶ

ְּגבוָרה ַרָתא) א''ז ע''דף רנ(ַעד , ּא ְדֶאְמָצִעיָתאֵּמַעמוָד' ְוה. ּ ָרה . 'ה' ְּוִאיּנון ה. ּּבְ ֲעׂשַ ְּוִכי ִאית ְלַמְלָלא ּבַ
ִּפיֹות ַבת ְיִחיָדה י. ּ ִליל לֹון ּבְ ְלהו ֲחָדא' ֶּאָלא ּכָ ְּוִאְתָעִבידו ּכֻ ְוָלא , ִאְתְקֵרי קֹול', ּאוף ָהִכי ו. ּּ

יה ְתמֹוְדִעין ּבֵ ִּאׁשְ ָּתַתף ַעד ַּעד ְדִאׁשְ, ּ ּ ִדּבור)א עם''ס(ּ ּוְבִגין ָדא. ּ ּ קֹול ְדָבִרים ַאֶתם ׁשֹוְמִעים)דברים ד(, ּ ּ.  

ְטָרא ִדְגבוָרה ִּאיִהי ִפּקוָדא ִתְנָיָנא ִמּסִ ּ ּּ ן, ּ ּבָ חוׁשְ ית. ִּיְרָאה ּבְ ֵראׁשִ ִמַלת ּבְ ּוְרִמיָזא ּבְ ת, ּ . ָיֵרא ּבֹׁשֶ
ַּמאן ְדֵלית ֵליה ּבֹׁשֶ, ְּואֹוְקמוָה ַּוַדאי ְדָלא ָעְמדו ֲאָבֲהתֹוי ַעל טוָרא ְדִסיַני, ּת ָפִניםּ ּ ּ ּ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגלו, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]58דף [ -ָתא ּבְ

ִּאיִהי ִפּקוָדא ְתִליָתָאה ְ ַאֲהַבת עֹוָלם ַאֲהְבִתיך )ירמיה לא(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְּדִאְתְקֵרי ַאֲהַבת ֶחֶסד, ּּ ּ
ְכִתיך ָחֶסד ן ְמׁשַ ְַעל ּכֵ ִליָלא ֵמֲאָבָהן. ּ ּכֹל ִמּכֹל ּכֹלְּדִאְתְקֵר, ַאֲהָבה ּכְ הֹון ּבַ ְּוָרָזא ְדִמָלה. י ּבְ  )ירמיה ב(, ּ

לולֹוָתִיך ְָזַכְרִתי ָלך ֶחֶסד ְנעוַרִיך ַאֲהַבת ּכְ ְ ְּ ּ ּ.  

ְּוִאיִהי ִפּקוָדא ְרִביָעָאה ְטָרא ְדַעמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ִּיחוד, ּ ִּמּסִ ּ ָרֵאל, ּּ ַמע ִיׂשְ ה ''ה כ''ְוִאיִהי כ. ׁשְ
ִּעֵמיה, ַאְתָוון ית ֵתיִביןּ ׁשִ ָרֵאל, ּ ּבְ ַמע ִיׂשְ ְּדִאיּנון ׁשְ ּוְבִגיָנה ָאַמר ַאְבָרָהם . ּ ה '' ֵנְלָכה ַעד כ)בראשית כב(ּ

ַתֲחְוה   .ה ֹתאַמר ְלֵבית ַיֲעֹקב'' ּכֹ)שמות יט(. ְּוִנׁשְ

ַּעמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ח''ִּאיהו א ּ ִלימו ְדִיחוָדא ִדיֵליה', ְוִאיִהי ד, ּ ּׁשְ ּ ּ ּ יה ֶאָחדְלַא, ּ ְלָמא ּבֵ , ח''א. ּׁשְ
ִליל ט ְּדִאיּנון א, ְסִפיָראן' ּכָ ּקֹוָצא ִדיָלה, ַּמְלכות' ד. ֵמָחְכָמה ַעד ְיסֹוד, ְּתַמְנָיא ְסִפיָראן' ח. ֵאין סֹוף' ּ ּ ,

ָרה ְתִלימו ְלֲעׂשַ ה ִאׁשְ ּּבָ ְּדִאיּנון יֹו, ּּ ִליָלא ְמד' ד. א''ו ֵה''א ָוא''ד ֵה''ּ דַאְתָוון ְיד' ּכְ   .ֹוָ

ָאה ִּפּקוָדא ֲחִמיׁשָ ְטָרא ְדֶחֶסד.  ְוָהִגיָת ּבֹו יֹוָמם ָוַלְיָלה)יהושע א(, ּ ִּאיִהי אֹוַרְייָתא ְדִבְכָתב ִמּסִ ּ .
ְטָרא ִדְגבוָרה ְּואֹוַרְייָתא ִדְבַעל ֶפה ִמּסִ ּ ִּדְבהֹון ָחְכָמה וִביָנה. ּּ ָמה ְדאוְקמוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין. ּ ּּכְ ּ ָהרֹוֶצה , ּ

ים ַיְדִריםְל יר ַיְצִפין. ַהְחּכִ ִליל ַתְרַווְייהו. ְּלַהֲעׁשִ ְּוַעמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ּכָ ּ ּּ ַמִים, ּ ּוְבִגין ָדא ִאְתְקֵרי ׁשָ ִליל , ּ ּכָ
ֵּאׁש ִדְגבוָרה, ֵּאׁש וַמִים ּוַמִים ְדֶחֶסד, ּ ּ.  

ֶתר ּוְבִגין ָדא ּכֶ ף)ד''תיקונין קל(, ּ ֶקל ַהּקֶֹדׁש ַעׂשָ)במדבר ז(, ּ ְדִאיִהי ּכַ ׁשֶ ף ּבְ ָרה ַהּכַ ְּדִאיּנון . ָרה ַעׂשָ ּ
ף, ְּתַלת ַאְתָוון, ה''יה ֶתר תֹוָרה. 'ַעל ו, ִּאְתָעִבידו ּכַ ֶנֶגד ּכֶ ְּוַהְיינו ּכְ ַּהְיינו ֵסֶפר תֹוָרה' ו, ּ ף ֲעָטָרה ַעל , ּ ּכַ

יה ן''כ, ד''ְּוֹכָלא ְידֹוָ. ֵּריׁשֵ ּבַ חוׁשְ   .ּו ּבְ

ִתיָתָא ִּפּקוָדא ׁשְ ל ַיד, הּּ ִּאיִהי ְתִפָלה ׁשֶ ָמאָלא, ּ ְדרֹוָעא ׂשְ ְטָרא ִדְגבוָרה ה. ּבִ ּוִמּסִ ּ ָהה' ּ ֶתר , ְּדַיד ּכֵ ִמּכֶ
ְּוַעד ְגבוָרה א ְדַעמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ְסִפיָראן' ה, ּ ְּוִאיּנון ְתִפיִלין ְדֵריׁשָ ּ ּ ּ ּּ ר ְתַלת ְרצועֹות. ּּ ְּוִאיִהי ֶקׁשֶ ּ ,

ְּדִאיּנון ֶנַצח הֹו   .ד ְיסֹודּ

ִביָעָאה ְּוִאיִהי ִפּקוָדא ׁשְ ִליל ְתֵכֶלת ְוָלָבן, ִמְצַות ִציִצית, ּ נוָרא. ִּדיָנא ְוַרֲחֵמי, ּּכָ א ִחָווָרא ָלא , ּּבְ ֶּאׁשָ ּ
ֵצי, ְּתֵכָלא. ָאִכיל ָמאָלא, ִּחָוור ִמיִמיָנא. ּ ַוֹתאַכל ֶאת ָהעֹוָלה)מלכים א יח(, ָאִכיל ְוׁשָ ְּתֵכֶלת ִמׂשְ ּוָדא ַּעמ, ּ

ין ַתְרַווְייהו, ְּדֶאְמָצִעיָתא ִּיחוד ּבֵ ִגין ָדא אֹוְקמוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין. ָירֹוק, ּּ ּּבְ ַמע , ּ ֵמֵאיָמַתי קֹוִרין ֶאת ׁשְ
ין ְתֵכֶלת ְלָלָבן יר ּבֵ ַיּכִ ְחִרין ִמׁשֶ ׁשַ ּּבְ ת ִציִצית. ּּ ינו ָפָרׁשַ ּוְבִגין ָדא ַתּקִ ּּ ּ ִיחוָדא, ּ ְּלִמְקֵרי ָלה ּבְ ּ.  

ְּוִאיִהי ִפּקוָדא ְתִמיָנָאה ִכיְנָתא ִאְתְקִריַאת ְמזוָזה. ְּמזוָזה, ּּ ּׁשְ ְטָרא ְדַעמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ּ ִּמּסִ ּ ְּדַאְתָוון , ּּ
ְטָרא ְדַצִדיק. ד''ַּדְידֹוָ ּוִמּסִ ַדי, ָּרָזא ִדְבִרית, ּ א. ִּאְתְקֵרי ׁשַ ַדי חֹוָתָמא ְדַמְלּכָ ּׁשַ ד, ּ ְּדִאיהו ְידֹוָ ּ.  

יָעָאה ִּפּקוָדא ְתׁשִ ִרית, ּּ ִכיְנָתא ִאְתְקִריַאת אֹות ּבְ ְטָרא ְדַצִדיק ְיסֹוד עֹוָלם, ּׁשְ ִּמּסִ  ֹזאת )בראשית ט(. ּ
ִרית יִני)שמות לא(. אֹות ַהּבְ ַּעמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא,  ּבֵ ּ ָרֵאל, ּ ֵני ִיׂשְ ָּדא ַצִדיק, אֹות. ֶנַצח הֹוד, ּוֵבין ּבְ , ִהיא. ּ

ִכי ַמִים. ְּנָתאָּדא ׁשְ ה ְיָי ֶאת ַהׁשָ ת ָיִמים ָעׂשָ ׁשֶ י ׁשֵ ֶתר ַעד ַעמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ּּכִ ִּמּכֶ ּ ָכל . ּ ית ּבְ ְּדֵלית ׁשִ
ְטָרא ְדָאת ו, ֲאָתר ֶּאָלא ִמּסִ ִביִעי. 'ּ ְטָרא ְדָאת י, ְוֵלית ׁשְ ֶּאָלא ִמּסִ יה ָחְכָמה ִעָלָאה', ּ ֲּעָטָרה ַעל ֵריׁשֵ ּ .

ָּמה ַתָתָאהָחְכ. ּאֹות הוא   .אֹות ִהיא, ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]59דף [ -ּ

ינו ְלִמְגַזר ִלְתַמְנָיא ְּדִאיּנון ח, ְּוַתּקִ הֹון י. ִמן ָחְכָמה ַעד ְיסֹוד', ּ ָלא ּבְ ְּלַסְלָקא ָלה ַעד , ְזֵעיָרא' ְלַקּבְ ּ
ֶתר יהֹון, ּכֶ ָמָנא ְדַעְפָרא. ְלֶמֱהִוי ֲעָטָרה ַעל ֵראׁשֵ ווָיא ַלָעְרָלה ּבְ ינו ְלׁשָ ְּוַתּקִ ּ ּ  ְוָנָחׁש )ישעיה סה(ֵּיים ְלַק, ּ

  .ָעָפר ַלְחמֹו

יָרָאה ִּפּקוָדא ֲעׁשִ ת)שמות לא(, ּ ּבָ ָרֵאל ֶאת ַהׁשַ ֵני ִיׂשְ ְמרו ּבְ ּ ְוׁשָ ת. ּ ּבָ ִכיְנָתא ִאְתְקִריַאת ׁשַ ְטָרא , ּׁשְ ִמּסִ
ִּדְתַלת ַדְרִגין ִעָלִאין ְדִאיּנון ש ּ ּ ּּ ְתִרין' ג', ּ ֶתר: ּכִ תְוִא. ּוִביָנה, ָחְכָמה, ּכֶ ית יֹוִמין. ְרִביָעָאה לֹון, יִהי ּבַ , ׁשִ

ה ְמָלאָכה, ֵמֶחֶסד ַעד ְיסֹוד הֹון ַתֲעׂשֶ ִגין ְדִבְנָייָנא ַמְתִחיל ֵמֶחֶסד, ּּבְ  )תהלים פט(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּּבְ
ֶנה יָנה וְלֵעיָלא. עֹוָלם ֶחֶסד ִיּבָ ֲּאָבל ִמּבִ ִביָתה ְלָכ, ּ ִּאיִהי ְמנוָחה ְוֹעֶנג וׁשְ   .ל עֹוָבָדאּ

ִּפּקוָדא ַחד ָסר ֲחִרית ִמְנָחה ַעְרִבית, ּ ְטָרא ִדְתַלת ֲאָבָהן, ִּאיִהי ִאְתְקִריַאת ְצלֹוָתא ְדׁשַ ְוִאיִהי , ִּמּסִ
ְּתִפַלת ּכָ ל, ה''ּל ֶפ''ּ ֶּאָלא ַצִדיק ִדְכִתיב, ֵלית ּכָ ּ ּ ַמִים וָבָאֶרץ)דברי הימים א כט(, ּ ׁשָ י ֹכל ּבַ ְּוִתְרֵגם , ּ ּכִ

ן עוִזיֵאליֹו ַמָייא וְבַאְרָעא, ָּנָתן ּבֶ ׁשְ ְּדָאִחיד ּבִ ן ִמיָלה''ֶּפ. ּּ ּבַ חוׁשְ יה ִמְתַיֲחִדין ְדַכר . ּה ּכְ ִרית ּבֵ ּוַמה ּבְ ּ ּ
א ִדְלַתָתא ְּונוְקּבָ ּ ּ ְיסֹוד, ּ ִּמְתַייֵחד ָחָתן ְוַכָלה ִדְלֵעיָלא, ּאוף ּבַ ִליל ַח, ּּ ְרָכאן''ּהוא ַחי ָעְלִמין ּכָ ָדא ֲה, י ּבִ

ָרכֹות ְלֹראׁש ַצִדיק)משלי י(, ּהוא ִדְכִתיב   .ּ ּבְ

  ב''ז ע'' רנדף
ּוְבִגין ָדא ם, ּ ׁשֵ ָברוך ְוָכל ַהזֹוֵקף זֹוֵקף ּבַ ל ַהּכֹוֵרַע ּכֹוֵרַע ּבְ ּּכָ ּ ְ ִכיְנָתא. ּ ָּדא ׁשְ ם ַדְידֹוָ, ּ ׁשֵ יה ָצִריך , ד''ּּבְ ְּבֵ ּ

ִכיְנָתא ַּהִהיא ְדִאְתַמר ּבָ. ְּלַזְקָפא ׁשְ ָרֵאל) ב''ז ע''דף רנ( ָנְפָלה ֹלא תֹוִסיף )עמוס ה(, ּהּ תוַלת ִיׂשְ ּקום ּבְ ּ ,
ַּעל ְיֵדי ַדְרָגא ַאֲחָרא ּוְבִגין ָדא , ּ ת ָדִוד ַהּנֹוֶפֶלת)עמוס ט(ּ יֹום ַההוא ָאִקים ֶאת ֻסּכַ ּ ּבַ ַּההוא ְדִאְתַמר . ּ ּ ּ

יה פוִפים'' ְידֹוָ)תהלים קמו(, ּּבֵ   .ּד זֹוֵקף ּכְ

ִּפּקו ִּאיִהי ִאְתְקִריַאת ַחג ַהַמצֹות, ָּדא ְתֵריָסרּ בועֹות, ּ ְּוַחג ַהׁשָ ּכֹות, ּ ְטָרא ְדג, ְוַחג ַהּסֻ . ֲאָבָהן' ִּמּסִ
ְטָרא ִדיָלה ָנה ִמּסִ ּוֹראׁש ַהׁשָ ּ ִּדיָנא ְדַמְלכוָתא ִדיָנא, ּ ּ ּ ֶּפַסח ְדרֹוָעא ְיִמיָנא, ְּוִאית ְדֵייָמא. ּ בועֹות. ּ ַּמַתן , ּׁשָ

ָרא, ּתֹוָרה ַמְדּבְ ְּדִאיהו ְמָמָנא ָעֵליה ׁשֹור, ְּדִאְתְייִהיַבת ּבְ ּ ְטָרא ִדְגבוָרה, ּ ִּמּסִ  ְוַיֲעֹקב )בראשית לג(ֻסּכֹות . ּ
  .ָנַסע ֻסּכֹוָתה

ִּפּקוָדא ְתֵליַסר ַמע, ּּ ָכל ִמיֵני ָחְכמֹות, ְּוִאית ְלִמְנַדע. ְקִריַאת ׁשְ ְּדִאיהו ִאְתְקֵרי ָחָכם ּבְ ָכל , ּוֵמִבין. ּ ּבְ
ִּמיֵני ְתבונֹות ָכל ִמיֵני ֲחָסִדים, ְוָחִסיד. ּ ָכל ִמיֵני ְגבורֹות, ְוִגּבֹור. ּבְ ּּבְ ָכל ִמיֵני ֵעצֹות, ְויֹוֵעץ. ּ , ְּוַצִדיק. ּבְ

ָכל ִמיֵני ְצָדקֹות ָכל ִמיֵני ַמְלכות, ְָוֶמֶלך. ּבְ ּוְבָכל ִאֵלין .  ֵאין ֵחֶקר)א כתר''ס(ַעד . ַעד ֵאין סֹוף. ּּבְ ַּדְרִגיןּ ּ ,
ַחד ִאְקֵרי ַרֲחָמן ּוְבַחד ִאְקֵרי ַדָיין. ּבְ ּ ַכָמה ַדְרִגין. ּ ְּוָהִכי ּבְ ּנוי ִאית. ַעד ֵאין סֹוף, ּּ ין ַרֲחָמן , ִּאי ָהִכי ׁשִ ּבֵ

ְּלַדָיין ֶּאָלא קֹוֶדם ְדָבָרא ָעְלָמא. ּ ָכל ִאֵלין ַדְרִגין, ּ ִּאְתְקֵרי הוא ּבְ ּ ְרָיין ַדֲה, ּּ ם ּבִ וֹו ֲעִתיִדין ַּעל ׁשֵ
ְראֹות ְרָיין ְדָעְלָמא, ְלִהּבָ ְּדִאי ָלאו ּבִ ֲּאַמאי ִאְתְקֵרי ַרחום ַדָיין, ּ ּ ְרָיין ַדֲעִתיִדין, ּ ם ּבִ ֶּאָלא ַעל ׁשֵ ּ.  

ּוְבִגין ָדא ָמָהן, ּ ל ׁשְ ּנוִיין ִדיֵליה, ּכָ ִּאיּנון ּכִ ּ ּ ם עֹוָבִדין ִדיֵליה. ּ ַּעל ׁשֵ ַגְווָנא ָדא. ּ ָרא ִנ, ּּכְ ְמָתאּבָ , ׁשְ
ִדיוְקָנא ִדיֵליה ּּבְ ּ ּ ם ְפעולֹות ִדיָלה, ּ ְּדִאְתְקִריַאת ַעל ׁשֵ ּ ּ ָכל ֵאֶבר ְוֵאֶבר ְדגוָפא, ּּ ּּבְ ְּדִאְתְקֵרי ָעְלָמא , ּ

ַגְווָנא ְדָמאֵרי ָעְלָמא. ְזֵעיָרא ְרָיין, ּּכְ ָכל ּבִ ּוְבָכל ָדָרא. ִאְתְנִהיג ּבְ פום עֹוָבדֹוי, ּ ְמָתא. ּּכְ ך ִנׁשְ פום , ְּכַ ּּכְ
יה ִפּקוָדא. ּעֹוָבדֹוי ְדָכל ֵאֶבר ְוֵאֶבר ַּההוא ֵאֶבר ְדָעִביד ּבֵ ּ ּ ְמָתא, ּּ א , ִאְתְקֵרי ִנׁשְ י ֶחְמָלה ְוִחְסָדא ִחּנָ ְּלַגּבֵ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגלו, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]60דף [ -ָתא ּבְ

יה ֲעֵביָרה. ְוַרֲחֵמי ּוְבַההוא ֵאֶבר ְדָעִביד ּבֵ ּ ּ י, ּ ְמָתא ְלַגּבֵ ל ְלַבר ִמן ֲאָב. ִּדיָנא ְוֵחיָמה ָוָכַעס, ִאְתְקֵרי ִנׁשְ
ּגוָפא   .ּאֹו ַאְכָזִריות, ְּלַמאן ְתֵהא ֶחְמָלה, ּ

ְרָיין ִדיֵליה, ֹּקֶדם ְדָבָרא ָעְלָמא, ּאוף ָהִכי ָמאֵרי ָעְלָמא ּוָבָרא ּבִ ּ ְּלַמאן ִאְתְקֵרי ַרחום ְוַחּנון אֹו ַדָיין, ּ ּ ּ ּ .
ָמָהן ִדיֵליה ל ׁשְ ֶּאָלא ּכָ ּ ּנוִיין, ּ ִּאיּנון ּכִ הֹוןְוָלא ִאְתְק, ּ ְרָיין ְדָעְלָמא, ֵרי ּבְ ם ּבִ ֶּאָלא ַעל ׁשֵ ּוְבִגין ָדא, ּ ד , ּ ּכַ
ָּמאֵרי ָדָרא ִאיּנון ָטִבין ְייהו, ּ ִּאיהו ִאְתְקֵרי ְלַגּבַ ִמַדת ַרֲחִמים''ְיהֹוָ, ּ ְּוַכד ָמאֵרי ָדָרא ִאיּנון ַחָייִבין. ה ּבְ ּ ּ ,

ִמַדת ַהִדין''ִאְתְקֵרי ֲאֹדָנ ר ָנׁש,ְּלָכל ָדָרא. ּי ּבְ פום ִמָדה ִדיֵליה, ּ וְלָכל ּבַ ּּכְ ּ ּ ֲּאָבל ָלאו ְדִאית ֵליה ִמָדה . ּ ּ ּ
ם ְיִדיַע   .ְוָלא ׁשֵ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]61דף [ -ּ

 ] בשנה332יום [סדר הלימוד ליום ז אלול 
ַגְווָנא ִדְסִפיָראן ם ְיִדיַע, ּּכְ ְּדָכל ְסִפיָרה ִאית ָלה ׁשֵ ּוִמָדה, ּ ּוְגבול, ּ ּוְתחום, ּ ָמָהן. ּ ּוְבִאֵלין ׁשְ  ָמאֵרי ּ
ט ָּעְלָמא ִאיהו ִאְתְפׁשַ ּ הֹון, ּ הֹון, ְְוַאְמִליך ּבְ הֹון, ְוִאְתְקֵרי ּבְ י ּבְ ּסֵ הֹון, ְוִאְתּכַ י ֵאָבִרים , ְוָדר ּבְ ְמָתא ְלַגּבֵ ִנׁשְ ּכְ

ְּדגוָפא ם ְיִדיַע ְוָלא ֲאָתר ְיִדיַע, ּוַמה ִרּבֹון ָעְלִמין. ּ ָכל ִסְטָרא ׁשוְל, ֵּלית ֵליה ׁשֵ ֶּאָלא ּבְ ָּטנוֵתיהּ ּאוף ָהִכי . ּ
ם ְיִדיַע ְמָתא ׁשֵ ָכל ְסָטר ׁשוְלָטנוֵתיה, ְוָלא ֲאָתר ְיִדיַע, ֵּלית ָלה ְלִנׁשְ ָכל גוָפא ֶאָלא ּבְ ּּבְ ּ ּ ּּ ְוֵלית ֵאֶבר , ּ

ה ָּפנוי ִמּנָ ּ ּ.  

ּוְבִגין ָדא ַחד ֲאָתר, ּ ָמא ָלה ּבְ ֵּלית ְלַרׁשְ ְּדִאי ָלאו ָהא ָחֵסר ׁשוְלָטנוָתא ּבִ, ּ ּ ַאר ֵאָבִריםּ ְוָלא . ׁשְ
ָמא ַחד ׁשְ ְתֵרין, ְּלִאְתְקֵרי ָלה ּבִ ג, אֹו ּבִ יָנה. 'אֹו ּבְ ְּוִאית ָלה ַדַעת, ְּלֵמיָמר ְדִאיִהי ָחְכָמה ִמּבִ . ְּוָלא ַיִתיר, ּ

ַאר ַדְרִגין, ְּדִאי ָעִביד ָהִכי ָּהא ָחֵסר ָלה ִמׁשְ ּּ ּ.  

ן ְלָמאֵרי ָעְלָמא ּכֵ ל ׁשֶ ֲאָתר ְיִדיַעְּדֵלית ְלַרׁשְ, ּכָ ָמָהן, ָּמא ֵליה ּבַ ׁשְ ָאה , ּאֹו ְלִאְתְקֵרי ֵליה ּבִ ּנָ אֹו ְלׁשַ
הֹון ְבָתא)א לשלשא''ס(אֹו , ֵּליה ּבְ גֹון ַדְרָגא ְדֶמְרּכַ ְלָטָאה ֵליה ּכְ ּ ְלׁשַ ּּ ּ ּ ֵלׁשו, ּ ה ְלך ְיׁשַ ה ְקדוׁשָ ְּדִאְתַמר ּבָ ּ ּ ּּ ָ ּ ּ ,

בֹות ִד ְּדָכל ַדְרִגין ְדָכל ַמְרּכְ ּ ּ ים, ּיֵליהּּ ִּאיּנון ְמׁשוָלׁשִ ּ ָבה, ּ גֹון ָהָאבֹות ֵהן ֵהן ַהֶמְרּכָ ְּדִאיּנון ְדמות ַאְרֵיה , ּּכְ ּ ּ ּ
ר ָבה ְלָאָדם, ׁשֹור ֶנׁשֶ ְּדִאיּנון ֶמְרּכָ ְּדִאְתַמר ָעֵליה. ּ ּ וְדמות ְפֵניֶהם ְפֵני ָאָדם)יחזקאל א(, ּּ ּ ּ ְטָרא . ּ ּוִמּסִ

א ְּדנוְקּבָ ְלִט, ּ ְייהו, ין ַעל ָאָדםִּאיּנון ׁשַ ָבה ְלַגּבַ א ִאיִהי ֶמְרּכָ ְּונוְקּבָ ּוְבִגין ָדא ִאְתַמר ָעָלה. ּ ּ ה ְלך , ּּ ְָקדוׁשָ ּ ּ
ֵלׁשו ְּיׁשַ ּ.  

ְּדִאיּנון ַאְנִפין ְדֵחיָון, ְואֹוף ָהִכי ַאְתָוון ּ ין, ּּ ְּמׁשוָלׁשִ ַגְווָנא ָדא, ּ , ְרִביָעָאה' ה. י''וה. י''הו. ו''יד: ּּכְ
ה ְּקדוׁשָ ֵלׁשוּ ּ ְלך ְיׁשַ ּ ָלִמים ְדֻכְלהו. ָ ִּאיִהי ׁשְ ם ְידֹוָ, ּּ ֻכְלהו ׁשֵ ְלָמא ּבְ ְּלַאׁשְ ֲּאָבל ְלָמאֵריה ְדֹכָלא. ד''ּ ּ ֵלית , ּ

ָמָהן ׁשְ יה ּבִ א ּבֵ ְלׁשָ ְּלׁשַ ַאְתָוון, ּ ָמָהן, ְוָלא ּבְ ָכל ׁשְ ֶּאָלא ִאיהו ִאְתְקֵרי ּבְ ם ְיִדיַע, ּ ם . ְּוֵלית ֵליה ׁשֵ ְוָכל ׁשֵ
ם ַאְסִהיד ָעֵליהְו ל ָעְלִמין, ּׁשֵ ְּדִאיהו ֲאדֹון ּכָ   .ַּאְסִהיד ָעֵליה ֲאֹדָני. ּ

ר ָנׁש ְּוֵלית ְדַיְדִעין ְדִאית ּבַ ר ָעְלִמין' ְּדָיִרית ג, ּ  ְלַהְנִחיל )משלי ח(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ֵמָאה ְוֶעׂשֶ
פום ַדְרָגא ִדיֵליה. אֹוֲהַבי ֶיׁש ּּכְ ּ ּ ר ָנׁש ְדָלא ָיִרית ֶאָלא . ְּוָדא ָחְכָמה ִעָלָאה. ֵיׁש ֵמַאִיןְּדִאְתְקֵרי , ּּ ְּוִאית ּבַ ּ
פום ַדְרָגא ִדיֵליה, ָעְלָמא ַחד ּּכְ ּ ּ ָמה ְדאֹוְקמוָה, ּּ ּּכְ ְפֵני ַעְצמֹו, ּ ל ַצִדיק ְוַצִדיק ֵיׁש לֹו עֹוָלם ּבִ ּּכָ ְוָהִכי ָיִרית . ּ

ָרֵאל ר ָנׁש ִמִיׂשְ ל ּבַ פו, ָעְלִמין ּכָ ּם ַדְרָגא ִדיֵליה ְלֵעיָלאּּכְ ּ ּ ָמא ֵליה , ֲאָבל ְלָמאֵרי ָעְלָמא. ּּ ֵּלית ְלַרׁשְ
ן ּבָ חוׁשְ ל ָעְלִמין, ָּעְלִמין ּבְ   .ּי ָקא ָסִהיד ָעֵליה''ְוֲאֹדָנ, ֶּאָלא ֲאדֹון ּכָ

ל ֲהָוָיין, ה''ּאוף ָהִכי ְיהֹוָ יה ַתְלָייא ּכָ ִּמּנֵ ְּוִאיהו ְוָכל ֲהָוָיין ִדיֵליה, ּ ּ ְּדִאיהו , ֲהִדין ַעל ָמאֵרי ָעְלָמאָס, ּ ּ
ל ֲהָוָיין ל ֲהָוָיה. ֲהָוה ֹקֶדם ּכָ תֹוך ּכָ ְְוִאיהו ּבְ ל ֲהָוָיה. ּ ְּדָסֲהִדין ַהָוָיין ָעֵליה, ְוָדא ָרָזא. ְּוִאיהו ְלַאַחר ּכָ ּ ,

ה, ָהָיה   .ְוִיְהֶיה, הֹוְ

  א''ח ע'' רנדף
ִהפוך ַאְתָוון ֲאֹדָנ, ִּדיָנא ְּבְ ּ ּין ָדא ָאְמרו ַרּבֹוֵתינו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכהּוְבִג. י''ּ ּ ִּדיָנא ְדַמְלכוָתא ִדיָנא, ּ ּ ּ ם . ּ ׁשֵ

ּל ָסִהיד ַעל ָמאֵרי ְדֹכָלא''ֵא ם, ּ ְרָיין. ַּוֲהָוָיה ְוַדְרָגא, ְּדֵלית ְיכֹוֶלת ְלָכל ׁשֵ ַאר ּבִ ן ִלׁשְ ּכֵ ל ׁשֶ ָּפחות , ּכָ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגלו, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]62דף [ -ָתא ּבְ

יה ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ִּמּנֵ ּ ָלא )דניאל ד(, ּ ַמָיא ְוגֹו) א''ח ע''דף רנ( ּכְ ֵחיל ׁשְ יד ּבְ ֵיה ָעּבֵ יָבין וְכִמְצּבְ ֲּחׁשִ ּ' .
ָּסִעיד ַעל ֱאָלהות ִדיֵליה, ם''ֱאֹלִהי ּ ְּדִאיהו ֱאֹלִהי, ּ ְּוִאיהו ֱאלֹוַה ַעל ּכָֹלא, ם ִואלֵהי ָהֱאֹלִהים''ּ ּ ְוֵלית , ּ

ֱּאלֹוַה ָעֵליה ִד, ת''ְצָבאֹו. ּ ַמָיא, ְכִתיבָּסִהיד ָעֵליה ּכְ ֵחיל ׁשְ ֵייה ָעִביד ּבְ ּוְכִמְצּבְ ַד. ּ ְּדַכד , ָּסִהיד ָעֵליה, י''ּׁשַ
ְתחוֵמיה ִּאיהו ָאַמר ְלעֹוָלם ַדי ָעַמד ּבִ ּ ּ ט ַיִתיר, ּ ְּוָלא ִאְתְפׁשָ ּ א. ּ ְּואוף ְלַמָיא ְורוָחא ְוֶאׁשָ ּ ּּ.  

ל ֲהָוָיה, ְואֹוף ָהִכי ם, ּכָ ּד ֲהָוה ִאיהו ָיִחיד קֹוֶדם ְדָבָרא ָעְלָמאְּדַכ. ָּסֲהִדין ָעֵליה, ְוׁשֵ ֲאַמאי ֲהָוה , ּ
ָמָהן ִאֵלין ׁשְ ִּאיהו ָצִריך ְלִאְתְקֵרי ּבִ ְ ּנוִיין, ּ ַאר ּכִ ׁשְ גֹון , ּאֹו ּבִ ּ ַרחום ְוַחּנון ֶאֶרך ַאַפִים ְוגֹו)שמות לד(ּכְ ְ ּ ּ ,'

ַּדָיין ַאִמיץ ָחָזק ּ ָמָהן . ּ ָכל ִאיּנון ׁשְ ְּוַסִגיִאין ּבְ ל ָעְלִמין וִבְרָיין ִדְלהֹון, ְּוִכּנוִייןּ ם ּכָ ִּאְתְקֵרי ַעל ׁשֵ ְלַאֲחָזָאה , ּ
ּׁשוְלָטנוֵתיה ָעַלְייהו ּ ּ ּ.  

ְמָתא ּ ַעל ׁשוְלָטנוָתא ְדָכל ֵאָבִרים ְדגוָפא)א''ד ע''תיקונין כ(, ּאוף ָהִכי ִנׁשְ ּ ּ ּ יה, ּ ַּאְמִתיל ָלה ְלַגּבֵ ּ ָלאו . ּ
ְּדִאיִהי ַאְדְמָיא ֵליה ַעְצָמהּ ָרא ָלה, ּ ִאיִהי ּבְ ְּדהוא ּבָ ּ ְּוֵלית ֵליה ֱאלֹוַה ָעֵליה ְדָבָרא ֵליה, ּ ּ ּ ְמָתא , ְועֹוד. ּ ִנׁשְ

ּנוִיים וִמְקִרים ְוִסּבֹות ָמה ׁשִ ִּאית ָלה ּכַ ּ ְּדִאְתְקִריאו ָלה, ּ ּ ַּמה ְדָלאו ָהִכי ְלָמאֵרי ּכָֹלא. ּ ּוְבִגין ָדא ִהיא . ּ ּ
ְלָטנו ׁשָ ל ֵאָבֵרי גוָפאַּאְדְמָיא ּבְ ָּתא ִדיָלה ַעל ּכָ ּ ִמָלה ַאֲחָרא, ּּ   .ֲּאָבל ָלא ּבְ

ָרֵאל)דברים ו(, ְועֹוד ַמע ִיׂשְ ם ע,  ׁשְ ִתי' ׁשֵ ִתי''ִמן ֶאָח' ד, ַרּבָ ין ׁשֵ, ד''ַּהְיינו ֵע, ד ַרּבָ ַמע''ּבֵ , ם ִמן ׁשְ
ֶכם)שמואל א יב(. ד''ח ִמן ֶאָח''א ל ֶאָחד ְו.  ֵעד ְיָי ּבָ עֹוָלםְוַעל ּכָ ן ָאַמר . ֶּאָחד ִדְמַיֵחד אֹותֹו ּבָ ְוַעל ּכֵ

ְיָי)תהלים קד(, ָּדִוד ַמח ּבַ ַמע'' ש)ב''ו ע''עיין לעיל רל(,  ָאֹנִכי ֶאׂשְ ַמח, ד''ח ִמן ֶאָח''א, מ ִמן ׁשְ   .ֲהֵרי ֶאׂשְ

ִתי' ד. ְועֹוד ֵתי ְתִפיִלין' ד, ַרּבָ ּּבָ ּ ה, ח''ְּדָמַנח ְלהֹון א, ּ יה, ּוְּוִאְתֲעָטר ּבְ ְּוִאיּנון ְפֵאר ַעל ֵריׁשֵ ְּוִאיּנון . ּּ
ַרָתא', ֲעָטָרא ַעל ה' י, )ו''א יהה''ס(ה ''יהו ְּדִאיִהי ּבְ ָחְכָמה ָיַסד ָאֶרץ'' ְידֹוָ)משלי ג(ְּוַהְיינו , ּ א , ד ּבְ ַאּבָ

ַרָתא ִּאָמא ִעָלָאה', ה. ָּיַסד ּבְ ָרא', ֲעָטָרה ַעל ו, ּ ְּדִאיהו ּבְ ְתבוָנה)שלי גמ(ְּוַהְיינו , ּ ַמִים ּבִ ִאָמא . ּ ּכֹוֵנן ׁשָ ּּבְ
ָרא ִתָיה. ּכֹוֵנן ּבְ א ֵאין ּבֹו ֹלא ֲאִכיָלה ְוֹלא ׁשְ ְּוַהאי ִאיהו ְדעֹוָלם ַהּבָ ּ ִבים ְוַעְטרֹוֵתיֶהם , ּ ֶּאָלא ַצִדיִקים יֹוׁשְ ּ
יֶהם ָראׁשֵ   .ּבְ

ל ַיד ּוְבַרָתא ִאיִהי ְתִפָלה ׁשֶ ּ ּ ָה, ּ ר ִדי' י. ה''ּכֵ ִּעָלָאה ִאיָמא' ה. ֵּליהֶּקׁשֶ א ַעל ֹראׁש , ּ ְּתִפִלין ְדֵריׁשָ ּ ּ
ְּתִפִלין ִדיֵליה. ִּתְפֶאֶרת ּ ּ ֵסֶדר ְידֹוָ, ּ ְּדִאיהו ַקֶדׁש ִלי, ד''ּכְ ּ י ְיִבֲאך. ּ ַמע. ְָוָהָיה ּכִ מֹוַע. ׁשְ ֲאָבל . ְוָהָיה ִאם ׁשָ

ָעְלָמא ְדָאֵתי ֶאְמַצע, ּּבְ ְּדִאיּנון ה, ֲהָויֹות ּבְ ּ וְבִגין ָדא ָאַמר ַהָנִביא.'ה' ּ ֹזאת ִי)ירמיה ט(, ּ ְּתַהֵלל '' ּבְ
ל ְו''ִּמְתַהֵלל ַה''ַה ּכֵ י ֲאִני ְידֹוָ''ׂשְ ּוְבִגין ָדא אֹוְקמוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין. ד''ָידֹוַע אֹוִתי ּכִ ּ א , ּ ֵריׁשָ ְּדִאית ּבְ

ְּלָאָנָחא ְתֵרי זוֵגי ִדְתִפֵלי, ֲאָתר ּ ּ ּ ּין ִפקוִדיןְוָדא ָזֵכי ִלְתֵר. ּ ְּדאֹוְקמוָה ָעַלְייהו, ּ ּ ֵתי , ּ ל ָאָדם זֹוֶכה ִלׁשְ ֹּלא ּכָ
יָנה' ה. ָחְכָמה' י. ּׁשוְלָחנֹות ַּעמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא' ו. ּבִ ּ א' ה. ּ ַּמְלכות ַקִדיׁשָ ע . ּ ַאְרּבַ א ְדִאְתַעָטר ּבְ ֵּריׁשָ ּ

א ְדַאְסַחר לֹו, ַאְתָוון ֶתר ִריֲהָטא ְדֵריׁשָ ָּדא ּכֶ ּ י לֹון, ןּ ַמע. ְוַכּסֵ ִקיָלא , ַאֲהָבה ֶחֶסד ְקִריַאת ׁשְ ִּדׁשְ
ְּתִפִלין ֹעז. ְּדִאְתְייִהיַבת ִמיִמיָנא, ְלאֹוַרְייָתא ָמאָלא ִדְגבוָרה, ּ ִּמׂשְ ּ ַּעמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא. ּ ּ ִליל ּכָֹלא, ּ , ּּכָ

ְנֵפי ְדִמְצָוה ַדיְּמזוָזה ָרׁשִ. ְּתֵכֶלת ְוָלָבן, ֶנַצח ְוהֹוד, ּּכַ ִכיְנָתא ַתְרָעא ִדְמזוָזה. ַּצִדיק, ּים ׁשַ ּוׁשְ ּ ּּ ַער , ּ ֶּזה ַהׁשַ
  .ד''ַלְידֹוָ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]63דף [ -ּ

ְּתַלת ְרצועֹות' ְועֹוד ש ל ְתִפיִלין ֵמֲאחֹורֹוי' ד. ּ ר ׁשֶ ֶּקׁשֶ ר ִדְתִפִלין ְדָיד' י. ּ ֶּקׁשֶ ַד. ּּ ּוְבִגין ָדא ׁשַ ּ י ''ּ
ָייןָּפ' ְּדִאיִהי ד, ּד ִמְלגֹו''ְידֹוָ, ִּמְלַבר ין ֶרֶמז לד' דד. ְרׁשִ ֵתי ִדְתִפיִלין' ָראׁשִ ּּבָ ּ ַד, ּ ּי אֹות ִדיֵליה עֹוֶלה ''ּׁשַ ּ

  .ן''מטטרו

יָנה' ה. ָּחְכָמה ַקֶדׁש ִלי' י. ְועֹוד י ְיִביֲאך, ּבִ ַמע' ו. ְָוָהָיה ּכִ ית ֵתיִבין, ׁשְ ית ְסִפיָרן, ּׁשִ , ְרִמיָזא ְלׁשִ
ית ַעְנִפין ְדִאיָלָנא מֹוַע ַמְלכות' ה. ּל לֹון ִתְפֶאֶרתְּדָכַל, ּׁשִ א. ְּוָהָיה ִאם ׁשָ ִּאֵלין ִאיּנון ְדֵריׁשָ ּ ְּדִאיהו , ּ ּ

ֶתר ְלֶתך)שמואל א ב(', כ, ּכֶ י ֵאין ּבִ ְיָי ּכִ ָ ֵאין ָקדֹוׁש ּכַ ּ.  

ַדי ֵרי ִדְתִפִלין ִמְלַבר, ּׁשַ ָּרִמיז ְרצוֵעי וָבֵתי ְוִקׁשְ ּ ּ ּ ְמזוָזה. ּ ּאוף ָהִכי ּבַ ַד, ּד ִמְלגֹו''ְידֹוָ, ּּ , ּי ִמְלַבר''ּׁשַ
ין ִעם ד ע ָראׁשִ ר ְתִפִלין ֵמָאחֹור ד' ָרִמיז לד' ְּדַאְרּבַ ֵתי וְלֶקׁשֶ ּּבָ ּ פוָלה אוף ֲהִכי ש' ּ ּּכְ פוָלה' ּ ר ' י, ּּכְ ֶקׁשֶ

ָאה ד יָתא ֲחִמיׁשָ ָהה ְדִאיהו ּבֵ ְּדָיד ּכֵ ַד)'א י''ס(' ּ ּ ְדׁשַ ּי ִאיהו מֹוָחא דאוְקמוַה ''ּ ּ ּ ל ּ מֹוחֹו ׁשֶ ָמקֹום ׁשְ ָּעֵליה ּבַ ּ
ַד, ִתינֹוק רֹוֶפס ּבֹו ֵדי ִאמֹו ׁשַ ְּוָדא ִתינֹוק יֹוֵנק ִמׁשְ ּ ּ   .י''ּ

ְּתִפִלין ְדָמאֵרי ָעְלָמא ּ ֶתר, ּ ֶתר ְדָמאֵרי ָעְלָמא. ּכֶ ּוַמאי ִניהו ּכֶ ּ ְּדִאיהו. ד''ְידֹוָ. ּ יָנה' ה. ָחְכָמה' י: ּ ' ו. ּבִ
י. ִּתְפֶאֶרת ִליל ׁשִ ּוְבִגין ָדא . ַּמְלכות' ה. ת ְסִפיָריןּכָ ָרֵאל )שמואל ב ז(ּ ִיׂשְ ָ וִמי ְכַעְמך ּכְ ּ י ִמי )דברים ד(ּ  ּכִ

ר לֹו ֱאֹלִהים ְקרֹוִבים ֵאָליו ּגֹוי ָגדֹול ֲאׁשֶ ָכל ָקְרֵאנו ֵאָליו, ּ ְיָי ֱאֹלֵהינו ּבְ ּּכַ ע ְקָרֵאי. ּ יִמין , ַאְרּבַ ְלהו ְרׁשִ ּּכֻ ּ
כ ָנהי' י' ְּדִאיִהי י. 'י' י: 'כָּרָזא ְדָאת ', ּבְ ֶקל ַהּקֶֹדׁש)במדבר ז(, ִמן ְיֲאהדֹוָ ׁשֶ ף ּבְ ָרה ַהּכַ ָרה ַעׂשָ ' ּכ,  ַעׂשָ

ֶתר ר ְסִפיָראן, ִמן ּכֶ ִליָלא ֵמֶעׂשֶ ִליָלן ֵמֵעיָלא ְלַתָתא, ּכְ ּּכְ ר ְסִפיָראן ִמַתָתא ְלֵעיָלא, ּ ּוֵמֶעׂשֶ ּ ּ ּ.  

  ב''ח ע'' רנדף
ְּוִאֵלין ִאיּנון ָמִים)הלים קמחת(, ּ ר ֵמַעל ַהׁשָ ּ ְוַהַמִים ֲאׁשֶ ַּמִים ַתְחתֹוִנים ְנֵקבֹות, ַמִים ֶעְליֹוִנים ְזָכִרים, ּ ּ .

י ֲעִקיָבא ְלַתְלִמיָדיו ִיׁש ָטהֹור, ְּוָעַלְייהו ָאַמר ִרּבִ ַתִגיעו ְלַאְבֵני ׁשַ ׁשֶ ּּכְ ּ ַּאל ֹתאְמרו ַמִים ַמִים, ּ ָמא , ּ ׁשֶ
ַנְפׁשְ נו ּבְ ִּתְסַתּכְ ּ ָמָען. ֶכםּ ַמׁשְ ְּדָלאו ִאיּנון ַמִים ּכְ ֶּאָלא ִאיהו אֹור נֹוֵבַע. ּ ּוְבִגין ָדא. ּ ִּאְדמו ְלַמִים נֹוְבִעים, ּ ּ .

ְּוַהאי ְנהֹוָרא ֵלית ֵליה ְפָסק ּוִפרוד, ְּוֹלא ִקצוץ, ּ ֶתר. ּ ּוְבִגין ְדִאיּנון ִמּכֶ ּ ֵאין ָלֶהם סֹוף, ּ , ִאְתְקִריָאן ׁשֶ
  .)כ רעיא מהימנא''ע(.  ִאְתְקֵריְּדֶכֶתר ֵאין סֹוף

ם עֹוָלה ְלֵריַח ִניֹחַח ַלְיָי)ח''במדבר כ() ב''ח ע''דף רנ( א ֲחֵזי.  ְוִהְקַרְבּתֶ ִתיב, ּתָ ֶפַסח ּכְ , ּבְ
ה עֹוָלה ַלְיָי ם ִאּשֶׁ ה. ְוִהְקַרְבּתֶ ִתיב ִאּשֶׁ ּ ֶאָלא )דהא ביומא דא אשה לא כתיב ביה(, ְוָהָכא ָלא ּכְ

ם ָלה ְלחוָפה ִאיהו, ּיֹוָמא ָדא. ַמאי ַטְעָמא.  עֹוָלהְוִהְקַרְבּתֶ ּיֹוָמא ְדַעְייַלת ּכַ ּ ּּ ָרֵאל . ּ ְוִיׂשְ
ָּמנו יֹוִמין ְדַדְכיו ּ בוִעין. ּ יֹוִמין ְדַדְכיו, ּיֹוִמין ְוׁשָ ִלילו ְוָעאלו ּבְ ְּוִאְתּכְ ּ ּ ל . ּ ְוִהיא ַנְפַקת ִמּכָ

א יׁשָ ְּוַנְטַרת יֹוֵמי ַדְכיו , ִסְטָרא ּבִ ְדָקא ֲחֵזיּ תוָלה ָטִעים, ְּוָרָזא ָדא. ּּכַ א ַטַעם ּבְ . ַּמְלּכָ
ה יה ִאּשֶׁ ִתיב ּבֵ ך ָלא ּכְ ִגין ּכָ ּּבְ ָנא, ְ ּכְ ן, ְּדָהא ַאֲחָרא ָלא ָקִריב ְלַמׁשְ ּמָ . ְוָהא ִאְתְרַחק ִמּתַ

ים ָלאו ָהָכא ָרֵאל ְמַרֲחָק, ְּוָלאו ִאְצְטִריכו ְלָהָכא, ְּוַעל ָדא ִאּשִׁ ּן ִאיּנון ִמן ִסְטָרא ְוִיׂשְ
א יׁשָ א. )ואתכלילו ועאלו ביומין דדכיו, יומין ושבועין, ומנן יומין דדכיו(. ּבִ י ַאּבָ ֲעַדִיין , ָאַמר ִרּבִ

ח   .ְּצִריִכין ֲאָנן ְלִפְתָחא ָדא ְלִמְפּתַ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגלו, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]64דף [ -ָתא ּבְ

ְמעֹון י ׁשִ ַצלו ְלַמאן ְדָבָרא ָעְלָמא, ָאַמר ַרּבִ ֲּאִריִמית ְיַדי ּבְ ּ ָחן , אְּוָרָזא ָד, ּ ּכְ ַאׁשְ
ִסְפֵרי ַקְדָמֵאי ֶאְמָצִעיָתא, ּבְ ים ִאיּנון ּבְ ִסְטָרא ָדא וְבִסְטָרא ָדא, ִּאּשִׁ ְּוַאְתָיין ּבְ ּ קו , ּ ִּאַדּבְ

ִאיָלָנא ְדַדַעת טֹוב ָוָרע ָרע, ּּבְ ָקן ּבְ טֹוב, ִאַדּבְ ָקן ּבְ ך. ְוִאַדּבְ ְוְבִגין ּכָ ַאר יֹוִמין , ּ ׁשְ ּבִ
הו ִאּשֶׁ ִתיב ּבְ ָהֵני יֹוָמא. ה עֹוָלהּּכְ ְּדִאיָלָנא ְדַחֵיי ַקְייָמא, ֲאָבל ּבְ ּ ּ ֵלית , ְוָלא ַאֲחָרא, ּ

ה ן, ֲאָנן ְצִריִכין ְלִאּשֶׁ ּמָ ּיֹוָמא ְדִאיָלָנא ְדַחֵיי , ְּויֹוָמא ָדא. ְְוָלא ִאְצְטִריך ְלֶמֱהִוי ּתַ ּ ּ
ּוְבִגין ָדא. ְּוָלא ְדַדַעת טֹוב ָוָרע, ִּאיהו ה , ם עֹוָלה ְלֵריַח ִניֹחַח ַלְיָיְוִהְקַרְבּתֶ, ּ ְוָלא ִאׁשֶ

ַמר,  עֹוֶלה)א לשם''נ(ָלׁשֹון , ְועֹוָלה. ַלְיָי עֹוָלה ָמה ְדִאּתְ ַעְרָנא ִמֵלי ְדָפִרים , ּּכְ ְּוָהא ִאּתְ ּ
ָקר ֵני ּבָ ן, ּבְ ִביִעי)ט''במדבר כ(. ְּוָכל ַההוא ָקְרּבָ ַמר, ּ וַבֹחֶדׁש ַהּשְׁ ָמה ְדִאּתְ א ְדֹראׁש יֹוָמ, ּּכְ

ָנה ִּדיָנא ְדָכל ָעְלָמא, ַהּשָׁ יָפא, ּ ּקִ יֶתם עֹוָלה. ְוִדיָנא ַרְפָיא, ִּדיָנא ּתַ ם , ַוֲעׂשִ ְוִהְקַרְבּתֶ
ֵעי ֵליה ל יֹוִמין, ִּמּבָ ַאר ּכָ ׁשְ יֶתם, ּכִ יֹוָמא ָדא. ַמאי ַוֲעׂשִ ֶּאָלא ּבְ ה ִלי )בראשית כז(, ּ  ַוֲעׂשֵ

ִתיב ים ּכְ ָמה ַמְט. ַמְטַעּמִ ָהֵני יֹוֵמיּכַ ָרֵאל ּבְ יִלים ָעְבדו ִיׂשְ ים ְוַתְבׁשִ עֹוד , ַּעּמִ ּבְ
חֹוִבין ְדָעְלָמא א ּבְ ְפׁשָ ִּדְמַקְטְרָגא ָאִזיל ְלַפׁשְ ם. ּּ ִתיב ְוִהְקַרְבּתֶ ֶּאָלא , ְּוַעל ָדא ָלא ּכְ

יֶתם עֹוָלה ה עֹוָלה. ַוֲעׂשִ ַאר יֹוִמין. ְוָלא ִאּשֶׁ ָכל ׁשְ ה)יןא בקרבנ''ס(, ְוֵכן ּבְ ִתיב ִאּשֶׁ ,  ָלא ּכְ
ָכל ָהֵני יֹוֵמי ְּדֵלית לֹון חוָלָקא ּבְ ַהאי יֹוָמא. ּ ן ּבְ ּכֵ ל ׁשֶ ים , ּכָ ַּדֲאָנן ַעְבִדין ַמְטַעּמִ ּ

א ְדִסְטָרא ַאֲחָרא ָלא ַדְעּתָ יִלים ּבְ ְּוַתְבׁשִ ֵדר ֵליה ָלצוד ֵציָדה ְדחֹוִבין , ּ ְּדָהא ִיְצָחק ְמׁשַ ּ ּ ּ ּ
יהּו, ִּדְבֵני ָעְלָמא   .ְּלַאְייָתָאה ְלַגּבֵ

ּוְבעֹוד ְדִאיהו ָאִזיל ּ ִרְבָקה, ּ ָרֵאל ַנְטֵלי ֵעיָטא ּבְ ל ִאיּנון פוְלָחִנין, ִיׂשְ ְּוַעְבִדין ּכָ ל , ּּ ּכָ
ֵני ׁשֹוָפר ְוַתְקִעין ֵליה, ִּאיּנון ְצלֹוִתין ָעָרא ַרֲחֵמי, ְּמַזּמְ ִגין ְלַאּתְ , ְוָהא אֹוִקיְמָנא. ּבְ

ּתְּ ַוָי)בראשית כז( יָקא,  ֵמָרחֹוק)א דאכל''ס(ְּדָאֵתי , ֵּבא לֹו ַיִין ַוֵיׁשְ , ִּמּגֹו ֲאָתר ְדַחְמָרא ַעּתִ
ֵתי ְרָכאן. ְּוַחֵדי, ְּוַאְטִעים ֵליה. ְוׁשָ ה ּבִ ַכּמָ ך ְמָבֵרך ֵליה ּבְ ְּוַאַחר ּכַ ְ ר ַעל חֹובֹוי, ְ . ְוַאְעּבַ

ִתיב דֹוְ ַוְיִהי ַאך ָיצֹוא ָיָצא)בראשית כז(, ַמה ּכְ א ִמּצֵ ו ָאִחיו ּבָ ה ,  ַיֲעֹקב ְוֵעׂשָ ּמָ ָטִעין ִמּכַ
ַמר ָמה ְדִאּתְ   .ְּוָהא אֹוִקיְמָנא ִמָלה, ּטֹוֲעֵני ּכְ

ך ִאיהו יֹוָמא ִדיָבָבא ּוְבִגין ּכָ ּ ָנא ִאיהו עֹוָלה, ְּ ַמר, ַאִיל ֶאָחד. ְּוָקְרּבְ ָמה ְדִאּתְ , ּּכְ
ִגין ֵאילֹו ְדִיְצָחק ִעיר ִעִזי. ּּבְ ּוׂשְ , ּ ַאְנפֹוי)לתברא(ּׁשֹוַחד ְלַסָמֵאל ְלַכְפָרה , ּם ֶאָחד ְלַחָטאתּ

ַהאי יֹוָמא ֵכי ּבְ ְכָיה ְדִאיהו ּבָ ַההוא ּבִ ּּבְ ּ יָון ְדָחֵמי ְדָלא ִאְתָעִביד ְרעוֵתיה, ּ ּּכֵ ּ ּ ְוָהא , ּ
ָנא ַצד ֵציָדה ַמר. ְלַמּגָ ָמה ְדִאּתְ ַגְווָנא ָדא יֹוָמא ְדִכפוֵרי. ּּכְ ּּכְ ּ ת ְוָה, ּּ ָפָרׁשַ ִתיב ּבְ ּא ּכְ

ר יֹום ְוגֹו)ט''במדבר כ(. ֱאמֹור ה ָעׂשָ א ָפַתח. 'ּ וַבֲחִמּשָׁ י ַאּבָ יָבה )בראשית ח(, ִּרּבִ ַנח ַהּתֵ  ַוּתָ
ִביִעי ְוגֹו ֹחֶדׁש ַהּשְׁ א ֲחֵזי', ּבַ ל ָהֵני יֹוִמין, ּתָ ַנָייא, ּכָ א ַעל ּבְ ִגין ְדָלא , ַּאְזַלת ִאיּמָ ּּבְ

לֹוט ִסְטָר ָזָבא לֹון, ּא ַאֲחָרא ָעַלְייהוִיׁשְ ָנָהא. ּוְבִגין ְלׁשֵ ִזיבו ּבְ ּתְ יָון ְדִאׁשְ ּּכֵ ְוָהא ַיְתִבין , ּ
ּכֹות ּסֻ ְנטוָרא, ּבַ ִּמְתַנְטִרין ּבִ ְנָיָנא, יֹוָמא ַקְדָמָאה. ּ ָרֵאל, ְויֹוָמא ּתִ , ַּפְקַדת לֹון ְלִיׂשְ

י ַאר ַעּמִ ָמָנן ִדׁשְ ד ְסעוָדָתא ִלּמְ ְּלֶמְעּבַ ן, ןּ ּמָ ְרָיא ּתַ ִליָתָאה. ְוִאיִהי ָלא ׁשַ יֹוָמא ּתְ , ּבְ
ְּדִאיהו י ֵרי ָעַלְייהו, ז ַלֹחֶדׁש''ּ ִריַאת ְלִמׁשְ ֹחֶדׁש , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּׁשָ יָבה ּבַ ַנח ַהּתֵ ַוּתָ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]65דף [ -ּ

ר יֹום ַלֹחֶדׁש ַעל ָהֵרי ֲאָרָרט ְבָעה ָעׂשָ ׁשִ ִביִעי ּבְ ּטוִרין ְדָכל ְלָווִטין ו, ַהּשְׁ ּ ָראן ּ ְמָרִדין ׁשָ
ַגַווְייהו   .ּּבְ

  א''ט ע'' רנדף
י ֶאְלָעָזר ְרָיא ָעַלְייהו, ּיֹוָמא ַקְדָמָאה ְדַחג, ָאַמר ִרּבִ ְנָייָנא, ָּלא ׁשַ , ְוָלא יֹוָמא ּתִ
ִליָתָאה ְרָיא ָעַלְייהו, ֶּאָלא יֹוָמא ּתְ ְּדאֹוִסיף ְוָגַרע ׁשַ ִנין, אֹוִסיף ַאְתָוון, ּ . ְוָגַרע ָקְרּבְ

ר ְוגֹוִּד י ָעׂשָ ּתֵ יב ַעׁשְ ְנָייָנא , ְוָהִכי ִאְתֲחֵזי ְלַרע ַעִין. 'ְכּתִ ִגין ְדיֹוָמא ַקְדָמָאה ְויֹוָמא ּתִ ּּבְ
י ִעָדָאן לֹון, ֶּחְדָוה ִדְבָנָהא ְּוִאיּנון ְמַפְלּגֵ ִליָתָאה וְלָהְלָאה. ּ ִּמיֹוָמא ּתְ ְרָיא , ּ ְּדִאיִהי ׁשַ

ִתיב, ָּעַלְייהו יִרי )ת חבראשי(. ַמה ּכְ ֲעׂשִ יִרי ּבָ ִים ָהיו ָהלֹוך ְוָחסֹור ַעד ַהֹחֶדׁש ָהֲעׂשִ ְ ְוַהּמַ ּ
י ֶהָהִרים  ֶאָחד ַלֹחֶדׁש ִנְראו ָראׁשֵ ִים ָהיו ָהלֹוך ְוָחסֹור) א''ט ע''דף רנ(ּּבְ ְְוַהּמַ ִנין, ּ , ִּאֵלין ָקְרּבְ

ְּדַאְזִלין וִמְתַמֲעִטין ּוְכָמה ְדִאיּנון ִמְתַמֲעִטין. ּ ּ ִּכי ָנֵמי ִאְתְמַעט טוָבא ִדְלהֹוןָה, ּ ּ.  
ְמעֹון י ׁשִ א ֲחֵזי, ֶאְלָעָזר, ָאַמר ַרּבִ ִריאו ַמָייא ְלִאְתֲחָזָאה, ּתָ ְנָייָנא ׁשָ ִּמיֹוָמא ּתִ יָון , ּּ ּכֵ

ִריאו ַמִים ְּדׁשָ ִליָתָאה ִאיִהי ָשַרת ָעַלְייהו, ּ ִּמיֹוָמא ּתְ ְבָל, ּ ֵאי ְּוִאיּנון ַמִים ָלא ֲהוֹו ַיְדֵעי ּבַ
יִמין ָהָכא, )א בכולא''ס( ֲאָתר ְדִמעוָטא, ֲאַמאי ְרׁשִ ָרֵאל ָלא ֲהִוי ּבַ ְּדָהא טוָבא ְדִיׂשְ ּ ּ ּ ֶּאָלא , ּ

ֲאָתר ְדִרּבוָייא ּּבַ יִמין ָהָכא ִאְתַמֲעָטן. ּ ּוְבִגין ְדִאֵלין ַמִיין ִדְרׁשִ ּ ְמִעיָנן , ּּ ָאֵתי ְקָרא ְלַאׁשְ
יב ִים ִאיּנון ִד, ִּדְכּתִ ְּוַהּמַ יֹוֵמי ְדַחגּ ִנין, ְּיִדיָען ּבְ יִמין ּגֹו ָקְרּבְ ִּאיּנון ִדְרׁשִ ְּדִאיּנון טוֵרי , ּ ּ ּ
ָּהיו ָהלֹוך ְוָחסֹור טוָבא ִדְלהֹון, ְלָווִטין ּ יד ָעַלְייהו, ְּ ּוְנִגידו ְדַאְנּגִ ּ ּ ְָהיו ָהלֹוך ְוָחסֹור, ּ ּ ,

ּוְבִגין ְדִאיּנון ַמִים ִדְלהֹון הוא ּ ּ ּ ר טוָבא ִדְלהֹון, ָרן ַאְתָווןָלא ִאְתַחּבְ, ּ ְּדָלא ִיְתַחּבָ ּ ֶּאָלא , ּ
  .ְזֵעיר ְזֵעיר

ָרֵאל ִריך הוא, ֲאָבל ְלִיׂשְ א ּבְ קוְדׁשָ ְּדִאיּנון ּמְ ּ ּ ִתיב, ְּ י ְיָי ֹלא )תהלים לד(. ַמה ּכְ  ְודֹוְרׁשֵ
ל טֹוב יה ִדְקָרא. ַּיְחְסרו ּכָ ֵּריׁשֵ ִפיִרים ָרׁשו ְוָרֵעבו, ּ ּּכְ יןִּאֵלין , ּ ַאר ַעּמִ . ְּמָמָנן ִדׁשְ

י ְיָי ָרֵאל, ְודֹוְרׁשֵ ל טֹוב, ִּאֵלין ִיׂשְ ָלקו ְלֵעיָלא , ֹּלא ַיְחְסרו ּכָ ִּאֵלין ַאְזִלין ְוִאְסּתַ ּ ּּ
ך. ְּלֵעיָלא ְוְבִגין ּכָ ּטוָבא ִדְלהֹון ְדִאיּנון ַמִים, ּ ּ ּ ְָהיו ָהלֹוך ְוָחסֹור, ּ יִרי. ּ . ַעד ַהֹחֶדׁש ָהֲעׂשִ

ֵדין ְיֵמי ָהָרָעה ֲהוֹו, ָּדא ֵטֵבת ְקַפת, ְּדָהא ּכְ א , ְוִאְתֲעַרת ַהִהיא ָרָעה ְוִאְתּתַ ְּוַכָלה ַקִדיׁשָ ּ
א ְמׁשָ י ֶהָהִרים, ָלא ַאְנִהיַרת ִמּגֹו ׁשִ ֵדין ִנְראו ָראׁשֵ ִּאֵלין ִאיּנון ֲהֵרי ֲחׁשֹוָכא, ּּכְ ּטוִרין , ּ

ָקפו ִּדְלָווִטין ִאְתָחזון ְוִאְתּתְ ּ ָעְלָמאְוַעְבִד, ּ ין ּבְ יׁשִ   .ין ּבִ
יֹוִמין ִאֵלין ַהאי עֹוָלה, ּּבְ ה ּבְ ים ָאְכֵלי חוָלֵקיהֹון, ִאּשֶׁ ֵדין ָהֵני ִאּשִׁ ְּדָהא ּכְ ְבִעים . ּ ׁשִ

ָּפִרים ִאֵלין ְבִעים ְמָמָנן, ּ ין, ִּאיּנון ָלֳקֵבל ׁשִ ְבִעין ַעּמִ ְלטו ַעל ׁשִ ְּדׁשַ יֹוָמא . ּ ְּוַסְלִקין ּבְ
ָכל יֹוָמא ְויֹוָמאְוַנ, ַקְדָמָאה י ּבְ יֹוִמין ִדְלהֹון, ְחּתֵ ִחין ּבְ ְּוִאְקרון ָפִרים ְמַנּגְ  )חסר(, ֵאיִלם. ּּ
יָסר ָכל יֹוָמא ִאיּנון ָי, ַאְרּבֵ ֵרין ּבְ ִדיר. ה''ד ְיהֹוָ''ּּתְ ִליָטא ָעַלְייהו ּתָ ְּיָדא ְדׁשָ ָכל יֹוָמא , ּ ּבְ

ָנה. ְויֹוָמא ֵני ׁשָ   .ץ''ּ ִדְלהֹון ֵחִמְנָייָנא, ַאְמִרין ּבְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגלו, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]66דף [ -ָתא ּבְ

יָמא ִאי ָהִכי ְייהו, ְוִאי ּתֵ ִתיב, ִאין. ַּרע ַעִין ֲהִויָנן ְלַגּבַ ָחִלים )משלי כה(, ְּדָהא ּכְ י ּגֶ  ּכִ
ה חֹוֶתה ַעל ֹראׁשֹו ֶחְדָווָתא. ַאּתָ א, ֲּאָבל ֲאָנן ָלא ַיֲהֵביָנן ֶאָלא ּבְ ּתָ יֹוֵמי ׁשַ , ְּדֵלית ּבְ

ִאֵלין יֹוִמי, ֶחְדָווָתא א. ןּּכְ טוב ִלּבָ ּוְבִגין ַדֲאָנן ָיֲהִבין ּבְ ּ ּוְבֶחְדָווָתא ִדְרעוָתא, ּ ּ ְִאְתַהָפך , ּ ּ
יהֹון ָחִלים ַעל ֵריׁשֵ ְּדֶחְדְווָתא ִדיָלן, ּּגוְמִרין ְמַלֲהָטן, ָּעַלְייהו ּגֶ יׁש, ּ , ד''י. ַעְבֵדי לֹון ּבִ

ָנא ִדיְלהֹו. וחץ',  ע)'א ה''ס( ּבָ חוׁשְ ך ַסְלִקין ּבְ ּּכַ ּ ּ   .ןְ
יָמא ַמאן ָיִהיב ָלן ְלַאְקְרָבא ָעַלְייהו ְּוָכל ָדא ִאיּתֵ ל ָדא, ּ ָעאן ּכָ ִּדְלָמא ִאיּנון ָלא ּבָ ּ ּ .

ֶּאָלא ֵלית ֶחְדָווה ְלָכל ִאיּנון ְמָמָנן ָהֵני, ּ ָכל ִאיּנון ּתֹוִרים ֵאיִלים ְוִאְמִרין ּכְ ֲעָתא , ּּבְ ׁשַ ּבְ
ין ָרֵאל ַיֲהֵבי לֹון ְסעוְדּתִ ְּדִיׂשְ ל ָדא ָלא ִמְתַקְרבו ּכָֹלא. ּ ִאֵליןּ ְּוִעם ּכָ ּ א , ּ ֶּאָלא ְלקוְדׁשָ ּ ּ

ְלחֹודֹוי ִריך הוא ּבִ ּּבְ ן, ְ ּמָ ְּוִאיהו ָפִליג לֹון, ְּוִאיּנון ִמְתָקְרֵבי ּתַ ִתיב. ּ  )משלי כה(, ְּוַעל ָדא ּכְ
ִּאם ָרֵעב ׂשֹוַנֲאך ַהֲאִכיֵלהו ָלֶחם ִנין ְד, ָ ִּאֵלין ִאיּנון ָקְרּבְ ּ ֵקהו ָמִים. ָחגּ , ְּוִאם ָצֵמא ַהׁשְ

יֹוֵמי ְדָחג יִמין ָהָכא ּבְ ִּאֵלין ַמִים ִדְרׁשִ ּ ְנָייָנא. ּ ִביָעָאה, ּוְביֹוָמא ּתִ יָתָאה וׁשְ ּתִ ּוְביֹוָמא ׁשְ ּ ,
ּז ָיבוזו לֹו'' ּבֹו)שיר השירים ח(ְוִסיָמן  ּ.  

ים ֹלא יוְכלו ְלַכּבֹות ֶאת ָהַאֲהָבה ַּמִים ַרּבִ ָרֵאל, ּ ִאיּנון ַמִיםִּאֵלין, ּ ֵכי ִיׂשְ , ִּדי ְמַנּסְ
ִריך הוא א ּבְ ֶחְדָוה וִבְרִחימו ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ ּ יב, ְּ ׂשֹון)ישעיה יב(, ִּדְכּתִ ׂשָ ם ַמִים ּבְ ַאְבּתֶ . ּ וׁשְ

ְטפוָה ּוְנָהרֹות ֹלא ִיׁשְ ִּאֵלין ִאיּנון ַנֲהֵרי ְדֲאַפְרְסמֹוָנא ַדְכָיא, ּ ּ ּ ְּדֻכְלהו ַדְבֵקי ו, ּ ּ ּ ֵרי ּּ ִמְתַקּשְׁ
ְרִחימו ָדא ּּבִ ַאֲהָבה ּבֹוז ָיבוזו. ּ יתֹו ּבְ ל הֹון ּבֵ ן ִאיׁש ֶאת ּכָ ִּאם ִיּתֵ ַאֲהָבה , ָּדא ַסָמֵאל, ּ ּבְ

ָרֵאל ֲהַדְייהו, ְּדִיׂשְ ְּלֶמֱהִוי ֵליה חוָלָקא ּבַ ּ א, ּ ּתָ ַפְרׁשְ יִמין ָהָכא ּבְ ִאיּנון ַמִים ִדְרׁשִ ּּבְ ּ ,
ן ִא יב ִאם ִיּתֵ ַאֲהָבה ּבֹוז ָיבוזוִּדְכּתִ יתֹו ּבְ ל הֹון ּבֵ ּיׁש ֶאת ּכָ ִּסיָמָנא ְדִאיּנון ַמִים ּבֹו, ּ , ז''ּ

ָּיבוזו לֹו ַוַדאי ּ ן, ּ יבו ְלַגּבָ ְלהו ִאְתֲחׁשִ ְּדָהא ּכֻ ּ ר, ּּ ּבָ ְּדֵלית ֵליה ְתָקָנה ְלָעְלִמין, ֶחֶרׂש ִנׁשְ ּ.  
יֹוִמין ּבֹו ַּמִים ִדְלהֹון ִאְתְפִליגו ּבְ ַאר יֹוִמיןִא, ז''ּּ ֲארו ׁשְ ּתָ ְּדִאיּנון ג, ּׁשְ  )נוטריקון(' ה' ד' ּ

י ִליׁשִ י ְרִביִעי ׁשְ י ָהֲאָדָמה'' ֶחֶר)ישעיה מה(, ְוִסיָמן, ֲחִמיׁשִ ּקוָנא , ׂש ֶאת ַחְרׂשֵ ְּוֵלית לֹון ּתִ
ֲהָדן ִתיב. ְוָלא ְלָעְלִמין, ּבַ יָמא ּבֹוז ָיבוזו לֹו ּכְ ְּוִאי ּתֵ י ֹלא ָבָזה ְוֹלא  )תהלים כב(ָהָתם . ּ ּכִ

ץ ֱענות ּקַ   .ּׁשִ
ֶּאָלא , ְוָלא ִאְקֵרי ֶאָחד, ֶּאָלא ָלא ִאְקֵרי ִראׁשֹון. ּיֹוָמא ַקְדָמָאה ַמאי ָעִביד ֵליה

ר ְסָתם ה ָעׂשָ ַלל, ֲחִמּשָׁ ָלא ְרׁשוָמא ּכְ ימו ְדַמִיין. ּּבְ ירוָתא ִדְרׁשִ ֲּאָבל ׁשֵ ּ ּ ִני ֲהִוי, ּ . ִּמיֹום ׁשֵ
ִני, ֵזיְוָהִכי ִאְתֲח ּשֵׁ ִגין ְדֵלית טֹוב ּבַ ך, ּּבְ ְוְבִגין ּכָ ַלל, ּ ים ִראׁשֹון ְוָלא ֶאָחד ּכְ , ָלא ְרׁשִ

ְסָתם ימו ְדיֹוִמין, ַוֲהִוי ּבִ ֵרי ְרׁשִ ְּוׁשָ ִני, ּ יֹום ׁשֵ בו. ּבְ ְּוִאְתְפָלגו ַמִים ּבְ ּ ָארו , ז''ּ ּתָ ְּוִאׁשְ
יֹוִמין ֶחֶר ַמר, ׂש''ּבְ ָמה ְדִאּתְ ְדָקא ֵיאֹותְּוֹכָל, ּּכְ   .ּא ּכַ

  ב''ט ע'' רנדף
ָרֵאל ָאה חוָלֵקיהֹון ְדִיׂשְ ַּזּכָ ּוְבִגין . ְּלַאְעָלָאה ְלגֹו מֹוָחא ֶדֱאגֹוָזא) ב''ט ע''דף רנ(ְּדַיְדֵעי , ּ

ִרין ְקִליִפין ִאֵלין, ְלֵמיָעאל ְלגֹו מֹוָחא ל ַהאי. ְוָעאִלין, ְּמַתּבְ ִתיב ְלָבַתר ּכָ יֹום . ַמה ּכְ ּבַ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]67דף [ -ּ

ְהֶיה ָלֶכםַהּשְׁ ל ָהֵני ְקִליִפין. ִמיִני ֲעֶצֶרת ּתִ ְּלָבַתר ְדַתְברו ּכָ ִזיִזין, ּ ָמה ּגְ ְּוַתְברו ּכַ ה , ּ ְוַכּמָ
ים ַקְטלו ִאיּנון טוֵרי ַדֲחׁשֹוָכא, ְּנָחׁשִ ים ַדֲהוֹו לֹון ּבְ ה ַעְקַרּבִ ְּוַכּמָ ּ ּ חו ֲאָתר , ּ ּכָ ַּעד ְדַאׁשְ ּ

ִּדיׁשוָבא א ַקִדיׁשָ, ּ ַּמְקָפא ׁשוִרין ְסחֹור ְסחֹור, אְּוַקְרּתָ ה, ּ ֵדין ָעאלו ְלַגּבָ ּּכְ ד , ּ ְלֶמְעּבַ
ן ּמָ ה, ַנְייָחא ּתַ ּוְלֵמחֵדי ּבָ   .ְּוָהא אֹוִקיְמָנא ִמָלה. ּ

ִניׁשו, ְּוָדא ִאיהו ֲעֶצֶרת ה. ּּכְ ַנׁש ּכָֹלא ְלַגּבָ ֲּאָתר ְדִמְתּכְ ְהֶיה ָלֶכם. ּּ , ְוָלא ְלַאֲחָרא, ּתִ
ָמאֵריכֹוןְּלֶמְחֵדי ַאּת ֲהַדְייכו, ּון ּבְ ְּוִאיהו ּבַ ִתיב. ּ ְיָי ְוִגילו )תהלים לב(, ְּוַעל ָדא ּכְ ְמחו ּבַ ּ ׂשִ ּ

ֵרי ֵלב ל ִיׁשְ ַּצִדיִקים ְוַהְרִנינו ּכָ עד שלא עשו ' שמעון כל מאן דחדי וכו' אמר ר. ּ
  )ב''ע' נדפס בהקדמת בראשית דף י(חסד עם העניים 

  פרשת מטות
ב ָזָכר ְוָכ)במדבר לא( ּכַ ר ָלא ָיְדעו ִמׁשְ ים ֲאׁשֶ ׁשִ ּנָ ּל ַהַטף ּבַ ֵניָנן. ּ ן ּתָ ּמָ י , ּתַ ָאַמר ִרּבִ

ְווִנין, ְּיהוָדה ְתֵרי ּגַ ָכַחת , ֵּאין ָהעֹוָלם ִמְתַנֵהג ֶאָלא ּבִ ּתְ ָתא ְדִאׁשְ ַטר ִאּתְ ְּדָאתו ִמּסְ ּ ּ
א יַמת ִלּבָ ה)שמות לה(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ַחּכִ ָיֶדיָה ָטוו ַוָיִביאו  ְוָכל ִאׁשָ ּ ַחְכַמת ֵלב ּבְ ּּ

ָמן ֵכֶלת ְוֶאת ָהַאְרּגָ ּוַמאי ַמְתָיין. ַמְטְוה ֶאת ַהּתְ ָמן. ּ ֵכֶלת ְוֶאת ָהַאְרּגָ ְווִנין , ֶאת ַהּתְ ּגַ
ָווֵני גֹו ּגְ   .ִּדְכִליָלן ּבְ

יב ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ ֵח)משלי לא(, ּ ַעׂש ּבְ ים ַוּתַ ּתִ ה ֶצֶמר וִפׁשְ ּ ָדְרׁשָ ֶפיָהּ ּוְכִתיב . ֶפץ ּכַ
ָיֶדיָה ָטוו י ְיהוָדה. ַּמאי ָטוו, ּּבְ ִדיָנא, ָּאַמר ִרּבִ ַרֲחֵמי, ָּטוו ּבְ י ִיְצָחק. ָּטוו ּבְ , ָאַמר ִרּבִ

ה ִדיָנא. ֲאַמאי ִאְתַקְרָיא ִאּשָׁ ָּאַמר ֵליה ִדְכִליָלא ּבְ ַרֲחֵמי, ּ   .ּוְכִליָלא ּבְ
א ֲחֵזי י ֶאְלָעָזר, ּתָ ִדיָנא ִאְתַקְרָיא, ְּדָאַמר ִרּבִ ָתא ּבְ ל ִאּתְ ַּעד ְדַאְטֲעָמא ַטֲעָמא , ּכָ

ר ָנׁש, ְּדַתְנָיא. ְּדַרֲחֵמי ְטָרא ְדּבַ ָתא. ָּאֵתי ִחָווָרא, ִּמּסִ ְטָרא ְדִאּתְ ּוִמּסִ . ָּאֵתי סוָמָקא, ּ
ָתא ֵמִחָווָרא)א אתתא''ס(ַטֲעָמא  ּ ְדִאּתְ   .ְּוִחָווָרא ָעִדיף, ּ

א ֲחֵזי ֲאַמאי ין עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים וַמָזלֹותְוּתָ ַאר ַעּמִ י ׁשְ ּ ֲאִסיָרן ְנׁשֵ ֵבי , ּ ּכְ ְּדַיְדֵעי ִמׁשְ
ְּדכוָרא ום ְדָתֵניָנן. ּ ִּמּשׁ ָמאָלא, ִאית ְיִמיָנא, ּ ָרֵאל. ְוִאית ׂשְ ין עֹוְבֵדי , ִיׂשְ ַאר ַעּמִ ּוׁשְ

ּּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ן ֵעֶדן. ּ ָרֵאל ָלָקְבֵלי . ְּוָעְלָמא ְדָאֵתי, ָּעְלָמא ָדא. ְוֵגיִהָנם, ְוּגַ ִיׂשְ
ין עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ָלֳקְבֵלי ְדִדיָנא, ְּדַרֲחֵמי ַאר ַעּמִ ּוׁשְ ּ ָתא ְדַאְטֲעָמא , ּוְתָנן. ּּ ִּאּתְ

ָתא ְדַטֲעָמא ַטֲעָמא ְדִדיָנא. ַרֲחֵמי ַנְצָחא, ַּטֲעָמא ְדַרֲחֵמי ִּאּתְ ִדיָנא ִאְתַדּבְ, ּ ִּדיָנא ּבְ , ַקתּ
ְבָעה)ישעיה נו(ְּוָעַלְייהו ִאְתְקֵרי  ָלִבים ַעֵזי ֶנֶפׁש ֹלא ָיְדעו ׂשָ ּ ְוַהּכְ ּ.  

ֵניָנן ֶלב, ְּוַעל ָדא ּתָ ּכֶ ְבֶעֶלת ְלעֹוֵבד ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ְקׁשוָרה ּבֹו ּכַ ַּהּנִ א . ּּ ְלּבָ ַמה ּכַ
רוֵחיה ֲחִציָפא יָפא ּבְ ּקִ ּּתַ ִדי. ּ ּאוף ָהָכא ִדיָנא ּבְ ֹכָלא, ָנאּ ָרֵאל. ֲּחִציָפא ּבְ ְבֶעֶלת ְלִיׂשְ , ַהּנִ

ֵניָנן ִתיב , ּתָ ה)דברים ד(ּכְ ם ַהְדֵבִקים ּבַ ְלֶכם ַהיֹום' ּ ְוַאּתֶ ֱּאֹלֵהיֶכם ַחִיים ּכֻ . ַמאי ַטְעָמא. ּ
ָרֵאל ְמָתא ְדִיׂשְ ום ְדִנׁשְ ִּמּשׁ ּ ַּאְתָייא ֵמרוָחא ֶדֱאֹלִהים ַחִיים, ּ ּ י רוַח )ישעיה נז(ִּדְכִתיב . ּ ּ ּכִ



ָנה  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]ּחֹוֶדׁש ֶאלול[ – ּ
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ַמע ִדְכִתיב ִמְלָפַני, ִּמְלָפַני ַיֲעטֹוף ַּמׁשְ ך. ּ ְוְבִגין ּכָ תוְלָתא, ּ ִּאְתָתא ְדִהיא ּבְ ְוָלא , ּ
ין ַאר ַעּמִ ָיא ִדׁשְ ִדיָנא ַקׁשְ ִּאְתְדָבַקת ּבְ ָרֵאל, ּ ִיׂשְ ַרת, ְּוִאְתְדָבַקת ּבְ ׁשָ   .ַרֲחֵמי ַנְצָחא ְוִאְתּכְ

א ֲחֵזי ִתיב , ְוּתָ ֶנה)ם פטתהלי(ּכְ י עֹוָלם ֶחֶסד ִיּבָ ְתֵרי . ַמאי ֶחֶסד.  ָאַמְרּתִ ּהוא ַחד ִמּכִ
א ִּעָלֵאי ְדַמְלּכָ ִריך הוא ֶחֶסד, ּ א ּבְ ָרֵאל ָקָרא ָלה קוְדׁשָ ְמָתא ְדִיׂשְ ְּדִנׁשְ ּ ּ ּ ַנאי . ְּ ַעל ּתְ

ֵני יֵצי ֶחֶסד ֵמָעְלָמא, ְּדִיְתּבְ ּתֵ ֶנה. ְוָלא ִיׁשְ ַמע ִדְכִתיב ִיּבָ ֵניָנן. ַּמׁשְ ך ּתָ ִגין ּכָ ַמאן , ְּבְ
ֵצי ֶחֶסד ֵמָעְלָמא יֵצי הוא ְלָעְלָמא ְדָאֵתי, ְּדׁשֵ ּתֵ ִּאׁשְ ִתיב. ּ  ֹלא )דברים כה(, ְּוַעל ָדא ּכְ

ת ַהחוָצה ת ַהּמֵ ד ֶחֶסד ִעם ִמיָתא, ִּתְהֶיה ֵאׁשֶ ִגין ְלֶמְעּבַ ְנָייָנא. ּבְ יב, ְוִאְתָעִביד ּבִ , ִּדְכּתִ
ֶנה עֹוָלם ֶח)תהלים פט(   .ֶסד ִיּבָ
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 ] בשנה333יום [סדר הלימוד ליום ח אלול 

   ספר דברים-הזוהר הקדוש 

  פרשת דברים
  א''ס ע'' רדף

א ושם ביתו וכך ''ו ע''פרשת אלה הדברים הוא בפרשת בלק דף קפ) א''ס ע''דף ר(
  הסכימו הקדמונים

  פרשת ואתחנן
  א''ס ע'' רדף

ן)'דברים ג() א''ס ע''דף ר( ֵעת ַהִהיא ֵלאֹמר'  ֶאל ְיָי ָוֶאְתַחּנַ ִו''ֲאֹדָנ. ּבָ ה ַהִחלֹוָת ''י יֹדִ ּד ַאּתָ
ְָלַהְראֹות ֶאת ַעְבְדך ְוגֹו י . 'ּ ב ִחְזִקָיהו ָפָניו ֶאל )ישעיה לח(, ּ יֹוֵסי ָפַתח)א''בראשית י(ִרּבִ ּ ַוַיּסֵ ּ ּ ּ
יר ַוִיְתַפֵלל ֶאל ְיָי ַּהּקִ ּ א ֲחֵזי. 'ּ ּקִ, ּתָ ה הוא ֵחיָלא ּתַ ּמָ ה הוא , ּיָפא ְדאֹוַרְייָתאּּכַ ְּוַכּמָ

ִּעָלָאה ַעל ּכָֹלא אֹוַרְייָתא. ּ ַדל ּבְ ּתְ ְּדָכל ַמאן ְדִאׁשְ ּ ֵאי, ּ ָּלא ָדִחיל ֵמִעָלֵאי ְוַתּתָ ְוָלא . ּ
ין ְדָעְלָמא יׁשִ ָּדִחיל ֵמִעְרעוִרין ּבִ ּ ִאיָלָנא ְדַחֵיי. ּ ִגין ְדִאיהו ָאִחיד ּבְ ּּבְ ּ ּ יה ּבְ, ּ ָכל ְּוָאִכיל ִמּנֵ

  .יֹוָמא
ר ָנׁש ְּדָהא אֹוַרְייָתא אֹוִליף ֵליה ְלּבַ ֹאַרח ְקׁשֹוט, ּ ְאֹוִליף ֵליה ֵעיָטא ֵהיך . ְְלֵמיַהך ּבְ ּ

י ָמאֵריה  ְּיתוב ַקּמֵ ָזר ָעֵליה מֹוָתא. )לבטלה לההיא גזרה(ּ ַּוֲאִפילו ִיְתּגְ ּ ַלק , ּ ַטל ְוִיְסּתְ ּּכָֹלא ִיְתּבָ ּּ
יה ְרָיא ֲע, ִּמּנֵ אֹוַרְייָתא )עיטא דבר נש בהאי עלמא(. לֹויְוָלא ׁשַ ְדָלא ּבְ ּתַ ֵעי ְלִאׁשְ ּ ְוַעל ָדא ּבָ ּ

.  ְוָהִגיָת ּבֹו יֹוָמם ָוַלְיָלה)יהושע א(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְּוָלא ִיְתֲעֵדי ִמַנה, ְיָמָמא ְוֵליֵלי
יה אֹוַרְייָתא ה, ְּוִאי ַאְעֵדי ִמיּנֵ ּאֹו ִאְתְפַרׁש ִמּנַ ִאל, ּ ּו ִאְתְפַרׁש ִמן ַחֵייּּכְ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ֵליְלָיא ַעל ַעְרֵסיה, ּתָ ד ִאיהו ָסִליק ּבְ ר ָנׁש ּכַ ֵּעיָטא ְדּבַ ּ ָלא ָעֵליה , ּ ֵעי ְלַקּבְ ּּבָ
ּעֹול ַמְלכוָתא ִדְלֵעיָלא ּ ִלים, ּ א ׁשְ ִלּבָ יה. ּבְ יה ִפְקדֹוָנא ְדַנְפׁשֵ ּבֵ ּוְלַאְקְדֵמי ְלִמיְמַסר ּגַ ּ ּ ּ ּּ .

ְּוָהא אוְקמו ִגין ְדָכל ָעְלָמא ַטֲעִמין ַטֲעָמא ְדמֹוָתא, ָהּ ּּבְ ְרָיא , ּ ְּדָהא ִאיָלָנא ְדמֹוָתא ׁשַ ּ
ָעְלָמא א ָנְפִקין, ּבְ ְּוָכל רוֵחי ִדְבֵני ָנׁשָ ָרן , ּ יה)א ואתמסרו''ס(ְּוַסְלִקין ְוִאְתַטּמְ ּבֵ ּוְבִגין . ּ ּגַ

ִפְקדֹוָנא ְּדִאיּנון ּבְ ּ ְייִבין ְלַא, ּ ְלהו ּתַ ּּכֻ   .ְּתַרְייהוּ
א ֲחֵזי ַפְלּגות ֵליְלָיא, ּתָ ַער רוַח ָצפֹון ּבְ ד ִאּתְ ּּכַ ִריך הוא . ְוָכרֹוָזא ָנִפיק, ּ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְּ

רוֵחיהֹון ְדַצִדיַקָייא ָעא ּבְ ְעׁשְ ּתַ א ְדֵעֶדן ְלִאׁשְ ָּאֵתי ְלִגְנּתָ ּ ּ ּ ְווֵני , ּ ֵדין ִמְתּכָ ל )א מתערי''נ(ּכְ  ּכָ
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ֵני ַמְטרֹוִניָת ֵני ֵהיָכָלא, אּבְ א, ְוָכל ּבְ א ַקִדיׁשָ ָחא ֵליה ְלַמְלּכָ ּבְ ְּלׁשַ ל ִאיּנון . ּ ּוְכֵדין ּכָ ּ
יָדה ָרן ּבִ ִּפְקדֹוִנין ְדרוִחין ְדִאְתַמּסְ ּ ּ ּ ּ ְלהו ָאִתיב ְלָמאֵריהֹון, ּ ּּכֻ א ִדְבֵני ָעְלָמא . ּ ְּורוּבָ ּ

ֲעָתא ַהִהיא ׁשַ ְּוָהא ִפְקדֹוֵניה ְדֻכְל, ִמְתָעִרין ּבְ ּ ּ ְייהוּ ּהו ָאִתיב ְלַגּבַ ּ.  
ִקיוַמְייהו ִּאיּנון ִדְבֵני ֵהיָכָלא ִעָלָאה ַקְייֵמי ּבְ ּ ּ ּּ א , ּ ְחּתָ ּבַ תוׁשְ ְדֵלי ּבְ ּתַ ִּמְתֲעֵרי ִמׁשְ ּ

ָרֵאל, ְּדאֹוַרְייָתא ְכֶנֶסת ִיׂשְ ֵפי ּבִ ּתְ ּתַ ד ָאֵתי ַצְפָרא. ַּעד ְדָנִהיר ְיָמָמא, ּוִמׁשְ ְוָכל , ִהיא, ּכַ
ֵני ֵה א)דמלכא(יָכָלא ּבְ א ַקִדיׁשָ י ַמְלּכָ ְלהו ַאְתָיין ְלַגּבֵ ּ ּכֻ ּ א , ּ ִנין ְדַמְלּכָ ְּוִאיּנון ִאְקרון ּבְ ּ ּ

ְּוָהא אוְקמוָה. ּוַמְטרֹוִניָתא ּ.  
ד ָאֵתי ַצְפָרא ֹכָלא, ּכַ ְרֵמיה ּבְ ָאה ּגַ ֵעי ְלַנּקָ ּּבָ ּוְלֵמיַזן ַזְייֵניה, ּ א , ּ ְדָלא ִעם ַמְלּכָ ּתַ ְּלִאׁשְ

אַּקִד ַמְטרֹוִניָתא, יׁשָ ַדל ּבְ ּתְ ֵליְלָיא ִאׁשְ ְּדָהא ּבְ א ַאְתָיא ִעם ַמְטרֹוִניָתא. ּ ּתָ ְּלַזְווָגא , ַהׁשְ
א   .ָּלה ִעם ַמְלּכָ

א ּתָ ִניׁשְ ִנין, ָאֵתי ְלֵבי ּכְ ָקְרּבְ ְרֵמיה ּבְ י ּגַ א, ַּמְדּכֵ ְייהו ְדָדִוד ַמְלּכָ ְחּתַ ּבַ תוׁשְ ח ּבְ ּבַ ְּמׁשַ ּ ּ .
ִפיִל יהָאִחיד ּתְ ֵריׁשֵ ַגְדֵפיה)א בידיה וברישיה''ס(, ּין ּבְ ִהָלה ְלָדִוד, ּ ְוִציִצית ּבְ ְוָהא . ּאֹוֵמר ּתְ

ּאוְקמוָה י ָמאֵריה, ּ ַּצֵלי ְצלֹוָתא ַקּמֵ ֵעי ְלֵמיָקם, ּ ְצלֹוָתא ּבָ ַגְווָנא , ּבִ  )א בזווגא''ס(ּכְ
ְּדַמְלֲאֵכי ִעָלֵאי ֲהַדְייהו, ּ ָרא ּבַ ּון ִאְקרון ָהעֹוְמִדיםְּדִאיּנ, ְּלִאְתַחּבְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ּ , ּכְ

ין ָהעֹוְמִדים)זכריה ג( י ְלך ַמְהְלִכים ּבֵ י ָמאֵריה. ָ ְוָנַתּתִ ּוְלַכְווָנא ְרעוֵתיה ַקּמֵ ּ ּ ּ ע , ּ ְוִיְתּבַ
עוֵתיה ּּבָ ּ.  

א ֲחֵזי ַפְלּגות ֵליְלָיא ֵמַעְרֵסיה, ּתָ ר ָנׁש ָקִאים ּבְ ֲעָתא ְדּבַ ׁשַ ּּבְ ּ ְדָלא ְלִאׁשְ, ּ ּּתַ
אֹוַרְייָתא רֹוָזא ָקאֵרי ָעֵליה ְוָאַמר, ּבְ ְרכו ֶאת ְיָי)תהלים קלד(, ּּכָ ה ּבָ ל ַעְבֵדי ְיָי' ּ ִהּנֵ ' ּכָ

ֵבית ְיָי ֵלילֹות' ָהעֹוְמִדים ּבְ י ָמאֵריה. ּּבַ ְצלֹוָתא ַקּמֵ ד ִאיהו ָקִאים ּבִ א ּכַ ּתָ ַּהׁשְ ַּההוא , ּ
אֵרי ָעֵליה ְוָאַמר רֹוָזא ּקָ ין ָהעֹוְמִדים ָהֵאֶלה, ּּכָ י ְלך ַמְהְלִכים ּבֵ ְּוָנַתּתִ ָ.  

  ב''ס ע'' רדף
ְרעו  ַתר ִדְמַסֵיים ְצלֹוָתא ּבִ ּּבָ י ָמאֵריה)וקאים בעיטא(ּּ ָּהא אוְקמוָה, ּ ַקּמֵ ְּדָבֵעי ְלִמיְמַסר , ּ

א ְרעוָתא ְדִלּבָ יה ּבִ ַּנְפׁשֵ ּ ְְלַההוא ֲאָתר ְדִאְצְטִריך, ּ ּ ה ֵעיִטין ִא. ּ ּית ֵליה ְלַבר ָנׁש ְוַכּמָ
ֹכָלא ֲעָתא ִדְצלֹוָתא ַקְייָמא ) ב''ס ע''דף ר(. ּּבְ ּוְבׁשַ ּ ר , )א סיימא''ס(ּ ל ִאיּנון ִמִלין ְדַאִפיק ּבַ ּּכָ ּ ּּ

ַהִהיא ְצלֹוָתא ָּנׁש ִמפוֵמיה ּבְ ּ ְלהו ַסְלִקין ְלֵעיָלא, ּ ּּכֻ ּ ּוָבְקִעין ֲאִויִרין וְרִקיִעין, ּּ ַעד , ּ
ְּדָמטו ְלַההו ּ אּ א ְדַמְלּכָ ֵריׁשָ ּא ֲאָתר ְדָמטו וִמְתַעְטרו ּבְ ּ ּ ּ ּ ְייהו ֲעָטָרה, ּ ְוָהא . ְּוָעִביד ִמּנַ

ּאֹוְקמוָה ַחְבַרָייא ִריך הוא, ּ א ּבְ ר ָנׁש ְלקוְדׁשָ ְּצלֹוָתא ְדָבֵעי ּבַ ּ ְּלַכְווָנא ִדיֵהא ְצלֹוָתא , ְּ ּ
ֲחנוִנים ה. ְמָנָלן. ּּתַ יב ָוֶאְתַחּנַ, ִמּמֹׁשֶ ָּדא ִאיהו ְצלֹוָתא ֵמַעְלָיא. 'ן ֶאל ְיָיִּדְכּתִ ּ.  

א ֲחֵזי ְצלֹוָתא, ּתָ ֵעי ְלַכְווָנא ַרְגלֹוי, ַּמאן ְדָקִאים ּבִ ּוָבֵעי ְלַחְפָיא . ְּואֹוְקמוָה, ּּבָ ּ
יה א, ֵּריׁשֵ י ַמְלּכָ ַמאן ְדָקִאים ַקּמֵ ִגין ,  ֵעינֹוי)א לאסתמא''ס( )למכסייא(ּוָבֵעי ְלִמְכְסָייה . ּּכְ ּבְ

אְּד ִכיְנּתָ ׁשְ ל ּבִ ּכַ ּוְבִסְפָרא ְדַרב ַהְמנוָנא ָסָבא ָאַמר. ָלא ִיְסּתָ ּ ַּמאן ְדָפַקח ֵעינֹוי , ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]71דף [ -ּ

ֲעָתא ִדְצלֹוָתא ׁשַ ַאְרָעא, ּּבְ ְאֹו ְדָלא ָמִאיך ֵעינֹוי ּבְ ֶות, ּ ְַאְקִדים ָעֵליה ַמְלַאך ַהּמָ ּ ְוַכד , ּ
יה יפוק ַנְפׁשֵ ּּתִ ּ ְנִהירו, ּ ל ּבִ ּכַ אָּלא ִיְסּתָ ִכיְנּתָ יָקה, ּ ִדׁשְ ְנׁשִ ַּמאן ִדְמַזְלֵזל . ְּוָלא ָימות ּבִ

יה ֲעָתא ְדִאְצְטִריך ּבֵ ַההוא ׁשַ ַזְלֵזל הוא ּבְ א ִמּתְ ִכיְנּתָ ׁשְ ּּבִ ּ ּ ְּ  )שמואל א ב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ
ד ובֹוַזי ֵיָקלו ַדי ֲאַכּבֵ י ְמַכּבְ ּּכִ ּּ.  

ִכיְנּתָ ׁשְ ל ּבִ ּכַ ֲעָתא ְדִאיהו ְמַצֵלי, אַּהאי ַמאן ְדִאְסּתָ ׁשַ ּּבְ ּ ָלא . ּ ּכְ ְְוֵהיך ָיִכיל ְלִאְסּתַ

א ִכיְנּתָ ׁשְ יה. ּבִ א ַקְייָמא ַקּמֵ ִכיְנּתָ ֶּאָלא ִליְנַדע ְדַוַדאי ׁשְ ּ ּּ  )ישעיה לח(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ
יר ב ִחְזִקָיהו ָפָניו ֶאל ַהּקִ ַּוַיּסֵ ּ ּ א, ּ ִכיְנּתָ אֵרי ׁשְ ן ׁשָ ִג. ְּדַתּמָ ְעָיא ְלֶמֱהֵוי חֹוֵצץ ּבְ ך ָלא ּבַ ְין ּכָ

יר ינֹו וֵבין ַהּקִ   .ְּואֹוְקמוָה, ּּבֵ
ְצלֹוָתא ַקְדִמיָתא, ַּמאן ְדָקִאים ּבִ ָבָחא ְדָמאֵריה ּבְ ֵעי ְלַסְדָרא ׁשְ ּּבָ ּ ע , ּ ּוְלָבַתר ִיְתּבַ

עוֵתיה ּּבָ ַקְדִמיָתא. ּ ה ָהִכי ָאַמר ּבְ ה ַהִחלֹוָת ְוגֹו, ְּדָהא ֹמׁשֶ ָרה ְוגֹו. 'ַּאּתָ . 'ּוְלַבּסֹוף ֶאְעּבְ
י ְיהוָדה ָאַמר יב ֲאֹדָנ, ִּרּבִ ָנא ָהָכא ִדְכּתִ ַקְדִמיָתא''ַּמאי ׁשְ ָאֶל, י ּבְ ן ''ּת נו''ּף ָדֶל''ּבְ

א ְלֵעיָלא. ם''ְוָקֵריָנן ֱאֹלִהי, ד''ּוְלַבּסֹוף ידו, ד''יֹו ּתָ ֶּאָלא ִסדוָרא ָהִכי הוא ִמּתַ ּּ ּ ּ ,
ּוְלַאְכְלָלא ִמַד ַלְיָלהּ ְדָקא ָיאות, ּת יֹום ּבַ ֲחָדא ּכַ יֹום וְלַזְווָגא ּכָֹלא ּכַ ּוִמַדת ַלְיָלה ּבַ ּ ּ ּ ּ ּּ .

ה ַהִחלֹוָת ְלַהְראֹות ֶאת ַעְבְדך)דברים ג( ָ ַאּתָ ּ ירוָתא ָהָכא. ּ ה . ַּמאי ׁשֵ ֶּאָלא ַוַדאי ֹמׁשֶ ּ
ָעְלָמא ירוָתא ֲהָוה ּבְ ֹכָלא, ּׁשֵ ִלים ּבְ ִלים ֲהָוהְוִאי. ְּלֶמֱהֵוי ׁשְ יָמא ַיֲעֹקב ׁשְ ְוִאיָלָנא ,  ּתֵ

ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא א ּכְ ִלים ְלַתּתָ ּתְ ִּאׁשְ ָּהִכי הוא ַוַדאי. ּ ה, ּ ָלא ֲהָוה , ֲּאָבל ַמה ְדֲהָוה ְלֹמׁשֶ
ר ָנׁש ַאֲחָרא יר, ְלּבַ ִלימו ַיּתִ ׁשְ ְּדָהא ִאְתֲעָטר ּבִ ּ ָרֵאל, ּ ָבן ִמִיׂשְ ה ֶאֶלף ְוִרּבְ ַכּמָ , ּּבְ

ָנא, אֹוַרְייָתאּבְ ּכְ ַמׁשְ ֹכַהִנין, ּבְ ֵליָוֵאי, ּבְ ָבִטין, ּבְ ְתֵריַסר ׁשְ , ַּרְבְרִבין ְמָמָנן ָעַלְייהו, ּבִ
ְבִעין ַסְנֶהְדִרין ׁשִ ִלים. ּבְ גוָפא ׁשְ ִלים ּבְ ּתְ ּהוא ִאׁשְ ָמאָלא, ַאֲהֹרן ִליִמיָנא. ּ , ַנְחׁשֹון ִלׂשְ

יַנְייהו ּהוא ּבֵ ּ.  
ְד ך ֶאת ּגָ ִגין ּכַ ָמאָלא, ְָוֶאת ָיְדך ַהֲחָזָקה. ָּדא ַאֲהֹרן, ִמיִמיָנא, ְָלךְּבְ ָּדא , ִמּשְׂ

ַמר. ַנְחׁשֹון ָעְלָמא ֲהָוה. ְוָהא ִאּתְ ירוָתא ּבְ ה ׁשֵ ך ֹמׁשֶ ִגין ּכָ ּּבְ יָמא ַמאן ֲהָוה . ְ ְוִאי ּתֵ
ִּסיוָמא  יָחא הוא. )דהא משה שירותא הוה(ּ א ְמׁשִ ִּסיוָמא ַמְלּכָ ּ ֵד, ּ ִלימו ְּדָהא ּכְ ח ׁשְ ּכַ ּתְ ּין ִיׁשְ
ָעְלָמא ן ְלָדֵרי ָדִרין, ּבְ ַּמה ְדָלא ֲהָוה ּכֵ א. ּ ִלימו ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ח ׁשְ ּכַ ּתְ ַההוא ִזְמָנא ִיׁשְ ּּבְ ּ ּ ,

ִזווָגא ַחד ְלהו ּבְ ְּוֵיהֹון ָעְלִמין ּכֻ ּ ּ ִתיב , ּ ֵדין ּכְ יֹום ַההוא ִיְהֶיה ְיָי)זכריה יד(ּכְ מֹו ' ּ ּבַ ֶּאָחד וׁשְ
י ִחָייא. 'ְֵאַלי ַרב ָלך ַאל ּתֹוֶסף ְוגֹו' ּ ַויֹאֶמר ְיָי)'דברים ד(. ָחדֶא ָּאַמר ֵליה , ָּאַמר ִרּבִ

ה ִריך הוא ְלֹמׁשֶ א ּבְ ּקוְדׁשָ ה, ְּ א, ֹמׁשֶ ִכיְנּתָ ׁשְ ַּרב ָלך ְדִאְזַדְווַגת ּבִ ּ ּ אן וְלָהְלָאה ַאל , ְ ִּמּכָ
י ִיְצָחק ָאַמר, ּתֹוֶסף ְנ, ִרּבִ ךְַרב ָלך ּבִ ּבָ א ְדֲהָוה ּגַ ְמׁשָ ְִהירו ְדׁשִ ּ ּ ְּדָהא ִזְמָנא , ַאל ּתֹוֶסף, ּ

א, ְוִסיֲהָרא ָלא ָיִכיל ְלַאְנָהָרא, ְּדִסיֲהָרא ָמָטא ְמׁשָ ִניׁש ׁשִ ֲאָבל ְוַצו ֶאת . ַּעד ְדִיְתּכְ
ֵצהו ַע ְוַחְזֵקהו ְוַאּמְ ְּיהֹוׁשֻ ּ א. ּ ְמׁשָ ַּאְנּתְ ְדהוא ׁשִ ֵעי ְלַאְנָהָרא ְלִס, ּ ַמר, יֲהָראּבָ . ְוָהא ִאּתְ

ְיָי)'דברים ד( ם ַהְדֵבִקים ּבַ י יֹוֵסי ָאַמר . 'ֱאֹלֵהיֶכם ְוגֹו' ּ ְוַאּתֶ ֵרי ָהָעם )תהלים קמד(ִרּבִ  ַאׁשְ
ָכה לֹו ְוגֹו ּכָ א. 'ׁשֶ ָאה ַעּמָ ין ֲעבֹוַדת , ַזּכָ ל ַעּמִ הו ִמּכָ ַחר ּבְ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ְּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגלו, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]72דף [ -ָתא ּבְ

ּּכֹוָכִבים וַמָזלֹו ֵמיה, ְּוָסִליק לֹון ְלַעְדֵביה, תּ ִבְרָכָתא ִדׁשְ ִבְרָכָתא ִדיֵליה ּבְ ּוָבִריך לֹון ּבְ ּ ּ ּ ְּ ,
יב ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ ַרך ְיָי)ישעיה סא(, ּ י ֵהם ֶזַרע ּבֵ ַרך ְיָי', ְ ּכִ ׁש' ְּבֵ   .ַמּמָ

  א''א ע'' רסדף
א ֲחֵזי ין ְדָעְלָמא, ּתָ ַאר ַעּמִ ל ׁשְ ִריך הוא ְלַרְבְרֵבי ְמָמָנןָּיַהב לֹון קוְד, ּּכָ א ּבְ ּׁשָ ְ ,

ְלִטין ָעַלְייהו ְּדׁשַ ִריך הוא ְלַעְדֵביה. ּ א ּבְ ָרֵאל ָאִחיד לֹון קוְדׁשָ ְּוִיׂשְ ּ ְּלחוָלֵקיה, ְּ ּ ,
ׁש יה ַמּמָ א. ְּלִאְתַאֲחָדא ּבֵ ֵמיה, ְּוָיִהיב לֹון אֹוַרְייָתא ַקִדיׁשָ ׁשְ ִגין ְלִאְתַאֲחָדא ּבִ דף (, ּּבְ

ְיָי) א''א ע''רס ם ַהְדֵבִקים ּבַ ְּוַעל ָדא ְוַאּתֶ ין', ּ ַאר ַעּמִ ׁשְ ְמָמָנא ַאֲחָרא ּכִ ְוָהא , ְוָלא ּבִ
ה ֲאָתר ַכּמָ ר ְיָי)'דברים ד(. ּאֹוְקמוָה ּבְ ם '  ַוְיַדּבֵ ֲּאֵליֶכם ִמּתֹוך ָהֵאׁש קֹול ְדָבִרים ַאּתֶ ְ

י ֶאְלָעָזר. 'ׁשֹוְמִעים ְוגֹו יהַהאי ְקָרא ִאי, ָאַמר ִרּבִ ָלא ּבֵ ּכְ ַמאי , ּקֹול ְדָבִרים, ּת ְלִאְסּתַ
ֶּאָלא קֹול ְדִאְקֵרי ִדּבור. ּקֹול ְדָבִרים ּ ּ ְלָיא, ּ יה ּתַ ְּדָכל ִדּבוָרא ּבֵ ּ ּ ִתיב. ּ ר , ְּוַעל ָדא ּכְ ַוְיַדּבֵ

ְלָיא, ֲאֵליֶכם' ה ֲאָתר ָדא ּתַ ְּדָהא ִדּבור ּבַ ּ ּ   .ְּלַהאי ִאְקֵרי קֹול ְדָבִרים, ּ
ם ׁשֹו ַהאי, ְמִעיםַאּתֶ ְלָיא ֶאָלא ּבְ ִמיָעה ָלא ּתַ ִּדׁשְ ְלָיא. ּ ִדּבור ּתַ ִמיָעה ּבְ ִגין ִדׁשְ ּּבְ ּ .

ם ׁשֹוְמִעים ך ַאּתֶ ִגין ּכָ ְוּבְ  )שמות כא(, ּ ְוָהא אֹוְקמוָה)ושמיעה בדבור תליא, א אתם שומעים''ס(. ּ
ְרֵצַע ּמַ ִגין ְדָפִגים ַא, ְוָרַצע ֲאדֹוָניו ֶאת ָאְזנֹו ּבַ ִמיָעהּּבְ ְּוהוא ִדּבור , ְּתָרא ְדִאְקֵרי ׁשְ ּ ּ

ִמיָעה   .ְּוהוא ׁשְ
ם ׁשֹוְמִעים וְתמוָנה ֵאיְנֶכם רֹוִאים ּקֹול ְדָבִרים ַאּתֶ ּ ַּמאי וְתמוָנה. ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ּ ּכְ

ּ וְתמוַנת ְיָי)במדבר יב( יט' ּ ָּדָבר ַאֵחר וְתמוָנה. ַיּבִ ּ ָּדא קֹול ְפִניָמָאה, ּ ָוה ִמְתֲחֵזי ְּדָלא ֲה, ּ
ַלל ָּדא קֹול ַאֲחָרא ְדָקַאְמָרן, ּזוָלִתי קֹול. ּכְ ּוְתמוָנה. ּ ִגין ְדָכל . ֲאַמאי ִאְקֵרי ָהִכי, ּ ּּבְ

יה ָנְפָקא ּקוָנא ְדגוָפא ִמיּנֵ ּּתִ ּ ּ ּ.  
יָמא ַאֲחָרא ִאְקֵרי ָהִכי ָנֵמי יה. ִאין. ְוִאי ּתֵ א ִמיּנֵ ּקוָנא ִדְלַתּתָ ְּדַהאי ַאֲחָרא ּתִ ּ ּ ,  ָנְפָקאּ

ך ִגין ּכָ ְוּבְ ָאה' ִּעָלָאה ה' ה, ּ ּתָ דֹול ְוָלא ָיָסף, ִּעָלָאה' ה, ּתַ ְּדָלא ַפְסֵקי ַמּבוֵעי , קֹול ּגָ ּּ
ָרֵאל, ְלָעְלִמין ד ִאְתְייִהיַבת אֹוַרְייָתא ְלִיׂשְ ָכחו ּכַ ּתְ ן ִאׁשְ ּמָ ְּוָכל ִאיּנון קֹולֹות ּתַ ְּוֹכָלא . ּ

ָּנְפָקא ֵמַההוא קֹול ְפִנ ּיָמָאה ְדֹכָלאּ ְלָיא ִמְלָתא, ּ ִגין ְדֵביה ּתַ ּּבְ ּ ּ.  
ֵנה ּתֹוָרה ה ִמִפי ַעְצמֹו ַאָמָרן, ַּהאי ְדִאְקֵרי ִמׁשְ ֲאַמאי . ְּוָהא אֹוִקיְמָנא ִמָלה. ֹּמׁשֶ

ֶּאָלא ָחְכָמה ִעָלָאה. ָהִכי ָלָלא ְדאֹוַרְייָתא ִאְתְקֵרי, ּ ּוִמָנה ָנְפָקא ּכָֹלא, ּּכְ ּ ַההוא ק, ּ ֹול ּּבְ
ָבא ּכָֹלא ְוִאְתֲאָחד. ְּפִניָמָאה ֲאָתר ְדִאְקֵרי ֵעץ ַהַחִיים, ְּלָבַתר ִמְתַיּשְׁ ּּבַ ְלָיא , ּ ּוֵביה ּתַ ּ

ַלל וְפָרט ַעל ֶפה, ּּכְ ּבְ ב וׁשֶ ְכּתָ ּבִ ֵנה ּתֹוָרה, ּּתֹוָרה ׁשֶ ְּוהוא ִאְקֵרי ּתֹוָרה וִמׁשְ ַקְדִמיָתא . ּ ּבְ
בוָרה ְדָלא ָפִסק ּּגְ ּ ּתָ, ּ ֲחָדאְוַהׁשְ ִאֵלין י. ּא ּכָֹלא ּכַ ך ָהָכא ּבְ ִגין ּכָ ּּבְ רֹות' ְ ּּכָֹלא , ַּהִדּבְ

ָוא ים ּבְ ְנָאף, ו''ָרׁשִ ְגנֹוב, ְוֹלא ּתִ ְוָהא , ְּוֹלא ִתְתַאֶוה, ְוֹלא ַתְחמֹוד, ְוֹלא ַתֲעֶנה, ְוֹלא ּתִ
  .ּאֹוְקמוָה



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]73דף [ -ּ

י יֹוֵסי יָון ִדְכּתִ, ַּמאי ְוֹלא ִתְתַאֶוה, ָאַמר ִרּבִ י, יב ְוֹלא ַתְחמֹודּּכֵ ַהאי ַסּגֵ . ְּדָהא ּבְ
ִאין ִאיּנון ָמאֵרי ְקׁשֹוט, ָּאַמר ֵליה א. ַּזּכָ א ַאֲחָרא. ֲּחִמיָדה ַחד ַדְרּגָ ֲאָוה ַדְרּגָ , ֲחִמיָדה. ּּתַ
ִגין ַהִהיא ֲחִמיָדה ְדָנַקט, ְּדִאי ָיִכיל ָּאִזיל ְלֵמיַסב ִדיֵליה ּבְ ּ ד עֹוָבָדא, ּ . ָאִזיל ְלֶמְעּבַ

ֲאָוה ְתֵריה. ָלאו ָהִכי, ּתַ ְּדָהא ֲאִפילו ְדָלא ִיְנקוט אֹוְרָחא ְלֵמַהך ֲאּבַ ּ ּ ּ ְּ ְּוָהא אֹוְקמוָה , ּ
  .ַּחְבַרָייא

י יֹוֵסי ִתיב ְוֹלא ִתְרַצח, ָּאַמר ֵליה ִרּבִ ָהֵני ַאֲחִריֵני, ֲאַמאי ָלא ּכְ ִגין . ּכְ ָּאַמר ֵליה ּבְ
ְגבוָרה ּתַ א ְדִדיָנא ּבִ ְּדַדְרּגָ ּ ֲאָתר ְדַרֲחֵמי, ְלָיאּ ִתיב , ְּוָלא ּבַ ך ֹלא ִתְרַצח ָלא ּכְ ִגין ּכָ ְּבְ

יה ָוא ּוְבִגין ְדַבְעָיין ה. ו''ּּבֵ ֹלא ִתְרַצח ָלא , ּו ְוֹלא ִתְתַאֶוה''ָוִוין ִאּתֹוָסף ָוא' ּ ְּדָהא ּבְ
ֵרי ָוא ֵעי ְלִמׁשְ   .ְוִאּתֹוַסף ָהָכא, ו''ּבָ

י ִפְנָחס ְדָיִתיב ַמע ִרּבִ ּׁשָ ְתֵריהּ ֵקיה, ּ ֲאּבַ ּוְנׁשָ ָכה ְוָחִייך. ּ ֵלית ַמאן , ָּאַמר ּגור ַאְרֵיה. ְּבָ
ְייהו ְּדָקִאים ַקּמַ ָעְלָמא, ּ יה ַוֲאבוָה ּבְ ַּמאן ָיִכיל ְלַקְייָמא ַקּמֵ ּ ּ ָאה חוָלֵקיהֹון . ּ ַּזּכָ

ְּדַצִדיַקָייא ּ ַהאי ָעְלָמא, ּ ָאה חוָלִקי ּבְ ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ְּוַזּכָ ַּעל ָדא . ְּדָזֵכיָנא ְלַהאי, ּ
ִתיב ָמחו)איוב כב(, ּכְ ּ ִיְראו ַצִדיִקים ְוִיׂשְ ּ ּ.  

י ֶאְלָעָזר ָפַתח ְוָאַמר ָמע ְוגֹו)דברים ה(, ִּרּבִ ה וׁשֲ א ֲחֵזי. 'ּ ְקַרב ַאּתָ ֲעָתא , ּתָ ׁשַ ּבְ
ָרֵאל ָכ)כלהו(, ְּדִאְתְייִהיַבת אֹוַרְייָתא ְלִיׂשְ ּתְ ְלהֹון קֹולֹות ִאׁשְ ִריך הוא . ּחוּ ּכֻ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְּ

ָּיִתיב ַעל ּכוְרְסָייא ּוִמלוָלא ְדָדא ָנִפיק ִמּגֹו ִעָלָאה ְדָעֵליה, ְּוָדא ִמּגֹו ְדָדא ִאְתֲחֵזי, ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ,
יב ְּוָדא הוא ָרָזא ִדְכּתִ ר ְיָי)דברים ה(, ּ ָפִנים ִדּבֶ ּ ָפִנים ּבְ ָהר ִמּתֹוך ָהֵאׁש' ּ ֶכם ּבָ , ְִעּמָ

ְּדִמלו ְלהֹוָבא, ָלא ָנְפָקאּּ א ְוׁשַ ּוַמִליל ִמּגֹו ֶאּשָׁ ְּדָדֵחי ֵליה ְלַבר, ּ ְדִפיקו ְדרוָחא , ּ ּּבִ ּ ּ
ּוַמָייא א ְורוָחא וַמָייא. ְּדָיֲהִבין ֵחיָלא, ּ ְּדֶאּשָׁ ּ ּ ִליל ְלֻכְלהו ָנִפיק, ִמּגֹו ׁשֹוָפר, ּ ְּדִאיהו ּכָ ּ ּּ .

ָרֵאל ִאְתַרִחיקו ִמְדִחילו ָדא ְּוִיׂשְ ּ ּ ּ.  

  ב''א ע'' רסדף
ך ִגין ּכָ ְוּבְ ר ֵאֵלינו, ּ ַדּבֵ ּתוְקָפא ִעָלָאה ִדְלֵעיָלא, ְּוַאּתְ ּתְ ֵעיָנן ּבְ ָּלא ּבָ ּּ ֶּאָלא ֵמֲאָתר , ּ

יר א ְוָלא ַיּתִ ְּדנוְקּבָ ר ֵאֵלינו ְוגֹו, ּ ַדּבֵ ּתון ֵחיָלא ִדיִלי. 'ְּוַאּתְ ּתְ ה ַוַדאי ָחַלׁשְ ָּאַמר ֹמׁשֶ ּ ּ ,
ּתון ֵחיָלא ָרֵאל,  ַאֲחָראָּחַלׁשְ ְּדִאְלָמֵלא ָלא ִאְתַרֲחקו ִיׂשְ ל , ּ ְמעון ּכָ ) ב''א ע''דף רס(ְּוִיׁשְ

ַקְדִמיָתא ד ּבְ ְּוִאיּנון ֲהוֹו , ָלא ֲהָוה ָיִכיל ָעְלָמא ְלֶמֱהֵוי ָחִריב ְלָבַתר, ַּהִהיא ִמָלה ּכַ
  .ַּקְייִמין ְלָדֵרי ָדִרין

ֲעָתא ַקְדִמיָתא ִמיתו ׁשַ ְּדָהא ּבְ ִגין ְדָהִכי ִאְצְטִריך. י ַטְעָמאַמא. ּ ְּבְ ְּדָהא ִאיָלָנא , ּ
ִרים ְּלָבַתר ְדַחייו . ְּדמֹוָתא ּגָ ּ ְוָקמו ְוָקא ָסּגו)דחיו(ּ ִריך הוא ְלַאֲעָלא , ּ א ּבְ ּוָבָעא קוְדׁשָ ּ ְּ

ּלֹון ְלִאיָלָנא ְדַחֵיי ְּדָקִאים ַעל ַההוא ִאיָלָנא ְדמֹוָתא, ּ ּ ִגין ְלֶמֱהֵוי ַקְיי, ּ , ִמין ְלָעְלִמיןּבְ
עון ה ָעַלְייהו, ִּאְתְרַחק ְוָלא ּבָ ֵדין ִאְתֲחָלׁש ֵחיָלא ְדֹמׁשֶ ּּכְ . ְּוִאְתַחָלׁש ֵחיָלא ַאֲחָרא, ּ

ִריך הוא א ּבְ ָּאַמר קוְדׁשָ ֲאָתר ִעָלָאה, ְּ ֵעיָנא ְלַקְייָמא ְלכו ּבַ ֲּאָנא ּבָ ּ ָקא , ּ ּוְלִאְתַדּבְ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגלו, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]74דף [ -ָתא ּבְ

ַחִיים ִעיתון ֲאָת, ּּבַ ַּאּתון ּבָ ְרָיאּ א ׁשַ ּר ְדנוְקּבָ ך. ּ ִגין ּכָ ְוּבְ ל ַחד . 'ְֵלך ֱאמֹור ָלֶהם ְוגֹו, ּ ּכָ
ְּיַהך ְלנוְקֵביה ּ ה, ְ   .ְּוִיְתַיֵחד ּבָ

ל ָדא ָרֵאל ָלא ָעְבדו, ְּוִעם ּכָ יָון ְדִיׂשְ ּּכֵ ְדִחילו ִעָלָאה ְדֲהָוה ָעַלְייהו, ּ ֶּאָלא ּבִ ּ ּּ ָלא , ּ
ַמר ָעַלְייהו ן ְוָהָיה ְלָבָבם ֶזה ָלֶהם ְוגֹוֶּאָלא ִמי ִי, ִּאּתְ אן אֹוִליְפָנא. 'ּתֵ ל ַמאן , ִמּכָ ּכָ
ְּדָעִביד ִמָלה א, ּ יׁשָ ֵוי ְלִסְטָרא ּבִ א וְרעוֵתיה ָלא ׁשַ ְּוִלּבָ ּ ּ יׁש, ּ ב ְדִאיהו ּבִ ַּאף ַעל ּגַ ּ ,

ְרעוָתא ְרָיא ָעֵליה, ּהֹוִאיל ְוָלא ָעִביד ּבִ א ָלא ׁשַ ר ָנ. ּעֹוְנׁשָ ּבַ א . ׁש ַאֲחָראְוָלא ּכְ ְּוקוְדׁשָ
ִריך הוא ָלא ָדִאין ֵליה ְלִביׁש ּּבְ ּ ּ ִדי)דברים ה(. ְ ה פֹה ֲעמֹוד ִעּמָ ִּאְתְפַרׁש , ֵמָהָכא. ּ ְוַאּתָ

ֵתיה, ִמּכֹל ָוֹכל ֲאָתר ַאֲחָרא ִדְדכוָרא, ְּמִאּתְ ָלק ּבַ ק ְוִאְסּתַ ְּוִאְתַדּבָ ּ א, ּּ נוְקּבָ ָאה . ְּוָלא ּבְ ַזּכָ
ּחוָלָקא ְדֹמ ה ְנִביָאה ְמֵהיָמָנאּ ין ִעָלִאין, ׁשֶ ְּדָזָכה ְלַדְרּגִ ר ָנׁש ָאֳחָרא , ּ ַּמה ְדָלא ָזָכה ּבַ

ִתיב. ְלָעְלִמין ה)קהלת ז(, ַּעל ָדא ּכְ ּנָ ֵלט ִמּמֶ ָּדא . ַמאי טֹוב.  טֹוב ִלְפֵני ָהֱאֹלִהים ִיּמָ
ה יב. ֹמׁשֶ י טֹוב הוא)שמות ב(, ִּדְכּתִ ּוְבִגין ְדֲהָוה ָט. ּ ּכִ א ַאֲחָרא ִעָלָאה, בּ . ָּסִליק ְלַדְרּגָ

ִתיב ה עֹוֵמד ָעָליו ַאְדַמת ֹקֶדׁש הוא)שמות ג(, ְּוַעל ָדא ּכְ ר ַאּתָ קֹום ֲאׁשֶ י ַהּמָ עֹוֵמד , ּ ּכִ
י טֹוב הוא. ַמאי ַטְעָמא. ָּעָליו ַדְייָקא ִגין ּכִ ְּוטֹוב הוא ְדכוָרא, ּּבְ ּ ּ.  

יָמא י ְי, ְוִאי ּתֵ יה טֹוב, ּהוָדהְּדָהא ָאַמר ִרּבִ יב ּבֵ ָּהא ָדִוד ִדְכּתִ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ ּכְ
יר,  ְוטֹוב ֹרִאי)שמואל א טז( ִתיב. ֲאַמאי ָלא ֲהָוה ַיּתִ , טֹוב ֹרִאי. ָּאַמר ֵליה ְוטֹוב ֹרִאי ּכְ

ָלא ּכְ ָּדא ְדִאיהו ֵחיזו ְלִאְסּתַ ּ ּ ֲּהָוה טֹוב ְדִאיהו ֵח, טֹוב ֹרִאי. ָּהִכי ֲהָוה ָדִוד, ּ ה . ּיזוּ ּוְבֹמׁשֶ
ׁש ִתיב טֹוב הוא ַמּמָ ל ָדא. ְוָהָכא טֹוב ֹרִאי, ּּכְ ַתְרַווְייהו ֲהָוה ָאִחיד, ְּוִעם ּכָ ְּדָהא ָדא , ּּבְ ּ

ָדא ָאִחיד ה ְלָבַתר ְדֲהָוה ַטב. ּבְ ּוֹמׁשֶ  ִאיׁש )ג''דברים כ(. ָּסִליק ְלֶמֱהֵוי ּגוָפא ִאיׁש, ּ
ה ָעָנו ְמֹאד ְוָהִאיׁש ֹמ)במדבר יב(, ָהֱאֹלִהים   .ׁשֶ

י ְיהוָדה ָכל עֹוָבדֹוי, ָּאַמר ִרּבִ ִריך , ּבְ א ּבְ ָוָאה ָלֳקְבֵליה ְלקוְדׁשָ ר ָנׁש ְלׁשַ ֵעי ּבַ ְּבָ ּ ּ ּ
י ְיהוָדה ְלַטְעֵמיה. ְּוָהא אֹוִקיְמָנא ִמָלה, ּהוא ִּרּבִ י ְיהוָדה, ּ ְּדָאַמר ִרּבִ ַּהאי ַמאן ְדָאִזיל , ּ

ָאְרָחא הֹון ְצלֹוָתא, ּת ִמִליןְּיַכֵוין ִלְתַל, ּבְ יר , ְּוֵעיָלא ִמּנְ ב ִדְצלֹוָתא ַיּתִ ְּוַאף ַעל ּגַ
ִּעָלָאה ִמּכָֹלא ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא, ּ ָלָתא ְדָלָעאן ּבְ ֵרי ַחְבֵרי אֹו ּתְ ּּתְ ֵפי. ּ ִגין , ְּדָהא ָלא ִמְסּתָ ּבְ
א  ִכיְנּתָ ָפא )דהא שכינתא.  דאורייתאחברייא במלי, ועלאה מכלהו, א ועילא מנהון צלותא''ס(ִּדׁשְ ּתְ ּתַ  ִאׁשְ

ֲהַדְייהו ָאְרָחא)כי הא ד(. ּּבַ י ִחָייא ֲהוֹו ַאְזֵלי ּבְ י ֶאְלָעָזר ְוִרּבִ י ֶאְלָעָזר , ּ ִרּבִ א ''ס(ָאַמר ִרּבִ

ִתיב)חייא ְתנֹות עֹור' ּ ַוַיַעׂש ְיָי)בראשית ג(,  ּכְ ּתֹו ּכָ א ְוִכי ַעד ַהׁשְ. ֱּאֹלִהים ְלָאָדם וְלִאׁשְ ּתָ
יֵטי ֲהוֹו ֵמַההוא עֹור ְּפׁשִ י ְיַקר ֲהוֹו. ִאין. ּ ֶּאָלא ָמאֵני ְלבוׁשֵ י ִחָייא. ּ ָּאַמר ֵליה ִרּבִ ִאי , ּ

ְתנֹות עֹור ָּהִכי ָלא ִאְתָחזון ְלהו ֲאִפילו ּכָ ּ יׁשו ְלהו. ּּ יָמא ְדַעד ָלא ָחאבו ַאְלּבִ ְּוִכי ּתֵ ּ ּ ּ ,
ִתיב. ָלא ֶּאָלא ְלָבַתר ְדָחבו ּכְ ּ ם ' ַּיַעׂש ְיָיַו, ּ יׁשֵ ְתנֹות עֹור ַוַיְלּבִ ּתֹו ּכָ ֱּאֹלִהים ְלָאָדם וְלִאׁשְ ּ
  .'ְוגֹו
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]75דף [ -ּ

  א''ב ע'' רסדף
ָּהִכי הוא ַוַדאי, ָּאַמר ֵליה ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ּ ַקְדִמיָתא ֲהוֹו ּכְ ּּבְ ָווֵני , ּ ִטן ִמן ּגְ ּוִמְתָפׁשְ ּ

א ּתָ ַּוֲהָוה ְנהֹוָרא ִדְלֵעיָלא ַאְס, ִּדְלּתַ ּוְלָבַתר ְדָחבו. ַּחר ָעַלְייהוּ ּ ְגָווֵני ְדַהאי , ּ ַּאְהָדר לֹון ּבִ ּ
ְווֵני ִדְלֵעיָלא, ָעְלָמא ְייהו ּגַ ר ִמּנַ ְּוַאְעּבַ ּ ִתיב. ּ ּתֹו ' ַּוַיַעׂש ְיָי. ַמה ּכְ ֱּאֹלִהים ְלָאָדם וְלִאׁשְ

ְווָנא ְדַהאי ָעְלָמא ם ִמּגַ יׁשֵ ְתנֹות עֹור ַוַיְלּבִ ּּכָ ִתיב . ּ ָניו )מות כטש(ּכְ  ְוֶאת ַאֲהֹרן ְוֶאת ּבָ
ְתנֹות ם ּכָ ּתָ ׁשְ ְקִריב ְוִהְלּבַ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ּתַ ָּהָתם ּכְ א. ּ ּתָ ַגְווָנא ִדְלּתַ ָהָתם . ָּהָכא ּכְ

ׁש ְתנֹות ׁשֵ ְתנֹות עֹור, ּכָ ב ְדִאיהו ָהִכי. ָהָכא ּכָ ְּוַאף ַעל ּגַ ין , ּ ִפיָרא ְדִאיּנון ְלבוׁשִ ּׁשַ ּ ּ ּ
ֵניֶהם )בראשית ג(. ַּעל ּכָֹלאָסִליק  ָפַקְחָנה ֵעיֵני ׁשְ ַמה , ּ ְדַהאי ָעְלָמא)בעפושא( )בטיפסא(ּ ַוּתִ

ִחין וַפְקִחין ְלֵעיָלא, ְּדָלא ֲהָוה קֹוֶדם ּגִ ַּדֲהוֹו ַמׁשְ ּ ִתיב. ּ  )ישעיה מב(, ְּלִזְמָנא ְדָאֵתי ּכְ
ֶדֶרך ֹלא ָיָדעו ְוגֹו י ִעְוִרים ּבְ ְּוהֹוַלְכּתִ ִריך הוא ְלַאְפְקָחא ַעְייִנין ְדָלא ַז. 'ְּ א ּבְ ין קוְדׁשָ ּּמִ ּ ְּ

יִמין ָלא , ַחּכִ ּכְ ָחְכְמָתא ִעָלָאה) א''ב ע''דף רס(ּוְלִאְסּתַ ַמאי ְדָלא ִאְתָדָבקו , ּּבְ ָקא ּבְ ּוְלִאְתַדּבְ ּ ּ ּ ּ
ַהאי ָעְלָמא ִגין ְדִיְנְדעון ְלָמאֵריהֹון, ּבְ ּּבְ ּ ִאין ִאיּנון ַצִדיַקָי. ּ ַּזּכָ ּ ְּדִיְזּכון ְלַהִהיא , אּ ּ

ַהִהיא ָחְכְמָתא, ָחְכְמָתא ַהִהיא ְיִדיָעה, ְּדָלאו ָחְכְמָתא ּכְ ְּוָלאו ְדֵבקוָתא , ְוָלאו ְיִדיָעה ּכְ ּ
ַהִהיא ְדֵבקוָתא ּּכְ ּ.  

ְתַרְייהו, ַּעד ַדֲהוֹו ַאְזֵלי ֲּחזו ִאיּנון ִלְסִטים ָאְזֵלי ּבַ ּ ל ּבְ. ְּלַאְקְפָחא לֹון, ּ ּכַ י ִאְסּתָ ּהו ִרּבִ
ָרא ְוַקְטֵלי לֹון, ֶאְלָעָזר ֵרין ֵחיָון ּבָ י ֶאְלָעָזר. ָּאתו ּתְ יְזָבן, ָאַמר ִרּבִ ִריך ַרֲחָמָנא ְדׁשֵ ּּבְ ְ ,

ל)משלי ד(, ָּקָרא ָעַלְייהו ׁשֵ רוץ ֹלא ִתּכָ ך ֹלא ֵיַצר ַצֲעֶדך ְוִאם ּתָ ֶלְכּתְ ּ ּבְ ָ תהלים (ּוְכִתיב , ָ

י ַמְלָאָכיו ְיַצֶו)צא ְה ָלך ְוגֹוּ ּכִ ק ַוֲאַפְלֵטהו)שם(ּוְכִתיב . 'ּ י ִבי ָחׁשַ ּ ּכִ ּ.  

 
  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגלו, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]76דף [ -ָתא ּבְ

 ] בשנה334יום [סדר הלימוד ליום ט אלול 
ִסְפָרא ִדְצִניעוָתא ָרָזא ִעָלָאה ּבְ אָנא ּבְ ּּתָ ּ יִמין' ג, ּ ה , ֲּחָלִלין ְדַאְתָוון ְרׁשִ ְלָיין ּבָ ִּאְתּגַ ּ

א ִדְזֵעיר ַאְנִפין ְלּתָ גוְלּגַ ּּבְ ּ ִאיּנון ַחָלִלין, ּמֹוֵחי ִאיּנון' ג, ֵניָנןְוָת. ּ ימו ּבְ ִּדְסּתִ ּ ירוָתא . ּ ּוִמּשֵׁ ּ
ַההוא ְזֵעיר ַאְנִפין)וממשיכותא( יך ּבְ א ְדִאְתְמׁשִ יָקא ַקִדיׁשָ ּ ְדמֹוָחא ִעָלָאה ְסִתיָמָאה ְדַעּתִ ּ ּ ּ ּ ְּ ּ ,

ָכחו ד ּתְ ִחין )י מכל כתרי מלכאא דינא לית כתרא''ס(, מֹוִחין' ְּוִאֵלין ד. מֹוֵחי' ִּאׁשְ ּכְ ּתַ  ִמׁשְ
ִטין  ּוִמְתָפּשְׁ ָכל ּגוָפא ְוִאיּנון ד)א בכלא ואינון''ס(ּ ּ ּבְ י ִדְתִפיִלין, ִריֲהֵטי' ּ ּתֵ ע ּבָ ְּדַאְרּבַ ְּדָאַנח , ּ

ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ.  
ָכל יֹוָמא ר ָנׁש ַלֲאָנָחא ּבְ ֵעי ּבַ ך ּבָ ִגין ּכָ ְוּבְ ִגין ְדִאיּנון ׁשְ, ּ ּּבְ א ִעָלָאה ּ ָּמא ַקִדיׁשָ ּ

יָמן ַאְתוֹוי ְרׁשִ יב, ּבְ ם ְיָי)דברים כח(, ִּדְכּתִ י ׁשֵ י ָהָאֶרץ ּכִ ל ַעּמֵ . ִָנְקָרא ָעֶליך' ּ ְוָראו ּכָ
ם ְיָי, ּוְתָנן ׁש' ׁשֵ א, ַמּמָ ִפִלין ְדֵריׁשָ ְּוִאֵלין ּתְ ּ מוחא עלאה דאתמשך במוחא תתאה אקרון תרי מוחין (. ּ

  )ומתפרשן בחד, ותואינון דכתיב חכמ
י ִיְצָחק ָאַמר יב, ִרּבִ ּהוא ִדְכּתִ כֹור)שמות יג(, ּ ְתָרא ְדָכִליל , ּ ַקֶדׁש ִלי ָכל ּבְ ָּדא ִהיא ּכִ ּ

ל ִאיּנון ַאֲחָרִנין ים ּכָ יכוָתא )לעלאה, כל בכור כל בכור סתם(. ְּוַאְסּתִ ּ ִדְלֵעיָלא )א משרייתא''ס(ּ ְמׁשִ ּ
יה ל ֶרֶחם ְוָד)דכלא(. ְּסִתיָמא ּבֵ יכוָתא ְדַרֲחֵמי, ּא ִאְקֵרי ֶפֶטר ּכָ ְּפִתיחוָתא ְדָכל ְמׁשִ ּ ּ ּ ּ ,

ּ ִדְלֵעיָלא)א ונהירו''נ(ִויסֹוָדא  ּ.  
ְמעֹון י ׁשִ יֹו, ָאַמר ִרּבִ א''ְוָסִתים ּבְ ָמא ַקִדיׁשָ ּד ִדׁשְ יָתא ִדְתִפִלין)ד''א יו''ס(ְוָדא . ּ ּ ַחד ּבֵ ּ ,

כֹור ְס ְּדהוא ַקֶדׁש ִלי ָכל ּבְ ּ   .ָחְכָמה, ּ ִעָלָאה)א אבא''נ(מֹוָחא . ָתםּ
ְנָייָנא יָתא ּתִ י ְיִביֲאך ְיָי, ּבֵ י ְיהוָדה מֹוָחא ְדַתְרעֹוי ָנְפִקין . )אלהיך(' ְָוָהָיה ּכִ ָּאַמר ִרּבִ ּ
ְרִעין ין ּתַ יִאין. ְלַחְמׁשִ ְרִעין ַסּגִ יב, ּתַ יִאין ִדְכּתִ ְּוִאיּנון ָלֳקֵבל ִזְמִנין ַסּגִ ר  )שמות כ(, ּ ֲאׁשֶ

ְצַרִים' ָ הֹוִציֲאך ְיָי)שמות יג(. ָהֹוֵצאִתיך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים יִאין . ִמּמִ ר ִזְמִנין ַסּגִ ְוִאְדּכַ
ּדוְכָרָנא ְדִמְצַרִים ּ ין. ּ ין ָלֳקֵבל ַחְמׁשִ   .ְּוִאיּנון ַחְמׁשִ

ִסְפָרא ְדַרב ַהְמנוָנא ָסָבא ְּוָתֵניָנן ּבְ יִאין ִד, ּ ְרִעין ַסּגִ ְּדָאַמר ּתַ אּ ַבר , ְּלֵעיָלא ְוַתּתָ ּתָ
ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ ֵליהֹון, ְּ ְלׁשְ ׁשַ ַּדֲהוֹו ְסִתיִמין וִמְתַקְטִרין ּבְ ּ ִגין ְלַאָפָקא ְלהו , ּ ּּבְ ּ

ָרֵאל  ְרִעין ְדַההוא מֹוָחא. )לבר(ְלִיׂשְ ְּדָהא ֵמִאֵלין ּתַ ּ ַאר , ּּ ל ׁשְ רו ּכָ ּתְ ֵחי וִמׁשְ ִּמְתַפּתְ ּ ּ
ְרִעין ְרִעין ְדַהאי מֹוָחאְוִאְלָמ. ּתַ חו ִאיּנון ּתַ ֵּלא ְדִאְתָערו ְוִאְתְפּתָ ּ ּ ּ ִחין , ּּ ָּלא ֲהוֹו ִמְתַפּתְ

ד ִדיָנא ִּאיּנון ַאֲחָרִנין ְלֶמְעּבַ ָרֵאל ִמן ַעְבדוָתא, ּ ּוְלַאָפָקא לֹון ְלִיׂשְ ּ ּּ.  
ַהאי ְדִאְקֵרי ִאיָמא ִעָלָאה ְּוֹכָלא ָסִתים ּבְ ַער ֵחיָל, ּּ ְּדִמָנה ִאּתְ ָאהּ ּתָ ּוַמאי . א ְלִאיָמא ּתַ

ה . ִּאיהו יב ּבָ ִּדְכּתִ י ֵאַלי ַהֲאִזינו)ישעיה נא(ּ ּ וְלאוּמִ ּ י. ּ ְקֵרי ְלאוּמִ י, ַּאל ּתִ ְּדָלא . ֶּאָלא ְלִאּמִ
ָרֵאל ָבה ִלְכֶנֶסת ִיׂשְ ִריך הוא ֵמַחּבְ א ּבְ ָּזז קוְדׁשָ ּ י, ְּ ַּעד ִדְקָרָאה ִאּמִ ְוַהאי ָנְפָקא ֵמִאיָמא . ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]77דף [ -ּ

ְנָייָנא, ָּלָאהִע יָתא ּתִ א' ְּדִאְקֵרי ה, ְּדִהיא ּבֵ ָמא ַקִדיׁשָ ִּדׁשְ ְרִעין, ּ ין ּתַ ָחא ְלַחְמׁשִ ְּדִאְתַפּתְ ּ .
ָקא ְדחֹוָטָמא א ְדַפְרַדׁשְ ּוֵמַהאי ָנַפק רוָחא ְלַחד נוְקּבָ ּ ּ ּ ּ ּ.  

יה ַעְבִדין ְלֵחירו, ְוָתֵניָנן ּיֹוְבָלא ְדָנְפִקין ּבֵ ּ ּ ַהאי מֹוָחא , ּ ין . ִאְתֲאָחדּבְ ְּוִאיּנון ַחְמׁשִ
ִנין ְדיֹוְבָלא ָנא ְדעֹוֶמר. ּׁשְ ּבָ ין יֹוִמין ְדחוׁשְ ְּוִאיּנון ַחְמׁשִ ּ ּ יה ִאְתֲאָחדו, ּ ּּבֵ ִּדְבהו ַנְייִחין . ּ ּ
ּרוֵחי ְדַעְבִדין ּ ּוַמְפֵקי רוֵחיהֹון , ּ יב.  ְלַנְייָחא)א ומפיק רוחיה''נ(ּּ ָמה ִדְכּתִ י)ישעיה יד(, ּּכְ ֹום  ּבְ

ך וִמָרְגֶזך וִמן ָהֲעבֹוָדה ְוגֹו' ָהִניַח ְיָי ְּלך ֵמָעְצּבְ ָּ ָ ך. 'ָ ְוְבִגין ּכַ ַּנְייָחא ְדרוָחא' ה, ּ ּ ,
ּוְלַאָפָקא רוָחא ְלֵחירו ּ ְלָייא. ּּ ה ּתַ יָתא ְיִציַאת ִמְצַרִים ּבָ ָמא ' ּוְבָאת ה, ְּוַהאי ּבֵ ִּדׁשְ

א ַמר, ַּקִדיׁשָ ָמה ְדִאּתְ אן . ּּכְ ָלָלא ְדיֲעד ּכָ א''ּּכְ ָמא ַקִדיׁשָ ּה ִדׁשְ ּ.  

  ב''ב ע'' רסדף
א ֲחֵזי א ָנִפיק ֶחֶסד, ּתָ ְטָרא ְדַאּבָ בוָרה. ִּמּסִ א ָנִפיק ּגְ ְטָרא ְדִאּמָ ִּמּסִ ְּוֹכָלא ָאִחיד . ּ

ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ הו, ְּ ּוִמְתַעָטר ּבְ ּ ַמע ) ב''ב ע''דף רס(. ו''ָאת ָוא, ּ ִליָתָאה ׁשְ יָתא ּתְ ּבֵ
ָרֵאל ָרֵאל ָסָבא, ִיׂשְ ְמעֹון. ֱָאֹלֶהיך' ְוָאַהְבּתָ ֶאת ְיָי. ִיׂשְ י ׁשִ אָנא ִרּבִ ָּדא הוא ָרָזא , ּתָ ּ
א, ִּעָלָאה ִסְטָרא ְדַאּבָ ָרֵאל ִעָלָאה ִאְתֲעָטר ּבְ ְּדִיׂשְ ּ ּוַמאי ִאיהו. ּּ ְּוִאְתֲעָטר . ַאְבָרָהם. ּ

א ִסְטָרא ְדִאיּמָ ּוַמאי ִאיהו. ּּבְ   .ִיְצָחק. ּ
ֵניָנן א, ּתָ ְּוָאַהְבּתָ ַמאן ְדָרִחים ֵליה ְלַמְלּכָ יר ִטיבו ֶחֶסד ִעם ּכָֹלא, ּ ָּעִביד ַיּתִ ְוֶחֶסד . ּ

יָרא ַּההוא ְדִאְקֵרי ֶחֶסד ֶדֱאֶמת, ַיּתִ ּ ֵעי ֲאָגר ָעֵליה, ּ ְּדָלא ּבָ ִגין ְרִחימוָתא , ּ ֶּאָלא ּבְ ּ
א יר, ְּדַמְלּכָ ְּדָרִחים ֵליה ַיּתִ ּוִבְרִחימו, ּ ְלָיא ֶחֶסדּ א ּתַ  )ישעיה מא(ְּוַעל ָדא ִאְקֵרי . ָּתא ְדַמְלּכָ

יר. ַאְבָרָהם אֹוֲהִבי ּוְבִגין ְדָרִחים ֵליה ַיּתִ ּ ָעְלָמא, ּ י ֶחֶסד ּבְ . ָהָכא ְוָאַהְבּתָ, ְּוַעל ָדא. ַאְסּגֵ
ְלָיא ֶחֶסד ּוִבְרִחימוָתא ּתַ ִליָתָאה, ּ יָתא ּתְ   .ְוָדא ִהיא ּבֵ

יָתא ְרִביָעָא מֹוַע, הּבֵ ְמרו ָלֶכם. ְוָהָיה ִאם ׁשָ יָפא. 'ְוָחָרה ַאף ְיָי. ִּהּשָׁ ּקִ בוָרה ּתַ , ּּגְ
ָיא ִהיא א ִעָלָאה, ְוִדיָנא ַקׁשְ ְטָרא ְדִאיּמָ ְּוַנְפַקת ִמּסִ ב ְדֵלית ִהיא , ְוָתֵניָנן. ּ ַּאף ַעל ּגַ

ְטָרָהא ָנְפָקא ִדיָנא, ִּדיָנא בוָרה ִעָלָאה)דנפק(, ִּמּסִ ּ ּגְ יָמאְו. ּ מֹוַע , ִאי ּתֵ ְוָהָיה ִאם ׁשָ
ְּדָלאו ִהיא ִדיָנא א. ּ ְתֵרי ַמְלּכָ ל ּכִ ְתָרא ִמּכָ ִליל ִדיָנא ְוַרֲחֵמי, ֵלית ּכִ ְּדָלא ִיְתּכְ ן , ּ ּכֵ ל ׁשֶ ּכָ

ִליל ַטב וִביׁש בוָרה ְדִאְתּכְ ּּגְ ּ ּ.  
ָעה ָנִטיל לֹון ָוא הו, ו''ְּוִאֵלין ַאְרּבָ ְּוִאְתֲעָטר ּבְ א ְּוִאֵלי. ּ ִפיִלין ְדָאַנח קוְדׁשָ ּן ִאיּנון ּתְ ּ ּ

ִריך הוא ּּבְ ֵניָנן. ְ ִעְטרֹוי''ַהאי ָוא, ּתָ ְּוִאְתֲעָטר , ְּוָאִחיד ְלַהאי וְלַהאי, ּו ָסִליק ְוִאְתֲעָטר ּבְ
ֻכְלהו ּּבְ ֶּאְמָצִעיָתא ְדֹכָלא, ו''ְּוַעל ָדא ָוא, ּ א, ּ ְּדֵעיָלא ְוַתּתָ ְלַאֲחָזָאה ָחְכְמָתא , ּ

ֵלי ל ִסְטרֹויׁשְ ק ))דברים י(כתיב , תאני רבי אבא( )שייך לפרשת עקב(. ָמָתא ִמּכָ ֲאבֹוֶתיך ָחׁשַ ָ ַרק ּבַ

ְמעֹון. 'ְיָי י ׁשִ אן ָאַמר ִרּבִ א ִעָלָאה, ִמּכָ ֲּאָבָהָתא ִאיּנון ְרִתיָכא ַקִדיׁשָ ּ ק ְיָי, ּ . 'ּוְכִתיב ָחׁשַ
א ֲחֵזי א ְל, ּתָ ָמה ְדִאית ְרִתיָכא ַקִדיׁשָ ּּכְ אּ א ְלֵעיָלא, ַתּתָ ך ִאית ְרִתיָכא ַקִדיׁשָ ּּכַ ּ ּוַמאי . ְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגלו, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]78דף [ -ָתא ּבְ

א ּכָֹלא ִאְקֵרי, ָּהא ְדַאָמָרן, ִּניהו ְּרִתיָכא ַקִדיׁשָ ָדא, ּ ר ָדא ּבְ ְּוֹכָלא ִאְתְקׁשַ ְוִאְתָעִביד , ּ
  .ּּכָֹלא ַחד

ָלָתא ֲאבֹוֶתיך ּתְ ָעה, ַָרק ּבַ יב . ְמָנָלן' ד, ּוְרִתיָכא ַאְרּבְ ַזְרָעם )ם ידברי(ִּדְכּתִ ּ ַוִיְבַחר ּבְ
ַמע. ַאֲחֵריֶהם א. ַמאי ַמׁשְ הו ָדִוד ַמְלּכָ ְּלַאְכְלָלא ּבְ ְּדִאיהו ְרִביָעָאה, ּ ְקָנא , ּ ְלִאְתּתַ

א ְרִתיָכא ַקִדיׁשָ ֵלימוָתא ְדֹכָלא, ְּדָתֵניָנן. ּּבִ ּקוָנא וׁשְ ֲּאָבָהָתא ּתִ ּ ּ ּ ְכָלל , ּ ּתַ הו ִאׁשְ ְּוגוָפא ּבְ ּ
ֵני א. ְּבהו ִאְתֲאִחידּו, ְוִאְתּבְ ְכִליל ּכָֹלא, ָּאָתא ָדִוד ַמְלּכָ ְלֵמיה , ְּוַאְתִקין ּגוָפא, ְּוׁשַ ְּוַאׁשְ

הו י ִיְצָחק. ּּבְ א, ְוָאַמר ִרּבִ ְרִתיָכא ַקִדיׁשָ ָמה ְדָזכו ֲאָבָהָתא ְלִאְתַעְטָרא ּבִ ּּכְ ּ ּ ך ָזָכה , ּ ְּכַ

ַסְמָכא ְרִביָעָאה ִדְר ְקָנא ּבְ ָּדִוד ְלִאְתּתַ   .ִתיָכאּ
י ְיהוָדה ָדִוד, ָּאַמר ִרּבִ יה ּבְ ִתיב ּבֵ ּ ְוהוא ַאְדמֹוִני ִעם ְיֵפה ֵעיַנִים ְוטֹוב )שמואל א טז(, ּּכְ

ְרָמא ֵליה. ַמאי ַטֲעָמא ַאְדמֹוִני. ֹרִאי ום ְדחוָלָקא ְדַעְדֵביה ּגַ ִּמּשׁ ּ ּ ּ ּ ַּאְדמֹוִני ִדיָנא ַוַדאי. ּ ּ .
ַר, ִעם ְיֵפה ֵעיַנִים יב. ֲחֵמיִּדיָנא ּבְ ָמה ִדְכּתִ ֱאָמִנים)ישעיה נה(, ּּכְ ּ ַחְסֵדי ָדִוד ַהּנֶ ּ.  

י ִיְצָחק ַּחְסֵדי ָדִוד, ָאַמר ִרּבִ ַאְתֵריה אֹוִקיְמָנא, ּ ֶּאָלא ְוהוא ַאְדמֹוִני. ּּבְ ְדַאָמָרן, ּ . ּכִ
א ֲחֵזי. ִּאֵלין ֲאָבָהָתא, ִעם ְיֵפה ֵעיַנִים ַלִים ְוִציֹון, ּתָ ְּירוׁשָ ְּוַאף ַעל ִפי .  ְוַרֲחֵמיִּדיָנא, ּ

ִתיב ן ּכְ ּ ִעיר ָדִוד ִהיא ִציֹון)מלכים א ח(, ּכֵ יב . ּ ך ָקדֹוׁש ְוֹלא ָאֹבא )הושע יא(ּוְכּתִ ִקְרּבְ ָ ּבְ

ִעיר ל ַמֲעָלה ְוכו, ּבְ ַל ם ׁשֶ ְירוׁשָ ס ּבִ ּנֵ ֹלא ִיּכָ ִריך הוא ׁשֶ א ּבְ ע קוְדׁשָ ּבַ ִּנׁשְ ּ ּ ּּ . ֵאיָמַתי. 'ְ
י ְיה א, ּוָדהָאַמר ִרּבִ ית ָדִוד ְלַאְתֵריה ְלַתּתָ ד ִאְתַהָדר ַמְלכו ּבֵ ּּכַ ּ ּ ּ.  

י ִיְצָחק ָאַמר ֵרי' ש, ִרּבִ ְתַלת ִקׁשְ יָמא ּבִ , קשרין רמיזא היא לתלתא ורמיזא לארבעה' דד(, ִּדְרׁשִ

דהא הוא כללא דתקונא עלאה ומהכא מתפרשן ואתמשכן . ארבעה למהוי רתיכא קדישא כחדא. תלת הא דאמרן

תאי באורחייהו ברצועיהון דתליין בהני שערי דרישא דתליין בהו ואתמשכן מנייהו כל אינון אחרנין עד דאתקשרן ת

  .)באתרייהו

  א''ג ע'' רסדף
ֵניָנן ָּנִטיל ִאיּנון ִעָלֵאי ְדַאָמָרן' ו, ּתָ ִריך הוא, ּּ א ּבְ ִפִלין ְדָאַנח קוְדׁשָ ְּוִאֵלין ּתְ ּ ְּ ּ ִגין . ּ ּבְ

ר ֵעי ּבַ ך ּבָ הוְּכַ ּ ָנׁש ְלִאְתָפֲאָרא ּבְ ִתיב , ּ ם )דברים כח(ָּעֵליה ּכְ י ׁשֵ י ָהָאֶרץ ּכִ ל ַעּמֵ ּ ְוָראו ּכָ
ם ְיָי, ִָנְקָרא ָעֶליך' ְיָי ׁש' ׁשֵ א. ַמּמָ ִפִלין ְדֵריׁשָ ְּוִאֵלין ִאיּנון ּתְ ּּ ִפִלין ִדְדרֹוָעא ִהיא , ּ ּּתְ ּ

ָמאָלא  ְוָהָיה ְלאֹות ַעל ָיְדָכה )שמות יג(, ּ הוא ִדְכִתיבֲהָדא, ְוָיְרָתא ֵמֹעז, ְּדִאְקֵרי ֹעז, ׂשְ
ֵה ָאה חוָלֵקיהֹון . ּא ְדאֹוִקיְמָנא''ְוִהיא ֵה, א''ּבְ ָרֵאל) א''ג ע''דף רס(ַּזּכָ א ''ֵה, ְּוַעל ָדא. ְּדִיׂשְ

ִפִלין ְתָרָאה ַנְטָלא ּתְ ָמאָלא, ּבַ   .ְּדִהיא ׂשְ
ָע)א ומאן''נ(ְלַמאן  ּ ִאיּנון ִאֵלין ַאְרּבְ ְּדִאיּנון ַחד ּגוָפא, הּ ּ ַחד, ּ ִליָלן ּבְ ּוַמאן , ְּוַעל ָדא ּכְ

ְפֶאֶרת ֶנַצח הֹוד ְיסֹוד. ִּאיּנון ה, ּא ְדָיְדָכה''ְוִהיא ֵה. ּתִ ְּוֻכְלהו ֲאִחיָדא ּבָ ּ ִגין , ּ ּבְ
ְייהו ְרָכא ִמּנַ ְלהו, ְּלִאְתּבָ ּוְכִליָלא ִמּכֻ ּּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]79דף [ -ּ

י ִחָייא ר ,  ְוָרִאיָת ֶאת ֲאחֹוָרי)שמות לג(ִתיב ִאי ָהִכי ָהא ּכְ, ָּאַמר ִרּבִ ְּוָתֵניָנן ָדא ֶקׁשֶ
ִפִלין ל ּתְ ִפיר הוא, ָּהא אֹוְקמוָה, ָּאַמר ֵליה. ּׁשֶ ְּוׁשַ ִריָרא ְדִמָלה, ּ ְּוֹכָלא ּבְ ְּוַעל ָדא . ּּ

א ְלָייא ְרצוָעה ַחד ְלַתּתָ ֵאי, ֵּמַהאי ּתַ ּתָ ְלָיין ּתַ ְּדָהא ִמָנה ּתַ ָזנו ִמ, ּ ְּוַעל ָדא . ָּנהְּוִאּתְ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ִאיְתְקֵרי אֹות ִרית)בראשית ט(ּכְ  ְוָהָיה )שמות יג(ּוְכִתיב .  ֹזאת אֹות ַהּבְ

ה ָרֵאל)'דברים ו(. ְּוָהא אֹוְקמוָה' ְלאֹות ַעל ָיְדָכה ּבְ ַמע ִיׂשְ י ֵייָסא.  ׁשְ ָרֵאל , ָאַמר ִרּבִ ִיׂשְ
י ִיְצָחק ָאַמר ע. ָסָבא ָמָהן, ָבאַרְבְר' ִרּבִ ְבִעין ׁשְ ַמע , ְלַאְכְלָלא ׁשִ ַּסֲהדוָתא ְדֹכָלא ׁשְ ּ ּ

ָרֵאל יב, ִיׂשְ ָמה ִדְכּתִ ַמִים)ישעיה א(, ּּכְ ְמעו ׁשָ ַמִים)דברים לב(ּוְכִתיב . ּ ׁשִ ּאוף . ּ ַהֲאִזינו ַהּשָׁ
ָרֵאל ַמע ִיׂשְ ְּוֹכָלא ַחד ִמָלה הוא. ָהָכא ׁשְ ּ א ְדֹכָלא, ד''ְידֹוָ. ּ ֵּריׁשָ יָקא ּבִ, ּ ְּנִהירו ְדַעּתִ ּ

א ְּוַהאי הוא ְדִאְקֵרי ָא. ַּקִדיׁשָ ֲּעִמיְקָתא ְדַנֲחִלין וַמּבוִעין, ֱּאֹלֵהינו. ב''ּ ּ ְּדָנְפִקין ְוַנְגִדין , ּ ּ
  .ְּלֹכָלא
ין, ד''ְידֹוָ ָרׁשִ ִלימו ְדׁשָ ּגוָפא ְדִאיָלָנא ׁשְ ּ ּ ָרֵאל, ֶאָחד. ּ ֶנֶסת ִיׂשְ ְּוֹכָלא ַחד . ּכְ

ֵלימוָת ָדא, אּׁשְ ר ָדא ּבְ ַכח ִפרוָדא, ְּוִאְתְקׁשַ ּתְ ְּוָלא ִאׁשְ ֶּאָלא ּכָֹלא ַחד, ּ ּ.  
י ִיְצָחק ֵני ִרּבִ א ִעָלָאה, ּתָ ְּרִתיָכא ַקִדיׁשָ י ִדְתִפיִלין ְדָאַנח ו, ּ ּתֵ ע ּבָ ַּאְרּבַ ָמה . 'ּ ּכְ

ַמר א ָאֳחָרא. ְּדִאּתְ ע ַאֲחָרִנין ִדְכִליָלן ּבְ, ְּרִתיָכא ַקִדיׁשָ ְתָרָאה ' ְּדָאַנח ה, ַחדַּאְרּבַ ּבַ
ָמה ְדאֹוְקמוָה ּּכְ ּ.  

ָרֵאל ְיָי)'דברים ו(רעיא מהימנא  ַמע ִיׂשְ ִּפּקוָדא ָדא, ֶאָחד' ֱּאֹלֵהינו ְיָי'  ׁשְ ּ עיין בהקדמה ( )ד(, ּ

ָכל יֹוָמא)ב''ג ע''י ִריך הוא ּבְ א ּבְ ֵמיה ְדקוְדׁשָ ּ ְלַיֲחָדא ׁשְ ּ ּ ָמה ִדְמַייֲחֵדי, ְּ ְּדָהא ּכְ ִריך הוא ּ א ּבְ ָמא ְדקוְדׁשָ ּ ׁשְ ּ ְּ

ֵמיה ְלֵעיָלא, ְּלַתָתא ָּהִכי ִאְתָייָחד ׁשְ ִריך הוא ְיִחיָדאי ֵעיָלא ְוַתָתא. ּ א ּבְ ְתַכח קוְדׁשָ ִּאׁשְ ּּ ּ ַּמאן ִדְמַייֵחד . ְּ
ִריך הוא א ּבְ ֵמיה ְדקוְדׁשָ ּׁשְ ּ ּ ַההוא ִיחוָדא ְדָק, ְּ יה וְרעוֵתיה ּבְ ִוי ִלּבֵ ְּיׁשַ ּ ּ ּ ּ ּ ּ הוא , ַאְמָרןּ ְייפֹוי ּבְ ל ׁשַ ר ּכָ ִּויַחּבֵ

ְלהו ֶאָחד ַההוא ְרעוָתא ְלֶמֱהִוי ּכֻ ִּיחוָדא ּבְ ּ ּ ָרָזא ְדָחד. ּּ ְייפֹוי ּבְ ל ׁשַ ִוי ּכָ ָמה ְדׁשַ ּּכְ ּ ל , ּ ר ּכָ ָּהִכי ְלֵעיָלא ְמַחּבֵ
ַההוא ִיחוָדא ְייִפין ִעָלִאין ּבְ ּׁשַ ּ ְלהו ַחד, ּ ְּלֶמֱהִוי ּכֻ ּ.  

ֲעָתא ׁשַ ִריך הואּבְ א ּבְ ָמא ְדקוְדׁשָ ר ָנׁש ְלַייְחָדא ׁשְ ּ ְדָאֵתי ּבַ ּ ּ ְלהו, ְּ ַמָיא ּכֻ ל ֵחיֵלי ׁשְ ּּכָ ַּקְייִמין ׁשוִרין , ּ
ַההוא ִיחוָדא, ּׁשוִרין ְלהו ּבְ ְלָלא ּכֻ ִגין ְלִאְתַתְקָנא וְלִאְתּכַ ּּבְ ּ ּ ּּ ּ ִיחוָדא ֲחָדא, ּ ָרָזא ְדָחד ּבְ ְּלֵמיָקם ּבְ ְלהו . ּ ּּכֻ ּ

ְדָקא ָיאותִמְת ִתּקוֵניהֹון ּכְ ָנן ּבְ ַּתּקְ ּ א. ּ ָמׁשָ ֲעָתא ַקְייָמא ַחד ְמָמָנא ׁשַ ַהאי ׁשַ ְּדַקְייָמא ְתחֹות רמ, ּּבְ ּ ח ''ּ
ְייִפין ְדגוָפא, ָעְלִמין ְּוֻכְלהו ִאְקרון ׁשַ ּ ּ ּ ה ְלַההוא ִיחוָדא, ו''ְוָדא ִאְקֵרי הלני. ּ ַּקְייָמא ְמַחּכָ ּ ְּוָדא ִאיהו , ּ
ט  יםְמַלּקֵ ּנִ ָמה ְדַאְת ָאֵמר , ׁשֹוׁשַ ים)שיר השירים ו(ּּכְ ּנִ ְייִפין ְדגוָפא.  ְוִלְלקֹוט ׁשֹוׁשַ ְּדִאיּנון ׁשַ ּ ּ ּ.  

ָמא ִעָלָאה ְייִפין ִעָלִאין ָלִקיט לֹון ׁשְ ּׁשַ ָרָזא ְדמ, ּ ָרָזא ְדִיחוָדא ְדָקא ִאְתָייָחד ּבְ ּּבְ ּ ּ ָמָהן''ּ ל . ב ׁשְ ְוָלִקיט ּכָ
ּנִ ל ִאיּנון ַתָתִאין, ּים ִעָלִאיןִּאיּנון ׁשֹוׁשַ א ָדא ָלִקיט ּכָ ָמׁשָ ְּוׁשַ ּ ּּ ְכָלָלא ְדע, ּ ְלהו ְמָמָנן ּבִ ִּדי ּכֻ ּ ָמָהן''ּּ , ב ׁשְ

ַההוא ִיחוָדא ְלהו ּבְ יטו ּכֻ ְּוִאְתְלּקִ ּ ּ ְלהו גוָפא ֲחָדא, ּּ ְּוִאְתָעִבידו ּכֻ ּ ּּ ָרָזא ֲחָדא. ּ ְּוַההוא ִיחוָדא ַסְלָקא. ּבְ ּ ְוָקא , ּ
ִיחוָדא ֲחָדאְמ ְתֵרין ִסְטִרין ּבְ ַּייֵחד ּכָֹלא ּבִ ְלהו. ּ ְייִפין ּכֻ ִטין ׁשַ ֲעָתא ִמְתַלּקְ ַההוא ׁשַ ּּבְ ִחּבוָרא , ּּ ָרן ּבְ ּוִמְתַחּבְ ּ

ָרָזא ְדָחד, ֲחָדא ְלהו ּבְ ְּלֶמֱהִוי ּכֻ ּ ֵּעיָלא ְוַתָתא, ּ מֹו ֶאָחד, ּ ד ֶאָחד וׁשְ ָרָזא ַדְידֹוָ ּּבְ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגלו, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]80דף [ -ָתא ּבְ

ֶאָחדְּוַעל ָדא ַמֲא ְתֵרי ַאְתָוון, ִריִכין ּבְ ים. ּבִ ּנִ ט ׁשֹוׁשַ ִלים, ְלִמְלּקַ ִיחוָדא ׁשְ ָרָזא ְדֶאָחד ּבְ ְּלִאְתַייֲחָדא ּבְ ּ .
ְלהו ְייִפין ּכֻ יָון ְדִאְתַייֲחָדן ׁשַ ּּכֵ ָרָזא ֲחָדא ְדִיחוָדא ֲחָדא, ּּ ּּבְ ִלים, ּ ן ׁשְ ֵדין ִאְתְקֵרי ּכָֹלא ָקְרּבָ ְוַעל ָרָזא . ּּכְ

ַגן ֵעֶדן ְלָאָדם ַקְדָמָאה, ָּדא ִריך הוא ּבְ א ּבְ ָּאִעיל ֵליה קוְדׁשָ ּ ּ ָמה ִדְכִתיב, ְּ ּּכְ ּ ְלָעְבָדה )בראשית ב(, ּ
ְמָרה ּוְלׁשָ ִנין ְתֵרין, ְוָתֵניָנן. ּ ְּדִאֵלין ִאיּנון ָקְרּבְ ּ מֹו ֶאָחד, ּּ ד ֶאָחד וׁשְ ָּרָזא ַדְידֹוָ ִתיב. ּ ִנין ּכְ ְּדִאיּנון ָקְרּבְ ּ ,

יםְוִל ּנִ א דקודשא בריך הוא איהו לקיט שושנים לקיט כל אינון שייפין דעילא ותתא לחברא לון ''ד(. ְלקֹוט ׁשֹוׁשַ

ְייִפין ִדְתֵרין ִסְטִרין)כדין אתער מאן דאתער ללקוט שושנים. ביחודא בההוא דקאמרן ּ ִאֵלין ׁשַ ְּדִאיּנון ַחד, ּ ּ.  

ים ָרָזא ִאיהו ּנִ ל ְּדַכד ִמְתַחּבְ. ּׁשֹוׁשַ ֲחָדא)אינון(ָרן ּכָ ְייִפין ּכַ ִיחוָדא ֲחָדא,  ׁשַ ְלהו ּבְ ְּלֶמֱהִוי ּכֻ ּ ָרָזא , ּ
ן א ְדֶכֶתם ָפז, ְּדָקְרּבָ ֵריׁשָ ֲעָטָרה ּבְ ִריך הוא ּבַ א ּבְ ֵדין ִמְתַעֵטר קוְדׁשָ ּּכְ ּ ּ יָקרֹוי ִמְתַעְטָרא, ְּ ְוָרָזא . ְלֶמֱהִוי ּבִ

ים ּנִ ָּדא ֲהִוי ִדְכִתיב ׁשֹוׁשַ ּ ְייִפין ְדֵעיָלא ְוַתָתאָר, ּ ָּזא ְדָכל ִאיּנון ׁשַ ּ ּ ּ ְּוָרָזא ְדַההוא ָפז. ּ ּ ִּעטוָרא ְדִמְתַעְטָרא , ּ ּ
יַנְייהו ְּוַסְלָקא ִמּבֵ יה, ּ ְּוֹכָלא ִאיהו ּבֵ ּ ּ.  

  ב''ג ע'' רסדף
ית ְמָאה וְתֵליָסר ִפּקוִדין ה ׁשִ ים ִאית ּבָ ּנִ ָהֵני ׁשֹוׁשַ ּּבְ ּ ְייִפין, ּּ ְּדִאיּנון ׁשַ ד ֶאָחד , ּ ִדְתֵרין ִסְטִריןּ ָּרָזא ַדְידֹוָ

מֹו ֶאָחד יה ְסִליקו ְדַההוא ָפז) ב''ג ע''דף רס(. ּוׁשְ ְּוִאית ּבֵ ּ ּ ּ יַנְייהו, ּ ְּדָקא ָסִליק ִמּבֵ ּוְבָכל ֲאָתר ְדִאיּנון . ּ ּ ּ
ִחין ַתּכְ יַנְייהו ְלִאְסַתְלָקא, ִּמׁשְ ְתַכח ִמּבֵ ַּההוא ְסִליקו ִעָלָאה ִאׁשְ ּּ ּּ ּ ֲעֵצי )שיר השירים ב(ּ ְוָרָזא ָדא .ּ ּ ַתפוַח ּבַ ּ ּּ

ין ַהחֹוִחים. ַּהַיַער ה ּבֵ ּנָ ִלים. ְוׁשֹוׁשַ ִיחוָדא ׁשְ ֲחָדא ּבְ ָּדא ְוָדא ִאְצְטִריך ְלִאְסַתְלָקא ּכַ ּּ ּ ָאה ִאיהו ַמאן . ְּ ַּזּכָ
ִנין ִאֵלין ְּדָקִריב ָקְרּבְ ַהאי ָעְלָמא וְב, ּ ַּוַדאי ְלַרֲעָוא ֵליה ּבְ ּ   .ָּעְלָמא ְדָאֵתיּ

ִּפּקוָדא ְלִיְרָאה  ָלל)ה(ּ ֹאַרח ּכְ ּוְבֹאַרח ְפָרט,  ּבְ ר ָנׁש , ְוָהא ִיְרָאה אֹוִקיְמָנא. ּ ִגין ְדִאית ָעֵליה ְדּבַ ּּבְ ּ ּ
ִריך הוא ָתִדיר א ּבְ ֵמי קוְדׁשָ ְּלַדֲחָלא ִמּקַ ּּ ָמה ְדַאְת ָאֵמר. ְּ ְכ)דברים כח(, ּּכְ ם ַהּנִ ד ְוַהּנֹוָרא ּ ְלִיְרָאה ֶאת ַהׁשֵ ּבָ

ּוְבִגין ִיְרָאה ָדא. ֱָאֹלֶהיך' ַּהֶזה ֵאת ְיָי ָאְרחֹוי, ּ ֲּאָתר הוא ְדִאְקֵרי ִיְרָאה, ְוִיְרָאה. ִּיְסָתָמר ּבְ ִגין ְדַתָמן , ּ ּּבְ ּ
ִריך הוא א ּבְ ְרָיא ַדֲחָלא ְדקוְדׁשָ ּׁשַ ּ ּ יה' ִּאיהו ִיְרַאת ְיָי, ְּ ּא ִדְכִתיבְּוָדא ִאיהו ָרָז, ְּלַדֲחָלא ִמּנֵ י , ּ ּוִמִמְקָדׁשִ ּּ

ְרָיא פוְלָסא ְדנוָרא ַהאי ִיְרָאה ׁשַ ִּתיָראו ּבְ ּ ּ ּּ ְּלַאְלָקָאה לֹון ְלַחָייַבָיא, ּ ְּדָלא ַנְטִרין ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא ְוַעל , ּ ּּ
ַלל ֹאַרח ּכְ   .ִאית ְלַדֲחָלא, ָּדא ּבְ

ֹאַרח ְפָרט ּוָבַתר ּבְ ר ָנׁש ַמאן ִא, ּ ד ָיַדע ּבַ ְּוָדא ִאיהו ַדֲחָלא ַדֲחִביבוָתא', יִהי ִיְרַאת ְיָיּכַ ּ ּ ְּדִאיִהי , ּ
ִריך הוא א ּבְ ִּעיָקר ִויסֹוָדא ְלִמְרַחם ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ ל ִפּקודֹוי ְדאֹוַרְייָתא)בתר(. ְּ ּ ַהאי ִיְרָאה ָעִביד ְלַנְטָרא ּכָ ּ ּ ,

ִר א ּבְ י קוְדׁשָ ר ָנׁש ֶעֶבד ֶנֱאָמן ְלַגּבֵ ְדָקא ָיאותְּלֶמֱהִוי ּבַ ּיך הוא ּכַ ּ ּ   )יראה(. ְ

ִּפּקוָדא  ִריך הוא,  ְלַאֲהָבה)ו(ּ א ּבְ ְּוָהא אֹוִקיְמָנא ְרִחימו ְדקוְדׁשָ ּ ּ ר ָנׁש ְלַרֲחָמא ֵליה ְרִחימו , ְּ ְּדָבֵעי ּבַ ּ ּ
ַאְבָרָהם ַכָמה ְרִחימו, ַּסֵגי ּכְ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ְּדָרִחים ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּּ ּוָמַסר גוֵפ, ְ יהּּ יה ְלַגּבֵ ּיה ְוַנְפׁשֵ ּ אן . ּ ִמּכָ

ִריך הוא, אֹוִליְפָנא א ּבְ ַּמאן ְדָרִחים ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ ּ ר ֲאִמיָרן ֵעיָלא ְוַתָתא, ְּ ִּאיהו ְמַקֵיים ֶעׂשֶ ּ ּ ל . ּ ְּוַעל ָדא ּכָ
א ַאְבָרָהם ר ִנְסיֹוֵני ְדִאְתַנּסָ ִּאיּנון ֶעׂשֶ ר ֲאִמ, ּ ֻכְלהו ָלֳקֵבל ֶעׂשֶ ְּוָקִאים ּבְ ל ִנְסיֹוָנא ֲאִמיָרא ִהיא, יָרןּ , ּכָ

ַההוא ֲאִמיָרא א ּבְ יה, ְּוִאְתָנּסָ   .ְּוָקִאים ּבֵ

ר ִנְסיֹוֵני ְּוַעל ָדא ִאיּנון ֶעׂשֶ הו ַאְבָרָהם, ּ ְּוֻכְלהו ָקִאים ּבְ ּ א , ּ יִמיָנא ְדקוְדׁשָ ק ּבִ ר ְוִאְתַדּבָ ִגין ְדִאְתְקׁשַ ּּבְ ּ ּ ּּ
ִריך הוא ּּבְ הְּדִאיִהי ַאֲהָבה, ְ ה.  ַרּבָ ַהאי ַאֲהָבה. ַמאי ַטְעָמא ִאיְקֵרי ַאֲהָבה ַרּבָ ִגין ַמאן ְדָקִאים ּבְ , ּּבְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]81דף [ -ּ

ָעְלָמא ִעָלָאה ר ּבְ ִּאְתְקׁשַ ָּדא ָרָזא ְדָעְלָמא ַתָתָאה, ַאֲהַבת עֹוָלם. ּ ּ ּ יה ְרִחימו ִדיֵליה, ּ ר ּבֵ ְּדִאְתְקׁשַ ּ ּ ּ ְּוֹכָלא , ּ
ָלא ִפרוָדא, ָרָזא ֲחָדא ּּבְ ִּאְתַמר ָרָזא ְדַאֲהָבהְוָהא , ּ ל פוְלָחִנין ְדָעְלָמא, ּ ְּרִחימו ָדא ָסִליק ַעל ּכָ ּ ּ ַהאי , ּּ ּבְ

ִריך הוא ַיִתיר ִמּכָֹלא א ּבְ ֵמיה ְדקוְדׁשָ ִּאְתְייַקר ׁשְ ּ ּ ּ ּ ַרך, ְּ ִריך הוא ְלָעַלם וְלָעְלֵמי ָעְלִמין. ְְוִאְתּבְ ּּבְ ּ ְוָרָזא , ְ
ְּדַאֲהָבה ִאְתַמר   )'ב ציצית וכו''עב ''קע(כ ''ע. ּ

ִּפּקוָדא  ַמע ב)ז(ּ ָכל יֹוָמא'  ְלִמְקֵרי ְקִריַאת ׁשְ ָּלֳקֵבל ַדְרָגא ִדיָמָמא, ַחד. ִזְמִנין ּבְ ָּלֳקֵבל ַדְרָגא , ְוַחד. ּּ ּ
יָמָמא ַדְרָגא ְדֵליְלָיא. ְּדֵליְלָיא ּוְלַאְכְלָלא ּבִ ּ ֵליְלָיא ַדְרָגא ִדיָמָמא, ּּ ּוְלַאְכְלָלא ּבְ ּ ְּוַעל ָדא . ּ ִאְתַמרְוָהא, ּּ

ָכל יֹוָמא ֵליְלָיא, ְּתֵרין ִזְמִנין ּבְ יָמָמא ְוַחד ּבְ   .ַחד ּבִ

ר ָנׁש ְמזוָזה ְלַתְרֵעיה ע ּבַ ִּפּקוָדא ְלִמְקּבַ ּ ּ ִריך הוא, ּ א ּבְ ר ָנׁש ָנִטיר ֵמִעם קוְדׁשָ ל ּבַ ְּלֶמֱהִוי ּכָ ד , ְּ ּכַ
ָמר ֵצאְתך וֹבֶאך ֵמַעָתה ְוַעד עֹוָלם' ְיָי)תהלים קכא(ְוָרָזא . ָּנִפיק ְוַכד ָעִייל ּ ִיׁשְ ָּ ִגין ְדָרָזא ִדְמזוָזה ִאיהו . ָּ ּּבְ ּ ּ ּ

ְּוָדא ִאיהו ִפְתָחא ִדְלֵעיָלא. ָּקִאים ָתִדיר ְלִפְתָחא ּ ְּוָדא ִאיהו ַדְרָגא ְדִאְקֵרי ׁשֹוֵמר, ּּ ּ ְנִטירו, ּּ ָחא ּבִ ַתּכְ ְּלִאׁשְ ּ.  

ר ָנׁש ָלאו ִאיהו ָנִטיר ְּדּבַ ִריך הואּבַ, ּ א ּבְ ּר ְנִטירו ְדקוְדׁשָ ּ ּ ְּדִאיהו ָנִטיר ָתִדיר, ְּ ּ ר , ְוָקִאים ְלִפְתָחא, ּ ּוּבַ
ִריך הוא ְלָעְלִמין, ְּותו. ָנׁש ְלגֹו א ּבְ ר ָנׁש דוְכָרָנא ְדקוְדׁשָ י ּבַ ְּדָלא ִיְנׁשֵ ּ ּ ּ ּ ַגְווָנא ְדִציִצית. ְּ ְּוָדא ִאיהו ּכְ ּ ּ ּ ,

ָמה ְדַאְת ָאֵמר  ּ וְרִאיֶתם אֹותֹו וְזַכְרֶתם ֶאת ְוגֹו) טובמדבר(ּּכְ ּ ּ ר ָנׁש ְלַהאי דוְכָרָנא. 'ּ יָון ְדָחֵמי ּבַ ּּכֵ ּ ר , ּ ִאְדּכַ
ד ִפּקוָדא ְדָמאֵריה ַגְרֵמיה ְלֶמְעּבַ ּּבְ ּ ּ ְּוָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא. ּּ ֲחָדא, ּ א ּכַ ָלָלא ְדַכר ְונוְקּבָ ְּמזוָזה ּכְ ּ ּ.  

ֹלֹמה ִסְפָרא ִדׁשְ ָּלֳקֵבל ְתֵרין ַדְרִגין,  ְלִפְתָחאְָסִמיך, ּּבְ יָדא , ּּ ּ ְוִאית ֵליה ְרׁשו )ודא איהו(ִּאְזְדַמן ַחד ׁשִ ּ
ָלא ָמאָלא. ְלַחּבְ ר ָנׁש ֵעינֹוי. ְּוִאיהו ָקִאים ִלְסַטר ׂשְ ָמא ְדָמאֵריה, ָזִקיף ּבַ ָּחֵמי ֵליה ְלָרָזא ִדׁשְ ּ ּ ר , ּ ְוִאְדּכַ

אְּוָלא ָיִכיל ֵליה ְלַאְבָא, ֵּליה ר ָנׁש ִמַתְרֵעיה ְלַבר, ְּוִאי ֵתיָמא. ׁשָ י ָנִפיק ּבַ ִּאי ָהִכי ּכִ יָדא , ּ ָּהא ַההוא ׁשִ
ָמאֵליה, ָּקִאים ִליִמיֵניה ּוְמזוָזה ִלׂשְ ּ ר ָנׁש, ּ ָמאֵליה, ְְוֵהיַאך ִאְתְנִטיר ּבַ אֵרי ִלׂשְ ִּאי ִאיהו ׁשָ ּ.  

  א''ד ע'' רסדף
א ּבְ ל ַמה ְדֲעַבד קוְדׁשָ ֶּאָלא ּכָ ּ ִּריך הואּ ַתר ִזיֵניה, ְ ך ּבָ ל ִמָלה וִמָלה ִאְתְמׁשַ ּּכָ ְּ ּ ַבר ָנׁש ַקְייִמין ְתֵרין . ּ ּּבְ

ַּדְרִגין ָמאָלא, ַחד ִמיִמיָנא, ּ ַּההוא ִדיִמיָנא ִאְקֵרי ֵיֶצר ַהטֹוב. ְּוַחד ִמׂשְ ּ ָמאָלא ִאְקֵרי ִיֶצר , ּ ְּוַההוא ִדׂשְ ּ ּ
ר ָנׁש ִמַת. ָהָרע יָון ְדָנַפק ּבַ ּּכֵ ְּרָעא ְדֵביֵתיהּ יָדא ָזִקיף ֵעינֹוי, ּ אִרי , ְּוָחֵמי ְלִיֶצר ָהָרע, ַּההוא ׁשִ ְּדׁשָ

ָמאָלא ך ְלַההוא ִסְטָרא ְוִאְתָעֵדי ִמיִמיָנא, ִלׂשְ ִּאְתְמׁשַ ּוְבַההוא ִסְטָרא. ְ ָמא ְדָמאֵריה, ּ ָּקִאים ׁשְ ְוָלא ָיִכיל , ּ
א ֵליה ְּלָקְרָבא וְלַאְבָאׁשָ ר , ּ יה) א''ד ע''דף רס(ָנׁש ְוָנִפיק ּבַ ְתִזיב ִמּנֵ ְּוִאׁשְ ד ָעִייל. ּ א , ּּכַ ָמא ַקִדיׁשָ ָּהא ׁשְ

ֲהֵדיה, ִליִמיָנא ָקִאים   .ְּוָלא ָיִכיל ְלַקְטְרָגא ּבַ

ר ָנׁש ְְוַעל ָדא ִאְצְטִריך ּבַ ּ יד , ּ ַתְרָעא ְדֵביֵתיה)א יעביר''ס(ְּדָלא ַיְעּבִ ּ ִטּנוָפא ְוִלְכלוָכא ּבְ ּ ּ יד ְוָלא י, ּ ֹוׁשִ
ָמא ְדָמאֵריה, ַחד. ַּמִיין ֲעכוִרין י ׁשְ יד ְקָלָנא ְלַגּבֵ ְּדָלא ַיְעּבִ ּ ָלא , ְוַחד. ּ ְּדִאית ֵליה ְרׁשו ְלַההוא ְמַחּבְ ּ ּ ּ

ָלא ר ָנׁש ֵמַהאי. ְלַחּבְ ך ִיְזַדֵהר ּבַ ִגין ּכָ ּוּבְ ָמ, ְּ ר ָנׁש ְדָלא ִיְמַנע ִמַתְרָעא ְדֵביֵתיה ׁשְ ְּוִיְזְדַהר ּבַ ּ ּ ּא ְדָמאֵריהּּ ּ.  

ר ָנׁש ַאְתִקין ְמזוָזה ְלִפְתֵחיה ְּוַכד ּבַ ד ָעִייל , ּ ַעל , )א ההוא בר נש''ס(ּּכַ יָדא ּבַ ַּההוא ִיֶצר ָהָרע ְוַההוא ׁשִ ּּ
ְרַחְייהו ַנְטֵרי ֵליה ּּכָ ּ ַער ַלְיָי)תהלים קיח(ְוַאְמֵרי , ּ ַּצִדיִקים ָיֹבאו בֹו' ּ ֶזה ַהׁשַ ּ ּזוָזה ְלִפְתֵחיה ְוַכד ָלא ָקִאים ְמ. ּ ּ

ר ָנׁש ֲחָדא, ְּדּבַ יָדא ִמְתַתְקִנין ּכַ ִּיֶצר ָהָרע ְוַההוא ׁשִ ִזְמָנא ְדָעִייל, ּּ יה ּבְ וו ְיַדְייהו ַעל ֵריׁשֵ ּׁשַ ּ ּ ּ ּ ַּפְתֵחי , ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגלו, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]82דף [ -ָתא ּבְ

ַּווי ֵליה ִלְפַלְנָיא, ְוַאְמֵרי ְּדָהא ָנַפק ֵמְרׁשוָתא ְדָמאֵריה, ּ ּ ּ ָלא, ּ ְּדֵלית ַמאן , ּ ְנִטירוֵּמַההוא ִזְמָנא ָקִאים ּבְ
ְּדָנִטיר ָעֵליה ְזָבן , ּ   .)'ב פקודאי לאומאה וכו''א ע''צ(ַרֲחָמָנא ִליׁשֵ

ָרֵאל ְיָי)'דברים ו( ַמע ִיׂשְ ָּדא ִאיהו ִיחוָדא ַחד, ֶאָחד' ֱּאֹלֵהינו ְיָי'  ׁשְ ּ בֹוד ַמְלכותֹו ְלעֹוָלם . ּ ם ּכְ רוך ׁשֵ ּּבָ ְּ

ֵמיה ָרָזא ַחדְלֶמ, ָּהא ִיחוָדא ַאֲחָרא, ָוֶעד ִתיב, ּהוא ָהֱאֹלִהים'  ְיָי)מלכים א יח(, ְּוָרָזא ָדא. ֱּהִוי ׁשְ , ָּדא ּכְ
ִיחוָדא ַחד ד ִאיּנון ּבְ ּּכַ ּ.  

ַגְווָנא ִדְכִתיב, ְּוִאי ֵתיָמא ִּאי ָהִכי ּכְ מֹו ֶאָחד'  ְיָי)זכריה יד(, ּ  ָלאו )ב''א ע''נדפס בתרומה קע(, ֶּאָחד וׁשְ
ִתיב ְיָי, א ָהֱאֹלִהיםּהו' ִּאיהו ְיָי מֹו הוא ֶאָחד' ְּדִאי ּכְ ּוׁשְ ִתיב ֶאָלא ְיָי, ֲהִויָנא ַאְמֵרי ָהִכי, ּ ֶאָחד ' ָּלא ּכְ

מֹו ֶאָחד ַגְווָנא ָדא, ּוׁשְ ְּוִאְצְטִריך לֹוַמר ּבְ ְ ּהוא ָהֱאֹלִהים הוא' ְיָי, ּ מֹו ֶאָחד' ְוִיְתֲחֵזי ְיָי, ּ   .ֶּאָחד וׁשְ

ֶּאָלא ּכָֹלא ַחד ָמָהן ִאֵליןְּד, ּ ַּכד ִאְתַאֲחָדן ְתֵרין ׁשְ ִיחוָדא ַחד, ּ ָּדא ּבְ ִיחוָדא ַחד, ּ ֵדין ְתֵרין , ְּוָדא ּבְ ּּכְ
ָמָהן ִאֵלין ִאְתָעִבידו ַחד ּׁשְ ָדא, ּ ִליָלן ָדא ּבְ ִיחוָדא ֲחָדא, ְּוִאְתּכְ ִלים ּבְ ָמא ׁשְ ַּוֲהִוי ּכָֹלא ׁשְ ּהוא ' ּוְכֵדין ְיָי, ּ

ָדא ְלֶמֱהִוי ַחדְּדָה, ָהֱאֹלִהים ִליל ּכָֹלא ָדא ּבְ ֵדין ִאְתּכְ ּא ּכְ ְלחֹודֹוי ְוָדא , ּ ל ַחד ָדא ּבִ ְּוַעד ְדִאְתַייֲחדו ּכָ ּ ּ
ְלחֹודֹוי ָדא, ּבִ ִלילו ָדא ּבְ ָּלא ִאְתּכְ   .ְּלֶמֱהִוי ּכָֹלא ַחד, ּ

ָלָלא ְדָכל אֹוַרְייָתא ָּהִכי הוא ַוַדאי, ּּכְ ְּדָהא אֹוַרְייָתא ִאיִהי ת, ּ ְכָתבּ ּבִ ַעל ֶפה, ֹּוָרה ׁשֶ ּבְ ְּוִאיִהי תֹוָרה ׁשֶ ּ .
ְכָתב ּבִ ּתֹוָרה ׁשֶ ָּדא הוא ִדְכִתיב ְיָי, ּ ּ ּ ַעל ֶפה. 'ּ ּבְ ּתֹוָרה ׁשֶ ִּדְכִתיב ָהֱאֹלִהים, ּ ּוְבִגין ְדאֹוַרְייָתא ִאיִהי ָרָזא . ּ ּ
א ָמא ַקִדיׁשָ ִּדׁשְ   .ִאְקֵרי ָהִכי, ּ

ְכָתב ְותֹוָרה ׁשֶ ּבִ ַעל ֶפהּתֹוָרה ׁשֶ ָלל, ּּבְ ַלל ִאְצְטִריך ִלְפָרט. ְּוָדא ְפָרט, ָּדא ּכְ ְּכְ ְוְפָרט ִאְצְטִריך , ּ ּ ּ
ָלל ָדא, ִלּכְ ְּוִאְתַייֲחדו ָדא ּבְ ָלָלא ְדאֹוַרְייָתא. ַּוֲהִוי ּכָֹלא ַחד, ּ ְּוַעל ָדא ּכְ ָלָלא ִדְלֵעיָלא ְוַתָתא, ּ ִּאיהו ּכְ ּ ּ ּ ,

ָמא ָדא ְלֵעיָל ִגין ִדׁשְ ּּבְ ּ ָמא ָדא ְלַתָתא, אּ ּוׁשְ ּ ָּדא ָרָזא ְדָעְלָמא ִעָלָאה. ּ ּ ְּוָדא ָרָזא ְדָעְלָמא ַתָתָאה. ּ ּ ְוַעל . ּ
י ְיָי ִתיב ַאָתה ָהְרֵאָת ָלַדַעת ּכִ ָּדא ּכְ ָלָלא ְדֹכָלא, ּהוא ָהֱאֹלִהים' ּ ָּדא ּכְ ּ ְּוָכל ָדא ְדַאָמָרן, ּ ר , ּ ְִאְצְטִריך ּבַ ּ

ַהאי ָע   .ְלָמאָּנׁש ְלִמְנַדע ּבְ

ִּפּקוֵדי אֹוַרְייָתא ָאן ִאיּנון ָהָכא, ְּוִאי ֵתיָמא ּ ְכָלָלא ָדא, ּ ֶּאָלא ָדא ִאיהו ָזכֹור. ּּבִ ּ מֹור. ּ . ְּוָדא ִאיהו ׁשָ
ִליָלן ָהֵני ּכְ ְּוָכל ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא ּבְ ָרָזא ְדָזכֹור, ּ מֹור, ּּבְ ּוְבָרָזא ְדׁשָ ְּוֹכָלא ִאיהו ַחד, ּ ּ.  

י ָּהא ְדָתֵניָנן ְצלֹוָתא ְדַעְרִבית חֹוָבה ִאיהו,  יֹוִסי ְוָאַמרָּפַתח ִרּבִ ּ ַמע ְדַעְרִבית , ּּ ִגין ִדְקִריַאת ׁשְ ַּוַדאי ּבְ ּ ּ
ֵליְלָיא, חֹוָבה ִריך הוא ִאְתָייָחד ּבְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ יָמָמא, ְּ ָמה ְדִאְתָייַחד ּבִ יָמָמא. ּּכְ ִליל ּבִ ּוִמַדת ַלְיָלה ִאְתּכְ ּ ,

ּוִמַדת  ֵליְלָיאּ ִליל ּבְ ּוַמאן ְדָאַמר ְרׁשות. ְּוִאְתָעִביד ִיחוָדא, ְיָמָמא ִאְתּכְ ּ ֵלי , ּ ִגין ֵאימוִרין וְפָדִרין ְדִמְתַעּכְ ּּבְ ּ ּ
ֵליְלָיא   .ְוָהא אֹוִקיְמָנא. ּבְ

ִּדְכִתיב ְוָאַהְבָת ֶאת ְיָי ּ ְּואֹוְקמוָה ַחְבַרָייא, ַהאי ְקָרא אֹוִקיְמָנא, ֱָאֹלֶהיך' ּ ֲאָלאֲאָב. ּ ִאי , ל ִאית ְלׁשָ
ָרֵאל ַמע ִיׂשְ ַהאי ִיחוָדא ִדׁשְ ּּבְ ִליל ּכָֹלא, ּ ָמאָלא, ִּאְתּכְ ִתיב ְלָבַתר ְוָאַהְבָת, ְּיִמיָנא וׂשְ ְוָהָיה ִאם , ֲּאַמאי ּכְ

מֹוַע ִלילו, ׁשָ ִיחוָדא ִאְתּכְ ְּדָהא ּבְ ּ ְכָלל. ּ ְפָרט. ֶּאָלא ָהָתם ּבִ ְְוָהִכי ִאְצְטִריך. ָהָכא ּבִ ּ.  

יה ּוְבָרָזא ְדִיחוָדא ְדָהא ִאְתַעְרָנא ּבֵ ּ ּ ּ א, ּּ ַגְווָנא ִדְתִפִלין ְדֵריׁשָ ִּיחוָדא ִאיהו ּכְ ּ ּ ּוְתִפיִלין ִדְדרֹוָעא, ּּ ּּ ,
א ד ְתִפיִלין ְדֵריׁשָ ָיין' ּּבִ ַּפְרׁשִ ָמָהן ִאיּנון' ְוָהָכא ג. ְּוָהא ִאְתַמר, ּ ָיין. ּׁשְ ע ַפְרׁשִ ָּהָתם ַאְרּבַ ַחד ְוַחד ְוָכל , ּ

ְלחֹודֹוי ָמָהן' ְוָהָכא ג. ּבִ ין ַהאי ְלַהאי, ׁשְ   .ַמה ּבֵ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]83דף [ -ּ

  ב''ד ע'' רסדף
הו ָיין ָהא ַאְתֲערו ּבְ ע ַפְרׁשִ ֶּאָלא ִאינון ַאְרּבַ ּ ּּ ּּ ַּחד ְנקוָדה , ּ ְּוַחד ָרָזא ְדָעְלָמא .  ַקְדָמָאה)א עלאה''ס(ּ

ָמא) ב''ד ע''דף רס(ְוַחד ְיִמיָנא . ְּדָאֵתי א. ָלאְוַחד ׂשְ ִּאֵלין ָרָזא ִדְתִפיִלין ְדֵריׁשָ ּ ָרָזא ָדא. ּ , ְּוָהָכא ּבְ
ָמָהן ִעָלִאין ִּיחוָדא ָדא ְתַלת ׁשְ ּ ּ ָיין, ּ ע ָפְרׁשִ ַגְווָנא ְדִאיּנון ַאְרּבַ ִּאיּנון ּכְ ּ ּ ּ ָּדא ְנקוָדה ִעָלָאה, ַקְדָמָאה' ְיָי. ּ ּ ּ ,

יָתא ְדֹכָלא ֵּראׁשִ ְתָרָאה' ְיָי. ּ ְדָאֵתיָּרָזא ְדָעְלָמא, ֱּאֹלֵהינו. ּ ֲחָדא, ּבַ ָמאָלא ּכַ ָלָלא ִדיִמיָנא וׂשְ ּּכְ ְכָלָלא , ּ ּבִ
א ֲּחָדא ְוִאֵלין ִאיּנון ְתִפָלה ְדֵריׁשָ ּּ ְּוָדא ִאיהו ִיחוָדא ַקְדָמָאה, ּּ ּ.  

ְּתִפִלין ִדְדרֹוָעא ּ ָלָלא , ּ ֲחָדא)גו תפלין דדרועא כללא(ּכְ בֹוד , ָזאְּוָדא ִאיהו ָר, ּ ְדָכל ָהֵני ּכַ ם ּכְ רוך ׁשֵ ְּבָ ּ
א)ב''ג ע''עיין בהקדמה י(. ַּמְלכותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד ָלָלא ְדִאיּנון ְתִפִלין ְדֵריׁשָ ּ ָהָכא ּכְ ּ ּּ ִלילו גֹו ְתִפִלין , ּ ְּדִאְתּכְ ּ ּ ּ ּ

  .ִּדְדרֹוָעא

רוך, ְּוָרָזא ָדא ְּבָ ָּדא ָרָזא ִדְנקוָדה ִעָלָאה: ּ ּ ּ רוך, ּ ְְדִאיהו ּבָ ּ ּ ְרָכאן ַנְבִעין ִמַתָמןְּדָכ, ּ ּל ּבִ , ְּוִאי ֵתיָמא. ּ
רוך ְָעְלָמא ְדָאֵתי ִאְקֵרי ּבָ ּ ְּדָהא ְנקוָדה ִעָלָאה ִאיהו ְדַכר. ָלאו ָהִכי. ּ ּ ּ ּ א, ּּ ָּעְלָמא ְדָאֵתי נוְקּבָ רוך, ּ ְִאיהו ּבָ ּ ּ ,

ָרָכה רוך ְדַכר, ְוִאיִהי ּבְ ּּבָ א, ְּ ָרָכה נוְקּבָ רוך . ּּבְ ְְוַעל ָדא ּבָ ּ ִּאיהו ְנקוָדה ִעָלָאהּ ּ ּ ם. ּ ָּדא ָעְלָמא ְדָאֵתי: ׁשֵ ּ ,
ם ָגדֹול ְּדִאיהו ׁשֵ ּ ָמה ְדַאְת ָאֵמר . ּ ְמך ַהָגדֹול)יהושע ז(ּּכְ ה ְלׁשִ ּ וַמה ַתֲעׂשֵ ָּ בֹוד. ּ בֹוד ִעָלָאה: ּכְ ָּדא ּכְ ּ ,

ָמאָלא ְּדִאיהו ְיִמיָנא וׂשְ ּ ל , ּ ַהאי ְתִפָלה ׁשֶ ִליָלן ּבְ ְּוֻכְלהו ּכְ ּּ ְּדִאיהו ַמְלכותֹו, ַידּ ּ ַגִויה. ּ ְּוָנִטיל ּכָֹלא ּבְ ּ ּ ,
ַהאי ַמְלכות ִליָלן ּבְ ּוְבַהאי ִאְתּכְ ְלהו, ּּ ָּעְלִמין ּכֻ ּוְלַסְפָקא לֹון, ְלֵמיָזן לֹון, ּ ְכָמה ְדִאְצְטִריכו, ּ ּּבִ ּּ ּ.  

א וְתִפִלין ִדְדרֹוָעא ְּוָדא ִאיהו ִיחוָדא ִדְתִפִלין ְדֵריׁשָ ּ ּ ּ ּ ּּ ַג, ּ ְּווָנא ְדָרָזא ְדִיחוָדא ִדְתִפִליןּכְ ּ ּ ּ ָּהִכי הוא , ּ
ִּיחוָדא ְדֹכָלא ּ ִרירו ְדִמָלה. ּ ְּוָדא ִאיהו ּבְ ּ ּ א. ּ ְּוָהא ָסַדְרָנא ִיחוָדא ָדא ַקֵמי ּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ּ ּ ּ ּּ ְּוָאַמר ִלי ְדָהא , ּ

ד ַּגְווִנין ִאְתָסַדר ִיחוָדא' ּבְ ּ ִריָרא ְדֻכְלהו, ּ ְּוָדא ּבְ ְּוָהִכי ִאיהו ַוַדאי. ּּ ְּוֻכְלהו ָרָזא ְדִיחוָדא, ּ ּ ּ ֲּאָבל ִסדוָרא , ּ ּ
ִּדְתִפִלין ְדָקא ָיאות, ּ ָּדא הוא ִיחוָדא ִעָלָאה ּכַ ּ ּ ּ ּּ.  

ָלל ֹאַרח ּכְ ָמא ַחד ּבְ ָרָזא ִדׁשְ ָמאָלא ּבְ ִלילו ְיִמיָנא וׂשְ ּוִמגֹו ְדִאְתּכְ ּ ּ ּ ִּאְצְטִריך ְלָבַתר ְלַאָפָקא לֹון, ּּ ְּ .
ֹאַרח ִיחוָדא, ֹּאַרח ְפָרטּבְ ְקָרֵאי ַקְדָמֵאי ִאיהו, ֲּאָבל ָלאו ּבְ ְּדָהא ִיחוָדא ּבִ ּ ְתִפִלין , ֶאָחד' ְלֶמֱהִוי ְיָי, ּ ּּבִ

א מֹו ֶאָחד. ְּדֵריׁשָ ְתִפִלין ִדְדרֹוָעא, ּוׁשְ ּּבִ ְכָלָלא. ַּוֲהִוי ּכָֹלא ַחד. ּ יָון ְדִיחוָדא ִאְתָסָדר ּכָֹלא ּבִ ּּכֵ ּ ּ א ֵמֵר, ּ יׁשָ
ִּדְנקוָדה ִעָלָאה ּ א ִדְנהֹוָרא ַקְדָמָאה, ּ ִּאְצְטִריך ְלָבַתר ְלִאְתַעְטָרא ֵמֵריׁשָ ְ א ְדֹכָלא, ּ ְּדִאיהו ֵריׁשָ ּ ּ כ רעיא ''ע(. ּ

  .)מהימנא
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגלו, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]84דף [ -ָתא ּבְ

 ] בשנה335יום [סדר הלימוד ליום י אלול 
ה ִליף ְוַאְתִקין ֹמׁשֶ ָרָזא ִדְפסוָקא ְדִיח''כ, ּגָ ּה ַאְתָוון ּבְ ּ ָרֵאל ְיָי, ּוָדאּ ַמע ִיׂשְ יב ׁשְ ' ִּדְכּתִ

ִליִפין''ְּוִאיּנון כ. ֶאָחד' ֱּאֹלֵהינו ְיָי ָרָזא ִדְלֵעיָלא, ה ַאְתָוון ּגְ ִקין ּבְ ְּמֻחּקָ ָעא . ּ ַיֲעֹקב ּבָ
א ָנא ְלַתּתָ ָרָזא ְדִיחוָדא, ְלַאְתּקְ ּּבְ כ, ּ ב, ד ַאְתָוון''ְוַאְתִקין ּבְ ם ּכְ רוך ׁשֵ ְְוִאיּנון ּבָ ּ ֹוד ּ

ִלים ְלכ. ַּמְלכותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד ָנא, ה ַאְתָוון''ְוָלא ַאׁשְ ּכְ ן ַמׁשְ ּקַ ִגין ְדַעד ָלא ִאְתּתְ . ּּבְ
ָנא ּכְ ַקן ַמׁשְ יָון ְדִאְתּתְ יה, ּּכֵ ִלים ִמָלה ְדֲהָוה ָנִפיק ִמּנֵ ּתְ ְּוִאׁשְ ּ ִלים, ּ ּתְ ד ִאׁשְ ָּלא ַמִליל , ּכַ

כ ִלים ָדאְלַאֲחָזָא, ה ַאְתָוון''ֶּאָלא ּבְ ּתְ ּה ְדָהא ִאׁשְ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ּ ּּכְ יב, ּ  )ויקרא א(, ִּדְכּתִ
ר ְיָי   .ה ַאְתָוון''ָהא כ, ֵאָליו ֵמֹאֶהל מֹוֵעד ֵלאֹמר' ַוְיַדּבֵ

א, ה ִזיִנין''ְּוַעל ָדא כ ּקוָנא ְדַמְקְדׁשָ ְלָמא ּתִ ְּלַאׁשְ ּ ְוָכל ָהֵני ַאְתָוון אֹוִקיְמָנא , ּ
ִאיּנון ַאְת רּּבְ ִליִפין ְדאֹוִליְפָנא ִמּמַ ָרִזין ִאֵלין. ָּוון ּגְ ִלים ּבְ ּתְ ָנא ִאׁשְ ּכְ ּוְבִגין ְדַמׁשְ ּ ִאְקֵרי , ּ

ָנא, ה''כ ּכְ ִלימו ְדַמׁשְ ִיחוָדא ִדׁשְ ּּבְ ּ ּ ִתיב)תהלים קמה(ְּוַעל ָדא . ּ ּ ַוֲחִסיֶדיך ְיָבְרכוָכה ּכְ ָרָזא , ָ
ָנא ּכְ ִלימו ְדָכל ַמׁשְ ִּדׁשְ ּ ָּנא ִדיֵליהְּוִתּקו, ּ ּ.  

ְּותֹוָרה וְנִביִאים וְכתוִבים, ב ַאְתָוון''ָלֳקֵבל כ: ה''כ ּ ָלָלא ֲחָדא, ּ ְּדִאיּנון ּכְ ָרָזא , ּ
ַהאי ְקָרא. ֲחָדא ָרֵאל ָקא ְמַיֲחֵדי ִיחוָדא ּבְ ֲעָתא ְדִיׂשְ ׁשַ ּּבְ ָרָזא ְדכ, ּ ְּדִאיּנון , ה ַאְתָוון''ּּבְ ּ

ָרֵאל ְיָי ַמע ִיׂשְ בֹוד ַמְלכותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד, ֶאָחד'  ְיָיֱּאֹלֵהינו' ׁשְ ם ּכְ רוך ׁשֵ ּוּבָ ּ ְּדִאיּנון , ְּ ּ
הו, ד ַאְתָוון''כ ל ַחד ּבְ ִּויַכֵוין ּכָ ֲחָדא, ּ ָרן ּכַ ְלהו ַאְתָוון ִמְתַחּבְ ּּכֻ ְּוַסְלִקין ְלִחּבוָרא ַחד, ּ ּ ,

ְרִעין ִעים ּתַ ע ְוַאְרּבָ ׁשַ ָרָזא ְדיֹוְבָלא, ּתֵ ְּצְטִריך ְלַסְלָקא ָוֶעדּוְכֵדין ִא. ּּבְ יר, ְ . ָלא ַיּתִ
ְרִעין ּוְכֵדין ִאְתְפָתחו ּתַ ר ָנׁש, ּּ ִריך הוא ְלַההוא ּבַ א ּבְ יב קוְדׁשָ ְּוָחׁשִ ּ ִאילו ִקֵיים , ְּ ּּכְ ּ ּ

ָלה מ, ּאֹוַרְייָתא ּכֻ ֹכָלא''ְּדִאיִהי ַאְתָיא ּבְ ּט ָפִנים ּבְ ּ.  

  א''ה ע'' רסדף
ְּוַעל ָדא ִאְצְטִריך ְלַכְו כְּ ִרין''ּוָנא ְרעוָתא ּבְ ע ְוֶעׂשְ ְרעוָתא , ּה וְבַאְרּבַ ְּלַסְלָקא לֹון ּבִ ּ

א ְרִעין ְדַקאְמָרן, ְּדִלּבָ ִעין ּתַ ע ְוַאְרּבְ ֵתׁשַ ַהאי, ּּבְ ַוון ּבְ יָון ְדִאְתּכָ ּּכֵ ַההוא ִיחוָדא , ּ ָוון ּבְ ִּיְתּכַ ּ ּ
ָרֵאל ְוגֹו, ְּדָאַמר ַמר ַמע ִיׂשְ ם ּכְ' ׁשְ רוך ׁשֵ ְּבָ ָלָלא ְדָכל , ּבֹוד ַמְלכותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעדּ ּּכְ

הו. ּאֹוַרְייָתא ּכָֹלא ֵוון ּבְ ָאה חוָלֵקיה ַמאן ְדִיְתּכַ ַּזּכָ ּ ּ ּ ָלָלא ִאיהו ְדָכל אֹוַרְייָתא , ּ ַּוַדאי ּכְ ּ ּ
א ְּדֵעיָלא ְוַתּתָ ְּוָדא ִאיהו ָרָזא ְדָאָדם. ּ א, ּ ִלימו ִדְדַכר ְונוְקּבָ ּׁשְ ּ . ּל ְמֵהיְמנוָתאְּוָרָזא ְדָכ, ּ

אן ְמעֹון ְוָאַמר ֵליה) א''ה ע''דף רס(. ֲעד ּכָ י ׁשִ ַלח ֵליה ְלִרּבִ א ׁשָ י ַאּבָ ִּרּבִ ַּהאי ְדאוְקֵמיה , ּ ּ ּ
ִפִלין ְדָמאֵרי ָעְלָמא ּתְ ַּמר ּבַ ין' ד, ּ א ְדקוְדׁשִ ָיין ִאיּנון קוְדׁשָ ָּפְרׁשִ ּ ּ ּ ּ ִפיר, ּ ָכא ְדַעל . ּׁשַ ִּמׁשְ

ִפיִלין הְוִא, ּּתְ ּיּנון ְרצוִעין ִאְקרו ְקדוּשָׁ ּ ּ א ְמָנָלן, ּ ַלח ֵליה . ַאְסַמְכּתָ ' ּ ַוַיַעׂש ְיָי)בראשית ג(ּׁשָ
ּתֹו ְוגֹו ַּדְייָקא ְוָהִכי אוְקֵמיה ַרב ַהְמנוָנא ָסָבא', ֱּאֹלִהים ְלָאָדם וְלִאׁשְ ּ ּ ְּוִאֵלין ִאיּנון . ּ ּ

א ֵה, ְּדֵריׁשָ   .ֹּוְקמוָהְוָהא א, א''ּוְדרֹוָעא ָיְדָכה ּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]85דף [ -ּ

ְמעֹון י ׁשִ ְווָנא, ָאַמר ִרּבִ ַהאי ּגַ א , ִּאית ַמאן ְדַמְתֵני ּבְ ָמאָלא ְדקוְדׁשָ ְּוָהָיה ְדרֹוָעא ׂשְ ּ ּ
ִריך הוא ּּבְ בוָרה, ְ ַלת. ְּוִאְקֵרי ּגְ א ֶאָלא ּתְ ֵריׁשָ ֲאָרן ּבְ ּתַ ע. ִּאי ָהִכי ָלא ִאׁשְ . ְּוִאיּנון ַאְרּבַ

ֵרין ְרִתיִכין ַקִד ין ִאיּנוןֲּאָבל ּתְ א, ּיׁשִ ִלּבָ ר ּבְ מֹוָחא, ָּדא ִאְתְקׁשַ ר ּבְ א . ְוָדא ִאְתְקׁשַ ְוִלּבָ
ָדא, ּומֹוָחא ר ָדא ּבְ ְּוִזווָגא ַחד ְלהו. ִּאְתְקׁשַ ּ ִפיר ָקַאְמרו ַחְבַרָייא, ּ ְּוׁשַ ּ ְוָהָיה ְלאֹות ַעל . ּ
ַמר, ָיְדָכה ָמה ְדִאּתְ   .ְּוָלא ִאְקֵרי ֶאָלא אֹות, ּּכְ

ְמעֹוןָאַמר ִרּבִ ַפְלּגות ֵליְלָיא, י ׁשִ ר ָנׁש ַאְקִדים ּבְ ֲעָתא ְדּבַ ׁשַ ּּבְ ּ ַדל , ּ ּתָ ְּוָקם ְוִאׁשְ
אֹוַרְייָתא יה. ַּעד ְדָנִהיר ַצְפָרא, ּבְ ֵריׁשֵ ִפיִלין ּבְ ַצְפָרא ֲאָנח ּתְ ּּבְ יָמא , ּ ְרׁשִ ּוְתִפיִלין ּבִ ּ

ְדרֹוֵעיה א ּבִ ַּקִדיׁשָ ִעטוָפא ְד, ּ ְּוִאְתַעָטף ּבְ ּ ּ ְרָעא ְדֵביֵתיה, ִמְצָוהּ ְּוָאֵתי ְלָנְפָקא ִמּתַ ִאְעַרע . ּ
זוָזה ּמְ ַתְרָעא ְדֵביֵתיה, ּּבַ א ּבְ ָמא ַקִדיׁשָ יָמא ִדׁשְ ְּרׁשִ ּ ּ ין ִמְזַדְווִגין . ּ ע ַמְלָאִכין ַקִדיׁשִ ַּאְרּבַ ּ

ְרָעא ְדֵביֵתיה יה ִמּתַ יה ְוָנְפִקין ִעּמֵ ִּעּמֵ ּ ּ ִנ, ּ אְּואֹוְזֵפי ֵליה ְלֵבי ּכְ ּתָ יה. יׁשְ ּוַמְכְרֵזי ַקּמֵ ָּהבו , ּ
א א ַקִדיׁשָ ְּיָקָרא ְלִדיוְקָנא ְדַמְלּכָ ּ ּ א, ּ ָּהבו ְיָקָרא ִלְבֵריה ְדַמְלּכָ ּ ְּלַפְרצוָפא ְיָקָרא , ּ

א ְרָיא ָעֵליה. ְּדַמְלּכָ א ׁשַ ּרוָחא ַקִדיׁשָ ּ ך )ישעיה מט(ַאְכִריז ְוָאַמר , ּ ר ּבְ ָרֵאל ֲאׁשֶ ָ ִיׂשְ

  .ֶּאְתָפָאר

  )ד''סימן י(השלמה מההשמטות 
ית ֵראׁשִ ת ּבְ ֵרי ָפָרׁשַ ַתר ָהִכי ִאית ֵליה ְלִמּקְ ּּבָ . ַעד ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי ּבֶֹקר יֹום ֶאָחד, ּ

א ְדכֹוָלא ְחּתָ ּבַ ְּדִאיִהי ִעלוָיא ְוּתוׁשְ ּ נֹות ְלַכָפָרא ֲעלֹוי. ּ ת ַהֹקְרּבָ ָפָרׁשַ . ְּלָבָתר ִיְתֲעֶסק ּבְ
ְפרו. ַּעד ּתוַקד ּבֹו, ת ַאֲהֹרןַצו ֵא, ְוֵייָמא ִבין ְדֵליְלָיא ִיְתּכַ ִגין ְדָכל ִהְרהוִרין וַמֲחׁשָ ּּבְ ּ ּּ .

א ְדָדִוד ְחּתָ ּבַ ח ּתוׁשְ ּבַ ְּלָבַתר ְיׁשַ ּ הֹון כוָלא ְוִאיהו , ּ ְרִעין ִדּבְ ּתַ ר ָנׁש ּבְ ך ֵייעול ּבַ ּוְבִגין ּכָ ּ ּ ְּ

ין ְקַנת ַדְרּגִ   .ִאְתּתַ
יָון ְדָמֵטי ְל בּּכֵ ירוָתא ִדְצלֹוָתא ְדִמיֹוׁשֶ ּיֹוֵצר אֹור ְדִאיהו ׁשֵ ּ ּ ין , ּ ל ִאינון ַדְרּגִ ֵדין ּכָ ּּכְ ּ

ַּפְתִחין ַתְרִעין וְכֵדין  ִתיב)שיר השירים ג(ּ ן ּכְ ִתיְמרֹות ֲעׁשַ ן ִדְקטֹוֶרת.  ּכְ , ָמה ִתְמרֹות ֲעׁשַ
ִאֵלין ין ִאֵלין ּבְ ָראן ַדְרּגִ ַּסְלָקא וִמְתַחּבְ ּ ּ ן ּאוף ָה. ּ ִתְמרֹות ֲעׁשַ ָּכא ִאיִהי ְצלֹוָתא ְדִאיִהי ּכְ
ִאֵלין ָראן ִאֵלין ּבְ ָראן וִמְתַקׁשְ ְּדִמְתֲחּבְ ּ ר לֹון ְואֹוֵמר. ּ ְּדָהא ִאיהו ְמַקׁשֵ ָלם ֲאהוִבים , ּ ּּכֻ ּ

ים ְוכו ָלם ְקדֹוׁשִ ּּכֻ ּ'.  
ה ְיִמיָנא ְוִיחוָד, ְלָבַתר ַאֲהָבה ַרּבָ ָרא ּבִ ְּלַסְלָקא וְלִאְתַקׁשְ ַמעּ ' ד, ַרְבְרָבא' ע. ּא ִדׁשְ

ַּהְיינו ִדְכִתיב . ד''ְוִסיָמָנא ע. ַרְבְרָבא ֲארו ַאְתָוון ש. ָבֶכם' ד ה'' ֵע)ב''שמואל א י(ּ ּתָ מ ''ִּאׁשְ
מ ָאה' ְלִפי ְשמ. ְּפתוָחה' ּבְ ּתָ ְְפתוָחה ֶמֶלך ּתַ ְם ְסתוָמה ֶמֶלך ִעיָלָאה''מ, ּ ֲארו . ּ ּתָ ִּאׁשְ

  .ח''ּוֵמָהאי ִסְטָרא א, מ''ֵמַהאי ִסְטָרא ש, ח''מ א''ַאְתָוון ש
ָכל יֹוָמא ל ַמאן ִדְמָיֵחד ָדא ּבְ ָּאַמר ָרב ַהְמנוָנא ָסָבא ּכָ ֶּחְדָוה ָזִמין ֵליה ִמְלֵעיָלא , ּ ּ

ּוְמָצֵרף ַאְתָוון ִאֵלין ְלַמְפֵרַע . ח ֵמַהאי ִסְטָרא''א, מ ֵמַהאי ִסְטָרא''ש. ֵּמַאְתָוון ִאֵלין ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגלו, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]86דף [ -ָתא ּבְ

ֵרי וְבֵמ ר ִסֵייםּׁשָ ָמח ִדְכִתיב . ּיׁשַ ה)ד''תהלים ק(ְּוִסיָמן ֶאׂשְ ָמח ּבְ ה. ' ָאֹנִכי ֶאׂשְ ׁש' ּבְ , ַמּמָ
ִסְפָרא ְדֲחנֹוך ְְוָהִכי ִאיָתא ּבְ ּ.  

יה ַעִי, ּּתו ין, ן ַרְבְרָבא''ִּאית ּבֵ ָמָהן ָרָזא ְדַאָבָהן ַקִדיׁשִ ְבִעין ׁשְ ֶּרֶמז ְלִאֵלין ׁשִ ּ ּ .
ָרֵאל ה י ִדְתִפיִלין ְדֲאִחיד לֹון ', ּינו הֱאֹלֵה' ִיׂשְ ּתֵ ע ּבָ ִּאֵלין ַאְרּבַ ַרְבְרָבא ָדא ' ד. )ח''א(ּ

הו ל ְתִפיִלין ְדִאיִהי ֲאִחיַדת ּבְ ר ׁשֶ ֶּקׁשֶ יִמין ְוָלא ִאְתֶמָסר ְלַגָלָאה, ּ ְּוהוא ָרָזא ַלַחּכִ ּ .
ּוְתֵרין ְרצוִעין ַנְפִקין ִמִסְטָרא ָדא וִמִסְטָרא ָדא ּ ּח ִדְנִביֵאי ''ְּתֵרין ַיְרִכין ְדַהאי אָּרָזא ִד, ּ

יה ּח ֶרֶמז ַלָפסוק ְדָאַמר ''ְועֹוד א. ְּקׁשֹוט ֲאִחיָדן ּבֵ ּ , ּ ִפְתִחי ִלי ֲאחֹוִתי)שיר השירים ה(ּ
ְֶאָלא ָדא ַיֲעֹקב ְוָדא יֹוֵסף ְוִאְצְטִריך . ָּדא ִתְרגומֹו, ַוֲאַמאי ְוַיִציב. ּוְלָבַתר ֱאֶמת ְוַיִציב ּ

ַתְרַווְייהוְּלִאְתַד ָקא ּבְ   .ּּבְ
ְּתַלת ַקְדָמִאין ְדִאינון ָמֵגן. ּוְלָבַתר ְצלֹוָתא ְמעֹוֶמד ּוְמַחֶיה, ּ דֹוׁש, ּ , ָמֵגן. ְוָהֵאל ַהּקָ

יה מ א ְדמ, ב ֵתיִבין''ִּאית ּבֵ ָמא ַקִדיׁשָ ָּרָזא ִדׁשְ א . ב ַאְתָוון''ּ ִלּבָ ְּוִאית ְלַאְכָלָלא ֵליה ּבְ
ׁשַ ָרא ּכְ ְרִחימוּוְלִאְתַקׁשְ ַחְלָתא ּבִ ּגַ ְרָכָתא ִדְיִמיָנא. ְּלהֹוָבא ּבְ ְּוָדא ִאיהו ּבִ ּ.  

יה מ, ֵמַחֶיה ין ַתְרִעין ָחֵסר ַחד''ִּאית ּבֵ ָרָזא ְדַחְמׁשִ ְגבוָרה . ּט ֵתיִבין ּבְ א ּבִ ּמָ ְּוִאית ׁשְ
ְּוָרָזא ִדיֵליה אגל. י''ה ִגּבֹור ְלעֹוָלם ֲאֹדָנ''ְּוִאיהו ַאּתָ', ה . לא''ָרָזא ַאֲחָרא יגא וּבְ''ּ

ְּוכֹוָלא ָרָזא ֲחָדא ִמְגבוָרָתא ְדִבְרָכאן ִדיהוָדה ּ ה יֹודוך ַאֶחיך'' ַא)ט''בראשית מ(, ּ ָּתָ ָ ּור ''ג, ּ
ֶבט ִמְיהוָדה''ֹל, ַּאְרֵיה ְיהוָדה ּא ָיסור ׁשֵ ֶפן ִעיֹרה''א, ּ ָדא ִאְתָער ְיהוָדה . ֹוְסִרי ַלּגֶ ּּבְ

א ְו ְגבוָרָתא ַקִדיׁשָ ּּבִ ֹמאָלאּ ְרָכָתא ִדׂשְ   .ָּדא ִאיִהי ּבִ
יָסר ֵתיִבין ה ַאְרּבֵ ה ִאית ּבָ ְּקדוׁשָ ר ָאִמיָרן ְוד, ּ ִליל ְלָכל ִסְטִרין . ַאְתָוון' ֶעׂשֶ ְוָדא ּכַ

ְייֵפי ַעְלָמא ַעד ַסְייֵפי ַעְלָמא ן ָדא . ְוַאִחיד ִמּסַ ּבָ חוׁשְ ְתָראי ָלאו ִאינון ּבְ ְּתַלת ּבַ ּ
יִבין ּתֵ ּון ֶרֶצה ומֹוִדים ְתֵרין ַעּמוִדים ַתְמֵכי ְדאֹוַרְייָתאְוִאינ, ּבְ ּ ּ ּ.  

ָלָמא ְדֵביָתא לֹום ִאיָלָנא ְדַחֵיי ְדִאיהו ׁשְ ים ׁשָ ּׂשִ ּ ָלָמא ְדֹכָלא, ּ ּׁשְ ּ וֵביַנְייהו )ב''ז ע''ש(. ּ ּ
ינו ַקְדָמֵאי ְוָהִכי אֹוְקמוָה ְרָכָאן ְדַתּקִ ֶאְמָצִעיָתא ִאינון ּבִ ּּבְ ּ ּ ּ.  

ִּסֵיים ְצלֹוֵתיה ְואֹוֵדי ַעל חֹוֵביהְּלָבַתר ְד ּ ל . ְּנִפיַלת ַאְנִפין, ּ ְּדַהִכי אוְקמוָה ְדַיֲעִביד ּכָ ּ ּ
לֹום  ינו ַעָליו ַהׁשָ ה ַרּבֵ ָּמה ְדָעַבד ֹמׁשֶ ּ ּ ַתֲחנוִנין וָבעוִתין וְנִפיַלת ַאְנִפין)צלותין ותחנונים(ּ ּ ּ ּ ּ ,

ר .'ּ ַוֶאְתַנָפל ִלְפֵני ה)דברים ט(ִּדְכִתיב  ין ִעָלִאין ְוִאְתַקׁשַ ָכל ִאינון ַדְרּגִ ּ ְוֵכיָון ְדָעאל ּבְ ּ ּ ּ
ֻכְלהו ּכוָלא ּבְ א, ּּ א. ִאית ְלַנְחָתא ְלַתּתָ ִּאיְצְטִריך ְנִפיַלת ַאְנִפין , הֹוִאיל ְוָנִחית ְלַתּתָ ְ

יָתא ַאְלָפא ּבֵ   .ּבְ
יָון ְדַצֵלי ְצלֹוֵתיה ְואֹוֵדי ַעל חֹוֵביה , ַמאי ַטְעָמא ּּכֵ ּ ְרֵמיה ּּ אן וְלָהְלָאה ַאֲחֵזי ּגַ ִּמּכָ ּ

ְרִחימו ִדְכִתיב  יה ְלָמאֵריה ּבִ ְּדָמַסר ַנְפׁשֵ ּ ּ ּ א' ָ ֵאֶליך ה)ה''תהלים כ(ּ י ֶאּשָׂ ְּוִניָחא ֵליה . ַנְפׁשִ
יה מֹוָתא  ְרָיא ּבֵ ְּלַההוא ִסְטָרא ְדׁשַ ּ יָתא . ּ ְוָעִביד ֵליה ַנְייָחא)דעביד(ּ ַאְלָפא ּבֵ ְּוַעל ָדא ּבְ

ה, אָד יה פ, ת''ף ְוֹלא בי''ו ְוֹלא קו''ֹלא וא, ֵּלית ּבָ ַאְתֵריה ' ְּוִאית ּבֵ . )א בסופיה''ס(ּּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]87דף [ -ּ

יה ְלמֹוָתא ִאיְצְטִריך , ַּמאי ְדָמַסר ַטְעָמא ר ָנׁש ַנְפׁשֵ ִגין ִדְנִפיָלה ָדא ְדָמַסר ּבַ ְּבְ ּ ּ
ד ָנַחת רוַח ְלַההוא ִסְטָר ְּלַכְווָנא ְרעוֵתיה וְלֶמֱעּבָ ּ ּ ּ ּ יה מֹוָתאּ ְרָיא ּבֵ ּא ְדׁשַ ָמה ְדָעִביד , ּ ּּכְ

ָהִרים ֲחַרָבה ּבְ ִמית ָקֵמיה ַחיֹות. ַהקֹוף ּבְ ְרֵמיה ּכְ ַּאֲחֵזי ּגַ ּ ִגין ְדָדִחיל ִמְנהֹון, ּ ְוָכד . ּּבְ
יֵבי ְלֵמיָכל וְלַקְטָלא ָיֵתיה יה ַוֲחׁשִ ְּקִריִבין ְלַגּבֵ ּ י, ּ ֲּחָמאן ָיֵתיה ְדָנִפיל וִמית ְוֲחׁשִ ֵבי ּ

ְּדִאיהו ִמית וְכֵדין ַתָבן ַלֲאחֹוָרא ּ ָלקו ְתַלת ַאְתָוון ִאֵלין. ּ ְּוַעל ָדא ִאְסּתָ ּ ְּדָלא ָיְדֵעי , ּ
ְלחֹודֹוי ִריך הוא ּבִ א ּבְ הו ֶאָלא קוְדׁשָ ּּבְ ּ ְּ ּ.  

ְרִחימו יה ּבִ ְרֵמיה וָמַסר ֵליה ַנְפׁשֵ ֵוי ּגַ א ׁשָ ְרעוָתא ְדִלּבָ ל ָדא ּבִ ְּוִעם ּכָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ א ְו, ּ ּקוְדׁשָ
יה ָמֵתיה ִמּנֵ ִאילו ָנִטיל ִנׁשְ יב ֲעלֹוי ּכְ ִריך הוא ָחׁשִ ּּבְ ּ ּ ּ ר ָנׁש . ְ ִגין ְדִאית חֹוִבין ְדָעִביד ּבַ ּּבְ ּ

יה ֵמַהאי ַעְלָמא ָמֵתיה ִמּנֵ ֲעָתא ְדַנְפַקת ִנׁשְ ׁשַ ְפָראן ֶאָלא ּבְ ְּדָלא ִמְתּכַ ּ ּ ּּ ֲּהָדא הוא . ּ
ָּפר ַהֲעֹון ַהֶזה ָלֶכם ַעד ְתמותוןּ ִאם ֵיכו)ב''ישעיה כ(ִדְכִתיב  ּ ּ ּ.  

ָמֵתיה ְוִאיהו ָיִהיב ֵליה  ִריך הוא ִנׁשְ א ּבְ יך ֵליה ְדָנִטיל קוְדׁשָ א ְדִאְתֲחׁשִ ּתָ ְּוַהׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ ְ

ְרעוָתא ִלים ְלָכל ִסְטִרין, ּּבִ ל חֹובֹוי ְוַאׁשְ א ַקָייָמא ְלַכָפָרה ַעל ּכָ ְעּתָ ּוְלַההוא , ְּוַהִהיא ׁשַ ּ
ַמרִסְטָר ַמר ְדִאּתְ ּא ְדִאּתְ ִחּבוַקא . ּ ין ְתֵרין ְדרֹוִעין ּבְ ל ָדא עֹוָלה ְוִאְסַתְלָקא ּבֵ ְּוַעל ּכָ ּ

ְדָקא ֵיאֹות ִּדְרִחימו ּכְ ל ַאְבַקת רֹוֵכל, ּ   .ְּוִאיִהי ְמֻקֶטֶרת מֹור וְלבֹוָנה ִמּכָ
ְמעֹון י ׁשִ לום, ָאַמר ַרּבִ ר ָנׁש ִלְטעֹום ּכְ ָּאִסיר ֵליה ְלּבַ א ִעיָלָאהַע, ּ ּד ְדֵיכול ַמְלּכָ ּ ,
ּוַמאי ִאיהו ְצלֹוָתא ַגְווָנא ָדא. ּ ר ָנׁש ּכְ ּוְצלֹוָתא ְדּבָ ַקְדִמיָתא ָמְזִמין ְלִדיוְקִנין , ּ ּּבְ

ֵטי רוִחין ִדיְלהֹון  ְרָיין ְדִמְתַפּשְׁ כוְרַסָייא ַעל ִאינון ּבִ ְּדַחִקיִקין ּבְ ּ ּ ּ ּ ּּ ַהאי )א יסודא''ס(ּ ּ ִיחוָדא ּבְ
ָּמא ִמַנְייהו ְוַהְיינו ִדְכִתיב ַעְל יך ה)ד''תהלים ק(ּ ָ ָמה ָרּבו ַמֲעׂשֶ ָחְכָמה וגו' ּ ָלם ּבְ   .'ּּכֻ

ע ִדיוְקִנין וְמָזְמָנן  ֵטי ֲעַלְייהו ַאְרּבַ ָנא רוָחא ִדיְלהֹון ִמְתָפׁשְ ְּדֵאיָבִרין ְדִאְתַחזון ְלָקְרּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ
ְרָיין ִאֵלין ְּוַהְיינו ְדַקֲאְמ. ַּעל ּבִ ים ְוַחיֹות ַהּקֹוֶדׁש ְוָכל ִאינון ֲחָייִלין ַאֲחָרִנין ּ ִּריָנן ְוָהאֹוַפּנִ ּ

ֵטי ִמַנְייהו ְּדָקא ִמְתָפׁשְ ּּ.  
א א ַקִדיׁשָ ּמָ א ַקָאַמר ַחד ׁשֶ ֲהָנא ַרּבָ ּוְלָבַתר ּכַ ַּהְיינו ַאֲהַבת עֹוָלם ַאֲהְבַתנו ְוגֹו, ּ ּ' .

א ֵמַיֱחֵדי ְּוִיחוָדא ַרּבָ ְּדַהְיינו , ּ ָרֵאל ה)דברים ו(ּ ַמע ִיׂשְ ּוְלָבַתר ֵליָוֵאי . ֶאָחד' ֱּאֹלֵהינו ה'  ׁשְ
ָּקא ִמְתָעֵרי ְלִנּגוָנא ְדַהְיינו  ּ ֵמעו ְוגֹו)א''דברים י(ּ מֹוַע ִתׁשְ ָּדא ִנגוַנָיא . 'ּ ְוָהָיה ִאם ׁשָ

ִגין ְלִאְתָעָרא ִסְטָרא ַחד ָרֵאל. ְּדֵליָוֵאי ּבְ ָרֵאל ָסָבא , ַיִציבָדא ֱאֶמת ְו, ּוְלָבַתר ִיׂשְ ִיׂשְ
ָנא ין ִעָלִאין ְפִניָמִאין ְוֹכָלא ַקָייָמא ַעל ָפתֹוָרא. ְדַקְייָמא ַעל ָקְרּבְ ָּדא ִהיא ַדְרּגִ ּּ ּ ּ.  

א ִעיָלָאה  ָנא ַעד ְדַמְלּכָ ָטא ְיָדא וְלֵמיָכל ִמן ָקְרּבְ ֲּאָבל ֵלית ֵרׁשו ְלַחד ִמַנְייהו ְלאֹוׁשָ ּ ּ ּ
ֹלׁש ִר, ָאִכיל ֹלׁש ַאֲחרֹונֹותְוֵהם ׁשָ יָון ְדִאיהו ָאִכיל. אׁשֹונֹות ְוׁשָ ּּכֵ ע , ּ ָּיִהיב ֵרׁשו ְלַאְרּבַ

ן ִמַנְייהו ְלֵמיָכל ִּדיוְקִנין וְלָכל ִאינון ִסְטִרין ְדִמְתָפְרׁשָ ּ ּ ּ ּ ּּ.  
ָאר ל ׁשְ ֵדין ָאָדם ְדִאיהו ִדיוְקָנא ְדָכִליל ּכָ ּּכְ ּ ּ ּ ַּמִאיך ְוָנִפיל ַעל ַאְנפֹוי וָמַס, ּּ ּ ּר רוֵחיה ְ ּ

ְדָקא ֲחֵזי י ָאָדם ְדַחקוק ַעל ִאינון ִדיוְקִנין וְלִאְתָעָרא ֵליה ָעֵליה ּכְ ְּוַגְרֵמיה ְלַגּבֵ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ,
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגלו, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]88דף [ -ָתא ּבְ

ְָוַהְיינו ֵאֶליך ה א' ּ י ֶאּשָׂ ֵטי ִמַנְייהו. ַנְפׁשִ ְּתַלת ִדיוְקִנין ַאֲחָרִנין ְוָכל ִאינון ְדִמְתַפּשְׁ ּ ּ ּ ּּ ,
ִהָלה ְלָדִוד ְוַהְיי רוּּתְ יעו ְיַרְננו ֹיאְמרו ְיַדּבְ ּנו ַיּבִ ּ ּ ּ ל ַחד ְוַחד , ּ ְלהו ַאְכֵלי ְוִאְתַהנון ּכָ ּּכֻ ּ ּ

ְדָחֵזי ֵליה ּּכְ ּ.  
יה  ר ָנׁש ָעאקו ְדִלּבֵ אן וְלָהְלָאה ֵליָמא ּבַ ִּמּכָ ּ יֹום ָצָרה ָעאקו ' ָ ַיַעְנך ה)תהלים כ(ּ ּּבְ

ָעאקו וִמְתַהְפֵכ ְרַתא ְדַיְתָבא ּבְ ְּדעוּבָ ּ ּ ּ ּ ר ָנׁשּ ְלהו ְסֵניגֹוִרין ָעֵליה ְדּבַ ּי ּכֻ ּ ּ ֹלׁש ְפִסיעֹות . ּ ְּוׁשָ
ֶהם ְלִמַכֵא ָוָנה ּבָ ה ַהּכַ עֹוׂשֶ ִכיָנה ְוַעל ''ל ְרָפֵא''ל ְוַגְבִריֵא''ּּשֶׁ ֹלׁש ַמֲחנֹות ׁשְ ָיָצא ִמּשָׁ ּל ׁשֶ

ִתיב  ֵרי ַהֲעם ׂשֶ)ד''תהלים קמ(ָדא ּכְ ָכה לֹו ַאׁשְ ּכָ ֵרי ַהֲעם ׁשֶ ' ה א''רס' כדין וגו(. ֱאֹלָהיו' ה ַאׁשְ

  )עד כאן מההשמטות( )ד''שורה י

א ַסְלָקא ְלֵעיָלא ֵדין ַההוא רוָחא ַקִדיׁשָ ּּכְ ּ ּ ּ א, ּ א ַקִדיׁשָ י ַמְלּכָ ְּוַאְסִהיד ָעֵליה ַקּמֵ ּ ,
א ִעָלָאה ֵדין ָפִקיד ַמְלּכָ ּּכְ ֵני ֵהיָכֵליה, ּ ל ִאיּנון ּבְ יה ּכָ ב ַקּמֵ ְּלִמְכּתַ ּ ל ִא, ּ ּיּנון ּכָ

יה מֹוְדָען ַקּמֵ ּתְ ְּדִאׁשְ רֹון ְלָפָניו ְלִיְרֵאי ְיָי)מלאכי ג(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ ֵתב ֵסֶפר ִזּכָ ' ּ ַוִיּכָ
מֹו ֵבי ׁשְ מֹו. ּוְלחֹוׁשְ ֵבי ׁשְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ַּמאי וְלחֹוׁשְ ֵבי )א חשב האפוד''ס( )שמות לה(ּכְ  ְוחֹוׁשְ

בֹות ִּאיּנון ְד, ַמֲחׁשָ ֵמיהּ ַּעְבִדין ִלׁשְ ֹכָלא, ּ ּאוָמנוָתא ּבְ ּ ּאוָמנוָתא ִדְתִפיִלין, ּ ּ ּ יהֹון , ּ ָבּתֵ ּבְ
ְרצוֵעיהֹון וְכִתיַבְתהֹון ּּבִ ּאוָמנוָתא ְדִציִצית. ּ ּ חוֵטיהֹון, ּ א, ּּבְ חוָטא ִדְתֶכְלּתָ ּּבְ ּאוָמנוָתא . ּ ּ

ִּדְמזוָזה מֹו. ּ ֵבי ׁשְ ְּוִאֵלין ִאיּנון חֹוׁשְ בֹות)םש(ּוְכִתיב . ּ ֵבי ַמֲחׁשָ   . ְוחֹוׁשְ
יה ח ּבֵ ּבַ ּתַ ִריך הוא ִמׁשְ א ּבְ ְּוֹלא עֹוד ֶאָלא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ְּ ֻכְלהו ָעְלִמין, ּ ּוַמְכִריז ָעֵליה ּבְ ּ ּּ ,

עֹוָלִמי ְרָיה ַעְבֵדית ּבְ ָּחמו ַמה ּבִ א. ּ ּתָ ִניׁשְ יה ְלֵבי ּכְ ּוַמאן ְדֵייעול ַקּמֵ ּ ּ ד ָנִפק , ּ ּכַ
ְרֵעיה יהְוָלא , ִּמּתַ ְלבוׁשֵ יה ְוִציִצית ּבִ ֵריׁשֵ ִפיִלין ּבְ ּּתְ ּ ּ ֲחֶוה ֶאל )תהלים ה(ְואֹוֵמר , ּ ּתַ  ֶאׁשְ

ִיְרָאֶתך ך ּבְ ֵָהיַכל ָקְדׁשְ ִריך הוא ָאַמר. ָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ָּהא ָסִהיד ַסֲהדוָתא , ָּאן הוא מֹוָרִאי, ְּ
ְקָרא   .ְּדׁשִ

י יֹוִסי ה, ָאַמר ִרּבִ ָאה חוָלֵקיה ְדֹמׁשֶ ַּזּכָ ּ ּ ְדָהָכא ָאַמר ֱאֹלֵהינו,ּ י )א אלהיך''נ(. ּ ּ ְדָאַמר ִרּבִ
ְמעֹון יר ִאְתֲאָחד, ׁשִ א ִעָלָאה ַיּתִ ַדְרּגָ ה ּבְ ַאר ְנִביֵאי ְמֵהיְמֵני, ֹּמׁשֶ י . ַעל ׁשְ ְוָאַמר ִרּבִ
ְמעֹון א ִמִלין ְדאֹוַרְייָתא, ׁשִ ֵני ָנׁשָ ִּאְלָמֵלא ֲהוֹו ַיְדֵעי ּבְ ִּליְנְדעון ְדָהא ֵל, ּ ּ ּית ׁשום ִמָלה ּ ּ

אֹוַרְייָתא אֹוַרְייָתא, ּבְ יִרין, אֹו ָאת ּבְ ה ָרִזין ִעָלִאין ְוַיּקִ ְּדָלא ִאית ּבָ ּ ּ.  
ִתיב א ֲחֵזי ּכְ ר ְוָהֱאֹלִהים ַיֲעֶנּנו ְבקֹול)שמות יט(, ּתָ ה ְיַדּבֵ . ַמאי ְבקֹול, ְוָתֵניָנן. ּ ֹמׁשֶ
ה ל ֹמׁשֶ קֹולֹו ׁשֶ ִפיר הוא. ּבְ ְּוׁשַ קֹול, ּ ה ַדְייָקאּבְ ל ֹמׁשֶ ַההוא קֹול ְדִאיהו ָאִחיד , ֹּו ׁשֶ ּּבְ ּ ּ

יה ַאר ְנִביִאין, ּּבֵ ל ׁשְ ְלהו)מתמן משה אתזן על כלהו(. ַעל ּכָ ּ וְבִגין ְדִאיהו ִאְתֲאִחיד ַעל ּכֻ ּ ּ ּּ ,
ַההוא קֹול א ִעָלָאה, ּּבְ ַּדְרּגָ ָרֵאל, ּ ִּאיהו ַד, ֱָאֹלֶהיך' ְיָי, ֲּהָוה ָאַמר ְלהו ְלִיׂשְ א ְדִאְקֵרי ּ ְּרּגָ

א ִכיְנּתָ ַגַווְייהו, ׁשְ ְרָייא ּבְ ְּדׁשַ ָאה חוָלֵקיה. ּ ַּזּכָ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]89דף [ -ּ

ְמעֹון י ׁשִ ֵניָנן, ְוָאַמר ִרּבִ תֹוַרת ּכֲֹהִנים, ּתָ ּבְ בוָרה ַאָמָרן, ְקָללֹות ׁשֶ ה ִמִפי ַהּגְ ֹּמׁשֶ ּ .
ֵנה ּתֹוָרה ִמׁשְ ּבְ ה ִמִפי ַעְצמֹו ָאָמָרן, ְוׁשֶ ך .  ַעְצמֹוַּמאי ִמִפי. ֹּמׁשֶ ְְוִכי ַסְלָקא ַדְעּתָ ּ ּ

אֹוַרְייָתא ְּדֲאִפילו ָאת ְזֵעיָרא ּבְ ְרֵמיה, ּּ ה ָאַמר ֵליה ִמּגַ ֹּמׁשֶ ּ.  
ִפיר הוא ֶּאָלא ׁשַ ּ ַעְרָנא, ּ ֵניָנן, ְוָהא ִאּתְ ֶּאָלא ִמִפי ַעְצמֹו, ֵמַעְצמֹו ָלא ּתָ ּוַמאי . ּ

יה. ִּאיהו ַּההוא קֹול ְדִאיהו ָאִחיד ּבֵ ּ ּ בוָרה, ּל ָדאְוַע. ּ ַּהָללו ִמִפי ַהּגְ ּּ ְּוַהָללו ִמִפי ַעְצמֹו. ּ ּ ּ .
ַאר ְנִביֵאי ְמֵהיְמֵני יה ַעל ׁשְ ר ּבֵ א ְדִאְתְקׁשַ ִּמִפי ַההוא ַדְרּגָ ּ ּ ּ ָכל ֲאָתר , ְּוַעל ָדא. ּ ּבְ

  .ְּוָהָכא ֱאֹלֵהינו, ֱָאֹלֶהיך

  ב''ה ע'' רסדף
א ֲחֵזי ה ִאית ְלהו ִלְבֵני ָנׁשָ, ּתָ ּמָ ָרא אֹוְרַחְייהוּּכַ ּמְ ְדלון , ּא ְלִאְסּתַ ּתַ ִגין ְדִיׁשְ ּּבְ ּ ּ

ֻפְלָחָנא ְדָמאֵריהֹון ְּוִיְזּכון ְלַחֵיי ָעְלִמין, ּּבְ א. ּ א ַקִדיׁשָ חֹות ּכוְרְסָייא ְדַמְלּכָ ּּתְ ּ ִאית , ּ
ּוְבַההוא ֲאָתר ְדכוְרְסָייא. ָּמדֹוִרין ִעָלִאין ּ ּ ּ ר, ּ ָז, ְּמזוָזה ִאְתְקׁשַ ּתְ ה ָמאֵרי ְלִאׁשְ ּמָ ָבא ִמּכַ

א) ב''ה ע''דף רס(, ִּדיִנין ְבֵני ָנׁשָ הו ּבִ ָעָרא ּבְ ִּדְזִמיִנין ְלַאּתְ ַההוא ָעְלָמא, ּ ַגְווָנא ָדא . ּּבְ ּּכְ
ָרֵאל ִריך הוא ְלִיׂשְ א ּבְ ָּעִביד קוְדׁשָ ְּוָיַהב ְלהו ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא, ְּ ה , ּּ ְדלון ּבָ ּתַ ִגין ְדִיׁשְ ּּבְ ּ ּ ּ

ַהאי ָעְלָמאְוִיׁשְ ְזבון ּבְ ה ָמאֵרי ִדיִנין, ּּתֵ ּמָ ה ְמַקְטְרֵגי, ִּמּכַ ּמָ ְבֵני , ִמּכַ הו ּבִ ְּדִאְזַדְמנון ּבְ ּ ּ ּ
ָכל יֹוָמא א ּבְ   .ָנׁשָ

י ִחָייא ָאַמר ַמר אֹוְרחֹוי, ִּרּבִ ַּהאי ַמאן ְדָבֵעי ְדִיְסּתָ ִדין , ּ ר ַעל ַמָייא ְדאֹוׁשְ ָּלא ֶיְעּבַ ּ
י ִפְתָחא יָדאּבְ. ַּקּמֵ ִרי ַחד ׁשִ ן ׁשָ ין ְדִפְתָחא, ִּגין ְדַתּמָ ֵרין ָדׁשִ ין ּתְ ְּוהוא ּבֵ ּ ְּוַאְנפֹוי , ּ

ָּלֳקְבֵליה ְדִפְתָחא ֵביָתא, ּ ל ַמה ְדַעְבִדין ּבְ ֵכי ּכָ  )לאיניש(ְּוָלא ִלְבֵעי ֵליה ְלֱאנֹוׁש , ְּוִאְסּתָ
ְרֵעי ֵרי ּתַ ין ּתְ ֵדי ַמָייא ּבֵ ְּדִיׁשְ ּ י ִיְצָח. ּ ה, ק ָאַמרִרּבִ ְּוהוא ְדָלא . ַּמִיין ְצִליָלן ֵלית ָלן ּבָ ּ

יט לֹון ֹאַרח ְקָלָנא ִגין ְדִאית ֵליה ְרׁשו ְלַנְזָקא. ַמאי ַטֲעָמא. יֹוׁשִ ּּבְ ּ ְּוָלא עֹוד ֶאָלא . ּ
יָתא יה ָלֳקְבֵלי ּבֵ ְּדֶיְהַדר ֵריׁשֵ ּ ַכל ִאְתַלְטָייא, ּ ּוְבָכל ַמה ְדִאְסּתְ ּ ּ.  

ַלת ְמָאה ְוׁשִ ין ְוָחֵמׁשּתְ א, ּתִ ּתָ ן ְיֵמי ׁשַ ּבָ חוׁשְ ין, ּּכְ ׁשִ ּמָ ִליט , ִּאית ֵליה ׁשַ ְּדהוא ׁשַ ּ ּ
ר ָנׁש, ָּעַלְייהו ְּוֻכְלהו ָנְפִקין ִעם ּבַ ְרָעא ְדֵביֵתיה, ּ ד ָנִפק ִמּתַ ּּכַ י ֶאְלָעָזר. ּ ל , ָאַמר ִרּבִ ּכָ

ָר ִריך הוא ְלַנְטָרא לֹון ְלִיׂשְ א ּבְ ֵעי קוְדׁשָ ָּדא ּבָ ּ א ְלֵעיָלא, ֵאלְּ ֵמיה ַקִדיׁשָ ְּוַאְתִקין ׁשְ ּ ּ ,
ְּדִאיהו אֹוַרְייָתא א ִאיהו, ּ ָמא ַקִדיׁשָ ְּואֹוַרְייָתא ּכָֹלא ַחד ׁשְ ּ ַדל , ּ ּתְ ּוַמאן ְדִאׁשְ ּ ּ

אֹוַרְייָתא ֵמיה, ּבְ ׁשְ ַדל ּבִ ּתְ ִּאׁשְ ּ.  
א ֲחֵזי ָמא , ּתָ ָמא ׁשְ ִפְתָחא ְדֵביָתא ְלַרׁשְ ר ָנׁש ּבְ ֵעי ּבַ אּּבָ ְּדִאיהו ְמֵהיְמנוָתא , ַּקִדיׁשָ ּ ּ

ְּדֹכָלא ַכח. ּ ּתְ א ִאׁשְ ָמא ַקִדיׁשָ ָכל ֲאָתר ִדׁשְ ְּדָהא ּבְ ּ ן, ּ ּמָ ֵחי ּתַ ּכְ ּתַ ין ָלא ִמׁשְ יׁשִ , ִזיִנין ּבִ
ר ָנׁש יב, ְּוָלא ַיְכִלין ְלַקְטְרָגא ֵליה ְלּבַ ָמה ִדְכּתִ ָ ֹלא ְתאוֶנה ֵאֶליך ָרָעה )תהלים צא(, ּּכְ ּ

ְרָיא. )מזוזא אקרי(. 'ְוגֹו ֲּאָתר ְדִפְתָחא ְדֵביָתא ׁשַ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ּ ּּכְ ֲּאָתר ְדִפְתָחא , ּ
ְרָיא ְּדֵביָתא ִעָלָאה ׁשַ ּקוָנא ְדֵביָתא. ְּמזוָזא ִאְקֵרי, ּ ְּדהוא ּתִ ּ ּ ּוִפְתָחא ְדֵביָתא, ּ ֵמַהִהיא . ּ
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ְּמזוָזה ַעְרִקין ָמאֵרי ִניּמוִסין ִחיןָּמאֵרי ְדִדיִנ, ּ ּכְ ּתַ יה ָלא ִמׁשְ א. ּין ַקּמֵ , ְּוֳקֵבל ָדא ְלַתּתָ
ר ָנׁש ַאְתִקין ְמזוָזה ְלִפְתָחא ְדֵביָתא ד ּבַ ּּכַ ַאתוֹוי, ּ ים ּבְ א ָרׁשִ ָמא ַקִדיׁשָ ַהאי , ְּוַהאי ׁשְ

ִעְטרֹוי ְדָמאֵריה ר ָנׁש ִאְתֲעָטר ּבְ ּּבַ ּ יׁשִ, ּ ְּוָלא ְקָרִבין ְלִפְתָחא ְדֵביֵתיה ִזיִנין ּבִ ְוָלא , יןּ
ן ּמָ ֵחי ּתַ ּכְ ּתַ   .ִמׁשְ
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 ] בשנה336יום [סדר הלימוד ליום יא אלול 
ְמעֹון י ׁשִ א ֲהָוה ָאֵתי ִמְלֵמחֵמי ְלַרּבִ י ַאּבָ י ִיְצָחק, ִּרּבִ יה ִרּבִ ָּפַגע ּבֵ ָּאַמר ֵליה ֵמָאן , ּ

ָּמאֵריה ִדְנהֹוָרא, ָאֵתי נוָרא ְדַאְכָלא, ּ ק ּבְ ָבר ְדִאְתַדּבָ ּּגְ ּ ּ ל יֹוָמאּ יה ,  ּכָ ָּהא ְנהֹוָרא ִעּמֵ
ֵרי ר ָנׁש, ָּאַמר ֵליה. ׁשָ ֵניָנן ְדִחיוָבא ָעֵליה ְדּבַ ּּתָ ּ ּ א, ּּ ִכיְנּתָ ָלא ַאֵפי ׁשְ ָכל ֵריׁש , ְּלַקּבְ ּבְ

י ּתֵ ּבַ ּוַמאן ִאיהו. ַיְרֵחי ְוׁשַ יה. ּ א. ַּרּבֵ ן ּבוִציָנא ִעָלָאה ַקִדיׁשָ ּכֵ ל ׁשֶ ּּכָ ֵני ָעְל, ּּ ָמא ְּדָכל ּבְ
ָלא ַאְנפֹוי ָעאן ְלַקּבְ י ִיְצָחק. ּּבָ ך, ָאַמר ִרּבִ א, ְַאֲהַדְרָנא ִעּמָ ִכיְנּתָ ל ַאְנֵפי ׁשְ , ְּוַאְקּבֵ

ְּוַאְטַעם ֵמִאיּנון ִמִלין ִעָלִאין ּ יה, ּ ְּדַאְטֲעַמת ַקּמֵ ּ.  
א ְוָאַמר י ַאּבָ אִתי ֶאת)תהלים קכג(, ָּפַתח ִרּבִ ֲעלֹות ֵאֶליך ָנׂשָ יר ַהּמַ ִבי ָ ׁשִ ּ ֵעיַני ַהיֹוׁשְ

ַמִים ּשָׁ יר ָדא. ּבַ ִתיב ַמאן ָאָמרֹו, ּׁשִ ָכל ֲאָתר ְדִאיהו ָסִתים. ָלא ּכְ ֶּאָלא ּבְ ּ ּרוַח ַהּקֶֹדׁש , ּ
ָגלוָתא ָרֵאל ּבְ ַּאָמרֹו ָעַלְייהו ְדִיׂשְ ּ ַמִים. ּ ּשָׁ ִבי ּבַ ֵעי ֵליה, ַּהיֹוׁשְ ב ִמּבָ ַּהיֹוׁשֵ ִבי, ּ   .ַּמאי ַהיֹוׁשְ

א, ִקיְמָנאֶּאָלא אֹו א ַקִדיׁשָ י ַמְלּכָ ַּמאן ְדָבֵעי ְלַצָלָאה ְצלֹוֵתיה ַקּמֵ ּ ֵעי , ּּ ֵעי ְלִמּבָ ּבָ
ֵּמֲעִמיְקָתא ְדֹכָלא א, ּ ְרָכאן ְלַתּתָ יב, ְלַאְרָקא ּבִ ָמה ִדְכּתִ ֲעלֹות )תהלים קל(, ּּכְ יר ַהּמַ  ׁשִ

ים ְקָראִתיך ְיָי ֲעַמּקִ יר''ְוַהאי יֹו. 'ִָמּמַ ָּתא ְדֹכָלא ִהיאֲעִמיְק, ד ַיּתִ ֵעי , ּ ֵעי ְלִמּבָ ּוְבַהאי ּבָ
עוֵתיה ּּבָ ַמִים, ּ ְרָכאן ְלַההוא ֲאָתר ְדִאְקֵרי ׁשָ ְּלַאְרָקא ּבִ יה ּכָֹלא, ּ ְזָנא ִמּנֵ ְּלַאּתְ ְּוַעל ָדא , ּ

ַמִים ּשָׁ ִבי ּבַ ׁש, ַּהיֹוׁשְ ַמִים ַמּמָ ּשָׁ כו, ּבַ ְרָכאן ְנִגידו ְוִאְתְמׁשָ ְּדַכד ִאיּנון ּבִ ּ ּ ּ ֵמַההוא ֲאָתר ּ
ּעוְמָקא ְדֹכָלא ּ ַמִים, ּ ֲאָתר ְדִאְקֵרי ׁשָ ָבן ּבַ ִעָלֵאי , ְּוִאְתַיּשְׁ ֵחי ּבְ ּכְ ּתַ ְרָכאן ִמׁשְ ֵדין ּבִ ּּכְ

ֵאי   .ְוַתּתָ
ַאר ַרְבְרֵבי . ַמאי ְכֵעיֵני ֲעָבִדים, ְכֵעיֵני ֲעָבִדים ֶאל ַיד ֲאדֹוֵניֶהם ִּאֵלין ִאיּנון ׁשְ ּ

ין יוַרא ְּדָלא ִאּתְ, ַעּמִ ָּזנו ֶאָלא ִמּשִׁ ּּ ֵקי , ּ נֹוָפא ְדִאיָלָנא)א גופא''ס( )משיורי(ּ ָרֵאל ִמְתַדּבְ ְּדִיׂשְ ּ
יה ְרָכאן ֵמַההוא ֲאָתר. ּּבֵ ָרֵאל ַנְטִלין ּבִ ָרֵאל, ְּוַכד ִיׂשְ ְרָכן ִמִיׂשְ ְלהו ִמְתּבָ ּּכֻ ּ ּ.  

  א''ו ע'' רסדף
ה ִביְרּתָ ְפָחה ֶאל ַיד ּגְ ְפָחה ְדאֹוִקיְמָנאָּדא , ְּכֵעיֵני ׁשִ ִריך , ִּהיא ׁשִ א ּבְ ְְדָקִטיל קוְדׁשָ ּ ּ

ִמְצַרִים ּהוא ֵחיָלא ִדיָלה ּבְ ּ ְּדָהא ֵלית ֵחיָלא ִדיָדה, ּ ּ ְמִצית ְדַהאי , ּ ד ִאְתְנִגיד ִמּתַ ֶּאָלא ּכַ ּ
ָרֵאל ָרֵאל . ֶאֶרץ ִיׂשְ ה ִאְקֵרי) א''ו ע''דף רס(ְוֶאֶרץ ִיׂשְ ִבְרּתָ ִת. ּּגְ ַחת )משלי ל(, יבְוַעל ַהאי ּכְ  ּתַ

ֹלׁש ָרְגָזה ֶאֶרץ ָרֵאל. ַמאן ֶאֶרץ. ׁשָ ַמר, ָּדא ֶאֶרץ ִיׂשְ ָמה ְדִאּתְ י ִיְמלֹוך. ּּכְ ַחת ֶעֶבד ּכִ , ְּתַ
ִּאֵלין ִאיּנון ֲעָבִדים ְדָקַאְמָרן ּ ְייהו. ּ ְלָטנוָתא ְלַחד ִמּנַ ד ִאְתְיִהיב ׁשֻ ּּכַ יב. ּ ְּוָדא הוא ִדְכּתִ ּ ,

ר הֹוֵצאִתי ית ֲעָבִדיםֲאׁשֶ ה . ָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמּבֵ ִביְרּתָ י ִתיַרׁש ּגְ ְפָחה ּכִ  )א מאי היא''ס(ּׁשִ
ְפָחה ְדָקַאְמָרן ָּדא ִהיא ׁשִ ּ.  
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א ֲחֵזי ְפָחה, ּתָ ְטָרא ְדַהאי ׁשִ ְרִדיֵני ְטִהיִרין, ִּמּסִ ָמה ּגַ ְבַלְייהו , ַּנְפֵקי ּכַ ְּמַקְטְרִגין ָלּקֳ
ָרֵאל ָרֵאל ְנִטירו. ָגא לֹוןּוְלַקְטְר, ְּדִיׂשְ ִריך הוא ָעִביד ְלהו ְלִיׂשְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ א , ְּ ַאּבָ ּכְ

ְּדָבֵעי ְלַנְטָרא ִלְבֵריה ִמן ּכָֹלא ּ ָרֵאל. ּ ִריך הוא ְלִיׂשְ א ּבְ ָּאַמר קוְדׁשָ ָמה ְמַקְטְרִגין , ְּ ּכַ
פוְלָחִני, ְּזִמיִנין ָלֳקְבַלְייכו ָדלו ּבְ ּתְ ִּאׁשְ ֱהוֹון . ּא ָנִטיר ְלכו ְלַברַוֲאָנא ֱאֵה, ּ ְּוַאּתון ּתֶ

יכֹון ִמְלגֹו ָבּתֵ ַעְרֵסיכֹון, ְּזִמיִנין ּבְ ְוסֹוֲחָרֵני , ַּוֲאָנא ֱאֵהא ָנִטיר ְלכו ְלַבר, ְוַנְייֵמי ּבְ
  .ַּעְרַסְייכו

א ֲחֵזי ר ָנׁש ַזְק, ְוּתָ ין ְקִריִבין ְלִפְתָחא ְדּבַ יׁשִ ֲעָתא ְדִאיּנון ִזיִנין ּבִ ׁשַ ּּבְ ּ אּ , ָפן ֵריׁשָ
א ְדִאְתָחֵזי ְלַבר ָמא ַקִדיׁשָ ׁשְ ָלן ּבִ ּכְ ּוִמְסּתַ ּ ַדי, ּ ְּדִאיהו ׁשַ ּ ִעְטרֹוי, ּ ְּדִמְתַעָטר ּבְ ָמא ָדא , ּ ּׁשְ

ְלהו ִליט ַעל ּכֻ ּׁשַ ּ יה ַדֲחִלין ְוַעְרִקין, ּ ִּמּנֵ ר ָנׁש, ּ   .ְּוָלא ְקָרִבין ְלִפְתָחא ְדּבַ
י ִיְצָחק ִפְתָחא ְדֵביָתא, ִכיִאי ָה, ָּאַמר ֵליה ִרּבִ ָמא ָדא ּבְ ר ָנׁש ׁשְ ִּיְרׁשֹום ּבַ ְוָלא , ּ

יר א, ַיּתִ ּתָ ל ַפְרׁשְ ִפיר הוא. ֲּאַמאי ּכָ ָּאַמר ֵליה ׁשַ ָמא ָדא ָלא ִאְתֲעָטר, ּּ ְּדָהא ׁשְ ּ ֶּאָלא , ּ
ְלהו ִאיּנון ַאְתָוון ּכֻ ּּבְ א, ּּ יָמא ְדַמְלּכָ ְרׁשִ יִמין ּבִ ב ּכָ, ְּרׁשִ אְוַכד ַאְכּתָ ּתָ ָמא , ּל ַפְרׁשְ ֵדין ׁשְ ּכְ

ָכל ֵחילֹוי א ּבְ ִעְטרֹוי ְוָנִפיק ַמְלּכָ ָּדא ִמְתֲעָטר ּבְ א, ּ יָמא ְדַמְלּכָ ְרׁשִ יִמין ּבִ ְלהו ְרׁשִ ּּכֻ ּ ּ ,
יה ֵדין ַדֲחִלין ִמּנֵ ּּכְ יה, ּ ּמֵ   .ְּוַעְרִקין ִמּקַ

א ֲחֵזי א, ּתָ ָמא ַקִדיׁשָ א ְלֵעיָלא, ְּוָהָיה ׁשְ ּתָ ים ִמְלַבר, ּל ָדאְוַע. ִּמּתַ ַדי ִאְתְרׁשִ , ּׁשַ
ָמא ָדא ָד, ּה ִמְלַגו''ְוָהָי. ָּלֳקְבֵלי ׁשְ ל ִסְטִרין . י ִמְלַבר''ּׁשַ ר ָנׁש ִמּכָ ְלֶמֱהֵוי ָנִטיר ּבַ

ִּמְלַגאו וִמְלַבר א. ּּ י ַאּבָ ֲעָתא ְדָאַנח , ָאַמר ִרּבִ ַהִהיא ׁשַ ין ְזִמיִנין ּבְ ָמה ַחָייִלין ַקִדיׁשִ ּּכַ ּ ּ
ּר ָנׁש ְמזוָזה ְלַתְרֵעיהּבַ ְלהו ַמְכְרֵזי ְוַאְמֵרי , ּ ּּכֻ ַער ַלְיָי)תהלים קיח(ּ   .'ְוגֹו'  ֶזה ַהּשַׁ

ָרֵאל ָאה חוָלֵקיהֹון ְדִיׂשְ ַּזּכָ א, ּ א ַקִדיׁשָ ֵני ַמְלּכָ ָרֵאל ְדִאיּנון ּבְ מֹוְדָען ִיׂשְ ּתְ ֵדין ִאׁשְ ּּכְ ּ ּ ,
יה ימו ִמּנֵ ְלהו ִאְתְרׁשִ ְּדָהא ּכֻ ּ ּ גוַפְייהו. ּּ ימו ּבְ ִּאְתְרׁשִ ּ א, ּ יָמא ַקִדיׁשָ ְרׁשִ ימו . ּּבִ ִּאְתְרׁשִ

ְייהו ְלבוׁשַ ּּבִ ִעטוַפְייהו ְדִמְצָוה, ּ ּּבְ ּ ּ ְייהו. ּ ֵריׁשַ ימו ּבְ ִּאְתְרׁשִ י ִדְתִפיֵלי, ּ ָבּתֵ ָמא , ּּבְ ׁשְ ּבִ
יַדְייהו. ְּדָמאֵריהֹון ימו ּבִ ִּאְתְרׁשִ א, ּ ְרצוֵעי ִדְקדוּשָׁ ּּבִ ּ ְמָסאַנְייהוִאְת. ּ ימו ּבִ ְּרׁשִ ְמָסאָנא , ּ ּבִ

ימו ְלַבר. ְּדִמְצָוה ַחְצָדא, ִּאְתְרׁשִ ְזִריָעה ּבְ יהֹון. ּּבִ ָבּתֵ ימו ּבְ זוָזה ְדִפְתָחא, ִּאְתְרׁשִ ּמְ ּּבִ ּ .
א ִעָלָאה ֵני ַמְלּכָ יִמין ְדִאיּנון ּבְ ֹכָלא ְרׁשִ ּּבְ ּּ ָאה חוָלֵקיהֹון, ּ   .ַּזּכָ

א, ַּעד ַדֲהוֹו ָאְזֵלי י ַאּבָ יב, ָאַמר ִרּבִ ּ אֹוִתי ָעְזבו ְמקֹור ַמִים ַחִיים )ירמיה ב(, ַּמאי ִדְכּתִ ּ
א, ּאֹוִתי ָעְזבו. 'ַלְחצֹוב ָלֶהם ּבֹארֹות ְוגֹו יָמא ַקִדיׁשָ ָאת ְרׁשִ ר ּבְ ּקֵ ָּדא הוא ַמאן ִדְמׁשַ ּ ּ ּ .

יה ר ּבֵ ּקֵ ה ְמׁשַ ּוְבּמָ ְרׁשוָתא ַאֲחָרא. ּ ְּדָעִייל ֵליה ּבִ ּ ת )מלאכי ב(ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ּכְ, ּ ּ וָבַעל ּבַ
ִרים)ירמיה ב(ְּדִאְקֵרי , ֵאל ֵנָכר ּבָ ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות .  ּבֹורֹות ִנׁשְ ְּדָהא ַעּמִ ּ ּ

ִרים ּבָ   .ִּאְקרו ּבֹורֹות ִנׁשְ
ָרֵאל ֵאר ְמקֹור ַמִים ַחִיים, ּוְדִיׂשְ ָּדא ְרׁשוָתא ַקִד, ִּאְקֵרי ּבְ ּ אּ א, יׁשָ ְּמֵהיְמנוָתא ַקִדיׁשָ ּ .

ֵאר ַמּבוֵעי ְדַמִיין ְצִליָלן ְּוִאְקֵרי ּבְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ָּנְפִקין ְוַנְזִלין ִמָנה, ּ  )שיר השירים ד(ּכְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]93דף [ -ּ

ֵאֶרך)משלי ה(. ְונֹוְזִלים ִמן ְלָבנֹון ָ ְונֹוְזִלים ִמּתֹוך ּבְ ים ּבְ)שיר השירים ד(ּוְכִתיב . ְ ּנִ ֵאר  ַמְעַין ּגַ
ִרים. ַּמִים ַחִיים ּבָ ִים. ִסְטָרא ַאֲחָרא ִאְקֵרי ּבֹורֹות ִנׁשְ ר ֹלא ָיִכילו ַהּמָ אלא , א מהו''ס(. ֲּאׁשֶ

  .)'ההוא וכו
א ֲחֵזי א, ַּנֲהָרא ְדָנִגיד ְוָנִפיק, ּתָ יְנּתָ ֵקי ְלָכל ּגִ ּ ְוַרֵוי ְלָכל )א ורוי לכל גינתא''ס(, ַאׁשְ
ָמה ְדאֹוִק, ֲאָתר ַוֲאָתר ַּעד ְדָמֵלי , יְמָנאּּכְ א)א דמטי''נ(ּ ִגְנּתָ ֵאר , ּ ְלַההוא ֲאָתר ּבְ ְּדִאְקֵרי ּבְ
ִאין. ַּמִים ַחִיים ָזנו ִעָלִאין ְוַתּתָ ן ִאּתְ ּמָ ּוִמּתַ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר )א עלמין תתאין''נ(, ּ  )בראשית ב( ּכְ

ם ִיָפֵרד ּוִמּשָׁ ּ.  
ָמאָלא ְּוָכל ִאיּנון ִסְטִרין ִדְסָטר ׂשְ ְקָיין ֵמַההוא ְנִביעו ְדַמִיין ְנִביִעין,ּ ּתַ ּ ָלא ִמׁשְ ּ ּ ,

ין ַאר ַעּמִ ְטָרא ִדׁשְ ִגין ְדִאיּנון ִמּסִ ּּבְ ּ ִרים, ּ ּבָ ָמא . ְּוִאְקרו ּבֹורֹות ִנׁשְ ׁשְ ר ּבִ ּקֵ ּוַמאן ִדְמׁשַ א ''נ(ּ

ַההוא ִסְטָרא)ברשימא א ּבְ ּ ַקִדיׁשָ ִרים ֲאׁשֶ, ּ ּבָ בֹורֹות ִנׁשְ ִיםִּאְתְדַבק ּבְ , ּר ֹלא ָיִכילו ַהּמָ
ן ְּוַההוא ְדָזֵכי ְלַנְטָרא ֵליה. ְוָלא ַעְייֵלי ְלַתּמָ ּ ְקָייא ֵמַההוא ְנִביעו ְדַנֲחָלא , ּ ָּזֵכי ְלִאְתׁשַ ּ ּ

ָעְלָמא ְדָאֵתי)בעלמא דין( ֵאר ִעָלָאה, ּ ּבְ ְּוָזֵכי ְדִאְתְמֵלי ַההוא ּבְ ּּ ְרָכאן ְלֵעיָלא , ּ ְּלַנְגָדא ּבִ ּ
א ָעְלָמא ֵדין. ְוַתּתָ ָאה ִאיהו ּבְ ַּזּכָ ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ִתיב, ּ ַגן )ישעיה נח(, ַּעל ָדא ּכְ  ְוָהִייָת ּכְ

ר ֹלא ְיַכְזבו ֵמיָמיו ָּרֶוה וְכמֹוָצא ַמִים ֲאׁשֶ ּּ.  

  ב''ו ע'' רסדף
א יָמא ַקִדיׁשָ ְרׁשִ ר ּבִ ּקֵ ַּווי ְלַמאן ִדְמׁשַ ר , ּ ּקֵ ָמא ִעָלָאהּבִ) ב''ו ע''דף רס(ְּדָהא ְמׁשַ ְוֹלא . ּׁשְ

ְרָכא, עֹוד ֵאר ְדָלא ִאְתּבָ ֶּאָלא ְדָגִרים ְלַהאי ּבְ ּ ם )דברים כב(ְּוָקֵריָנן ָעֵליה , ּ י הֹוִציא ׁשֵ  ּכִ
ָרֵאל תוַלת ִיׂשְ ָרֵאל ַדְייָקא. ָּרע ַעל ּבְ תוַלת ִיׂשְ ּּבְ ַאְתֵריה. ּ ְמעֹון ּבְ י ׁשִ ְּואֹוְקֵמיה ִרּבִ ַמאן , ּ

ְס ֵוי ּתִ ְּדׁשַ ֵתיה ַקְדִמיָתאּ ּקֹוֵפי ִמִלין ַעל ִאְנּתְ יׁש, ּ ְּוַאִפיק ֲעָלה ׁשום ּבִ ּ ָמה ְדַאִפיק , ּ ּּכְ ּ
ָרֵאל ְסָתם, ְּלֵעיָלא תוַלת ִיׂשְ ם ָרע ַעל ּבְ י הֹוִציא ׁשֵ יב ּכִ ִּדְכּתִ ּ.  

י יֹוִסי, ְוַאְזָלא ָהא י ִחָייא ָאַמר ִרּבִ י ָהא ְדָאַמר ִרּבִ ּּכִ תוָלה ָיְרָתא , ּ ָרכֹותּּבְ ַבע ּבְ , ׁשֶ
ַבע ׁשֶ ְרָכא ּבְ ְרָכן, ְּדִאְתּבָ ַבע ּבִ ָרֵאל ָיְרָתא ׁשֶ ִגין ִדְבּתוַלת ִיׂשְ ּּבְ ת , ּ ְּוַעל ָדא ִאְתְקֵרי ּבַ

ַבע   .ׁשֶ
ָתא ַאֲחָרא ְרָכאן ִדיָלה, ְוִאְנּתְ ַּמאן ּבִ ְרָכָתא ְדֹבַעז ְורות. ּ ּּבִ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ּ  )רות ד(, ּכְ

ַּויֹאְמרו ּכָ ן ְיָיּ ַער ְוַהְזֵקִנים ֵעִדים ִיּתֵ ּשַׁ ר ּבַ ז', ֶאת ְוגֹו' ּל ָהָעם ֲאׁשֶ תוָלה ּבְ ְּדַוַדאי ּבְ ּ ּ '
ְרָכא ָרָזא ָדא, ִאְתּבָ ָתא ַאֲחָרא ּבְ ֲחָקל ַחד. ְּוָלא ִאּתְ יָון ְדָמטו ּבַ ּּכֵ ָּיְתבו , ָּחמו ִאיָלִנין, ּ
חֹוַתְייהו א. ּּתְ י ַאּבָ ּ ְדִמֵלי ְדאֹוַרְייָתאָּהא ָצחוָתא, ָאַמר ִרּבִ   .ְנִתיב. ּּ

ֶאֶרץ )ישעיה כז(, ָּפַתח ְוָאַמר דֹול וָבאו ָהאֹוְבִדים ּבְ ׁשֹוָפר ּגָ ַקע ּבְ יֹום ַההוא ִיּתָ ּ ְוָהָיה ּבַ ּ ּ ּ
ֶאֶרץ ִמְצָרִים ְוגֹו ָדִחים ּבְ ור ְוַהּנִ ַּאּשׁ יֹום ַההוא. 'ּ יֹום ַההוא, ְּוָהָיה ּבְ ַּמאן ּבַ ֶּאָלא ַההוא . ּ ּ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר יֹו ִריך הוא ּכְ א ּבְ ָּמא ְדִאְתְיַדע ְלקוְדׁשָ ּ ּ ְוָהָיה יֹום ֶאָחד הוא )זכריה יד(ְּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגלו, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]94דף [ -ָתא ּבְ

יֹום ַההוא, ּּתו. 'ִּיָוַדע ַלְיָי ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּּבַ יֹום ּבֹא ּגֹוג ַעל ַאְדַמת )יחזקאל לח(ּכְ  ּבְ
ָרֵאל   .ִיׂשְ

דֹול ׁשֹוָפר ּגָ ַקע ּבְ ֶּאָלא ַההוא ׁשֹוָפר ִעָלָאה. ִּאי הוא ַרב אֹו ְזֵעיר, ּיהַמה ָלן ּבֵ. ִיּתָ ּּ ,
ִדיר ְּדֵביה ָנְפִקין ַעְבִדין ְלֵחירו ּתָ ּ ּ ְּדיֹוְבָלא ִעָלָאה ְוַרְבְרָבא הוא, ְּוַהאי ִאיהו יֹוְבָלא, ּ ּּ .

ַער יה, ְוַכד ַהאי ִאּתְ ל ֵחירו ְדָעְלִמין ִמְתָעִרין ּבֵ ּּכָ ּ דֹולְּוַההוא ִאְקֵרי ׁשֹו, ּ   .ָפר ּגָ
ור ֶאֶרץ ַאּשׁ ּוָבאו ָהאֹוְבִדים ּבְ ּ ֵעי ֵליה. ּ ָּהֲאבוִדים ִמּבָ ֱאָבִדים, ּ . ַמאי ָהאֹוְבִדים, אֹו ַהּנֶ

ׁש ַאְרָעא ַאֲחָרא, ָהאֹוְבִדים ַמּמָ ִגין ְדִאיּנון ּבְ ּּבְ ַאְרָעא ַאֲחָרא, ּ אִרי ּבְ ּוַמאן ְדׁשָ ָיִניק , ּ
ֵּמְרׁשוָתא ַאֲחָרא וְכִאלו ָל ּ ְמֵהיְמנוָתאּּ ְרָיא ּבִ ך אֹוְבִדים ִאְקרון, ּא ׁשַ ִגין ּכָ ּּבְ אֹוְבִדים . ְ

ָכל ִסְטִרין א, ִּאיּנון ּבְ ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ְרָיין ּבְ ָרֵאל ׁשַ ְּדַכד ִיׂשְ ִאין, ּ ֹכָלא, ַזּכָ ִדיר ּבְ ִאין ּתָ , ַּזּכָ
א אן ְלֵעיָלא ְוַתּתָ   .ַּזּכָ

  )ב''סימן כ' מחלק א(השלמה מההשמטות 
ֲעשֹור ַלֹחֶדׁש ְסבו ַדֲחָלא ְדִמְצָרִים ְוׁשָ רוך הוא ִמּבְ דֹוׁש ּבָ ֲּחטו ַהֶפַסח ָאַמר ַהּקָ ּ ּ ְּ ּ

ְּוִתְפסון ֵליה ְוְיֵהא ָאסור ְוָתִפיס ְתָלָתא יֹוִמין וְביֹוָמא ְרִביִעָאה ַאִפיקו ֵליה ְלִדיָנא  ּ ּ ּ ּ ּּ
ָנׁשו ָעֵליה ְלַקְטֵליה ְּוִאְתּכְ ּ ְּוֵיְחמון ֵליה ִמְצ, ּ יה ִדיָנאּ ָּרֵאי ֵהיך ָאּתון ַעְבִדין ּבֵ ּ ְוָדא . ְ

ִריך הוא א ּבְ ין ְדָעַבד לֹון קוְדׁשָ ׁשִ ל ַמְכּתָ ָיא ְלהו ִמּכָ ַּקׁשְ ּ ּ ִּאינון ִדיִנין ְדָעְבדו , ְּ ּ ּ
ָדַחֵליהֹון ִגין ִדְכִתיב . ּבְ נוָרא ּבְ ְּלָבַתר ָדְייִנין ֵליה ּבְ ּ ׂשְ)'דברים ז(ּ ְּרפון ּ ְפִסיֵלי ֱאֹלֵהיֶהם ּתִ

ֶאׁש ִריך הוא . ּבָ א ּבְ ָּאַמר קוְדׁשָ ּנו ָנא)ב''שמות י(ְּ ּ ַאל ֹתאְכלו ִמּמֶ ְּדָלא ֵייְמרון , ּ
א ְדָדַחָלא ַאְכִלין ֵליה ְּבִתיאוְבּתָ ּ ל , ּ ל ְדִאילו ֵמבוׁשָ ֶּאָלא ַאְתִקינו ֵליה ְצִלי ְוֹלא ֵמבוׁשָ ּ ּ ּ ּּ ּ

ְּיֵהא ָטִמיר ְוָלא ְיְחמון ֵליה נוָרא ְדֵריֵחיה נֹוֶדףֶּאָלא ַת, ּ ינו ֵליה מֹוְקָדא ּבְ ּּקִ ּ ּ ְּותו . ּ
יה ָעֵליה ֵּריׁשֵ ְּדָלא ֵייְמרון ְדַחָיה אֹו ְדִמָלה ַאֲחָרא ִהיא, ּ ּ רו ּבֹו. ּ ּבֶ ְּותו ֶעֶצם ֹלא ִתׁשְ ּ ,

ִת ָזָבא ֵליה ְוַעל ָדא ּכְ ׁשוָקא ְוָלא ַיְכִלין ְלׁשֵ ְרמֹוי ָרָמאן ּבְ ֶּאָלא ְדֵיְחמון ּגָ ּ ּ ּ  )ג''במדבר ל(יב ּ
ָפִטים ה ְיָי ׁשְ   .ּוֵבאֹלֵהיֶהם ָעׂשָ

ָאה חוָלֵקיה ְדִאיהו  א ַזּכָ ּתָ ִניׁשְ ֵבי ּכְ א ְוָאִריך ּבְ ּתָ ִניׁשְ ֵבי ּכְ ח ּבְ ּכַ ּתַ ַּההוא ַקְדָמָאה ְדִאׁשְ ּ ּ ּ ְּ

א ִכיְנּתָ ֲהֵדי ׁשְ א ְדַצִדיק ּבַ ַדְרּגָ , ַּחָרי ִיְמָצאוְנִניּ וְמׁשָ)'משלי ח(ְּוָדא ִאיהו ָרָזא , ַקָייָמא ּבְ
ְסִליקו ִעָלָאה ָּדא ָסִליק ּבִ ּ ִריך הוא . ּ א ּבְ א ְדָאֵתי קוְדׁשָ ְעּתָ ׁשַ ְּוִאי ֵתיָמא ַהא ָתֵניָנן ּבְ ְּ

ָרה ִמָיד ּכֹוֵעס ן ֲעׂשָ ח ַתּמָ ּכָ א ְוָלא ַאׁשְ ּתָ ִניׁשְ ַלח ְלָכל ַמְלֵכי . ְלֵבי ּכְ א ְדׁשָ א ''ס(ְלַמְלּכָ

א ְד)אנשי דוך ְפַלןּ ְמִדיְנּתָ יֹום ְפַלן ּבְ יה ּבְ חון ִעּמֵ ּכְ ּתַ ִּיׁשְ ְּ ּ ּ ַּעד ַדֲהוו ְמָזְמֵני ַגְרַמְייהו ִאינון . ּ ּ ּ
ח  ּכָ א ַאׁשְ ך ֲאָתא ַמְלּכָ ך וֵבין ּכַ ין ּכַ א ַאְקִדים ַחד ְוָאָתא ְלַההוא ֲאַתר ּבֵ ֵני ַמּתָ ְּבְ ְּ ּ

ן ר ָנׁש ְדַאְקִדים ַתּמָ ְּלַההוא ּבָ ֵנ. ּ א ְפלֹוִנית ָאן ִאינוןָּאַמר ֵליה ּבְ ּי ַמּתָ , ָּאַמר ֵליה. ּ
א, ָמאֵרי ְייהו ְוָהא ִאינון ַאְתָיין ֲאַבְתָראי ְלִפקוָדא ְדַמְלּכָ ֲּאָנא ֲאְקִדיְמָנא ִמּנַ ּ ֵדין . ּ ּכְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]95דף [ -ּ

א יה ְוִאְתֲעִביד ְרִחיָמא ְדַמְלּכָ ֵעי ִעּמֵ ּתָ ֲהֵדיה וִמׁשְ ן ּבַ א ְוָיִתיב ַתּמָ ֵעיֵני ַמְלּכָ ָּטב ּבְ ּ ין .ּ  ּבֵ
א ְוִאְתַפָייס ִעָמְייהו ל ַעּמָ ך ָאתו ּכָ ּּכַ ּּ ּ ְ.  

א ְלַאֲחָזָאה  ֵעי ַקֵמי ַמְלּכָ ּתָ א ָלא ַאְתָיין ְוַחד ָלא ַאְקִדים ְוִאׁשְ ֲאָבל ִאי ְבֵני ַמּתָ
ִגיֵנהֹון)לאתחזאה( א.  ּבְ ָעס ַמְלּכָ ִתיב . ִמָיד ּכַ אִתי ְוֵאין ִאיׁש)'ישעיה נ(ָמה ּכְ ּ ַמדוַע ּבָ ָמאן ּו. ּ

א ַווי ֵליה ְדַאְחֵזי ִפרוָדא ּתָ ִניׁשְ ֵבי ּכְ ֵעי ּבְ ּתָ ְּדִאׁשְ ּ ּ ַּווי ֵליה ְדָגַרע ְמֵהיְמנוָתא. ּּ ּ ַּווי ֵליה , ּ
ָרֵאל ְדַאְחֵזי ְדֵלית ֵליה ֱאָלָהא ֱאָלָהא ְדִיׂשְ ְּדֵלית ֵליה חוָלָקא ּבֶ ּ ּ ּ ּ ּ ן. ּ ַכח ַתּמָ ּתְ , ְוָלא ִאׁשְ

ּקִ ּתַ ִגין ְדִאיהו . ּיָפא ִעָלָאהְוַאְנִהיג ְקָלָנא ּבְ ר ִמְתֵכָלא ּבְ ֶחְלָמא ּבָ ִנין ָטִבין ּבְ ל ּגוֹוָ ּּכָ
א ֲחָדא ִאיהו ָמִתין ְוָהא ַדְרּגָ ּּכוְרַסָייא ְלֵמיָדן ִדיִנין ְדִנׁשְ ּ ִדיֵני . ּּ א ְדַקְייֵמי ּבְ ְעּתָ ׁשַ ֶּאָלא ּבְ ּ

ן ְתֵכָלא ְוָהא אוִקיְמָנא ֵדין ִאיהו ּגוֹוָ א ּכְ ַּנְפׁשָ ּ.  
ָנא  גוֹוָ ד ִפקוָדא ְדָמאֵריה ּכְ ר ָנׁש ְלֶמְעּבָ ר ּבָ ן ִאְדּכַ ר ָנׁש ְלַהאי ּגוֹוָ ֲעָתא ְדָחֵמי ּבָ ּוְבׁשַ ּ ּ ּ ּ
ִריך הוא וְמַנְטִרין ַגְרַמְייהו א ּבְ ְּדָנָחׁש ַדֲהוו ֲחָמאן ֵליה ַוֲהוו ַדֲחֵלי ִמָקֵמיה ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ ,

א ּוְבַההוא ְדִחילו ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ָייןּ ִריך הוא ַסְלָקא ָעַלְייהו ַמָיא ְוִאְתַכּסְ ּ ּבְ ּ , ָמאן ָגַרם לֹון. ְ
ם , ַּההוא ָנָחׁש ֵכֶלת וְרִאיֶתם אֹותֹו וְזַכְרּתֶ יה אוף ֲהִכי ּתְ ָלאן ּבֵ ּכְ ַּההוא ְרצוָעה ְדִמְסּתָ ּ ּ ּ ּ ּ

ל ִמְצֹות ְיָי ֵמַההוא ְדִחילו ִדיֵליה ֶּאת ּכָ ּ ּ   )עד כאן מההשמטות(: ּ

ַּאֵחר וָבאו ָהאֹוְבִדיםָּדָבר  ָרֵאל. ַּמאן ִאיּנון, ּ ִּאֵלין ַצִדיק וְכֶנֶסת ִיׂשְ ּ ְּדִאְקרון . ּ ּ
ָרֵאל. ְמָנָלן. אֹוְבִדים ֶנֶסת ִיׂשְ יב, ּכְ ֲּאבוָדה אֹו ,  ַעל ַמה ָאְבָדה ָהָאֶרץ)ירמיה ט(, ִּדְכּתִ

ִתיב ֶנֶסת ִי, ֶּאָלא ָאְבָדה ָהָאֶרץ, ֶנֱאֶבֶדת ָלא ּכְ ָרֵאלָּדא ּכְ יב, ַּצִדיק. ׂשְ  )ישעיה נז(, ִּדְכּתִ
ִדיק ָאָבד ִתיב, ַהּצַ   .ְּוָהא אֹוְקמוָה, ֶּאָלא ָאָבד, ָּאבוד אֹו ֶנֱאַבד ָלא ּכְ

יָמא ּוָבאו, ְוִאי ּתֵ ָרֵאל ִמן , ֶּאָלא. ֵּמָאן ֲאָתר ַאְתָיין ִאֵלין אֹוְבִדים, ּ ֶנֶסת ִיׂשְ ּכְ
לוָתא ָמה ְדאֹוְקמו, ַּצִדיק. ּּגָ ּּכְ יב , ָהּ ׁשוב ְיָי)תהלים קכו(ִּדְכּתִ יַבת ִציֹון' ּ ּבְ ִגין , ֶּאת ׁשִ ּבְ

ְּדֵייתוב ְלַאְתֵריה ּ ָרֵאל, ּ ְכֶנֶסת ִיׂשְ ָרא ּבִ ֶאֶרץ , ְּוַעל ָדא. ְוֵייֵתי ְלִאְתַחּבְ ּוָבאו ָהאֹוְבִדים ּבְ ּ
ור ֲחוו ַלְיָי. ַּאּשׁ ּתַ ַלִים' ְּוִהׁשְ ירוׁשָ ַהר ַהּקֶֹדׁש ּבִ ֶּאָלא ִמָלה ָדא .  ָקא ַמְייֵריַמאי, ּּבְ ּ ּ

ֶאֶרץ ִמְצַרִים ָדִחים ּבְ ְּדַהּנִ ְבָיכֹול, ּ לוָתא, ּכִ ָרֵאל ָלא ִיְפקון ִמן ּגָ ִּיׂשְ ּ א, ּ ִכיְנּתָ ׁשְ , ֶּאָלא ּבִ
ָמה ְדאֹוְקמוָה ּּכְ ֲחוו ַלְיָי, ּ ּתַ ְּוִאיּנון ִנָדִחים ִהׁשְ ּ ּ'.  

א י ַאּבָ ִתיב, ּּתו ָאַמר ִרּבִ ה ְוַעד עֹוָלם'  ְיָי)כאתהלים ק(, ּכְ מֹור ֵצאְתך ובֹוֶאך ֵמַעּתָ ִָיׁשְ ָּ .
יַנח ָמר ֵצאְתך ּתִ ֶָאָלא ובֹוֶאך. ִָיׁשְ ּ ְּדָהא ַמאן ְדָעאל ְלֵביֵתיה ָלא , ַמאי ָקא ַמְייֵרי, ּ ּ ּ

ֵפי א ְלֵביֵתיה. ִמְסּתָ יָמא ַקִדיׁשָ ֵוי ְרׁשִ ר ָנׁש ְדׁשַ ֶּאָלא ַהאי ּבַ ּ ּ ּ ָמ, ּ ִמִלין ִדׁשְ ּּבְ , ּא ִעָלָאהּ
ד ָנִפיק ַההוא ְדָמדֹוֵריה ְלַתְרָעא ְדֵביֵתיה. ַּהאי ִאְתְנִטיר ִמּכָֹלא ּּכַ ּ ּ ּ יָמא , ּ ָזִקיף ְוָחֵמי ְרׁשִ

א ִפְתֵחיה)א נעיץ''ס(ְוָעִיִין , ַּקִדיׁשָ ר ָנׁש. ּ ּבְ ד ָנִפיק ּבַ ּהוא אֹוִזיף ֵליה, ּכַ ד . ְּוָנִטיר ֵליה, ּ ּכַ
ָּעִייל ְלֵביֵתיה יהּהוא, ּ א, ּ ַאְכִריז ַקּמֵ א ַקִדיׁשָ יָקָרא ְדִדיוְקָנא ְדַמְלּכָ ִּאְזָדֲהרו ּבִ ּ ּ ּ ּ ְוָכל . ּּ

א, ָּדא ָמא ַקִדיׁשָ יָמא ִדׁשְ ִגין ַההוא ְרׁשִ ּּבְ ּ ַתְרֵעיה, ּ ים ּבְ ְּדִאְתְרׁשִ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגלו, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]96דף [ -ָתא ּבְ

ֵביֵתיה ר ָנׁש ְדִאְתְנַטר ּבְ ְּוָלאו ַדי ֵליה ְלּבַ ּ ּ ִריך הוא, ּ א ּבְ ֶּאָלא קוְדׁשָ ְּ ד ּ ּ ָנִטיר ֵליה ּכַ
יב. ְוַכד ָנִפיק, ָּעִייל ה ְוַעד עֹוָלם' ְיָי, ִּדְכּתִ ָמר ֵצאְתך ובֹוֶאך ֵמַעּתָ ִָיׁשְ ִאין ִאיּנון . ָּ ַּזּכָ

ַהאי ָעְלָמא ָרֵאל ּבְ ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ִיׂשְ ּ.  

  א''ז ע'' רסדף
א ֲחֵזי אִרי , ּתָ א ְדׁשָ יׁשָ ַּהאי רוָחא ּבִ ְרֵעיּבֵ) א''ז ע''דף רס(ּ ר ָנׁש. ין ּתַ ְּדָלא , ַּווי ֵליה ְלּבַ

יה ָּיַדע ְלִאְזַדֲהָרא ִמּנֵ א, ּ ָמא ִעָלָאה ַקִדיׁשָ ים ְלִפְתָחא ְדֵביֵתיה ׁשְ ְּוָלא ָרׁשִ ּ ַכח , ּּ ּתְ ְּדִיׁשְ
יה ין ְמַקְטְרִגין. ִּעּמֵ יׁשִ ין ּבִ ׁשִ ּמָ ין ְוָחֵמׁש ׁשַ ּתִ ַלת ְמָאה ְוׁשִ ְּדָהא ִאית ֵליה ּתְ ל , ּ ַחד ּכָ

ֵמׁש יֹוֵמיה א, ְּמׁשַ ּתָ ל יֹוֵמי ׁשַ יה ּכָ ֵחי ִעּמֵ ּכְ ּתַ ְּוֻכְלהו ִמׁשְ ּ א, ּ יה ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ּוְמַקְטְרֵגי ּבֵ ּ ּ .
יָמָמא וְבֵליְלָיא יה ּבִ ֵחי ּבֵ ּכְ ּתַ ְּוֻכְלהו ִמׁשְ ּ ּ יָמָמא. ּ ֵליְלָיא. ְּלַקְטְרָגא ֵליה, ּבִ ְּלַצֲעָרא ֵליה , ּבְ

ֶחְלֵמיה   .ּּבְ
ד  ד ָעאל, ָּנִפיק ְלַקְטְרָגא ֵליהּכַ ְווָין ְיַדְייהו ָעֵליה ְדִכְתֵפיה, ּכַ ּׁשַ ּ ּ ּ ַווי , ְּוַאְמִרין ֵליה, ּ

ֵּליה ִלְפַלְנָיא ְדָנַפק ֵמְרׁשוָתא ְדָמאֵריה ּ ּ ּ ַהאי ָעְלָמא. ּּ ַּווי ֵליה ִלְפַלְנָיא ּבְ ּוְבָעְלָמא , ּ
ֵני ְמֵהיְמ. ְּדָאֵתי ָעאן ּבְ ך ּבָ ִגין ּכָ ֹכָלא, ּנוָתאְּבְ יִמין ּבְ יִמין , ְּלֶמֱהֵוי ְרׁשִ ְלֶמֱהֵוי ְרׁשִ

יָמא ְדָמאֵריהֹון ְרׁשִ ין, ּּבִ יׁשִ ל ִסְטִרין ִזיִנין ּבִ ְייהו ּכָ ִּלִאְזַדְעְזָעא ִמּנַ ַהאי , ּ ְלֶמֱהֵוי ְנִטיִרין ּבְ
ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ָעְלָמא ָרֵאל. ּ ִאין חוָלֵקיהֹון ְדִיׂשְ ַּזּכָ ִתיב ָעַלְייה, ּ ָלם )ישעיה ס(ּו ּכְ ך ּכֻ ּ ְוַעּמֵ ְ

ַּצִדיִקים ְלעֹוָלם ִייְרׁשו ָאֶרץ ְוגֹו י יֹוִסי ָפַתח. ֱָאֹלֶהיך'  ְוָאַהְבּתָ ֵאת ְיָי)'דברים ו(. 'ּ , ִּרּבִ
ה ַמה ִלי ֹפה ְנֻאם ְיָי)ישעיה נב( ם ְוגֹו'  ְוַעּתָ י ִחּנָ ח ַעּמִ י ֻלּקַ א ֲחֵזי. 'ּכִ ְּרִחימוָתא , ּתָ

ְּדקו יַנְייהוּ ְלָקא ִמּבֵ ְרמו ְלִאְסּתַ ב ְדחֹוַבְייהו ּגָ ָרֵאל ַאף ַעל ּגַ ִיׂשְ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ְּדׁשָ ּ ּ ּ ּּ ְ ,
יֵני ַעָמַמָיא ָדרו ּבֵ ְּוִאְתּבָ ַבע ֶעְלּבֹוָנא ִדְלהֹון, ּ ּהוא ּתָ ּ.  

א ֲחֵזי ַאְרֲעהֹון, ְוּתָ ָראן ּבְ ָרֵאל ׁשָ ֲעָתא ְדִיׂשְ ׁשַ ִריך, ּּבְ א ּבְ ְקוְדׁשָ ע ּ ֲעׁשָ ּתַ ּ הוא ִמׁשְ
יה ִגְנּתֵ ָרֵאל, ּּבְ ְייהו ְדִיׂשְ ְּוָקִריב ְלַגּבַ ַמע ַקֵליהֹון, ּ הו, ְּוׁשָ ח ּבְ ּבַ ּתְ   .ְּוִאׁשְ

יָון ְדַגְרמו חֹוַבְייהו ּּכֵ ּ א, ּ ָרֵאל ֵמַאְרָעא ַקִדיׁשָ ֵלי ִיׂשְ ִריך הוא ָלא , ְּוִאְתּגְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ

יה ִגְנּתֵ ּתַ, ָּעאל ּבְ יהְוָלא ִמׁשְ ע ּבֵ ֶּאָלא ְדִאיהו ָצַווח ְוָאַמר, ְוָלא עֹוד. ֲּעׁשָ ּ ה ַמה , ּ ְוַעּתָ
י ִאִויִתיָה)תהלים קלב(ּוְכִתיב ָהָתם ', ִּלי ֹפה ְנֻאם ְיָי ב ּכִ ּ פֹה ֵאׁשֵ ם. ּ י ִחּנָ ח ַעּמִ י ֻלּקַ , ּכִ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ם)ישעיה נב(, ּּכְ ְרּתֶ ם ִנְמּכַ   . ִחּנָ

ּוֵמַההוא יֹוָמא ְד ּ ָרֵאל ֵמַאְרֲעהֹוןּ ִליאו ִיׂשְ א , ִּאְתּגְ ַכח ֶחְדָווָתא ָקֵמיה קוְדׁשָ ּתְ ָּלא ִאׁשְ ּ
ִריך הוא ּּבְ סוָתם)ישעיה נ(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְ ים ּכְ ק ָאׂשִ ַמִים ַקְדרות ְוׂשַ יׁש ׁשָ ּ ַאְלּבִ ּ .

ִגין ְרִחימוָתא ִדְלהֹון, ְּוָכל ָדא ּּבְ א ּבְ, ּ ְּדָרִחים לֹון קוְדׁשָ ִּריך הואּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ְ , ּּכְ
י ֶאְתֶכם ָאַמר ְיָי)מלאכי א( ר : ְוָאַהְבּתָ. ֱָאֹלֶהיך'  ְוָאַהְבּתָ ֶאת ְיָי)ועל דא(. ' ָאַהְבּתִ ְּדָבֵעי ּבַ

ְרִחימוָתא ִעָלָאה יה ּבִ ָרא ּבֵ ָּנׁש ְלִאְתַקּשְׁ ּ ר ָנׁש ְלִמְפַלח , ּ ְּדָכל פוְלָחָנא ְדָבֵעי ּבַ ּ ּּ
ִריך הואְּלקוְד א ּבְ ּׁשָ ְרִחימו, ְ ְּדִיְפַלח ּבִ ְּדֵלית ָלך פוְלָחָנא. ּ ּּ א , ְ מֹו ְרִחימוָתא ְדקוְדׁשָ ּּכְ ּ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]97דף [ -ּ

ִריך הוא ּּבְ א ָאַמר. ְ י ַאּבָ ָלָלא ְדאֹוַרְייָתא ִאיּנון, ִרּבִ ָּהֵני ִמֵלי ּכְ ּ ר ֲאִמיָרן , ּ ִגין ְדֶעׂשֶ ּּבְ
ִלילו, ְּדאֹוַרְייָתא ֹּוְקמוָה ַחְבַרָייאְוָהא א, ָּהָכא ִאְתּכְ ּ.  
א ֲחֵזי ִריך הוא, ּתָ א ּבְ י קוְדׁשָ ֲחִביבוָתא ַקּמֵ ֵּלית ָלך ִמָלה ּבַ ּ ְּ ַמאן ְדָרִחים ֵליה , ְּ ּּכְ ּ

ְדָקא ָיאות ּּכַ ּוַמה הוא. ּ יב. ּ ָמה ִדְכּתִ ָכל ְלָבְבך, ּּכְ ָכל. ָּבְ ְלָבְבך , ַמאי ָקא ַמְייֵרי, ּבְ ָּבִ

ֵעי ֵליה ך. ִּמּבָ ַנְפׁשְ ְמֹאֶדך, ָּבְ ָכל ְלָבְבך, ָּבִ ַָמהו ּבְ ין. ּ ֵרין ִלּבִ ַחד ַטב , ֶּאָלא ְלַאְכְלָלא ּתְ
יׁש ך. ְוַחד ּבִ ָכל ַנְפׁשְ יׁש, ַחד ַטב: ָּבְ ָכל ְמֹאֶדך. ְוַחד ּבִ א, ָּבְ ָּדא ָלא ַאְתָיא ִלְדָרׁשָ ָאַמר . ּ

י ֶאְלָעָזר א הוא, ִרּבִ ַּוֲאִפילו ַהאי ִלְדָרׁשָ ּ ּ ין ְדָנַפל ֵליה ָממֹוָנא .ַמאי ַטְעָמא. ּ ּ ּבֵ ּ
ִּמְירוָתא ְטָרא ַאֲחָרא, ּ ין ְדִאיהו ָרַווח ֵליה, אֹו ִמּסִ ּאֹו ּבֵ ּ ָכל ְמֹאֶדך, ּ ִתיב ּבְ ְָוַעל ָדא ּכְ ּ.  

א י ַאּבָ ָרא ְוָאַהְבּתָ, ָאַמר ִרּבִ ִריך הוא. ַאֲהַדְרָנא ַלּקְ א ּבְ ַּמאן ְדָרִחים ְלקוְדׁשָ ּ ְּ ,
ֶחֶסד ִמ ל ִסְטִריןִּאְתֲעָטר ּבְ ֹכָלא, ּכָ ְּוָלא ָחִייס ַעל ּגוֵפיה ְוַעל ָממֹוֵניה, ְּוָעִביד ֶחֶסד ּבְ ּ ּ .

ַמר. ֵמַאְבָרָהם. ְמָנָלן ָמה ְדִאּתְ ְרִחימוָתא ְדָמאֵריה, ּּכְ ְּדָהא ָלא ָחס ּבִ ּ ּ יה, ּ דהוא (, ַּעל ִלּבֵ

יה)יצריה יה ָלא ַאׁשְ. ְּוַעל ָממֹוֵניה, ּ ְוַעל ַנְפׁשֵ חַּעל ִלּבֵ ַּעל ְרעוָתא ִדיֵליה, ּגַ ּ ִגין , ּ ּבְ
ְּרִחימוָתא ְדָמאֵריה ּ יה. ּ ֵריה, ַּעל ַנְפׁשֵ ְּדָלא ָחס ַעל ּבְ ֵתיה, ּ ִגין ְרִחימוָתא , ְּוַעל ִאּתְ ּּבְ

ְּדָמאֵריה ת ָאְרִחין, ַּעל ָממֹוֵניה. ּ ָפָרׁשַ ִגין . ְוַאְתִקין ְמזֹוֵני ְלָכל ָעְלָמא, ְּדֲהָוה ָקִאים ּבְ ּבְ
ִעְטָרא ְדֶחֶסד, ְךּכָ ִּאְתֲעָטר ּבְ יב. ּ ָמה ִדְכּתִ ר .  ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם)מיכה ז(, ּּכְ ּוַמאן ְדִאְתְקּשַׁ ּ

ְרִחימוָתא ְדָמאֵריה ּּבִ ּ ִגיֵניה, ְוֹלא עֹוד. ָזָכה ְלַהאי, ּ ְרָכן ּבְ ְלהו ִמְתּבָ ֶּאָלא ְדָעְלִמין ּכֻ ּ ּּ ּ .
ּיך ְיָבְרכוָכה ַוֲחִסיֶד)תהלים קמה(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְקֵרי ְיָבְרכוָכה, ָ ֶּאָלא ְיָבְרכו , ַּאל ּתִ ּ

  )ונברכו בך כל משפחות האדמה) בראשית יב(, דכתיב(. ה''ּכֹ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגלו, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]98דף [ -ָתא ּבְ
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  ב''ז ע'' רסדף

י יֹוִסי, יֹוָמא ַחד א ְוִרּבִ)עאלו(ָעאל , ֲהָוה ָחַלׁש ִרּבִ י ַאּבָ יה ִרּבִ י ּ ְלַגּבֵ ּי ְיהוָדה ְוִרּבִ
ָּחמו ֵליה ְדֲהָוה ָנִפיל ַעל ַאְנפֹוי ְוָנִאים, ִיְצָחק ּ ּ ַער. ָּיְתבו. ּ ד ִאּתְ ָּחמו ֵליה ְלַאְנפֹוי , ּכַ ּ ּ

א. ְּדַחְייִכין י ַאּבָ א ֲחֵמיָתא, ָּאַמר ֵליה ִרּבִ ָּאַמר ֵליה ַוַדאי) ב''ז ע''דף רס(. ִּמָלה ַחְדּתָ ּ ,
א ַסְלָקא ּתָ ְּדַהׁשְ יּ ה ְדָמאֵריהֹון, ְוָחֵמית ְיָקָרא,  ַנְפׁשִ ְרַמְייהו ַעל ְקדוּשָׁ ֵּמִאיּנון ְדָמָסרו ּגַ ּ ּ ּ ּ ּ ,

ְתֵליָסר ַנֲהֵרי ְדֲאַפְרְסמֹוָנא ַדְכָיא ַּדֲהוֹו ָעאִלין ּבִ ּ הו. ּ ע ּבְ ֲעׁשָ ּתַ ִריך הוא ִמׁשְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ְּ .  
ַּוֲחֵמיָנא ַמה ְדָלא ָיֲהבו ִלי ְרׁשוָתא ְל ּ ִאיְלָנא לֹון. ֵמיַמרּ ַהאי ְיָקָרא , ֲאֵמיָנא, ְוׁשָ

ְּדַמאן הוא ַההוא ָעְלָמא, ָּאְמרו ִלי. ּ ֵּמִאיּנון ִדְרִחימו ְלָמאֵריהֹון ּבְ ּ ּ ה ְדָחִמית. ּ ּוִמּמָ ּ ,
אי ִאְתְנִהיר אי ְוִלּבָ ְּוַעל ָדא ַאְנָפִאי ַחְייִכין, ַנְפׁשָ ּ ּ.  
א י ַאּבָ ָאה ח, ָּאַמר ֵליה ִרּבִ ְוָלָקךַזּכָ הו, ּ יב, ֲּאָבל אֹוַרְייָתא ַאְסִהיד ּבְ  )ישעיה סד(, ִּדְכּתִ

ה לֹו ה ִלְמַחּכֵ ַָעִין ָלא ָרָאָתה ֱאֹלִהים זוָלְתך ַיֲעׂשֶ י ְיהוָדה. ּ ָּאַמר ֵליה ִרּבִ ִאילו , ּ ָּהא ׁשָ
ה, ַּחְבַרָייא יב ַיֲעׂשֶ ָּדא ִדְכּתִ ֵעי ֵליה, ּ ה ִמּבָ ֲעׂשֶ   .ּּתַ

ַמרָהא ִא, ָּאַמר ֵליה ֲּאָבל ָרָזא ְדִמָלה. ּתְ יב, ּ ַּהְיינו ִדְכּתִ ֹנַעם ְיָי)תהלים כז(, ּ '  ַלֲחזֹות ּבְ
ֵהיָכלֹו ר ּבְ א', ֹנַעם ְיָי, ְּואֹוְקמוָה. ּוְלַבּקֵ יָקא ַקִדיׁשָ ַּההוא ְדַאְתָיא ֵמַעּתִ ּ ִריך , ּ א ּבְ ְְדקוְדׁשָ ּ ּ

יה ע ּבֵ ֲעׁשָ ּתַ ּהוא ִמׁשְ ְּדָהא ַההוא ֹנַעם ֵמַעּתִ. ּ ֵהיָכלֹו. יָקא ָנְפָקאּ ר ּבְ ֵהיָכָלא , ּוְלַבּקֵ ּבְ
ִּעיָלָאה ַעל ּכָֹלא ה, ּאוף ָהָכא. ּ ַָעִין ֹלא ָרָאָתה ֱאֹלִהים זוָלְתך ַיֲעׂשֶ ַּההוא , ַמאן. ּ

יָקא ְסִתיָמא ְדֹכָלא ַּעּתִ ְלָיא, ּ יה ּתַ ְּדָהא ּבֵ ַּוַדאי ָהִכי הוא, ָּאַמר ֵליה, ּ ָאה חוָלֵקיהֹון . ּ ַּזּכָ
הו ָקן ּבְ ְּדִאיּנון ִדְרִחימוָתא ְדָמאֵריהֹון ִמְתַדּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ַההוא , ּ עוָרא ְלחוָלֵקיהֹון ּבְ ְּלִאֵלין ֵלית ׁשִ ּ ּ ּ

  .ָעְלָמא
י ִיְצָחק ַההוא ָעְלָמא, ָאַמר ִרּבִ ָמה ָמדֹוִרין ַעל ָמדֹוִרין ִאית ְלהו ְלַצִדיַקָייא ּבְ ּּכַ ּ ּּ ,

ּוָמדֹוָרא ִעָלָאה ְדֹכָלא ּּ הוִאיּנ, ּ ר ּבְ ּון ִדְרִחימוָתא ְדָמאֵריהֹון ִאְתְקּשַׁ ּ ּ ּ ְּדָהא ָמדֹוֵריהֹון , ּ
ֵהיָכָלא ְדָסִליק ַעל ּכָֹלא ר ּבְ ִּאְתְקּשַׁ ַהאי , ַמאי ַטְעָמא. ּ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ִגין ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ ְּ

  .ִּאְתֲעָטר
א ֲחֵזי ִּגין ַאֲהָבה ַקְייָמא ּכָֹלאּוְב, ַאֲהָבה ִאְתְקֵרי, ּ ֵהיָכָלא ָדא)א כלא אהבה''ס(, ּתָ ּ .

יב ָמה ִדְכּתִ ים ֹלא יוְכלו ְלַכּבֹות ֶאת ָהַאֲהָבה)שיר השירים ח(, ּּכְ ּ ַמִים ַרּבִ ְּוֹכָלא . ּ
ְרִחימוָתא ַקְייָמא ּּבִ ַכח ְדָהא אוְקמוָה, ּ ּתְ א ָהִכי ִאׁשְ ָמא ַקִדיׁשָ ְּדָהא ׁשְ ּ ּ ּ ָּלא ִמְתְפַרׁש ' י, ּ
ּקֹוָצא ִדְלֵעיָלא ִמ ְרָיא ָעֵליה. ְלָעְלִמין' ן יּ ְרִחימוָתא ׁשַ ְּדָהא ּבִ ּ יה , ּ ְּוָלא ִמְתְפַרׁש ִמּנֵ ּ

ָּהא אוְקמוָה', ה. ְלָעְלִמין ְּדיֹוד ָלא ִמְתְפַרׁש ִמָנה, ּ ֲחִביבוָתא, ּּ ֲחָדא ּבַ ָכחו ּכַ ּתְ ְּוִאׁשְ ָלא , ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]99דף [ -ּ

ן ָדא ִמן ָדא ִּאְתָפְרׁשָ ּ ַגְווָנא ָדא ה. ּ ַמר' ּּכְ יב, ְוָהא ִאּתְ ָמה ִדְכּתִ  ְוָנָהר יֹוֵצא )בראשית ב(, ּּכְ
ִדיר ְלָעְלִמין, ֵמֵעֶדן ָקן, יֹוֵצא ּתָ ֲחִביבוָתא ִאְתַדּבְ ּּבַ ּ.  
ָדא''ו ָקן ָדא ּבְ ד ִאְתַדּבְ ּה ּכַ ֲחָדא, ּ ֲחִביבוָתא ּכַ ָקן ּבַ ִּאְתַדּבְ ַכָלה, ּ ְּדָאְרַחְייהו , ָּחָתן ּבְ ּ

ַכח ּתְ ֲחִביבוָתא ִאׁשְ ִדיר ּבַ ה' י. ּּתָ ר . 'ִעם ה' ו', ִעם ו' ה', ּבְ ָדא ִאְתְקּשַׁ ְוָדא ּבְ
ֲחִביבוָתא א. ְּוֹכָלא ַאֲהָבה ִאְקֵרי. ּּבַ ְּוַעל ָדא ַמאן ְדָרִחים ְלַמְלּכָ ַההוא , ּ ר ּבְ ָּהא ִאְתְקׁשַ

ך. ַאֲהָבה ִגין ּכָ ְוּבְ   .ֱָאֹלֶהיך' ְוָאַהְבּתָ ֶאת ְיָי, ּ
ְּוָהיו ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה ְוגֹו ּ י ִיְצָחק ָפַתח. 'ּ ה ְיָי)תהלים לה(, ִּרּבִ ל ַעְצמֹוַתי ּתֹאַמְרּנָ ִמי '  ּכָ

ּנו ְוָעִני ְוֶאְביֹון ִמּגֹוְזלֹו יל ָעִני ֵמָחָזק ִמּמֶ ָּכמֹוך ַמּצִ ַּהאי ְקָרא ָדִוד ַאְמֵריה . ָ  )אמרו(ּ
א רוָחא ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ ה, ּ ל ַעְצמֹוַתי ּתֹאַמְרּנָ יָרָתאְוִכי ַמאן ָחָמא ּגַ, ּכָ ְּרֵמי ְדָאְמרו ׁשִ ֶּאָלא . ּ

ין ְלַאֲחָייא ֵמַתָייא, ַהאי ְקָרא ִריך הוא ַזּמִ א ּבְ ִזְמָנא ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ ּ ִריך , ְּ א ּבְ ין קוְדׁשָ ְְוַזּמִ ּ
ְרֵמי ל ַחד ְוַחד ְלַאְתַרְייהו, ּהוא ְלַאְתְקָנא ּגַ ּוְלָקְרָבא ּכָ יב, ּ ְקְרבו )יחזקאל לז(, ִּדְכּתִ ּ ַוּתִ

ֵדין ְזִמיִנין ִאיּנון ְלֵמיַמר . ָ ְוַעְצמֹוֶתיך ַיֲחִליץ)ישעיה נח(ּוְכִתיב . מֹות ֶעֶצם ֶאל ַעְצמֹוֲעָצ ּּכְ
יָרָתא   .ׁשִ

יָרָתא ַאְמֵרי יָרָתא ְמַעְלָייא)מקדמי(ִָמי ָכמֹוך ' ְיָי. ַמאי ׁשִ ה ְדָאְמרו , ּ ְוָדא ׁשִ ִּמּמַ ּ
א ָרֵאל ַעל ַיּמָ ְּדָהא ִאיּנון ָלא, ִיׂשְ אּ ָמא ַקִדיׁשָ רו ׁשְ ּ ַאְדּכְ ַלת ִמִלין, ּ ַתר ּתְ ֶּאָלא ּבָ ּ ,

יב ֵאִלים ְיָי)שמות טו(, ִּדְכּתִ א. ' ִמי ָכמֹוָכה ּבָ ָמא ַקִדיׁשָ ְּוָהָכא ִאיּנון ַמְקְדֵמי ִלׁשְ ּ יב , ּ ִּדְכּתִ
ּנו. ִָמי ָכמֹוך' ְיָי יל ָעִני ֵמָחָזק ִמּמֶ ִגין ְדֵיֶצר ָהָרע . ִּמֵיֶצר ָרע, ָּדא ֵיֶצר טֹוב, ַּמּצִ ּּבְ

ַאְבָנא יף הוא ּכְ ּקִ יב. ּּתַ ָמה ִדְכּתִ ְּוֵיֶצר טֹוב הוא .  ַוֲהִסירֹוִתי ֶאת ֵלב ָהֶאֶבן)יחזקאל לו(, ּּכְ
ָרא ׂשְ יב, ּבִ ר)שם(, ִּדְכּתִ ׂשָ י ָלֶכם ֵלב ּבָ   . ְוָנַתּתִ

א ֲחֵזי ֵּיֶצר ָהָרע ְלָמה הוא דֹוֶמה, ּתָ ֲעָתא ְדָאֵתי ְלִא. ּ ׁשַ ר ָנׁשּּבְ ּבַ ְּזַדְווָגא ּבְ ּהוא , ּ
ַפְרְזָלא נוָרא, ּכְ ַּעד ְדָעאִלין ֵליה ּבְ ּ נוָרא. ּ ם ִאְתַהָדר ּכָֹלא ּכְ ַתר ְדִיְתַחּמֵ ּּבָ ּ ּּ.  

  א''ח ע'' רסדף
י ִחָייא ָאַמר ר ָנׁש, ִּרּבִ יה ְלּבַ ד ָאֵתי ְלִאְזַדְווָגא ּבֵ ֵּיֶצר ָהָרע ּכַ ּ ר ָנׁש ְדָקִריב , ּ ָּדֵמי ְלּבַ ּ

יֵדיה, ִפְתָחאְל ְּוָחֵמי ְדָלא ִאית ַמאן ְדָמֵחי ּבִ ּ ָחָמא . ְּוִאְתָעִביד ֵליה ֹאֵרַח, ָעאל ְלֵביָתא. ּ
יֵדיה ְּדָלא ִאית ַמאן ִדְמֵחי ּבִ ּ ְּוֵייִזיל ֵליה ְלָאְרֵחיה, ּ יָון ְדָעִייל ְלֵביָתא. ּ ּּכֵ ְוָלא ִאית , ּ

יֵדיה ְּדִיְמֵחי ּבִ ִּביד ָמאֵריה ְדֵביָתא ִּאְתְמָנא ָעֵליה ְוִאְתָע, ּ ַכח ) א''ח ע''דף רס(ּ ּתְ ַּעד ְדִיׁשְ
ְרׁשוֵתיה יָתא ָקִאים ּבִ ְּדָכל ּבֵ ּ ּ.  

א ְדָדִוד אֹוִליְפָנא. ֵמַאן אֹוִליְפָנא ּתָ ִּמַפְרׁשְ ִתיב. ּ ְ ַוָיֹבא ֵהֶלך ְלִאיׁש )שמואל ב יב(, ַמה ּכְ ּ
יר ֵּהֶלך ְדָקִריב ְלִפְתָחא, ֶהָעׁשִ ֵעי ְל, ְ ןְוָלא ּבָ ּמָ ָבא ּתַ ֶּאָלא ְלֵמַהך ְלָאְרֵחיה, ִאְתַעּכְ ְ ך . ּ ְּכַ

ָמה ְדִמְקַרב ְלֵביָתא, ּהוא ֵיֶצר ָהָרע ר ָנׁש, ּּכְ י ְדּבַ ּבֵ חֹוָבא , ִּמְתָקֵרב ּגַ ַער ָעֵליה ּבְ ִּאּתְ
ָּדא הוא אֹוֵרַח ֲעָראי, ְזֵעיר יֵדיה. ּ ָּחֵמי ְדֵלית ִדְמֵחי ּבִ ּ ִתיב, ּ אֹוֵרַח ַלֲעׂשֹות ָל, ַמה ּכְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגלו, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]100דף [ -ָתא ּבְ

א ֵאָליו ֵביָתא, ַהּבָ יר, ִּאְתָעִביד ֵליה אֹוֵרַח ַאְכְסַנאי ּבְ חֹובֹוי ַיּתִ ַער ָעֵליה ּבְ יֹוָמא , ִּאּתְ
ֵרין יֹוִמין, ַחד ֵביָתא, אֹו ּתְ ָראן ֵליה ּבְ ַהאי אֹוֵרַח ְדׁשָ ּּכְ בגין (, יֹוִמין' אֹו ב, יֹוָמא ֲחָדא, ּ

יָון ְדָחֵמי ְדֵלית)דאיהו אורח ּ ּכֵ יֵדיהּ ּ ַמאן ִדְמֵחי ּבִ ִתיב, ּ א )שם(, ַמה ּכְ ּ ַוַיַעׂש ְלִאיׁש ַהּבָ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ִּאְתָעִביד ָמאֵרי ְדֵביָתא, ֵאָליו רות (.  ָהִאיׁש ֲאדֹוֵני ָהָאֶרץ)בראשית מב(ּכְ

ך הוא ֵיֶצר ָהָרע.  ִאיׁש ָנֳעִמי)א ּּכַ ר ָנׁש, ְ ִּאְתָעִביד ָלֳקְבֵליה ְדּבַ ִית, ִאיׁש, ּ ַעל ַהּבַ , ּבַ
פוְלָחֵניה ר ָנׁש ּבְ ר ּבַ ָּהא ִאְתְקׁשַ יה ְרעוֵתיה, ּ ְּוהוא ָעִביד ּבֵ ּ ּ ּ.  

ִדיר ָוָאה ִמִלין ְדאֹוַרְייָתא ָעֵליה ּתָ ר ָנׁש ְלׁשַ ֵעי ּבַ ְּוַעל ָדא ּבָ ּ ּ ִגין ִדְיֵהא ַההוא ֵיֶצר , ּּ ּּבְ ּ
הו ִביר ּבְ ְּדֵלית ֵליה ְמַקְטֵרג ְלֵיֶצר , ָּהָרע ּתָ ר ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא, ָהָרעּ ּּבַ ִתיב. ּ , ְּוַעל ָדא ּכְ

ְּוָהיו ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה ְוגֹו ּ ֵרי ְיָצֶריך, ַָעל ְלָבֶבך', ּ הו, ַָעל ּתְ ֵּיֶצר ַהטֹוב ִאְתֲעָטר ּבְ ּ ְוֵיֶצר , ּ
הו ַנע ּבְ י ְיהוָדה. ָּהָרע ִאְתּכָ ֵעי ִמֵלי ְדאֹו, ֵּיֶצר ַהטֹוב, ָּאַמר ִרּבִ ַּמה ּבָ , ָּאַמר ֵליה. ַרְייָתאּ

הו ֵּיֶצר ַהטֹוב ִאְתֲעָטר ּבְ ּ ב, ְוֵיֶצר ָהָרע. ּ ר ָנׁש ָלא ּתָ יָון ְדָחֵמי ּבַ ֵעי , ּּכֵ ְוָלא ּבָ
אֹוַרְייָתא ְדָלא ּבְ ּתַ ֵדין הוא ָסִליק ְלֵעיָלא, ְּלִאׁשְ ּּכְ ֲּהָדא הוא , ְּואֹוִליף ָעֵליה חֹוָבה, ּ

  .ים ָקלֹוןּ וְכִסיִלים ֵמִר)משלי ג(, ִדְכִתיב
ְמעֹון י ׁשִ ד ָאָתא ִרּבִ יה י, ָאַמר, ּכַ ַמע ְרִמיָזא ּבֵ א ִדְקִריַאת ׁשְ ּתָ ָּהא ַוַדאי ַפְרׁשְ ּ ּּ '

ָמה ְדאוְקמוָה ֲּאִמיָרן ּכְ ּ ְּוָהִכי הוא ַוַדאי, ּ ְּוָהיו ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה. ּ ּ ר ֲאִמיָרן , ּ ָלָלא ְדֶעׂשֶ ּּכְ
ך י. ִּאיּנון ִגין ּכָ ְוּבְ ִּפּקוִדין ְדאֹוַרְייָתא' ָלֳקֵבל י, ּוִדין ִאית ָהָכאִּפּק' ּ ּ ּוַמאן ִאיּנון. ּ ּ .

ם ְלָבֶניך ְנּתָ ּנַ ם. ְָוׁשִ ְרּתָ ּבָ ֵביֶתך. ְוִדּבַ ך ּבְ ְבּתְ ׁשִ ָּבְ ך ַבֶדֶרך. ָ ְוְבֶלְכּתְ ָ ך. ּ ְכּבְ ָוְבׁשָ ָוְבקוֶמך. ּ ּ ּ .
ם ְלאֹות ַעל ָיֶדך ְרּתָ ָוְקׁשַ י. ּ יֶתך. ָן ֵעיֶניךְּוָהיו ְלטֹוָטפֹות ּבֵ ם ַעל ְמזוזֹות ּבֵ ָוְכַתְבּתָ ּ ּ .

ָעֶריך ָוִבׁשְ אֹוַרְייָתא. ֲאִמיָרן' ָלֳקֵבל י', ָהא י. ּ ַלל ַרב ִאיּנון ּבְ ָיין ִאֵלין ּכְ ְּוַעל ָדא ָפְרׁשִ ּּ ּ ּ ,
ָאה חוָלֵקיה ַּזּכָ ֵרי ִזיְמֵני, ּ ָכל יֹוָמא ּתְ ִלים ֵליה ּבְ ַּמאן ְדַאׁשְ ְּדָהא ִאְתַקָדׁש, ּ פוֵמיה ּ ּ ּבְ ּ

ְדָקא ָיאות א ּכַ ָמא ַקִדיׁשָ ּׁשְ ּ ּ.  
י ֲאָחא ַתר ַפְלּגות ֵליְלָיא, ִרּבִ י ֶאְלָעָזר ֵליְלָיא ַחד ּבָ יה ְדִרּבִ ֲּהָוה ָקִאים ִעּמֵ ּ ַּוֲהוו , ּּ

אֹוַרְייָתא ְדֵלי ּבְ ּתַ י ֶאְלָעָזר. ִּמׁשְ י הוא )דברים לב(,  ְוָאַמר)א רבי אחא''נ(, ָּפַתח ִרּבִ ַָחֶייך ּ ּכִ ּ
ְָואֹוֶרך ָיֶמיך ְוגֹו ְ'.  

א ֲחֵזי ָנִאין , ּתָ ל ּתְ ד ָעאלו ְלַאְרָעא )א פקודין''נ(ַעל ּכָ ִריך הוא ּכַ א ּבְ ּ ְדָגַזר קוְדׁשָ ּ ּ ְּ

ָרֵאל ֵזָרה ְדאֹוַרְייָתא ֲהָוה, ְּדִיׂשְ ָבא , ַמאי ַטֲעָמא. ּּגְ א ָלא ִמְתַייּשְׁ ִכיְנּתָ ִגין ִדׁשְ ּּבְ
ַאְרָעא אֹוַרְייָתאֶּאָלא, ּבְ ָבא ְלֵעיָלא.  ּבְ אֹוַרְייָתא, ְּוָלא ִמְתַייּשְׁ   .ֶּאָלא ּבְ

א)רבי שמעון(ְּדָהִכי ָאַמר  מֹוָדע,  ַאּבָ ּתְ ַעל ֶפה ָלא ִאׁשְ ּבְ ִגין ּתֹוָרה , ּּתֹוָרה ׁשֶ ֶּאָלא ּבְ
ְכָתב ּבִ ּתָ. ׁשֶ ָבא ְלֵעיָלא ֶאָלא ִעם ּתֹוָרה ִדְלּתַ א ָלא ִמְתַייּשְׁ ִכיְנּתָ ּׁשְ ּ ְּדָכל ִזְמָנא . אּ

יה  ַכח ִעּמֵ ּתְ ְּדאֹוַרְייָתא ִאׁשְ ָעְלָמא, )דבר נש(ּ א תורה שבכתב לא אשתמודעא ''נ(. ַיְכָלא ְלֵמיָקם ּבְ

ופרט , ודאי כלל הצריך לפרט, ותורה שבעל פה לא אשתמודעא אלא מתורה שבכתב, אלא בגין תורה שבעל פה



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]101דף [ -ּ

דכל זמנא דאורייתא אשתכחת יכילא למיקם . באורייתא דלתתאשכינתא לא מתיישבא לעילא אלא . הצריך לכלל

ֶבת ַעל ָהֲאָדָמה, ּ ֲהָדא הוא ִדְכִתיב)בעלמא י הוא ַחֶייך ְואֹוֶרך ָיֶמיך ָלׁשֶ ָּכִ ְ ָ ּ ַעל ָהֲאָדָמה . ּ
ְּוִאי ָלאו ְדַאְפִסיק ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא ָלא ַיְכָלא ְלֵמיָקם. ְסָתם יב. ּּ ַמה  ַעל )ירמיה ט(, ִּדְכּתִ

  .ַעל ָעְזָבם ֶאת ּתֹוָרִתי' ַּויֹאֶמר ְיָי, ּוְכִתיב. ָאְבָדה ָהָאֶרץ
יה, ַּעד ַדֲהוֹו ַיְתֵבי ְמעֹון ֵריׁשֵ י ׁשִ ָּמִאיך ִרּבִ ַּוַדאי ָהִכי הוא ְוָדא הוא ָרָזא , ָאַמר. ְ ּ ּ

ִסְפָרא ְדַרב ַהְמנוָנא ָסָבא ְחָנא ּבְ ּכַ ְּדַאׁשְ ּ ָרָז, ְּואֹוִקים ְקָרא ָדא, ּ ָרֵאלּבְ , ּא ִדְכֶנֶסת ִיׂשְ
יב סוָתה ְועֹוָנָתה ָלא ִיְגָרע)שמות כא(, ִּדְכּתִ ֵאָרה ּכְ ּ ׁשְ ּ ּ ְּוִאי ִאְתְמָנעו ִמָנה. ּ ִתיב, ּ , ָמה ּכְ

ֶסף ם ֵאין ּכָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ְוָיְצָאה ִחּנָ ר )ישעיה נ(, ּכְ ֶכם ֲאׁשֶ ִריתות ִאּמְ ּ ֵאי ֶזה ֵסֶפר ּכְ
יָה ַלְחּתִ ֵאלו)ישעיה נב(, ִתיבּוְכ. ּׁשִ ּגָ ם ְוֹלא ְבֶכֶסף ּתִ ְרּתֶ ם ִנְמּכַ ּוַמאן ְדָמַנע אֹוַרְייָתא . ּ ִחּנָ ּ

ַמאן ְדָנַסב ָמאֵרי , ִּמָנה ָתא)א שארה''ס(ּּכְ ּוָמַנע ֵליה ִמָנה, ּ ְדִאּתְ ּ ָאַרת , ּ ּתְ ָּדא ִאׁשְ
א ַאְרַמְלּתָ ַאְלָמָנה)איכה א(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְוָלא ַאְרַמְלָתא, ּכְ   .ְוָלא ַאְלָמָנה,  ָהְיָתה ּכְ

  ב''ח ע'' רסדף
אֹוַרְייָתא קו ּבְ ָּיְתבו ִאְתַעּסְ ַתר ְדָנִהיר יֹוָמא. ַּעד ְדָנִהיר יֹוָמא, ּ ָּקמו ְוָאְזלו, ּּבָ ַעד . ּ

ַּדֲהוֹו ָאְזלו ָאְרָחא, ּ ָבר ְדֲהָוה ָאִזיל ּבְ ָּחמו ַחד ּגְ יה ָעִטיף, ּ ּבֵ, ְּוֵריׁשֵ ַוֲהָוה , ּיהְּקִריבו ּגַ
ְפָווֵתיה) ב''ח ע''דף רס(ָרִחיׁש  ׂשִ י ֶאְלָעָזר. ְוָלא ָאִתיב לֹון ִמִדי, ּּבְ ַּוַדאי ַהאי , ָאַמר ִרּבִ

ָמאֵריה ִּאְמַלך ּבְ י ֲאָחא ְוַצלו ְצלֹוָתא. ְ י ֶאְלָעָזר ְוַרּבִ ָּיִתיב ִרּבִ ַבר ָקִאים , ּ ְּוַההוא ּגְ
ֲאָתר ַאֲחָרא ִקיוֵמיה ּבַ ּּבְ ּ ַּתר ְדִסְיימו ְצלֹוָתאּבָ. ּ ָאְרָחא, ּּ ִמיט , ַּאְזלו ּבְ ּתְ ְבָרא ִאׁשְ ְּוַההוא ּגַ

ְייהו י ֶאְלָעָזר. ִּמּנַ ְבָרא, ָאַמר ִרּבִ א הוא, ַהאי ּגַ ּאֹו ִטְפׁשָ ָרן, ּ . אֹו ָאְרחֹוי ָלא ִמְתַיּשְׁ
אֹוַרְייָתא, ָאַמר ֲעָתא ִהיא, ִנְתֲעָסק ּבְ   .ְּדָהא ׁשַ

י ֶאְל בֹוד ֲחָכִמים ִיְנָחלו וְכִסיִלים ֵמִרים ָקלֹון)משלי ג(, ָעָזר ְוָאַמרָּפַתח ִרּבִ ּ ּכָ בֹוד . ּ ּכָ
אֹוַרְייָתא, ֲּחָכִמים ִיְנָחלו ֵקי ּבְ ִאין ִאיּנון ְדִמְתַעּסְ ַּזּכָ ַּעד ָלא ָפַתח ִמָלה. ּ ָּקִריב ַההוא , ּ

ְייהו ּבַ ר ָנׁש ּגַ י ֶאְלָעָזר. ּּבַ ַּסק ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתאֵלית ָלן ְלִמְפ, ָאַמר ִרּבִ ְּדָכל ַמאן , ּ
אֹוַרְייָתא ַדל ּבְ ּתְ ְּדִאׁשְ ָּזֵכי ְלֵמיַרת ְירוָתא ְדַאֲחָסָנא ִדְלֵעיָלא, ּ ּ ּ א ִעָלָאה , ּ יָקָרא ְדַמְלּכָ ּּבִ ּ

א ַהאי ָעְלָמא, ַּקִדיׁשָ ְּוָזֵכי ְלֵמיַרת ְירוָתא ְדַאֲחָסָנא ּבְ ּוַמאי ִאיהו, ּ ַּההוא ְדִאְקֵרי ּכְ. ּ בֹוד ּ
ְייהו ְלָעְלָמא', ְיָי ְּדָלא ָפַסק ִמּנַ בֹוד ֲחָכִמים ִיְנָחלו, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּּ ַּההוא , ּּכָ

בֹוד ְיָי   .'ְּדִאְקֵרי ּכְ
א ֲחֵזי. ַּמאי הוא, ּוְכִסיִלים ֵמִרים ָקלֹון י , ּתָ ר ַקּמֵ ֹאַרח ֵמיׁשָ ר ָנׁש ָאַזל ּבְ ד ּבַ ּכַ

ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ אֹוַרְייָתאְוִא, ְּ ַדל ּבְ ּתָ בֹוד ְיָי, ּׁשְ ה , ָּיִרית ְלַגְרֵמיה' ָּהא ַההוא ּכְ ְוַכּמָ
ר ָנׁש חו ְלֵעיָלא ָעֵליה ְדּבַ ּכְ ּתַ יגֹוִרין ִאׁשְ ַּאפְֹטרֹוְפִסין ַסּנֵ ּ ּּ ּ ְּוֻכְלהו אֹוְלִפין ָעֵליה ְזכו, ּ ּ ּ ּ ,

א א ַקִדיׁשָ י ַמְלּכָ ַד, ַּקּמֵ ּתְ ר ָנׁש ָלא ִאׁשְ אֹוַרְייָתאְּוִאי ּבַ ָאְרָחא , ל ּבְ ְוָלא ָאַזל ּבְ
ְּדָמאֵריה ּהוא ָעִביד ַקֵטיגֹוָרא ָעֵליה, ּ ֲאִויָרא . ּ אט ּבַ ְוָלא , )ואזיל ליה(ְּוַההוא ַקֵטיגֹוָרא ׁשָ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגלו, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]102דף [ -ָתא ּבְ

ִּדְלָמא ְיתוב ָאָדם ֵמחֹובֹוי, ָּסִליק ְלֵעיָלא ב. ּ יָון ְדָחֵמי ְדַבר ָנׁש ָלא ּתָ ּּכֵ ֵעי , ּ ְוָלא ּבָ
ּתַ אֹוַרְייָתאְלִאׁשְ ֵדין הוא ָסִליק ְלֵעיָלא, ְּדָלא ּבְ ּּכְ ֲּהָדא הוא . ְּואֹוִליף ָעֵליה חֹוָבא, ּ
ְּוָסִליק ְלֵעיָלא ְוָעִביד ִקְטרוָגא, ּוְכִסיִלים ֵמִרים ָקלֹון, ִדְכִתיב ּ.  

ַפַחת ִמְצַרִים ֹלא ַתֲעֶלה ְוֹלא ָבָאה ְוֹלא ֲע)זכריה יד(, ָּפַתח ְוָאַמר ְהֶיה ּ ְוִאם ִמׁשְ ֵליֶהם ּתִ
ָפה ְוגֹו ּגֵ ָנא ִמְצַרִים ָהָכא. 'ַהּמַ ין, ַמאי ׁשְ ַאר ַעּמִ ל ׁשְ ִתיב , ִמּכָ ְּדָהא ְלֻכְלהו ּכְ  ְוֹלא )שם(ּּ

ם ׁשֶ ֶּאָלא ָהא אֹוְקמוָה ַחְבַרָייא. ְוָהָכא ָלא, ֲעֵליֶהם ְיִהי ַהּגָ ּ ְּדָהא ַאְרָעא ְדִמְצַרִים ָלא , ּ ּ
ְכָלָלא ְדִאיּנון ְדָבָען ִמְטָראְו, ְִאְצְטִריך ְלִמְטָרא ַּעל ָדא ָלאו ִהיא ּבִ ּ ּ , ֲּאָבל ִאיּנון, ּ

ָלק ָעַלְייהו ִּדיָנא ַאֲחָרא ִאְסּתַ ִפיר ָקַאְמרו, ּּ ְּוׁשַ ּ.  
א ֲחֵזי ִתיב , ּתָ ה ֹלא ְכֶאֶרץ )דברים יא(ּכְ ּתָ ה ְלִרׁשְ ּמָ ה ָבא ׁשָ ר ַאּתָ י ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ  ּכִ

ר ְי ם ְוגֹוִמְצַרִים ִהיא ֲאׁשֶ ְקָייא )ומניה(, ְּדָהא ַנֲהָרא ָסִליק. 'ָצאֶתם ִמּשָׁ ּתַ יה ִמׁשְ ּ ִמּנֵ ּ
ִים, ַאְרָעא ה ּמָ ּתֶ ׁשְ ַמִים ּתִ ַמָייא , ֲאָבל ָהָכא ִלְמַטר ַהּשָׁ א ִמן ׁשְ ְּדָהא ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ּ

ִדיר ְקָייא ּתָ אֹוַרְייָתא. ִאְתׁשַ ָרֵאל ֲהוֹו ַעְסִקין ּבְ ְדָקא ָיאותֲהָוה, ְוַכד ִיׂשְ ְקָייא ּכְ . ּ ִאְתׁשַ
ּוַמאן ְדָמַנע אֹוַרְייָתא ִמָנה ּ ל ָעְלָמא, ּ ִאילו ָמַנע ַטב ִמן ּכָ ּּכְ א ֲחָדא . ּ ָּעאלו ְלגֹו ְמַעְרּתָ

ָאְרָחא הֹון, ְּדֲהָוה ּבְ ַבר ִעּמְ   .ָּיְתבו, ָּעאל ַההוא ּגְ
ְבָרא ְוָאַמר ָּפַתח ַההוא ּגַ ר ְיָי)שמות לג(, ּ ר ֶא'  ְוִדּבֶ ר ְיַדּבֵ ֲאׁשֶ ה ָפִנים ֶאל ָפִנים ּכַ ּל ֹמׁשֶ ּ

יה', ְוגֹו יה ֵסיֵפיה ְוָלאו ֵסיֵפיה ֵריׁשֵ ַּהאי ְקָרא ָלאו ֵריׁשֵ ּ ּ ִמָלה ָדא. ּ ְּוָלא ִמָלה ָדא ּכְ ּ ּ ,
ר ה ַקְדִמיָתא ְוִדּבֶ ִפיר' ּבְ ה ָפִנים ֶאל ָפִנים ׁשַ ֶּאל ֹמׁשֶ ּ ֲחֶנה, ּ ב ֶאל ַהּמַ  ְלָבַתר, ְלָבַתר ְוׁשָ

ן נון ַנַער ַע ּבִ ַרתֹו ְיהֹוׁשֻ ּוְמׁשָ ִריך הוא ִאְתְרֵעי . ַּמהו, ּ א ּבְ י ֶאְלָעָזר ַוַדאי קוְדׁשָ ָּאַמר ִרּבִ ּ ְּ

יָקָרא ִדיָלן א, ּּבִ ִכיְנּתָ ׁשְ א ִזווָגא ִדיָלן ּבִ ּתָ ְּדַהׁשְ ּ ּ א ָלא ִאְתָעֵדי ִמָנן, ּ ִכיְנּתָ ַמאן . ּוׁשְ
ְּדָפַתח ִפְתָחא א ִמָלה, ּ   .ֵּליּמָ

ר ְיָי, ָּפַתח ְוָאַמר ה ָפִנים ֶאל ָפִנים' ְוִדּבֶ ֶּאל ֹמׁשֶ יִרין, ּ ין ִעָלִאין ְוַיּקִ ה ַדְרּגִ ַכּמָ ּּבְ ּ ,
ה ְנִביָאה ְמֵהיָמָנא ַאר ְנִביֵאי ְדָעְלָמא, ִּאְתְפַרׁש ֹמׁשֶ ל ׁשְ ְלהו ָלֳקְבֵליה. ַּעל ּכָ ְּדָהא ּכֻ ּ ּּ ,

א ֵני ָנׁשָ ְפֵני ּבְ קֹוף ּבִ ַאר ְנ. ּכְ ַאְסָפָקַלְרָיא ְדָלא ָנִהירׁשְ ֵלי ּבְ ּכְ ִּביֵאי ֲהוֹו ִמְסּתַ ל , ּ ְוִעם ּכָ
ָלא ּכְ ָּדא ָלא ֲהוֹו ַזְקָפן ַאְנִפין ְלֵעיָלא ְלִאְסּתַ ּ יב, ּ ָמה ִדְכּתִ ֶּאָלא ּכְ  ַוֲאִני ָהִייִתי )דניאל י(, ּ

ִּנְרָדם ַעל ָפַני וָפַני ָאְרָצה ְּוֹלא עֹוד ֶאָלא ְדִמִלין ָלא. ּּ ְלָייאּּ ִאְתּגַ ְייהו ּבְ ּבַ   .ּ ֲהוֹו ּגַ

  א''ט ע'' רסדף
ה ְנִביָאה ְמֵהיָמָנא ָלאו ָהִכי ַאְסָפָקַלְרָיא ְדַנֲהָרא, ּוֹמׁשֶ ל ּבְ ּכַ ְּדהוא ֲהָוה ִמְסּתָ ּ ְוָקִאים , ּּ

ִקיוֵמיה ּּבְ ּ ָלא, ְוֹלא עֹוד. ּ ּכְ א ְלִאְסּתַ ֶּאָלא ְדֲהָוה ָזִקיף ֵריׁשָ ַמאן ְדָאַמר ְלַח, ּ , ְּבֵריהּּכְ
ך ַאְנִפי , ְָזקֹוף ֵריׁשָ לון ַאְנָפך ּבְ ּכְ ְּוִיְסּתַ ְּ ִגין ְדִתְנַדע ִמֵלי, )באנפאי(ּ ּּבְ ּ ה. ּ ך ֹמׁשֶ ָּפִנים ֶאל , ְּכַ

א ָלא ְדִחילו, ָּפִנים ָזִקיף ֵריׁשָ ּּבְ ל , ּ ּכַ ַּאְנפֹוי ַזְקָפאן וִמְסּתְ ִזיו ְיָקָרא ) א''ט ע''דף רס(ּ ּבְ
ֵני ַדְעּתֹוי ְוַאְנפֹויְוָלא ִאׁשְ, ִּעָלָאה ּּתַ ַאר ְנִביִאין, ּ ׁשְ  )א בעאן''ס( ַנְבָאן )מתנבאן(ְּדַכד ֲהוֹו , ּכִ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]103דף [ -ּ

ָלא ּכְ ְייהו, ְלִאְסּתַ ַּנְפָקא ֵמְרׁשוַתְייהו וִמַדֲעּתַ ּ ּ ּ ֵני ִזיו ַאְנַפְייהו, ּ ּתָ ְּוִאׁשְ ְוָלא ֲהוֹו ַיְדֵעי , ּ
לום   .ֵּמַהאי ָעְלָמא ּכְ
ה ָלאו ָהִכי ל,ּוֹמׁשֶ ּכַ ׁש ֲהָוה ִמְסּתָ א ִעָלָאה ַמּמָ ַההוא ַדְרּגָ ה ּבְ ּ ְדֹמׁשֶ ּ ּ ְוָלא ָנַפק , ּ

יה ֵּמְרׁשוֵתיה וִמן ַדְעּתֵ ּ ּ ּ ִזיו ְיָקָרא ִעָלָאה, ּ ל ּבְ ּכַ ֲעָתא ְדֲהָוה ִמְסּתָ ׁשַ ְּדָהא ּבְ ּ ב ֶאל , ּ ִּמַיד ְוׁשָ
ֲחֶנה ָכל ַמה ְדִאְצְטִריָכאן, ַהּמַ הֹון ּבְ ְּלַמְלָלא ִעּמְ ַקְדִמיָתא, ּ יה ּכְ ָבא ּבֵ , ְּוַדְעּתֹוי ִמְתַיּשְׁ
יר ֲחֶנה. ְוַיּתִ ב ֶאל ַהּמַ ן נון ַנַער. ְּוָדא הוא ְוׁשָ ַע ּבִ ַרתֹו ְיהֹוׁשֻ ּוְמׁשָ ַּוַדאי ְדֲהָוה ָיִניק , ּ ּ

א, ְִמּתֹוך ָהֹאֶהל רוַח קוְדׁשָ ָלא ּבְ ּכְ ּאֹוִליף ְלִאְסּתַ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ ַער  ְו)שמואל א ג(ּכְ ַהּנַ
ֵרת ֶאת ְיָי מוֵאל ְמׁשָ   .'ּׁשְ

א ֲחֵזי ה, ּתָ י ְדֹמׁשֶ ַע ְלַגּבֵ ל ִזְמָנא ְדֲהָוה ְיהֹוׁשֻ ּּכָ ְ ְוָאִניק ִמּתֹוך )ויניק(ֲהָוה אֹוִליף , ּ

ה. ְּוָלא ָדִחיל, ָהאֹוֶהל ַתר ְדִאְתְפַרׁש ִמּמֹׁשֶ ּּבָ ְלחֹודֹוי, ּ ִתיב, ַוֲהָוה ּבִ ּ ַוִיפֹו)יהושע ה(, ַמה ּכְ ל ּ
חו ּתָ ַע ַעל ָפָניו ַאְרָצה ְוִיׁשְ ְּיהֹוׁשֻ ל, ּ ּכָ ִליָחא, ְּדָלא ֲהָוה ָיִכיל ְלִאְסּתַ ל , ְוַהאי ֵמַחד ׁשְ ּכָ

ן ֵמֲאָתר ַאֲחָרא ּכֵ   .ׁשֶ
יה ָמאֵני ְדָהב ְוַאְבֵני ְיָקר, ְלַבר ָנׁש ּבֵ א ּגַ ְּדַאְפִקיד ַמְלּכָ ּ ח , ּ ּכַ ּתַ ל ִזְמָנא ְדִמׁשְ ּּכָ

יה ּבֵ ּמָ, ּּגַ א ְדֵביֵתיהׁשַ ּׁשָ הו, ּ ל ּבְ ּכַ הו ְוִאְסּתְ ָּאִחיד ּבְ ר ָנׁש . ּ יָון ְדָסִליק ַההוא ּבַ ּּכֵ ּ
לום, ֵמָעְלָמא א ּכְ ׁשָ ּמָ י ׁשַ א ְלַגּבֵ ִביק ַמְלּכָ ְּוָאִחיד ִפְקדֹוָנא ִדיֵליה, ָּלא ׁשָ ּ ּ ָּאַמר ַההוא . ּ
א ׁשָ ּמָ יֹומֹוי ְדָמאִרי. ַּווי ְדָאָבִדית, ׁשַ ל ִא, ּּבְ יִדיּכָ   .ֵּלין ֲהוֹו ּבִ

ַע ך ְיהֹוׁשֻ ָכל יֹוָמא ִמּתֹוך ָהֹאֶהל, ְּכַ ה ֲהָוה ָיִניק ּבְ יֹומֹוי ְדֹמׁשֶ ְּבְ ַתר . ְּוָלא ָדִחיל, ּ ּבָ
ִכיב ַע ַעל ָפָניו, ְּדׁשָ ַּוִיפֹול ְיהֹוׁשֻ ּ ַווְייכו. ּ ּגַ ִכיַח ּבְ ִגין ַדֲאָנא ׁשְ ַּוֲאָנא ּבְ ִמֵלי , ּ ל ּבְ ּכַ ֶאְסּתָ
ְייכו. ְּוָלא ֱאֵהא ָדִחיל, יָתאְּדאֹוַרְי ַתר ְדֶאְתְפַרׁש ִמּנַ ּּבָ ָלא , ּּ ּכְ ְּוָלא ִאיכול ְלִאְסּתַ

ְלחֹוָדאי   .ּבִ

 
  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגלו, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]104דף [ -ָתא ּבְ

 ] בשנה338יום [סדר הלימוד ליום יג אלול 
ּּתו ָפַתח ְוָאַמר ם ְוגֹו)דברים ו(, ּ ְרּתָ ּבָ ם ְלָבֶניך ְוִדּבַ ְנּתָ ּנַ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . 'ָ ְוׁשִ  )לים מהתה(ּכְ

נוִנים יך ׁשְ ִּחּצֶ ר ָנׁש ְלַחְדָדא ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא ִלְבֵריה. ָ ְּדָבֵעי ּבַ ּ ּ ָנא , ּּ ּנָ א ְדִאיהו ׁשִ ַחְרּבָ ּּכְ ּ
ְתֵרי ִסְטרֹוי ִגין ְדֵייעול ֵליה ִחדוָדא ְוֶחְדָוה , ּבִ ּּבְ ּ ּ אֹוַרְייָתא)דאורייתא(ּ ח ,  ּבְ ּכַ ּתְ ְוָלא ִיׁשְ

ִטְפׁשוָת יה ּבְ ִּלּבֵ ם. אּּ ְרּתָ ּבָ ל ִמִלין ְדאֹוַרְייָתא, ְוִדּבַ ּּכָ ל ַחד ְוַחד אֹוְרָחא ֵליה , ּ ּּכָ
ְלחֹודֹוי ם. ּבִ ְרּתָ ּבָ ֵעי ֵליה, ְוִדּבַ ר ִמּבָ ּוְתַדּבֵ הו. ּ ְרֵמיה ּבְ ר ָנׁש ְלַאְנָהָגא ּגַ ֵעי ּבַ ֶּאָלא ּבָ ּ ּ ,

ְרֵמיה ּוְלִאְתַנֲהָגא ּגַ   .ָמאָלאְּדָלא ִיְסֵטי ִליִמיָנא ְוִלׂשְ, ּ
ֵביֶתך ך ּבְ ְבּתְ ׁשִ ָּבְ ּקוָנא, ָ ר וְבֹאַרח ּתִ ֹאַרח ֵמיׁשָ ֵביֵתיה ּבְ ְרֵמיה ּבְ ְּלַאְנָהָגא ּגַ ּ ּ ְּדִיְלפון , ּ ּ

ַנַחת וְבֵחידו הֹון ּבְ ְרֵמיה ִעּמְ יֵתיה ְלַאְנָהָגא ּגַ ֵני ּבֵ יה ּבְ ִּמּנֵ ּ ּ ּ ְבֵני , ּ ְּוָלא ָיִטיל ְדִחילו ּבִ ּ
יר יֵתיה ַיּתִ ּקוָנאְוָכל, ּּבֵ ֹאַרח ּתִ ֵביֵתיה ּבְ ּ עֹוָבדֹוי ּבְ ך ַבֶדֶרך. ּ ְוְבֶלְכּתְ ָּ ִמֵלי , ּ ְּלַאְנָהָגא ּבְ
ָמה ְדִאְצְטִריך, ְּדאֹוַרְייָתא הו ּכְ ְרֵמיה ּבְ ָנא ּגַ ְוְלַתּקְ ּ ּ ּ אֹוְרחֹוי , ּ ְרֵמיה ּבְ ָרא ּגַ ּוְלַדּבְ ּ
ּוַמאי ִאיהו. ְּדאֹוַרְייָתא ָמה ְדַיֲעֹקב. ּ ֵעי . ִלְצלֹוָתא. ִלְקָרָבא. ןְלדֹורֹו. ּּכְ ּוְצלֹוָתא ּבָ

ְּלַצָלָאה ְלָמאֵריה הֹון ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא, ּ ְּוֵעיָלא ִמּנְ ּ ּ.  
ך ְכּבְ ָוְבׁשָ ְדִחילו ְדָמאֵריה, ּ ְרֵמיה ּבִ ָרא ּגַ ְּלַדּבְ ּ ּ ה, ּ ְקדוּשָׁ ַכח ָחִציף , ּּבִ ּתְ ֲעָנָוה ְדָלא ִיׁשְ ּּבַ

ָּלֳקְבֵליה ְדָמאֵריה ּ ּוְבקו. ּ ָמֵתיה, ֶָמךּ ָחן ְלָמאֵריה ְדָאִתיב ִנׁשְ ּבְ ְּלֵמיַהב ּתוׁשְ ּ ּ ה . ּ ַכּמָ ְּדָהא ּבְ
י ָמאֵריה ַכח ַקּמֵ ּתְ ִּחיוִבין ִאׁשְ ּ יה ֶחֶסד, ּ ִריך הוא ָעִביד ִעּמֵ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ְּוָאִתיב ָלה , ְּ

ְּלגוֵפיה ם ְלאֹות ַעל ָיְדָכה)דברים ו(. ּ ְרּתָ ָּהא אוְקמוָה. ּ וְקׁשַ ָהה,ּ ְּוָדא הוא ,  ַעל ַיד ּכֵ
ָמאָלא א ָאַמר. ׂשְ ְדּתָ ּוְבִסְפָרא ְדַאּגַ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ה''ַעל ַיד ּכֹ, ּ ה '' ּכֹ)בראשית טו(ּכְ

  .ִָיְהֶיה ַזְרֶעך
ָרָזא ִדְלהֹון ְּוַחְבַרָייא ַיְתֵבי ָדרֹוָמא אֹוְקמוָה ּבְ ּ ּ ְווָנ, ּ ַהאי ּגַ י ִדְתִפיִלין ּכְ ּתֵ ע ּבָ . אַּאְרּבַ

כֹור ְסָתם)א בגוונא אחרא''נ( ְתָרא ִעָלָאה ְדֹכָלא, ּ ַקֶדׁש ִלי ָכל ּבְ ָּלֳקֵבל ּכִ י ְיִביֲאך. ּּ , ְָוָהָיה ּכִ
ָרֵאל ְוָאַהְבּתָ. ָלֳקֵבל ָחְכָמה ַמע ִיׂשְ יָנה, ׁשְ ִליָלן . ְוָהָיה ָלֳקֵבל ֶחֶסד. ָלֳקֵבל ּבִ ְלָבַתר ּכְ

ָמאָלא ְדרֹוָעא ׂשְ ְלהו ּבִ ּּכֻ ּ וִבְזרֹוַע ֵעְ◌זֹו)ישעיה סב(, ּוְכִתיב. ִאְקֵרי ֹעזְּד, ּ ֶּאָלא , ְוֵאין ֹעז. ּ
ִפִלין, ְוֵאין ֹעז, ּתֹוָרה ֶּאָלא ּתְ ּ.  

  ב''ט ע'' רסדף
ן ָבן ְלַגּבָ ּוִמִלין ָלא ִמְתַיּשְׁ ִליל ּכָֹלא. ַמאי ַטְעָמא. ּ ִגין ְדִכְתָרא ִעָלָאה הוא ּכָ ּּבְ ּּ ּ ,

ָנ ּבָ חוׁשְ ְּדָלאו הוא ּבְ ּ ְלָייא) ב''ט ע''דף רס(ְוָהָיה , ְועֹוד. אּ יִציַאת ִמְצַרִים ּתַ י ְיִביֲאך ּבִ , ָּכִ
יה ֵחירו ְלַעְבִדין ַכח ּבֵ ּתְ ַּההוא ֲאָתר ְדִאׁשְ ּ ּ ָאְרַחְייהו, ּ ָנן ּבְ ּקְ ְּוַעל ָדא ָלא ִמְתּתַ ַוֲאָנן . ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]105דף [ -ּ

ְרָיין ִריך הוא ָנִטי, ֵמָחְכָמה ׁשַ א ּבְ ְּוָהִכי הוא ְוקוְדׁשָ ּ ע ְלֵעיָלא, ל לֹוןְּ ע , ַּאְרּבַ ַאְרּבַ
א ֲאָתר ְדמֹוָחא, ְלַתּתָ ע ּבַ ְרָייא. ַּאְרּבַ א ׁשַ ֲאָתר ְדִלּבָ ע ּבַ ר. ַּאְרּבַ ָדא ִאְתְקּשַׁ ִגין ְדָדא ּבְ   .ּּבְ

הו ר ָנׁש ְלִאְתַעְטָרא ּבְ ּוָבֵעי ּבַ ּ א ִעָלָאה, ּ ָמא ַקִדיׁשָ ִגין ְדִאיהו ׁשְ ּּבְ ּ ּ יב. ּ דברים (, ִּדְכּתִ

ם ְיָי)כח י ׁשֵ י ָהָאֶרץ ּכִ א ִעָלָאה . 'ְוגֹו' ּ ְוָראו ּכֹל ַעּמֵ ִעְטָרא ַקִדיׁשָ ְּוָכל ַמאן ְדִמְתַעָטר ּבְ ּ ּ ּ
ַאְרָעא, ָּדא ְרִקיָע. ְִאְקֵרי ֶמֶלך ּבְ ִריך הוא ֶמֶלך ּבִ א ּבְ ְְוקוְדׁשָ ְּ שיר (, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ

ְרָהִטים)השירים ז ּ ֶמֶלך ָאסור ּבָ ִריך הוא ֶמֶלך ְלֵעיָלאּכְ. ְ א ּבְ ָּמה ְדקוְדׁשָ ְ ְּ ּ ָּהִכי ָנֵמי הוא , ּ
א יֶתך)ועם כל דא(. ְֶמֶלך ְלַתּתָ ם ַעל ְמזוזֹות ּבֵ ָ וְכַתְבּתָ ּ ֹכָלא, ּ ִלים ּבְ ר ָנׁש ׁשְ ִגין ִדיֱהֵוי ּבַ ּּבְ ּ ,

ִפּקוֵדי ְדָמאֵריה ִלים ּבְ ח ׁשְ ּכַ ּתְ ְּוִיׁשְ ּ ים ְלֵעיָלא, ּ ים ְל, ָּרׁשִ אָרׁשִ ָאה חוָלֵקיהֹון , ַתּתָ ַּזּכָ
ָרֵאל   .ְּדִיׂשְ

י ֶאְלָעָזר ְוָאַמר ְחָנא, ָּפַתח ִרּבִ ּכַ ֵרי ְקָרֵאי ַאׁשְ א , ּתְ ַחד ַדְרּגָ ב ְדֹכָלא ּבְ ְּדַאף ַעל ּגַ ּ ּּ
ְלָיין א ַחד, ּתַ ָּלאו ִאיּנון ִמַדְרּגָ ִתיב. ּ ָרא ְוַחד ְק. ְצָבאֹות'  ּכֹה ָאַמר ְיָי)חגי א(, ַחד ְקָרא ּכְ
ִתיב ין ַהאי ְלַהאי. ֱאֹלִהים'  ּכֹה ָאַמר ְיָי)ישעיה ו(, ּכְ יב ּכֹה . ַמה ּבֵ ִזְמָנא ִדְכּתִ ֶּאָלא ּבְ ּ

ַרֲחֵמי, ְצָבאֹות' ָאַמר ְיָי ֵדין ִמָלה ַאְתָיא ּבְ יב ּכֹה ָאַמר ְיָי. ּּכְ ּוְבִזְמָנא ִדְכּתִ , ֱאֹלִהים' ּ
ִדיָנא ֵדין ִמָלה ַאְתָיא ּבְ   .ּּכְ

ִגין ְדַהאי ּכֹה, ְצָבאֹות' ר ְיָיּכֹה ָאַמ ְרָכא ִמַצִדיק וִמֶנַצח ְוהֹוד, ּּבְ ִּאְתּבָ ' ְּדִאְקֵרי ְיָי, ּ
מוָתא ַאְתָייא, ּוְכֵדין. ְצָבאֹות ּסְ ִאְתּבַ ִּמָלה ּבְ ְּדָהא ֵמֲאָתר ָדא ָקא ַאְתָיא, ּ ' ּכֹה ָאַמר ְיָי. ּ
ְטָרא ְד, ֱאֹלִהים ֵדין ַהאי ּכֹה ַיְנָקא ִמּסִ ֵּמֲאָתר ִדְגבוָרה ִעָלָאה, ִדיָנאּּכְ ּ ְואֹוִליְפָנא , ּ
א ַרֲחֵמי, ֵמַאּבָ ְּדִדיָנא הוא ּבְ יב ְיָי, ּ ִגין ִדְכּתִ   .ֱאֹלִהים' ּּבְ

ָכל ֲאָתר ֲאֹדָני בוָרה הוא ּבְ ְּדָהא ֱאֹלִהים ּגְ ּ ָכל ֲאָתר, ּ ָאה ִהיא ּבְ ּתָ בוָרה ּתַ ְּוַעל ָדא . ּּגְ
מֹוְדָען ִמֵלי ִמפו ּתְ ִּאׁשְ ּ ֵוין ְלֵמיַמר ִמָלה ֵמַאְתֵריה, ָּמא ִדְנִביָאהּ ְּוהוא ֲהָוה ִמְתּכַ ּ ּוְכֵדין . ּּ

ֵני ְמֵהיְמנוָתא ֲּהוֹו ַיְדֵעי ִאֵלין ּבְ ְלָייא ִמְלָתא, ּ   .ֵּמָאן ֲאָתר ּתַ
י ֲאָחא ְוָאַמר  ְ אֹורו ֵמרֹוז ָאַמר ַמְלַאך ְיָי)שופטים ה(ָּפַתח ִרּבִ א ֲחֵזי. 'ְוגֹו' ּ  ַהאי, ּתָ

ָרִזין ִעָלִאין ְּקָרא ָרָזא הוא ּבְ יָדא . ּ יֵתיה ּבִ א ָמַסר ּבֵ א ַקִדיׁשָ ֲעָתא ְדַמְלּכָ ׁשַ ּּבְ ּ ּ
יָדָהא ל ַזְייִנין ְורוְמִחין וַבֵליְסְטָראֹות ִדיֵליה ַאְפִקיד ּבִ ְּדַמְטרֹוִניָתא ּכָ ּ ּ ּ ְּוָכל ִאיּנון , ּ

ה ַּמִגיֵחי ְקָרָבא ִדיֵליה ַאְפִקיד ִעּמָ ּ ה ִמָטתֹו )שיר השירים ג(, ּהוא ִדְכִתיבֲהָדא . ּ ּ ִהּנֵ
ָרֵאל ּבֹוֵרי ִיׂשְ ּבֹוִרים ָסִביב ָלה ִמּגִ ים ּגִ ּשִׁ ֹלֹמה ׁשִ ִלׁשְ ּׁשֶ א , ְּוָהא אֹוְקמוָה, ּ ְּוַכד ֲאַגח קוְדׁשָ

ִריך הוא ְקָרָבא ּּבְ ּבֹוִרין ַמִגיֵחי ְקָרָבא ְדָקָאַמָרן ַאָגח, ְ ִאיּנון ּגִ ּּבְ ֵדי ְּוִאיּנון ִא, ּ ְּקרון ְמלוּמְ ּ
  .ִמְלָחָמה

ִתיב  ִסלֹוָתם ִנְלֲחמו ִעם ִסיְסָרא ְוגֹו)שופטים ה(ּכְ ַמִים ִנְלָחמו ַהּכֹוָכִבים ִמּמְ ּ ִמן ׁשָ ּּ' .
ֵרהֹון, ּוְתָנן ְבׂשָ א ּבִ יָמא ַקִדיׁשָ ָרֵאל ְלַגָלָאה ְרׁשִ ֲעָתא ְדִאְתְנִדיבו ִיׂשְ ַהאי ׁשַ ּּבְ ּ ֵדין ַהאי , ּּ ּכְ

ִריתֶחֶרב נֹוֶק ל ֵחיָלא ִדיֵליה, ֶמת ְנַקם ּבְ ַנׁש ּכָ ּּכָ , ְּוָכל ִאיּנון ַמִגיֵחי ְקָרָבא, ְוָכל ַזְייִנין, ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגלו, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]106דף [ -ָתא ּבְ

יה  ָחא ְקָרָבא ִעּמֵ ִדין נוָרא ִמְלֵעיָלא. ּ ְדִסיְסָרא)א דסיהרא''נ(ְּלַאּגָ ְּוכֹוָכַבָייא ֲהוֹו אֹוׁשְ ּ ּ .
ְמעֹון י ׁשִ ל ּכֹוָכב ְוכֹוָכב , ְוָאַמר ִרּבִ ְלחֹודֹויּכָ ָמא ּבִ ָמָהן ִאְקרון, ִּאית ֵליה ׁשְ ׁשְ ְּוֻכְלהו ּבִ ּ ּ.  

ִריך הוא א ּבְ ָּאַמר לֹון קוְדׁשָ דו ְלַנְקָמא נוְקָמא ְדָבַני, ְּ ִּאְתַעּתְ ּ ֵרי נוְקֵמי ֲאָנא . ּ ּּתְ
ְייהו ין ְלִאְתָפְרָעא ִמּנַ ַּזּמִ ית ְמָאה ְרִתיִכין ְדאֹוִזיף ֵליה . ּ ַּחד נוְקָמא ְדׁשִ ּ ּ ְלַרְבְרָבא ּ

ָרֵאל, ְּדִמְצָרֵאי ִיׂשְ הו ּבְ ִגין ְלַאָגָחא ְקָרָבא ּבְ יב. ּּבְ ׁש ֵמאֹות ֶרֶכב )שמות יד(, ִּדְכּתִ ח ׁשֵ ּ ַוִיּקַ
חור ְוֹכל ֶרֶכב ִמְצָרִים ְּוַחד נוְקָמא ְדָבַני. ּּבָ א, ּ ּתָ ְּדָעאקו ְלהו ַעד ַהׁשְ ּ ך ִאְתָדנו . ּ ּוְבִגין ּכַ ּ ְּ

ְתֵרין ִדיִנין ַמָייא, ּּבִ א, ַּחד ּבְ ֶאּשָׁ ַמָייא. ְוַחד ּבְ יב, ּּבְ ָרָפם)שופטים ה(, ִּדְכּתִ .  ַנַחל ִקיׁשֹון ּגְ
א ֶאּשָׁ ִסלֹוָתם, ּבְ יב ַהּכֹוָכִבים ִמּמְ ִּדְכּתִ ּ.  

  א''ר ע'' עדף
ּוְבִאיּנון ּכָֹכַבָייא ִּאית ּכָֹכָבא ַחד ְדָלא ָאָתא ְלַההוא נוְקָמא, ּ ּ ְּוִאְתַלְטָיא ְלָע, ּ , ְלִמיןּ

אֵרי ְלַאְנָהָרא ַאר ּכָֹכַבָייא וַבְלִעין ֵליה, ְּדַכד ׁשָ ָּאָתאן ׁשְ ּוְלָכל ִסיָעָתא ִדיֵליה, ּ ּ ּ ,
ֲחָדא ְלהו ּכַ ְּוִאְתֲאִבידו ּכֻ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּּ ְאֹורו ֵמרֹוז ָאַמר ַמְלַאך ְיָי, ּכְ ְּוִכי ְרׁשות ִאית . 'ּ

ַהאי ֶּאָלא ָדא הו. ְלַמְלָאָכא ּבְ ּ יה , ְא ַמְלָאךּ יב ּבֵ ִּדְכּתִ ע ַמְלַאך ָהֱאֹלִהים )שמות יד(ּ ְ ַוִיּסַ ּ
ָרֵאל ְּוָדא הוא ְדָכל ְקָרִבין ִדיֵליה ִאיּנון. ְַההֹוֵלך ִלְפֵני ַמֲחֵנה ִיׂשְ ּ ּ ּ   )א''ר ע''דף ע(. ּ

י ֹלא ָבאו ְלֶעְזַרת ְיָי ְצַרִים', ּּכִ ָרֵאל ִמּמִ ד ַנְפקו ִיׂשְ ּבֹוִרים'ְלֶעְזַרת ְיָי. ּּכַ ּגִ ִאיּנון ,  ּבַ ּּבְ
ד ִאְזְדָמנו ְקָרָבא ִעם ִסיְסָרא ּבֹוִרים ּכַ ים ּגִ ּשִׁ ּׁשִ ָּרָזא ְדָכל ִדיִנין ְוָכל , ְְוָדא ַמְלָאך. ּ ּ

ְרׁשוֵתיה א ּבִ ְּקָרִבין ְדַמְלּכָ ּ יב. 'ְַמְלַאך ְיָי, ְּוַעל ָדא ָאַמר. ּ ְּוָדא הוא ִדְכּתִ  )בראשית מח(, ּ
ְלָאך ַהּג ְּוָהא אוְקמוָה ַחְבַרָיא', ֹוֵאל אֹוִתי ְוגֹוְַהּמַ ּ יָרא . ּ ְּוָדא ְזִמיָנא ְלֶמֱהֵוי ִעָלָאה ְוַיּקִ

א. ְּלִזְמָנא ְדָאֵתי ָמא ַקִדיׁשָ י ׁשְ ּוְבָדא ִיְתַרּבֵ ִריך הוא ְלִאְתָפְרָעא . ּ א ּבְ ין קוְדׁשָ ּוְבָדא ַזּמִ ּ ּ ְּ

ין ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ֵּמַעּמִ ִתיבְוַע. ּ י )יחזקאל לח(, ּל ָדא ּכְ ּתִ י ְוִהְתַקִדׁשְ ִדְלּתִ ּ ְוִהְתּגַ ּ
ְמעֹון, ַּאְזלו. 'ְוגֹו י ׁשִ יה ְדַרּבִ ַּעד ְדָמטו ְלַגּבֵ ּ ּ יָון ְדָחָמא לֹון. ּ ְמעֹון, ּּכֵ י ׁשִ ָהא , ָאַמר ִרּבִ

א ָהָכא ִכיְנּתָ ִכ. ׁשְ ַּוַדאי ְצִריִכין ֲאָנן ְלֶמְחָזק ִטיבו ְלַאְנֵפי ׁשְ ּ אּ   .יְנּתָ
דֹול ְוגֹו)בראשית כט(ָּפַתח ְוָאַמר  ָרֵאל , ַּהאי ְקָרא אֹוְקמוָה. 'ּ ֵהן עֹוד ַהיֹום ּגָ ְּדַכד ִיׂשְ

ִריך הוא א ּבְ ׁשוָבה ְלָקֵמי קוְדׁשָ ֲערון ּתְ ִּיּתְ ּ ּ א, ְּ ְזכו אֹוַרְייָתא ְיתובון ְלַאְרָעא ַקִדיׁשָ ּּבִ ּ ּ ּ ,
לוָתא ׁשון ִמן ּגָ ּנְ ְּוִיְתּכַ ָרֵאלְּד. ּ לוָתא ְלִיׂשְ ָּהא ַוַדאי יֹוָמא ַחד ְיֵהא ּגָ יר, ּ ֲהָדא . ְוָלא ַיּתִ

ל ַהיֹום ָדָוה)איכה א(, ּהוא ִדְכִתיב ּ ְנָתַנִני ׁשֹוֵמָמה ּכָ ְּוִאי ָלא ְיתובון. ּ ִריך , ּ א ּבְ ְקוְדׁשָ ּ
ְקֶנה, ּהוא ָאַמר דֹול ֹלא ֵעת ֵהָאֵסף ַהּמִ ָלא ְזכו, ֵּהן עֹוד ַהיֹום ּגָ ּ וְבָלא עֹוָבִדין ּּבְ

ָרן קו ַהֹצאן, ֲּאָבל ַאְסָוָתא ַחד ְלכו. ְּדַכׁשְ אֹוַרְייָתא, ַּהׁשְ ָדלו ּבְ ּתְ ִּאׁשְ ְקייו ֵמיֵמי , ּ ְּדִאְתׁשַ ּ
ּוְלכו ְרעו. אֹוַרְייָתא ּ יכֹון, ּ ַּלֲאָתר ְדַנְייָחא ַלֲאָתר ָטָבא ְוִכּסוָפא ְדַאֲחַסְנּתֵ ּ ּ.  

ָּדָבר ַאֵחר ֵהן עֹוד ַהיֹום  דֹולּ ָּדא הוא יֹום ְדִאְקֵרי , ּגָ ּ ּ יֹום ְמהוָמה וְמבוָסה )ישעיה כב(ּ ּ ּ
ּוְמבוָכה א, ּ י ַמְקְדׁשָ ַההוא יֹום ִאְתֲחִריב ּבֵ ִּדי ּבְ ּ ָגלוָתא, ּ ָרֵאל ּבְ ְּוָנְפלו ִיׂשְ ּוְבִגין עֹוָבִדין . ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]107דף [ -ּ

ין יׁשִ י, ּבִ ך ְוִאְתְרּבֵ ְַההוא יֹוָמא ִאְתְמׁשַ דֹול ֹלא ֵעת ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ ֵּהן עֹוד ַהיֹום ּגָ
ְקֶנה ִכין ֵליה ְלַההוא יֹוָמא, ֵהָאֵסף ַהּמִ ִגין ְדִאיּנון ַמׁשְ ּּבְ ּ ּ קו ַהּצֹאן. ּ ַמר , ַּהׁשְ ָמה ְדִאּתְ ּּכְ

ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא ּּבְ לוָתא, ּ ָרֵאל ִמן ּגָ ְזכוָתא ְדאֹוַרְייָתא ִיְפקון ִיׂשְ ְּדָהא ּבִ ּ ּ ּ ּּ.  
ָרֵאל ַמאי ָק ל ָהֲעָדִרים. א ַאְמֵריִיׂשְ ר ֵיָאְספו ּכָ ַּויֹאְמרו ֹלא נוַכל ַעד ֲאׁשֶ ּ ּ ַעד , ּ

ַאר יֹוִמין ִעָלִאין ל ׁשְ ׁשו ּכָ ּנְ ְּדִיְתּכַ ּ ָיא , ְּוָגְללו ֶאת ָהֶאֶבן. ּ ְנְדרון ְלַההוא ִדיָנא ַקׁשְ ְּוִיּגַ ּ ּ ּ
ֵאר ְלָטא ַעל ִפי ַהּבְ ְּדַההוא יֹוָמא ְדׁשַ ּ ּ ָכַחת , ּ ּתְ ֵאְוִאׁשְ ָנא''ַהִהיא ּבְ ָגלוָתא ִעּמָ ְוַכד . ּר ּבְ

ֵא ְלָייא ַהאי ּבְ ְלָטא ָעָלה, ר''ִאְתּגַ ְּוַההוא ֶאֶבן ָלא ׁשַ ִקינו ַהּצֹאן, ּ ִּמַיד ְוִהׁשְ ּ.  
סֹוף יֹוַמָייא ִריך הוא ּבְ א ּבְ ין קוְדׁשָ ְּוַזּמִ ּ א, ְּ ָרֵאל ְלַאְרָעא ַקִדיׁשָ , ְּלָאַהְדָרא ְלִיׂשְ

א ל לוָתאּוְלַאְכְנׁשָ ּוַמאן ִאיּנון סֹוף יֹוַמָייא. ֹּון ִמּגָ ּ ַּההוא ְדִהיא ַאֲחִרית ַהָיִמים, ּ ּ ַהאי . ּ ּבְ
לוָתא, ַּאֲחִרית ַהָיִמים ָרֵאל ַסְבלו ּגָ ִּיׂשְ ר ְלך וְמָצאוך )דברים ד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ּצַ ָ ּבַ ָּ ּ

ַאֲחִרית ַהָיִמים ּּכֹל ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה ּבְ ּ ַאֲחִרית )דברים לא( ּוְכִתיב, ּ  ְוָקָראת ֶאְתֶכם ָהָרָעה ּבְ
ַאֲחִרית ַהָיִמים ַדְייָקא. ַּהָיִמים ּּבְ ָגלוָתא, ּ ָרֵאל ּבְ ֶנֶסת ִיׂשְ ְוִעם ַאֲחִרית . ְּוָדא ִהיא ּכְ

ַּהָיִמים ָדא ָגלוָתא, ּ א ּבְ ילו עֹוְנׁשָ ַּקּבִ ִריך הוא נוְקִמין . ּ א ּבְ יד קוְדׁשָ ּוְבָדא ַיְעּבִ ּ ּ ְּ

ִדיָראְלִי ָרֵאל ּתְ ַאֲחִרית )במדבר כד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ׂשְ ך ּבְ ה ָהָעם ַהֶזה ְלַעּמְ ר ַיֲעׂשֶ ָ ֲאׁשֶ ּ
ּוְבָכל ֲאָתר ָדא ִהיא. ַּהָיִמים ין ְלָאָתָבא ָלה ְלַאְתָרָהא, ּ ִריך הוא ַזּמִ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ֲהָדא , ְּ

ַאֲחִרית ַהָי)ישעיה ב(, ּהוא ִדְכִתיב ית ְיָיּ ְוָהָיה ּבְ   .ְּוָדא הוא יֹום' ְוגֹו' ִמים ָנכֹון ִיְהֶיה ַהר ּבֵ
ירוָתא ְדיֹוָמא ָאֳחָרא ׁשֵ ד ּבְ אֵרי ֵצל ְלֶמְעּבַ ּוִמְדׁשָ ּ ּ א , ּ ִזְמָנא ְדִאְתֲחִריב ַמְקְדׁשָ ָמה ּבְ ּּכְ ּ

י ָפָנה ַהי)ירמיה ו(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְוָנָטה ֵצל ְלֵמיַעל, ֲהָוה ּ אֹוי ָלנו ּכִ ּ טו ּ י ִיּנָ ֹּום ּכִ
לוָתא, יֹום ְוֵצל. ִצְלֵלי ָעֶרב ּהוא סֹוף ּגָ יעוָרא ְדַהאי ֵצל. ּ ְּוׁשִ א, ּ ית ְקָמִצין וַפְלּגָ . ּׁשִ

ָחא ְדַבר ָנׁש ּוְבגוָדל ְדִמׁשְ ּ ּ ין ּגוְבִרין, ּ ַבר ּבֵ ְּודוְכָרָנא ְדַהאי ָרָזא ְדֵבין ַחְבַרָייא. ּּגְ ּ ּ ּ ,
יב י ְת)איוב ח(, ִּדְכּתִ י ֵצל ָיֵמינו ֲעֵלי ָאֶרץ ּכִ ּמֹול ֲאַנְחנו ְוֹלא ֵנָדע ּכִ י ְתמֹול ֲאַנְחנו . ּ ּּכִ

ָגלוָתא י ֵצל ָיֵמינו ֲעֵלי ָאֶרץ, ּּבְ ִריך הוא , ְּוָלא ֲהֵויָנא ַיְדֵעי ּכִ א ּבְ ָרָאה לֹון קוְדׁשָ ְּלַאׁשְ ְּ

  .ֲעֵלי ָאֶרץ
ָאה חוָלֵקיה ַמאן ְדָחֵמי ֵליה ַּזּכָ ּ ּ ָאה חו, ּ ָּלֵקיה ַמאן ְדָלא ָחֵמי ֵליהְּוַזּכָ ּ ַווי ְלַמאן . ּ
ע ַאְרָיא ַרְבְרָבא ד ִיְתּבַ ְּדִיְזָדַמן ּכַ ָרא ְלנוְקֵביה, ּ ְּלִאְתַחּבְ ֲעָתא ְדִיְזַדְווֻגן . ּ ׁשַ ן ּבְ ּכֵ ל ׁשֶ ּּכָ ּ ּ

ֲחָדא ִתיב, ּכַ ֲעָתא ּכְ ָאג ִמי ֹלא ִייָרא ְוגֹו)עמוס ג(, ַעל ַהִהיא ׁשַ   .' ַאְרֵיה ׁשָ

  ב''ר ע'' עדף
א ֲחֵזי ִתיב, ּתָ ַקְדִמיָתא ּכְ ַאג ַעל ָנֵוהו)ירמיה כה(, ּבְ ֹאג ִיׁשְ ד ִיפוק . ּ ׁשָ ּוְבַההוא ִזְמָנא ּכַ ּ ּּ

ָלא ְלַבת זוגֹו ָאג ִמי ֹלא ִייָרא ְיָי, ְּלַקּבְ ֵדין ַאְרֵיה ׁשָ ֵבא' ּכְ ר ִמי ֹלא ִיּנָ . ֱּאֹלִהים ִדּבֶ
ִתיב ֲעָתא ּכְ ַהִהיא ׁשַ ב ְיָי)דברים ל(, ּבְ בוְתך ְוגֹו'  ְוׁשָ ֱָאֹלֶהיך ֶאת ׁשְ ב ַמאי הוא. 'ָּ , ְּוׁשָ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגלו, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]108דף [ -ָתא ּבְ

לוָתא ָרֵאל ִמּגָ ֶנֶסת ִיׂשְ ב ּכְ ִריך הוא ׁשָ א ּבְ ֶּאָלא קוְדׁשָ ּ ְּ ב ַצִדיק ְלִאְזַדְווָגא , ּ ְּוׁשָ ּ ר ''דף ע(ּ

ַאְתֵריה) ב''ע ִתיב. ּּבְ ֵדין ּכְ ֶמך )תהלים קמ(, ּכְ ָ ַאך ַצִדיִקים יֹודו ִלׁשְ ְּ ִרים ֶאת ָפֶניךּ בו ְיׁשָ ֵָיׁשְ ּ ּ.  
א, ַמְתִניִתין ֵני ָנׁשָ ָּמאֵרי ְדֻסְכְלָתנו, ָּמאֵרי ְדָחְכְמָתא, ְלכֹון ּבְ ַמאן . ָקָלא ָקֵרי, ּ

ם ְוָיַדע כֹון ְדִאְתַחּכָ א ִחיָווָרא, ִּמּנְ ֲעָתא ְדֵריׁשָ ׁשַ ּּבְ א, ּ יָמא ֵמֵעיָלא , ַאְתִקין ֵריׁשָ ְּרׁשִ
א ּתָ, ְלַתּתָ ִעטוָרא ְדקוָנאִריָתא, ַאְתִקין ְסָטר ָצפֹון. ּא ְלֵעיָלאּוִמּתַ ּּבְ ּ ּ ים , ּ יה ָרׁשִ ּּבֵ

ּעוְמָקא ִדְתהֹוָמא ִעָלָאה ּ ַגֵוויה, ּ ְּדָסִליק ְוָנִחית ּבְ ּ א ְטִמיָרא. ּ ֶאֶלף , ָּנִחית ַחד ַדְרּגָ ּבְ
יִמין ְטֵלל ַחד ֵחיַות  )דניאל ד(. ְּדֶאֶלף ַוֲחֵמׁש ְמָאה ָעְלִמין, ַוֲחֵמׁש ְמָאה ְרׁשִ חֹוֵתיה ּתַ ּּתְ

ָרא ר ָלה)דניאל ז(, ּבָ א ְלֵחיָוָתא. ּ ְוַקְרַנִין ֶעׂשֶ ַעְייֵני ֱאָנׁשָ ּופום ְמַמֵלל , ַּוֲארו ַעְייִנין ּכְ ּ ּ
ד ַסְלָקא. ַרְבְרָבן יָמָמא, ּּכַ ֵליְלָיא, ַאְזַלא ּבִ א. ְטִמיָרא ּבְ ד ַנְחּתָ יָמָמא, ּכַ , ְטִמיָרא ּבִ

ד ַנְטָלא. ֵליְלָיאְוַאְזָלא ּבְ יָדָהא, ּכַ ע ַמְגרֹוֵפי ַדֲאִחיָדן ּבִ ִּמְזַדְעְזָען ַאְרּבַ ה . ּ ְּוַנְטִלין ִעּמָ
ין פוְלִסין ְדנוָרא ּתִ ּׁשִ ּ ּ ָנא ַעל ְיֵריֵכיה, ּ ּנָ א ׁשִ ל ַחד ַחְרּבָ   .ּּכָ

ְרעוָתא א, ָּסִליק ּבִ ִליָטא ְלַתּתָ ר ָנׁש ׁשַ ְּלַאָפָקא ּבַ ַהאי . ּ ֵחיָוָתא ַחד ַעְפָרא ַאְתִקין ּבְ
ִליל ִמּכָֹלא, ְּדִקיָקא יה. ּּכָ ב ּבֵ ד, ָּנׁשַ ט ּבְ לו' ְוד. ִסְטֵרי ָעְלָמא' ִּאְתְפׁשַ ְלּגָ ּפוְלִסין ִאְתּגַ ּ ּ ,

א, ַּחד ְלֵעיָלא פֹון, ַחד ְלַתּתָ   .ַּחד ַלָדרֹום, ַחד ַלּצָ
יף ִפיָרא, ִאיָלָנא ַחד ַרְבְרָבא ְוַתּקִ ַחד ַעְנָפא ׁשַ ה ּבְ ר ְוִאְזְדַווג ּבָ ִּאְתַחּבָ ּ ּ ְּדֵחזו , ּ ּ

ֶּחְדָווָתא ְדֹכָלא ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּ ל ָהָאֶרץ)תהלים מח(, ּכְ יה ִאְזְדַווג.  ְיֵפה נֹוף ְמׂשֹוׂש ּכָ ּּבֵ ּ ,
ַּאִפיקו ַחד רוָחא ְטִמיָרא ּ ִבילו ְדַעְפָראּוַמְלָיא ְלַה, ּ ּהוא ּגְ ּ , ְוָקִאים ַעל ַרְגלֹוי, ּ

ל ָעְלָמא ְלֵטיה ַעל ּכָֹלא, ְּוַאְמְלֵכיה ַעל ּכָ ְּוׁשַ יֵלהו )תהלים ח(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ְמׁשִ ּ ּתַ
י ָיֶדיך ְוגֹו ַמֲעׂשֵ ִּאְתְפִקיד ַעל ַההוא ִאיָלָנא. 'ָּבְ ָּלא ָנַטר ִפּקוָדא, ּ א רו, ּ ֵּחיה ָּאִתיב ַמְלּכָ

יה ְּוַההוא ֵחיָוָתא ַנְטָלא ֵליה, ְּלַגּבֵ ֵדין ְזִמיִנין ָמָנא ַאֲחָרא. ּ יַנְייהו, ּכְ . ְּוָקִאים ּבֵ
ין ין ַמְלָאִכין ַקִדיׁשִ קוְטָרא ִדְגִליִפין ּבֵ ּּבְ ּ טוְפְסָרא , ּ ּ ְדִעטוִרין ִאְתַאֲחָדן)א בטפסא''ס(ּּבְ ּ ּ.  

ְתָרִאין חֹוַב, ָּדִרין ּבַ ִפיִסין ּבְ א. ְּייהוּתְ ִליף רוֵחיהֹון ֵמַההוא ָמאָנא ִדְלבוׁשָ ּתְ ִּאׁשְ ּ ּ ּ ,
ַעְפָרא ִניזו, ְלָבַתר ַאְגִניז ּבְ ין ִרְגֵבי ַנֲחָלא ִאְתְטָמרו ְוִאְתּגְ ּּבֵ יף ְדַההוא . ּ ּקִ ְרָמא ּתַ ַחד ּגַ ּּבְ ּ

ַקְדִמיָתא, ָמאָנא נון ּבְ ְנָיינות, ִּיְתּבְ ִּויקומון ֵחיִלין ֵחיִלין ּתִ ּ א ִמְתָעִריןּבְ, ּ   .ַּאְרָעא ַקִדיׁשָ
ִריך הוא א ּבְ ין קוְדׁשָ ְּוַזּמִ ל ַההוא ַעְפָרא ַקְדִמיָתא, ְּ ׁש, ְּלִמְגּבַ ְּדַההוא ָמאָנא ַמּמָ ּ .

ַהאי ֲחִמיָרא ְדִעיָסה ִבילו ָדִקיק ּכְ יה ּגְ ּוְלַאֲעָלא ּבֵ ּ ּ ּ ִבילו ְדִאיהו ָצחוָתא . ּ ּוֵמַההוא ּגְ ּ ּ ּ ּ ּ
ִּדְלֵעיָלא ָראִיְתּתָ, ּ ר ָמאָנא ְדַכׁשְ ן ְוִיְתְיׁשַ ַגְווָנא ְדָאַמר ְקָרא. ּּקַ ית )יואל ד(, ּּכְ ּ וַמְעָין ִמּבֵ

ִטים' ְיָי ָקה ֶאת ַנַחל ַהׁשִ י ֲחִביבוָתא . ֵּיֵצא ְוִהׁשְ ִגין ְדַההוא ַנַחל ַאְסּגֵ ּּבְ ּ א ''ס( )א זכותא''ס(ּ

ָעְלָמא)זנותא א.  ּבְ ְּוַכד ַההוא ַמְעָייָנא ַקִדיׁשָ יה,ּ ּ ִיפוק ְוֵייעול ְלַגּבֵ ּ ּ ן , ּ ּקַ ֵדין ִיְתּתָ ּכְ
ר ַקְדִמיָתא, ְוִיְתְיׁשַ סוְרָחֵניה ּכְ ְּוָלא ְיֵהא ּבְ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]109דף [ -ּ

אן ְּוִאיּנון ְדָלא ָזּכָ א ִעָלָאה, ּ ִדיָנא ְדַמְלּכָ ְּיקומון ְלִאְתְדָנא ּבְ ּ ּ ּ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ
ֵני ַאְדַמת ָעָפ)דניאל יב( ים ִמְיׁשֵ ּר ָיִקיצו ֵאֶלה ְלַחֵיי עֹוָלם ְוֵאֶלה ַלֲחָרפֹות וְלִדְראֹון ּ ְוַרּבִ ּּ ּּ

ִתיב. עֹוָלם ר ֲאִני )ישעיה סו(, ּוְכֵדין ּכְ ה ֲאׁשֶ ים ְוָהָאֶרץ ַהֲחָדׁשָ ַמִים ַהֲחָדׁשִ ר ַהּשָׁ י ַכֲאׁשֶ  ּכִ
ה עֹוְמִדים ְלָפַני ְנֻאם ְיָי ְמֶכם' עֹוׂשֶ ן ַיֲעמֹוד ַזְרֲעֶכם ְוׁשִ רו. ּכֵ . ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן' ְך ְיָיּּבָ

  ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן' ְִיְמלֹוך ְיָי

 
  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגלו, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]110דף [ -ָתא ּבְ

 ] בשנה339יום [סדר הלימוד ליום יד אלול 
  פרשת עקב
ָפִטים ָהֵאֶלה ְוגֹורעיא מהימנא  ׁשְ ְמעון ֵאת ַהּמִ ׁשְ ְּוָהָיה ֵעֶקב ּתִ ּ ְוָאַכְלּתָ ', ּ
ִּפקוָדא . 'גֹוֱָאֹלֶהיך ְו' ְּושָבְעּתָ וֵבַרְכּתָ ֶאת ְיָי ִריך )ח''י(ּ א ּבְ ְ ָדא ְלָבְרָכא ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ ּ ּ

ֵתי ל ַמה ְדָאִכיל ְוׁשָ ּהוא ַעל ּכָ ַהאי ָעְלָמא, ּ ִריך. ְוִאְתֲהֵני ּבְ ְזָלן , ְְוִאי ָלא ּבָ ִאְקֵרי ּגַ
ִריך הוא א ּבְ י קוְדׁשָ ְּלַגּבֵ יב. ְּ ּ אֹוְקמוָה ַחְבַרָייאְוָהא.  ּגֹוֵזל ָאִביו ְוִאּמֹו)משלי כח(, ִּדְכּתִ ּ .

ִריך הוא א ּבְ ר ָנׁש ְלקוְדׁשָ אן ְדָבִריך ּבַ ִגין ְדִבְרּכָ ּּבְ ּ ּ ְּ קֹוָרא , ְ ָכא ַחִיין ִמּמְ ָּאֵתי ְלַאְמׁשָ
ְּדַחֵיי ֵמיה , ּ א)קדישא(ִּלׁשְ ִריך הוא ַקִדיׁשָ א ּבְ ּ ְדקוְדׁשָ ּ ּ ָחא , ְּ ּוְלַאְרָקא ָעֵליה ֵמַההוא ִמׁשְ ּ ּ

ן ְלָכל ָעְלָמאְוָאֵת, ִּעָלָאה ּמָ ָכא ִמּתַ   .י ְלִאְתַמּשְׁ

  א''א ע'' רעדף
ּוְכִתיב ְוָאַכְלּתָ ְוָשָבְעּתָ וֵבַרְכּתָ ֶאת ְיָי ְרָכאן) א''א ע''דף רע(ֱָאֹלֶהיך ' ּ ָאִריק , ְּוִאיּנון ּבִ

ִאיּנון ִמִלין ֵמַההוא ְמקֹוָרא ִעָלָאה ר ָנׁש ּבְ ּּבַ ּּ ל ִאיּנון ַד, ּ ְרָכאן ּכָ ְּוִאְתּבָ ין וְמקֹוִריןּ , ְּרּגִ
ל ָעְלִמין ֲחָדא. ְּוִאְתַמְלָיין ְלַאְרָקא ַעל ּכָ ְלהו ּכַ ְרָכאן ּכֻ ְּוִאְתּבָ ּ.  

ר ָנׁש ְְוַעל ָדא ִאְצְטִריך ּבַ אן, ּ ָרָזא ְדִבְרּכָ ָוָאה ְרעוֵתיה ּבְ ְּלׁשַ ּ ּ ְרכון ֲאָבָהן , ּ ִגין ְדִיְתּבָ ּּבְ ּ
ֲחָדא, ּוְבִנין ּוַמאן ִדְמ. ּּכָֹלא ּכַ ִריך הואּ א ּבְ ָּבֵרך ְלקוְדׁשָ ְּ ַרך, ְ ְּוָנִטיל חוָלֵקיה , ְִאְתּבְ ּ

א ַקְדִמיָתא ְדָכל ָעְלָמא ְלַתּתָ ְרָכאן ּבְ ֵּמִאיּנון ּבִ ִריך הוא . ּ א ּבְ ָמא ְדקוְדׁשָ יָון ִדׁשְ ּּכֵ ּ ּ ְּ

ן ּמָ ֵרך ִמּתַ יה חוָלָקא ַקְדָמָאה, ְִמְתּבָ ָרא ַעל ֵריׁשֵ ָּנִחית ְוׁשָ יבְוָהא אֹוִק. ּ , ּיְמָנא ִדְכּתִ
יך)שמות כ( ִמי ָאֹבא ֵאֶליך וֵבַרְכּתִ יר ֶאת ׁשְ ר ַאְזּכִ קֹום ֲאׁשֶ ָכל ַהּמָ ָ ּבְ אזכיר כמה דאת אמר (. ָּ

יה)יזכור כל מנחותיך) תהלים כ( ְרָייא ַעל ֵריׁשֵ ָרָכה ַאְתָייא ְוׁשַ יָון ְדַהִהיא ּבְ ּ ּכֵ ט , ּ ן ִאְתְפׁשַ ּמָ ִּמּתַ
ָכל ָעְלָמא   .ּבְ

ׁשַ יןּבְ ְרָכאן ַנְחּתִ ֲּעָתא ְדִאיּנון ּבִ ין, ּ פוִחין ַקִדיׁשִ ִּמְתַעְטָרן ּגֹו ֲחַקל ּתַ ּ הו , ּּ ּוַפְגֵעי ּבְ ּ
ָעְלָמא ין ִדְמָמָנן ּבְ ָמה ַדְרּגִ ּּכַ הו, ּ י ּבְ ַדר , ְּוַנְחּתֵ ְּוַאְמֵרי וַמְכִריֵזי ָדא ִאיהו דֹורֹוָנא ְדׁשָ ּ ּ ּ ּ
ִריך הו א ּבְ ְּפלֹוִני ְלקוְדׁשָ ְּ י. אּ א ֲחָדא , ֵמָאן ֲאָתר ַנְחּתֵ י ֵמֲאָתר ֵריׁשָ ְּלָבַתר ְדַנְחּתֵ

ְּדַצִדיק ן ַסְלִקין. ּ ּמָ א ַאֲחָרִנין ִמְלֵעיָלא, ּּתַ ִּמְתָעֵרי ְלַנְחּתָ א, ּ ּתָ ְּוִאְתַמְלָייא ִמְלֵעיָלא וִמּתַ ּ ּ ּ ,
ָרכֹות ְלֹראׁש ַצִדיק)משלי י(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב  יָון ְדַה. ּ ּבְ א ִאְתַמְלָייאּּכֵ ּאי ַדְרּגָ ָאִריק , ּ

ָלה א, ְּלַהאי ּכַ ָכן ְלַתּתָ ן ַנְגִדין ְוִאְתַמּשְׁ ּמָ ּוִמּתַ ּ.  
א ּתָ ְרָכאן ִמּתַ ד ַסְלִקין ִאיּנון ּבִ ּּכַ ֵּלית ִפְתָחא וִפְתָחא ְלֵעיָלא, ּ ּ , ְּוֵלית ְמָמָנא ְלֵעיָלא, ּ

ל ִאיּנון ִפְתִחין ְּדָלא ָפַתח ּכָ ּּ ָכל ִאיּנון ְרִקיִעיןּוַמְכִרֵזי . ּ ָּדא ִאיהו דֹורֹוָנא , ְּוַאְמֵרי ּבְ ּ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]111דף [ -ּ

ַדר ְפלֹוִני א ְדׁשָ ְּדַמְלּכָ ּ ְדָקא ָיאות, ּ ִקיוָמא ּכַ ָּדא הוא דֹורֹוָנא ּבְ ּ ּ ּ ּ ּוַמאן ִאיהו. ּּ ָרָכה . ּ ּבְ
ְּדָאִתיבו ָעֵליה ָאֵמן ּ ָרָכה ְדָאִתיבו ָעֵליה ָאֵמן. ּ ְּדָכל ּבְ ּ ּ ִק, ּ ָּדא ִאיהו ּבְ ְדָקא ָיאותּ ּיוָמא ּכַ ּ ּ ּ.  

ְרָכָתא ַסְלָקא ְּוֵכיָון ְדַהאי ּבִ ין ִדְלֵעיָלא, ּ ל ַדְרּגִ ּּכָ ּ י ַההוא ְנהֹוָרא , ּ ְלהו ְזִמיִנין ְלַגּבֵ ּּכֻ ּ ּ
ה, ְּדָלא ָנִהיר ִגין ְלַאְנָהָרא ְלַגּבָ יִאין ְמָבְרָכן ָלה. ּּבְ ְרָכָתא ְדַסּגִ ן ִאי ִהיא ּבִ ּכֵ ְּוָכל ׁשֶ ּ ,

ּוְמַעְט יןּ ִעְטִרין ַקִדיׁשִ ִּרין ָלה ּבְ ָרָזא ְדָאֵמן)א''ה ע''עיין לקמן סוד אמן רפ(, ּ ָּאֵמן הוא ָרָזא . ּ ּבְ
ֵרי ָרָזא ְדָמאֵריה, ְּדִקׁשְ ה ּבְ ְּדָכל ִיחוָדא וְקדוׁשָ ּ ּ ּ ּ ִעְטִרין . ּ ְרָכָתא ּבְ ּוְמַעֵטר ְלַהִהיא ּבִ ּ

ְדָקא ָיאות ִּעָלִאין ּכַ ּ ּ.  
ִרי א ּבְ הוְּוקוְדׁשָ ּך הוא ִאְתְרֵעי ּבְ ּ ִאיּנון ִדְמָבְרִכין ֵליה, ְ ּּבְ ּ ִבְרָכָתא , ּ ְּוִתיאוְבֵתיה ּבְ ּ

א ּתָ ְרָכָתא ַסְלָקא, ִּדְלּתַ ְּדַהִהיא ּבִ ְּוַאְנִהיר ּבוִציָנא ְדָלא ָנִהיר, ּ ּתוְקָפא , ּ ְּוַאְתִקיף ָלה ּבְ ּ
יָפא ּקִ ְּלַסְלָקא ְלֵעיָלא, ּתַ ִתי. ּ ד)שמואל א ב(, בְּוַעל ָרָזא ָדא ּכְ ַדי ֲאַכּבֵ י ְמַכּבְ ִּאֵלין ,  ּכִ

ִריך הוא א ּבְ ִּאיּנון ִדְמָבְרִכין ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּובֹוַזי ֵיָקלו. ְּ ִּאֵלין ִאיּנון ְדָלא ְמָבְרִכין ֵליה , ּּ ּ ּ ּ
ִריך הוא א ּבְ ְּלקוְדׁשָ ְרָכָתא ִמפוַמְייהו, ְּ ּוַמְנִעין ּבִ ּ ּּ.  

ּן ְדַיְדֵעי ָחְכְמָתא ְדָמאֵריהֹוןְּלִאיּנו, ָּרָזא ְדָרִזין אן, ּ ְּלִמְנַדע ָרָזא ְדִבְרּכָ ִפּקוֵדי , ּ ּּבְ
ּוְבָכל ַהָנִאין ְוִכּסוִפין ְדַהאי ָעְלָמא, אֹוַרְייָתא ּ א, ּ ְרָכאן ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ   .ְּלַאְרָקא ּבִ
ד  ְרָכאן ִדְצלֹוָתא)א בר''ס(ּכַ ּקוָנא ְדָמאֵריהֹון, ּ ּבִ ְּדִאיּנון ּתִ ּ ּ א ְלֵעיָלא וֵמֵעיָלא , ּ ּתָ ִּמּתַ ּּ
א ְצלֹוָתא. ְלַתּתָ ְרָכאן ְדָלאו ִאיּנון ּבִ ּּבִ א ְלֵעיָלא, ּ ּתָ ַּסְלִקין ִמּתַ ַּעד ְדָמטו ּגֹו ְנהֹוָרא , ּ ּ

ּתוְקָפא)לעילא(ּוִמְתָעֵרי , ְּדָלא ָנִהיר ְּלַההוא ְנהֹוָרא ְדָלא ָנִהיר, ּ ּבְ ָרָכה, ּ ַהִהיא ּבְ , ּבְ
ֲערו ְלֵעיָלאְּוַסְלָקא ִא ּּתְ ַּעד ְדָמטו ְלֻכְרַסָייא ִעָלָאה, ּ ּ ְּמקֹוָרא ְדָכל ַחִיין, ּ ֵדין ָנְפקו . ּ ּּכְ

ֵּמַההוא ְמקֹוָרא ִעָלָאה ְרָכאן ַאֲחָרִנין, ּ ִאֵלין, ּבִ ְּוִאֲעָרעו ִאֵלין ּבְ ּ ֵקי ִאֵלין ְלִאֵלין, ּ ְּוַנּשְׁ ּ ,
ְרָיין ְלֵריׁש ַצִדיק אְלַאְרָק, ְּוָאָתאן ְוׁשַ ין. א ְלַתּתָ ְרָכן ֲאָבָהן וְבִנין, ְוַכד ַנְחּתִ ְוָכל , ִּאְתּבָ

ָרִגין ִדְלהֹון   .ּׁשְ
א ָעָרא ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ ְרָכאן ְלַאּתְ ְּוָרָזא ְדִאֵלין ּבִ ּ ָרָזא ָדא, ּ רוך, ּּבְ ְּבָ ָּדא ָרָזא ִדְמקֹוָרא : ּ ּ

ִּעָלָאה ִמּכָֹלא ָכא וְלַאְנֲהָרא, ּ ְּלַאְרָקא וְלַאְמׁשָ ל ּבֹוִציִניןּ רוך .  ּכָ ְְוִאיהו ּבָ ּ  )א בריך''נ(ּ
ִדיר ְּדָלא ַפְסִקין ֵמימֹוי, ּתָ ירוָתא ְדִאְקֵרי ָעְלָמא ְדָאֵתי. ּ ן ׁשֵ ּמָ ּוִמּתַ ּ ּ ְּוִאיהו ְקֵצה , ּ

ַמִים ְּדַההוא ָקֶצה, ַהּשָׁ ָּקֶצה ִעָלָאה ִאיהו, ּ א. ּ ַגְווָנא ָדא ְלַתּתָ ִגין ְדִאית ָקֶצה ּכְ ּּבְ ּ ,
ָאהְוִא ּתָ רוך. ּיהו ָעְלָמא ּתַ ְְוִאְקֵרי אוף ָהִכי ּבָ ּ ֵאי, ּ ּתָ א, ָלֳקֵבל ּתַ , ְלַאְרָקא ְלַתּתָ

אן ִדְצלֹוָתא ִבְרּכָ א ְלֵעיָלא ּבְ ּתָ ּוְלִאְתֲעָרא ִמּתַ ְוָברוך . ּּ ּ ָרָזא , ּ ָדא ִאְקֵרי ָהָכא)קדמאה(ּ ּבְ
ְּדָחְכְמָתא ִעָלָאה ְּדַאְמֵלי ְלַההוא ֲאָתר, ּ ַח, ּ יהּבְ ִביל ָדִקיק ְדָאִעיל ּבֵ ּד ׁשְ ּ ּ.  

ה ְלָייא: ַאּתָ אֵרי ְלִאְתּגַ רוך ָסִתים ִאיהו, ְלָבַתר ׁשָ ְּדָהא ַהאי ּבָ ּ ך ִאְקֵרי , ְּ ִגין ּכָ ְוּבְ ּ
רוך ֹאַרח ָסִתים ּבָ ְּבְ ְלָייא, ּ ְּמקֹוָרא ִעָלָאה ְדָלא ִאְתּגַ ה. ּ ְלָייא ְלַבר, ַאּתָ ירוָתא ְלִאְתּגַ , ּׁשִ

ִגין  הּוּבְ ך ִאְקֵרי ַאּתָ ּוַמאן ִאיהו. ְּכָ ָּדא ָרָזא ִדיִמיָנא. ּ י ַההוא ֲאָתר, ּ . ְּוִאְקֵרי ּכֵֹהן ְלַגּבֵ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגלו, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]112דף [ -ָתא ּבְ

ה ֹכֵהן ְלעֹוָלם)תהלים קי(ְּוָרָזא ָדא  ה, ַּמאן ּכֵֹהן ְלַההוא עֹוָלם,  ַאּתָ ְּוָדא ִאיהו . ַאּתָ
ְלָייא, ְּיִמיָנא ִעָלָאה ַכח ְלִאְתּגַ ּתְ   .ְּדָהא ִאׁשְ

  ב''א ע''ע רדף
ה ָּדא ָרָזא ְדֶאְמָצִעיָתא: ְיהֹוָ ָכל ִסְטִרין. ּ ָּרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא ּבְ : ֱּאֹלֵהינו) ב''א ע''דף רע(. ּ

ָמאָלא ָּדא ִסְטָרא ִדׂשְ יִמיָנא, ּ יה, ְּדָכִליל ּבִ ָדא, ִּויִמיָנא ּבֵ ִלילו ָדא ּבְ ְּוִאְתּכְ . ְלֶמֱהֵוי ַחד, ּ
רו ּבִ, ְוַעד ָהָכא ְרָכאן, ְרָכאןִּאְתְקּשָׁ ְּדֵכיָון ְדִאֵלין ִאְתּבָ ּ ְרָכאן, ּ א ִאְתּבָ ּתָ ְלהֹון ִדְלּתַ ּּכֻ ּ.  

ְרָכאן ְּלָבַתר ְדִאיּנון ִאְתּבָ ְרָכאן ְלַגְרַמְייהו, ּ ַחד ְלַההוא , ְּוַנְטֵלי ּבִ ִליָלן ּכְ ִּאְתֲהָדרו ּכְ ּ
י ַההוא, ְמקֹוָרא ְּדִאיּנון ָלא ַיְכִלין ְלִאְתַהְדָרא ְלַגּבֵ ּ ְרָכן,  ֲאָתרּ יָון . ַּעד ְדִאְתּבָ ּכֵ

ַקְדִמיָתא ְרָכן ּבְ י ַההוא ֲאָתר, ְּדִאְתּבָ ִּאְתֲהָדרו ְוָעאִלין ְלַגּבֵ ְרָכאן ְיֵתיִרין , ּ ְלַנְטָלא ּבִ
א, ַאֲחָרִנין ְרָכאן. ְלַאְרָקא ְלַתּתָ ְּוַעד ְדִאיּנון ִאְתּבָ יה, ּ ָאִבין ְלַגּבֵ . ָּלא ָעאִלין ְוָלא ּתָ
  .ּ ְוֹלא ֵיָראו ָפַני ֵריָקם)שמות כג(ָּדא ְוָרָזא 

י ַההוא ֲאָתר ִבין ְלַגּבֵ ן, ְּוַכד ּתָ ּמָ ֵדין ִאְקֵרי ַההוא ֲאָתר ֶמֶלך, ְוָעאִלין ּתַ ְּכְ ְוֶמֶלך ָלא . ּ ּ
יה, ִאְתְקֵרי ד ִאיּנון ִמְתָקְרִבין ְלַגּבֵ ר ּכַ ּּבַ ְרָכן, ּ א ֵאיָמַתי ִאְקֵרי ֶמֶלך. ּוִמְתּבָ ְוַמְלּכָ ד . ּ ּכַ

יה ֲעִתיִרין ָכל ַמה ְדִאְצְטִריכו, ַּרְבְרָבנֹוי ַאְתָיין ְלַגּבֵ ְפָקן ּבְ ִּמְסּתַ ּ ָלא ֶחְסרֹוָנא, ּ ֵדין , ּבְ ּכְ
ְִאיהו ֶמֶלך א. ּ ִספוָקא, ְֶמֶלך ְלַתּתָ ד ִאֵלין ְמַעְטָרן ֵליה ּבְ ּּכַ ּ ּּ ין, ּ ִעְטִרין ַקִדיׁשִ ְוָהָכא . ּּבְ
ּוַמאן ִאיהו. ְִאְקֵרי ֶמֶלך נו ְוִצָונו. ּ ר ִקְדׁשָ ָּהעֹוָלם ֲאׁשֶ ּ ּוְבִגין ְדִאיהו ָעְלָמא ְדָלא . ּ ּ ּ ּ

ְלָייא ְלַבר ֹאַרח ָסִתים, ְּוִאיהו ָסִתים, ִאְתּגַ ֶּאָלא , ְּוַעל ָדא ָלא ִאְקֵרי. ָּקֵרי ֵליה ָהִכי ּבְ
ֹאַרח ָסִתים   .ּבְ

ה ַמר, ּוְלעֹוָלם ְיִמיָנא ַאּתָ ָמה ְדִאּתְ י ַההוא ֲאָתר, ֵהןְּוַעל ָדא ּכֹ. ּּכְ ִפיף ְלַגּבֵ , ּּכָ
א וְבסֹוָפא ֵריׁשָ ָאה. ּּבְ ּתָ ר ִליִמיָנא, ְוָעְלָמא ּתַ ד ִאְתָקׁשַ יה, ּכַ ק ּבֵ ְּוִאְתַדּבָ א , ּ ּתָ ָקֵרי ִמּתַ

רוך ְְלֵעיָלא ּבָ ּ רוך, ּ ְְוָלא ִאְקֵרי ּבָ ֲהֵדיה , ּ ָרָזא ִדְמקֹוָרא ְדִאְתְדַבק ּבַ ר ּבְ ּּבַ ּ ּ יל ְּוָעִי, )ביה(ּ
יה ְּוַאְמֵלי ֵליה, ּּבֵ ה. ּ ָּרָזא ְדַההוא ּכֵֹהן, ַאּתָ ֲהֵדיה, ּ ָקא ּבַ ְּלִאְתַדּבְ ְצלֹוָתא , ְּוַעל ָדא, ּ ּבִ

ָברוך ר ָנׁש ּכֹוֵרַע ּבְ י ֵעיָלא, ּּבַ פוף ְלַגּבֵ ְּדִאיהו ָעְלָמא ּכָ ּ ּ רוך , ּ ין ּבָ ּנוי ּבֵ ְְוָדא ִאיהו ׁשִ ּ ּ ּ
רוך ִד, ִּדְצלֹוָתא ּוֵבין ּבָ ּ ְרָכאןְּ ַאר ּבִ ָרָזא ִעָלָאה ִאיהו. ׁשְ ְּוֹכָלא ּבְ ּ ְרָכאן ְלָכל , ּ ְלַאְרָקא ּבִ

  .ָעְלִמין
רוך ִדְצלֹוָתא ּּבָ ִבְרּכֹוי, ְּ יה ּבְ ר ָנׁש ּכֹוֵרַע ּבֵ ה, ּּבַ ַאּתָ א ּבְ ה , ְוָגִחין ֵריׁשָ ִגין ְדַאּתָ ּּבְ

ֹראׁש. ִאְקֵרי ֹראׁש ִדירְּוִאיהו , ְּוַעל ָדא ּכֵֹהן ָנִטיל ּבָ ָברוך. ֹראׁש ּתָ ִריָעה ּבְ ך ּכְ ִגין ּכָ ּוּבְ ְּ .
ה ַאּתָ א ּבְ ְּוָגִחינו ְדֵריׁשָ ה. ּ ָכל ֲאָתר ְדִאְקֵרי ַאּתָ ְצלֹוָתא, ְּוֹכֵהן ּבְ ִחין ּבִ ַתר . ּגָ ְֶמֶלך ּבָ

ִריך הוא ָאַמר ָלה ְלִסיֲהָרא. ַמאי ַטְעָמא, ּּתו ָלא ָזִקיף, ְּדָגִחין א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ִזיִלי , ְּ
ְרִמיך ּוְבִגין ָדא. ְּותו ָלא ַזְקָפא, ְַאְזִעיִרי ּגַ ִריך , ּ א ּבְ ִריך ְלקוְדׁשָ ר ָנׁש ּבָ ְרָכָתא ְדּבַ ְּבִ ְּ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]113דף [ -ּ

ְלהו, ּהוא ְרָכאן ִמְלֵעיָלא ְלָעְלִמין ּכֻ ַער ְלַאְרָקא ּבִ ִּאּתְ ּ ּ ַמר, ּ ָמה ְדִאּתְ ִאין ִאיּנון . ּּכְ ַּזּכָ
ָעְלָמא ֵדין ָרֵאל ּבְ   .ָּמא ְדָאֵתיּוְבָעְל, ִּיׂשְ

ִתיב י ַאְבָרָהם ְוגֹו)ישעיה סג(, ּכְ ה ָאִבינו ּכִ י ַאּתָ ֵניָנן. 'ּ ּכִ ְּלִזְמָנא ְדָאֵתי ַאְמִרין ֵליה , ּתָ ּ
יִמיָנא', ְּלִיְצָחק ְוכו ִליל ּבִ ָמאָלא ִאְתּכְ ִגין ִדׂשְ . ֲּאָבל ְיִמיָנא ְמָנָלן ְדִאְקֵרי ָאב, ּּבְ

ֵמהו לֹו ְל יב ַוְיׂשִ ִּדְכּתִ ב ִדְלֵעיָלא ִאְקֵרי ָאב, ָּאב וְלֹכֵהןּּ ְּוַאף ַעל ּגַ ַּוֲאִפילו ִלְנהֹוָרא , ּ ּ
ה יִמיָנא ִאְקֵרי ַאּתָ ֲעָתא ְדִאְתְדַבק ּבִ ׁשַ ְּדָלא ָנִהיר ּבְ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ ה ְיָי)שם(ּכְ '  ַאּתָ

ָּאִבינו ּגֹוֲאֵלנו ְוגֹו ּ'.  
יה, ַּאְדָהִכי ָּסָבא ִאְזְדַמן ְלַגּבֵ ין ָפתֹוָרא ְלָמאָרך, ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא, ְוָאַמר, ּ ּקִ ְּתַ ֵּליה , ּ

ל ִמיֵני ִעדוִנין. ּוְלָמְטרֹוִניָתא ִּמּכָ יה , ּ ְּלַקְייָמא ּבֵ ר ִלְפֵני ְיָי)יחזקאל מא(ּ ְלָחן ֲאׁשֶ ֻ . ' ֶזה ַהּשׁ
א ֵגי ִמָפתֹוָרא ְדַמְלּכָ ְלהו ִמְתַעּנְ ַען ּכֻ ְּוָהא ַעד ּכְ ּּ ּ ְלכו ַלֲחמו )משלי ט(, ְכִתיבֲּהָדא הוא ִד. ּ ּ

ַלְחִמי ְּוָדא ַנֲהָמא ְדאֹוַרְייָתא ְדִבְכָתב. ּבְ ְּוֵייָנא ְדאֹוַרְייָתא ִדְבַעל ֶפה, ּ ּ ָמה . ּ ן ּכַ ְוַתּמָ
ים ִמיֵני ַטֲעֵמי ּתֹוָרה יִקין, ַמְטַעּמִ ל ַמֲאָכִלין ְוִעדוִנין ְדָעְלָמא, ִּדְמּתִ ִּמּכָ ּ א, ּ   .ּוְדַמְלּכָ

יָנָתך, ָּיא ְמֵהיָמָנא ָפַתח ְוָאַמרָקם ַרְע ֲהָנא קום ִמּשֵׁ ְַאֲהֹרן ּכַ ח ּתֹוִרין ְוָעאִנין , ּ ְלִמְדּבַ
א, ְוִאְמִרין ְועֹוִפין ְּוָכל ִמיִנין ִדְצִריִכין ִלְסעוָדָתא ְדַמְלּכָ ּ ְּדִאיּנון ָלֳקֵבל , ְּוֶלֶחם ַהָפִנים. ּ ּ

ֵרין לוֵחי ְדאֹוַרְייָתא ּּתְ תוִביםּ ְד)שמות לב(, ּ ִּמֶזה וִמֶזה ֵהם ּכְ ּּ ֵריָסר ַאְנִפין: ֶזה. ּ ְּדִאיּנון. ּּתְ ּ :
א ְיָי', ָיֵאר ְיָי', ָ ְיָבֶרְכך ְיָי)במדבר ו( ְנָייָנא. 'ִיּשָׂ ְּדִאיּנון . י''י ֲאֹדָנ''י ֲאֹדָנ''ֲאֹדָנ, ֶזה ּתִ ּ

ֵריָסר ֵחיָון הֹון, ּתְ ַמר ּבְ ןּ וְפֵני ַאְרֵיה ֶאל)יחזקאל א(, ְּדִאּתְ ְעּתָ ּוְפֵני ׁשֹור , ּ ַהָיִמין ְלַאְרּבַ
ן ְעּתָ ֹמאל ְלַאְרּבַ ן, ֵמַהּשְׂ ְעּתָ ר ְלַאְרּבַ ַמר ָעַלְייהו. ּוְפֵני ֶנׁשֶ ָעה ָפִנים )שם(, ְּוִאּתְ ּ ַאְרּבָ

ע ,  ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר)ישעיה ו(, ְּוַהאי ִאיהו. )להם(ְלֶאָחת  ִרים ְוַאְרּבַ ָלֳקֵבל ֶעׂשְ
ר ִלְפֵני ְיָי.  ּתֹוָרהִסְפֵרי ְלָחן ֲאׁשֶ ֻ א. 'ְּוַהאי ִאיהו ֶזה ַהּשׁ ָּמאִנין ְדָפתֹוָרא ְדַמְלּכָ ִּאיּנון , ּ

ִנין, ָמאֵרי ְצלֹוִתין, ָמאֵרי ַמְתִניִתין ְּדָתִקינו לֹון ָלֳקֵבל ָקְרּבְ ּ.  

  א''ב ע'' ערדף
ִטים ְו)שמות כה(, ָּפַתח ְוָאַמר ְלָחן ֲעֵצי ׁשִ יָת ׁשֻ א ֲחִזי. 'גֹוּ ְוָעׂשִ ִמְנָהִגין ָטִבין , ּתָ

א ִפיָרן ֲהוֹו ַנֲהֵגי ָמאֵרי ִדְסעוָדָתא ְדַמְלּכָ ְּוׁשַ ּ ּ א, ּ ֵני ָפתֹוָרה ְדַמְלּכָ ְּלַאֲחָזָאה ְדִאיּנון ִמּבְ ּ ּּ .
ֵני ְסעוָדָתא, )חדא(ַחד  ִזְמָנא ְדֵייַעלון , ַּרְבְרָבא ִמּבְ ּ ִלְסעוָדָתא )דייעול(ָּנִטיל ְידֹוי ּבְ

ֹראׁש, ָהֵסבְל דֹול ֵמֵסב ּבָ חֹוֵתיה, ּגָ ְנָייָנא ּתְ ְנָייָנא, ּּתִ חֹות ּתִ ְּוִאֵלין . ּוְתִליָתָאה ּתְ
ַלת ֲאָבָהן, ִּמטֹות' ִּאְתְקִריאו ג ְרֵאִלים) א''ב ע''דף ער(ְוָלֳקֵבל , ָלֳקֵבל ּתְ . ּּכֲֹהִנים ְלִוִים ְוִיׂשְ
אן ְוֵאיָלך   .ל ַהּקֹוֵדם ָזָכהֶּאָלא ּכָ, ֵלית לֹון ֵסֶדר, ְִמּכָ

ְנָייָנא ִית ּבֹוֵצַע, ּתִ ַעל ַהּבַ ַעִין ָיָפה, ּבַ ִיְבַצע ּבְ ֵדי ׁשֶ ְרָכָתא. ּכְ ִלים ּבִ ּוְלָבַתר , ּוַמׁשְ
ָנן ְדַמְתִניִתין. ּבֹוֵצַע ְּואֹוְקמוָה ַרּבָ ִאין ִלְטעֹום, ּ ין ַרׁשָ ְּדֵאין ַהְמסוּבִ ִיְטעֹום , ּ ַעד ׁשֶ

ָבֵרך אי ִלְטעֹוםְוֵלית ַהּב. ְַהּמְ ין, ֹוֵצַע ַרׁשָ ִיְכֶלה ָאֵמן ִמִפי ַהְמסוּבִ ַּעד ׁשֶ ּ ְּוִאם ְרעוֵתיה . ּ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגלו, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]114דף [ -ָתא ּבְ

בֹוד יֵדיה, ְּלַחֵלק ּכָ ָּהְרׁשות ּבִ ְְדאֹוֵרַח ְמָבֵרך, ְּועֹוד אֹוְקמוָה. ּ ִגין ִדיָבֵרך ְלַבַעל , ּ ְּבְ ּ
ִית   .ַהּבַ

ִית ּבֹוֵצַע, ְוֹאַרח ָרָזא ַעל ַהּבַ ָּדא ַעּמוָד, ּבַ ְּדִאיהו ַקו ָהֶאְמָצִעי, ּא ְדֶאְמָצִעיָתאּ ּ .
רֹות ּכָ ֵני ּכִ ת ָצִריך ִלְבצֹוַע ִמּשְׁ ּבָ ְוְבׁשַ ְּדִאיּנון ה, ּ ִית. 'ה' ּ ַעל ַהּבַ . ְּדֶאְמָצִעיָתא' ָּדא ו, ּבַ

נוָתא)וכגוונא דא ובגין דא( ַרַעְבּתָ ּ וְבִגין ְדָלא ְלִאְתֲחָזָאה ּכְ ּ ה ְל, ּ ָכל ַחד ְוַחד ָּיִכיל ְלִמְבַצע ּבָ
יָצה ּבֵ יָצה. ּכַ ּבֵ א. 'ְוי' י. ַמאי ּכַ ָמא ַקִדיׁשָ ִּאיּנון ְנקוִדין ִדׁשְ ּ ּ ַכַזִית, ּ ִּאְתְקֵרי ִפרוֵרי ּבְ ּ ּ .

ְּוִאֵלין ָלֳקֵבל ִטִפין ְדֶזַרע ּ הֹון, ּ ּוַמאן ִדְמַזְלֵזל ּבְ ֲאָתר ְדָלא ִאְצְטִריך, ּ ְְוָזִריק לֹון ּבַ ּ ,
ֲּעִניוָתא ָקא ָרִדיף ְתֵריהּ ּ נֹוֵדד הוא )איוב טו(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְוָאִזיל ָנע ָוָנד, ּ ֲאּבַ

ַּלֶלֶחם ַאֵיה ַח ַאֵיה ַמאן ִדְמַרֵחם ָעֵליה, ְּוֵלית ֶלֶחם ֶאָלא ּתֹוָרה. ּ ְּוהוא צוֹוֵ ּ ח, ּּ ּכַ   .ְוָלא ִיׁשְ
ַכַזִית ּוִפרוִרים ּבְ ּ ַצִדיק, ּ ִּאיּנון ּבְ ִתיׁש ּכְ, ּ ְּדִאיהו ּכַ ִּתיׁשו ֵמִאיּנון ֵזיִתיםּ , ְְואֹוֵרַח ְמָבֵרך. ּ

אֹור ֹנַגה)משלי ד( ּ ְוֹאַרח ַצִדיִקים ּכְ ָרכֹות ְלֹראׁש ַצִדיק ַחי ָעְלִמין)משלי י(. ּ ּוְבִגין ָדא , ּ ּבְ ּ
  .ְאֹוֵרַח ְמָבֵרך

יה, ַּאְדָהִכי א ָאָתא ְלַגּבֵ ָּהא ּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ּ יֹוָמא ַחד , ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא, ְוָאַמר. ּ
ן ַינוָקא ֲחָדא, ֲּאִזיְלָנא ֲאָנא ְוַחְבַרָייא ְלַאְכַסְנָיא ֲחָדא ּמָ א . ַּוֲהָוה ּתַ ָקם ְוָתִקין ָלן ְמַנְרּתָ

ְרֵמיה ּוָפתֹוָרא ִאיהו ִמּגַ ּ ִנין, ּ ִרין ׁשְ ִאלו ֲהָוה ֵמֶעׂשְ ּּכְ ִנין, ּ ן ָחֵמׁש ׁשְ . ְּוָלא ֲהָוה ֶאָלא ִמּבֶ
הְּוָתִקין ָפתֹוָרא ִמ ּתֶ ל ִמיֵני ַמֲאָכל וִמׁשְ ִית ּבֹוֵצַע , ָאַמר. ּּכָ ָנן ְדַבַעל ַהּבַ ָּהא אֹוְקמוָה ַרּבָ ּ

י ָוִאיָרא )איוב לב(ֲאָבל , ְְואֹוֵרַח ְמָבֵרך ן ָזַחְלּתִ ים ַעל ּכֵ יׁשִ ם ְיׁשִ ּ ָצִעיר ֲאִני ְלָיִמים ְוַאּתֶ
ֵּמַחוֹות ֵדִעי ֶאְתֶכם ם. ּ ַּעד ְדֶאטֹול ְרׁשות ִמּכֶ ּ ִרי ַמְלָאָכא ַדְיָי, ָּאַמר ֵליה. ּ   .'ֵּאיָמא ּבְ

ָלא ְקָרָבא, ָאַמר ָלן ְפנוֵקי ּבְ ִעיתון ֶלֶחם ּתַ ַּאּתון ּבָ ּ ְקָרָבא, ּ ְּדָהִכי . אֹו ֶלֶחם ּבִ
ָנן ְדַמְתִניִתין ּאֹוְקמוָה ַרּבָ ַעת ִמְלָחָמה, ּ ַעת ֲאִכיָלה ׁשְ ִעיתו ְלֶמֱהֵוי ְקָרָבא . ׁשְ ְּוִאי ּבָ

ֶּאָלא ַמאן ְדָנַצח ְקָרָבא,  ֵלית ַחד ָאִכיל,ָּעֵליה ִּאיהו ָאִכיל ובֹוֵצַע ְלֻכְלהו, ּ ּ ָּאְמרו . ּּ
ֵּליה ַחְבַרָייא ִרי ַאְנּתְ ְזֵעיר, ּ א, ּבְ ַחְרּבָ ְבִרין ַרְבְרִבין ּבְ , ְַוֲעַדִיין ָלא ַיְדַעת ֵאיך ְמִגיֵחי ּגַ

א ִנְענוָע ְדַחְרּבָ ּּבְ רֹוְמָחא. ּ ּתָ, ּבְ ַקׁשְ א, אּבְ ּתָ ִגיִרין ְדַקׁשְ ִקיְרָטא, ּּבְ ַאְבִנין ְדִקיְרָטא, ּבְ   .ּּבְ
ַח)מלכים א כ(, ָּאַמר ְלהו ְמַפּתֵ ַמע . ּ ַאל ִיְתַהֵלל חֹוֵגר ּכִ ְקִריַאת ׁשְ ְּדָהא ַוַדאי ּבְ ּ

ַמע ַעל ִמָטתֹו, ּאֹוְקמוָה ל ַהּקֹוֵרא ְקִריַאת ׁשְ ִאילו אֹוֵחז ֶחֶרב ִפיִפיֹות, ּּכָ ּּכְ ּ ּ יבִּד, ּ , ְכּתִ
ָיָדם)תהלים קמט( ְגרֹוָנם ְוֶחֶרב ִפיִפיֹות ּבְ ּ רֹוְממֹות ֵאל ּבִ א. ּ ְּוִנְענוָעא ְדַחְרּבָ ְָצִריך , ּ

ית ִסְטִרין ָמה ְדאוְקמוָה, ְּלַנְעְנָעא ֵליה ְלׁשִ ּּכְ ּ ַמִים ְוַעל , ּ ְמִליכוהו ַעל ַהּשָׁ ּתַ ֵדי ׁשֶ ּּכְ ּ
ֵרי ִפיֹות, ה''ה. ֹראׁש ַהֶחֶרב', י. ּּגוף ַהֶחֶרב', ָדא וְו. ּרוחֹות ָהעֹוָלם' ְוַעל ד, ָהָאֶרץ ּּתְ ּ .

א ָקא ְדַחְרּבָ   .ֲאֹדָני, ַּנְרּתְ
ַמע''רמ, ּרוְמָחא ְקִריַאת ׁשְ יִבין ְדִיחוָדא, ח ּבְ ית ּתֵ ִּעם ׁשִ ן ִעם ''ָמֵג. ח''ָהא רֹוַמ, ּ

א ין ְדג, ַחְרּבָ ׁשִ ּמָ ְבִריֵאל נוִריֵאל ׁשַ ִּמיָכֵאל ּגַ ים. ןֲאָבָה' ּ ת ְדָזִריק ִחּצִ ְוָכל ֶזַרע , ֶּקׁשֶ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]115דף [ -ּ

ֵחץ ֵאינֹו מֹוִליד ַמע, ִקיְרָטא. ְּדֵאינֹו יֹוֶרה ּכַ דברים (, ֲּאָבִנין ְדִקיְרָטא' ה. ָּדא ְקִריַאת ׁשְ

ָרֵאל ְיָי)ו ַמע ִיׂשְ ְבַלְייהו. 'ֱּאֹלֵהינו ְיָי'  ׁשְ ה ַחלוֵק)שמואל א יז(, ָּלּקֳ ח ָדִוד ֲחִמּשָׁ ּ ַוִיּקַ ּּ י ּ
ַחל ִקיְרָטא. ֲאָבִנים ִמן ַהּנַ ֵוי ְלהֹון ּבְ ָפה, ְּוַכד ׁשַ א, ְּדִאיִהי ׂשָ ִכיְנּתָ ִּאְתָעִבידו , ְוִאיִהי ׁשְ

ְלהו ה ַּחד ּכֻ ָאה', ּ ּתָ   .ְוָקִטיל ִלְפִלׁשְ
ַען ָזִריְקָנא ַהאי ַאְבָנא ְלָסָמֵאל ְּדִאיהו ֶאֶבן ָמצֹור, ְוַעד ּכְ ְּוָהַרְסָנא ָמצֹור ִדיֵליה, ּ ּ ,

א ַפְלָנא ֵליה ְלַתּתָ ְּוַאׁשְ ּוְבִגין ָדא ֲאֵמיָנא ְלכֹון. ּ ַח, ּ ְמַפּתֵ ַען . ַּאל ִיְתַהֵלל חֹוֵגר ּכִ ּכְ
ֵרר ְלכֹון ַסְייִפין, ִיְתּבָ ְבִרין ַרְבְרִבין ּבְ ְַדֲאָנא ְיַדְעָנא ֵאיך ַמִגיִחין ּגֻ רוְמָחא, ּ א, ּּבְ ּתָ ַקׁשְ , ּבְ

ִקיְרָטא ַווְהָנא ְוָלא. ּבְ יהּּתַ ּ ָיִכיְלָנא ְלַמְלָלא ַקּמֵ ָנן, ּ ָּאְמרו ֵליה ַרּבָ ַען ֶנֱחֵזי ַמאן ְיֵהא , ּ ּכְ
ְּדִאיהו ֶלֶחם ַהּמֹוִציא, ָמְרָווח ַנֲהָמא ּ.  

רוָמה ַלְיָי)במדבר טו(, ָּפַתח ְוָאַמר ִרימו ּתְ ֲאָכְלֶכם ִמֶלֶחם ָהָאֶרץ ּתָ ּ ְוָהָיה ּבַ ּ ַמאי . 'ּ א ''נ(ּבְ

א ַאְתִריָמת ׁשְ)בהאי ְּדאֹוִקימו ָעָלה ָמאֵרי ַמְתִניִתין, ְּדַהּמֹוִציא' ְּדִאיִהי ה, ִכיְנּתָ ּ ל , ּ ּכָ
ה, ַהּבֹוֵצַע ָּצִריך ְלַדְקֵדק ּבְ ָנן ְדַמְתִניִתין. 'ְ ֶּאָלא ַוַדאי ָהא אֹוְקמוָה ַרּבָ ּ ּ מֹוץ ְוֶתֶבן , ּ

ר ֲעׂשֵ ְּפטוִרין ִמן ַהּמַ מֹוץ ְוֶתֶבן. ּ ְּוֵלית ָלה ְרׁשו , ֵּבית ֲאסוִריןִאיִהי ּבְ, ְוַכד ִהיא ּבְ ּ
י מ ה ַמ', ְלָאָרָמא ְלַגּבֵ ד ִעּמָ רוָמה. ה''ְּלֶמְעּבַ ְּוַהאי ִאיהו ּתְ י ' ּה ְדִאיִהי ה''ּתֹוָר, ּ ּחוָמׁשֵ

ְּדָבה , ּתֹוָרה ִעים יֹום ְוגֹו)שמות כד(ּ ָהר ַאְרּבָ ה ּבָ   .' ַוְיִהי ֹמׁשֶ

  ב''ב ע'' ערדף
ּוְבמֹוץ ְוֶתֶבן ְדִחָט ּ ָנן, הּ ָּעֵליה אוְקמוָה ַרּבָ ּ ָאַכל ָאָדם ָהִראׁשֹון )ב''ח ע''קפ(, ּ  ִאיָלן ׁשֶ

ְּדִאיהו מֹוץ ְוֶתֶבן, ט''ָקִריב ח. ִּחָטה ֲהָוה יה י. 'ְלָאת ה, ּ ִליק ִמּנֵ ְּדִאיהו ִעׂשור ', ְּוִאְסּתְ ּ ּ
ִּדיָלה מֹוץ ְוֶתֶבן . ּ ד ִאיהו ּבְ ּוְבִגין ָדא ּכַ ּ ְּדִאיּנון ָל, )שלה(ּ ָּפטור ִמן , ֳּקֵבל ָעְרָלה וְפִריָעהּ

ר ֲעׂשֵ ָאת ה', ְּוֵלית ְרׁשו ְלָאת י. ַהּמַ ָרא ּבְ ה', ְלַחּבְ ְּדִאיּנון ִאיׁש ְוִאּשָׁ ּוְבִגין ָדא. ּ ל , ּ ּכָ
ה) ב''ב ע''דף ער(ְַהּבֹוֵצַע ָצִריך  ְּלַדְקֵדק ּבָ ְּוָצִריך ְלִמְבַצע ֵמֲאָתר ְדִבׁשולֹו ָיֶפה. ּ ּ ִגין , ְ ּבְ

ֶמר ְפִריְּד ִּבׁשול ִאיהו ּגֶ ּ   .'ְוָדא ו, ּ

 
  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגלו, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]116דף [ -ָתא ּבְ

 ] בשנה340יום [סדר הלימוד ליום טו אלול 
ְסעוָדָתא ד ּבִ ָרה ְדָבִרים ָצִריך ָאָדם ְלֶמְעּבַ ַּוֲעׂשָ ָנא . ְּנִטיַלת ָיַדִים, ַחד. ְּ ְנָייָנא ְלַתּקְ ּתִ

ת ּבָ רֹות ְלׁשַ ּכָ י ּכִ ּתֵ ִליָתָאה. ׁשְ ַלת ְסעו, ּתְ . ּוְלאֹוָסָפא ֵמחֹול ַעל ַהּקֶֹדׁש, ָדִתיןְּלֵמיַכל ּתְ
ָרָגא, ְרִביָעָאה ׁשְ ָמה ְדאוְקמוָה. ְּלַאְנָהָרא ָפתֹוָרא ּבִ ּּכְ ּ פֹון, ּ ּצָ ְלָחן ּבַ ָדרֹום, ׁשֻ . ּוְמנֹוָרה ּבַ

ה ָמה ְדאֹוְקמוָה ֵהֵסּבו ֶאָחד ְמָבֵרך ְלֻכָלם, ְְוָצִריך ֲהֵסּבָ ּּכְ ְ ּ ּ ּ.  
ת ּבָ ָכל ִמלֹו, ּוְבׁשַ ַמֲאָכָליו, ְָצִריך ְלִאּתֹוְסָפא ֵמחֹול ַעל ַהּקֶֹדׁש, יּּבְ ין ּבְ יו, ּבֵ ּתָ , ּוִמׁשְ

ְלבוׁשֹוי ין ּבִ ֵתיה, ּּבֵ ֲהֵסּבַ ין ּבַ ִפיָרא. ּּבֵ ה ׁשַ ָנא ֵליה ֵמִסּבָ ְּדָצִריך ְלַתּקְ ּ ּ ִרים , ְּ ה ּכָ ַכּמָ ּבְ
ָמן ֵביֵתיה, ּוְכָסתֹות ְמֻרּקְ ל ְדִאית ּבְ ִּמּכָ ַמאן ְד, ּ ין חוָפה ְלַכָלהּּכְ ַּתּקִ ּ ָתא ִאיִהי . ּ ּבְ ְּדׁשַ

ָתא ָלה, ַמְלּכְ ת ְלַאְקְדמוִתי . ְּוִאיִהי ּכַ ּבָ ּוְבִגין ָדא ֲהוֹו ַנְפֵקי ָמאֵרי ַמְתִניִתין ֶעֶרב ׁשַ ּ ּ ּ
ָלה, ְלָאְרָחא ָלה ּבִֹאי ּכַ ַּוֲהוו ַאְמֵרי ּבִֹאי ּכַ ּ יָרה ְוֶחְדָוה ְל. ּ ָעָרא ׁשִ ָפתֹוָרה ּוְצִריִכין ְלַאּתְ
ה   .ְּלַגּבָ

ֶּאָלא ְדִאית ָרָזא ָאֳחָרא, ְוֹלא עֹוד ה. ּ ִביְרּתָ ָלא ּגְ ַגְווָנא ְדָצִריך ְלַקּבְ ּּכְ ה , ְּ ַכּמָ ּבְ
ת ּבָ ׁשַ ין ּבְ ָרּגִ ה ִעּנוִגין, ְּנהֹוִרין ִדׁשְ ּוְבַכּמָ ִפיִרין, ּ ין ׁשַ ּוְלבוׁשִ ּ ָנא, ּ ה , ּוֵביָתא ְמֻתּקְ ַכּמָ ּבְ

ָּמאֵני ְדִתּקוָנ ה ָיָפה ְלָכל ַחד ְוַחד, אּ ֲהֵסּבָ ּוְבַהאי ֶחְדָוה ְוִתּקוָנא. ּּבַ ָאַרת , ּ ּתְ ְרִמין ְדִאׁשְ ּּגַ
א ַבֲחׁשֹוָכא יׁשָ ְפָחה ּבִ ַרֲעבֹון, ׁשִ ִבְכָיה, ּבְ ֶהְסֵפד, ּבְ א. ּּבְ ַאְרַמְלּתָ ין אוָכִמין ּכְ ְלבוׁשִ ּּבִ ְּדִאי . ּ

  .ַחֵרָבה זֹו, ְמֵלָאה זֹו
אַמְטר, ֵיֶצר טֹוב ת. ֹּוִניָתא ַקִדיׁשָ ּבָ ׁשַ א ּבְ ַּמְלכות ַהּקֶֹדׁש ְדַנְחּתָ ר . ּ ִליָלא ֵמֶעׂשֶ ּכְ

ֵאיָנן ִנְמָחִקין. ְסִפיָרן ָמָהן ׁשֶ ַבע ׁשְ ׁשֶ בֹות ְדֵחיָוון. ְּמַעְטָרא ּבְ ה ַמְרּכְ ַכּמָ ה ַחָייִלין . ּּבְ ּוְבַכּמָ ּ
ְרָיין ה ַמ. ּוַמׁשְ ַכּמָ א ָנִפיק ָלֳקְבָלא ּבְ ְרָייןּוַמְלּכָ א . ׁשִ יׁשָ ְפָחה ּבִ ֲאַרת ֵיֶצר ָהָרע ׁשִ ּתָ ְוִאׁשְ
ֲחׁשֹוָכא בֹות, ּבַ ָלא ֶמְרּכָ ְעָלה ּבְ ֹלא ּבַ א ּבְ ַאְרַמְלּתָ   .ּּכְ

ַמר ָעַלְייהו ְּוִאֵלין ְדִאּתְ ּ ר ֹלא , ּ ַמִים ְוַלַמָזלֹות ֲאׁשֶ ִחין ְוַלְמַקְטִרין ִלְמֶלֶכת ַהּשָׁ ַּלְמַזּבְ
ּהוא פוְל, ִּצִויִתי אּּ יׁשָ ְפָחה ּבִ תֹות ְוַעְרֵבי ֵליֵלי ְרִביִעיֹות, ָּחָנא ְדׁשִ ּבָ ַעְרֵבי ׁשַ ְלֵטי ּבְ ְּדׁשַ ּ .

ַּמה ֲהוֹו ִאֵלין ַעְבִדין ין אוָכִמין. ּ ֲּהוֹו ַנְטִלין ְלבוׁשִ ָכאן ְנהֹוִרין, ּ ְּוַעְבִדין ֶהְסְפָדא , ְוַחׁשְ
ֲהָד ָפא ּבַ ּתְ ּתַ ֵדי ְלִאׁשְ תֹות ּכְ ּבָ ֵליֵלי ׁשַ ְרָיאּבְ ָמה ְדִאיִהי ׁשַ ּה ּכְ י , ּ ת )קהלת ז(ּכִ ם ֶזה ְלעוּמַ ּ ּגַ

ה ָהֱאֹלִהים   .ֶזה ָעׂשָ
ָרֵאל ַתר ְדָחאבו ִיׂשְ ּּבָ א, ּ י ַמְקְדׁשָ א, ְּוִאְתָחַרב ּבֵ א ַקִדיׁשָ א ִאיּמָ ִכיְנּתָ ׁשְ ַמר ּבִ , ִּאּתְ

ַאְל)איכה א( ִתי ָעם ָהְיָתה ּכְ ָבה ָבָדד ָהִעיר ַרּבָ ָאב , ָמָנה ֵאיָכה ָיׁשְ ָעה ּבְ ׁשְ ֵליל ּתִ ין ּבְ ּוְמַכּבִ
ָרִגין א, ְּוַעְבִדין ֶהְסֵפד, ְּנהֹוִרין וׁשְ ִכיְנּתָ דֹוֲחָקא ִדׁשְ ָפא ּבְ ּתְ ּתַ ֲאֵבִלים ְלִאׁשְ . ְּוַיְתִבין ּכַ

ִבירו ל ַההוא ּתְ ְרמו ָלה ּכָ ִגין ְדִאיּנון ּגַ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]117דף [ -ּ

ָאה ּּכֹוס ְדַוְיֻכלו, ֲחִמׁשָ יָת. ּּ ּתִ ְּלֶמֱהֵוי ַעל ָפתֹוָרא ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא, ָאהׁשְ ּ ִביָעָאה. ּ , ׁשְ
ִגין ַדֲעִנִיים ֵייתון ַעל ָפתֹוֵריה, ְּלַאְרָכָאה ַעל ָפתֹוָרא ּּבְ ּ ּּ ִמיָנָאה. ּ ַמִים , ּתְ ְנִטיַלת ָיַדִים ּבְ

יָעָאה. ַאֲחרֹוִנים ׁשִ זֹון, ּתְ ת ַהּמָ ְרּכַ יָרָאה. ּבִ ְּוָצִריך ְלַאְחְזָרא ָעַלְייהו. ּּכֹוס ִדְבָרָכה, ֲעׁשִ ְ ,
א ָרָזא ַקִדיׁשָ ָנא לֹון ּבְ ּוְלַתּקְ ר ְסִפיָראן, ּ לוָלה ֵמֶעׂשֶ ְּדִאיִהי ּכְ א , ּ ְּוִאיהו ָפתֹוָרא ְדקוְדׁשָ ּ ּּ

ִריך הוא ּּבְ ְטָרא ִדְגבוָרה, ְ ִּמּסִ ָנן. ּ ך אֹוְקמוָה ַרּבָ ּוְבִגין ּכַ פֹון, ְּ ּצָ ְלָחן ּבַ   .ׁשֻ
,  ְנִטיַלת ָיַדִים)דברים של שולחן שבת' כוונת י. א''ה ע''ברעיא מהימנא פרשת פנחס רמעיין לעיל (ַחד 

ָנן ְדַמְתִניִתין ְּדָהִכי אֹוְקמוָה ַרּבָ ּ ָרָכה, ּ ָּיַדִים ְמזוֲהמֹות ְפסולֹות ַלּבְ ִניֹות , ּּ ִגין ְדִאיּנון ׁשְ ּּבְ ּ
ַּלטוְמָאה ְּדִאיהו ַאב ַהטוְמָאה, ּ ּ ּ ְּדִאיהו ִראׁשֹו. ּ ד ִאיּנון ְמֻסֲאבֹותּ ְּוַכד ִאיּנון , ּן ּכַ

ָרָכה ִניֹות ַלּבְ ְרָיא ֶאָלא ַעל ַטֲהָרה. ְּטהֹורֹות ִאיּנון ׁשְ ִּדְבָרָכה ָלא ׁשַ ֲהָנא ְדִאיהו ִאיׁש . ּ ּּכַ ּ
ְרָכָתא, ִאיׁש ֶחֶסד, ָטהֹור ְרָיא ָעֵליה ּבִ ֶמן ַהטֹוב )תהלים קלג(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּׁשַ ּשֶׁ ּ ּכַ

ּוְבִגין ָדא. 'ַעל ָהֹראׁש ְוגֹו ָניו ֵלאֹמר ּכֹה ְתָבַרכו ֶאת )במדבר ו(, ּ ר ֶאל ַאֲהֹרן ְוֶאל ּבָ ּ ַדּבֵ ּ
ָרֵאל ְוגֹו ֵני ִיׂשְ ָבֵרך, ְּואֹוְקמוָה. 'ּבְ ל ּכֵֹהן ַהּמְ ֵרך, ְּכָ ֵאינֹו ְמָבֵרך. ְִמְתּבָ ֵרך, ְְוׁשֶ . ְֵאין ִמְתּבָ

ָרָכה, ְּואֹוְקמוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין ֵמיה ּבְ ָרה וַמְלכות ָלאו ׁשְ ה ַאְזּכָ ֵאין ּבָ ָרָכה ׁשֶ ל ּבְ ּּכָ ּ ּ ּ .
  .ַּמְלכות ֲאֹדָני

ְּנִטיַלת ָיַדִים ָצִריך ִליטֹול לֹון ַעד ִפְרָקא, ְועֹוד ְּדָגְזרו ָעֵליה י, ְ ּ ַההוא , ּד ִפְרִקין''ּ ּּבְ
ְרָיא ַיד ְיָי ֲעָתא ׁשַ ַיד ְּוִאיִהי ַיד ִדְבָרָכ, ָּעֵליה' ׁשַ ְטָרא ְדֶחֶסד ְדֵביה ָחְכָמה ּבְ ּה ִמּסִ ּ ּ

ה. ְּיִמיֵניה ְּוִאיִהי ַיד ִדְקדוּשָׁ ְטָרא ִדְגבוָרה, ּ ִּמּסִ ִדיָנא, ּ ְרָייא ּבְ  ְוִאיִהי )א וידא דשמאלא''נ(. ְוׁשַ
ַּיד ְדִיחוָדא ְטָרא ְדִתְפֶאֶרת, ּ י, ִּמּסִ ְרָיא ּבְ ּד ִפְרִקין ְדגוָפא''ְּדׁשַ ּ ְּדִאיּנון , ּ ר ּ ֵנים ָעׂשָ ׁשְ

ְתֵרין ְדרֹוִעין ִּפְרִקין ּבִ גוָפא וְבִרית. ּוְתֵרין ׁשֹוִקין, ּ ּוְתֵרין ּבְ ּ ּ.  
ֵאר ''ֶָרְכך ָי''ָּרמוז ְיָב, ד''י, ד''ד י''ִמן י, י''יי, ב''ִּאיהו מ, ד''ּוְתַלת ִזְמִנין י

א''ִי ֲאֹדָנִאיּנ, ד''ד י''ד י''ִמי' ד' ד' ד. ה''ה הוי''ה הוי''ִמן הוי, ּשָׂ י ''ּון ְרִמיִזין ּבַ
ִביא ָעַלְייהו. י''י ֲאֹדָנ''ֲאֹדָנ ה' ֵהיַכל ְיָי' ֵהיַכל ְיָי'  ֵהיַכל ְיָי)ירמיה ז(, ְּוָאַמר ַהּנָ ְוַהאי . ֵהּמָ

ְתְקָנת ַיד ְדִאּתָ   .ְּנִטיָלא ּבְ

  א''ג ע'' רעדף
ְּדִאיּנון ְיָי, ַּאְנֵפי ֵחיָון' ְוָכל ְסָטר ִמג ְדֵפי ֵחיָוןּו. 'ְיָי' ְיָי' ּ ַלת ּגַ ְּדִאיּנון ד, ִּמּתְ ', ד' ד' ּ

ְלהו ָצִריך ְלֶמֱהֵוי ִמּכַֹח  ְּכֻ ּ ּּכַֹח ִדיֵליה. א''ו ֵה''א ָוא''ד ֵה''ְּוִאיהו יֹו. ָאָדם) א''ג ע''דף רע(ּ ּ ,
א ּוַמְטרֹוִניָתא ָל. ף''א ָאֶל''ֵה, ו''ף ָוא''ו ָאֶל''ָוא, ף''א ָאֶל''ֵה, ת''ּו ָדֶל''ד ָוא''יֹו

ֹכַח ִדיֵליה ְרָיא ּבְ ּׁשַ ָען, ּ ִפְרִקין ְדֶאְצּבְ ְייהו זוֲהָמא, ּּבְ ַּעד ְדִאְתֲעָבר ִמּנַ ּ א , ּ יׁשָ ְפָחה ּבִ ׁשִ
ְּפסוָלה ִּאְנּתו ְדָפסול, ּ ּ ּוְבִגין ָדא אֹוְקמוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין. ּ ּ ָּיַדִים ְמזוֲהמֹות ְפסולֹות , ּ ּּ
ָרָכה   .ַלּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגלו, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]118דף [ -ָתא ּבְ

ן ַיד ְיָי, ָאה ַידְּוִאיּנון ַמִים ְלַדּכְ ּמָ ְרָייא ּתַ ָּדא ַמִים ְדאֹוַרְייָתא', ַיד ְיָי. 'ְּדׁשַ י . ּ ְּדַעּמֵ
ֶרץ יֵדיהֹון, ַמה מֹוִעיל לֹון ְטִביָלה, ָּהָאֶרץ ִאיּנון ׁשֶ א ּבִ יׁשָ ְפָחה ּבִ ֶרץ ׁשִ ֶגֶזל , ְוַהּשֶׁ ּבְ

א ּבְ. ְּדִביֵדיהֹון אן ְדַגְזִלין ְלקוְדׁשָ ֶגֶזל ְדִבְרּכָ ּּבְ ּ ִּריך הואּ ְוָלא ַיְדֵעי , ְּדָלא ַיְדֵעי ְלָבְרָכא, ְ
ָרָכה ּוַמאי ִאיִהי זוֲהָמא, ַמאי ִאיִהי ּבְ ּ.  

הֹון ְמעו ִמִלין ִאֵלין ַחְבַרָייא ַוֲאָנא ִעּמְ ּשָׁ ׁשֶ ִּמַיד ּכְ ּּ ּ ִלים , ּ ל ְדַיׁשְ ָּלא ָיִכיְלָנא ְלִמְסּבַ
ָרה ִמִלין ִדְבָרָכה ַּעׂשְ ַטְחָנא , ּ ּתְ יהְוִאׁשְ ר ָנׁש ְדֵייָמא ִמִלין ִאֵלין. ְּלַגּבֵ ּוְבַוַדאי ֵלית ּבַ ּ ּ ּ ּ ,

ַגְווָנא ְדד. ֶּאָלא ַאְנּתְ ְּדַאְנּתְ הוא ּכְ ּ ן ֵעֶדן' ּ הֹון . ְּמִחיצֹות ְדּגַ ר ָנׁש ָעאל ּבְ א דכד ''נ(ְּדּבַ

ת ְינוִקין)אנת ְמִחיּצַ ינֹוק, ּ ּבִ ּוִבְמִחיַצת . ְתָעִביד ַנַערְוִא, ּוִבְמִחיַצת ְנָעִרים. ְוִאְתָעִביד ּתִ
חוִרים חור, ּּבַ ַמר ָעָלך. ְוִאְתָעִביד ָזֵקן, ּוִבְמִחיַצת ְזֵקִנים. ְּוִאְתָעִביד ּבָ ך ִאּתְ ִגין ּכָ ְוּבְ ְ ּ ,

ְבּתֹו 'ִמְמכֹון  ')תהלים לג( ל יֹוְשֵבי ָהָאֶרץ'ׁשִ יַח ֶאל ּכָ ּגִ ַמר ָעָלך. ִהׁשְ ְְוַאְנּתְ הוא ְדִאּתְ ּ ּ ,
ר)בראשית ו( ׂשָ ם הוא ּבָ ּגַ ׁשַ ָדָרא ְדדֹור ַהְפָלָגה ֲהֵוית, ּ ּבְ ִגְלּגוָלא. ּּבְ ּוְבָכל ָדָרא ְוָדָרא ּבְ ּ ּ .

ְווִנין ה ּגַ ל ְדִמְתַהֵפך ְלַכּמָ ַגְלּגַ ְּכְ ּ יה אֹוַרְייָתא ַעל , ְוָלא ִנְגֵלת. ּ ָדָרא ְדִאְתְייִהיב ּבֵ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ
  .ְָיָדך

ת ֵמָעְל ִניׁשַ ִּמַיד ְדִאְתּכְ ָכל ָדָרא ְוָדָרא, ָמאּ א ְדָנִהיר ּבְ ְמׁשָ ׁשִ ַּאְנּתְ הוא ּכְ ּ ְּדַכד , ּ
ֵליְלָיא א ּבְ ְמׁשָ ַנׁש ׁשִ ִסיֲהָרא, ִאְתּכְ ין ִרּבֹוא ּכָֹכַבָיא, ָנִהיר ּבְ ּתִ , )אנת(ָהִכי ַאּתְ . ּוְבׁשִ

ָכל ָדָרא ְוָדָרא ין ִרּבֹוא ּבְ ּתִ ׁשִ ְּדַאְנּתְ ָנִהיר ּבְ ְּוַהאי ִאיהו ְד. ּ  )קהלת א(, ָקא ָרַמז ֹקֶהֶלתּ
א ְדֹור הֹוֵלך ְודֹור ּבָ ָנן. ּ ים ִרּבֹוא, ְּואֹוְקמוָה ַרּבָ ׁשִ ֵּאין דֹור ָפחות ִמּשִׁ ְּועֹוד אוְקמוָה. ּּ ּ ,

א ּבָ הֹוֵלך הוא ׁשֶ ַּהדֹור ׁשֶ ִיְהֶיה)שם(ְּלַקֵיים , ְּ ָהָיה הוא ׁשֶ ּ ַמה ׁשֶ אן ְוֵאיָלך. ּ ִלים , ְִמּכָ ַאׁשְ
ָרה ְד ְלָייאַּעׂשְ ִאְתּגַ ָאה , ָאַמר ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא. ָּבִרים ְדָפתֹוָרא ּבְ א ַזּכָ ּּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ּ

ְחוָלָקך ֵלי ָלך, ּ ִריך הוא ּגַ א ּבְ ְְדקוְדׁשָ ְּ ּ ּ ֵלי ְלָכל ָנִביא ְוחֹוֶזה, ּ ַּמה ְדָלא ּגַ ְוָלא ְלַמאן , ּ
  .ּוְלַמאן

ְנָייָנא רֹות, ּתִ ּכָ ֵני ּכִ תְלִמְבַצע ַעל ׁשְ ּבָ ׁשַ ְתֵרי לוֵחי אֹוַרְייָתא,  ּבְ ְּדִאיּנון ְרִמיִזין ּבִ ּ ּ ,
ת זוגֹות ּבָ ׁשַ ְּדִאְתְייִהיבו ּבְ ּ ִליָתָאה ַנְחּתו. ּ ִּדְביֹוָמא ּתְ ֵרי ִזְמֵני טֹוב, ּ ְּדֵביה ּתְ ת , ּ ּבָ ּוְבׁשַ

ֵרין נוְקִבין ִלְתֵרין ָטִבין, ִאְתְייִהיַבת ב ְדאֹוְקמוָה . ּּתְ ְּוַאף ַעל ּגַ ִדים ְמֻמִנן ַעל ּ ְּדׁשֵ
יִצים, ּזוגֹות ֵני ּבֵ ָמה ְדאֹוְקמוָה ׁשְ ּּכְ ֵני ֱאגֹוִזים, ּ לוֵחי ִמְצָוה . ׁשְ יַני ׁשְ ה ִמּסִ ֲּהָלָכה ְלֹמׁשֶ

  .ֵאיָנן ִנזֹוִקין
יָמא ֵניָנן, ְוִאי ּתֵ ִני, ְוָהא ּתָ ּשֵׁ ד, ֵאין ַמְתִחיִלין ּבַ ב', ְּוֵאין ְמַסְייִמין ּבְ ְּדַהְיינו ּבְ '  ד'ּ
לוֵחי ִמְצָוה, ִעם ֶעֶרב ַרב ְּדָלא ֲהוֹו ׁשְ ַמִים, ּ ם ׁשָ ְיירו ְלׁשֵ ְּדָלא ִאְתּגָ רו , ּּ ּוְלָבַתר ְדִאְתַעּבָ ּ ּ

ִריך הוא ְלַנְטָלא , ֵמָעְלָמא א ּבְ י קוְדׁשָ ָּמּנֵ ִראׁשֹוִנים)שמות לד(ְּ ֵני לוחֹות ֲאָבִנים ּכָ , ּ ׁשְ
י ַעל ַהלוח)שם(, ְוָאַמר ּ ְוָכַתְבּתִ ר ָהיו ַעל ַהלוחֹות ְוגֹוּ ֹּות ֶאת ַהְדָבִרים ֲאׁשֶ ּ ּּ'.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]119דף [ -ּ

ת ּבָ ׁשַ רֹות ּבְ ּכָ ָנִהי, ּוְתֵרין ּכִ ְעָלה . ְרִמיִזין ִלְתֵרין יֹוִדין ְיֲאהדֹוָ ַּדֲאֹדָני ִאיִהי ְיִחיָדה ִמּבַ ּ
ית יֹוִמין ְדחֹול ׁשִ ה, ּּבְ ת ָנִחית ְלַגּבָ ּבָ ּוְבׁשַ ת. ּ ּבָ ׁשַ ּוְבִגין ָדא ּבְ ל, ּ ָמִתין ְורוִחין ּכָ ּ ִנׁשְ

ין זוגֹות ין ָנְפִקין ְוַנְחּתִ ָתא, ְּוַנְפׁשִ ּבְ יֹוָמא ְדׁשַ ִליט ּבְ ָטן ְוֵאין ַמִזיק ׁשַ ְּוֵאין ׂשָ ּ ַּוֲאִפילו . ּ ּ
ִליט ם ָלא ׁשַ יִהּנָ ת, ּּגֵ ּבָ ׁשַ ּוְבִגין ָדא. ְוָלא אֹוִקיד ּבְ ֹכל )שמות לה(, ּ ּ ֹלא ְתַבֲערו ֵאׁש ּבְ

בֹוֵתיֶכם תמֹוׁשְ ּבָ יֹום ַהּשַׁ ָנא, ְּוָדא ֵאׁש נוְכָרָאה.  ּבְ ֶּאָלא ֵאׁש ְדָקְרּבְ ה, ּ ֵּאׁש ִדְקדוּשָׁ ּ .
ְבִציָעא ִדְלהֹון ַמר ְלֵעיָלא, ְּוֵלית ְלַאְרָכָאה ּבִ ְּדָהא ִאּתְ ּ.  

ת ּבָ ׁשַ ה ְסעוָדִתין ּבְ ֹלׁשָ ִליָתָאה ְלֵמיַכל ׁשְ ָנן ְדַמְתִניִת, ּּתְ ָמה ְדאֹוְקמוָה ַרּבָ ּּכְ ּ ְּדָאַמר , יןּ
ת, ַּחד ִמיַנְייהו ּבָ ׁשַ ֹלׁש ְסעודֹות ּבְ ַבע , ְּיֵהא ֶחְלִקי ִעם ּגֹוְמֵרי ׁשָ ִלימו ִדׁשְ ְּדִאיּנון ׁשְ ּ ּ ּ

ְרָכאן ִדְצלֹוָתא ר, ּּבִ הֹון ְלֶעׂשֶ ְלָמא ּבְ  ְוָנָהר יֹוֵצא ֵמֵעֶדן )בראשית ב(, ְּוָרָזא ְדֹעֶנג. ְלַאׁשְ
ן קֹות ֶאת ַהּגָ ּן ְדָלא ְמַקֵיים לֹוןּוַמא. ְלַהׁשְ ְּוִאית ֵליה ְרׁשו ְלַקְייָמן, ּ ּ ִּאְתַהָפך ֵליה , ּ ְ ּ

ּוְבִגין ְדָלא ֵייֵתי ְלַהאי. ְלֶנַגע ָצַרַעת ִריך הוא, ּ א ּבְ ָּאַמר קוְדׁשָ ְּלוו ָעַלי ַוֲאִני פֹוֵרַע, ְּ ּ ּ ,
ג ַעל ְיָי)ישעיה נח( ְתַעּנַ   .' ָאז ּתִ

אְּלַאְנָהָרא ָפתֹוָר, ְרִביָעָאה ְמַנְרּתָ ָמה ְדאֹוְקמוָה ַקְדָמִאין. א ּבִ ּּכְ פֹון, ּ ּצָ ְלָחן ּבַ , ׁשֻ
ָדרֹום ִריך הוא ָהִכי ְצִריָכא ְלֶמהֵוי, ְמנֹוָרה ּבַ א ּבְ ְּדָפתֹוָרא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ְּ.  

ָאה ּּכֹוס ְדַוְיֻכלו, ֲחִמיׁשָ ֶחׁשבֹון ֱאֹלִהים, ס''ּכֹו. ּּ ַּוְיֻכלו ע. ּבְ ָל, ב''ּ ְּדָכִליל לֹון ּכַ ה ּ
א ְּדַהאי ּכֹוס ָמֵלא ֵייָנא ְדאֹוַרְייָתא, ַּקִדיׁשָ ית, ּּ ָּצִריך ְלַאְסֲהָדא ַעל עֹוָבָדא ִדְבֵראׁשִ ְ.  

  ב''ג ע'' רעדף
ִתיָתָאה ְּלֶמֱהֵוי ַעל ָפתֹוָרא ִדְבֵרי ּתֹוָרה, ׁשְ ְּדָהִכי אֹוְקמוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין, ּ ' ג, ּ

ְלָחן ֶאָחד ְוָלא  ָאְכלו ַעל ׁשֻ ָּאְמרו ָעָליו ִדְבֵרי ּתֹוָרה ְוכוּׁשֶ ּ ְּוָרָזא ְדִמָלה. 'ּ ִגין ְדָהא , ּ ּּבְ
פֹון ּצָ ְלָחן ּבַ ָרא ְיִמיָנא ְדִאיהו ַרֲחֵמי. ְואֹוַרְייָתא ִאְתְייִהיַבת ִמיִמיָנא, ּאֹוְקמוָה ׁשֻ ְּלַחּבְ ּ ,

ָמאָלא ְדִאיהו ִדיָנא ׂשְ ּּבִ ּ ָמאָלאָּפ, ִמיִמיָנא' ְּדאֹוַרְייָתא ִאיִהי ְיָי. ּ , תֹוָרא ֲאֹדָני ִמּשְׂ
ָרא לֹון ָמאָלא. ְְוָצִריך ְלַחּבְ ִּדְבִגין ְדָפתֹוָרא ִמּשְׂ ָנן ְדַמְתִניִתין, ּ ּאֹוְקמוָה ַרּבָ ין , ּ ָקׁשִ

ְקִריַעת ַים סוף) ב''ג ע''דף רע(ְמזֹונֹוָתיו  ל ָאָדם ּכִ ך. ּׁשֶ ְוְבִגין ּכַ ְלִמיד ָחָכם , ּ ְָצִריך ּתַ

ָנא ִעּמֵ ֵמי אֹוַרְייָתא, ּיהְלַזּמְ ִפְתּגָ ַדל ּבְ ּתְ ְּלַמאן ְדִיׁשְ ּ.  
ִביָעָאה ִגין ֲעִנִיים, ְּלַאְרָכָאה ַעל ָפתֹוָרא, ׁשְ ּוְבִגין ָדא. ּּבְ ְלָחנֹו , ּ ֲאִריך ַעל ׁשֻ ל ַהּמַ ְּכָ

נֹוָתיו ך . ַּמֲאִריִכין לֹו ָיָמיו וׁשְ ִגין ּכָ ְוּבְ ֶות)משלי י(ּ יל ִמּמָ ּצִ תְּד. ּ וְצָדָקה ּתַ ּמֵ , ָּעִני ָחׁשוב ּכַ
ְּוִאיהו ְמַחֶיה ֵליה ִריך הוא ְמַחֶיה ֵליה, ּּ א ּבְ ּאוף ָהִכי קוְדׁשָ ּ ּ ּּ ְ.  

אֹוַרח ָרָזא ְטָרא ְדָאת ד, ְועֹוד ּבְ ְּדֻכְלהו ֲעִנִיים ִמּסִ ּ ּּ ה ', ּ ַמר ּבָ ְּדִאּתְ ּ ַדלֹוִתי )תהלים קטז(ּ ּ
יַע ְְדָצִריך, ְּדֶאָחד' ְואֹות ד. ְוִלי ְיהֹוׁשִ הּ ְֲהָדא הוא ִדְכִתיב ְלַהֲאִריך ָיִמים , ּ ְלַאְרָכָאה ּבָ ּ
ּוְבִגין ָדא, ַעל ַמְמַלְכּתֹו ָּצִריך ְלַאְרָכָאה ַעל ָפתֹוָרא, ּ ִליָלא ְמד', ְּדִאיִהי ד, ְ ַרְגִלין ' ּכְ

ִגין ְיָקָרא ְדָאת ָדֶלי. ְּדָפתֹוָרא ּּבְ ָּצִריך ְלַאְרָכָאה ַעל ָפתֹוָרא, ת''ּ ִגין , ְ   .ֲּעִנִייםּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגלו, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]120דף [ -ָתא ּבְ

ָנן ּוְבִגיֵניה אֹוְקמוָה ַרּבָ ּ ָרֵאל, ּ ִריך הוא ִמָדה ָיָפה ְלִיׂשְ א ּבְ ׁש קוְדׁשָ ְּדִבּקֵ ּ ּ ְוָלא , ְּ
ִמָדה ְדַדלות ח ּכְ ּכַ ַּאׁשְ ּ ְּוַאְקׁשו ָעָלה. ּּ ִגין ְדאֹוְקמוָה ַקְדָמֵאי, ּ ּּבְ ָבן ִמיֵני ִמיתֹות , ּ חוׁשְ ּּכְ
ָבן ּתֹוָצ חוׁשְ ְּדִאיּנון ּכְ ּ ה ִמּכוָלן, אֹותּ יס ָקׁשֶ ְּוֵאיך ַאְמִרין ִאיּנון, ְּוֶחְסרֹון ּכִ ח , ְ ּכַ ְּדָלא ַאׁשְ

ֲעִניוָתא ָרֵאל ִמָדה ָיָפה ּכַ ְּלִיׂשְ ּּ.  
ִגין , ֶּאָלא ְּדעֹוֵבד ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות , )דכל עמא ולישנא(ּבְ ּ י ִיְרַעב )ישעיה ח(ּ  ְוָהָיה ּכִ

ַמְלּכ ף ְוִקֵלל ּבְ ֹּו וֵבאֹלָהיו וָפָנה ְלָמְעָלהְּוִהְתַקּצַ ָרֵאל. ּ א , ֲאָבל ִיׂשְ ִּאיּנון ַקָייָמא ְדקוְדׁשָ ּ ּּ
ַהאי ִמָדה ִריך הוא ּבְ ּּבְ ּ יה, ְ ין ּבֵ ּוְבִגין ָדא. ְּוָלא ַאְכִחיׁשִ ָדה ָדא ִיְתָפְרקון, ּ ּמִ ּּבְ ּ ֲהָדא . ּּ

יַע)שמואל ב כב(, ּהוא ִדְכִתיב ָנא ְדִעּנויְוָעִני.  ְוֶאת ַעם ָעִני ּתֹוׁשִ ּ ִליׁשָ ְּדֲאִפילו ִאית , ּ ּּ
ר ָנׁש עוְתָרא ֵּליה ְלּבַ ין, ּ ׁשִ ַמְרִעין וְבַמְכּתְ ְּוִאיהו ּבְ ּאֹו ְדַדֲחִקין ֵליה , ָעִני ִאְתְקֵרי, ּ ּ

ִגיֵניה ל יֹוָמא, ּּבְ יה. ְּוַצְעִרין ֵליה ּכָ ן ַמאן ְדִאיהו ַרׁש ִמּנֵ ּכֵ ל ׁשֶ ּּכָ ּ ְְוִאיהו הֹוֵלך ֵמֲאָת, ּ ר ּ
  .ַלֲאָתר

יה, ְועֹוד ִאית ָעִני יה ַדְעּתֵ ָלק ִמּנֵ ְּדִאְסּתְ ּ ּ גֹון ִאיֹוב, ּּ יה. ּּכְ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ּ ִאיֹוב )איוב לד(, ּ
ר א', ּאוף ָהִכי ִאיִהי ד. ֹלא ְבַדַעת ְיַדּבֵ ִכיְנּתָ ה א, ְּדִאיִהי ׁשְ ָלק ִמּנָ ד ִאְסּתַ ּּכַ ּח ְדִאיהו ''ּ ּ

ַּעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ּ ְדִאְקֵרי ַדַעת,ּ ִמָלה ְדֵייָמא. ּ ְּוַהאי ֵלית ֵלה חֹוִבין ּבְ ח ''א, ְועֹוד. ּּ
ִליל תרי, ִּאיהו ּתֹוָרה ּג ִפּקוִדין ֲהָדא הוא ִדְכִתיב''ּכָ ּ ִמי ְלעֹוָלם ְוגֹו)שמות ג(, ּ . ' ֶזה ׁשְ

ִמ ּוְבִגין ָדא אֹוְקמוָה. ח''ה רמ''ִזְכִרי ִעם ו. ה''ה שס''י ִעם י''ּשְׁ ּ ֵּאין ָעִני ֶאָלא ִמן , ּ
ַאר ָעִני ָלאו ִאיהו ֶאָלא ִעּנוי ְצֹות ִדׁשְ ַּהּתֹוָרה וִמן ַהּמִ ּ ּ ּאוף ָהִכי , ִמן ֲאֹדָני' ְוָאת ד. ּּ

ָלא ְיהֹוָ   .ה''ִאיִהי ָעִני ּבְ
ִמיָנָאה ַּמִים ַאֲחרֹוִנים ְדָתִקינו לֹון, ּתְ ִגין ֶמַלח ְסדֹוִמית, ּ א ֶאת ָהֵעיַנִי, ּבְ ַסּמֵ . םַהּמְ

ֹאַרח ָרָזא. ֲּאַמאי ִאְקרון חֹוָבה ְרָיא ַעל ְידֹוי ְמזוָהִמין, ֶּאָלא ּבְ ֶות ׁשַ ְּדַעְבֵדי , ַּסם ַהּמָ ּ
ָרָכה הו ּבְ ֹלא ָטֳהָרה. ּּבְ ְּוַעל ּכֹוס ִדְמָבְרֵכי ָעֵליה ּבְ ּוַמה ּכֹוס ְדׁשֹוִתין ּבֹו. ִאְקֵרי ָטֵמא, ּ ּ ,

ַהָדָחה ִמְלגֹו וִמְלַברָּטֵמא ְלָבְרָכה ַעד ַדֲהוֹו ְמָטֲהֵר ּי ֵליה ּבְ ּּ ּ ן ְידֹוי. ּ ּכֵ ל ׁשֶ ּוְבִגין ָדא. ּכָ ּ ,
ְּוָרָזא ְדִמָלה. ַמִים ַאֲחרֹוִנים חֹוָבה ם)ויקרא כ(, ּ ּתֶ ֵּאלו ַמִים ִראׁשֹוִנים: ּ ְוִהְתַקִדׁשְ ִוְהִייֶתם . ּ

ים ֵּאלו ַמִים ַאֲחרֹוִנים: ְקדֹוׁשִ י ָקדֹוׁש. ּ ֶמן ָעֵר: ּכִ ' ָקדׁש ָקדׁש ָקדׁש ְיָי, ָלֳקֵבל. בֶזה ׁשֶ
ם ְוגֹו. ְצָבאֹות ּתֶ ּוְבִגין ָדא ְוִהְתַקִדׁשְ ּ ִריך הוא', ּ א ּבְ ִנין ְלקוְדׁשָ מֹוְדָעא ְדַאּתון ּבְ ּתְ ְּלִאׁשְ ּ ּ ְּ ,

ם ַלְיָי)דברים יד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ִנים ַאּתֶ   .ֱאֹלֵהיֶכם'  ּבָ
יָעָאה ׁשִ ְּקמוָה ָמאֵרי ְדַמְתִניִתיןְואֹו. ּּכֹוס ִדְבָרָכה, ּתְ כֹוס , ּ ָרה ְדָבִרים ֶנֶאְמרו ּבְ ֲּעׂשָ ּ

ִּדְבָרָכה ְוִאֵלין ִאיּנון ִּעטו. ּּ ִּעטו. ר''ּ ִטיָפ. ה''ַּהָדָח. ף''ּ י . א''ָמֵל. י''ַח. ה''ׁשְ ּתֵ ׁשְ לֹו ּבִ ּוְמַקּבְ
ָיִמין. ָיָדיו ְרַקע ֶטַפח. ְּונֹוְתנֹו ּבַ ּוְמַסְלקֹו ִמן ַהּקַ ָנה . ֵתן ֵעיָניו ּבֹוְונֹו. ּ ַמּתָ רֹו ּבְ ּגְ ּוְמׁשַ

יתֹו י ּבֵ יו. ְלַאְנׁשֵ ֵהן ַהָדָחה, ְוַעְכׁשָ ָעה ׁשֶ ֵּאין ָלנו ֶאָלא ַאְרּבָ ִטיָפה. ּּ ְוֵיׁש . ָּמֵלא. ַחי. ּוׁשְ
ֵלם, ְוֵיׁש אֹוְמִרים ַחי, אֹוְמִרים ַחי ִמן ֶהָחִבית ִביָרתֹו זֹו ִהיא ִמיָתתֹו. ַהּכֹוס ׁשָ ּשְׁ   .ׁשֶ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]121דף [ -ּ

ְּכֹוס ַעל ֶדֶרך ַהָחְכָמה ֵלם)ה והם''מלא בי(ְּוהוא . ּהוא ֱאֹלִהים, ּ ָלא ו''ּכֹ,  ְוָהָכא ׁשָ ' ס ּבְ
ָלא ָאֶלף הוא ָפגום ְוָחֵסר ּבְ ס ׁשֶ מֹו ּכֵ ּּכְ ָלא ָוי, ּּ ן הוא ָחֵסר ּבְ ְּוהוא ָפגום, ו''ּּכֵ ּסֵ. ּּ א ''ַהּכִ

ִגיַמְטִרָיא ּכֹוס ן עֹוֶלה ּבְ   .ּּכֵ
ָרה ְדָבִרים, א''א ֵהּכֹוס ִהי ְּוָצִריך ֲעׂשָ ֶנֶגד י, ְ ִּעטו: ְוֵהם. 'ּכְ סֹוד ָהַעָטָרה''ּ , ר ּבְ

ְפֶאֶרת ְּוֶזהו סֹוד ִעטור. ֲעֶטֶרת ּתִ ּ ְלִמיִדים, ּ ּתַ ָאְמרו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ְמַעְטרֹו ּבַ ּׁשֶ ְוִהיא , ּ
ִרית ִּעטו. ֲעֶטֶרת ַהּבְ ִפָלה ְלָעִני )תהלים קב(, ף''ּ י ַיֲעטֹוףּ ּתְ ִפלֹות . ּכִ ָרכֹות ְוַהּתְ ל ַהּבְ ּכָ ׁשֶ

ִפַלת ֶהָעִני, ִּמְתַעְטִפים ֲעֶלה ּתְ ּתַ   .ַּעד ׁשֶ
ִטיָפ''ַּהָדָח מֹו , ה''ּה וׁשְ ַּהָטֲהָרה ִמָיִמין ַהֶחֶסד. ּ ְוִטֲהרֹו ְוִקְדׁשֹו)ויקרא טז(ּכְ ה . ּ ְּוַהְקדוּשָׁ

ֹמאל ִדְגבוָרה ִּמּשְׂ יָנה ַהִנְקֵראת ֱאֹלִהיםּּכֹוס ִדְבָרָכה ַמְל. ּ ד ּבִ ְוִנְקָרא ֲעָטָרה . ּכות ִמּצַ
ֶתר ד ַהּכֶ ד ְיסֹוד, י''ַח. ִמּצַ לֹום, ִמּצַ ְקָרא ׁשָ ֱאַמר , ַהּנִ ּנֶ לֹוִמי ֹלא )ישעיה נד(ׁשֶ ּ וְבִרית ׁשְ

ְָתמוט ָאַמר ְמַרֲחֵמך ְיָי ד ִתְפֶאֶרת, ָּמֵלא. 'ּ י ָיָדיו. ִמּצַ ּתֵ ׁשְ לֹו ּבִ   .'ה' ה, ְמַקּבְ

  א''ר ע'' עדדף
ָיִמין י ה, ְּונֹוְתנֹו ּבַ בוָרה' ה, ֶעְליֹוָנה ָלֶחֶסד' ּכִ ִנָיה ַלּגְ ְרַקע ֶטַפח. ּׁשְ ּוְמַסְלקֹו ִמן ַהּקַ ּ ,

סֹוד יֹו י ִסלוק ה''ּבְ ּד ּכִ ָנִהי, ְונֹוֵתן ֵעיָניו ּבֹו. ד''ּהוא יֹו' ּ סֹוד ְיֲאהדֹוָ ֵהם ּבְ א ''ד(' ְיָי. ׁשֶ

ַב)ד''יו ִו. ת ַעִין ֵמִאיר ּבְ ה ִצְבֵעי ָהַעִין''יֹדִ ֹלׁשָ ׁשְ רוֵבי ָהַעִין. ד ּבִ ֵני ּכְ ׁשְ , ֲּאֹדָני ְמִאיָרה ּבִ
ּגְ. ְּוִאיׁשֹוֵני ַעְפַעֵפי ָהַעִין י ''ּוְמׁשַ ָנה ְלַאְנׁשֵ ַמּתָ יתֹו) א''ר ע''דף עד(רֹו ּבְ יָנה. ּבֵ , ִהיא ּבִ

ה ֱאַמר ּבָ ּנֶ ַנת ֶחְל, ּׁשֶ ַמּתְ ה ּבְ ַמח ֹמׁשֶ   .קֹוִיׂשְ
יָרָאה ת ְמזֹוָנא, ֲעׁשִ ְרּכַ ָנן, ּבִ ה, ָּהא אֹוְקמוָה ַרּבָ ֹלׁשָ ׁשְ ְּוָרָזא ְדִמָלה. ְָצִריך ּכֹוס, ּבִ ּ ,

ִגין ְדִאיִהי  לולֹוָתִיך)ירמיה ב(ּּבְ ְ ַאֲהַבת ּכְ ְּדִאיּנון ֲאָבָהן, ּ ּכֹ, ּ ְוֵלית . ל''ל ּכֹ''ל ִמּכֹ''ּבַ
יר   .ְלַאְרָכָאה ַיּתִ
ת ַהָמז ְרּכַ ן ַהּתֹוָרה ִמַנִיןּבִ ֱאַמר. ֹון ּמִ ּנֶ ָבְעּתָ ְוגֹו, ׁשֶ ַרְייָתא. 'ְוָאַכְלּתָ ְוׂשָ ּבְ ִנינו ּבַ , ְּוׁשָ

ת ַהָזן ְרּכַ ּוֵבַרְכּתָ זו ּבִ ת ַהָמזֹון' ֶאת ה. ּ ְרּכַ ֱּאֹלֶהיך זו ּבִ ת ָהָאֶרץ, ַעל ָהָאֶרץ. ָ ְרּכַ . ּזו ּבִ
ָלִים, ַהטֹוָבה ּזו ּבֹוֶנה ְירוׁשָ ֵאין ִלי .  ָהָהר ַהטֹוב ַהֶזה ְוַהְלָבנֹון)דברים ג(, ּוא אֹוֶמרְוֵכן ה. ּ

ר ָנַתן ָלך. ְלָפָניו ִמַנִין, ֶאָלא ְלַאֲחָריו ֱאַמר ֲאׁשֶ ּנֶ ָנַתן ְלך, ְׁשֶ ָעה ׁשֶ ה , ִָמׁשָ ַחָייב ַאּתָ
  .ְלָבְרכֹו

ָרֵאל , ְּוָדְרׁשו ַחָכִמים ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה יֵקן ָלֶהם ְלִיׂשְ ה ּתִ ת ַהָזןֹמׁשֶ ְרּכַ ָעה , ּבִ ׁשָ ּבְ
ָיַרד ָלֶהם ַהָמן ת ָהָאֶרץ. ׁשֶ ְרּכַ יֵקן ָלֶהם ּבִ ֶהכִניָסן ָלָאֶרץ, ְיהֹוֻשַע ּתִ ָעה ׁשֶ ׁשָ ָדִוד . ּבְ

ָלִים ְקנו ּבֹוֶנה ְירוׁשָ ֹלֹמה ּתִ ּוׁשְ ּ ת ַהָמן. ּ ָפָרׁשַ ָמן , ּעֹוד ִנְמָצא ּבְ ת ָמזֹון ּבַ ְרּכַ ֶרֶמז ְלּבִ
ֱאַמ, ַעְצמֹו ּנֶ י ֲאִני ה)שמות טז(ר ׁשֶ ם ּכִ עו ֶלֶחם ִויַדְעּתֶ ּבְ ׂשְ ּ וַבּבֶֹקר ּתִ   .ֱאֹלֵהיֶכם' ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגלו, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]122דף [ -ָתא ּבְ

ְמעֹון י ׁשִ ִפִלין, ָאַמר ִרּבִ ּתְ יִמין ּבִ ַבע ַזִייִנין ִדְרׁשִ ָּרָזא ְדִאינון ׁשֶ ּ ְּדהוא ז, ּ ְבִעין ' ּ ׁשִ
ר ָנׁש' ִּדְרִמיִזין ְלז, )א שבשינין''נ( ּאוֵני ְדֵריָאה ְדּבַ ּ ִאיב רוָחאִּד, ּ הֹון ׁשָ ּוִמֵניה ַמִפיק , ּּבְ ּ

ּצוִציָתא ְדנור ּ ְּדָדִליק ִמפוֵמיה, ּ בוֵעי ְדִמֶפַסח . ּּ ְבָעה יֹוֵמי וׁשְ ְּועֹוד ְדִאינון ֶרֶמז ְלׁשִ ּ ּ ּ ּ ּ
ְבָעה ְקֵני ְמֹנָרָתא. ַלֲעֶצֶרת ְּועֹוד ְדִאינון ְרִמיִזין ְלׁשִ ַבע ּבוִציֵני , ּ ְּדִאית ֲעַלְייהו ׁשֶ ּ ּ

יןַקִד ְבָעה ּכְֹכֵבי ֶלֶכת. יׁשִ ְּועֹוד ְדִאינון ְרִמיִזין ְלׁשִ ְרִקיָעא, ּ ְּדִאינון ְמַנֲהֵרי ּבִ ְועֹוד . ּ
ְבָעה ַמְדֵרִגין ְּדִאינון ְרִמיִזין ְלׁשִ ְּדָעְלָמא ֲעַלְייהו ַקְייָמא, ּ א . ּ ְּוִאינון ְיסֹוָדא ְוׁשְֹרׁשָ

א, ַרָייאְוֲעֵליהֹון ֲאְמֵרי ַחְב. ְּוִעיָקָרא ְדּכָֹלא ִפִלין ְדֵריׁשָ ִעי ְלַאְנָחא ּתְ ל ַמאן ְדּבָ ּּכָ ּ ,
יִנין ֵרי ׁשִ ִאינון ּתְ ָלא ּבְ ּכְ ֵעי ֵליה ְלִאְסּתַ ְּדִאינון ְרִמיִזין ְלִאינון ז, ִּמּבָ ּ ְּדִאית , ַזְייִנין' ּ

יִמין הֹון ֶרֶמז ָרִזין ְסּתִ   .כ''ֲעִמיִקין ְרִמיִזין ע, ּבְ
י ְיָי ֵניָנן. 'א ֱאֹלֵהי ָהֱאֹלִהים ַוֲאֹדֵני ָהֲאֹדִנים ָהֵאל ַהָגדֹול ְוגוֱּאֹלֵהיֶכם הו' ּכִ , ּתַ

ּ וְדמות ְפֵניֶהם ְפֵני ָאָדם)יחזקאל א( ּ ּ רוִבים. ּ ִאינון ּכְ ִּאֵלין ָלאו ִאינון ּכְ ּ ִּאינון ַאְנֵפי , ּ ּ
רוִבים ַאְנֵפי זוְטֵרי, ַרְבְרִבין ּּכְ ַרְבָיא, ּּ ל ְדיו, ְּפֵני ָאָדם. ּכְ הוּּכָ ִליָלן ּבְ ִגין , ְּקָנא ּכְ ּבְ

ְּדִאינון ַאְנֵפי ַרְבְרִבין ּ הו ִציוִרין ְגִליִפין, ּ ַצְייִרין ּבְ ּוִמּתְ ּ ָמא ִדְמֹפָרש, ּ ִגלוֵפי ׁשְ ּּבְ ד, ּ ' ּבְ
  .ם''ן ָדרֹו''ב ָצפֹו''ח ַמֲעָר''ִמְזָר, ִסְטִרין

ימו ִלְסַטר ָדרֹום''ִמיָכֵא ְרׁשִ ים ּבִ י ְפֵני ָאָדְּוָכל ַאְנִפ, ּל ָרׁשִ ִלין ְלַגּבֵ ּכְ ְּפֵני , ם''ּין ִמְסּתַ
ָּאָדם ִאיהו ְדַכר ְונוְקָבא. ר''ּר ְפֵני ׁשֹו''ּה ְפֵני ֶנׁשֶ''ַאְרֵי ר ָהִכי, ּ ְקֵרי ָאָדם ּבַ . ְוֹלא ִאּתְ

ַצְייִרין ִציוִרין ּוִמֵניה ִאּתְ ְנָאן)תהלים סח(, ּ   .ּ ְדֶרֶכב ֱאֹלִהים ִרּבֹוַתִים ַאְלֵפי ׁשִ
ְלהו ִציוֵרי, ְנָאןׁשִ ָלָלא ְדּכֻ ּּכְ ּ יטו . ָּדא ִאיהו ָאָדם' ן, ה''ַאְרֵי, ר''ֶנׁשֶ, ר''ׁשֹו, ּ ְּפׁשִ ּ

ָחָדא ְכִליל ּכְ ָרָזא , ְּדִאּתְ ְלהו ַאְלִפין ְוִרְבָבן. ּ ְדַכר ְונוְקָבא)דדכר(ּבְ י , ְּוּכֻ ְלהו ָנְפִקין ֵמַהּנֵ ּּכֻ
ְנָאן י ְדיוְקִנין ִמ. ָרָזא ׁשִ ִסְטַרְייהוֵּמַהּנֵ ל ַחד ְוַחד ּבְ ן ּכָ ַפְרׁשָ ּּתְ ַחֵזי לֹון, ּ ָמה ְדִאּתְ   .ּּכְ

ַחד ְלָבן ַחד ּבְ ִּאֵלין ִאינון ְדָקא ְמׁשַ ַחד, ּ ִליל ַחד ּבְ ַחְבֵריה, ְוּכָ ִליל ּבְ , ְלֶמֱהֵוי ּכֹל ַחד ּכָ
ָמָהן, ם''ה ָאָד''ר ַאְרֵי''ר ֶנׁשֶ''ׁשֹו ע ׁשְ ָרָזא ְדַאְרּבַ  ְגִליָפן ַסְלִקין ְלִאְתַנֲהָגא ִּאְתַנֲהָגן ּבְ

ָלא ּכְ   .ּוְלִאְסּתַ
ָלא ׁשֹור ְלַאְנֵפי ָאָדם ּכְ ַּסִליק ְלִאְתַנֲהָגא וְלִאְסּתַ ָמא ַאֲחָרא, ּ ִמְתַעְטָרא , ָסִליק ׁשְ

ֵרין ְגָווִנין ָרָזא ִדּתְ ֵדין ִאְתֲהַדר ְלַאחֹוָרא. ְּוִאיהו ֵאל, ְּמָחְקָקא ּבְ ְרְסָייא ָחִקיק , ּכְ ְוּכֻ
ָמא ָדא, ְוָגִליף ֵליה ָרָזא ִדׁשְ ים ְלִאְתַנֲהָגא ּבְ   .ְּוִאְתְרׁשִ

ר ְלַאְנֵפי ָאָדם ָלא ֶנׁשֶ ּכְ ְּוַסִליק ְלִאְתַנֲהָגא וְלִאְסּתַ ָמא ָחָדא, ּ ִּמְתַעְטָרא , ָסִליק ׁשְ
ֵרין ַאְנִפין וְגָווִנין ָרָזא ִדּתְ ִּמְתַנֲהָגא ּבְ ְס, ּּ ְלָקא ּבִ ִעטוָראְלִאְתַנֲהָגא ְלִאְסּתַ ִּליקו ּבְ ְּוִאיהו , ּ

ֵדין ִאְתֲהַדר ְלַאחֹוָרא, ָגדֹול ְרְסָייא ָחִקיק ְוָגִליף ֵליה, ּכְ ים לִאְתַנֲהָגא , ְוּכֻ וִאְתְרׁשִ
ָמא ָדא ָרָזא ִדׁשְ   .ּּבְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]123דף [ -ּ

ָלא ַאְרֵיה ְלַאְנֵפי ָאָדם ּכְ ַּסִליק ְלִאְתַנֲהָגא וְלִאְסּתַ ָמא ָחָדא ִמְתַעְטָרא , ּ ַּסִליק ׁשְ
ֵרין ַאְנִפין וְגָווִניןְמָחְק ָרָזא ִדּתְ ָּקא ּבְ תוְקֵפיה, ּּ ָרא ּבְ ְקָפא וְלִאְתַקׁשְ ְּלִאְתּתַ ּבֹור, ּ . ְּוִאיהו ּגִ

ֵדין ִאְתֲהַדר ְלֲאחֹוָרא ְרְסָייא ָחִקיק ְוָגִליף ֵליה, ּכְ ָרָזא , ְוּכֻ ים ְלִאְתַנֲהָגא ּבְ ְוִאְתְרׁשִ
ָמא ָדא   .ִּדׁשְ

ְל ּכֻ ל ּבְ ּכַ יה, ּהוָאָדם ִאְסּתָ ִלין ּבֵ ּכְ ְלהו ַסְלִקין וִמְסּתַ ְּוּכֻ ְלהו ִאְצַטְייָרן , ּ ֵדין ּכֻ ּּכְ
ִציוָרא ָדא ְגלוַפְייהו ּבְ ּּבִ ּ ָמא ַחד, ּ ָרָזא ִדׁשְ ִתיב ֲעַלְייהו. ְּדִאְקֵרי ּנֹוָרא, ּּבְ ּוְכֵדין ּכְ ּ ,
ּוְדמות ְפֵניֶהם ְפֵני ָאָדם ּ ּ ַהאי ִדיוְקָנ. ּ ִליָלן ּבְ ְלהו ּכְ ּּכֻ ּ ִליל לֹון, אּ ְּוַהאי ִדיוְקָנא ּכָ ּ.  

ִריך הוא, ְוַעל ָרָזא ָדא א ּבְ ְקֵרי קוְדׁשָ ִּאּתְ ּבֹור ְוַהּנֹוָרא, ְּ דֹול ַהּגִ ְּדָהא . ָהֵאל ַהּגָ
ָמָהן ִאֵלין ְגִליִפין ִאינון ְלֵעיָלא יָכא ִעָלָאה, ּׁשְ ָרָזא ִדְרּתִ ָוון , ּּבְ ע ַאּתְ ַאְרּבַ ִליָלא ּבְ ּכְ

ל ִדיוְקִניןְּדִאי, ידוד ִליל ּכָ ָמא ְדּכָ ּהו ׁשְ ּ ּ ְרַסָייא, ּ ּכֻ ְרַסָייא , ִאֵלין ְמָחְקָקן ְגִליִפין ּבְ ְוּכֻ
הו ָמאָלא, ַחד ִלְיִמיָנא. ְּגִליָפא ְמַרְקָמא ּבְ . ְוַחד ְלַאחֹוָרא, ְוַחד ְלַקָמא, ְוַחד ִלׁשְ

ד יָמא ּבְ   .ִּסְטִרין ְדַעְלָמא' ְרׁשִ
ד ַסְלָקא ְרְסָייא ּכַ ע ִדיוְקִנין ִאֵלין, ּכֻ ַאְרּבַ יָמא ּבְ ְּרׁשִ ָמָהן ִעָלִאין. ּ ע ׁשְ , ִאֵלין ַאְרּבַ
ְרְסָייא הו. ָנְטִלין ְלַהאי ּכֻ ֵלל ּבְ ְרְסָייא ִאְתּכְ ַּעד ְדָנְקָטא ְוָלְקָטא ִאינון ִענוִגין , ְּוּכֻ ּ ּ

סוִפין ִאיָלָנא ְדַמֵלי ַעְנִפין ְלָכל ְסַטר, ְּוּכִ יָון . ּ וַמְלָייא ִאיִבין,ָּנֲחָתא ַמְלָייא ּכְ ּכֵ
ִּדיוְקִנין' ְּנָפקו ִאֵלין ד, ְּדָנֲחָתא ִציוַרְייהו, ּ ְּמצוָיִרין ּבְ ּ , ְנִציָצן ְמַלֲהָטן, ְגִליִפין ְמַנֲהָרן, ּ

  .ְּוִאינון ַזְרִעין ַזְרָעא ַעל ָעְלָמא
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגלו, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]124דף [ -ָתא ּבְ

 ] בשנה341יום [סדר הלימוד ליום טז אלול 
  פרשת שופטים

  ב''ר ע'' עדדף
ָעֶריך )ז''דברים ט() ב''ר ע''דף עד(א מהימנא רעי ָכל ׁשְ ן ְלך ּבְ ּתֶ ְ ׁשֹוְפִטים ְוׁשֹוְטִרים ּתִ ָ

ר ְיָי ֱָאֹלֶהיך נֹוֵתן ְלך ְוגֹו' ֲאׁשֶ ִפּקוָדא ָדא. 'ָ ּּבְ  )תהלים עה(ְועֹוד . ָמֵני ׁשֹוְפִטים ְוׁשֹוְטִרים, ּ
י ֱאֹלִהים ׁשֹוֵפט י י, ּכִ ֵניה כּד ְד'' יֹו)מניה', מ(' ּכִ ּבָ ּחוׁשְ ֶתר ', ּ ֱאֹלִהים ' כ,  ָהָכא)בתר(ּכֶ

ִפיל ה, ׁשֹוֵפט   .'ו'  ו)ו''ו(ְּוֶזה ָיִרים ָדא , )ה''ה(א ''א ה''ֶּזה ַיׁשְ
ַתר ָדא ִּפּקוָדא ּבָ ּ ַסִייף, ּ ֶחֶנק. ָּלדון ּבְ ִדין ְסִקיָלה. ָּלדון ּבְ ֵריָפה. ָּלדון ּבְ ִדין ׂשְ . ָּלדון ּבְ

ַסִייף ְלַמ ה )ישעיה לד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְלָסָמֵאל, אןָּלדון ּבְ י ִהּנֵ ַמִים ַחְרּבִ י ִרְוָתה ַבׁשָ ּ ּכִ
ֵרד   .ַעל ֱאדֹום ּתֵ

ִריך הוא א ּבְ ֶּחֶרב ְדקוְדׁשָ ּ א' י, ְּ א ְדַחְרּבָ א' ו. ֵּריׁשָ ּּגוָפא ְדַחְרּבָ ֵרין , א''א ֵה''ֵה. ּ ּתְ
ִּפיִפיֹות ִדיָלה ּ ּ ְרדֹוף. ּ ֵרין ִדיִנין, ֶּצֶדק ֶצֶדק ּתִ ית ִדין ִדְלֵעיָלא, ַּחְתִכין ּתְ ִּדיָנא ִמִפי ּבֵ ּ ּ ּּ ,

א ּתָ ית ִדין ִדְלּתַ ְּוִדיָנא ִמִפי ּבֵ ּ מֹוָדע. ּ ּתְ עֹו ִמְלַמָטה , ּוֵמָהָכא ִאׁשְ ֵּאין ָאָדם נֹוֵקף ֶאְצּבָ ּ
ן לֹו ְרׁשות ִמְלַמְעָלה ּתַ ּנִ ַּעד ׁשֶ ּ.  

א ֲאֹדָני ָקא ְדַחְרּבָ ּמָ. ַּנְרּתְ ַכח ִדיָנאּתַ ּתְ ַמע ידוד. ּן ִאׁשְ ְקִריַאת ׁשְ א . ּבְ א ְדקוְדׁשָ ַּחְרּבָ ּ
ִריך הוא ּּבְ ַמר , ְ ָיָדם)תהלים קמט(ָּעָלה ִאּתְ ְגרֹוָנם ְוֶחֶרב ִפיִפיֹות ּבְ ּ רֹוְממֹות ֵאל ּבִ ַצִדיק . ּ ּּבְ
ִליל ַח, ַחי ָעְלִמין ְרָכאן''ּכָ ח ו, י ּבִ ְפּתָ ָפַתי ּתִ ְּדֵביה ֲאֹדָני ׂשְ ּ א , ִפיּ יה ָעאל ַחְרּבָ ּּבֵ
יָקה ַנְרּתִ ָכָכה)אסתר ז(, ּּבְ ֶלך ׁשָ ָנִהי, ְ ַוֲחַמת ַהּמֶ ָמָהן ְיֲאהדֹוָ ֵרין ׁשְ ִרין ּתְ   .ּוִמְתַחּבְ

ֶחֶנק ן ַקו. ַזְרָקא, ָּלדון ּבְ ּמָ יה' י, ּתַ ִריָכא ּבֵ יה' ו, ְוַקו, ּּכְ ָטא ִמּנֵ ְּדִאְתַפּשְׁ ִפיס . ּּ יה ּתָ ּּבֵ
ָנִים)מדבר יגב(, ְלָסָמֵאל ׁשְ אוהו ַבּמֹוט ּבִ ּ ַוִיּשָׂ ּ ע. ּ ַּמאי מֹוט ְדַההוא ָרׁשָ ָּאָדם ְדִאיהו יֹו. ּ ד ''ּ

ִעים, ַאְתָוון ידוד' ְוד, ה''ַמ, א''ו ֵה''א ָוא''ֵה ָעה ְוַאְרּבָ ׁשְ ָעה , ֲהֵרי ּתִ ׁשְ ן ּתִ ּבָ חוׁשְ ּּכְ
ִעים ַאְתָוון יִבין ְד, ְוַאְרּבָ ית ּתֵ ׁשִ ְּדִאיּנון ּבְ ּ ִּיחוָדא ִעָלָאהּ ָאה, ּ ּתָ יִבין ְדִיחוָדא ּתַ ית ּתֵ ּוְבׁשִ ּ ּ ,

ְּדִאיּנון ו ָנִים', ו' ּ ׁשְ אוהו ַבּמֹוט ּבִ ְּוַהאי הוא ַוִיּשָׂ ּ ְייהו, ּּ ִפרוָדא ִמּנַ ּּבְ ָלא א, ּ ֶאְמַצע ' ּבְ ּבְ
ְּדֵלית ִיחוָדא ְלִסְטָרא ַאֲחָרא, ו''ָו ָנ, ּ ׁשְ אוהו ַבּמֹוט ּבִ ֶּאָלא ַוִיּשָׂ ּ ּ ָּסָמֵאל וַבת זוֵגיה, ִיםּ ּ ּ ,

  .עֹוָלם ַהִנְפָרִדים
ה ֶחֶבל ְדֵיָחֵנק ּבָ ּּבְ ה, א''א ֵה''ֲאִחיָדן ֵה, ּ ָעאן ְדַיד ְיִמיָנא' ּבְ ְּדַיד ' ּוְבה, ֶּאְצּבְ

ָמאָלא ָמא ַדְידֹוָ. ֲּחִניָקא ִדְלהֹון' י. ֶחֶבל' ו. ׂשְ ְּוַחִיים , ל ְוָנָחׁש''ִמיָתה ְלָסָמֵא, ד''ּׁשְ
ָרֵאלְלִי ּ וְבִגין ָדא )ב''ב ע''עיין בראשית כ(. ׂשְ י ֲאִנ)דברים לב(ּ ה ּכִ ּי ֲאִני הוא ְוֵאין ''ּ ְראו ַעּתָ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]125דף [ -ּ

ִדי ִמי. ֱאֹלִהים ִעּמָ ׁשְ י, ֲאִני ָאִמית ֵלאֹלִהים ֲאֵחִרים ּבִ ּוְלָכל ְדָלא ֵהיְמנו ּבִ ּ ַּוֲאֲחֶיה . ּ
ְּלִאיּנון ְדֵהיְמִנין ְוַנְטִרין ִפּקוִדין ִד ּ ּ   .יִליּּ

ְסִקיָלה ְלָסָמֵאל ֶאֶבן ְדִאיִהי יֹו, ָּלדון ּבִ יה)צדיק(ָּזִריק ָלה , ד''ּּבְ ֲחֵמׁש , ּ ְלַגּבֵ ּבַ
ָעאן ְדִאיּנון ה ֶּאְצּבְ ֶנה ִדְדרֹוָעא ְדִאיהו ו', ּ ּוַבּקָ ּ ּ ן ה', ּ ֵתף ְדַתּמָ ּוַבּכָ יה . 'ּ ְּוָזִריק ָלה ְלַגּבֵ ּ

ָבה ָמא ְמֹפָרׁש, ַמֲחׁשָ ְּדִאיהו ׁשְ   .א''ו ֵה''א ָוא''ד ֵה'' יֹוּ
ֵרָפה ְלָסָמֵאל ׂשְ הֹון נוָרא. ָּלדון ּבִ ָאה ִאיהו ּגוָפא ְדִאיהו ֵעץ. ֵּעִצים ְלַאְדְלָקא ּבְ ַּזּכָ ּ ּ ּ ,

ְּוֵאָבִרים ִדיֵליה ֵעִצים א, ּ הֹון ֶאּשָׁ ְּדִאיהו ֵנר ִמְצָוה, ְלאֹוְקָדא ּבְ ָכל ֵאֶבר, ּ ְלאֹוְקָדא , ּבְ
ִכ, ְלָסָמֵאל ׁשְ א ִעָלָאהּבִ ְפֶאֶרת, ּיְנּתָ ֵעץ ְדִאיהו ּתִ ּּבְ יה, ּ ּוְבָכל ֵעִצים ַדֲאִחיָדן ּבֵ ּ ִּדְבִזְמָנא . ּ

בֹוַה ָנִחית ֲהָוה ְּדֵאׁש ַעל ּגָ ָנא, ּ י ֵעִצים ְדָקְרּבְ ּבֵ ֵרב יוָמת)במדבר א(, ַּעל ּגַ ּ ְוַהָזר ַהּקָ ּ ,
יה ְּדִאּתֹוַקד ּבֵ ַח ּתוַקד ּבֹו ְו)ויקרא ו(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ְזּבֵ ָאה ִאיהו . ָּהֵאׁש ַעל ַהּמִ ַּזּכָ

ִאיָלָנא ְדַחֵיי ַּמאן ְדָאִחיד ּבְ ּ גוֵפיה, ּ ּּבְ ֵאָבִרים ִדיֵליה, ּ ּּבְ ל ַעְנָפא ְוַעְנָפא ֵנר ִמְצָוה , ּ ֵנר ּכָ
ּח ִפּקוִדין ִדיֵליה''ברמ ּ ּ ּ.  

ְרַווְיהו יה ּתַ ד ֲאִחיָדן ּבֵ ּּכַ ֶנה  ַו)שמות ג(ִּיְתְקָיים , ּ ֵאׁש ְוַהּסְ ֶנה ּבֹוֵער ּבָ ה ַהּסְ ַּיְרא ְוִהּנֵ
ל ֵּאיֶנּנו אוּכָ ְּוָסָמֵאל ְוָנָחׁש ְוָכל ְמָמָנן ִדיֵליה. ּ ְּדִאיּנון קֹוִצין, ּ , ַּוֲעְנִפין ִדְסֶנה. ִּאּתֹוָקדו, ּ

א ִדיֵליה ְּוִאיּבָ ְּוָעִלין ִדיֵליה, ּ א. ָּלא ִאּתֹוָקדו, ּ ָּדא ַאְחֵזי ֵליה קוְדׁשָ ּ ִריך הואּ ּ ּבְ ְ.  

  א''ה ע'' ערדף
א ָּאַמר ּבוִציָנא ַקִדיׁשָ אֹוַרְייָתא, ּ ים ּבְ ָרֵאל ִאיּנון ֵעִצים ְיֵבׁשִ ַּוַדאי ִיׂשְ ִגין ַדֲאִחידו , ּ ּּבְ

ֵאׁש ְדֶהְדיֹוט ְדָקא ֲחִזי, ּּבְ ָּלאו ִאיּנון ּכַ הֹון ִניָסא, ּ ד ּבְ ִּמַיד ְדַאְנּתְ ְנִחיַתת , ְלֶמְעּבַ ּ
אֹוַרְייָתאָּעַלְייהו  ִגיָנך ָנַחת ָעַלְייהו ִאיָלָנא ְדַחֵיי, ּבְ ּּבְ ּ ּ ּוִמְצָוה ְדִאיהו ֵנר ְיָי, ְ ּ ַוֲאִחיַדת ' ּ

הֹון ְוֵיהֹון ַחִיין ְּואוִמין עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ְדָעְלָמא. ּּבְ ּ ַההוא ֵנר, ּּ ְוַהאי . ִּאּתֹוְקָדן ּבְ
ִּאיהו ְדָאַמר ָנִביא ך  ְו)ירמיה מו(, ּ י ִאּתְ ָרֵאל ּכִ ַחת ִיׂשְ יָרא ַעְבִדי ַיֲעֹקב ְוַאל ּתֵ ה ַאל ּתִ ַָאּתָ

ִאיׁש ְלָכל )ט''דברים י() א''ה ע''דף ער( )ב''פ ע''ר' ארבעים יכנו וגו(. 'ָאִני ְוגֹו ּ ֹלא ָיקום ֵעד ֶאָחד ּבְ
ה ֵעִדים ָיקום ָד. 'ָעֹון ְוגֹו ֹלׁשָ ֵני ֵעִדים אֹו ַעל ִפי ׁשְ ַּעל ִפי ׁשְ ּ ּ ִּפּקוָדא ָדא. ָברּ ּ ְלָהִעיד , ּ

ית ִדין ּבֵ ֵּעדות ּבְ ִגיֵניה, ּ ְּדָלא ַיְפִסיד ַחְבֵריה ָממֹוָנא ּבְ ּ ֲהֵדיה, ּ ִּאי ִאית ֵליה ֵעדות ּבַ ּ ּ .
ֵרין ְּוֵלית ַסֲהדוָתא ָפחות ִמּתְ ַנִים ֵעִדים ְוגֹו, ּּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַעל ִפי ׁשְ ָּיקום ָדָבר' ּ ּ ,

ּוְבִגין ָדא אוְקמוָה ָמאֵרי ָמְתִניִתין. ִּפי ֵעד ֶאָחדֹּלא ָיקום ַעל  ּ ּ , ִמי ֵמִעיד ַעל ָהָאָדם, ּ
יתֹו יתֹו ְמִעיִדין ָעָליו. ִקירֹות ּבֵ י ּבֵ יתֹו. ְּוֹלא עֹוד ֶאָלא ַאְנׁשֵ ִּאיּנון . ַמאי ִקירֹות ּבֵ
יר)ישעיה לח(. ִקירֹות ִלּבֹו ב ִחְזִקָיהו ָפָניו ֶאל ַהּקִ ּ ַוַיּסֵ ּ ּ ָנן,ּ ִהְתַפֵלל , ּ ְואֹוְקמוָה ַרּבָ ד ׁשֶ ְּמַלּמֵ

ירֹות ִלּבֹו ִּחְזִקָיהו ִמּקִ ּ.  
יתֹו י ּבֵ ּח ֵאָבִרים ִדיֵליה''ִּאיּנון רמ, ַאְנׁשֵ ְּדָהִכי אוְקמוָה ָמאֵרי ָמְתִניִתין. ּ ּ ע , ּ ָרׁשָ

ִגין .  לֹו ַעל ַעְצמֹוָתיוָּזִכיֹוָתיו ֲחקוִקים, ְּוָהִכי ַצִדיק. ֲּעֹונֹוָתיו ֲחקוִקים ַעל ַעְצמֹוָתיו ּוּבְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגלו, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]126דף [ -ָתא ּבְ

ך ָאַמר ָדִוד  ּּכָ ל ַעְצמֹוַתי ּתֹאַמְרָנה)תהלים לט(ְ ַמר.  ּכָ ּוְבִגיֵנה ִאּתְ ּוִמי ְמִעיִדין ַעל ָהָאָדם , ּ
יתֹו נוִיין ַעל מֹוָחא ְדִאיהו ַמָיא. קֹורֹות ּבֵ ְרִמין ּבְ ּּגַ ּ ּ  )תהלים קד(, ְּוָעַלְייהו ָקא ָרִמיז. ּ

  .ַהְמָקֶרה ָלׁשֹון קֹורֹות, ַּמִים ֲעִליֹוָתיוַהְמָקֶרה ַב
ָכא ָרא ְוִגיִדין וִמׁשְ ׂשְ יר ִמּבִ ַגְרִמין ַיּתִ ִגין ְדַגְרִמין ִאיּנון ִחָווִרין. ַּוֲאַמאי ּבְ ּּבְ ּ ּוְכִתיָבא , ּ

ָמא מֹוְדָעא ֶאָלא ִמּגֹו ִחָוורו, ּאוּכָ ּתְ ָּלא ִאׁשְ ּ ַגְווָנא ְדאֹוַרְייָתא. ּ ּ ִחָוורו ִמְלָגאוְּדִאיִהי, ּּכְ ּ ּ ,
ּאוָכם ִמְלַבר ּאוָכם ְוִחָוור. ּ ך ְואֹור, ּ ֵכֶלת. ְֹחׁשֶ ך ּתְ יה , ְְוִאית ֹחׁשֶ ַמר ּבֵ ם )תהלים קלט(ְּוִאּתְ  ּגַ

ָך יך ִמּמֶ ך ֹלא ַיֲחׁשִ ֹּחׁשֶ ְ ּוְתֵכֶלת אוָכם. ְ י ִחָוורו, ּ א ְלַגּבֵ ִּאיהו נוְקּבָ ּ ּ ּ.  
ֶּאָלא ְדגוָפא ַעל ּגַ, ְוֹלא עֹוד ּ ּוְבִגין ָדא ַזְכוֹוי ְוחֹובֹוי ָחקוִקין . ְרִמין ָעִתיד ְלֵמיָקםּ ּ ּ

ְרִמין ִדיֵליה ַּעל ּגַ ְרִמין ִדיֵליה, ּ ה ְיקום ּגוָפא ַעל ּגַ ְּוִאם ִיְזּכֶ ּ ּ ְוָלא , ָּלא ְיקום, ְוִאי ָלאו. ּ
ִתים ִחַיית ַהּמֵ ְּיֵהא ֵליה ּתְ ֵרין ָסֲהִדין ִאיּנון, ְוָלא עֹוד. ּ ֶּאָלא ּתְ ר ָנׁשּ ַעִין רֹוָאה ,  ַעל ּבַ

ית ִדין סֹוֵפר, ְואֹוֶזן ׁשֹוַמַעת ּוּבֵ א ְוִסיֲהָרא ָסֲהִדין , ְוֹלא עֹוד. ְוָדן חֹובֹוי, ּ ְמׁשָ ֶּאָלא ׁשִ
ר ָנׁש ָמה ְדאֹוְקמוָה , ַעל ּבַ ּּכְ נו)תהלים פא(ּ ֶסה ְליֹום ַחּגֵ ּכֶ ְקעו ַבֹחֶדׁש ׁשֹוָפר ּבַ ּ ּתִ ַמאי . ּ

ֶסה ּכֶ יֹו. ּבַ ָסהּבְ ת. ָּמא ְדִסיֲהָרא ִמְתּכַ ּסֵ ָנה. ַוֲאַמאי ִמְתּכַ ִגין ְדַכד ָמֵטי ֹראׁש ַהּשָׁ ֵייֵתי , ּּבְ
ִריך הוא א ּבְ י קוְדׁשָ ע ִדיָנא ִלְבנֹוי ַקּמֵ ָּסָמֵאל ְלִמְתּבַ ּ ְּוהוא ֵייָמא ֵליה ְדֵייֵתי ָסֲהִדין, ְּ ּ ּ .

יה א ִעּמֵ ׁשָ ּמְ ְּוהוא ֵייֵתי ְלׁשִ ָסא, י ִסיֲהָראָאַזל ְלַמְייֵת. ּ ת. ְוִהיא ִמְתּכַ ּסֵ ָאן ֲאָתר ִמְתּכַ . ּבְ
ְחקֹור, ְּלַההוא ֲאָתר, ֶּאָלא ְסִליַקת ך ַאל ּתַ ה ִמּמָ ְמכוּסֶ יה ּבַ ַמר ּבֵ ְְדִאּתְ ּ ּ ְּלַפְייָסא ֵליה , ּ ּ

ָנָהא   .ַעל ּבְ
ְּוַהאי הוא ְדָאַמר ְקָרא נו, ּ ֶסה ְליֹום ַחּגֵ ּכֶ ְקעו ַבֹחֶדׁש ׁשֹוָפר ּבַ ּּתִ ַּלֲאָתר ְדֵביה . ּ ּ

א ִכיְנּתָ ְחקֹור, ְסִליַקת ׁשְ ך ַאל ּתַ ה ִמּמָ יה וַבְמכוּסֶ ַמר ּבֵ ְְדִאּתְ ּ ּ ּ ְסָייא. ּ ִאְתּכַ ן , ְוחֹוִבין ּבְ ּמָ ּתַ
ינֹו ְלֵבין קֹונֹו ְלָייא ְדָעַבד לֹון. ְָצִריך ְלֵמיָדן ּבֵ ְּוחֹוִבין ְדִאְתּגַ ַמר , ּ ה )משלי כח(ִאּתְ  ְמַכּסֶ

ָעיו ֹל ָיא. א ַיְצִליַחְּפׁשָ ּסְ ְטָרא ְדֶכֶתר ִאיִהי ָעְלָמא ְדִאְתּכַ א ִמּסִ ִכיְנּתָ ִּדׁשְ ּ ְּואֹוְקמוָה , ּ
ָרא ָלה ְלַההוא ַאְתָרא, ָמאֵרי ָמְתִניִתין ר ָנׁש ְלַחּבְ ְּדָצִריך ּבַ ּ ַההוא ִזְמָנא ָמֵטי ִזְמָנא . ְּ ּּבְ

ר ִדיָנא, ְּדַרֲחֵמי ּוְבִגין ָדא ְלַחְבֵר. ְּוַאְעּבַ ֵעדוֵתיהּ ָאה ֵליה ּבְ ּיה ָאַמר ְלַזּכָ ּ ּ ע , ּ ֲאָבל ְלָרׁשָ
ין לֹו   .ֵאין ְמַזּכִ

ר ָנׁש, ְועֹוד יה ָסֲהִדין ַעל ּבַ ִכיְנּתֵ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ דברים (, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְּ

ַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ)א ַמִים. ּ ֲהִעדֹוִתי ָבֶכם ַהיֹום ֶאת ַהּשָׁ יה ַה, ֶאת ַהּשָׁ ַמר ּבֵ ּהוא ְדִאּתְ ּ ּ
ַמִים)מלכים א ח( ַמע ַהּשָׁ ׁשְ ה ּתִ ה , ְוֶאת ָהָאֶרץ.  ְוַאּתָ ַמר ּבָ ַּההוא ְדִאּתְ ּ  ְוָהָאֶרץ )ישעיה סו(ּ

ֵרין ָסֲהִדין, ְועֹוד. ֲהדֹום ַרְגָלי ַּעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא: ּתְ ִמן , ד''ְּוִאיּנון ע. ְּוַצִדיק, ּ
ַמ בֹוד ַמְלכותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעדִמן , ֵעד. ע ֶאָחד''ׁשְ ם ּכְ רוך ׁשֵ ּּבָ ַנִים ֵעִדים אֹו . ְּ ַּעל ִפי ׁשְ

ת ה ֵעִדים יוַמת ַהּמֵ ֹלׁשָ ָנִים)במדבר יג(ֵמת ֵמִעָקרֹו , ָּדא ָסָמֵאל, ּׁשְ ׁשְ אוהו ַבּמֹוט ּבִ ּ ַוִיּשָׂ ּ ּ .
ֹּלא יוַמת ַעל ִפי ֵעד ֶאָחד ֵאל ֶאָח, ּ ְּדָלא ְיֵהא ֵליה חוָלָקא ּבְ ּ   .דּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]127דף [ -ּ

ִאיׁש ְוגֹו י ָיקום ֵעד ָחָמס ּבְ ֹוְפִטים ֵהיֵטב ְוגֹו' ּּכִ ר ', ְּוָדְרׁשו ַהּשׁ ֲאׁשֶ יֶתם לֹו ּכַ ַוֲעׂשִ
ז. 'ָזַמם ְוגֹו ִּפּקוָדא ָדא ִלְדרֹוׁש ְוַלֲחקֹור ָהֵעִדים ּבְ ּ א , ֲחִקירֹות' ּ עֹוְנׁשָ ּקֹוֶדם ְדָיִדין ֵליה ּבְ ּ
ַבע ֲחִקירֹות, ְּדמֹוָתא ׁשֶ ַב, ּבְ ְבָעה ֵאֶלה ֵעיֵני ְיָי)זכריה ד(ע ָלֳקֵבל ׁשֶ ה ְמׁשֹוְטִטים ' ּ ׁשִ ֵהּמָ

ָכל ָהָאֶרץ הֹון . ּבְ ַבע)ויקרא כו(ּבְ י ֶאְתֶכם ַאף ָאִני ׁשֶ ְרּתִ   . ְוִיּסַ
ַתר ָדא ִּפּקוָדא ּבָ ּ ר ָזַמם ַלֲעׂשֹות ְלָאִחיו, ּ ֲאׁשֶ ֵרין ַסֲהֵדי . ַלֲעׂשֹות ְלֵעד זֹוֵמם ּכַ ּתְ

ְקָרא ְד ָרֵאל, ִּאיּנון ָסָמֵאל ְוַנַחׁשּׁשִ ֶקר ַעל ִיׂשְ ִּאי ֵייתון ְלַאְסֲהָדא ָסֲהדוָתא ְדׁשֶ ּ ְּדָטעו , ּ ּ
ין ו ְּדִאיּנון ַאְתָוון זו' ְלז' ּבֵ ּ ִהָלִתי ְיַסֵפרו)ישעיה מג(ְּוַהאי ִאיהו . ּ י ִלי ּתְ ּ ַעם זו ָיַצְרּתִ ּּ ּ.  

  ב''ה ע'' ערדף
ֵרַפת ָחֵמץֶּאָל', ִעם ז' ְוָלא ִיְתַייֵחד ו ׂשְ ב ְדִמְדאֹוַרְייָתא . 'ְלז' ְּדֵבין ו, א ּבִ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ

ית ָנן, ִּאיהו ַעד סֹוף ׁשִ ְזרו ַרּבָ ע, ּּגָ ל ַאְרּבַ ל ָחֵמׁש, אֹוְכִלין ּכָ ְוׂשֹוְרִפין , ְותֹוִלין ּכָ
ׁש ְתִחַלת ׁשֵ י ְדָח. ּּבִ ְעּתֵ ְּואֹוְלִפי ָמאֵרי ַמְתִניִתין ִמַסֲהדוָתא ְדׁשַ ּ ְּלַסֲהדוָתא ִדְבִדיקֹות , ֵמץּ ּ

ֶפׁש, ְּדָסֲהֵדי ְּדַההוא ְדָהַרג ֶאת ַהּנֶ ּ ַמְתִניִתין. ּ הֹון. ְּוֹכָלא ְמֹפָרׁש ּבְ ֲאֵרי , ִויֻקָיים ּבְ
יבו ִמְצָרֵאי ְלֵמיָדן ְוכו ָמא ְדָחׁשִ ִפְתּגָ ּּבְ ּ ר ָזַמם. 'ּ ֲאׁשֶ יֶתם לֹו ּכַ ה ''דף ער(. ְּוַהאי ִאיהו ַוֲעׂשִ

  )ב''ע

ַתר ָדאִּפ ּּקוָדא ּבָ דֹול ָעַלְייהו, ּ ית ִדין ַהּגָ ל ּבֵ ְּלַקּבֵ יָנה, ּ ְטָרא ִדְגדוָלה ִאְקֵרי , ּבִ ִּמּסִ ּ
דֹול, ֱאֹלִהים ית ִדין ַהּגָ ִדינֹוי, ּּבֵ ַזְכוֹוי, ַרב ּבְ ים ָעֶליך , ְוַרב ּבְ ׂשִ ַמר ׂשֹום ּתָ ַגְווָנא ְדִאּתְ ָּכְ ּ

ִפּקוָדא ֶּמֶלך ּבְ א,ּׂשֹום ְלֵעיָלא, ְ ים ְלַתּתָ ׂשִ ית ִדין ַרְבְרָבא.  ּתָ ל ָעֵליה ּבֵ ָּהִכי ְלַקּבֵ ַאף , ּ
ית ִדין ְזֵעיָרא יל ָעֵליה ּבֵ ב ְדַקּבִ ַּעל ּגַ ּ ית ִדין ְזֵעיָרא. ּ ה, ּּבֵ ֹלׁשָ ל ׁשְ ית ִדין ׁשֶ ְטָרא , ּּבֵ ִמּסִ

ָאה ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ית ִדין ַרְבְרָבא. ִּדׁשְ ֵּמִאֵלין ַסְנֶהְדֵרי ּגְ, ּּבֵ   .דֹוָלהּ
א ָּאַמר ּבוִציָנא ַקִדיׁשָ דֹוָלה ֲהוֹו, ּ ְבִעים ַסְנֶהְדֵרי ּגְ ְלהו, ּׁשִ ְּוַאְנּתְ ַרְבְרָבא ַעל ּכֻ ּ ,

ְפטו ֵהם)שמות יח( ֹטן ִיׁשְ דֹול ָיִביאו ֵאֶליך ְוָכל ַהָדָבר ַהּקָ ל ַהָדָבר ַהּגָ ּ ְוָהָיה ּכָ ּ ּ ּּ ֵּאלו. ָ הם (. ּ

א ִעָלָאהַסְנ. )סנהדרי קטנה, סנהדרי גדולה ִכיְנּתָ ְטָרא ִדׁשְ דֹוָלה ִמּסִ ֶּהְדֵרי ּגְ ּ ה , ּ ַּסְנֶהְדֵרי ְקַטּנָ
ָאה ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ְטָרא ִדׁשְ   .ִּמּסִ

א ִביָנא ְדַמְלּכָ ה ׁשוׁשְ ֹּמׁשֶ ִביָנא ְדַמְטרֹוִניָתא, ּ ַּאֲהֹרן ׁשוׁשְ ְבִעין וְתֵרין . ּ הֹון ׁשִ ְּוִעּמְ
ִמְנַין ֶחֶסד, ַסְנֶהְדִרין דֹוָלהּו, ּכְ ה. ֵּמָהָכא ַסְנֶהְדֵרי ּגְ ָמאָלא, ַּסְנֶהְדֵרי ְקַטּנָ ְטָרא ִדׂשְ , ִּמּסִ

ֶלת ַהַלְיָלה)בראשית א( ֹטן ְלֶמְמׁשֶ אֹור ַהּקָ   .ּ ֶאת ַהּמָ
ּוְבִגין ָדא ֶלת ַהיֹום, ּ דֹול ְלֶמְמׁשֶ אֹור ַהּגָ ְפֶאֶרת ֶאת ַהּמָ יה , ּּתִ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ  )תהלים מב(ּ
ֶלת ַהַלְיָלה. ַּחְסדֹו'  ְיָיּיֹוָמם ְיַצֶוה ֹטן ְלֶמְמׁשֶ אֹור ַהּקָ י)שם(, ֶּאת ַהּמָ יֹרה ִעּמִ ּ וַבַלְיָלה ׁשִ ּ .

יר ִדְלִוִיים ּׁשִ י ַחי ַעל ָהֲאָדָמה)שמואל א כ(. ְוָדא ְיסֹוד, ּ ן ִיׁשַ ר ִמיֵני .  ּבֶ ין ֶעׂשֶ ְּדָתּקִ
ִהִלים יָרה, ּּתְ ׁשִ ָמאָלא. ּבְ ְּוִאיהו ַצִדיק ִלׂשְ ֹטןֶא, ּ א, ת ַהָמאֹור ַהּקָ ִכיְנּתָ , ְוָדא ׁשְ
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ָמאָלא עד בהאי '  כי תצור אל עיר וכו)'כבד את אביך וכו, ג''יתרו כ(כ ''ע. ְּדַאְתְנִטיַלת ִמּשְׂ
  .א''ו ע''עלמא נדפס בפרשת בלק דף קצ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]129דף [ -ּ

 ] בשנה342יום [סדר הלימוד ליום יז אלול 
  פרשת כי תצא

  א''ו ע''בות נדפס בפרשת בלק דף קצורישי ישי', כי יהיה לאיש בן וכו
ג ''נדפס בפרשת נשא באדרא דף קמ. עד כבהמות נדמו', לא תלין נבלתו וכו

  ב''ע
נדפס בפרשת . עד ובעלמא דאתי', דברא קודשא בריך הוא עלמא וכו

  א''ו ע''קדושים דף פ

ִּפּקוָדא . 'ּ ְוָעְנׁשו אֹותֹו ֵמָאה ֶכֶסף ְוגֹו)ב''דברים כ(רעיא מהימנא  ִדין , ָּדאּ ָּלדון ּבְ
ם ָרע י , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. מֹוִציא ׁשֵ ֲעָרה ּכִ ְּוָעְנׁשו אֹותֹו ֵמָאה ֶכֶסף ְוָנְתנו ַלֲאִבי ַהּנַ ּ

ָרֵאל תוַלת ִיׂשְ ם ָרע ַעל ּבְ ָנן. ּהֹוִציא ׁשֵ וִאין, ַרּבָ ַתר ִנּשׂ ְּוַהאי ִאיהו ּבָ ְּדָאַמר ָלא , ּ
תוִלים ך ּבְ ָּמָצאִתי ְלִבּתְ קולְו, ָ ם ָרע ׁשָ ל ׁשֵ יׁש ַעל , ָּלאו ּכָ ִּדְמַרְגִלים ְדַאִפיקו ׁשום ּבִ ּ ּ ּּ

ִגיָנה, ַאְרָעא ִּאְתֲעָנׁשו ּבְ ּוִמיתו ְוָלא ָזכו ָלה, ּ ּ ּ ַאְרָעא. ּ ָתא ַקְרַקע ִאיִהי ּבְ ָמה , ְוִאּתְ ּכְ
ְּדאוְקמוָה ּ ר ַקְרַקע עֹוָלם ָהְיָתה, ּ   .ֶאְסּתֵ

יׁש יְמרון ׁשום ּבִ ְּוִאי ּתֵ ֵורֹוׁש, ּ ָעָלהּ ֲאַחׁשְ ָאַבת ּבַ ה רוָחא , ְּדִאְסּתְ א ּבָ ׁשָ ְּוָזְכָתה ְלִאְתַלּבְ ּ
א ר ַמְלכות)אסתר ה(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְּדֻקְדׁשָ ׁש ֶאְסּתֵ ְלּבַ ִריך . ּ ַוּתִ א ּבְ ְָהא ָאַמר קוְדׁשָ ּ

ִמי וְכבֹוִדי ְלַאֵחר ֹלא ֶאּתֵ'  ֲאִני ְיָי)ישעיה מב(, ּהוא ּהוא ׁשְ ּן וְתִהָלִתי ַלְפִסיִליםּ ּ ְּורוָחא . ּ
א ֲהַות ִכיְנּתָ א ׁשְ ר, ְּדֻקְדׁשָ ֶאְסּתֵ ת ּבְ ׁשַ ם ְדִאְתַלּבְ ְּדִאיִהי ׁשֵ ּ.  

ָנן ֵבל ְדאֹוַרְייָתא , ֲאָבל ַרּבָ ֶבן ּתְ ַּווי ְלִאיּנון ְדַאְכִלין ּתֶ ּ כם 'חמור דאורייתא דאתחשיב ח(ּ

ִסְתֵר)בנן'רב ר'ופלא ו'מ ֶּאָלא ַקִלין ַוֲחמוִרין ְדאֹוַרְייָתא, ּי ְדאֹוַרְייָתא ְוָלא ָיַדע ּבְ ּ ָקִלין , ּ
ֶבן ְדאֹוַרְייָתא ּחוְמָרא ְדאֹוַרְייָתא, ּּתֶ   .ִּאיָלָנא ְדטֹוב ְוָרע', ֵחט ה, ִּחָטה, ּ

  א''ו ע'' רעדף
א וַמְטרֹוִניָתא א ְדַמְלּכָ ֵּלית ַדְרּכָ ּ ב ַעל ֲחָמָרא, ּ ֶּאָלא ַעל סוְסָוו, ְלִמְרּכַ ֲּהָדא הוא . ןּ

בֹוֶתיך ְיׁשוָעה)חבקוק ג(, ִדְכִתיב ב ַעל סוֶסיך ַמְרּכְ י ִתְרּכַ ּ ּכִ ָּ ַמְלכוָתא. ָ ְּדֵאין ְמַזְלְזִלין ּבְ ּ ,
ב ַמְטרֹוִניָתא ַעל ֲחָמָרא א. ְלִמְרּכַ ן ַמְלּכָ ּכֵ ל ׁשֶ ְּדָאְרֵחיה , ֵּלית ֵדין ֲאָתר ֶהְדיֹוט ֶעֶבד, ּכָ ּ

ב ַעל ֲחָמָרא יַחּו. ְלִמְרּכַ ָמׁשִ יה ּבְ ִתיב ּבֵ ְּבִגין ָדא ּכְ ְורֹוֵכב ַעל ) א''ו ע''דף רע( ָעִני )זכריה ט(, ּ
ִסיָמן. ֲחמֹור ן ּבְ ּמָ ֵּערוִבין ִנָדה ְיָבמֹות, ָּעִני ִאיהו ּתַ ְכָלל, ּ ַאר ַמְתִניִתין ּבִ ְוָלא . ּוׁשְ

ן ֶמֶלך ּמָ ֶנ, ְִאְתְקֵרי ּתַ סוְסָיא ִדיֵליה ּכְ ַּעד ְדָרִכיב ּבְ ּ ּ ָרֵאלּ   .ֶסת ִיׂשְ
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ד ִאיהו ְלַבר ֵמַאְתֵריה ִריך הוא ּכַ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ְָלאו ִאיהו ֶמֶלך, ְּ ְּוַכד ִאְתַהָדר . ּ
ָרֵאל. ְְלֶמֶלך'  ְוָהָיה ְיָי)זכריה יד(, ְּלַאְתֵריה הֹון, ְוָהִכי ִיׂשְ ַמר ּבְ ֵני , ִאּתְ ָרֵאל ּבְ ל ִיׂשְ ּכָ
א. ְמָלִכים ַגְווָנא ְדַאּבָ נֹויִאיּנ, ּּכְ ֵני ְמָלִכים. ּון ּבְ ַּעד ִדיַהְדרון ְלַאְרָעא , ָּלאו ִאיּנון ּבְ ּ

ָרֵאל יָמא ְדֶהְדיֹוט ָדא. ְּדִיׂשְ ְּוִאי ּתֵ י ָמאֵריה, ּ ב ְדִאיהו ֶהְדיֹוט ְלַגּבֵ ַּאף ַעל ּגַ ּ ָּעֵליה , ּ
ַמר ֵעיֶניך, ִאּתְ ת ֶהְדיֹוט ַקָלה ּבְ ְרּכַ ִהי ּבִ ַָאל ּתְ א ֶעֶבד ְמַטְטרֹוןְּוֶהְדיֹוט ָדא ְלַג. ּ י ַמְלּכָ . ּבֵ

ְּוָאָדם ַקְדָמָאה ְדָלא ָנַטר ְיָקר ְדָיֲהבו ֵליה ּ ּ ַּנְחּתו ֵליה ְלֵמיַכל ִעם ֲחמֹוִרים , ּ , )חמריה(ּ
ֵאבוס ֶאָחד ַהאי ֲחָמָרא. ְּוָאַמר ֲאִני ַוֲחמֹוִרי ֹנאַכל ּבְ ׂשָכר ּבְ בראשית (ָזָכה ְלִאְתְקֵרי , ְוִיּשָׂ

ׂשָכר)מט ֶרם ִיּשָׂ   . ֲחמֹור ּגָ
ָנן ָמאֵרי ָמְתִניִתין ה , ְוַרּבָ ַמר ּבָ ָלה)תהלים קג(ַּמְטרֹוִניָתא ִאּתְ ּכֹל ָמׁשָ ּ וַמְלכותֹו ּבַ ַתר , ּ ּבָ
ר יה ֶאְסּתֵ א ּבֵ ׁשָ ְּדִאְתַלּבְ ֵורֹוׁש ְואוָמֵתיה, ּ ר ַעל ֲאַחׁשְ ִליַטת ֶאְסּתֵ ּׁשְ הו . ּ ַמר ּבְ  )אסתר ט(ְּוִאּתְ

ׂשֹוְנ ה. ֵאיֶהםְוָהרֹוג ּבְ יָמא ְדִאְתָייַחד ִעּמָ ְּוִאי ּתֵ ֵביָתא ֲחָדא. ּ ב ַדֲהוֹו ּבְ ַחס , ַּאף ַעל ּגַ
לֹום ַגְווָנא ְדיֹוֵסף, ֶּאָלא. ְוׁשָ יה, ּּכְ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ְגדֹו ֶאְצָלה)בראשית לט(, ּ ַנח ּבִ ְוָלא , ּ ַוּתַ
ְגדֹו, ְּלבוׁשֹו ָנא , ֶּאָלא ּבִ ָגדוּ ְדבֹוְגִדי)ישעיה כד(ִליׁשָ   .ּם ּבָ

ּוְבִגין ָדא. ְוָהָכא ִסְתָרא ַרְבְרָבא ר, ּ ָנא ְדִסְתָרָאה, ֶאְסּתֵ ִּליׁשָ ה ֵסֶתר )תהלים לב(, ּ  ַאּתָ
ֵורֹוׁש, ִלי יַרת ָלה ֵמֲאַחׁשְ א ַאְסּתִ ִכיְנּתָ ַאְתָרה, ּׁשְ יָדה ּבְ ְּוָיִהיב ֵליה ׁשִ ְּוִאְתַהְדַרת ִאיִהי , ּ

ְדרֹוֵעיה ְדָמְרְדַכי ּּבִ ּ ָמא ְמֹפָרׁשּוָמ. ּ ְּרְדַכי ְדֲהָוה ָיַדע ׁשְ ְבִעין ָלׁשֹון, ּ ל ָדא , ְוׁשִ ֲּעַבד ּכָ
ָחְכְמָתא ּוְבִגין ָדא אוְקמוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין. ּבְ ּ ּ ָלא ָדא, ּ ְּדֲאִפילו ּבְ ּ ר ָנׁש , ּּ ִּאית ֵליה ְלּבַ

ֵתיה ּקֹוֶדם ְדִיְתָיֵחד ִעם ִאּתְ ה, ּ ְּלַמְלָלא ִעּמָ ִגין ְדׁשֶ, ּ ֵתיהּּבְ ִאּתְ יָדה ִאְתַחְלָפא ּבְ ָּמא ׁשִ ּ.  
ָתא ֵמִאיָלָנא ְדטֹוב ָוָרע ִאּתְ א, ְּוָדא ּבְ ִכיְנּתָ ּנוי, ֲאָבל ִאם ִהיא ִמׁשְ ֵּלית ָלה ׁשִ ֲהָדא , ּ

ִניִתי'  ֲאִני ְיָי)מלאכי ג(, ּהוא ִדְכִתיב א, ֲאִני. ֹלא ׁשָ ִכיְנּתָ ל . ָּדא ׁשְ ְּוֵלית ָלה ְדִחילו ִמּכָ ּ ּ
ַאִין ֶנְגדֹו)ישעיה מ(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ן ַאֲחָרִניןִסְטִרי ל ַהּגֹוִים ּכְ   .ּ ּכָ

ן ּמָ א ּתַ ִכיְנּתָ ּוְבַאְתָרא ִדׁשְ ן, ּ ּמָ ָמה ְסגולֹות ּתַ א . ּּכַ ִכיְנּתָ ת ׁשְ ׁשַ ר ִאְתַלּבְ ּוְבִגין ְדֶאְסּתֵ ּ
ה ָמה ְסגולֹות , ּּבָ ה ּכַ ד ִעּמָ ַּחְזָיא ֲהַות ְלֶמְעּבַ ָרה. )ותא צומ''ס(ּ ַגְווָנא ְדׂשָ ִריך , ּּכְ א ּבְ ְקוְדׁשָ ּ

ּהוא ָנִטיר ָלה ה, ּ א ַדֲהַות ִעּמָ ִכיְנּתָ ִגין ׁשְ ּּבְ ָּנִטיר ָלה ִמַפְרֹעה, ּ ה , ּ ַּוֲאִפילו ְלבוׁשָ ּ ּ ּ
ִריך הוא ְסגולֹות א ּבְ ֵוי קוְדׁשָ ֻכְלהו ׁשַ יֶטיָה ּבְ ְּוַתְכׁשִ ּ ּ ּ ְּ א, ּ ִכיְנּתָ ִגין ׁשְ ּוְבִגין ָד. ּבְ ָאָתא , אּ

ַּפְרֹעה ְלַסְנָדָלא יה, ּ ָּמָחא ֵליה ִעּמֵ יִטין ִדיָלה. ּ ְכׁשִ ָכל ּתַ ְּוָהִכי ָנֵמי ּבְ יט . ּ ְכׁשִ ָכל ּתַ ּבְ
יה יט ְדֲהָוה ָנַגע ּבֵ ְּוַתְכׁשִ ה ַההוא ָטֵמא, ָּמֵחי ֵליה, ּ ַּעד ְדִאְתְפַרׁש ִמּנָ ּ ְּוַאְחָזר ָלה , ּּ

  .ְּלַבְעָלה
יִטין ִד ַתְכׁשִ ךְּוִאי ּבְ ְיָלה ּכַ גוָפא, ּ ן ַמאן ְדָנַגע ּבְ ּכֵ ל ׁשֶ ּּכָ ע ִדיָלה. ּ ֶאְצּבַ ַּוֲאִפילו ּבְ ּ ּ ּ ,

ְּלִסְטָרא ְדִיחוָדא ֵרב יוָמת)במדבר א(, ּ ּ ְוַהָזר ַהּקָ ִריך הוא ָלא ְיִהיב ֵליה ְרׁשו . ּ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ

ה ּבָ ן' ָי ֲאִני ְי)ישעיה מב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְּלִמְקַרב ּגַ ִמי וְכבֹוִדי ְלַאֵחר ֹלא ֶאּתֵ ּהוא ׁשְ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]131דף [ -ּ

ּוְבִגין ָדא קול, ּ ם ָרע ׁשָ ל ׁשֵ יׁש ַעל ַאְרָעא . ָּלא ּכָ ִלים ְדַאִפיקו ׁשום ּבִ ְּמַרּגְ ּ ּּ
ָרֵאל ִמיתו ְּדִיׂשְ א. ּ ִכיְנּתָ יׁש ַעל ׁשְ ַּמאן ְדַאִפיק ׁשום ּבִ ָמְתהֹון, ּּ ִנׁשְ ן ְדַלְקָיין ּבְ ּכֵ ל ׁשֶ . ּּכָ

יׁש ַעל ַאְרָעאְּדִא ֵּלין ְדַאִפיקו ׁשום ּבִ ּ ּּ גוַפְייהו, ּ ָּלקו ּבְ ּ ְרַמְייהו ִמיתו, ּ ּוִמיַתת ּגַ ּ ֲאָבל . ּ
א ִכיְנּתָ יׁש ַעל ׁשְ ַּמאן ְדַאִפיק ׁשום ּבִ ְמָתא ִדְלהֹון ָלְקָאה, ּּ ִּנׁשְ ְּוַהאי ְלַמאן ְדָיַדע ָרָזא . ּ

ך, נֹוי ְסִתיִמיןֲּאָבל ַמאן ְדֵעי. ְּוֵעינֹוי ַפְתִחין, ָּדא ל ּכַ א ּכָ ְֵלית ֵליה עֹוְנׁשָ ּ.  
ְייהו ְוָיין ַקּמַ ָנן ְדַמְתִניִתין ׁשַ ּוַמה ְדַרּבָ ּ ּ ֶרת ְלַבְעָלה, ּ ָתא ֲאנוָסה מוּתֶ ְּדִאּתְ ּ ּ ַּוַדאי . ּ

ר ָנׁש ִמיֵליה ְדּבַ ר ְדַמְתִניִתין ָלא ְמַמֵלל ֶאָלא ּבְ ִּאיסור ְוֶהיּתֵ ּ ּ ּּ ָתא ְדִאיִהי , ּ ֵמִאיָלָנא ְּוִאּתְ
ְּדֵעץ ַהַדַעת טֹוב ָוָרע ָתא ְדִאיִהי ֵמִאיָלָנא ְדַחֵיי. ּ ֲּאָבל ִאּתְ ּ ִאֵלין, ּ ָּלאו ָלה ִדיָנא ּכְ ּ ּ ,

ּ ְדַההוא ְדִאיָלָנא ְדַחֵיי)דאינון מאילנא דעץ הדעת טוב ורע( ּ ּ ּ ַמר. ַּצִדיק ְוטֹוב לֹו, ּ ּוְבִגיֵניה ִאּתְ ּ ,
ִד)משלי יב( ה ַלּצַ ּ ֹלא ְיאוּנֶ ל ָאֶוןּ ְּוָלא ְלַבת זוגֹו ַצֶדֶקת, יק ּכָ ֵביָתא . ּ ָרה ּבְ ְואֹוִליְפָנא ִמׂשָ

ֲהָדה, ְּדַפְרֹעה ְּדָלא ֲהָוה ֵליה ְרׁשו ְלִמְקַרב ּבַ ּ ּ ּ.  
ּוַמאן ְדִאיהו ַצִדיק ְוָרע לֹו ּ ּ ַּהאי ְדִאיהו ֵמִאיָלָנא ְדטֹוב ָוָרע, ּ ּ יה, ּ ְּדֵכיָון ְדָרע ִעּמֵ ּ ּ ,

ַההוא ָרע ֵאין ַצ)קהלת ז( ר ֹלא ֶיחָטא ּבְ ִּדיק ֲאׁשֶ יה, ּ ַתר ְדִאיהו ִעּמֵ ּּבָ ּ ע ְוטֹוב לֹו. ּ , ָרׁשָ
ר ֵיֶצר ָהָרע ַעל ֵיֶצר טֹוב ּבָ ַמר ְוטֹוב לֹו, ְּדִאְתּגַ חֹות ְרׁשוֵתיה, ִאּתְ ּטֹוב ִאיהו ּתְ ּ ּוְבִגין , ּ

ִליט ַעל טֹוב ְּדָרע ׁשַ ע ִאיהו, ּ ּבָ, ָּרׁשָ ְּדַההוא ְדִאְתּגַ ּ ָמאּ ע ְוָרע לֹו. ר ָנִטיל ׁשְ ֵאל , ָרׁשָ
ֶות ִדיֵליה ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות, ְוָרע לֹו, ַאֵחר ָסָמֵאל ַּסם ַהּמָ ּ ּ מֹוֵתת )תהלים לד(, ּ  ּתְ
ע ָרָעה ּוְבִגין ָדא. ָרׁשָ ַהִהיא , ֲּאנוָסה ָלאו ִאיִהי, ּ ֲערֹוֶבת ּבְ ה ּתַ ֶּאָלא ִאי ִאית ּבָ ּ

ְמָתא   . ָוָרעְּדטֹוב, ִנׁשְ

  ב''ו ע'' רעדף
ִריַאת  רו לוִחין ִדיָלה, )א דאתייהיבת''נ(ְּואֹוַרְייָתא ְדִאְתּבְ ּבָ ִּאּתְ ּ ּ ְּדִאיּנון ְמׁשוִלים , ּ ּ ּ

תוִלים ָרֵאל. ַּלּבְ ִריך הוא ֲהַדר ָיִהיב לֹון ְלִיׂשְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ַעל , ְּלַנְטָרא ָלה, ְּ אֹוַרְייָתא ְדּבְ
יַניֶּפה ִאְתְקִריַאת ֲהָלָכ ה ִמּסִ ְּוָחָתן ִדיָדה. ה ְלֹמׁשֶ תוִלים ִדיָלה, ּ ַבר ּבְ ּּתָ ּ ּוַמאן ְדַאִפיק . ּ ּ ּ

יׁש ָעָלה ּׁשום ּבִ א ְדָהא ַהִהיא אֹוַרְייָתא ָלאו ִאיִהי ָדא, ּ ְּדֵייּמָ ּ ְּדָהא לוִחין ִדיָלה , ּ ּ ּ ּ
רו ּבָ א ֵליה. ִּאּתְ ִריך הוא ֵייּמָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ְּדִאיהו ֲאִבי ַה, ְּ ֲעָרהּ ת. ּנַ ֵתיַבת , ּבַ ְּדִאיהו ּבְ ּ

ית ֵראׁשִ א, ּבְ א ְדַמְלּכָ ַרּתָ ְמָלה, ִּאיִהי ּבְ ִריך הוא ָאַמר וָפְרׂשו ַהּשִׂ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ְּוִאְתַפְתַחת , ְּ
יה, ְיִריָעה ִמֵסֶפר ּתֹוָרה ַמר ּבֵ ְּוֶיֶחזון ְדִאּתְ ּ ּ ֵני לוחֹות ֲאָבִנים )שמות לד(, ּ ּ ְפָסל ְלך ׁשְ ָ ּ

ר ָהיו ַעל ּכָ י ַעל ַהלוחֹות ֶאת ַהְדָבִרים ֲאׁשֶ ִּראׁשֹוִנים ְוָכַתְבּתִ ּ ּ ַּהלוחֹות ) ב''ו ע''דף רע(ּ ּ
ְרּתָ ּבַ ר ׁשִ   .ָהִראׁשֹוִנים ֲאׁשֶ

ִּמַיד ָקם ֵאִלָיהו ּ א, ּ ּוָבִריכו ֵליה, ְוָכל ָמאֵרי ְמִתיְבּתָ ּ ָהִכי , ְּוָאְמרו ִסיַני ִסיַני, ּ
ַמע  ּתוקִאְתַחְזָייא ְלִמׁשְ ִּמִלין ִדיָלך ְוִלׁשְ ְּ ִריך הוא , ּ א ּבְ ְרׁשוָתא ְדקוְדׁשָ ֲּאָבל ּבִ ּ ּ ְּ

יה ִכיְנּתֵ ּוׁשְ ך, ּ ֵעי ְלַמְלָלא ִמָלה ְלַגּבָ ְֲאָנא ּבָ ּ ְִליָקָרא ִדיָלך, ּ   .ָּאַמר ֵליה ֵאיָמא. ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגלו, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]132דף [ -ָתא ּבְ

ָלה ִדיָלך, ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא, ָּפַתח ְוָאַמר ְַהאי ּכַ ּ ִריך הו, ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּא ָיַהב ָלה ְּ
ך ְְלַאְבָרָהם ְלַגְדָלא ָלה ְלַגּבָ ּ ּוְבִגין ְדִאיהו ָנִטיר ָלה, ּ ּ ּ ָרֵתיה, ּ ֲּהָדא הוא . ִּאְתְקִריַאת ּבְ

ָמה, ִדְכִתיב ת ָהְיָתה לֹו ְלַאְבָרָהם וַבּכֹל ׁשְ ּּבַ ָלה. ּ ל אֹוַרְייָתא ּכֻ ּוָבה ִקֵיים ּכָ ּ ּּ ַּוֲאִפילו , ּ ּ
יִלין ְבׁשִ י ְוגֹו)בראשית כו(, ּ ֲהָדא הוא ִדְכִתיב.ֵּעירוֵבי ּתַ ַמְרּתִ מֹור ִמׁשְ ְּוִאיהו ֲהָוה . 'ּ ַוִיׁשְ

ה אֹוֵמן גֹון , ְּלַגּבָ ה)אסתר ב(ּכְ ִריך ֵליה .  ַוְיִהי אֹוֵמן ֶאת ֲהַדּסָ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ְּ ְ

ִגיָנה ַרך ֶאת ַא'  ַוְיָי)בראשית כד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּּבְ ּכֹלְּבֵ ל . ְבָרָהם ּבַ ְּוַגִדיל ָלה ִמּכָ ּ
ִמַדת ֶחֶסד ְדַאְבָרָהם, ְּוָגִמיל ָלה ֶחֶסד, ִּמדֹות ָטִבין ְגדוָלה ּבְ ְּוָסִליק ָלה ּבִ ּ ּ ּ יֵתיה , ּ ַּוֲהָוה ּבֵ

ִגיָנה ָפתוַח ָלְרָווָחה ּּבְ ֵאי עֹוָלם, ּּ ל ּבָ   .ְלִמְגַמל ֶחֶסד ִעם ּכָ
ִמיל ֶחֶסד  ּוְבִגין ְדִאיהו ּגָ ּ הּ ה חֹוִבין , ִּעּמָ ַכּמָ ִנין ּבְ ּכָ נֹוי ְדַאְבָרָהם ֲהוֹו ְממוׁשְ ד ּבְ ּּכַ ּ

ִמְצַרִים ִריך הוא ָלך ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא, ּבְ א ּבְ ְָאַמר קוְדׁשָ ְּ ְלַמאן , ִּזיל ְוָגִמיל ִטיבו, ּ
ך ְְדָגִמיל ֵליה ִעּמָ ּ ָלה ִדיָלך, ּ ְְדָדא ּכַ ּ ְּיִהיַבת ָלה ֵליה, ּּ ִמדֹות ָטִביןְּלַגְדָלא ָל, ּ ּה ּבְ ְּוִאיהו , ּ

ְתֵליָסר ְמִכיָלן ְדַרֲחֵמי ִדיל ָלה ּבִ ּּגָ יִבין ָוה, ּ ְתַלת ּתֵ ְּדִאיּנון , ּו''י ָוה''ּו ֲאִנ''ִּדְרִמיִזין ּבִ ּ
הֹון ע. ו''ָוא ָמָהן''ְּדָכִליל ּבְ ִמְנַין ֶחֶסד, ב ׁשְ ר ַאְבָרָהם ַעל ע. ּכְ ּבָ ב ''ִּדְבהֹון ֲהָוה ִאְתּגַ

ְין וְבַכָלה ִדיָלךּאוִמ ּ ע, ּּ ֲּהָוה ֵליה ְסגוָלה ּבְ ָמָהן''ּ ן, ב ׁשְ   .ַּוֲהָוה ָנַצח ְלָכל אוָמה ְוִליׁשָ
ּוְבִגין ָדא ְפַאְרּתֹו)ישעיה סג(, ּ ה ְזרֹוַע ּתִ א ַקְרַעת , ּובֹוֵקַע ַמִים. ְ מֹוִליך ִליִמין ֹמׁשֶ ְּדַיּמָ

נֹוי ְתֵריַסר ְקָרִעין, ֵּליה ֳקָדם ּבְ ן ָוּבְ, ּבִ ּבָ ּוִבְזכות א, ו''ּחוׁשְ  )א עבדת''ס( ַעְבַרת )א ובגינה''ס(' ּ
א ּתָ ׁשְ א ַיּבֶ עו ִמְצַרִים. ַיּמָ ּוָבה טוּבְ ּ ּ ָוא, ּ ּו ְדִאיהו ֶאָחד''ְּדָלא ֵמֵהיְמִנין ּבְ ּוְלִזְמָנא ְדָאֵתי. ּ ּ ,

יֵמי ֵצאְתך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ַאְרֶאּנו ִנְפָלאֹות)מיכה ז( ּ ּכִ ָרֵאל ַזְרָעא ִּיְתַקֵי, ָ ִיׂשְ ים ּבְ
ּוָבך ִיְתַקֵיים. ְּדַאְבָרָהם ְ ְפַאְרּתֹו )דאנת(, ּ ה ְזרֹוַע ּתִ ּ ובֹוֵקַע )זרע דאברהם(ְ מֹוִליך ִליִמין ֹמׁשֶ

ם עֹוָלם, ַּמִים ְדאֹוַרְייָתא ֳקָדֵמהֹון ָלה ִדיָלך. ְְלֶמֱהֵוי ָלך ׁשֵ ְרִויַח ּכַ ן ּתַ ְְוַתּמָ ּ ּ.  
ּוְבִגין ְדַבת ָדא ּ ָרֵאל, ּ ְְדִאיִהי ֲהָלָכה ִדיָלך, ִאְתְייִהיַבת ְלִיׂשְ ּ ָמאָלא, ּ ְטָרא ִדׂשְ , ִּמּסִ

יַני ה ִמּסִ ְטָרא ִדיִמיָנא. ֲהָלָכה ְלֹמׁשֶ ְּדָהא ִמּסִ ְֲהָלָכה ִדיָלך' ה, ּ ָמא , ּ ְטָרא ִדׁשְ ִּמּסִ
ָּמֵלא ִדיָלה, ו''ְוַאְנּתְ ָוא. י ִמן ֱאֹלִהים''ְּוֹכָלא ֵה. ְּדִיְצָחק' י. ְּדַאְבָרָהם ֵלימות ִדיָלה, ּ ּׁשְ ּ ּ ,
ַקְדִמיָתא ּכֵ. ּּכֹוס ָמֵלא ת ְיָי, ּה''ס ָי''ּבְ ְרּכַ ּוְלַבּסֹוף ּכֹוס ָמֵלא ּבִ ּ'.  

ָרֵאל ַעל ְיָדך ְוְבִגין ְדִאְתְייִהיַבת ְלִיׂשְ ּ ְטָרא ְדַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ּ ְּדִאיּנון ִמּסִ ּ ּ ּ ִאית , ּ
ַמר ֲאַמאי ִאְתְייִהיַבת ֵליהְּלַגָלָאה ֲאַמאי ִאְת ְּייִהיַבת לֹון ְדָהא ַוַדאי ַאְבָרָהם ָהא ִאּתְ ּ ּ .

נֹוי ִמיַלת ֶחֶסד ִעם ּבְ ך, ְוַאְנּתְ ּגְ ַגְווָנא ְדָגִמיל הוא ִעּמְ ָּכְ ּ א . ּ ְּלִיְצָחק ָיַהב ֵליה קוְדׁשָ ּ
ִריך הוא ֵליה וְלַזְרֵעיה ּּבְ ּ ּ ּ ָמה . ָּלָנא ְדטֹוב ָוָרעּ ָלה ֵמִאי)א לעטרא''נ(ְלַנְטָרא , ְ ְּוַעְבדו ָלה ּכַ ּ ּ

ָדִרין ין, ּגְ ָמה ְלבוׁשִ יכו ָלה ּכַ ַּוֲחּתִ ּ י ַדֲהָבא, ּ ְּדִאיּנון ְלבוׁשֵ ּ ּ ה ְפָסקֹות, ּ ַכּמָ ַּוֲהוו חֹוְלִקין . ּּבְ
ין ָעַלְייהו ַעל ִאֵלין ְפָסקֹות ּוַמְקׁשִ ּ ּ ה ִפרוִקין, ּ ַכּמָ ָנא ָלה ּבְ ְּלַתּקְ ט , ּּ ה ִמיֵני ְלַקּשֵׁ ַכּמָ ָּלה ּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]133דף [ -ּ

וִטין תֹות ְוָיִמים טֹוִבים, ִּקּשׁ ּבָ ה , ְלׁשַ ִזְמָנא ְדֵתיֵתי ְלַגּבָ ך ּבְ ָטא ְלַגּבָ ְּלֶמֱהֵוי ְמֻקּשָׁ ּ ְ

ְתַרְייָתא פוְרָקָנא ּבַ ה , ּּבְ ַמר ּבָ ְּדִאּתְ   )חסר כאן(. ּוא''ָהָיה ה''ה ּשֶׁ'' ַמ)קהלת א(ּ
ְרמו ָלך ְוְבִגין ְדִאיּנון ּגָ ּ ּ ּ ך ָטִבין,ּ ְ ַוֲעִבידו ִעּמָ ין, ּ ׁשִ ָמה ַמְכּתְ ִגיַנְייהו ּכַ , ַּאְנּתְ ְסִביַלת ּבְ

ן יֹוֵסף יַח ּבֶ ִגין ְדָלא ִיְתְקִטיל ָמׁשִ יה , ּּבְ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ֹמאל)יחזקאל א(ּ , ּ וְפֵני ׁשֹור ֵמַהּשְׂ
ִּמַזְרָעא ְדיֹוֵסף יה , ּ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ כֹור ׁשֹורֹו ָה)דברים לג(ּ ּוְבִגין ְדָלא ִיְתַחֵלל הוא . ָדר לֹו ּבְ ּ ּּ

ין עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ְּוַזְרֵעיה ּבֵ ּ חֹוֵביה ְדָיָרְבָעם ְדֲעַבד ֲעבֹוָדה ָזָרה, ּ ּּבְ ּ ֲּהָוה הוא , ּ
עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות הוא ְוַזְרֵעיה ְּלִאְתַחְלָלא ּבְ ּ ּּ ן ְנָבט ִמ, ּ ִגין ְדָיָרְבָעם ּבֶ ַּזְרֵעיה ּּבְ ּ

ך, ִּאיהו ַמר ּבָ ִגיֵניה ִאּתְ ְּבְ ֵעינו ְוגֹו)ישעיה נג(, ּ ּ ְוהוא ְמחֹוָלל ִמְפׁשָ ּוַבֲחבוָרתֹו ִנְרָפא ', ּּ ּ ּ
  .ָּלנו

ָמאָלא ִליָלן ְיִמיָנא וׂשְ ִגין ְדִאיּנון ּכְ ָרֵאל ּבְ ְּוִיׂשְ ּ ן ֵה, ּ ּמָ ִלימו ֲהָוה''ּתַ ׁשְ ּי ִדיָלך ּבִ ִאית , ְּ
יַנְייהוְָלך ְלִאְתַיֲח ה ּבֵ ָּדא ִעּמָ ך. ּ ַמר ּבָ ְוְבִגין ְדִאּתְ ּ תוַלת , ּ ם ָרע ַעל ּבְ י הֹוִציא ׁשֵ ּּכִ

ָרֵאל ה, ִיׂשְ ך ְולֹו ִתְהֶיה ְלִאּשָׁ ַמר ּבָ ל ָיָמיו, ְִאּתְ ְלָחה ּכָ ֹּלא יוַכל ְלׁשַ ָגלוָתא ָלא ָיִכיל , ּּ ּּבְ
ל יֹומֹוי ה ּכָ ְּלִמְפַרׁש ֵליה ִמּנָ ּ.  

ְּוֵאיך הוא ׁשֵ ּם ָרע ְדַאִפיַקת ַעָלהְ ָרֵאל. ּּ ַתר ְדִאְתְייִהיַבת ִאיִהי ְלִיׂשְ ֶּאָלא ּבָ ל ַמאן , ּ ּכָ
ָרֵאל יׁש ַעל ִיׂשְ ְּדַאִפיק ׁשום ּבִ ִאילו ַאִפיק ָעָלה, ּּ ּּכְ ּּ יׁש ֲהָוה. ּ ְּדַאָמְרת , ְּוׁשום ּבִ

ִריך הוא א ּבְ ְּלקוְדׁשָ ֶָיחֶרה ַאְפך ּבְ'  ָלָמה ְיָי)שמות לב(, ְּ ךּ ִריך הוא ָאַמר. ַָעּמֶ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְּ ,
ָרֵאל ְדַעְבדו ַית ֶעֶגל יׁש ַעל ִיׂשְ ְּוִכי ַאְנּתְ ַאִפיק ׁשום ּבִ ּ ּ ּ ך, ּ ֵחת ַעּמְ י ׁשִ ֵָלך ֵרד ּכִ ֶעֶרב . ְ

ְייַרת לֹון ַעְבדו ַית ֶעְגָלא, ַּרב ַוַדאי ְּדַאְנּתְ ּגַ ת. ּ ם ָרע ַעל ּבְ י הֹוִציא ׁשֵ ּוְבִגין ָדא ּכִ ּוַלת ּ
ה ָרֵאל ְולֹו ִתְהֶיה ְלִאּשָׁ   .ִיׂשְ

  א''ז ע'' רעדף
ַאְנפֹוי, ָקם ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא יק ֵליה ּבְ ָּנׁשִ ְּוַעל ֵעינֹוי וָבִריך ֵליה, ּ ֵהא , ְּוָאַמר ֵליה, ְּ ּתְ

יה ִכיְנּתֵ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ְּמֹבַרך ִמפוָמא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ְּ ָכל ִמָדה וִמָדה ִדיֵליה, ְּ ּּבְ ּ ּ ּ ר , ּ ּוְבֶעׂשֶ
ְּסִפיָרן ִדיֵליה ָמָהן ִדיֵליה, ּ ּוְבָכל ׁשְ ּ אן, ּ ְלהו . ּוְבָכל ַמְלָאִכין, ּוְבָכל ָמאֵרי ְמִתיְבּתָ ְּוָעּנו ּכֻ ּּ
ִבְרָכֵתיה. ְּוָאְמרו ָאֵמן יה הֹודו ּבְ ִכיְנּתֵ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ֵּאִלָיהו. ְּ ח , ּ ּקום ַאְפּתַ
ִפּקו ּפוָמך ּבְ ְּ יּ ְּדַאְנּתְ הוא עֹוֵזר ִדיִלי, ִדין ִעּמִ ּ ל , ּ ְְדָהא ֲעָלך , ִסְטָרא) א''ז ע''דף רע(ִמּכָ ּ

ַקְדִמיָתא ַמר ּבְ ן ַאֲהֹרן ַהּכֵֹהן)במדבר כח(, ִאּתְ ן ֶאְלָעָזר ּבֶ ן ַאֲהֹרן ַוַדאי, ּ ִפְנָחס ּבֶ ן , ּּבֶ ּבֶ
ָּאח ִדיִלי הוא   )א פקודא לדון בדיני סוטה''ד ע''א קכנש(. ּ ְוָאח ְלָצָרה ִיָוֵלד)משלי יז(, ּ

ה ְוגֹו ר ֹלא אֹוָרׂשָ י ִיְמָצא ִאיׁש ַנֲעָרה ְבתוָלה ֲאׁשֶ ִּפּקוָדא ָדא. 'ּּכִ ּ ה , ּ ְמַפּתֶ ָּלדון ּבִ
ֶסף ים ּכֶ ה, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ַחִמׁשִ ר ֹלא אֹוָרׂשָ י ִיְמָצא ִאיׁש ַנֲעָרה ְבתוָלה ֲאׁשֶ . ּּכִ
ָרֵאל תִמ, ִּאֵלין ִיׂשְ א ִאְתְקִריאו ּבַ ִכיְנּתָ ְטָרא ִדׁשְ ּּסִ ה ְוִנְמָצאו ְוָנַתן . ּ ַכב ִעּמָ ה ְוׁשָ ּוְתָפׂשָ ּ ּ ּ

ל ָיָמיו ְלָחה ּכָ ה ֹלא יוַכל ְלׁשַ ים ֶכֶסף ְולֹו ִתְהֶיה ְלִאּשָׁ ֲעָרה ֲחִמּשִׁ ַּלֲאִבי ַהּנַ ָנן ְוָכל . ּּ ַרּבָ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגלו, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]134דף [ -ָתא ּבְ

א ָרֵאל, ִאיׁש, ָמאֵרי ְמִתיְבּתָ ִריך הואִמּסִ, ִּאֵלין ִיׂשְ א ּבְ ְּטָרא ְדקוְדׁשָ ּ ה. ְּ ּוְתָפׂשָ ּ ,
וָרא ִדְתִפיִלין ִקּשׁ ּּבְ ּ ה. ּ ּוְתָפׂשָ ַכְנֵפי ִמְצָוה, ּ ה. ּבְ ר ֹלא אֹוָרׂשָ ת ְיִחיָדה, ֲאׁשֶ ָמה, ּבַ . ָּדא ְנׁשָ

ה ַכב ִעּמָ ִכיָבא, ְּוׁשָ ְצלֹוָתא ִדׁשְ יֵבנו, ּּבִ ּכִ ַהׁשְ ֲעָרה ֲחִמ. ּּבְ ֶסףְוָנַתן ַלֲאִבי ַהּנַ ים ּכָ ה ''כ, ּשִׁ
ּה ַאְתָוון ְדִיחוָדא''כ ּ.  

ָמה, ּקום ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא ֹלא ִלׁשְ ֲהָלָכה ׁשֶ ַדל ּבַ ּתְ ְּדַוַדאי ַמאן ְדִאׁשְ ּ ּ , ְוָרַווח ֲהָלָכה, ּּ
יה ה ִאיִהי ְלַגּבֵ ְתִפיׂשָ ַּוַדאי ּבִ ל ָדא אֹוְקמוָה. ּ ְּוִעם ּכָ ּתֹוָרה , ּ ְלעֹוָלם ַיֲעסֹוק ָאָדם ּבַ

ָמהֲא לֹא ִלׁשְ ִּפילו ׁשֶ ּּ ָמה, ּ א ִלׁשְ ָמה ּבָ לֹא ִלׁשְ ִמּתֹוך ׁשֶ ּׁשֶ ּ ּ ְטָרא ְדַנַער . ְ ְּוַהאי ֲהָלָכה ִמּסִ
ְּדִאְתְפַרׁש ֵמִאיָלָנא ְדטֹוב ָוָרע, טֹוב ר, ּּ ְּדִאיהו ִאיסור ְוֶהיּתֵ ּ ר , ּטוְמָאה ְוָטֲהָרה, ּ ׁשֵ ּכָ

ּוָפסול ם ַנַער. ּ ה. ִהי ַנֲעָרהִאְתְקִריַאת ִאי, ְוַעל ׁשֵ ְּדָעִתיד ְלַקֵיים ּבָ ֲערו )איוב לח(, ּּ ּ ְוִיּנָ
ה ּנָ ִעים ִמּמֶ ְּדִאיּנון ִאיסור ָטֵמא וָפסול, ְרׁשָ ּ ּ ּ ְרָייֵתיה, ּ ָּסָמֵאל וַמּשִׁ ּ.  

י ִיְמָצא ִאיׁש ַנֲעָרה ְבתוָלה ָּדָבר ַאֵחר ּכִ ָרֵאל, ּ יב, ִּאֵלין ִיׂשְ י ַנַער )הושע יא(, ִּדְכּתִ  ּכִ
ָטר ִדְמַטְטרֹו, ָּרֵאל ָואֹוֲהֵבהוִיׂשְ ִריך הוא. ן''ַּנַער ִמּסְ א ּבְ ְּוֵאין ִאיׁש ֶאָלא קוְדׁשָ ְּ ּ ,

ֱאַמר  ּנֶ י ִיְמָצא ִאיׁש ַנֲעָרה ְבתוָלה. ִאיׁש ִמְלָחָמה'  ְיָי)שמות טו(ׁשֶ ָרֵאל, ּּכִ תוַלת ִיׂשְ , ּּבְ
ה  ַמר ּבָ ְּדִאּתְ ָרֵאלּ ָנְפָלה ֹלא תֹוִסיף קום ּבְ)עמוס ה(ּ יָה )הושע ב(. ּתוַלת ִיׂשְ ה ָאֹנִכי ְמַפּתֶ  ִהּנֵ

ר ְדּבָ יָה ַהּמִ ְרִעין ְדֵחירו, ְוהֹוַלְכּתִ ין ּתַ ח לֹון ַחְמׁשִ ּוְלָבַתר ַאְפּתַ ּ ְרִעין , ּ ין ּתַ ְּדִאיּנון ַחְמׁשִ ּ
ְטָרא ְדַאְבָרָהם ֲאבוהֹון, ְּדַרֲחֵמי ִּמּסִ ֲעָר. ּ ֶסףְּוַהאי ִאיהו ְוָנַתן ַלֲאִבי ַהּנַ ים ּכָ , ה ֲחִמּשִׁ

א ְדֶחֶסד ְּוֶכֶסף ִמַדְרּגָ א ְדַאְבָרָהם, ּ ַּדְרּגָ ּ.  
ִּדְבִמְפָקנו ְדִמְצַרִים ּ ח לֹון, ּ ְרִעין ְדֵחירו ַאְפּתַ ין ּתַ ַּחְמׁשִ ָמאָלא, ּ ְטָרא ְדִדיָנא ִדׂשְ ִּמּסִ ּ ,

ְּדִאיהו ֲאֹדָני ן , ּ ֹּקֶדם ִדיָנא ָד. ּ ָדן ָאֹנִכי)בראשית טו(ְּדַתּמָ ּוְלָבַתר ַנְפקו, ן ָאֹנִכיּ ֲאָבל . ּ
ְתַרְייָתא פוְרָקָנא ּבַ דֹוִלים)ישעיה נד(, ּּבְ ְטָרא ְדַאְבָרָהם, ּ וְבַרֲחִמים ּגְ א , ִּמּסִ ּוְגדוָלה ַדְרּגָ ּ ּּ

דֹוָלה, ְּדִביָנה, ְּדַאְבָרָהם ן ִאיִהי ַיד ַהּגְ ּמָ ן ִאיִהי נ, ּתַ ּמָ ֶסף' ּתַ ּוְלָבַתר ֹלא יוַכל . ּכָ ּ
ְל ל ָיָמיוׁשַ ָגלוָתא ּכָ ָּחה ּבְ ה, ּ ִגין ְדלֹו ִתְהֶיה ְלִאּשָׁ ַמר , ּּבְ ָמה ְדִאּתְ יך )הושע ב(ּּכְ ּתִ ְ ְוֵאַרׂשְ

ִיך ְיָי)ישעיה נד(, ּוְקָרא ַאֲחִריָנא. ִלי ְלעֹוָלם י בֹוֲעַלִיך עֹוׂשַ ְ ּכִ מֹו' ְ  )ישעיה סב(. ְצָבאֹות ׁשְ
ֹּלא ֵיָאֵמר ָלך עֹוד ֲעזוָבה ָגלוָתאְּדַאף ַע. ְ א ִאיִהי ּבְ ִכיְנּתָ ב ִדׁשְ ּל ּגַ ִריך הוא , ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ

ה   .ָּלא ָזז ִמּנָ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]135דף [ -ּ

 ] בשנה343יום [סדר הלימוד ליום יח אלול 
ַתר ָדא ִּפּקוָדא ּבָ ּ א ֲאנוָסתֹו, ּ ֵרין ִסְטִרין. ִּליׂשָ ְּדַוַדאי ֲאנוָסה ִאית ִמּתְ ּ ֲּאנוָסה , ּ

ה ְרִחימו ִדיֵליה ְלַגּבָ ּּבִ ּ ּ ְּוִאית ֲאנוָסה ִדְרִחיַמת ִאיִהי ֵליה. ְּוִאיִהי ָלא ְרִחיַמת ֵליה, ּ ּ ּ ,
ין וְבָרָכה ָלא ִקדוׁשִ יה ּבְ ּוְדִחיַלת ְלִאְזַדְווָגא ִעּמֵ ּ ּ ּ ּ ּ ָעאת ִאם ִהיא ֶהְדיֹוָטא , ּ ְוִאיִהי ָלא ּבָ

יה ה, ְּלַגּבֵ ְהֶיה ְלִאּשָׁ   .ְולֹו ּתִ
ִסְתֵרי ּתֹוָרה לִאית ָלן ְלַהְמׁשִ, ּבְ ְמָתא ִאית ְדִאיִהי ַמְטרֹוִניָתא, יל ָמׁשָ ְמָתא . ִּנׁשְ ְוִנׁשְ

גֹון . ְּדִאיִהי ָאָמה, ִאית ּתֹו ְלָאָמה)שמות כא(ּכְ ְמָתא ִאית.  ְוִכי ִיְמּכֹור ִאיׁש ֶאת ּבִ , ְוִנׁשְ
ר ָנׁש ְפָחה ֵהְדיֹוָטא ְדּבַ ְּדִאיִהי ׁשִ ְפָחה , ּאוף ָהִכי. ּ ִּאית ְדִאיהו ֶעֶבד ׁשִ ְמָתאּ י ִנׁשְ . ְלַגּבֵ

ָרָזא ְדִגְלּגוָלא ְמָתא ַאְזָלא ּבְ ּוְלִזְמִנין ִנׁשְ ּ  ְוֹלא ָמְצָאה )בראשית ח(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ
ַּהיֹוָנה ָמנֹוַח ְלַכף ַרְגָלה ְתָרָהא, ּ גוָפא, ְוֵיֶצר ָהָרע ָרִדיף ֲאּבַ ְפָחה , ְּלַאֲעָלא ּבְ ְּדִאיהו ׁשִ ּ

י ֵיֶצר ָהָרע ד ְיהוִדיִא. ְלַגּבֵ ּיהו ׁשֵ ְמָתא י. ּ ה ָהִעְבִרָיה', ְוִנׁשְ ד. ַּאּמָ ּוָבה ַההוא ׁשֵ ּ ּ ,
ַדי ִּאְתַהָדר ׁשַ ְמָתא, ּ ְּדָנִטיר ָלה ְלַהִהיא ִנׁשְ א, ּ ִתיוְבּתָ ה ּבְ ְּוָתב ּבָ א , ּּ ה ְלקוְדׁשָ ּוְמָבֵרך ּבָ ּ ְּ

ָברוך ָכל יֹוָמא ּבְ ִריך הוא ּבְ ּּבְ ּ ה ְלקוְד. ְ ּוְמַקֵדׁש ּבָ ּ ּ ִריך הואּ א ּבְ ּׁשָ ָקדׁש ָקדׁש ָקדׁש, ְ . ּבְ
ִריך הוא א ּבְ ה ְלקוְדׁשָ ּוְמַיֵחד ִעּמָ ּ ּ ַמע, ְּ ְקִריַאת ׁשְ   .ּבְ

ד ַּמה ְדֲהָוה ִאיהו ׁשֵ ִּאְתַהָדר ַמְלָאך ִדיֵדיה ְמַטְטרֹון, ּ ּ ַדי )רוחא מניה(, ְּ ּ ְוִאְתַהָדר ׁשַ ּ
ְמַטְטרֹון)מטטרון(ְּדָהִכי ָסִליק  חוׁשְ,  ּבִ ַדיּּבְ ן ׁשַ יה. ּּבַ ּוִמַיד ִיְתְקָיים ּבֵ ּּ ה , ּ ְולֹו ִתְהֶיה ְלִאּשָׁ

ל ָיָמיו ְלָחה ּכָ ֹּלא יוַכל ְלׁשַ א. ּּ ִתיוְבּתָ חֹוִבין , ְּוִאי ָלא ָחַזר ּבְ ָדא ּבְ ְעּבְ ּתַ יה ִמׁשְ ִּאיִהי ְלַגּבֵ
ְּדַעְבַדת יה , ּ ְּוִיְתְקָיים ּבֵ ְהֶי)שמות כא(ּ ה ִויָלֶדיָה ּתִ ד . ה ַלאדֹוֶניָה ָהִאּשָׁ ַההוא ׁשֵ ַמר ּבְ ְּוִאּתְ

ַעל חֹוֵביה ַגפֹו, ּּבַ ְּוהוא ֵיֵצא ּבְ ד. ּ ה, ְוַהאי ׁשֵ ַמֶטה ְדֹמׁשֶ ִּאיהו ּכְ ּ ֶטה , ּ ְּדִאְתַהָפך ִמּמַ ְּ ּ
ּוִמָנָחׁש ְלַמֶטה, ְלָנָחׁש ד, ּ ד ְלַמְלָאך, ָהִכי ַהאי ׁשֵ ְִאְתַהָפך ִמׁשֵ ְ ד, ּ ְוִמַמְלָאך ְלׁשֵ פום , ּ ּּכְ

  .ּעֹוָבדֹוי ְדַבר ָנׁש
ִדים ְדָאתו ֵמַהאי ם ׁשֵ ְּוַעל ׁשֵ ַמְלָאֵכי , ּאֹוְקמוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין, ּ הֹון ּכְ ְּדִאית ִמּנְ

ֵרת ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ְדַיְדִעין ַמאי ְדֲהָוה, ַהּשָׁ ְּוִאיּנון ּתַ ּ ּוַמה ְדָעִתיד ְלֶמֱהֵוי, ּ ְּוִאיּנון . ּ
ַאְר ִדיוְקַנְייהו ּבְ ּּבְ ּ ִּאיּנון ָמאֵרי ִפילֹוסֹוְפָיא, ָעאּ ָרֵאל, ּ ְּדַיְדִעין ַמאי , ִאְצַטְגִניֵני ִיׂשְ

ּוַמאי ְדָעִתיד ְלֶמהֵוי, ְּדֲהָוה ה ְוִסיֲהָרא, ּ ָּלקוָתא ִדְלהֹון, ֵּמאֹותֹות ְדַחּמָ ְוָכל ּכָֹכב , ּ
ּוַמָזל ָעְלָמא, ּ   .ּוָמה ַאְחֵזי ּבְ

  ב''ז ע'' רעדף
הֹון  ֵהָמה) ב''ז ע''עדף ר(ְוִאית ִמּנְ ּבְ ֵהָמה, ּכַ ּבְ א ִאיּנון , ָּפִרין ְוָרִבין ּכַ ִּדיוְקָנא ִדְלהֹון ְלַתּתָ ּ ּ ּּ

י ָהָאֶרץ ֶקץ, ְּואֹוְקמוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין, ַעּמֵ ְּדִאיּנון ׁשֶ ֶרץ, ּ נֹוֵתיֶהן . ּוְבנֹוֵתיהֹון ׁשֶ ְוַעל ּבְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגלו, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]136דף [ -ָתא ּבְ

ֵהָמ)דברים כז(, ֶנֱאַמר ל ּבְ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ָמאֵרי . הּ ָארור ׁשֹוֵכב ִעם ּכָ ְּוִאיּנון ׂשֹוְנִאים ְלּתַ
ָנה ׁש, ִמׁשְ ֵרת ַמּמָ ְּדִאיּנון ַמְלֲאֵכי ַהּשָׁ ּוְבִגין ָדא אֹוְקמוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין. ּ ּ ר ָנׁש , ּ ַעל ּבַ

ַמְלַאך ְיָי)מלאכי א(ִאי ְיֵהא  ְּצָבאֹות ּתֹוָרה ְיַבְקׁשו ִמִפיהו' ְ ּכְ ּא ְיַבְקׁשו ּתֹוָרה ְוִאי ָלאו ֹל, ּּ
ִּמִפיהו ּ.  

ְטָרא , ָּמאֵרי ִמדֹות, ְוִאית ַאֲחָרִנין ָמאֵרי ִסְתֵרי ּתֹוָרה ָמִתין ִמּסִ ְּדִאיּנון ָיְרִתין ִנׁשְ ּ
א ְּדַמְלכוָתא ַקִדיׁשָ ּ ר ְסִפיָרן, ּ ִליָלא ֵמֶעׂשֶ ְּדִאיהו ּכְ ְּדַמאן ְדָיִרית ָלה. ּ ּ ָזֵכי , ְּוָזֵכי ָלה, ּ

ר ְסִפ ָלא ִפרוָדאְלֶעׂשֶ ּיָרן ּבְ ע, ּ ׁשַ ר ְוָלא ּתְ ְּדִאי ֲהוֹו ָיְרִתין ְלַמְלכוָתא ְיִחיָדָאה, ֶעׂשֶ ֲהוֹו , ּ
ִפרוָדא ִמָנה ע ּבְ ׁשַ ּּתְ ן ִפרוָדא, ּ ּמָ ִגין ְדֵלית ּתַ ּּבְ ר ְוֹלא , ּּ ַעל ֵסֶפר ְיִציָרה ֶעׂשֶ ָאַמר ּבַ

ע ׁשַ   .ּתֵ
ר יָמא ִדְסִליַקת ְלֵעיָלא ֵמֶעׂשֶ ְּוִאי ּתֵ ָמא ְמֹפָרׁש יֹו.ּ ָהא , א''ו ֵה''א ָוא''ד ֵה'' ׁשְ

ר ה''יֹו, ֶעׂשֶ ּד ְדִמְתַייֵחד ּבָ ר, ּ ּוְבִגין ָדא י. ְּוָלא ְסִליק ְלֵעיָלא ֵמֶעׂשֶ ֲאָבל . א''ְוָלא י', ּ
ר יֹו ִרית, ד''ַּמאן ִדְמַחּבֵ ְפָחה, ְּדִאיִהי אֹות ּבְ ׁשִ ִליָלא ִמי. ּבְ ד ', ּוַמְטרֹוִניָתא ּכְ ׁשֵ ּבְ

ם''ֲעבֹוָדה ָזָרה ָסָמֵאְּד ֵגיִהּנָ ָדן ּבַ   .ּל ִאּתְ
א ַמְלכות א ְדַמְלּכָ ַרּתָ ְּדַמאן ְדָיִרית ּבְ ּ ּ א, ָּלא ָזֵכי ָלה, ּ ָרא ְדַמְלּכָ ֶּאָלא ּבְ ְּדִאְתְקֵרי , ּ

ָרֵאל)שמות ד( ִני ְבכֹוִרי ִיׂשְ א ,  ּבְ ִנין ְלקוְדׁשָ ָרֵאל ּבְ ְּדִמְסְטָרא ָדא ִאְתְקִריאו ִיׂשְ ּ ּ ִריך ּ ְּבְ

ם ַלְיָי)דברים יד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּהוא ִנים ַאּתֶ ּוַמְלכות ָדא ַדֲאִצילות, ֱאֹלֵהיֶכם'  ּבָ ּ ּ ּ ּ.  
ָלה ַמְלכות ִדְבִריָאה ְּוִאית ְלַקּבְ ּ ְּוִאיִהי ַמְלכות ְלַמְלָאִכים ִדְבִריָאה, ּ ְוִאיִהי ַנֲעָרה . ּ

א ִדיָלה, ְּדַמְטרֹוִניָתא ׁשָ ּמְ ְּמׁשַ א ִדיָלהְו, ּ ִּאיִהי ִדיוְקָנא ִדְגִביְרּתָ ּ ּ ּ לוָלה ִמי, ּּ ַהאי . 'ּּכְ
ָרֵאל חֹוִבין ְדִיׂשְ ין אוִמין ְדָעְלָמא, ּּבְ ָּיִכיַלת ְלִאְתַחְלָלא ּבֵ ּ ֲּאָבל ַמְלכות ַדֲאִצילות . ּ ּ ּ

ִריך הוא א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ַמר , ְּ ִמי וְכבֹו'  ֲאִני ְיָי)ישעיה מב(ָּעָלה ִאּתְ ּהוא ׁשְ ן ּ ִדי ְלַאֵחר ֹלא ֶאּתֵ
ּוְתִהָלִתי ַלְפִסיִלים ּ תֹות ְוָיִמים טֹוִבים, ּ ּבָ ָּלא ָיִהיב ָלה ְלַמאן ִדְמַחֵלל ׁשַ ּ ֶּאָלא ְלַמאן , ּ

א ָרא ְדַמְלּכָ ְּדִאיהו ּבְ ּ ְּוָנִטיר אֹוַרְייָתא וִפּקוִדין, ּ ְדִחילו וְרִחימו ְדָמאֵריה, ּ ּּבִ ּ ּ ּ ְוָלא ַעל , ּ
ל ְפ ד ִצווֵייה ַדֲאבֹוי, ָרסְּמָנת ְלַקּבֵ ֵבן ְדִאיהו ְמחוָיב ְלֶמְעּבַ ֶּאָלא ּכְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ַמר , ּ ְּדָעֵליה ִאּתְ ּ

ך)שמות כ( ד ֶאת ָאִביך ְוֶאת ִאּמֶ ּבֵ ָ ּכַ ִריך הוא. ָ א ּבְ ֶּאת ָאִביך ָדא קוְדׁשָ ּ ְּ ך ָדא . ָ ְּוֶאת ִאּמֶ ָ

א ִכיְנּתָ ל ָדא. ׁשְ ַּמאן ִדְמַחֵלל ַנֲעָרה ְד, ְּוִעם ּכָ אּּ ִאלו ְמַחֵלל , ַמְלּכָ יב ֵליה ּכְ ִּאְתֲחׁשִ ּּ ּ
ַּמְטרֹוִניָתא ִדיֵליה ּ.  

ָנן קוִלין, ְוַרּבָ ִדין ָלאו ִאיּנון ׁשְ ל ׁשֵ ּּכָ א, ּ ִכיְנּתָ ל ַעְבִדין ִדׁשְ ְּוָלא ּכָ ה, ּ יב ּבָ ִּדְכּתִ ּ ,
ָלה)תהלים קג( ּכֹל ָמׁשָ ּ וַמְלכותֹו ּבַ ָמה ַנֲערֹות ִעְבִרי. ּ ִּאית ָלה ּכַ ָפחֹות ִעְבִריֹות, ֹותּ ּוׁשְ ּ .

ָפחֹות ָנְכִריֹות ְּוִאית ָלה ֲעָבִדים וׁשְ ּ ָעְלָמא, ּ ח ַמְלכוָתא ָאֳחָרא ּבְ ּכַ ּתְ ִגין ְדָלא ִיׁשְ ּּבְ ּ ,
ְלָטא ִזְמָנא ְדִאיִהי ׁשַ   .ּּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]137דף [ -ּ

ָפחֹות ָנְכִריֹות ְּוִאֵלין ׁשְ ֶות, ּ ְטָרא ְדַסם ַהּמָ א ְדָסָמֵאל, ִּמּסִ ּנוְקּבָ ְפָחה ֲהַות ְּדׁשִ. ּ
א ְוָסָמֵאל ֵאל ַאֵחר. ְלַמְטרֹוִניָתא ִריך הוא, ּנוְקּבָ א ּבְ ֶּעֶבד ֲהָוה ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ ְלָבַתר , ְּ

ְרַמְייהו ֱאלֹוהות ַּדֲעִבידו ּגַ ּ ּ ר לֹון ֵמָעְלָמא, ּ ִריך הוא ָעִתיד ְלַאְעּבָ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּוְלִמְמֵחי , ְּ
  .לֹון

יְמרון ֵני, ְּוִאי ּתֵ א ַעְבִדין לֹון ֱאֹלהותִאי ּבְ ּ ָנׁשָ ְרעוָתא ִדְלהֹון, ּ ְּוָלא ּבִ ֲאַמאי , ּ
הֹון. ִּאְתֲעָנׁשו ּבול ְודֹור ַהְפָלָגה ַיְדֵעי ּבְ ד ֲהוֹו דֹור ַהּמַ ֶּאָלא ּכַ ּ א ''נ(ַּוֲהוו ְמַקְטְרִגין , ּ

ּוְבַההוא ֵחיָלא ַדֲהוֹו ְמַקְטְרִגין , ְּוַסְגִדין לֹון,  לֹון)מקטרין ּ , ְּוַסְגִדין לֹון,  לֹון) מקטריןא''נ(ּ
ְייהו י ְלַגּבַ ְּוַעְבֵדי ְרעוַתְייהו, ֲּהוֹו ַנְחּתֵ ִאיּנון צוְלִמין, ּ הֹון ּבְ ּוְמַמְלָלן ּבְ ּ ָּהא ִאְתָעִבידו , ּּ

ֱּאלֹוהות ְוֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ּ ִגין ָדא. ּ ָרא לֹון, ּּבְ ִריך הוא ָעִתיד ְלַאְעּבְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ ,
הֹון, ְוִיְמֵחי לֹון ֵמָעְלָמא ּצוְלִמין ִדְלהֹון ַדֲהוֹו ַפְלִחין ּבְ ּ ּ הֹון רוִחין , ּ ֲאבו ִמּנְ ּתַ ְּוִאׁשְ ּ

  .ְּוצוְלִמין
ָעְלָמא ֵעֶרב ַרב הֹון, ְוַכד ִאית ּבְ ָמא ּבְ ּשְׁ ין ְלִאְתּגַ ר , ַנְחּתִ ִריך הוא ַיְעּבַ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְּ

ּ ְוֶאת רוַח ַהטוְמָאה ַאֲעִביר ִמן ָהָאֶרץ)זכריה יג(, ִדְכִתיבֲּהָדא הוא , לֹון ִמן ָעְלָמא ּ ְוִאי . ּ
יְמרון ְתָרָאה, ּּתֵ ִזְמָנא ְדָגלוָתא ּבַ ּּבְ ֵּלית ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות, ּ ִגין ְדָלא ַיְדִעין , ּ ּּבְ

הֹון ֵני ָעְלָמא ּבְ ן. ּבְ ּמָ ֵעֶרב ַרב ּתַ ְּוִאיּנון ְדַיְדִעין ּבְ א ִאׁשְ, ּ ַכח לֹון ְדַמְכִעיִסין ְלקוְדׁשָ ּּתְ ּ
יה ִכיְנּתֵ ִריך הוא וׁשְ ּּבְ ּ ּ יַנְייהו, ְ ָרֵאל ּבֵ הֹון, ְּוִיׂשְ ְּלַקֵיים ַמאי , ְוֵעֶרב ַרב ַמְצִליִחין ּבְ

יב ֵלם ְלׂשֹוְנָאיו ֶאל ָפָניו ְלַהֲאִבידֹו)דברים ז(, ִּדְכּתִ ּ וְמׁשַ ּ ּ.  
ָנִאין ַוֲאמֹוָרִא ְלהו ּתַ ָּקמו ּכֻ ּין וָבִריכו ְלַרְעָיא ְמֵהיָמָנאּּ ְּוָאְמרו ֵליה ִסיַני ִסיַני, ּ ַמאן , ּ

ְָיִכיל ְלַמְלָלא ֳקָדָמך ִדיוְקָנא ְדָמאָרך, ּ ְְדַאְנּתְ ּבְ ּ ּ טוָרא ְדִסיַני, ּּ ִּדְבִזְמָנא ְדַמִליל ּבְ ּ ּ ל , ּּ ּכָ
ִאי, ְּוֵחיָון ְדֻכְרְסָייא, ֵּחיָון ְדַמְלָאִכין ְתקו, ןְּוִעָלִאין ְוַתּתָ ַכח ִדּבור ָאֳחָרא , ּׁשַ ּתְ ְּוָלא ִאׁשְ ּ

ֶּאָלא ִדיֵליה ּ ִדיוְקָנא ִדיֵליה. ּ ֵריה ּבְ ּוְבִגין ְדַאּתְ ּבְ ּ ּ ּ ּ א , ּּ ְלהו ָמאֵרי ְמִתיְבּתָ ַמע ּכֻ ָּצִריך ְלִמׁשְ ּ ְ

ְִמִלין ִמפוָמך ּ ּ ִתיָקה ְלִמלוָלך, ּ ן ׁשְ ְַאל ִתּתֵ ּ   )ב כל פטר רחם''ח ע''קרח קע(. ּ

  א''ח ע'' רעדף
ָבא ְוגֹו ּצָ ה ֹלא ֵיֵצא ּבַ ה ֲחָדׁשָ ח ִאיׁש ִאּשָׁ י ִיּקַ ר ָלָקח. 'ּכִ ּתֹו ֲאׁשֶ ח ֶאת ִאׁשְ ּמַ . ְוׂשִ

ִּפּקוָדא  א ַחד, ּ ָדא)טו(ּ ּתָ ֵתיה ׁשַ ִאּתְ ָּחָתן ְלֶמְחֵדי ּבְ ָנה ֶאָחת, ּ יב ָנִקי ִיְהֶיה ְלֵביתֹו ׁשָ . ִּדְכּתִ
ָלה. ּ ִמִדיָלהּב ַיְרִחין ִאיּנון''ְּוִאיּנון י ָנה ִאיִהי ּכַ ְּדָהא ׁשָ י, ּ ר ּבְ ָלה ּבַ , ב ַיְרִחין''ְּוֵלית ּכַ
יב ָקר)מלכים א ז(, ִּדְכּתִ ר ּבָ ֵנים ָעׂשָ ּקוָנא ְדַכָלה.  עֹוֵמד ַעל ׁשְ ְּוהֹוִאיל ְוֵלית ּתִ ּ ר , ּ ּבַ

י ִּאְצְטִריך ָחָתן ְלֶמְחֵדי ָלה, ב''ּבְ ּ ָּלה וְלִתּקוָנָה, ּוְלֵביָתה, ְ ּ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, אּ ּּכְ ְּוַעל ָדא . ּ
יה ִתיב ּבֵ קֹום)בראשית כח(, ַּיֲעֹקב ּכְ ח ֵמַאְבֵני ַהּמָ קֹום י. ּ ַוִיּקַ ּוַמאן ְדַחֵדי , ב ֲהוֹו''ַאְבֵני ַהּמָ ּ ּ

ְּוֹכָלא ִאיהו ָרָזא ְד. ב ֲהוֹו''ְּועוֵליָמָתן י) א''ח ע''דף רע(, ַּחֵדי ְלעֹוֵליְמָתָהא, ְּלַכָלה ּ ָנהּ . ׁשָ
ָנה ֶאָחת ֵתיה ׁשָ ִאּתְ ך ִאְצְטִריך ְלָחָתן ְלֶמְחֵדי ּבְ ִגין ּכַ ּּבְ ּ ְ ְ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגלו, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]138דף [ -ָתא ּבְ

ְּדֶחְדָוה ָדא, ְוָהא אֹוִקיְמָנא ָּלאו ִדיֵליה ִהיא, ּ ֶּאָלא ִדיָלה, ּ ּ ח ֶאת . ּ ּמַ יב ְוׂשִ ִּדְכּתִ
ּתֹו ִתיב. ִאׁשְ ּתֹו ָלא ּכְ ַמח ֶאת ִאׁשְ ח, ְוִיׂשְ ּמַ ַגְווָנא ָדא. ְּלַכָלהַּיְחֵדי , ֶּאָלא ְוׂשִ ָלאו , ּּכְ

ֵּחדו ְלַכָלה גוָפא ְוִתקוָנָהא, ּ ר ּבְ ּּבַ ּוַמאן ַחֵדי לֹון. ּ . ְּוַעל ָדא ָנִקי ִיְהֶיה ְלֵביתֹו. ַּצִדיק. ּ
ִמֵלי ְדָעְלָמא, ָנִקי ְּדָלא ַיֲעמֹול ּבְ יה ַרֲעָוא ְלֶמְחֵדי ָלה, ּּ ִּדיֵהא ּבֵ ּ ּ ָנִקי . ָּנִקי ִמּכָֹלא. ּ
יןְלַמּסִ ּין וְלַאְרנוִנין ְוגוְלַגְלּתִ ּ ָּנִקי ְדָלא ִיפוק ְלֵחיָלא ְלַאָגָחא ְקָרָבא. ּ ָחא . ּּ ּכְ ּתַ ְלִאׁשְ

א ּוְלַאְתֲעָרא ֶחְדָוה ְלֵעיָלא, ֶּחְדָוה ֵעיָלא ְוַתּתָ א. ּ א ַקִדיׁשָ ִאין ַעּמָ ְּדָמאֵריהֹון ַחֵדי , ַּזּכָ ּ
הֹון ַהאי ָעְלָמא, ּבְ ִאין ִאיּנון ּבְ ָעְלָמא ְדָאֵתי, ַּזּכָ ִאין ִאיּנון ּבְ ְּוַזּכָ ו למיהך בר נש ''פקודא י(. ּ

ָכרֹו ְוגֹו)ד''דברים כ( )ב''ה ע''פ' ז לאורחא וכו''פקודא י, באורחוי דקודשא בריך הוא ן ׂשְ ּתֵ יֹומֹו ּתִ ָּפַתח . ' ּבְ
ַתר ָדא, ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא ְוָאַמר ִּפּקוָדא ּבָ ּ ִכיר ּבִ, ּ ַכר ׂשָ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְזַמּנֹוָלֵתת ׂשְ ּ ,

ֶמׁש ָכרֹו ְוֹלא ָתֹבא ָעָליו ַהּשֶׁ ן ׂשְ יֹומֹו ִתּתֵ ֵאי. ּבְ ָמעו, ָּמאֵרי ְמִתיְבָתאן ִעָלֵאי ְוַתּתָ . ּׁשְ
ִכיר ַכר ׂשָ ִליַח ִדיֵליה, י ָעְלִמין''ֵמַח, ְּמַטְטרֹון ִאיהו ׂשְ ּׁשְ ָלא ַח, ּ ְרָכאן ''ְלַקּבְ י ּבִ

ַלת ִזְמִנין, ָכל יֹוָמאּבְ, ִּדְצלֹוָתא ּוְבִגין ָדא. ּתְ ָכרֹו, ּ ן ׂשְ יֹומֹו ִתּתֵ ָּדא ְצלֹוָתא , ּבְ
ֲחִרית ֶמׁש. ְּדׁשַ ָּדא ְצלֹוָתא ְדִמְנָחה, ְוֹלא ָתֹבא ָעָליו ַהּשֶׁ נֹו, ְּדִאי ָעַבר יֹומֹו, ּ ֵטל ָקְרּבָ . ּבָ

י ָעִני הוא  ָגלוָתא, ּ ַוַדאי)דצדיק(ּּכִ ָּעִני הוא ּבְ ּת ֵליה ִמִדיֵליהֵלי, ּ ּ ֶּאָלא ַמאי ְדַיֲהִביָנן , ּ ּ
ְצלֹוָתא ִפָלה ִדיֵליה, ֵּליה ּבִ ִגין ָדא ְצלֹוָתא ּתְ ּּבְ ּ י ַיֲעטֹוף)תהלים קב(, ּּ ִפָלה ְלָעִני ּכִ , ּ ּתְ

ֲעִטיַפת ִציִצית ִפָלה ְדָיד ִאיִהי, ּבַ ּּתְ ּ.  
א ֶאת ַנְפׁשֹו ִפַלת ַעְרִב, ְּוֵאָליו הוא נֹוׂשֵ ָּדא ּתְ ְּדִאיִהי ֱאמוִרים וְפָדִרים, יתּ ּ יוִרין , ּ ּׁשִ ּ

ִנין ְדיֹוָמא ְּדָקְרּבְ ֶרם. ּ גֹון ֶפֶרט ַהּכֶ ְּוִאיּנון ּכְ ְדך)ויקרא יט(, ּ ָ וְפַאת ׂשָ ַמר, ּ ְּדָעַלְייהו ִאּתְ ּ ,
ִבין ֶאת ַהפוְרָענות ְיֵרי ִמְצָוה ְמַעּכְ ּׁשִ ּ ּ ֲעזֹוב אֹוָתם. ּ ר ּתַ ּא ְדֶאְמָצִעיָתא ְּדַעּמוָד, ֶלָעִני ְוַלּגֵ

ר ֵמַאְתֵריה ר ִאְתְקֵרי, ּּבַ ּוְבִגין ָדא. ּגֵ א ִדיִלי ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ּ ֲּאָנא ְדַדְרּגָ ּ ּ ָקֵריָנא , ּ
ָגלוָתא ַקְדָמֵאי ר ּבְ ְרָמאי ּגֵ ָאֶרץ ָנְכִרָיה)שמות ב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּּגַ ר ָהִייִתי ּבְ , ּ ּגֵ

ָגלוָתא ְר ְּדִאיהו ּבְ ּ ִגיַנְייהוּ   .ִּביָעא ּבְ
ִאילו ֵליה ָמאֵרי ַמְתִניִתין ּׁשָ ָרֵאל , ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא, ּ ָּהא ִפּקוָדא ָדא ֲהוֹו ְמַקְייִמין ִיׂשְ ּ ּ ּ

ָרֵאל  ַאְרָעא ְדִיׂשְ ִגין ְלִאְתָעָרא ַרֲחֵמי, ָאַמר לֹון. )או לא(ּּבְ ַּעל ִאֵלין ְדִמַתְרֵכי , ּבְ ּ
ד ִאיהו ְלַבר ֵמַאְתֵריהְּדַבר ָנׁש. ֵּמַאְתַרְייהו ּ ּכַ יֹוָרא ִאְתְקֵרי, ּ ָמִתין , ּּגִ ן ַעל ִנׁשְ ּכֵ ל ׁשֶ ּכָ

ְּדַאְזִלין ַעְרִטיָלִאין ֵמַההוא ָעְלָמא ִגיַנְייהו. ְּוַאְתָיין ְלָעְלָמא ֵדין, ּ ַּהאי ִאיהו ְדָאַמר , ּּבְ ּ
ה)משלי כז(, ְקָרא ִצפֹור נֹוֶדֶדת ִמן ִקּנָ ּ ּכְ ְמָת, ּ ִכיְנָתא ָלא ָזָזה ִמָנה, אָּדא ִנׁשְ ִּדׁשְ ן . ּ ּכֵ
יה , ִאיׁש ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ קֹומֹו, ִאיׁש ִמְלָחָמה'  ְיָי)שמות טו(ּ ְּדִאיהו ָנע ָוָנד , נֹוֵדד ִמּמְ ּ

ְּדִאיהו ָעְלָמא ְדָאֵתי, ֵּמַאְתֵריה ּ יָנה, ּ ָעְלָמא ֵדין. ּבִ ְתָרה ּבְ ָּוָנד ֲאּבַ ִלים יֹוִמין , ּ ַּעד ְדַתׁשְ
ְּוִאיהו ָנִטיר ָלה. ְּתַחְייַבת ְלֵמיַזל ְלַבר ֵמַאְתָרָהאְּדִא ַּעד ְדַיֲחִזיר ָלה ְלַאְתָרָהא, ּ ְואֹוֵמי . ּ

ְּדָלא ַיֲחזֹור ִאיהו ְלַאְתֵריה ּ ַּעד ְדַיֲחִזיר ָלה ְלַאְתָרָהא, ּ ִתיוְבָתא. ּ ּוַמאן ְדָחַזר ּבְ ּ ַמאן , ּּ ּכְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]139דף [ -ּ

ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ְּדַאְחָזר ְלקוְדׁשָ ּ ּ א ְלַאְתָרָהאְּ ְּוָדא ָרָזא ְדפוְרָקָנא. ִכיְנּתָ תהלים (ְּדָאַמר , ּ

ָמעו)צה קֹולֹו ִתׁשְ ּ ַהיֹום ִאם ּבְ ּ.  
ָאה ָּאְמרו ָמאֵרי ַמְתִניִתין ִדְמִתיְבָתא ִעָלָאה ְוַתּתָ ּ ִליָחן , ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא, ּ ֲאָנן ׁשְ

ך ְְדָמאֵרי ָעְלָמא ְלַגּבָ ָאה חוָלָקך, ּ ְַזּכָ ׁשוָבהְּד, ּ ַעל ּתְ ין ִרְבָוון , ַּאְנּתְ ּבַ ּתִ קול ְלׁשִ ּׁשָ
ָרֵאל יה ְלַאְתֵריה, ְּדִיׂשְ ִכיְנּתֵ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ְּוַאְנּתְ ַהְדַרת ְלקוְדׁשָ ּ ּ ּ א, ְּ . ֵּעיָלא ְוַתּתָ

ָרֵאל ְוַיְחְזרון ְלַאְתַרְייהו ּוְבִגיָנך ִיְתָפְרקון ִיׂשְ ּ ּ ּּ יִחין. ְ ׁשִ ָרֵאל.ְוֵלית ֵחיָלא ַלּמְ ,  ְלִמְפַרק ְלִיׂשְ
ך ר ִמיּנָ ִבין. ְּבַ ּוְבִגיָנך ִאיּנון ִמְתַעּכְ ִלים ִמִלין ְיָקִרין ִאֵלין. ְּ ַּאׁשְ ַמר, ּ ְּדָעַלְייהו ִאּתְ תהלים (, ּ

ֱחָמִדים ִמָזָהב וִמָפז ָרב וְמתוִקים ִמְדַבׁש ְונֹוֶפת צוִפים)יט ּ ַהּנֶ ּ ּ ּ ּּ ּ.  
ִכירּבְ, ָמאֵרי ְמִתיְבָתאן, ָאַמר לֹון ְּדִאיהו ֶעֶבד, ִגין ַהאי ׂשָ ַלת , ּ ָלא ּתְ ְּדָאֵתי ְלַקּבְ

ינו ָמאֵרי ַמְתִניִתין ִדְלכֹון, ְצלֹוִתין ּקִ ּּתַ ר ָנׁש, ּ ְרָכאן ַקְדָמִאין, ְלֶמֱהֵוי ּבַ ְתַלת ּבִ , ּבִ
י ָמאֵריה ָבִחין ַקּמֵ ֶעֶבד ִדְמַסֵדר ׁשְ ּּכְ ּ ּוְבֶאְמָצִעיֹות. ּ ל, ּ ֶעֶבד ִדְמַקּבֵ אֵריהּּכְ ּ ְפָרס ִמּמָ ּ .

אֵריה, ּוְבַבְתָרֵאי ֶעֶבד ְדָנַטל ְפָרס ִמּמָ ּּכְ   .ְּוָאִזיל ֵליה, ּּ
ּוְבִגין ָדא ָלא ְלַהאי, ְוִרְבָקה, ֶעֶבד ַאְבָרָהם, ּ ִּאיהו ַאְמּתַ ִריך הוא, ּ א ּבְ ד קוְדׁשָ ּּכַ ְּ ,

ַלח ִלְמַטְטרֹון ְדִאיהו ַעְבָדא ִדיֵליה ִּיׁשְ ּ ּ ּ ִגין ְצלֹוָת, ּ יהּבְ ּא ִאיהו ֵייַמר ְלַגּבֵ  )בראשית כד(, ּ
ה ָלֶלֶכת ַאֲחַרי לֹוַמר. ּאוַלי ֹלא ֹתאֶבה ָהִאּשָׁ ֵעי ְלֵמיָזל , ּכְ ּאוַלי ְצלֹוָתא ָלא ּבָ

ִריך הוא. ֲאַבְתָראי א ּבְ ָּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ בוָעִתי ֹזאת, ְּ יָת ִמּשְׁ א. ְּוִנּקִ ְּדָחְכָמה ִאיהו ַאּבָ ּ ,
ַצִד ָגלוָתא, יקְּדָנִחית ּבְ א ּבְ ִכיְנּתָ ִגיָנה, ְּלַנְטָרא ׁשְ ַלח ּבְ ן ׁשָ ּמָ ּוִמּתַ ּ.  

  ב''ח ע'' רעדף
ִליַח ָּאַמר ֵליה ַההוא ׁשָ ְצלֹוָתא, ַהב ִלי ִסיָמִנין, ּ מֹוְדָעא ּבִ ּתְ א, ְלִאׁשְ ַרּתָ ן ּבְ ּמָ , ְּדּתַ
ִריך הוא א ּבְ ָּאַמר קוְדׁשָ ר אֹוַמר ֵאֶל, ְּ ֲעָרה ֲאׁשֶ ה ְוָהָיה ַהּנַ ּתֶ ְיָה ַהִטי ָנא ַכֵדך ְוֶאׁשְ ּ ּ

ֵתה ל ֵאָבִרין ְדגוָפא ַמְלָיין חֹוִבין, ְוִאם ָלאו) ב''ח ע''דף רע(. ְוָאְמָרה ׁשְ ח ּכָ ּכַ ֶּאָלא ְדַאׁשְ ּ ּ ּ ,
יה ֵאֶבר  ַחת ּבֵ ּכָ יה ּתֹוָרה)א באפי אברהם''נ(ְּוָלא ַאׁשְ ְרָייא ּבֵ ִדיוְקָנא ְדַעּמוָד, ּ ְלׁשַ ְּדִאיהו ּבְ ּ ּ ּ א ּּ

ְּדִאיהו ִדיוְקָנא ְדִרְבָקה, ְוָלא ִמְצָוה. ְּדֶאְמָצִעיָתא ּ ּ ּ ין )שיר השירים ב(ְּדֲהָוה , ּּ ה ּבֵ ּנָ  ׁשֹוׁשַ
מוִרים, ַהחֹוִחים ִעים ּגְ ְּדִאיּנון ְרׁשָ ּ י ְלַעְבֵדיה ְמַטְטרֹון. ּ ֶמר ְלך ֶפן )בראשית כד(, ָּמּנֵ ּ ִהּשָׁ ָ

ה ּמָ ִני ׁשָ יב ֶאת ּבְ ׁשִ ְּדִאיהו, ּתָ אּ ּ רוָחא ְדקוְדׁשָ ּ א, ּ ְּדָהא ִמְצָוה ִאיהו ַנְפׁשָ ּרוָחא ִאיהו , ּ ּ
  .ּתֹוָרה

ּוְבִגין ָדא אֹוְקמוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין ּ ה, ּ ֲעׂשֶ ְדָרׁש הוא ָהִעיָקר ֶאָלא ַהּמַ ֹּלא ַהּמִ ּ .
ּוַבֲאָתר ַאֲחָרא ָאְמרו ִיְרַאת ֶחְטאֹו קֹוֶדֶמת ְלָחְכָמתֹו, ּ ל ׁשֶ ִּמְתַקֶייֶמת ְוכוָחְכָמתֹו , ּכָ ּ' .

א ִעָלָאה, ִיְרַאת ֶחְטאֹו ׁשוָבה, ִּאיּמָ א ִעָלָאה, ָחְכָמה. ּּתְ ד ַאְקִדים ה. ַּאּבָ , ְזֵעיָרא' ּּכַ
ְרָיא ָעֵליה ּתֹוָרה, ְּדִאיִהי ִמְצָוה ְּדִאיהו ו, ּׁשַ ' ְּדִאיִהי ה, ְּוַכד ַאְקִדים ִיְרָאה ַלָחְכָמה. 'ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגלו, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]140דף [ -ָתא ּבְ

ְרָייא ָעֵליה, ִּעָלָאה ן. 'ְּדִאיִהי י,  ָחְכָמהּׁשַ אן. ְוִאְקֵרי ּבֵ ם ַלְיָי)דברים יד(, ּוִמּכָ ִנים ַאּתֶ '  ּבָ
  .ֱאֹלֵהיֶכם

ִמי י)שמות ג(ְּוַהאי ִאיהו  ִמי ִעם י. ה''ְוֶזה ִזְכִרי ו, ה ְלעֹוָלם'' ֶזה ׁשְ . ה''שס, ה''ׁשְ
ְּוֻכְלהו תרי. ח''רמ, ה''ִזְכִרי ִעם ו ְּדַהְיינו תרי. ג''ּ ְּדִאְתְייִהיבו ִלְבִנין , ּּקוִדיןּג ִפ''ּ ּ

ין ֵמיה, ַקִדיׁשִ ׁשְ ְּלֶמֱהֵוי לֹון חוָלָקא ּבִ י ֵחֶלק ְיָי)דברים לב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ   .ַעּמֹו'  ּכִ
א. אֹו ָחְכָמה ְלִיְרָאה, ְּוַכד ַאְקִדים ּתֹוָרה ְלִמְצָוה ֵמיה ָעֵליה ְלנוְקּבָ ִּאְתַהָפך ׁשְ ּ ּ ְ ִּמַדת , ּ

ַגְווָנא ָדא הוה, ַהִדין ְּדִאְתַהָפך ֵליה ּכָֹלא ְלִדיָנא. י''ּּכְ ּ ְּ אֹוַרְייָתא, ּ ין ְמזֹונֹוָתיו ּבְ , ְוָקׁשִ
ְקִריַעת ַים סוף ּוְכַגְווָנא ָדא פוְרָקָנא. ּּכִ ּ ַרֲחֵמי, ּּ ִּאם ָזכו ִיְפקון ּבְ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ

ֶטֶרם ָיֹבא ֵחֶבל ָלה ְוִהְמִלי)ישעיה סו( ַרֲחֵמי, ָטה ָזָכרּ ּבְ , ְּוִאי ָלאו ַאְקִדים ַרֲחֵמי. ְּוִיְפקון ּבְ
ַצֲעָרא ִפיר ְדַאְקִדים ַצֲעָרא ְוִדיָנא ְלַרֲחֵמי. ְּוִיְפקון ּבְ ְּוׁשַ ּ ּוְבִגין ָדא אֹוְקמוָה ַרּבֹוֵתינו . ּ ּ ּ ּ
  .ָּמאֵרי ַמְתִניִתין ְלפום ַצֲעָרא ַאְגָרא, ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה

ּוַמְפָקנו ְד ּ אּּ ִּמּקֹוֶדם ְדַנְפָקת ִאית ָלה ַצֲעָרא, ַנְפׁשָ ַרֲחֵמי, ּ ְוָרָזא . ְּלָבַתר ִדְנִפיַקת ּבְ
ְּדִמָלה  ְבִכי ָיֹבאו)ירמיה לא(ּ ְּלָבַתר וְבַתֲחנוִנים אֹוִביֵלם, ּ ּבִ ּוְבִגין ָדא, ּ  ְוֵעת ָצָרה )ירמיה ל(, ּ

ַע ה ִיָוׁשֵ ּנָ ִּהיא ְלַיֲעֹקב וִמּמֶ ְּוִיְפקון ּבְ, ּ ִריך הוא ְליֹוָנה. ַרֲחֵמיּ א ּבְ ַלח קוְדׁשָ ּוְכַגְווָנא ְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ ,
ְרָיא ח ֲאָתר ְלׁשַ ּכַ ַקְדִמיָתא. ְוָלא ַאׁשְ ַלח ָלך ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא ּבְ   .ְָהִכי ׁשָ

הֹון ִתיב ּבְ י ֵאין ִאיׁש)שמות ב(. ּוַמה ּכְ ּ ַוִיֶפן ּכֹה ָוֹכה ַוַיְרא ּכִ ְּדֻכְלהֹון ַחָייִבין. ּ ּ  ְוָלא ,ּ
לוָתא הֹון ִאיׁש זֹוֶכה ְלַאָפָקא ִמן ּגָ ַחת ּבְ ּכָ ַּאׁשְ ן. ּ ּמָ ּוְבִגין ָדא ַסְרַבת ְלֵמיָזל ּתַ , ְוַאְמַרת, ּ

ָלח)שמות ד( ׁשְ ַיד ּתִ ַלח ָנא ּבְ ַההוא ִזְמָנא.  ׁשְ גֹון ּבְ ָרֵאל, ְּוָהא ַאְנּתְ ּכְ ך ִיְתַקֵיים ִעם ִיׂשְ ּּבָ ְ ,
יֵמי ֵצאְתך ֵמ)מיכה ז( ְתָרָאה. ֶּאֶרץ ִמְצָרִים ַאְרֶאּנו ִנְפָלאֹותָ ּכִ ּוְבָגלוָתא ּבַ יִחין , ּ ֵרין ְמׁשִ ּתְ

ך ַלח ִעּמָ ְִיׁשְ ְדִפין ְדיֹוָנה, ּ ֵרין ּגַ ָּלֳקֵבל ּתְ ָגלוָתא ְרִביָעָאה. ּ גוָפא ּבְ ְּדַאְנּתְ ּכְ ּ ְֵלית ָלך , ּ

ְדִפין ָרֵא, ְוֹלא עֹוד. ּּגַ ַקְדִמיָתא ֲהוֹו ִיׂשְ גוָפאֶּאָלא ּבְ ְדִפין , ְוַאְנּתְ ְוַאֲהֹרן, ּל ּכְ ְתִרין ּגַ ּּכִ
ָרֵאל, ְּדיֹוָנה ּוְבהֹון ַפְרחו ִיׂשְ ּּ.  

  )ו''סימן ט(השלמה מההשמטות 
א ּסֵ ֶבת ַעל ַהּכִ ע ֵחיָוון ְוָאָדם ָלׁשֶ ַאְרּבַ ַעת ּבְ ר ָנׁש ּכוְרַסָייא ֵמרוּבָ ּצוְלָמא ַעל ּבַ ּ ל . ּּ ּכָ

ֵּאֶבר ְוֵאֶבר ְדַהאי צוְל ָמה ּ ל ִפּקוָדא וִפּקוָדא ּכְ א ַעל ּכָ ָּמא ִאיהו ַמְלַאך ְדִאיהו ְמַמּנָ ּ ּ ּ ּּ ּ ְ

ה ִמְצָוה ַאַחת ָקָנה לֹו ְפַרְקִליט ֶאָחד ּדאוְקמוַה ָמאֵרי ַמְתִניִתין ֲעׂשָ ּ ּ ּ.  
יַעָייא ֲעבֹוָדה ָזָרה ַרׁשִ ּצוְלָמא ּבְ ֵּחיָוון ִדיֵליה' ד, ּ ה ד, ּ ִחית ַאף ְוַחּמָ ַּאְנִפין ' ֲעֹון ַמׁשְ

ְּדֲעבֹוָדה ָזָרה ִנָדה ְפָחה, ּ ּ ַוִיְבָרא ֱאֹלִהים ֵאת )בראשית א(ּוְבִגין ָדא . זֹוָנה, ּגֹוָיה, ׁשִ
ַצְלמֹו ָרא ֵליה. ן''ָדא ְמַטְטרֹו, ַהָאָדם ּבְ ַּמאן ֱאֹלִהים ְדּבָ ְָדא ֱאֹלִהים ַחִיים וֶמֶלך , ּ ּ ּ

  .עֹוָלם
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]141דף [ -ּ

ָרא אֹותֹו סמ ֶצֶלם ֱאֹלִהים ּבָ יה , אל''ּבְ ַמר ּבֵ יה ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ְדִאּתְ ְּדִמּנֵ ּ  )שמות כ(ּ
ֹּלא ִיְהֶיה ְלך ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ַעל ָפַני צוְלָמא . ָ ָרא ֵליה ֱאֹלִהים ּבְ ִּאם ָזָכה ּבָ ּ

יה, ן''דממטרו ַצְלמֹו. ֶּעֶבד ְתחֹות ַרּבֵ ְּוַהאי ִאיהו ַוִיְבָרא ֱאֹלִהים ֵאת ַהָאָדם ּבְ ַהאי , ּ ּבְ
ִּדיו   .אל''ְּוִאם ֹלא ָזָכה ֶצֶלם ְדסמ. ְקָנאּּ

ר ָנׁש  יה ּבַ ִריך הוא ְלֵמיָדן ּבֵ א ּבְ ֶות ְדִאיהו ְתחֹות ְרׁשוָתא ְדקוְדׁשָ ֲּתִניָנא ַמְלַאך ַהּמָ ּ ּ ּ ּ ְּ ְ

ם יִהּנָ ּגֵ ּ ִאם ָלאו הוא ַצִדיק)א''ח ע''ש(, ּבְ ּוְבִגין ָדא ַוִייֶצר. ּ . ן''ְמַטְטרֹו, ְיִציָרה ְלַטב, ּ
ד ְלֶמְע ִפּקוִדין)למהוי(ּבַ אֹוַרְייָתא ּבְ ּ ֵליה עֹוֵזר ּבְ ה לֹו ֵעֶזר, ּ ְוִאם ֹלא . ְּוַהאי ִאיהו ֱאֶעׂשֶ
יׁש, ָזָכה ם. אל''סמ, ְיִציָרה ְלּבִ יִהּנָ ּגֵ ֶנְגדֹו ְלֶמחֵטי ֵליה ְלֵמיָדן ֵליה ּבְ ְּדִאיהו ּכְ ּ ּ ּ ְּוַתְרַוְיהו . ּ

ֵרין צוְלִמ ר ָנׁש ִבּתְ   .יןַּאְזִלין ִעם ּבַ
ַמת ַחִיים ַאָפיו ִנׁשְ ַּוִיַפח ּבְ ּּ ִריך הוא, ּ א ּבְ ָּדא צוְלָמא ְדקוְדׁשָ ּ ה , ְּ ַמר ּבָ א ְדִאּתְ ִכיְנּתָ ּׁשְ ּ

ָלה ָכל ַמׁשָ ּוַמְלכותֹו ּבְ ְרַוְיהו. ּ ִליט ַעל ּתַ ַהאי צוְלָמא ׁשָ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ ְוַהאי . ְּ
יַבת ֹנַח ָגלוָתאּעֹוֵרב וַבת . ּצוְלָמא ּתֵ יה ּבְ ִכיְנּתֵ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ל קוְדׁשָ ּזוגֹו ְלֳקּבֵ ּ ּ ּ ּ ְּ ,

  .ֲאְרִמיז ָרָזא ָדא
ַקְדִמיָתא ַלח ֵאת ַהעֹוֵרב ּבְ ַהאי ַעְלָמא , ַּוְיׁשַ ר ָנׁש ּבְ ַלח ֵליה ִעם ּבַ ָּדא ֵיֶצר ַהָרע ְדׁשָ

ַגְווָנא ְדַאְקִדים ְלַיֲעֹקב וְכַגְווָנא ְדְת, ְּדַאְקִדים ּּכְ ּ ֶּבן ְדַאְקִדים ַלִחָטהּּ ח ַההוא . ּ ּכַ ִּאי ַאׁשְ
ה חֹוִבין ַכּמָ ּּגוף ְמחוָיב ּבְ ִטּנוִפין ְדֲעֵבירֹות, ּ ֵּמלוְכָלך ּבְ ְּ יה. ּ ַמר ּבֵ ְוָלא ָחַזר עֹוֵרב , ִּאּתְ

ִליחוָתא ְדָמאֵריה ׁשְ ּּבִ ּ ַלח ֵאת ַהיֹוָנה ֵמִאּתֹו. ּ ְּלָבַתר ַוְיׁשַ ן עד כא(: ָּדא ֵיֶצר ַהטֹוב, ּ

  )מההשמטות

ֵּלית ִפּקוָדא ר ְסִפירֹות, ּ ן ֶעׂשֶ ּמָ ִלילו ּתַ ְּדָלא ִאְתּכְ ים . ּ ִליׁשִ ִנִיים וׁשְ ִיים ׁשְ ְחּתִ יָבה ּתַ ּתֵ ּּבַ ּ ּ
יָה ֲעׂשֶ ה. ּתַ ְרֵאִלים, ְּלַאְכְלָלא ּבָ הֹון. ּּכֲֹהִנים ְלִוִים ְוִיׂשְ ִכיָנה ִעּמְ יָבה ׁשְ ', ּתֹוַרת ְיָי, ּתֵ

יה. ְרִביָעָאה' ה, ִהיןִאיִהי ְרִביִעית ַה ת ּבְ ּוְמׁשוֶלׁשֶ ּ יה ידוד, ו''ּ ְלָמא ּבֵ ָרה . ְּלַאׁשְ ְוַעׂשְ
יה ִלילו ּבֵ ין ְדִאְתּכְ ַּדְרּגִ ּ ּ ְּדִאיּנון יֹו, ּ ָרֵאל. א''ו ֵה''א ָוא''ד ֵה''ּ ִיׂשְ הו ּבְ ְּלִאְתַקְייָמא ּבְ ּ ,

ְיָי)דברים ד( ם ַהְדֵבִקים ּבַ ם ַלְיָי)דברים יד( ',ֱאֹלֵהיֶכם ְוגֹו' ּ ְוַאּתֶ ִנים ַאּתֶ ַהאי . ֱאֹלֵהיֶכם'  ּבָ
צוְלָמא ְדַבר ָנׁש ְלָטנוֵתיה ּבְ ָמא ׁשֻ ּׁשְ ּ ּ ל ֵאֶבר ְוֵאֶבר ִדיֵליה, ּ ְּוַעל ּכָ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגלו, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]142דף [ -ָתא ּבְ

 ] בשנה344יום [סדר הלימוד ליום יט אלול 
ַתר ָדא ִּפּקוָדא ּבָ ּ ִדיֵני ֲחָגִבים, ּ ַמר ָדִגים ַוֲחָג, ָּלדון ּבְ ְּדִאּתְ ִּבים ֵאיָנן ְטעוִנין ּ

ִחיָטה ֶרת אֹוָתם, ׁשְ ֵאיָנן ְצִריִכין , ָהִכי ָמאֵרי ַמְתִניִתין. ֶּאָלא ֲאִסיָפָתם ִהיא ַהַמּתֶ
ִחיָטה יו, ׁשְ הֹון ַוִיְגַוע ַוֵיָאֶסף ַעל ַעּמָ ַמר ּבְ ֶּאָלא ְדִאּתְ ּ ּ א. ּ א, ַּמה נוֵני ַיּמָ ַיּמָ , ִּחיוָתן ּבְ

ְלִמיֵדי ֲחָכִמים אֹוַרְייָתא,  ָמאֵרי ַמְתִניִתין,ּאוף ּתַ ִּחיוַתְייהו ּבְ ּ ן ִמָנה ִמָיד , ּ ְּוִאי ִאְתָפְרׁשָ ּ ּ
יָנא . ֵמִתים ּנִ א, ּ ְדַמְתִניִתין)א תנאין''נ(ּתַ ְּדָבה ִאְתָרּבו ַתִניֵני ַיּמָ ּ א . ּ ּתָ ׁשְ ְּוִאי ִאיּנון ִדְבַיּבֶ ּ

ְט, ּ ְלַמָיא)א יפלון''נ(ַּיֲעלון  ֲּאָבל ָאָדם ְדִאיּנון ָמאֵרי . ִּאיּנון ַמְייִתין, ָטאְוָלא ַיְדִעין ְלׁשַ ּ
ָלה ְלהו, ַקּבָ ִּאיּנון ְלֵעיָלא ִמּכֻ ּּ ַמר , ּ הו ִאּתְ ַמִים)בראשית א(ּּבְ ּ ְוִיְרדו ִבְדַגת ַהָים וְבעֹוף ַהּשָׁ ּ ּּ ,

ְּדִאיּנון ָמאֵרי ַמְתִניִתין יָנָיא, ּ ּנִ דֹול. ּּתַ ין ַהּגָ ּנִ ִריַח ָנ)ישעיה כז(, ַהּתַ  )שמות כו(ָלֳקֵבל , ָחׁש ּבָ
ים ָרׁשִ תֹוך ַהּקְ יכֹון ּבְ ִריַח ַהּתִ   .ְְוַהּבְ

יָנן  ִזְמָנא ְדַתּנִ ָנה)דתנינין(ּּבְ הֹון ַמֲחלֹוֶקת,  ָמאֵרי ִמׁשְ ין ָדא ְלָדא, ִאית ּבְ ּוַמְקׁשִ ַלע , ּ ּבָ
ְלִמיד ְזֵעיר. ְּלַחְבֵריה לֹא ִהִגיַע ְלהֹוָרָא, ְּוַהאי ִאיהו ּתַ ְוִאי . ַּחָייב ִמיָתה, ּומֹוֶרה, הּׁשֶ

ִוין ָדא ְלָדא ִּאיּנון ׁשָ ָיא, ּ הֹון ַמֲחלֹוֶקת ְוקוׁשְ הֹון ְלסֹוף, ְּוִאית ּבְ ַמר ּבְ  )במדבר כא(, ִאּתְ
סוָפה סֹוָפה, ְּוֶאת ָוֵהב ּבְ ְּואֹוְקמוָה ַאֲהָבה ּבְ ּ.  

  א''ט ע'' רעדף
א ִאְזְדַמן ְלַגּבֵ, ַּאְדָהִכי ָּהא נוָנא ַרּבָ  ֵאיָתן )במדבר כד(, ְוָאַמר ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא, ּיהּ

ך ַלע ִקּנֶ ּסֶ ים ּבַ ֶבך ְוׂשִ ָמֹוׁשָ ְנָיא ִדְמַסֵייַע ָלך. ָ ְּתַ ּ א ִדְלהֹון. ּ ַלע ִקּנָ ּסֶ ְּדָהא נוִנין ּבַ ּ ֵאיָתן , ּ
ִהפוָכא ּּבְ ְנָיא, ּ ִהפוך ַאְתָוון. ּתַ ְֵאיָתִנים ּבְ ּ ִאים, ּ ּנָ ְי. ּתַ ר ִמּנַ ּמַ ַבד ֶפה , ּיהוִאְסּתְ ְּדָהא ַאְנּתְ ּכְ ּ

א, ּוְכַבד ָלׁשֹון ַלע ְדנוֵני ַיּמָ ּסֶ ּוַמאן ְדָבֵעי ְלַאְתְקָפא ּבַ ּ ּ ְּדִאיּנון , ְּדָמאֵרי ַמְתִניִתין, ּ ּ
ִאים ּנָ יף, ּתַ ּקִ ֵעי ְלֶמֱהֵוי ּתַ ָנא ֲחִדיָדא ֲחִריָפא, ּבָ ּ ִליְנקוב ַעד ְדָמֵטי )דלינקוב(, ִליׁשָ ּ

ןִלְתהֹוָמא ַר א ְדַתּמָ י עֹוד )חבקוק ב(. ּּבָ ץ ְוֹלא ְיַכֵזב) א''ט ע''דף רע( ּכִ ָּחזֹון ַלּמֹוֵעד ְוָיֵפַח ַלּקֵ ּ ,
ְּואֹוְקמוָה ְדַהאי ְקָרא נֹוֵקב ְויֹוֵרד ּ א, ּ הֹוָמא ַרּבָ א. ַעד ּתְ ַּמאן הוא ְדָנִחית ִלְתהֹום ַרּבָ ּ ,

ָחא ִזְמָנא ָדא ּכְ ך ְּדִאּתְ, ֶּאָלא ַאְנּתְ, ְּלַאׁשְ ָפֶטיך )תהלים לו(ְַמר ּבָ ַהְרֵרי ֵאל ִמׁשְ ָ ִצְדָקְתך ּכְ ָּ
ה הֹום ַרּבָ ָמה ָמאֵרי ַמְתִניִתין. ּתְ א ְלעוְמָקא ַדֲהָלָכה, ּכַ ְּדָבעו ְלַנְחּתָ ּ ּ ן , ּ ּמָ ָחא ּתַ ּכְ ְלַאׁשְ

ן, ֵּקץ ְדֻפְרָקָנא ּמָ ְנהֹון . ְּוָלא ְסִליקו, ְּוַנְחּתו ּתַ ב ְדִליׁשָ ַפִטיׁש ְיפֹוֵצץ ְּוַאף ַעל ּגַ ֲּהַות ּכְ
ֲּחִליׁש ַפִטיׁש ִדְלהֹון, ֶסַלע ּ ַההוא ֶסַלע, ּ ַההוא ֶסַלע . ְּלַנְקָבא ּבְ ּוַמאן ִדְנִקיבו ִדיֵליה ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ

ָלא ְרׁשו ָכא ֵליה, ּּבְ ְּוִאית ַאֲחָרִנין ִדְנִקיבו ָלה. ָּאָתא ִחְוָיא ְלַנּשְׁ ּ ַּעד ְדָמטו ִלְתהֹוָמא , ּ ּ
א ןְוָלא, ַרּבָ ּמָ   .ּ ְסִליקו ִמּתַ

א ְפִתיָחא ּוְבִזְמָנא ְדנוְקּבָ ּ ּ ן, ּ ּמָ ל ַמאן ְדֲהָוה ָנִפיל ּתַ ן . ָלא ֲהָוה ְסִליק, ּּכָ יַח ּבֶ ּוָמׁשִ
ן יֹוֵסף יַח ּבֶ ן ִעם ָמׁשִ ּמָ ְּדָחד ִאיהו . ָּדִוד ָנַפל ּתַ ְוַחד .  ָעִני ְורֹוֵכב ַעל ֲחמֹור)זכריה ט(ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]143דף [ -ּ

כֹור)דברים לג(, ִּאיהו ן יֹוֵסף,  ׁשֹורֹו ּבְ יַח ּבֶ י ִיְכֶרה ִאיׁש )שמות כא(ְּוַהאי ִאיהו . ָּדא ָמׁשִ  ּכִ
ה ׁשֹור אֹו ֲחמֹור ּמָ ּנו ְוָנַפל ׁשָ יַח. ּּבֹור ְוֹלא ְיַכּסֶ ּוְבִגין ָדא ִאְקֵרי ָמׁשִ ר ַנְפֵלי, ּ ְוִאיִהי . ּבַ

ְתַרְייהו ַמר ָעָלה, ַּנְפַלת ּבַ ָרֵאל ָנְפָלה ֹלא )עמוס ה(, ְּוִאּתְ תוַלת ִיׂשְ ּתֹוִסיף קום ּבְ ְוַאְנּתְ . ּ
יב ִלְבָעָליו)שמות כא(ּהוא  ֶסף ָיׁשִ ֵלם ּכֶ ַעל ַהּבֹור ְיׁשַ ת ִיְהֶיה לֹו. ּ ּבַ ן , ְּוַהּמֵ יַח ּבֶ ָּדא ָמׁשִ
  )שורות ונראה שחסר' מצאתי כאן חלק כמו ד(. ְּדָעִתיד ְלִאְתָקְטָלא, יֹוֵסף

ִגיֵניה ְּדַוַדאי. ָּנַחת ּבְ ִליֹות ֲהוֹוּ ע ּגָ ַלת,  ַאְרּבַ ַלת ְקִליִפין ֶדֱאגֹוָזא, ּתְ ָּלֳקֵבל ּתְ ּ ,
ְּדִאיּנון ּתֹהו ּ ְּקִליָפה ְירֹוָקא ֶדֱאגֹוָזא, ַקו ָירֹוק, ּ ְנָייָנא ּבֹהו. ּ ֲּאָבִנין ְמפוָלִמין, ּּתִ ְּדִאיּנון , ּ ּ

יִפין ּקִ ְייהו ּכַ, ְסָלִעים ּתַ ל ָמקֹום ַפְסקו ִמיּנַ ְּדִמּכָ ּ ְּלַאָפָקא ַמָיא , ְוָנִקיט לֹון, ָּמה ְפָסקֹותּּ ּ
ּוְבִגין ָדא ִאְתְקִריאו ֲאָבִנים ְמפוָלמֹות. ְּדאֹוַרְייָתא ּ ּ ּ ְייהו ַמִיין ָנְפִקין, ּ ְּדִמּנַ ְּקִליָפה . ּ
ִליָתָאה ִליָתָאה, ְּדִקיָקא, ּתְ לוָתא ּתְ ך, ְּדֲהָוה ְזֵעיר, ּּגָ ְְוַהאי ִאיהו ְוֹחׁשֶ לוָתא . ּ ּּגָ
ה, ְרִביָעָאה הֹום ַרּבָ ך ַעל ְפֵני ְתהֹום)בראשית א(, ְּוַהאי ִאיהו. ָּחָלל ֶדֱאגֹוָזא, ּתְ ּ ְוֹחׁשֶ ְ.  

ה ׁשֹור, ְוִאְתְקֵרי ּבֹור ּמָ יֹוֵסף, ְּדָנַפל ׁשָ ָּדא ִדְכִתיב ּבְ כֹור ׁשֹורֹו ָהָדר לֹו)דברים לג(, ּ .  ּבְ
יה ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ִליכו )בראשית לז(, ּ ּ ַוַיׁשְ א. אֹותֹו ַהּבֹוָרהּ יׁשָ א ּבִ ְּדכוָרא , ְוַהּבֹור ֵרק. ּנוְקּבָ ּ

ָלא ּתֹוָרה, )א דבורא''נ( ים ֵיׁש ּבֹו, ֵרק ּבְ ים ְוַעְקַרּבִ לוָתא ְרִביָעָאה. ֲאָבל ְנָחׁשִ ּדֹור , ְּוָדא ּגָ
ים ים ְוַעְקַרּבִ ִעים ָמֵלא ְנָחׁשִ ים, ִּדְרׁשָ ים ְוַעְקַרּבִ ְנָחׁשִ ִאים ּכִ ָנןְּד, ַרּמָ ַּעְקִרין ִמֵלי ְדַרּבָ ּ ,

ְקָרא ַמר, ְוַדְייִנין ְלׁשַ ּ ַוִיֶפן ּכֹה ָוֹכה )שמות ב(. ּ ָהיו ָצֶריָה ְלֹראׁש)איכה א(, ָּעַלְייהו ִאּתְ
ָרֵאל י ֵאין ִאיׁש ְדִיׂשְ ַּוַיְרא ּכִ יַעָיא ֵעֶרב ַרב, ּ ִאֵלין ַרׁשִ ּּבְ לוָתא, ּ סֹוף ּגָ ּוְבִגין ָדא . ְּוָדא ּבְ ּ

הֵּקץ ְד הֹום ַרּבָ ִהיפוך , ְוַרְעָיא ְמֵהיָמָנא. ּפוְרָקָנא נֹוֵקב ַעד ַהּתְ ֶות ּבְ הֹום הוא ַהּמָ ְּתְ ּ ּ
ְּוֵלית ָמֶות ֶאָלא ֲעִניוָתא, ַאְתָוון ּ ן, ּ ּמָ ִריר ְלֵעיָלא. ַאְנּתְ ְנִחיַתת ּתַ י , ְּוָהא ָקא ִאְתּבְ ַקּמֵ

ִאים ַוֲאמֹוָרִאים ּנָ ִג, ּתַ ְּוֻכְלהו ַנְחִתין ּבְ ְתהֹוָמא ְלַסְייָעא ָלךּ ְיָנך ּבִ ְּ.  
ְלהו יר ִמּכֻ ְנָיא ִדְמַסֵייַע ָלך ַיּתִ ְּוַאְנּתְ ּתַ ּּ ְ ִגין ְדַאְנּתְ ִלְוָיָתן , ּ א )נחש בריח(ּּבְ ּ ְדַיּמָ

ָּמאֵריה ְדָכל נוִנין ִלְוָיָתן ִאְתְקֵרי, ְּדאֹוַרְייָתא ּ ם אֹוַרְייָתא, ּ יה , ַעל ׁשֵ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ משלי (ּ

ך)א י ִלְוַית ֵחן ֵהם ְלֹראׁשֶ ְוָבך . ָ ּכִ יַע ְיָי)תהלים לו(ּ יה . 'ּ ָאָדם וְבֵהָמה ּתֹוׁשִ ַמר ּבֵ ָּאָדם ְדִאּתְ ּ
ֹאֶהל)במדבר יט( י ָימות ּבְ ֵּאין ַהּתֹוָרה ִמְתַקֶייֶמת , ְּואֹוְקמוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין, ּ ָאָדם ּכִ

ֵמִמית ַעְצמֹו ָעֵליָה ִמי ׁשְ ּית ִמיָתה ֶאָלא ֲעִניוָתאְוֵל, ֶּאָלא ּבְ ּ י , ּוְבֵהָמה. ּ ִּאֵלין ַעּמֵ
חֹות ָמאֵרי ַמְתִניִתין, ָהָאֶרץ ֶפֶרד ּתְ ּסוס ּכַ ְפָיין ּכַ ְּדִאיּנון ִמְתּכַ ּ ּ ּ.  

א ָאָתא ַּאְדָהִכי ָהא ּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ָמאֵרי ַמְתִניִתין , ָּפַתח ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא ְוָאַמר, ּ
א. ןַּמאן ִאיהו ִלְוָיָת ָּאַמר ֵליה ּבוִציָנא ַקִדיׁשָ יה ַעּמוָדא , ּ ַּהאי ִאיהו ְדַדְרּגֵ ּ ּ ּ

יה, ְּוַצִדיק, ְּדֶאְמָצִעיָתא ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ֵביָנן ַחד, ּ ּּגוף וְבִרית ַחׁשְ א ָדא. ּ ַיּמָ י ּבְ , ְּוִאְתַרּבֵ
א ִעָלָאה ְּדִאיִהי ִאיּמָ ִריך , ָים, ּ א ּבְ ְְדָבה ְמַייֲחִדין ְלקוְדׁשָ ּ ּ , ה ַאְתָוון''ה כ''ּהוא כּ

ן ּבָ חוׁשְ ְּדִאיּנון ָים ּבְ ּ ה, ּ ְּוִאיהו ּבָ ַפת , ָאַמר ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא. ּ ַּוָדאי ִלְוָיָתן ְדָקִאים ַעל ׂשְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגלו, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]144דף [ -ָתא ּבְ

ְּדָכל ָעְלָמא ָקִאים , ּ ַצִדיק ְיסֹוד עֹוָלם)משלי י(ָּדא , ְּוָעְלָמא ָקֵאי ַעל ְסַנִפירֹוי, ַּהָים
אָּאַמר ּבוִצ. ֲעלֹוי ָאה חוָלָקך ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא, יָנא ַקִדיׁשָ ְַזּכָ   )כאן חסר(. ּ

ָגלוָתא ת קֹול ּבְ ה, ּּבַ ַּעד ְדֵתיֵתי ַאְנּתְ ְלַגּבָ ְּדַאְנּתְ קֹול ִדיָלה, ּ ּ ת , ּ ה ּבַ ְּדָכל ִאׁשָ
ְעָלה ִהי לֹו ְלַבת, ּּבַ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ַוּתְ ה ִאיִהי ָלך. ּּכְ א ''ד(א ַעְבַדת ֲעַדִיין ָל, ְְמאֹוָרׂשָ

ה ַלחוָפה)עאלת עמיה ּ ִעּמָ ּ ּ.  
ַמר יַע ָלה, ִאּתְ ה ְוֵאין מֹוׁשִ ֲעָרה ַהְמאֹוָרׂשָ א. ָּצֲעָקה ַהּנַ ִכיְנּתָ א ִדיָלה , ָהִכי ׁשְ ִּאיּמָ ּ

ָנה, )א עלאה''נ( יַע ָלה, צֹוֶעֶקת ַעל ּבְ ִגיָנה, ְּוֵאין מֹוׁשִ ַּעד ְדֵייֵתי ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ּבְ ּ ּ ּ ,
יַע ְּדִאיהו מֹוׁשִ ַמר. ּ ִּדְבִגיָנה ִאּתְ ע)זכריה ט(, ּ ך ָיֹבא ָלך ַצִדיק ְונֹוׁשָ ה ַמְלּכֵ ּ ִהּנֵ ְ ּהוא . ְ
יַע ְלֵעיָלא א, ּמֹוׁשִ ִדיוְקֵניה. ְוַאְנּתְ ְלַתּתָ ּוְבִגין ְדַאְנּתְ ּבְ ּ ּ ך, ּּ ַמר ּבָ ה פֹה )דברים ה(, ְִאּתְ ּ ְוַאּתָ

ִדי ְּדֻכְלהו . ֲעמֹוד ִעּמָ ָרֵאל ָאַהְדרו ְלָאֳהֵליהֹוןּּ ְתַרְייָתא, ְוַאְנּתְ ָלאו, ִּיׂשְ ַּעד פוְרָקָנא ּבַ ּ .
ַרם ָדא ּוַמאן ּגָ יַנְייהו. ֵעֶרב ַרב, ּ ִּדְבּגִ ֵלך ִמָיָדו ֶאת ַהלוחֹות)שמות לב(, ּ ּ ַוַיׁשְ ּ ּ ּוֵמַהִהיא . ְּ
ֲעָתא ָנְפָלה ַמר ּבְ, ְּוָלא ִאְתָפְרַקת ֵמֵעֶרב ַרב, ׁשַ  ְוַגם ֵעֶרב ַרב ָעָלה )שמות יב(הֹון ְּדִאּתְ

ם ָרֵאל. ִאּתָ ן ִמִיׂשְ ָכל ָדא ָלא ִאְתָפְרׁשָ ּּבְ ּ ה. ּ ִבְרּתָ ְפָחה ִמּגְ ְתַרְייָתא, ְּוׁשִ ַּעד פוְרָקָנא ּבַ ּ.  

  ב''ט ע'' רעדף
א ָרא ְדַמְלּכָ ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא , ַּאְנּתְ ּבְ ַמר ּבְ ַגְווָנא ִדיָלך ִאּתְ ּּכְ ּ ) ב''ט ע''דף רע(ְּ

ֹכָלא ְֶחְדָוה ִדיָלך, ּּבְ ֶחְדָוה ִדיֵליה ְיֵהא, ּ ּּכְ ד ֵייֵתי ְלִמְפַרק ְלַכָלֵתיה, ּ ּּכַ ּ ְוהוא )תהלים יט(, ּ
ָחָתן יֹוֵצא ֵמחוָפתֹו ְוגֹו ּּכֶ ָגלוָתא ֲחׁשֹוִכין. 'ּ ין ִדיָלה ּבְ ְּדָהא ְלבוׁשִ ּ ּ ּ ּוְבִזְמָנא ְדִאיִהי , ּ ּ

הֹון ת ּבְ ׁשַ ַחְרחֹוֶרת)שיר השירים א(ִהי ָאְמָרה ִאי, ִמְתַלּבְ ֲאִני ׁשְ ְראוִני ׁשֶ ְּוִאֵלין . ּ ַאל ּתִ
ְּקִליִפין ִאיּנון ִחית ַאף ְוֵחָמה, ּ א, ַמׁשְ יׁשָ א ּבִ א, ּנוְקּבָ יׁשָ ְפָחה ּבִ אי, ׁשִ ְבּתַ  )משלי ל(, ׁשַ

ה ִביְרּתָ י ִתיַרׁש ּגְ ְפָחה ּכִ ָתא, ְּוׁשִ ת ַמְלּכְ ּבָ ִח. ְּדִאיִהי ׁשַ הַמׁשְ ָסֲחִרין ִלְתָלָתא , ית ַאף ְוֵחּמָ
  .ֲאָבָהן

א, ְוֹלא עֹוד א ְדַמְלּכָ ַרּתָ ֶּאָלא ַמה ַדֲהַות ּבְ ּ ֲאָבָהן, ה''ַעל הו' י, ּ ' ה, ִּדְכִליָלן ּבַ
ַאְבָרָהם ִיְצָחק' ה. ַקְדָמָאה ּבְ ְנָייָנא ּבְ ַיֲעֹקב' ו. ּתִ א ָעַלְייהו' ַוֲהַות י. ּבְ ַמר. ֵּריׁשָ , ִאּתְ

נו)איכה ה( ָנן ְמָתָלא. ּ ָנְפָלה ֲעֶטֶרת ֹראׁשֵ ילו ַרּבָ א ְדֲהָוה ֵליה ֲעָטָרה ַעל , ְּוַאְמּתִ ְּלַמְלּכָ ּ
יה א, ְּוִאיָלן ָיֶאה ֳקָדֵמיה, ֵּריׁשֵ יׁשָ מוָעה ּבִ ַּאְתָיא ֵליה ׁשְ יה, ּ . ַּאְרֵמי ֲעָטָרה ֵמַעל ֵריׁשֵ

ּוַמה ַדֲהַות י א' י, י'' הוהִּאְתַהָדר, ְּלֵעיָלא' י. ה''ַעל הו' ּ ּוְבִגין ָדא ָאַמר ָדִוד. ְלַתּתָ ּ ּ ,
ה ֵמֵאת ְיָי)תהלים קיח( ּ ֶאֶבן ָמֲאסו ַהּבֹוִנים ָהְיָתה ְלֹראׁש ִפּנָ   .ָּהְיָתה זֹאת' ּ

יָדך, ּקום ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ְטֹול ַאְבָנא ָדא ּבִ ה, ּ ַמר ּבָ ְּדִאּתְ  ַעל ֶאֶבן ַאַחת )זכריה ג(, ּ
ְבָעה ֵעיָנִים ַּתְבָרא ְקִליִפין ֶדֱאגֹוָזאְל. ׁשִ ָמה רֹוִעים ַפְרָנֵסי ָדָרא, ּ ְּדָהא ּכַ ָנׁשו ַעל , ּּ ִּאְתּכְ
ְְדִאיִהי ֶסַלע ִדיָלך, ַהאי ַאְבָנא ּ ן, ּ ּמָ ְּלַאָפָקא ַמָיא ִמּתַ ְְדַכָלה ִדיָלך ַמְעַין ַהָחְכָמה, ּ ּ ּּ .



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]145דף [ -ּ

ַהאי ֶסַלע אֹוַרְייָתא, ּבְ ִּדְנִביָעא ִדיָלה ּבְ ּ ָר, ּ ַמר. ִזין ְסִתיִמין ֵלית סֹוףּבְ איוב (, ְוָעָלה ִאּתְ

ֵצא)כח ּמָ   . ְוַהָחְכָמה ֵמַאִין ּתִ
ָרא ְקִליָפה ִדְלֵעיָלא ְּוָכל ּתוְקָפא ִדְלהֹון ְלַאְעּבְ ּ ּ ְנָייָנא, ּּ ִליָפה ּתִ ְּדִאיִהי , ְוַכד ָמָטן ַלּקְ

יָפא ּקִ ָיא לֹון, ּתַ ל יֹוֵמיה, ִאיִהי ַקׁשְ ה ּכָ ּוָמָחאן ּבָ ְלהוּ ֹּון ּכֻ יִפין , ּ ּקִ ֵנהֹון ְדִאיּנון ּתַ ִליׁשָ ּּבְ ּ
ין ַפִטיׁשִ ְּוֵלית לֹון ְרׁשו ְלַאָפָקא ִמיָנה ַמָיא, ּּכְ ּ ְֶאָלא ִאֵלין ִטִפין ְדָנְפִקין ַעל ְיָדך. ּּ ּ ּ ּ ּ ,

ה ַמר ּבָ ִזְמָנא ְדִאּתְ ּּבְ ַמֵטהו ַפֲעָמִים)במדבר כ(, ּ ַלע ּבְ ּ ַוַיך ֶאת ַהּסֶ ּ ּ ְ ְנָייָנא ַנְפֵקי ּוִבְמָח. ּ ָאה ּתִ
ִּאֵלין ִטִפין ְּוִאֵלין ִאיּנון ְרִמיִזין ְדָחְכָמה. ּ ּ ָלה, ּ ֲחִגיָגה, ְּרִמיִזין ְדַקּבָ ְּדִאיּנון ּבַ ַאר , ּ ּוׁשְ

ְּוַהאי ֶאֶבן ֵלית ַמאן ְדַאִפיק ִמיָנה ָחְכָמה. ַמְתִניִתין ְּדִאיִהי ִמְלָגאו, ּּ ְּדֵלית ָלה סֹוף, ּ ּ ,
ר ַאְנּתְ)מלגאודאיהו מוחא ( יַני,  ּבַ ה ִמּסִ ך ֲהָלָכה ְלֹמׁשֶ ַמר ּבָ ְְדִאּתְ ּ.  

ְוִאית , ִאית ֶאֶבן, ְוִאית ֶסַלע, ִאית ֶסַלע, ָסָבא ָסָבא, ָּפַתח ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא ְוָאַמר
ָמא ִדְיהֹוָ. ֶאֶבן ִּאית ֶאֶבן ִדׁשְ ַמר , ה''ּ ָמא ֲהַות ּ ְוַאְבָנא ִדי ְמָחת ְלַצְל)דניאל יב(ָּעָלה ִאּתְ

ית)ויקרא כו(ְּוִאית ֶאֶבן ְדִאיִהי . ְּלטור ַרב ּכִ ן ְנִביעו ְדַמָיא ,  ֶאֶבן ַמׂשְ ּמָ ְּדֵלית ּתַ ּ ּ ּ
ְּוָלא ִדּבור, ְּדָחְכְמָתא ּ.  

ֶּאָלא ֶאֶבן ְדִאיִהי  ה,  ֶסַלע)חסר(ּ ַמר , ְּדֹמׁשֶ ַלע )במדבר כ(ָּעָלה ִאּתְ ם ֶאל ַהּסֶ ְרּתֶ  ְוִדּבַ
ה ֶאָלא ִדּבור וִפיוָסא. ן ֵמיָמיוְלֵעיֵניֶהם ְוָנַת ְלָיא ּבָ ת קֹול ְוָלא ּתַ ְּדִאיִהי ּבַ ּ ּ ּ ּ ֲאָבל . ּּ

ְפָחה ָנה)קליפה(ְּדִאְתְקִריַאת , ֶסַלע ַאֲחָרא, ׁשִ א ְדֶעֶבד ַנַער.  ִמׁשְ ּנוְקּבָ ַמר. ּ , ָּעָלה ִאּתְ
ְדָבִרים ֹלא ִיָוֶסר ָעֶבד)משלי כט( ֶּאָלא ְדָמָחאן וְמַתּבָ, ּ ּבִ ּ ָמה ְפָסקֹותּ ה ּכַ ִּרין ִמיּנָ ְוַלְקִטין , ּ

ְּוִאְתְקרון ְלקוטֹות, לֹון ֵטי לֹון. ּ ִּאְתְקִריאו ְלקוטֹות, ְּוַעל ִדְמַלּקֵ ָלא ְנִביעו ְדָחְכָמה , ּ ּּבְ ּ
ָלה   .ְוַקּבָ

א, ֲּאָבל ֶסַלע ִדיִלי א ְדַמְלּכָ ַרּתָ ַמר, ִּאיִהי ּבְ ִגיָנה ִאּתְ ם ֶאל ַהּסֶ, ּּבְ ְרּתֶ ַלע ְוִדּבַ
ִדּבור וִפיוס, ְלֵעיֵניֶהם ְוָנַתן ֵמיָמיו ּּבְ ּ א, ּּ ְבָרָתא ְדַמְלּכָ ה. ּּכִ ּוְבִגין ְדָמֵחיָנא ּבָ ּ ָלֵקיָנא , ּ

ַזר ֲעָלָנא מֹוָתא, ָּעָלה ְּדַמאן ִדְמָסֵרב ְלַמְטרֹוִניָתא. ְוִאְתּגְ ן ַמאן . ַּחָייב ִמיָתה, ּ ּכֵ ל ׁשֶ ּכָ
ְּדָמָחא ִלְבָרֵתיה ְדַמְלּכָ ּ ַזר ָעַלי. אּ ּוְבִגין ָדא ִאְתּגְ ָרֵאל, ּ ְּדָלא ִאיעול ְלַאְרָעא ְדִיׂשְ ּ ּ ,

ַאְרָעא נוְכָרָאה ַּוֲאָנא ָקבור ּבְ ַרת ִמיִני, ּ ַמר. ְוִאְתַעּבְ ּ ַוֵיֶרד ֵאָליו )שמואל ב כג(, ְוִאּתְ
ֶבט ׁשָ ֶבט. ּבַ ְבַטָיא ִדיִלי, ְוַהאי ׁשֵ ִּאיהו ַחד ִמׁשִ ן ְלֶמֱהֵוי ִעם ַּדֲאָנא ָעִתיד ְלַנ, ּּ ּמָ א ּתַ ְחּתָ

ָגלוָתא ָרֵאל ּבְ ּוַבֲאָתר אֹוֲחָרא אֹוְקמוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין, ְּוֹכָלא ִאְתְרִמיז. ִּיׂשְ   )חסר(. ּ
א ְּדֵבי ַמְקְדׁשָ יַח, ּ ָמא ְדָמׁשִ ּוׁשְ ם ידוד, ּ ׁשֵ ע ַאְנֵפי ָאָדם. ִּאְתְקִריאו ּבְ , ְּוָדא ַאְרּבַ

ְבָטא ְד ְּוִאיּנון ְדׁשִ ּ ָבִטין, ֵלִויּ ַאר ׁשְ ִּאיּנון ַנְפָקן ֵמֵחיָון ְדִאיּנון ׁשְ ּ חוָלָקא , ּ ְּוָעאלו ּבְ ּ
ע ַאְנִפין ִדיֵליה, ְּדָאָדם ְּדִאיּנון ַאְרּבַ ּ ּ ִדיוְקָנא ְדַההוא ָאָדם . ּּ ה ִאיהו ָאָדם ּבְ ּוֹמׁשֶ ּ ּ ּ ּּ

ַּקְדָמָאה ִדְלֵעיָלא נֹו)משלי ל(. ּ ם ּבְ מֹו וַמה ּשֵׁ ֲהַנָייא ְוֵליָוֵאי, ְּבִגין ָדאּו. ּ ַמה ּשְׁ , ּכַ
ָפתֹוֵריה א ָאִכיל ּבְ ְּמזֹוֵניהֹון ַעל ְיָדא ְדַמְלּכָ א, ּ ַאר ַחָייִלין ְדַמְלּכָ ּוׁשְ ל ַחד ָיֲהִבין ֵליה , ּּ ּּכָ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגלו, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]146דף [ -ָתא ּבְ

ב ִדיֵליה ֵבית מֹוׁשָ ְּלֵמיַכל ּבְ א. ּ ְבָרא ְדַמְלּכָ ְּוַרְעָיא ְמֵהיָמָנא ִאיהו ּכִ א , ּ ָקִריב ְלַמְלּכָ
ַּיִתיר ֵמִאֵלין ְדַאְכִלין ְלָפתֹוֵריה ּ ֵני ַמְלכוָתא, ּ ל ּבְ א ִמּכָ ְּדֵלית ַמאן ְדָקִריב ְלַמְלּכָ ּ ּ ,

ְבֵריה   .ּּכִ
א ְוָאַמר ָּקם ּבוִציָנא ַקִדיׁשָ מֹוַדע ַמאן ַאְנּתְ, ָסָבא ָסָבא, ּ ּתְ ִמִלין ִדיָלך ִאׁשְ ְּבְ ּ ַאְנּתְ . ּ

מֹו. ּהוא ָאָדם ַקְדָמָאה ַמר ָעָלךִא, ַמה ׁשְ נֹו. ְּתְ ם ּבְ ַמר ַעל ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא, ַמה ּשֵׁ . ִאּתְ
אֹוַרְייָתא ין ּבְ ָמה ִחדוׁשִ ּוְבִגין ְדִאיהו ִחֵדׁש ּכַ ּ ּ ּ ּ ך, ּ ּ ְדֵבן ָחָכם )משלי י(, ְֶחְדָוה ְזִמיָנא ְלַגּבָ

ח ָאב ּמַ   )חסר(. ְיׂשַ

  א''פ ע'' רדף
א ָדא, ַרִעִ◌ָיא ְמֵהיָמָנא ּתָ ַפְרׁשְ ִניׁשו ִדיָלך ְלַההוא ָעְלָמאֲה, ּּבְ ר ּכְ ָּוה ַאְדּכַ ּ יב , ְּ ִּדְכּתִ

ְּוָרִאיָת אֹוָתה ְוֶנֱאַסְפּתָ ', ֶּאל ַהר ָהֲעָבִרים ַהֶזה ַהר ְנבֹו ְוגֹו) א''פ ע''דף ר( )עלה( )במדבר כז(
ך ְוגֹו ר ֶנֱאַסף ַאֲהֹרן ָאִחיך ְוגֹו', ֶָאל ַעּמֶ ֲאׁשֶ א. 'ָּכַ ּתָ ּוְבַהאי ַפְרׁשְ ְית ָלך ְלָאַהְדָרא ִא, ּ

ָרֵאל, ְּלָעְלָמא וְלַהֲחיֹות ּוְלַאֲעָלא ְלַאְרָעא ְדִיׂשְ ַכָלה , ּ א ָדא ּבְ ּתָ ַפְרׁשְ ָרא ּבְ ּוְלִאְתַחּבְ ּ ּ
ְִדיָלך ה, ּ יב ּבָ ִּדְכּתִ לֹום)במדבר כה(, ּ ִריִתי ׁשָ ְוְבִגין ָדא ָלא ָאַמר ָלך .  ִהְנִני נֹוֵתן לֹו ֶאת ּבְ ּ ּ

ִריך א ּבְ ְקוְדׁשָ יה. ֶּאָלא ֲעֵלה, ּ הוא ָהָכא ֵרדּ ְּדִמּנֵ ָרֵאל, ּ ֵהא ָעאל ְלַאְרָעא ְדִיׂשְ   .ַּאְנּתְ ּתְ
ך ְוַמה ְדָאַמר ּבָ ּ ּ ְוֹלא ָיַדע ִאיׁש ֶאת ְקבוָרתֹו ַעד ַהיֹום ַהֶזה)דברים לד(, ּ ּ ַּוי ְלִאיּנון . ּ

א ְּדָלא ַיְדֵעי ְקבוָרה ִד, ְסִתיִמין ַעְייִנין, ֲאִטיִמין ִלּבָ ּ ֵעי ַרֲחֵמי , ְיָלךּ ַּדֲהֵוית ַאְנּתְ ּבָ
ִריך הוא א ּבְ ְּמקוְדׁשָ ַההוא ְקבוָרה, ְּ ְּדָלא ֵייעול ָלך ּבְ ּ ּ ְּדָבה ַאְנּתְ ִמְתְקֵרי ֵמת, ְּ ֲהָדא . ּ

ה ַעְבִדי ֵמת)יהושע א(, ּהוא ִדְכִתיב ֵאי ַאְמִרין. ּ ֹמׁשֶ ְּוִאיּנון ִטְפׁשָ ה ֲהָוה ְמָפֵחד , ּ ְוִכי ֹמׁשֶ
ְרָיין, ְּלָעְלָמא ְדָאֵתי, ְלָנְפָקא ֵמַהאי ָעְלָמא, יָתהִמּמִ ַאר ּבִ ׁשְ ְּוִאיּנון ָלא ַיְדִעין . ּכִ

ְִדְקבוָרה ִדיָלך ּ ּ ְומֹוָתא ִדיָלך ֵאיך ִהיא, ּ ְ ּ ּ.  
ְּדָהִכי אֹוְקמוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין ְּדֵמֵתי חוָצה ָלָאֶרץ ֵאיָנם ַחִיים, ּ ּ ָּלא ַאְמֵרי ְדֵאיָנם . ּ

ִתים, ִדים ְלַהֲחיֹותֲעִתי ְתִחַיית ַהּמֵ ְפִרין ּבִ ך ֲהוֹו ּכַ ְּדִאְלָמֵלי ּכַ ְ , ֶּאָלא ָהָכא ָרָזא ַרְבְרָבא. ּ
צוְלָמא ְדָלאו ֲהגוָנה ֵליה ְּקבוָרה ִדיֵליה ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ִלי ָמִים)תהלים מב(ְּדִאיִהי , ּ , ּ ֶאֶרץ ִצָיה ְוָעֵיף ּבְ

ּוָבה , ְּוֵלית ַמִים ֶאָלא ּתֹוָרה ַההוא .  ֹלא ֹתַאר לֹו ְוֹלא ָהָדר)עיה נגיש(ּ ּוַמאן ְדָחִזי ֵליה ּבְ ּ ּ ּ
ְּוִנְרֵאהו ְוֹלא ַמְרֶאה ְוֶנְחְמֵדהו, ּצוְלָמא ּוְבִגין ָדא. ּ ְעָיה , ּ ה )ישעיה נב(ְּנבוַאת ְיׁשַ  ִהּנֵ

יל ַעְבִדי ּכִ   .ָּקא ָרִמיז ָעֵליה, ַּיׂשְ
ּוְבִגין ַההוא ְקבוָרה ּ ֵעי ַרֲחֵמ, ּ חוָצה ָלָאֶרץֲהָוה ּבָ ן ּבְ ּמָ ּי ְדָלא ְימות ּתַ ּ ְּלפום ְדֲהָוה , ּ ּ

ִלי ַמִים ָאֶרץ ִצָיה ָרֵעב ְוָעֵיף ְוָצֵמא ּבְ ַמר ָעֵליה. ְּדִאיִהי אֹוַרְייָתא, ּּבְ ּוְבִגין ָדא ִאּתְ ּ ּ ,
ְפלוָתא ִדיֵליה. ֲּעֵלה ֶאל ַהר ָהֲעָבִרים ַהֶזה ִּמּשִׁ ּ ּ ַּאְחֵזי ֵליה ַמֲעָלֵתיה, ּ ב ַא, ּ ף ַעל ּגַ

ֲאָתר ְדָלאו ָהגון ָלך ְְדַאְנּתְ ָקבור ּבַ ּ ּ ּ ין ִדיָלך, ּ ָלא ְלבוׁשִ ְָערום ּבְ ּ ּ ר , ּ ְּדִאיּנון עֹור וָבׂשָ ּ ּ
ְָנע ָוָנד ֵמֲאָתר ִדיָלך, )תלבישני( ּוְמַטְלֵטל ְוָגֵלי, ּ יה. ּ ָּהא ִפְנָחס ְדַעְבַדת ִטיבו ִעּמֵ ּ ּ ּ ּ ,



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]147דף [ -ּ

ַמר ָעָלך ְְדִאּתְ לֹוםִהְנִני נֹוֵת, ּ ִריִתי ׁשָ ך, ן לֹו ֶאת ּבְ יד ִטיבו ִעּמָ ְָהא ִאיהו ַיְעּבִ ּ ּוֵביה , ּ ּ
א ִדיֵליה ּתָ ַפְרׁשְ ַלק ּבְ ְסּתְ ּּתִ ּ ָלה ִדיָלך. ּ ְְדָבה ּכַ ּ ּ ה, ּּ ְתַייֵחד ִעּמָ ן ּתִ ּמָ ָלֵתיה, ּּתַ ָחָתן ִעם ּכַ ּּכֶ ּ.  

אִאי ָלא ֲהֵוית ָקב, )תועלת גדול לישראל בקבורתך(ְּדָהא ַאְנּתְ  ּור ְלַבר ֵמַאְרָעא ַקִדיׁשָ ּ ,
ָלה ִדיָלך ְְלַבר ִמּכַ ּ לוָתא, ּ ָרֵאל ָנְפִקין ִמּגָ ַמר. ָּלא ֲהוֹו ִיׂשְ ְוְבִגיָנך ִאּתְ ּ ְוהוא )ישעיה נג(, ּ
ֵעינו ְּמחֹוָלל ִמְפׁשָ ְקבוָרה ִדיָלך. ּ ָרֵאל ּבִ ע ְדִיׂשְ ִגין חֹוָבה ָוֶפׁשַ ְִאְתָעִביַדת חֹול ּבְ ּ ּ ּ ,

ַמר  ך ְּדִאּתְ ְיא)דברים לד(ְּבָ ְקבוָרה ִדיָלך.  ַוִיְקּבֹור אֹותֹו ַבּגַ ִתיב ּבִ ְוַמה ּכְ ּ ּ יא )ישעיה מ(. ּ ל ּגֶ  ּכָ
א ׂשֵ ִגיָנך, ִיּנָ א ּבְ ׂשֵ ֵפל ְוָנמוך ִיּנָ ל ׁשָ ְּכָ ְ ָרֵאל, ּ ְּדִאיּנון ִיׂשְ ל אוָמה , ּ ָפִלים ִמּכָ ְּדִאיּנון ׁשְ ּ ּ
ן ָפ. ְוִליׁשָ יֲעָייא, ּלוְּוָכל ַהר ְוִגְבָעה ִיׁשְ ְּדִאיּנון ַרׁשִ   .ְּוַגֵסי ָהרוַח, ּ

ּ וַבֲחבוָרתֹו ִנְרָפא ָלנו)ישעיה נג(, ְּוַהאי ִאיהו ּ ָנא )בחבורא(, ּּ ר ִעּמָ ִחּבוָרה ְדִאְתַחּבָ ּ ּבְ ּ
ָגלוָתא ִּנְרָפא ָלנו, ּּבְ א ְדָנִהיר. ּ ְמׁשָ ׁשִ ְּדַאְנּתְ הוא ּכְ ּ ֵל, ּ ַנׁש ּבְ ב ְדִאְתּכְ ְּדַאף ַעל ּגַ , יְלָיאּ

ִסיֲהָרא ּוְבָכל ּכָֹכַבָיא וַמָזֵלי, ָּנִהיר הוא ּבְ ּ ָכל ָמאֵרי ֲהָלכֹות , ָהִכי ַאְנּתְ ָנִהיר. ּ ּבְ
לֹות ְגִניזו. ְוַקּבָ ְקָיין ּבִ ּתַ ְּוָלך ִאׁשְ ְגִניזו, ְ יהֹון ּבִ ְרׁשֵ חֹות ׁשָ ֵקי ְלִאיָלִנין ּתְ ַמּבוָעא ְדַאׁשְ ּּכְ ּ ּ ,

ַקע ֵמימֹוי ּבְ ְלָייאַּעד ְדִאְתּבְ ּ ָיפוצו ַמְעְינֹוֶתיך חוָצה)משלי ה(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ִאְתּגַ ּ ָּ.  
ְּדַאְנּתְ הוא אוף ָהִכי ּ חֹות ַמּבוִעין, ּ יֵמי ַהחֹוֶרף ּתְ א ְדָאִזיל ּבִ ְמׁשָ ׁשִ ּּכְ ְוַכד ָמֵטי , ּ

ּפוְרָקָנא ּבוִעין, ּ ִיץ ְלֵעיָלא ִמּמַ ּקַ א ְדָאִזיל ּבַ ְמׁשָ ׁשִ ֵהא ּכְ ּּתְ ַרֲחֵמי,ּּ ְּדַכד .  ְוֵיהֹון צֹוְנִנין ּבְ
חֹוַתְייהו ִדיָנא, ַּאְנּתְ ּתְ ין ּבְ א, ָאָתא ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא. ִּאיּנון ַחּמִ ּוָבִריך ְלבוִציָנא ַקִדיׁשָ ּ ְּ ,

ְּוָאַמר ַוַדאי ַאְנּתְ הוא ְדָנִהיר ִלי ּ ַמר ָעַלי, ּ ִזְמָנא ְדִאּתְ ֶמׁש)בראשית כח(, ּּבְ י ָבא ַהּשֶׁ ,  ּכִ
ֶמׁש ָבה ַהּשֶׁ יך ְנהֹוֵריה, ּכָ ְּדַאֲחׁשִ ֵמיה ֲעָלך''דידו, ְיֵהא ַרֲעָוא. ְּ ְד ַיְנִהיר ׁשְ ּ.  

א ְּועֹוד ָאַמר ּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ַּוַדאי ַאְנּתְ הוא ּכָֹלא, ּ ּ  )במדבר יב(, ּ ְדָאַמר)'א ויאמר וגו''ס(, ּ
ּוְבִגין ָדא. 'ִאם ִיְהֶיה ְנִביֲאֶכם ְוגֹו ד ִאְת, ּ א ִעָלָאה ָלךּכַ ְלָייא ִאיּמָ ְּגַ  )שמות ג(ַאָמְרּת , ּ

ֶנה דֹול ַהֶזה ַמדוַע ֹלא ִיְבַער ַהּסְ ְרֶאה ַהּגָ א ְוֶאְרֶאה ֶאת ַהּמַ ֲּאסוָרה ּנָ ּ ִגין ְדִאיִהי . ּּ ּּבְ
ֶנה, ַרֲחֵמי ה ֹלא ִיְבַער ַהּסְ ַמר ּבָ   .ִּאּתְ

ְּדִאְתְקִריאו ַקְרֵני , ְּוָחֵמׁש ְנהֹוִרין ִאית ָלה הּ ן ַעד הֹוד, ַעד הֹוד, ַהַחּמָ ּמָ ֲהוֹו , ּוִמּתַ
ך ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ה, ְְנִהִרין ּבָ מֹוְדָעא ְדֻכְלהו ָלך , ְּוַהאי ִאיהו ְוָנַתן הֹוד ְלֹמׁשֶ ּתְ ְְלִאׁשְ ּ ּּ

ֲּאִפילו ַעד הֹוד, ִּאְתְייִהיבו ּוְבִגין ָדא. ּ ה, ּ ְפֵני ַחּמָ ה ּכִ ְּלִקין ַס, ְּוִאֵלין ֲחֵמׁש. ְּפֵני ֹמׁשֶ
ְרִעין ְדִביָנה ין ּתַ   .ְּלַחְמׁשִ

  ב''פ ע'' רדף
ַמר ּוְבִאֵלין ָחֵמׁש ְדִאּתְ ְּדִאיּנון ָחֵמׁש אֹור ְדיֹוָמא ַקְדָמָאה, ּּ ּ ְּדִאיּנון ָלֳקֵבל ָחֵמׁש , ּ ּ

ֶנה ּסְ ָען ִדיִמיָנא ִאְתַחְזָיא ָלך ּבַ ְֶאְצּבְ ִגין ְדָעִתיד ַאְנּתְ ְלַאָפָקא ַזְרָעא ְד. ּ ּּבְ ַאְבָרָהם ִמן ּּ
לוָתא א , ּּגָ ְּדִאיהו ַדְרּגָ ּ מוִרים.  ְיִמיָנא)דאברהם(ּ יָנה ִאיהו ַרֲחִמים ּגְ ן ּבִ ּמָ ּוִמּתַ ּ ַיד , ּ

דֹוָלה ְטָרא ִדְגבוָרה)אבל(. ַהּגְ ּ ִמּסִ ִני, ָחֵמׁש ָרִקיַע, ַיד ַהֲחָזָקה, ּ יֹום ׁשֵ ָלֳקֵבל ֲחֵמׁש , ּבְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגלו, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]148דף [ -ָתא ּבְ

ָמאָלא ָען ִדׂשְ א ִדיָלךֲאָבל ִמּסִ. ֶּאְצּבְ ְְטָרא ְדַדְרּגָ ּ ָיד )שמות יד(, ּ ָרֵאל יֹוְצִאים ּבְ ּ וְבֵני ִיׂשְ
ְּדגוף וְתֵרין ְדרֹוִעין וְתֵרין ׁשֹוִקין. ָרָמה ּ ּ ּ ָען, ּ ָען ' ה. 'ה' ה' ה, ָלֳקֵבל ֲחֵמׁש ֶאְצּבְ ֶאְצּבְ

ֹמאל' וה, ְּדָיד ָיִמין ּוְתֵרין ְדרֹוִעין וְתֵרין , ְּדָיד ׂשְ ּ ְּדִאיּנון ָחֵמׁש , ּׁשֹוִקין ְוגוף) ב''פ ע''דף ר(ּ ּ
ְּדַסְלִקין ָי   .ּה''ּ

א ִעָלָאה, ָּאַמר ֵליה ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא ִריך ַאְנּתְ ְלִאּמָ ּּבְ ְוָיא ִלי ''ֲאָבל ַהאי י. ְ א ''נ(ה ׁשַ

ִגין ַמֵטה ָהֱאֹלִהים',  ה)ה''לי ְּדִאיהו ו, ּּבְ ְּוָאַמר ַוַדאי ָהִכי הוא. 'ּ ַרְעָיא ָּאַמר ֵליה . ּ
א, ְמֵהיָמָנא ּּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ְתְקָפא ִמִלין ִדיָלך, ּ ְְלִאּתַ ּ ָּחׁשוב , ְּדַמְרֶאה ִאיִהי ִליִמיָנא, ּ

יה  ַמר ּבֵ ְרָאה ְדִאּתְ ּמַ ּּבַ ְרָאה ֵאָליו ֶאְתַוָדע)במדבר יב(ּ ּמַ ח רמ, ּ ּבַ ּכַ ׁשְ ן , ח''ַוּתִ ּבַ ֻחׁשְ ְּדָסִליק ּבְ
אָּאַמר ּבוִציָנא. ַאְבָרָהם ַקְדִמיָתא ִאְתֲחֵזי ָלך ַהאי ֵחיזו, ּ ַקִדיׁשָ ּּבְ יה , ְ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ּ

ְרָאה ֵאָליו ֶאְתַוָדע ּמַ ּוְלָבַתר ְדַאְמַרת. ּּבַ ְרֶאה )שמות ג(, ּ א ְוֶאְרֶאה ֶאת ַהּמַ ּ ָאסוָרה ּנָ
דֹול ַהֶזה יה ה. ַּהּגָ יר ּבֵ ְּדַאְדּכִ ֶנה' ּ ְלָייא . ִזְמִנין ַהּסְ ַען ִאְתּגַ ָּלך ֵחיזו ָדאּכְ ּ ח ''ברמ, ְ

ִּפּקוִדין ִאֵלין ּ י ּתֹוָרה, ּ ה חוָמׁשֵ ֲחִמּשָׁ ְּדִאיּנון ּבַ ּ יק ֵליה, ָקם ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא. ּ ְוָבִריך , ְּוָנׁשִ ּ
  .ֵּליה

א ָּאַמר ֵליה ּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ּ אֹות ה, ַהאי ַמְרֶאה, ּ דֹול' ְּלִזְמִנין ִאיהו ּבְ ְרֶאה ַהּגָ . ַהּמַ
אֹות בּוְלִזְמ ְרָאה ֵאָליו ֶאְתַוָדע', ִּנין ִאיהו ּבְ ּמַ ְרֶאה )יחזקאל א(, ם''ּוְלִזְמִנין במ. ּּבַ  ִמּמַ

ָּמְתָניו וְלַמָטה ַמְרֵאה ָאָדם ָעָליו)שם(' ּוְלִזְמִנין בכ. ּ ּ וַמְרֶאה )שמות כד(', ּוְלִזְמִנין בו.  ּכְ
בֹוד ְיָי ַללָּלא ֲהָוה ֵליה. ּוְלִזְמִנין ְלַמְרֵאה. 'ּכְ ר ב,  ְלֶמֱהֵוי ּתֹוֶסֶפת ָאת ּכְ ְרָאה' ּבַ ּמַ . ִמן ּבַ

ֶּאָלא ַוַדאי ר ְסִפיָרן, ּ ִליָלא ִאיִהי ֵמֶעׂשֶ ְּוָכל ָאת ַאְחֵזי ְסִפיָרה ִדיָלה, ַהאי ַמְרֶאה ּכְ ּ ,
ָאת כ ַמְרֵאה ּבְ גֹון ּכְ ֶתר', ּכְ ַאר ַאְתָוון, ַאְחֵזי ַעל ּכֶ ל ַחד ַאְחֵזי ַעל, ְוָהִכי ׁשְ  ְסִפיָרה ּכָ

ִּדיָלה ְרִמיָזא, ְְוָלא ָצִריך ְלַאְרָכא ָהָכא. ּ יָמא ּבִ   .ּוְלַחּכִ
ה ֶחְזיֹונֹות ִאית ָלה ְּוִדְמיֹונֹות וַמְראֹות ִאית ָלה, ְּוַכּמָ ֵעין , ּ מֹוַדע ּבְ ּתְ ְּוֹכָלא ִאׁשְ

א ֶכל ְדִלּבָ ה ַהֵלב יֹוֵדַע ַהֵלב ֵמִבין, ַּהּשֵׂ ַמר ּבָ ְּדִאּתְ ּ ּ ּוַמה ְד. ּ ּ וְבַיד )הושע יב(, ָאַמרּ
ה ִביִאים ֲאַדּמֶ ִּדְמיֹון ָלאו ִאיהו. ַהּנְ א, ּ ֶכל ְדִלּבָ ׂשֵ ֶּאָלא ּבְ ִדְמיֹון ְדֵעיָנא, ּ ֲהָדא . ְּוָלאו ּכְ

יב ּהוא ִדְכּתִ ֶוה)ישעיה מ(, ּ יוִני ְוֶאׁשְ ַדּמְ יון ֵאל)ישעיה מ(. ּ ְוֶאל ִמי ּתְ ַדּמְ ְוִאית . ּ ְוֶאל ִמי ּתְ
ּכֹוָכִביםֶחְזיֹונֹות  גֹון ַהחֹוִזים ּבַ ֶחְזיֹון ַלְיָלה, ּכְ ֲּאָבל ֶחְזיֹון ִדְנבוָאה ִאיהו ּכְ ּ ּ.  

ִבין ָדָבר ִמּתֹוך ָדָבר, ִּדְמיֹונֹות ְוֶחְזיֹונֹות גֹון ַהּמֵ ּּכְ ר, ְּ ה ָדָבר ְלַדּבֵ ַדּמֶ ֲאָבל . ְּוַהּמְ
ֶכל ֵעין ַהּשֵׂ אֹור ְדָנִהיר, ַּמְרֶאה ְדִאיִהי ּבְ ַבת ֵעיָנאִּאיִהי ּכְ ָמא.  ּבְ ְּדַבת ֵעיָנא ִאיִהי אוּכָ ּ .

חֹוָרה ֲאִני ְוָנאָוה ה ַההוא ִחָוורו ִדְלגֹו, ׁשְ ּאֹור ְדָנִהיר ּבָ ּ ּ ּ ּ ת ֵעיָנא. ּ  )משלי ו(ִאיִהי , ְוַהאי ּבַ
ה ִמְלגֹו. ֵנר ִמְצָוה ְּנהֹוָרא ְדָנִהיר ּבָ ּ   .ְותֹוָרה אֹור, ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]149דף [ -ּ

א ַהְיינו ָּאַמר ּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ּ א ּ ְלָיא ָלך קוְדׁשָ אֹוַרְייָתא ִאְתּגַ ּ ַמאי ַדֲאֵמיָנא ִדְכָען ּבְ ּ ְּ

יה ִכיְנּתֵ ִריך הוא וׁשְ ּּבְ ּ ּ ְרָאה ֵאָליו ֶאְתַוָדע, ה''ְּוַהאי ִאיהו ְיהֹוָ, ְ ּמַ ְרָאה. ּּבַ ּמַ א , ּבַ ִאיּמָ
ַדַעת, ִאְתְיַדע. ִּעָלָאה ן ָי. ְָלך ּבְ ר ּבֹו. ּה''ּבֵ ֲחלֹום ֲאַדּבֶ ְתָרָאה''ֵה, ּבַ   .א ּבַ

ְסִתימו ְדַעְייִנין, ֶחְלָמא ּּבִ ֵאיָנה ְמִאיָרה. ּ ּוְבִגין ָדא ִאְתְקִריַאת ַאְסַפְקַלְרָיאה ׁשְ ּ ּ .
יחו ְדַעְייִנין ְפּתִ ְּנבוָאה ִאיִהי ַמְרֶאה ּבִ ּ ֵעיָנא. ּ ְווִנין ּבְ ה ּגַ ֹלׁשָ ַלת ֲאָבָהן, ּוׁשְ . ָלֳקֵבל ּתְ

ת ְיִחיָד ְנֵפי ֵעיָנא, ָאהִּדְבהֹון ְנִהיָרא ּבַ ֵרין ּכַ ַּמְרֶאה ָלא ִאְתַחְזָיא ֶאָלא . ֶנַצח ְוהֹוד, ּתְ
הֹון ד ִאיּנון ְפִתִחין, ּבְ ּּכַ ָהִקיץ, ּ ֲחלֹום, ְּוַכד ִאיּנון ְסִגיִרין. ִאיִהי ַמְרֶאה ּבְ   .ִּאיהו ַמְרֶאה ּבַ

ִריך, ָּאַמר ֵליה ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא א ּבְ ִריך ַאְנּתְ ְלקוְדׁשָ ְּבְ ִלים ִפּקוִדין, ּ הואְּ ּקום ַאׁשְ ּּ ,
הֹון ִריך הוא, ְּלַאְנֲהָרא ַמְרֶאה ִעָלָאה ּבְ א ּבְ ְּלקוְדׁשָ א. ְּ ָּאַמר ֵליה ּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ּ ', י, ּ

ת ֵעיָנא י ֵנר ִמְצָוה ְותֹוָרה אֹור ה, ִאיִהי ּבַ ה ה''ּכִ ְווִנין ְדֵעיָנא' ג', ּו ַמְנִהיר ּבָ ּוְתֵרין , ּּגַ
ְנֵפי ה ִמְלָגאו.  ֵעיָנאּכַ ָּחֵמׁש אֹור ְנִהִרין ּבָ ְרֶאה' ה, ּ ִּעָלָאה ְדִאיִהי אֹור ַהּמַ  )אורה מראה(. ּ

  )א פקודא לעשות העולה''ז ע''כ, פרשת צו(כ ''ע

 
  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגלו, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]150דף [ -ָתא ּבְ

 ] בשנה345יום [סדר הלימוד ליום כ אלול 
  )ז''סימן ט(השלמה מההשמטות 

ת ַהָאח ם ֵאׁשֶ ִּפּקוָדא ְלַיּבֶ ְּדִאיהו ֲעִביד ִטיבו וְקׁשֹוט ִעם , ּ ַהא אוִקיְמָנאְוָרָזא ָדא. ּ ּ ּ ּ
ְתֵצי ֵמַההוא ַעְלָמא, ֲּאחוִהי ֵמיָתא ְּדָלא ִליׁשְ ִנין . ּ ָלא ּבְ ר ָנׁש ְדִמית ּבְ ִגין ְדַההוא ּבַ ּּבְ ּ ּ

א ר ּכֹוַתָלא ְדַפְרְזָלא ְלֵמיָעל ּגֹו ַפְלֵטִרין ְדַמְלּכָ ָּלא ַאְעּבַ ִגין ְדֹכָתָלא ְד. ּ ַפְרְזָלא ּּבְ
ין ַהאי ַעְלָמא ְלַעְלָמא ַאֲחָרא יִתין , ַקָייָמא ּבֵ ְּוַבַתר ַההוא ּכֹוַתָלא ַקְייָמן ֶאֶלף ְוׁשִ

ָלה ְּוֻכְלהו ִאְקרון ָמאֵרי ְתִריִסין, ִריּבֹוא ַמְלֲאֵכי ַחּבָ ּ ָּמאֵרי ְדָבבו, ּ ַנָנן ְדנוָרא . ּ ַּסְייֵפי ׁשְ ּ
יַדְייהו   .ֵּמַלָהַטן ּבִ

יהְּוּגֹו ַההו ין ַאְלֵפי ֵהיָכִלין ְדַחׁשֹוָכא] ּא ּכֹוַתָלא ִאית גּבֵ יּתִ ְוָכל ֵהיָכָלא ְוֵהיָכָלא . ׁשִ
ם ִוין ְפִתיָחן ְלֵגיִהּנָ יה ּכַ ִּאית ּבֵ ַהאי ַעְלָמא. ּ ִנין ּבְ ּבָ ְּוָכל ִאינון ְדָלא ָזכו ּבְ ּ ד ַנְפִקין , ּ ּכַ

ִּמיֵניה ְוַאְזִלין ְלָאָעָלא ְלַההוא ַעְלָמא ַאֲח ָּרא וָפְגעו ּגֹו ַההוא ּכֹוַתָלאּ ּ ל . ּ ְוָנְפִקין ּכָ
ן ַעד , ִּאינון ָמאֵרי ְתִריִסין ְוַטְרִדין לֹון ּמָ ְּוָעאִלין לֹון ּגֹו ִאינון ֵהיָכִלין ְוַיְתִבין ּתַ

ְּדִיְתָפְרקון ּ.  
ם ָא, ּוְבָכל יֹוָמא ְויֹוָמא ַטֲעִמין ַטְעָמא ְדֵגיִהּנָ ב ְדִאיהו ַזּכָ ַּאף ַעל ּגַ ר ִאי . הּ ּבָ

י וְזכוָתא ְדַאָבָהן ְּזכוֵתיה ַסּגִ ּ ּ ּ הו ְוָלא ָיְכלו. ּ ְתָדלו ּבְ ְּוָהֵני ִאינון ְדִאׁשְ ּ ּ ִגין ְדָכל ִאינון . ּ ּּבְ
ַהאי ַעְלָמא ָלא ָעאִלין ּגֹו ַההוא ַעְלָמא הֹון ִדיוְקָנא ִדְלֵעיָלא ּבְ ט ִמּנְ ְּדָלא ִאְתְפׁשָ ּ ּ ּ ּּ ּ ְוָכל . ּ

ִּאינון ְדָלא ִא ד ַנְפֵקי ֵמַהאי ַעְלָמא ְקִריבו ּגֹו ַהאי ּ ִנין ּכַ ּבְ ַהאי ַעְלָמא ּבִ ָתְדלו ּבְ ּׁשְ ּ
נוָרא ְמַלֲהָטא ּּכֹוַתָלא ְוָנְפִקין ַהְנהו ָמאֵרי ְתִריִסין ְוַטְרִדין לֹון ּבְ ּ.  

ְּוַההוא ֵהיָכל ִאְקֵרי ֵהיָכל פֹוֲעֵלי ָא. ְּוּגֹו ִאינון ֵהיָכִלין ִאית ֵהיָכָלא ֲחָדא ְוָנְטִלין , ֶוןּ
יִהָנם ה ֵמּגֵ ָכל יֹוָמא ְוָדא ָקׁשֶ ן ִאְתְטִריד ּבְ ּמָ ַההוא ֵהיָכָלא ְוּתַ ֵּליה ְוָעאִלין ֵליה ּבְ ּ ִאי . ּ

ן ְלָעְלִמין, ְוִאי ָלאו. ֵיאֹות, ִּאית ֵליה ָפרֹוָקא ּמָ ִתיב . ָּלא ָנִפיק ִמּתַ תהלים (ְּוַעל ָדא ּכְ

ר )ז''קכ ֶבר ֲאׁשֶ ֵרי ַהּגֶ ָפתֹו ֵמֶהם ְוּגֹו ַאׁשְ ִּמֵלא ֵאת ַאׁשְ ד ִאית לֹון ָפרֹוָקא ְלִאינון . 'ּ ּּכַ
ְּדָלא ָזכו ׁש, ּ ָתא ַמּמָ ִּאיְצְטִריך ְלַהִהיא ִאּתְ ן. ְ ּמָ ָבק ּתַ יה , ְּדהוא ׁשָ ֲאָתר ְדַנְפׁשֵ ּּבְ ּ  

א ק ִבְרעוָתא ְוִתיאוְבּתָ ִדיר ְוַאְדּבָ ִוי ּתָ ּוְרעוֵתיה ֲהָוה ׁשַ ּ ּ ּ ַההוא ֲאָתר ְוָכד ִאׁשְ. ּ ׁש ּבְ ּמַ ּּתַ
ֲּאחוָה ְדִמיָתא ַההוא ֲאָתר ִאְתָער , ּ ָבק ּבְ א ְדׁשָ א ְדַנְפׁשָ יקו ְדִתיאוְבּתָ ַּההוא ַדּבִ ּ ּ ּּ

ַההוא ֲאָתר ַאֲחָוה ּבְ ִוי ְרעוֵתיה ּבְ יה ְוֲאחוָה ְדׁשַ ֵתיה ְדִאְתֲעָרת ְלַגּבֵ ִאְתָערוָתא ְדִאּתְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ .
ֵדין ִאְתָערו ָדא ִמ ןּּכְ ּמָ ִאינון ֵהיָכִלין ְוָנַפק ִמּתַ ְּתָער ְלַההוא ֵמיָתא ּבְ ּ.  

ר ָנׁש ְלַההוא ֲאָתר ְוָיׁשוב  יה ְוִאְתַהָדר ּבַ א ֵמִאינון ָמאֵרי ְתִריִסין ָאֵתי ִעּמֵ ְּוַחד ְמַמּנָ ּ ּ ּ
א ָקֵרי ָעֵליה. ִּליֵמי ֲעלוָמיו ַּההוא ְמַמּנָ ִטיקוֵליה, ּ ַּווי ְדָנִפיק ַאְגֵריה ּבְ ּ ּ  ַמאן ְדָהָוה ִסיב .ּ

יה ִּאְתַהָדר ַרְבָיא ְלַחָיָכא ּבֵ ל ָדא. ּ יה , ְּוִעם ּכָ ד ִעּמֵ ִריך הוא ְרעוֵתיה ְלֶמְעּבַ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]151דף [ -ּ

ַהאי ַעְלָמא ְקָנא ּבְ יה, ִּטיבו ְלִאְתּתַ ְּוָדא ִאיהו ְדָמאֵריה ִאְתְרֵעי ּבֵ ּ ּ ִנין . ּ ַרְבָיא ִמְתֵריָסר ׁשְ
ִלים ְל ִרין אֹו ְדִאיהו ַרְבָיא ְדָלא ָנִסיבְּדָלא ַאׁשְ ֲּעׁשְ ּ ִריך הוא ַאְעַקר ֵליה, ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ְּ ,

יו ַקׁשְ ִסְטָרא ְדָאבֹוי ּבְ ִתיל ֵליה ְלָבַתר ּבְ ְּוׁשָ   .ְּוָדא ָלא ָאִזיל ְלַההוא ּכֹוַתָלא, ּ
א ַחד ִטיָנָרא ְוָדא הוא ִטיָנָרא ְדַמְחל ן ֵעֶדן ְוֵגיִהָנם ִאיּכָ ין ּגַ ֲאַמאי ִאְקֵרי . ֹוֶקתּּבֵ

ָמאֵריהֹון ַעל ַההוא ַרְבָיא, ָהִכי א ּבְ ִגין ְדָכל ְבֵני ַעְלָמא ַעְבִדין ְפִליּגָ ּּבְ ִריך . ּּ א ּבְ ְְוקוְדׁשָ ּ
יה ְדָלא ִיְצָלח ּהוא ָחֵמי ּבֵ ּ ִפיר, ּ ְנִטיָעא ׁשַ י ָלא ִאְתַנַטע ּבִ ְּדִאי ִאְתַקׁשֵ ּ א ְדִאיהו . ּ ּתָ ְּוַהׁשְ ּ

יָכא ְו ִריך הוא, ֵיאֹות ְלִאְתֲעְקָראְרּכִ א ּבְ ִתיל ֵליה קוְדׁשָ ִּאְתַעָקר ְוׁשָ ּ ְּ.  
ן ֵהיָכִלין ְיִדיָעאן ְלִאיֵלין ַוֲחָיִלין  ּמָ יה ַההוא ִטיָנָרא ְוּתַ ד ִאְתַעָקר ֲעאל ְלַגּבֵ ּּכַ ּ

ן ְדְממוִנין ֲעַלְייהו ּמָ יִאין ַקְייִמין ּתַ יְרָיין ַסּגִ ּוַמּשִׁ ּ חו. ּ ְּוֻכְלהו ּבְ ּ ָנא ַקְייֵמיּ ּבָ ן , ׁשְ ּמָ ְוַקְייֵמי ּתַ
ִסְטָרא ְדָאבֹוי ַּעד ְדִאְתְפִריקו ּבְ ִנין ְוָעִביד , ְוִאי ָלאו ֲאבֹוי. ּ ין ׁשְ ִּזְמִנין ְדַקְייֵמי ְלַחְמׁשִ

ְקִריָבא ְדָקִריב ֵליה אֹו ֲאחוָה ִריך הוא ִטיבו ְוִאיְפָרק ּבִ א ּבְ יה קוְדׁשָ ּּבֵ ּ ּ ּ ּ ְּ.  
ה ִפרוֵקי ר ָנׁשְּוַכּמָ ִריך הוא ְלַההוא ּבַ א ּבְ ּ ַאְזִמין קוְדׁשָ ּ ֵהא . ְּ ּגוָפא ַקְדָמָאה ָמה ּתְ

יה ִאילו ָקֵמיה ַחְבַרָייא. ִּמּנֵ א ׁשָ ֵאְלּתָ ּׁשְ ּ ּ ִּאי ִיְתַקַיים ַההוא גוָפא, ּ ּ ִאי ֵתיָמא . ִאי ָלאו, ּ
ְּדָלא ִיְתַקַיים ִר, ּ א ּבְ ְּוִכי ֵייְבדון עֹוָבֵדי ְידֹוי ְדקוְדׁשָ ּיך הואּ י ְוָלא . ְ ִּאי ַחָייָבא ֲהָוה ַסּגִ

ִאיְלָנא, ִאְתֲחֵזי ְלִאְתַקְייָמא ְּדַוַדאי ִאְתֲאִביד ְוָלא ִאְתַקַיים. ָלא ׁשְ ּ ּ.  
יה ֵהא ִמּנֵ ָקנו גוָפא ָמה ּתְ ָמה ִאינון ְדִאְתֲהָדרו ְלַהאי ַעְלָמא ְוִאְתּתְ ֲּאָבל ּכַ ּ ּ ּ ַּההוא . ּ

ְרָיין ְזִמיִנין ְדָהא, ּגוָפא ָלא ִאְתֲאִביד ד עֹוָבֵדי ְידֹוי וּבִ ִריך הוא ָלא ֵיַאּבֵ א ּבְ ּ קוְדׁשָ ּ ְּ

ד ִמַנְייהו ְּוִאינון ֲהוו ּגוִפין ְדִאְתַהְדָרן . ְּלֶמְעּבַ ּ ָלא רוָחא)ב''ז ע''ש(ּ   .ּ ּבְ
ִריך הוא ְלַאָחָייא ֵמַתָייא א ּבְ ד ָזִמין קוְדׁשָ ּּכַ ּ נון ִויקומון ַא, ְּ ִּאֵלין ִיְתּבְ ּ ּ ִעין יֹוִמין ּ ְרּבְ

ָלא רוָחא א . ּּבְ ִגְנּתָ יב ּבְ ֵדר ֲעַלְייהו רוָחא ְדַנׁשִ ִריך הוא ַחס ֲעַלְייהו וְמׁשַ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ְּ

אֹוַרְייָתא ין לַצִדיַקָייא ְדִמְתֲעְסִקין ּבְ ׁשִ ּמָ ִקיוֵמיהֹון ִויהֹון ׁשַ ְּדֵעֶדן ִויקומון ּבְ ּּ ּ ּ ְּוִאֵלין . ּ
ִמְלַק ְּימותון ּכְ ְּדִמין וְלָבַתר ְיַקְימון לֹוןּ ִתיב , ּ ִתים )קהלת ד(ְּוַעל ָדא ּכְ ח ֲאִני ֵאת ַהּמֵ ּבַ  ְוׁשַ

ָבר ֵמתו ּכְ ְדָמת ְדָנא, ּׁשֶ   .ִּמּקַ
ין  ׁשִ ּמָ א ְוִאֵלין ׁשַ ֵני ָנׁשָ ָאר ּבְ ׁשְ ִריָרא ּכִ ד ְיקומון ִיְנְדעון ְלָמאֵריהֹון ְיִדיָעה ְדָלא ּבְ ּּכַ ּ ּ ּ ּ ּ

ִתיב. אְּדֲעָמא ַקִדיׁשָ ֹלֹמה ַעל ִאֵלין גוִפין ּכְ ִסְפָרא ִדׁשְ ּּבְ ֵני )ב''דניאל י(, ּ ים ִמְיׁשֵ  ְוַרּבִ
ַּאְדַמת ֲעַפר ָיִקיצו ֵאֶלה ְוּגֹו ין ַחָייִבין ְיקומון. 'ְּוֵאֶלה ְוּגֹו' ּ ִאין ּבֵ ין ַזּכָ ּּבֵ ּ ִתיב , ּ ְּוַעל ָדא ּכְ

אֹוַרח ָסִתים הו ּבְ ים, ּּבְ ִתי. ְוַרּבִ   .ּב ַמאן ִאינוןְוָלא ּכְ
רו ָלאו ָהִכי ּבָ ב ְדַאְמִריָנן ְדִאּתַ ל ָדא ַאף ַעל ּגַ ּוְבִגין ּכָ ּ ּ ְּדָהא ֵלית ָלן גוָפא ֵמִאֵלין . ּ ּ

ּבול ְודֹור ַהָפַלָגה ְּדָלא ְיקומון ִמדֹור ַהּמַ ּ ּ ּ ּ ִמְלַקְדִמין, ּ רון ּכְ ִתיב . ְּוִיְתּבְ ּבול ָמה ּכְ ּדֹור ַהּמַ
ִחית  י ִהׁשְ הו ּכִ ר ֵאת ַדְרּכֹוּּבְ ׂשָ ל ּבָ ְייָפא, ּּכָ ִלין ַההוא ׁשָ ך ִאְתַעְנׁשו. ְּמַחּבְ ִגין ּכָ ּּבְ ּאוף . ְ

ל ִאינון ְדָלא ָזכו ִלְבִנין ָּהָכא ּכָ ּ ַההוא ַעְלָמא ַעד ְדִמְתַתְקָנן, ּ ֵּלית לֹון חוָלָקא ּבְ ּ .



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגלו, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]152דף [ -ָתא ּבְ

ִריך הו א ּבְ ין ָדִרין ַאְהַדר לֹון קוְדׁשָ ַּוֲאִפילו ְלַחְמׁשִ ּ ּ ְּ ַמרּ ָמה ְדִאּתְ ִּפּקוָדא ַלֲחלֹוץ . ּא ּכְ ּ
ַמר הֹוִאיל ְוֵלית ְרעוָתא ְדַהאי אֹו ְדַהאי, ֵאת ְיִבְמתֹו ַּהא ִאּתְ ּ ַחִביבו, ּ ָנן ּבְ ּקְ , ְּוָלא ִאְתּתַ

  .ִאית ַלֲחלֹוץ
ִפירו ְדִתּקוָנא ְדַרְגִל ׁשַ ְרָיין ַחִיים ִאית ַסְנָדל ּבְ ֲאָתר ְדׁשַ יָמא ּבְ ְּוִאי ּתֵ ּ ּ ּ ּּ שיר (ִּדְכִתיב , יןּ

ת ָנִדיב ְוּגֹו)השירים ז ָעִלים ּבַ ּנְ ְ ָמה ָיפו ְפָעַמִיך ּבַ ּ יה ' ּ ְרָיין ּבֵ ִגין ְדָדא ִאיהו ֲאָתר ְדׁשַ ּּבְ ּ ּ
ָלל. ַּחִיים יה מֹוָתא ֵלית ַסְנָדל ּכְ ְרָיא ּבֵ ּוַבֲאַתר ְדׁשַ ּ ּ יה , ּ ִגין ְדִאיהו ִסְטָרא ְדֵלית ּבֵ ּּבְ ּ ּ ּ

ר ָנׁשִּתיקוָנא ְדַרְגִל יה ַסְנָדל. ּין ְדּבַ ך ֵלית ּבֵ ּוְבִגין ּכָ ּ ִטין . ְּ ְּוָכל ִאינון ִסְטִרין ְדִמְתַפׁשְ ּ ּ
יה ַרְגָלא ְדַתְרֵנגֹוָלא, ִּמּנֵ ֵני ּכְ ּתַ ְנָיין ַרְגִלין ַעד ְדִאׁשְ ּּכוְלהו ְמׁשַ ּ ּּ.  

ִתיב  ָבא ּכְ ת ׁשְ ֹבא ְלָנסֹותֹו ְבִחידֹות)מלכים א י(ָמְלּכַ ּ ְדָעִביד ְלַרְגלֹוי ָסְנְדָלא ֲחָדא,  ַוּתָ ּ
ִתיב . ְּדִסְטָרא אֹוֲחָרא ל ְלָבַבה)מלכים א י(ָמה ּכְ ֶלך ֵאת ּכָ ד ָלה ַהּמֶ ּ ַוַיּגֵ ְּ ִתיב ַוַיֲעׂש , ּ ְוָלא ּכְ

ד ָלה ָסְנְדָלא. ָּלה ָּגֵלי ָלה ָרָזא ְוָלא ִאְצְטִריך ְלֶמְעּבָ ּ ְדָלאו אֹוְרָחא ְלַהאי ִסְטָרא , ְּ
ַהאי   .ּבְ
ֶחְלֵמיה ְדַיֲהִבין ֵליה ָסְנָדִלין ְלַרְגלֹויּו ך ַמאן ְדָחֵמי ּבְ ְּבִגין ּכָ ּ ּ ּ ַּוַדאי ַחִיין ִאְתָמְסִרין , ְ ּ
יה ָסְנְדָלא. ֵּליה ּוָמאן ְדָחֵמי ְדַאֲעָדן ִמּנֵ ּ ּ ִדיָנא ִסְטָרא אֹוֲחָרא ִיְתֶמָסר, ּ . ִּאי ָלא ֵיתוב, ּבְ

ַלָפא ְלַהאי ו ְּוַעל ָדא ִאית ְלַאׁשְ ָּרָזא ָדא ָסְנְדָלא ְדִאיהו ָרִגיל , ְּלֵמיַהב ֵליה ּגֹו ַעְפָראּ ּ ּ
לֹוף יה ָלא ִתׁשְ יה, ּּבֵ ִגין ְדָלא ְלַאֲעָדָאה ִמּנֵ ּּבְ ָלף . ּ ֲּאָבל ִאיְצְטִריך ָסְנְדָלא ַאֲחָרא ְלִמׁשְ ְ

יה ה ִאינון, ִּמּנֵ   .ְּוַכּמָ
ַההוא ִסְטָרא ְדִמְתּכַ ְּוִאֵלין ָמאֵרי ְתִריִסין ּבְ ן ְלַאְנֲעָלא ַההוא ָסְנְדָלא ְלַההוא ּ ּמָ ְּנֵפי ּתַ ּ ּ

ִריך . ְוָלא ַיְכִלין, ִסְטָרא א ּבְ יה ַההוא ֵמיָתא ְוָקא ָטִעין ָעֵליה ָקֵמיה ְדקוְדׁשָ ְַאְהַדר ְלַגּבֵ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
ּהוא ְלֵמיָחס ָעֵליה ִריך הוא ַחס ָעֵליה. ּ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ְּ.  

ּוְבִגין ַההוא ָסְנְדָלא ּ ִעין יֹוִמין ְוִאְתָעֵדי ֵמַההוא ֵמיָתא ַאְה, ּ ַּדר ְלַההוא ֲאָתר ַאְרּבְ ּ ּ
ְּוָכל ִאינון ָמאֵרי ְתִריִסין ִדיֵליה ּ א וָפִריק ֵליה. ּ ִריך הוא ָיִהיב ֵליה עֹוָנׁשָ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ ,

א ְנָתא ְדֵע. ֲּאָבל ָלא ֲעאל ּגֹו ַמְקְדׁשָ ְקָנא ְלהו ְלָבר ִמּגִ ן ַקְייִמין ַּוֲאָתר ִמְתּתַ ּמָ ֶדן ְוּתַ
ִריך הוא ְוָחָמאן ֵליה ֵמָרִחיק ְוַההוא ְנִהירו ְדִעדוָנא  א ּבְ ָחן ְלקוְדׁשָ ּבְ ְּואֹוָדן וְמׁשַ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ

עֹוָבִדין א ְדֵעֶדן ְוִאְכָספו ּבְ ִגְנּתָ ְּדַצִדיַקָייא ּבְ ּ ָעְלָמא ֵדין . ּּ ִאין ִאינון ַצִדיַקָייא ּבְ ַּזּכָ ּ ּ
ָעְלָמא ְדָאֵת נו ֹלא יֹוִסיף ְוגֹו)ה''דברים כ() עד כאן מההשמטות(. יּוּבְ ִעים ַיּכֶ ִּפּקוָדא ָדא ', ּ ַאְרּבָ ּ ּ

ע ְּדִאיהו ָסָמֵאל, ְלַהְלקֹות ְלָרׁשָ ין , ּ ִריך הוא ְלַמֲחָאה ֵליה ַחְמׁשִ א ּבְ ְּדָעִתיד קוְדׁשָ ּ ּ ְּ

ְרֵמיה ֱאלֹוַה. ָמָחאן ִגין ְדָעַבד ּגַ ּּבְ ּ ָכל יֹוָמאִּד, ֵּייֵתי ִיחוָדא. ּ ָרֵאל ּבְ יה ִיׂשְ , ְּמַייֲחָדן ּבֵ
כ הֹון, ה ַאְתָוון''ּבְ ְרֵמיה ֱאלֹוַה, ְוִיְמֵחי ּבְ ֵוי ּגַ ְּלַמאן ְדׁשַ ּ ּ ף, ּ ְּוָלאו ִאיהו ֶאָלא ֶעֶבד ְמטוּנָ ּּ .

ה ְּוִאֵלין ְדָסְרחו ּבְ ּ ִריך הוא' ּ א ּבְ ין לֹון קוְדׁשָ ּקִ ּּתַ יֹו)למחאה(, ְּ ְּדִאיּנון , ו''א ָוא''ד ֵה'' ּבְ ּ
ִעים ָחֵסר ַחד ָמא. ַאְרּבָ ין ְלָאָדם, ּוְבַהאי ׁשְ ׁשִ ָרה ַמְכּתְ ִריך הוא ַעׂשְ א ּבְ ָּמָחא קוְדׁשָ ְּ .
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]153דף [ -ּ

ָרה ְלַחָוה ָרה ְלָנָחׁש. ְּוַעׂשְ ָעה ְלַאְרָעא. ְוַעׂשְ ָאת ה. ְוִתׁשְ ִגין ְדֻכְלהו ָסְרחו ּבְ ּּבְ ּ ּוְבִגין . 'ּּ
יָת)בראשית ג(, ָּדא י ָעׂשִ בו )ה''דברים כ( )ב מדבר שקר תרחק''ז ע''משפטים קי( )כ''ע(.  ֹזאת ּכִ י ֵיׁשְ ּ ּכִ

ַּאִחים ַיְחָדו וֵמת ַאַחד ֵמֶהם וֶבן ֵאין לֹו ְוגֹו ּ ה ', ּ ְּיָבָמה ָיֹבא ָעֵליה וְלָקָחה לֹו ְלִאּשָׁ ּ ּ
ָמה ִּפּקוָדא ָדא. ְּוִיּבְ ּ ת ָאח ִאיִהי ד, ּ ת ָאח ְדֵאׁשֶ ם ֵאׁשֶ ְוִאם . ח ִאיִהי ֶאָחד''ִעם אְו', ְּלַיּבֵ

יה ָלאו ִאיהו לֹום ִלּבֵ ַּחס ְוׁשָ ת זוֵגיה דא', ְלַמְייֵתי ָאח ַעל ד, ּ ֵתיה ּבַ ְּדִאיִהי ִאּתְ ּ ּ , ח''ּ
ָּעִביד ִפרוָדא ֶאְמָצִעיָתא, ּ יה, ְוָעאל ָסָמֵאל ֵאל ַאֵחר ּבְ ַמר ּבֵ ֵחת )בראשית לח(, ְּוִאּתְ  ְוׁשִ

י ְוגֹו ָלק קֹוָצא ְדָאת ד, 'ַאְרָצה ְלִבְלּתִ ְּדִאְסּתַ ּוְבִגין ָדא. ִמן ֶאָחד' ּּ א ֶאל , ּ ְוָהָיה ִאם ּבָ
י ְנָתן ֶזַרע ְלָאִחיו ֵחת ַאְרָצה ְלִבְלּתִ ת ָאִחיו ְוׁשִ ָחַתת ַזְרָעא. ֵאׁשֶ ָמה , ְוַהׁשְ יה ּכַ ָּמַנע ִמּנֵ

ְרָכאן ּוִפרוָדא ְדִייחוָדא, ּבִ ּ ּ כֹו. ּ ּוְבִגין ָדא ַוְיִהי ֵער ּבְ ֵעיֵני הּ   .'ַּוְיִמיֵתהו ה' ּר ְיהוָדה ַרע ּבְ

  א''א ע'' רפדף
ְּוִייחוָדא ְדָאח ִעם ד ַצִדיק' ּ ף ַעל ִיְצֵריה. ּּבְ ּקַ ִגין ְדִאְתּתְ ּוֹבַעז ּבְ ּ ְוַהאי . ִּאְקֵרי ַצִדיק, ּ

ִיְצֵריה, ז''ֹו ֹע''ּב, ז''ִּאיהו ּבֹוַע יף ּבְ ּקִ ל ֵאֶלה ִיְפַעל)איוב לג(. ּּתַ ֹלׁש ּ ֵהן ּכָ ּ ֵאל ַפֲעַמִים ׁשָ
ֶבר ַלת ַאְתָוון ) א''א ע''דף רפ(ו ''ְוָדא יה, ִעם ּגָ ַצִדיק)א אבהן''ס(ִּדְכִליָלן ּתְ ם ה, ּ ּבְ   .'ְלַיּבֵ

ן ָי ַמר, ּה''ּוִביָנה ּבֶ ִגיָנה ִאּתְ אוָלה ְוַעל )רות ד(, ּּבְ ָרֵאל ַעל ַהּגְ ִיׂשְ ּ ְוֹזאת ַלָפִנים ּבְ
מוָרה ְלַקֵיים ּכָ ַּהּתְ ם. ּל ָדָברּ נוי ַהּשֵׁ ְוֹזאת , ץ ָהָכא''ְוָדא מצפ, ָּהָכא ָקא ָרִמיז ׁשִ

ָרֵאל ִיׂשְ ּנוי ָמקֹום. ְלָפִנים ּבְ בֹודֹו ְלַהֲעִריצֹו, ה''ֶאְהֶי, ְּוָדא ׁשִ ִּאיהו , ו''יה. ַּאֵיה ְמקֹום ּכְ
ּנוי ָמקֹום, ה''ֶאְהֶי ה. ְּוָדא ׁשִ ּנוי ַמֲעׂשֵ ְרַווְייהו , ידוד' י, ד''ֶאְדֶי' א, י''ֲאֹדָנ, ּׁשִ ּּתַ

ֲאֹדָנ ִנים ּבַ ּתַ   .י''ִמׁשְ
ָרֵאל ִיׂשְ עוָדה ּבְ עוָדה, ְּוֹזאת ַהּתְ א ִעָלָאה, ַּהּתְ עוָדה ֲחתֹום )ישעיה ח(, ִּאיּמָ ּ צֹור ּתְ

ִלּמוָדי ִּאיהו חֹוָתם ְדָעְלָמא. ּּתֹוָרה ּבְ ַמָיא ְוַאְרָעא, ּ ּחֹוָתם ִדׁשְ מוָרה. ּ ִכיְנ, ַּעל ַהּתְ א ׁשְ ּתָ
ָאה ּתָ ַרת. ּתַ ָאן ֲאָתר ִאְתַטּמָ עוֵליָמא ִדיָלה. ּבְ ּּבְ ּ ן, ן''ְמַטְטרֹו, ּ ּמָ ֶנה ּתַ ה, ְוִיׁשְ ּנָ . ִאיִהי ְמׁשַ

יה  ַמר ּבֵ ְּוָאָדם ְדִאּתְ ִית)ישעיה מד(ּ ֶבת ּבָ ִתְפֶאֶרת ָאָדם ָלׁשֶ ה ָפָניו )איוב יד(,  ּכְ ּנֶ ּ ְמׁשַ
ְלֵחהו ׁשַ ַּוּתְ ּ.  

ּוְבִגין ָדא אֹוְק עֹוָלם ַהֶזה, ּמוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתיןּ ב ֲאִני ִנְקָרא ּבָ ֲאִני ִנְכּתָ ׁשֶ , ֹּלא ּכְ
ב ידוד ִתיב . י''ְוִנְקָרא ֲאֹדָנ, ִנְכּתָ ִניִתי'  ֲאִני ְיָי)מלאכי ג(ְוָהא ּכְ ִתיָבה ֹלא . ֹלא ׁשָ ּכְ ּבַ

י ּנֵ ּתַ י, ִאׁשְ ּנֵ ּתַ ִריָאה ִאׁשְ ּקְ יָבה ְדִאיהו. ֲאָבל ּבַ ִּדְכּתִ ּ י, ּ ַאְתֵריהּ ּנֵ ּתַ ִריָאה . ָלא ִאׁשְ ּקְ ּבַ
ְּדִאיִהי ְלַבר ֵמַאְתֵריה י, ּ ּנֵ ּתַ ר ּבֹו)שמות כג(. ִאׁשְ ּמֵ קֹולֹו ַאל ּתַ ַמע ּבְ ֶמר ִמָפָניו וׁשְ ּ ִהּשָׁ ּ .

ְפָחה ִדיֵליה ֲאֹדָנ ִגין ְדׁשִ ּּבְ ּ ם ַמְטרֹוִניָתא, י''ּ ׁשֵ ָמה ּכְ י. ּׁשְ ִריך הוא ּבֵ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּה ְּ
י ּנֵ ּתַ ִגין ְדִאיהו ַנַער, ִאׁשְ ּּבְ יה ָרָזא . ּ ּ ָיׁשוב ִליֵמי ֲעלוָמיו)איוב לג( )רוחא(ּּבֵ ּ.  

ית ּנֵ ּתַ ִריך הוא ָלא ִמׁשְ א ּבְ א ֵאֶצל קוְדׁשָ ִכיְנּתָ ֲּאָבל ׁשְ ה , ְּ ִריך הוא ְלַגּבָ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ְּ

י ּנֵ ּתַ ִניִתי'  ְיָי ֲאִני)מלאכי ג(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ָלא ִאׁשְ א, ֲאִני, ֹלא ׁשָ ִכיְנּתָ ', ְיָי. ׁשְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגלו, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]154דף [ -ָתא ּבְ

ַּעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ַלף ִאיׁש ַנֲעלֹו. ּ ָּדא ַסְנַדְלפֹון, ׁשָ א , ּ י קוְדׁשָ ַּסְנָדל ִאיהו ְלַגּבֵ ּ ּ
ִריך הוא ּּבְ א, ְ ִכיְנּתָ י ׁשְ ְפֶאֶרת. ְוַנַעל ְלַגּבֵ ית ְסִפיָרן, ֲאָבל ּתִ ִּאיהו ּגוָפ, ְּדָכִליל ׁשִ א ּ

ּוַמְלכות. ד''ַלְידֹוָ א, ּ ִכיְנּתָ ְּדִאיהו ֲאֹדָני, ּּגוָפא ִלׁשְ ה ְיִבְמּתֹו ֵאָליו )ה''דברים כ(. ּ ׁשָ  ְוִנּגְ
ִּפּקוָדא ָדא. 'ְּלֵעיֵני ַהְזֵקִנים ְוָחְלָצה ַנֲעלֹו ֵמַעל ַרְגלֹו ְוגֹו ּ ְּוַהאי ִאיהו ֲחִליַצת . ַלֲחלֹוץ, ּ

ּרוָחא ֵמַההוא ּגוָפא ּ ָאחְּדָבֵע, ּ יה ּכְ יָרא ְדַאְחָוה ְדִעם ָאחוָה , ּי ְלַאְנָהָגא ִעּמֵ ְּוַההוא ְקׁשִ ּ ּ ּ
יה יר ִמּנֵ ְּוַההוא רוָחא ָאִזיל ָנע ָוָנד, ַּמּתִ ח ָפרֹוָקא, ּ ּכַ ַּעד ְדַאׁשְ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ

רֹו ְוגֹו)ויקרא כה( ׂשָ ֵאר ּבְ ח. 'ּ אֹו דֹודֹו אֹו ֶבן דֹודֹו ִיְגָאֶלּנו אֹו ִמּשְׁ ּכַ , ְוִאי ָלא ַאׁשְ
יָגה ָידֹו ְוִנְגָאל אֹוֵרַח ְדָאִזיל ֵמֲאָתר ַלֲאָתר. ְוִהּשִׂ ֶלת ַעל , ּּכְ ְלׁשֶ ׁשַ ֶעֶבד ְדָאִזיל ּבְ ּאֹו ּכְ

ַּצָואֵריה ח ִפְדיֹון ֵמָאדֹון ִדיֵליה ַעל חֹוֵביה, ּ ּכַ ַּעד ְדַאׁשְ ּ ּ ן . ּּ ַּווי ְלַמאן ְדָלא ֲאָנח ּבֵ
  .ְּלִמְפַרק ָיֵתיה

ָנן וָמאֵרי ְמִתיְבָתאן ְּוֵאִלָיהו ְוַרּבָ ּ ית , ָהָכא ָרִמיז, ּ יר ַעְצמֹו ִמּבֵ ֵּאין ָחבוׁש ַמּתִ
וָרא ִדְתִפִלין ְדָיד. ָּהֲאסוִרין ִקּשׁ ְּדִאיהו ָקׁשור ּבְ ּ ּ ּ ּ א, ּּ ְתִפִלין ְדֵריׁשָ ְּוָאסור ּבִ ד ֵלית , ּ  )ליה(ּכַ

ן ְלִמְפַרק ֵליה ְטָרא ְדֶבן ָי, ּּבֵ ירו ִאיהו ָאח ָחבוׁש ְוָאסור. ּה''ִּמּסִ ַההוא ְקׁשִ ּּבְ ּ ּ ּ ְּדֵלית ֵליה , ּ ּ
ְרֵמיה ְּרׁשו ְלִמְפַרק ַית ּגַ ְּדִאיהו ד, ּ ּ ֶעֶצם ֵמֲעָצַמי ָקָרא ָלה )בראשית ב(, ַּעְצמֹו ְדָאח' ּ ּ

יה א, ְּלַגּבֵ א ִדְתִפִלין ְדֵריׁשָ ַקְרַקְפּתָ ּּבְ ִרי ָקָרא ָלה ִמ. ּּ ׂשָ ר ִמּבְ ּוָבׂשָ אּ ְטָרא ְדִלּבָ   .ּּסִ
ִריך הוא א ּבְ ְּוָלא ְלַמָגָנא ָאַמר קוְדׁשָ ּתֹוָרה וִבְגִמילות ֲחָסִדים , ְּ ל ָהעֹוֵסק ּבַ ּּכָ ּ

ּבור ּוִמְתַפֵלל ִעם ַהּצִ ּּ ין עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים , ּ ִאלו ְפָדַאִני ִלי וְלָבַני ִמּבֵ ַּמֲעֶלה ֲאִני ָעָליו ּכְ ּּ ּ
ּוַמָזלֹות ֵנ. ּ ה ּבְ אֹוַרְייָתאְוַכּמָ ְדֵלי ּבְ ּתַ א ְדָקא ִמׁשְ ּי ָנׁשָ ִמילות ֲחָסִדים, ּ ְּוַעְבֵדי ּגְ ּוְמַצִלין, ּ ּ ,

ָרֵאל יה ְוִיׂשְ ִכיְנּתֵ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ְּוָלא ִאְתְפַרק קוְדׁשָ ּ ּ ְּ אֹוַרְייָתא. ּ ַדל ּבְ ּתְ ֶּאָלא ְדִיׁשְ ּ ּ ,
ִריך הוא א ּבְ קוְדׁשָ ר ָיָתה ּבְ ְּלַחּבֵ ּ ּוְגִמילו. ְּ ְּדָהא ֵאין ָחִסיד ֶאָלא , ָּהא אֹוְקמוָה, ת ֶחֶסדּ ּ

ד ִעם קֹונֹו ְתַחּסֵ ְּדָכל ִפּקוִדין ְדָעִביד, ַהּמִ ּ יה, ּּ ִכיְנּתֵ הו ׁשְ ְּלִמְפַרק ּבְ ּוְבָהא ָעִביד ֶחֶסד , ּ
ִריך הוא א ּבְ ִּעם קוְדׁשָ ְּ.  

יה ִכיְנּתֵ ׁשְ ַּמאן ְדָגִמיל ֶחֶסד ּבִ ִריך הו, ּ א ּבְ ִּעם קוְדׁשָ ִמילְּ ִגין ְדַכד ָחבו . א ּגָ ּּבְ ּ
ָרֵאל ָרא לֹון, ִיׂשְ ֵעי ְלַיּסְ ִריך הוא ֲהָוה ּבָ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ א ֲהַות ְרִביָעא ָעַלְייהו, ְּ ַעד , ִּאיּמָ

ְּדַנְפקו ְלַתְרּבות ָרָעה ּ ִריך הוא ַמה ָעִביד. ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ א וַמְטרֹוִניָתא. ְּ ֵני ַמְלּכָ ִריך ּבְ ּּתָ ְ .
ְּדָלא ֶיְהַדר ְלַאְתֵריה,  אֹוֵמיְּוִאיהו ּ ַּעד ְדַמְטרֹוִניָתא ִאְתַהְדַרת ְלַאְתָרָהא, ּ ּוַמאן ְדָהַדר . ּ ּ

ְתׁשוָבה א, ּּבִ ִכיְנּתָ ׁשְ ּוְבָכל אֹוַרְייָתא וְבִפּקוִדין ִדיָלה, ְוָגִמיל ֶחֶסד ּבִ ּ ּ ּ  )איהו(ְוָלאו ִאיִהי , ּ
א ִכיְנּתָ יה , ֶחֶסד ִעם קֹונֹוָּדא ָעִביד , ֶּאָלא ְלִמְפַרק ׁשְ ִכיְנּתֵ ּוְכִאילו ָפִריק ֵליה וִלׁשְ ּ ּ ּ ּּ ּ

  .ְוִלְבנֹוי
י ְמִתיְבָתאן ָּאַמר ֵאִלָיהו ְוָכל ָראׁשֵ ר ָנׁש, ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא, ּ ַאְנּתְ , ַּאְנּתְ הוא ַהאי ּבַ

א וַמְטרֹוִניָתא ר ִמן ַמְלּכָ ּהוא ּבַ י ק, ּ ְדלוָתא ִדיָלך ְלַגּבֵ ּתַ ְְדִאׁשְ ּ ּ ּ ִריך הואּ א ּבְ ּוְדׁשָ ָלאו , ְּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]155דף [ -ּ

ַמאן ְדָעִביד ֶחֶסד ִעם קֹונֹו ְרֵמיה ְותוְקֵפיה ְלִמְפַרק , ּּכְ ווֵייה ּגַ ְבָרא ִדְמחוָייב ְלׁשַ ֶּאָלא ּכִ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ
א א ְוִאיּמָ יָתה ָעַלְייהו, ַאּבָ ְרֵמיה ַלּמִ ּוָמַסר ּגַ ּ א. ּ ָרא ְדַמְלּכָ ְּדַמאן ְדָלאו ִאיהו ּבְ ּ ּ ְוָעִביד , ּ

א ְוִעם ַמְטרֹוִניָתא יב ְדָעִביד ֶחֶסד ִעם קֹונֹו, ִּטיבו ִעם ַמְלּכָ ַּוַדאי ַהאי ִאְתֲחׁשִ ּ.  

  ב''א ע'' רפדף
ִריך הוא וָבָכה, ָקם ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא א ּבְ י קוְדׁשָ ַטח ַקּמֵ ּתְ ְּוִאׁשְ ּ ּ ן ְיֵהא ַרֲעָוא , ְּ ְוָאַמר ּכֵ

ִּדיֵליה ַבר, ּ יב ִלי ּכְ יה ְיהֹון ְּדעֹו, ְּדַיֲחׁשִ ִכיְנּתֵ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ י קוְדׁשָ ָּבִדין ִדיִלי ְלַגּבֵ ּ ּ ּ ְּ

יה ַתר ֲאבֹוי ְוִאּמֵ הֹון ּבָ ַדל ּבְ ּתְ ְבָרא ְדִאׁשְ יה ּכִ ְּלַגּבֵ ּ ּ יה , ּ ְרֵמיה ְוַנְפׁשֵ ְּדָרִחים לֹון ַיִתיר ִמּגַ ּ ּ
ָמֵתיה ּרוֵחיה ְוִנׁשְ ּ יב לֹו, ּ ְּוָכל ַמה ְדֲהָוה ֵליה ֲהָוה ָחׁשִ הֹון ) ב''א ע''דף רפ(, ן ְלַאִיןּ ד ּבְ ְלֶמְעּבַ

א א ְוִאּמָ ְּרעוֵתיה ְדַאּבָ ּ הֹון, ּ ְרׁשוֵתיה. ּוְלִמְפַרק לֹון ּבְ ב ְדָיַדְעָנא ְדֹכָלא ּבִ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ ּ ּּ ,
ֵעי א ּבָ יק ֵליה. ַרֲחָמָנא ִלּבָ ִריך הוא ְוָנׁשִ א ּבְ ַההוא ִזְמָנא ָאָתא קוְדׁשָ ּּבְ ּ ּ  ַרְעָיא ,ְוָאַמר, ְּ

ָרא ִדיִלי, ְמֵהיָמָנא ַּוַדאי ַאְנּתְ הוא ּבְ א, ּ ִכיְנּתָ ר ָקמו . ְוִדׁשְ קו ּבַ ָנן וַמְלָאִכין ַנּשְׁ ַּרּבָ ּ ּ
קו ֵליה ְלהו ְוַנּשְׁ ּּכֻ ּ ּ א ָעַלְייהו, ּ ילו ֵליה ְלַרב וַמְלּכָ ְּוַקּבִ ּ ּ  )ה''דברים כ( )'ב יברך ה''ז ע''נשא קמ(. ּ

ָהִניַח ְיָי ְמֶחה ֶאת ֵזֶכר ֲעָמֵלק ְוגֹו', ָ ֱאֹלֶהיך ְוגֹו'ְוָהָיה ּבְ ִּפּקוָדא ָדא. 'ּתִ ּ ְלַהְכִרית ַזְרעֹו , ּ
ל ֲעָמֵלק ִריך הוא אֹוֵמי. ׁשֶ א ּבְ ְּדָהא קוְדׁשָ ּ ְרֵסיה, ְּ ְּדָלא ַיֲחזֹור ַעל ּכֻ ַּעד ְדִיטֹול , ּ ּ

יה ּנוְקָמא ִמּנֵ ָרא ְוַעל ּבְ, ַּוַדאי. ָּפַתח ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא ְוָאַמר. ּ ַמְדּבְ ִּגין ָדא ֲהוֹו ַאְזֵלי ּבְ
א ָרֵאל, ַיּמָ ַאְרָעא ְדִיׂשְ ְּוָלא ֵייֲעלון ּבְ יה ַדֲעָמֵלק, ּ ַּעד ְדִיטֹול נוְקָמא ִמּנֵ ּ ּ ּ ּ.  

ֲּעָמֵלק ַמאן הוא ְלֵעיָלא ָמִתין ִדְלהֹון, ּ ן ֲהוֹו ִנׁשְ ּמָ ְּדָהא ֲחֵזיָנן ְדִבְלָעם וָבָלק ִמּתַ ּ ּ ּ ,
ּוְבִגין ָדא  ןּ ָרֵאל ַיִתיר ִמָכל אוָמה ְוִליׁשָ ְנִאין ְלִיׂשְ ים , ֲּהוֹו ׂשַ ּוְבִגין ָדא ֲעָמֵלק ָרׁשִ ּ

ֵמהֹון ׁשְ ְלָעם''ע, ּבִ ָלק''ל, ם ִמן ּבִ א ִאיּנון ֲעָמֵלִקים, ק ִמן ּבָ ּוְדָכר ְונוְקּבָ ּ ְּוָעַלְייהו . ּ
ַמר ַיֲעֹקב ְוֹלא ָרָאה )במדבר כג(, ִאּתְ יט ָאֶון ּבְ ָרֵאל ֹלא ִהּבִ ִיׂשְ   .ָעָמל ּבְ

ע ַאְנִפין ָרֵאל ַאְרּבַ ִיׂשְ ַגְווָנא ְדִאית ּבְ ּּכְ ָרֵאל, ַיֲעֹקב, ּ ָרֵאל ִעם . ֵלָאה, ָרֵחל, ִיׂשְ ִיׂשְ
ם)יחזקאל א(, ָלֳקֵבל, ַיֲעֹקב ִעם ָרֵחל, ֵלָאה ְעּתָ ר ְלַאְרּבַ ע . ּ וְפֵני ֶנׁשֶ ָהִכי ִאית ַאְרּבַ

ֲעָמֵלק. ָוָאֶון, ָעָמל, ׁשְוַנַח, ֶקֶסם, ַּאְנִפין ַלֲעָמֵלק ים ּבַ ְטָרא . ָעָמל ָרׁשִ ְּוָהָמן ְדֲהָוה ִמּסִ
ו ֵמֲעָמֵלק ֲהוֹו. ּ ָיׁשוב ֲעָמלֹו ְבֹראׁשֹו)תהלים ז(, ַּדֲעָמֵלק ְּוָכל ַאלוֵפי ֵעׂשָ ּוְלֵעיָלא . ּ ּ
ר ָנׁש. ּוִמְרָמה, ָאֶון, ַנַחׁש, ָעָמל. ָסָמֵאל, ֲעָמֵלק י ֵליה ְלּבַ ִּדְמַפּתֵ א ּ ּ ְלֶמֱחֵטי ְלקוְדׁשָ

ִריך הוא ּּבְ ָמֵאל ''ֵא, ׁש''ַנַח. ל''ם ִמן ָסָמֵא''ִמן ֲעָמֵלק ס' ק, ם''ֶקֶס. ְ   )כאן חסר(ל ִמּסָ
ַמר ְלַאְבָרָהם ית ָאִביך)בראשית יב(, ָּעֵליה ִאּתְ ך וִמּבֵ ָ ֵלך ְלך ֵמַאְרְצך וִמּמֹוַלְדּתְ ָ ָ ָ ְּ ית , ּ ּבֵ

ְמֹוָלד ִדיָלך ּתֵ, ּ ַתאי, י ִסיֲהָראֵּמִאֵלין ּבָ ּבְ י ׁשַ ּתֵ ֵתי ַמֲאִדים, אֹו ּבָ ְּדָבֵתי ַמֲאִדים . אֹו ּבָ
ַתאי וְלָבָנה ּבְ ּוָבֵתי ׁשַ ַמר, ּ ב, ָּעַלְייהו ִאּתְ . )'ואין מסיימין בד' אין מתחילין בב(ד ''ֵאין ַמְתִחיִלין ּבְ

ה ְּדַמֲאִדים סוָמקו ְדַחּמָ ּ ּ ם, ּ יִהּנָ ו, ּגֵ א ְדֵעׂשָ ְנָייָנאְּדִא, ִּאיּמָ יֹוָמא ּתִ , ְוִסיֲהָרא. ְתְייִליַדת ּבְ
ִמילוָאה, ִּאיהו טֹוב ָוָרע ּטֹוב ּבְ ּ ֶחְסרֹוָנה. ּ   .ְּוַרע ּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגלו, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]156דף [ -ָתא ּבְ

ִליָלא ִמטֹוב ָוָרע ּוְבִגין ְדִאיִהי ּכְ ּ ָמֵעאל, ּ ֵני ִיׁשְ ה ּבְ ָרֵאל ומֹוִנין ּבָ ה ִיׂשְ ּמֹוִנין ּבָ ּ ְוַכד . ּ
ִמלוָאה ָּלַקת ּבְ ָרֵאלִסיָמָנא ָלא ַט, ּ ֶחְסרֹוָנה. ב ְלִיׂשְ ִסיַמן ָרע , ְּוַכד ָלַקת ּבְ

ְמֵעאִלים ְמֵעאִלים,  ְוָאְבָדה ָחְכַמת ֲחָכָמיו)ישעיה כט(ּוְבַהאי . ַלִיׁשְ ּוִביַנת , ָּחְכָמה ְדִיׁשְ
ר ּתָ ְסּתַ ְבִריָאָתן, ְנבֹוִנים ּתִ ְּדִאיּנון ָלא ַיְדִעין ּבִ א ִדיְלהֹון, ּ מוׁשָ ׁשִ ֶּאָלא ּבְ ּ ּנוי ּכְ, ּ ִּפי ׁשִ

ן יּמוׁשָ ֲהִליָכָתן ְוׁשִ יֹוָמא ְרִביָעָאה. ָּעְלָמא ּבַ ִריַאת ּבְ ּוְבֶחְסרֹוָנה ִדיָלה , ְוִסיֲהָרא ִאְתּבְ ּ ּ
ֲּעִניות ִריַאת ִליִלית, ּ ַתאי, ִאְתּבְ ּבְ ְּדִאיהו ָרָעב ְוִצָמאֹון ְוָלקוָתא ִדְנהֹוִרין, ׁשַ ּ ּ ָּעָלה . ּ
ַמר ע'  ְמֵאַרת ְיָי)משלי ג(. רְיִהי ְמֹאֹרת ָחֵס, ִאּתְ ֵבית ָרׁשָ ה)קהלת ז(. ּבְ ּ ְוחֹוֵטא ִיָלֶכד ּבָ ּ ,

ֵבית ַהּסַֹהר ִדיָלה ּּבְ ה, ּ ּנָ ֵלט ִמּמֶ   .ְוַצִדיק ִיּמָ
ְּנקוָדה ְזֵעיָרא, ְוִאית ּכָֹכָבא ַאֲחָרא ְפָחה , ּ ּ ְדִאיהו ְמֹאֹרת)א סיהרא''נ(ָּנקוד ַעל ׁשִ ּ ,

ת ֶמֶלך, ְוָדא חֹוָלם ָתא, ְּבַ ת ַמְלּכְ ּבָ ִביִעי. ׁשַ יֹום ׁשְ ְלָטנוָתא ְדַתְרַווְייהו ּבְ ְּדׁשֻ ּ ּ ַמר , ּ ְּדִאּתְ
יה ָ ְלַמַען ָינוח ַעְבְדך ַוֲאָמְתך)דברים ה(, ּּבֵ ָ ּ ן. ּ ּמוׁשָ ֵסֶדר ׁשִ ִריָאָתן ָלאו ּכְ ְּדֵסֶדר ּבְ ּוְבִגין . ּ

ם''ּה וַמ''ָּדא ַחּמָ ֲּאִדים סוָמֵקי ְדֵגיִהּנָ ִר, ּ ְנָייָנאִאְתּבְ יֹוָמא ּתִ ַתאי. ּיאו ּבְ ּבְ , ְלָבָנה ׁשַ
יֹוָמא ְרִביָעָאה ִריאו ּבְ ְפָנא ַוֲחׁשֹוָכא, ִּאְתּבְ ב. ּכַ ּוְבִגין ָדא ֵאין ַמְתִחיִלין ּבְ ִגין , ד''ּ ּבְ

ְנָייָנא יֹוָמא ּתִ ֵרי ּבְ ם ִאְתּבְ יֹוָמא ְרִביָעָאה, ְּדֵגיִהּנָ ְּוָלקוָתא ִדְנהֹוִרין ּבְ ּ.  
ַמר,ב''ּכָֹכ ּ ָדַרך ּכָֹכב ִמַיֲעֹקב)במדבר כד(, ּ ָעֵליה ִאּתְ ְ ִליָתָאה. ּ יֹוָמא ּתְ יה ּבְ ְּדַדְרּגֵ ּוֵביה . ּ ּ

ְהיֹות ַהּבֶֹקר)שמות יט( י ּבִ ִליׁשִ ִריך הוא ְלֵמיַהב ,  ַוְיִהי ַביֹום ַהּשְׁ א ּבְ ְּדֵביה ָנִחית קוְדׁשָ ּ ּ ְּ

ָרֵאל ת ְיִחיָדה, אֹוַרְייָתא ְלִיׂשְ ָתאְלֶמֱה, ּבַ ת ַמְלּכְ ּבָ יה ׁשַ י. ֵּוי ִעּמֵ ִליׁשִ ְּדִאיהו יֹום ׁשְ ּ ,
ַלת ַעְנֵפי ֲאָבָהן ִליל ּתְ ת ', ש, ּכָ ת,  ְיִחיָדָאה)מלכתא(ּבַ ּבָ ֵליל ׁשַ ְלָטנוָתא ִדיָלה ּבְ ְּדׁשֻ ּ ּ ּ ,

ת ּבָ יה ִאְתָעִביַדת ׁשַ   .ּּבֵ
ן ּתֹוָרה ּוְבִגין ָדא חֹוְלִקין ָמאֵרי ַמְתִניִתין ַעל ַמּתַ ת ְיִחיָדה,ּ י , ָּדא ָאַמר.  ּבַ ִליׁשִ ּשְׁ ּבַ

ָנה ּתֹוָרה ָנה ּתֹוָרה, ְוָדא ָאַמר. ִנּתְ ִביִעי ִנּתְ ּשְׁ ת ְיִחיָדה. ּבַ ַעּמוָדא , ְוִאיִהי ּבַ ַּדֲאִחיַדת ּבְ ּ
ִליָתָאה ַלֲאָבָהן, ְּדֶאְמָצִעיָתא ּוְבַצִדיק. ּתְ ת ְיִחיָדָאה, ּ ִביִעית ֵליה ּבַ ָטָרה ְוַכד ִאיִהי ֲע. ּׁשְ
יה ִביִעי, ַּעל ֵריׁשֵ יה ׁשְ י ֲהָוה, ִּאְתְקֵרי ּבֵ ּשִׁ ְּדהוא ׁשִ ְּדֹכָכב ִדיֵליה ֶצֶדק, ּ ּ ּוַבת ְיִחיָדה , ּ

ָתא ִאְתְקֵרי ֶצֶדק ת ַמְלּכְ ּבָ ּוְבִגין ָדא. ׁשַ ין יֹום ג, ּ   .'ְוז' ּתֹוָרה ֲאִחיָדא ּבֵ
י ׁשֶ)תהלים פד(ו ''כ, ב''ב ִמן ּכֹוָכ''ְּוִאיהו כ א , ד ְצָבאֹות''ֶּמׁש וָמֵגן ְידֹוָ ּכִ ִכיְנּתָ ׁשְ

ָרֵאל)בראשית מח(, ַּמְלכות ַהּקֶֹדׁש ך ְיָבֵרך ִיׂשְ ְ ּבְ ִליָלא , ּכֹוָכב. ּב ַאְתָוון ְדאֹוַרְייָתא''כ, ָ ּכְ
ין ַלת ַדְרּגִ ֶתר', כ, ִּמּתְ יָנה' ב. ּכֶ ְרַווְייהו''ְידֹוָ. ּבִ ִליל ּתַ ִל. ָחְכָמה, ּד ּכָ , ב''יל ּכֹוָכְּוֹכָלא ּכָ

א ְדַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ַּדְרּגָ ּ ּ ּ.  

 



ָנה  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]ּחֹוֶדׁש ֶאלול[ – ּ
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א ִאיִהי ְלָבָנה ִכיְנּתָ ִסְטָרא ְדֶחֶסד, ַרֲחֵמי, ִּלּבון ַהֲהָלָכה, ּוׁשְ ה. ּּבְ , ְוִאְתְקִריַאת ַחּמָ
ה ַחּמָ ָרה ּכַ ְטָרא ִדְגבוָרה, ּבָ ִּמּסִ הְּפ, ּ ְפֵני ַחּמָ ה ּכִ ִּמעוט ְדִסיֲהָרא, ִסיֲהָרא ֲאֵפיָלה. ֵני ֹמׁשֶ ּ ,

ם יִהּנָ ְפָחה ִדיָלה ּגֵ ּׁשִ א, ּ יׁשָ ה ּבִ ַתאי. ַחּמָ ּבְ ְפָחה ִדיֵליה ׁשַ ּׁשִ ָּלקוָתא ִדְנהֹוִרין, ּ ִּחילול , ּ
ת ּבָ ְפָחה. ׁשַ ָכל יֹוָמא , ׁשִ ה ּבְ ְּדָאַהָדַרת עֹוֶרף ִלְגִביְרּתָ ַרת ) א''עב ''דף רפ(ּ ְויֹוָמא ְוִאְתַגּבְ

ָנָהא ָרֵאל ּבְ חֹוִבין ְדִיׂשְ ָּעָלה ּבְ ה)משלי ל(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ִביְרּתָ י ִתיַרׁש ּגְ ְפָחה ּכִ . ּ ְוׁשִ
ְפָחה ְּדׁשוְלָטנוָתא ְדׁשִ ּ ּ ְנָייָנא, ּ יֹוָמא ּתִ ם, ָּלא ֲהֵוי ֶאָלא ּבְ ֵגיִהּנָ ָלקוָתא , ּוָבְרִביִעי. ּבַ ּּבְ

ָכל יֹוָמא ְויֹוָמא. הֹוִריןִּדְנ ְלָטָאה ּבְ ְּוִאְתַהְדַרת ְלׁשַ ּ.  
ְוַבת ֶמֶלך ִסְרכֹות, ּ ֵבית ַהּסַֹהר, ֲאִסיָרא ּבְ ָגלוָתא ִדיָלה, ּבְ ּּבְ ּ א ְדָסָמֵאל . ּ ְּוִאיִהי ִקיּנָ
ין ּכָֹכַבָיא ִריך הוא אֹוֵמי. ּּבֵ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ׁשֶ)עובדיה א(, ְּ ּנֶ יַה ּכַ ְגּבִ ין ּכָֹכִבים  ִאם ּתַ ר ְוִאם ּבֵ

ם אֹוִריְדך ְנֻאם ְיָי ך ִמׁשָ ים ִקּנֶ ָׂשִ א ֹנַגה. 'ָ ִכיְנּתָ ּוׁשְ ּוֵמָהָכא ָקרו ְלֵבי , ְּוֹנַגה ָלֵאׁש, ּ ּ
א ֵאׁש נֹוַגה ּתָ ִנׁשְ   .ּּכְ

ָנא ְדאֹוֶדם א ִחיָוָרא. ּ טור אֹוֶדם ִפְטָדה)שמות כח(, ֵּאׁש ַמֲאִדים ִליׁשָ ּנֹוַגה ֶאּשָׁ ּ .
ה וְפֵני ִסיֲהָראְוַתְר ַּווְייהו ְפֵני ַחּמָ ִּאיּנון ְדָנְטלו ִחָוורו ֵמֶחֶסד, ֶנַצח ְוהֹוד, ּּ ּ ּ ּ ְּוסוָמקו , ּ ּ

בוָרה ן ֲהוֹו. ִּמּגְ ּמָ ְטָרא , ְּוַחד ָנִטיל ִדיָנא, ַחד ָנִטיל ַרֲחֵמי, ַאֲהֹרן ְוָדִוד ִמּתַ ָּדִוד ִמּסִ
ָמאָלא ְּוַתְרַווְייהו ְנִביֵאי ְקׁשֹוט , ַאֲהֹרן ִאיׁש ֶחֶסד. יּ ְוהוא ַאְדמֹוִנ)שמואל א טז(, ִּדׂשְ

ן ּמָ בוָאה ְדִביָנה. ִמּתַ ּנְ ה ֲהוֹו ְנִהיִרין ּבִ ְּפֵני ֹמׁשֶ ּ ה , ּ ן ְנבוָאה )אימא(ִּאיהו ַחּמָ ּמָ ּ ִעָלָאה ִמּתַ ּ
ִּדיֵליה ּ.  

ו ַחָייָבא ֶעֶבד ֱאדֹום הֹון ֵעׂשָ א ִדיֵליה ַמֲאִדים, ּּבְ ְּונוְקּבָ ּ ִפיכות ָדִמים ִאי, ּ ִּהי ׁשְ ּ
ָרֵאל ה, ְּדִיׂשְ ְּוַגְרָמה ְדַמְטרֹוִניָתא ִאְתַקָיים ּבָ יֵדי ֹלא אוַכל קום'  ְנָתַנִני ְיָי)איכה א(, ּּ ּּבִ ּ ,

ל ַהיֹום ָדָוה)שם( ּ ְנָתַנִני ׁשֹוֵמָמה ּכָ ְבַלְייהו. ָּדָוה ִאְתַהָדר, הֹוד. ּ ְּדֶנַצח ְוהֹוד ָלּקֳ ָיִכין . ּ
ַען ֲעֵליֶהם)שניהם(ֵתיֶהן ׁשְ. ּובֹוַעז ִית ִנׁשְ ר ַהּבַ ַמְייהו .  ֲאׁשֶ א ִאְתְקִריַאת ַעל ׁשְ ּתָ ִנׁשְ ְּדֵבי ּכְ ּ

ְדָקא ֲאֵמיָנא ֵּאׁש נֹוַגה ּכַ ּ.  
ְפָחה ָרָעה ִאיִהי ְקבוָרה א, ְּוׁשִ ּוָבה ָאִסיָרא ִלְגִביְרּתָ ַתאי. ּ ּבְ ה, ְוִאיִהי ׁשַ , ָקָרה ִויֵבׁשָ

ְקבוְרָתא ְדַעְפ ּּבִ ְּוִאיִהי ָמֶות ַדֲעִניוָתא ְדאֹוַרְייָתא, ָראּ ּ ה , ְּוִאיִהי ְקבוַרת ָעִני, ּּ ה ּבָ ְּמכוּסֶ ּ
ַבע ִמיֵני ָמדֹורֹות ׁשֶ ַבע ּכָֹכַבָיא, ּבְ ִליָלא ִמּשֶׁ ִליָלא , ְּדִאיִהי ּכְ ָתא ּכְ ת ַמְלּכְ ּבָ ָמה ְדׁשַ ּּכְ

ַבע ְטָרא ִד. ִמּשֶׁ ַבע ּכָֹכַבָיא ִמּסִ ְּוִאיּנון ׁשֶ ֵני )בראשית מא( )א דגבירתא''ס(ְּגבוָרה ּ ַבע ׁשְ  ׁשֶ
ָבע ֵני ָהָרָעב, ַהּשָׂ ַבע ׁשְ ְפָחה ׁשֶ ְטָרא ְדׁשִ ְּדָעַלְייהו ָאַמר ָנִביא . ִּמּסִ  ֹלא ָרָעב )עמוס ח(ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגלו, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]158דף [ -ָתא ּבְ

י ִאם ִלְשמֹוַע ֶאת ִדְבֵרי ְיָי ִים ּכִ ַּלֶלֶחם ְוֹלא ָצָמא ַלּמַ מכאן עד תיבת לא יטמא ליתא בדפוס (. 'ּ

  .)ל'' מהמגיה מו- ילנא ונראה דהוא השמטת הצנזור ו
ן ה ּגַ ִביְרּתָ ֶפת. ּּגְ ָפה ְמטוּנֶ ְפָחה ַאׁשְ ּׁשִ ן, ּ ּגַ ָפה ְמעוֶרֶבת ּבַ ְטָרא ְדֵעֶרב ַרב ַאׁשְ ִּמּסִ ּּ ,
ְטָרא ְדֵעץ ַהַדַעת טֹוב ָוָרע, ְּלַגְדָלא ְזָרִעים ִּמּסִ ְטָרא ַדֲעבֹוָדה ָזָרה. ּ ִאְתְקִריַאת , ִּמּסִ

ַתאיׁשַ ֶפת, ִליִלית, ּבְ ָפה ְמטוּנֶ ַּאׁשְ ֶרץ, ּ ִגין ְדצֹוָאה ְמעוֶרֶבת ִמָכל ִמיֵני ִטּנוף ְוׁשֶ ּּבְ ּ ּ ,
ָלִבים ֵמִתים ַוֲחמֹוִרים ֵמִתים ה ּכְ ְּדַזְרִקין ּבָ ה. ּ ָמֵעאל ְקבוִרים ּבָ ו ְוִיׁשְ ֵני ֵעׂשָ ּּבְ עֹוְבֵדי . ּ

ָלִבים ּּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ְדִאיּנון ּכְ ּ ה,  ֵמִתיםּּ ְּקבוִרים ּבָ , ְּוִאיִהי ֶקֶבר ַדֲעבֹוָדה ָזָרה. ּ
ה ֲעֵרִלים ְּדַקְבִרין ּבָ ָלִבים ֵמִתים, ּ ְּדִאיּנון ּכְ ֶקץ ְוֵריַח ָרע, ּ ף, ׁשֶ , ּ ְמסוַרח)מוסרח(, ְּמטוּנָ

א ִאיִהי ִסְרָכא יׁשָ ְפָחה ּבִ ֵעֶרב ַרב, ִמּשִׁ ָרֵאל, ַּדֲאִחיָדא ּבְ ִיׂשְ ֶעֶצם .ְּמעוָרִבים ּבְ  ַוֲאִחיַדת ּבְ
ר ָמֵעאל, ּוָבׂשָ ו ְוִיׁשְ ֵני ֵעׂשָ ְּדִאיּנון ּבְ ר ָטֵמא, ֶעֶצם ֵמת, ּ ֶדה ְטֵרָפה, ּוָבׂשָ ּשָׂ ר ּבַ ׂשָ , ּבָ

ַמר ְּדָעָלה ִאּתְ ִליכון אֹותֹו)שמות כב(, ּ ׁשְ ֶלב ּתַ   .ּ ַלּכֶ
ֵריָסר ַמָזלֹות ּוְכַגְווָנא ְדִאית ּתְ ּ ְטָרא ְדטֹוב, ּ ֵריַסר ַמָזלֹותָהִכי . ִּמּסִ ְטָרא , ִּאית ּתְ ִמּסִ

ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְּדָרע יִאים ְלֻאּמָֹתם)בראשית כה(, ּ ר ְנׂשִ ֵנים ָעׂשָ ּ ְדֶזה )קהלת ז(.  ׁשְ
ה ָהֱאֹלִהים ת ֶזה ָעׂשָ יַעָייא ִאיּנון ֲאִבי ֲאבֹות ַהטוְמָאה, ְלֵעְ◌ּמַ ְּוַרׁשִ ּ ּ ְּדִאיּנון ְטֵמא ֵמת , ּ ּ

ֶרץ ּבֹוִּדְמַט, ְוׁשֶ ר ָנׁש ֵמֲאִוירֹו וִמּתֹוכֹו וִמּגַ א ְלּבַ ּּמֵ ַאב . ּ ַּוֲאִפילו ּתֹוך ּתֹוכֹו ְדַכֲהָנא ִמְסּתְ ְּ ּ
הֹון ּוְבִגין ָדא . ּבְ ל ַנְפׁשֹות ֵמת ֹלא ָיֹבא)ויקרא כא(ּ ע ָקרוי ֵמת.  ַעל ּכָ ְּדָרׁשָ ּובוִציָנא . ּ ּ

א א, ַּקִדיׁשָ ְּלָאִביו וְלִאּמֹו ֹלא ִיַטּמָ   .)כ''ע(. ּ
י ְחָנא ַאְסָווָתא ְלַגּבִ ּכַ י , ָהָכא ַאׁשְ ַמר ּבִ ִעים ִקְברֹו)ישעיה נג(ְּדִאּתְ ן ֶאת ְרׁשָ ַתר . ּ ְוִיּתֵ ּבָ
א א ְוִאיּמָ ִגין ַאּבָ ִּדְקבוָרה ָדא ּבְ ּ ָרֵאל, ּ ָגלוָתא ִעם ִיׂשְ ְּדִאיּנון ּבְ ּ י ְקָרא ְוֹלא , ּ ִּאְתַקָיים ּבִ

א ֵּאִלָיהו. ִּיַטּמָ ְת, ּ אָלא ּתִ ב ִמְלַנְחּתָ ֲהָנא, ַּעּכֵ ב ְדַאְנּתְ ּכַ ְּדַאף ַעל ּגַ  )לא(ְּלָאִביו וְלִאּמֹו , ּ
ָגלוָתא. ִּיַטָמא יה ּבְ ִכיְנּתֵ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ְּדָהא קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ְּדִאיִהי ְקבוָרה לֹון, ְּ ַּוֲאָנא ָקבור , ּ

יַנְייהו אֹוָמָאה ֲעָלך. ּּבֵ ם ְיָי, ְּבְ ׁשֵ א, ַּחי ְוַקָיים' ּבְ ב ִמְלַנְחּתָ ְתַעּכֵ ין. ָּלא ּתִ , ַּמְלֲאִכין ַקִדיׁשִ
אֹוָמָאה ָעַלְייכו, ָּמאֵרי ְדַגְדִפין ּטֹולו אֹוָמָאה ָדא, ּּבְ ְדַפְייכו, ּ ּוְסִליקו ָלה ַעל ּגַ ּ ּ ּ .

בוַעת ְיָי ַח' ּׁשְ ּי ַצִדיק ְוַקָיים ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא''ּבְ ּ ּטֹולו אֹוָמָאה ָדא. ּ ּקו ָלה ּוְסִלי, ּ ּ
ְדַפְייכו יָקָרא ִדיָלה. ַּעל ּגַ ַמְטרֹוִניָתא ּבִ ּּבְ ִריך הוא, ּ א ּבְ י קוְדׁשָ ְּלַגּבֵ ְּ.  

ִריך הוא ִמיִמיָנא, ַּמְלֲאִכין ִעָלִאין א ּבְ ִליָחן ְדקוְדׁשָ ּׁשְ ּ ִליָחן ִדיֵליה. ְּ ּוַמְלָאִכין ׁשְ ּ ּ ,
ָמאָלא א. ִמּשְׂ א ְוִאּמָ ּוַמְלָאִכים ְדַאּבָ א)סחרין( ָסְתִרין ֵיהֹון, ּ ּ ָלה ֵעיָלא ְוַתּתָ ין ָלה , ּ ּוְמַכּסִ ּ

ָאת ו ְדִפין ִדיֵליה', ּבְ ית ּגַ ׁשִ ּּבְ יה . ּ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ׁש )ישעיה ו(ּ ַעל לֹו ׁשֵ ָרִפים עֹוְמִדים ִמּמַ  ׂשְ
ָנַפִים ְוגֹו בוָעה ִדיֵליה' ּכְ ה ָפָניו ִדׁשְ ִים ְיַכּסֶ ּתַ ׁשְ ּּבִ ּ ּ ּ ה . יָעָאהְרִב', ְּדִאיִהי ה, ּ ִים ְיַכּסֶ ּתַ ּוִבׁשְ

ַּרְגָליו ִדיָלה ִים ְמעֹוְפִפים ָלה, ּ ּתַ ּוִבׁשְ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]159דף [ -ּ

  ב''ב ע'' רפדף
ְּוַאְנּתְ ֵאִלָיהו ִּדְסִליַקת ְלֵעיָלא, ּ ְּלִעיַלת ָהִעילֹות, ּ ל טוב, ּ ְּוהוא ָטִעין ָלך ִמּכָ ָנִחית , ְּ

ה חֹוָתא, ְּלַגּבָ רוב ּתְ א ָל, ְּוֶתֱהֵוי ּכְ ל טובְלַנְחּתָ ּה ְמֵלָאה ּכָ א. ּ א ְוִאיּמָ ּוַמְלָאִכין ְדַאּבָ ּ ,
ְּדִאיּנון ָי ְ ַאְסֲחרו ָלך)א אסתרו לה''ס(, ּה''ּ ְנִחיתו ִדיָלה, ּ ּּבִ ּ ּוַמְלָאִכין ְדַבְעָלה. ּ ּ א , ּ ָרא ְדַאּבָ ּּבְ

א יאו ָלה', ו, ְוִאּמָ ּסִ ּּכַ ּוְמַעְפִפין ָלה, ּ ְדִפין , ּ ית ּגַ ל, ץ''ג ית''אב )ב''ב ע''דף רפ(ִמׁשִ ו ''ְוּבְ
בֹון ל ֶחׁשְ ְייהו ּכְ ְּדַתְלָיין ִמּנַ ַעל לֹו. ו''ּ ָרִפים עֹוְמִדים ִמּמַ א ''נ(' ּוְנִחיַתת ה. ַּוָדאי ִאיהו ׂשְ

ּ ִדיֵליה)ה''י הֹון, ּ ה ּבְ ּוַמְלָאִכין ְדִאיּנון ְדַצִדיק ַח. ְּטִמיָרא ְמכוּסָ ּ ּ ּ ַּאְסִמיכו ָלה , י ָעְלִמין''ּ ּ
ֵחיָון ְדַסְמִכי ְלֻכְרְסָייאָעַלְייכ ּו ּכְ ּ.  

ב ְדֵה ְּדַאף ַעל ּגַ ּא ַדֲאִצילות''ּ ָמא ִדְידֹוָ, ּ ִּדׁשְ ִּאיִהי ְסִמיַכת ְלֻכְלהו, ד''ּ ֵלית ְלכֹון , ּ
א, ְּלָפְרָחא ְלֵעיָלא א ְלַתּתָ ר ִמיָנה, ּוְלַנְחּתָ ֵאָבִרין ְדגוָפא. ּּבַ ּּכְ ר , ּ נוָעה ּבַ ְּדֵלית ְלהֹון ּתְ ּ

ָמָתאִמּנִ ְּדֵאָבִרין ְדִאית ָלה, ׁשְ ּ טו ָעַלְייכו, ּ ִּאְתְפּשָׁ ּ הֹון, ּ ', ְּדָהִכי ִאיִהי ה. ְלַסְמָכא ְלכֹון ּבְ
א ַיּמָ ִּמְתַמְלָיין ִמָנה, ִּאי ִאית ָלה ָמאִנין, ּכְ הֹון, ּ ִטין ּבְ ּוִמְתַפּשְׁ ִטן ִמן , ּ ָחִלים ְדִמְתַפּשְׁ ּנְ ּּכַ ּ

א ַעל ַאְרָעא ַגְרָמא ְיִחיָדָאה' ִאיִהי ה, אוְוִאי ָל. ַיּמָ טוָתא ְדַנֲחִלין, ּבְ ָלא ִאְתַפּשְׁ ּּבְ ּ ּ.  
א ִכיְנּתָ ין ְלֵעיָלא, ָּהִכי ָמאִנין ִדׁשְ ִּאיּנון ַמְלֲאִכין ַקִדיׁשִ א, ּ ָרֵאל ְלַתּתָ ִאי ִאית , ְוִיׂשְ

הֹון ָמאֵרי ִמדֹות ּבֹוִרים ָמאֵרי ּתֹוָרה, ָמאֵרי ֶחֶסד ֲחִסיִדים, ּבְ ִּביִאים וְכתוִביםּנְ, ּגִ ּ ,
י ַמְלכות, ַּצִדיִקים הו , ַּאְנׁשֵ ַמר ּבְ ְּדִאּתְ ֶלך)דניאל א(ּ ֵהיַכל ַהּמֶ ֶהם ַלֲעמֹוד ּבְ ר ּכַֹח ּבָ , ְ ַוֲאׁשֶ

ֲעִמיָדה ִדְצלֹוָתא א ֲאֹדָנ. ּּבַ ֵהיָכָלא ְדַמְלּכָ א ִדיָלה ְידֹוָ, י''ּּבְ ַּמְלּכָ ְוֵהם ֲחָכִמים . ד''ּ
ָרֵאלּוְנבֹוִנים ָראׁשֵ י ֵעֶרב ַרב. י ִיׂשְ הֹון, ְוָלא ָראׁשֵ ַמר ּבְ ּ ָהיו ָצֶריָה )איכה א(, ְּדִאּתְ

ר ְסִפיָרן ִדיָלה. ְלֹראׁש ֶעׂשֶ ַטת ָעַלְייהו ּבְ ִּאיִהי ִאְתַפּשְׁ ּ ּ ַההוא ִזְמָנא. ּ ָּנִחית ִעַלת , ּּבְ
יֹוד ֵה, ָּהִעלֹות א ָעַלְייהו, א''ו ֵה''א ָוא''ּבְ א ָעַלְייהוְלָאָק, ְּלַנְחּתָ ִכיְנּתָ   .ָּמא ׁשְ

י ֵאין ִאיׁש)שמות ב(ּוְבִזְמָנא  ּ ְדַוִיֶפן ּכֹה ָוֹכה ַוַיְרא ּכִ ּ  )שיר השירים א(, ִאיִהי ַאְמַרת, ּ
עֹוְטָיה ָלָמה ֶאְהֶיה ּכְ ַטת ָעַלְייהו, ּׁשַ ַגְרָמא ְדָלא ִאְתַפּשְׁ ְּמעוֶטֶפת ּבְ ּ ּ ִריך הוא , ּּ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְּ

ָבה ָבָדד)איכה א(,  ְוָאַמרָּצַווח ָעֵלה   . ֵאיָכה ָיׁשְ
א ְוָאַמר, ַּאְדָהִכי . ָהא ָהָכא ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא, ִרּבֹון ָעְלָמא, ָּקם ּבוִציָנא ַקִדיׁשָ

יה  ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ה ָעָנו ְמֹאד)במדבר יב(ּ י ֵאין ִאיׁש,  ְוָהִאיׁש ֹמׁשֶ ַען ַוַיְרא ּכִ ָהא ָהָכא . ַּעד ּכְ
ָרֵאל, הְוָהִאיׁש ֹמׁשֶ ין ִרּבֹוא ְדִיׂשְ ּתִ ִקיל ְלׁשִ ְּדׁשָ ּוֵביה . ּ ִגיַח)תהלים לג(ּ ְבּתֹו ִהׁשְ .  ִמְמכֹון ׁשִ

ְתָרָאה י ָדָרא ְדָגלוָתא ּבַ ַמר ְלַגּבֵ ְּדֵביה ִאּתְ ּ ּ ּ ָלנו'  ַוְיָי)ישעיה נג(, ּ יַע ּבֹו ֵאת ֲעֹון ּכֻ ִּהְפּגִ ּ .
ר ִמדֹות ֶעׂשֶ ִליל ּבְ ְּוִאיהו ּכָ ָרה)בראשית יח(ּיַנְייהו ַאָמְרת ִּדְבּגִ, ּ ֲעבור ָהֲעׂשָ ִחית ּבַ . ּ ֹלא ַאׁשְ

ָחא ַעל ָעְלָמא, ְּנִחית ָעֵליה ּגְ ְְוַקֵיים ִמיָלך, ְלַאׁשְ ּ ְְוָכל ִמיָלך ְקׁשֹוט, ְּדַאְנּתְ ְקׁשֹוט, ּ ּ.  
א ִכיְנּתָ ַמל ֶחֶסד ִעם ׁשְ ְּדִאיהו ּגָ ְגבוָרה, ּ ְפָחה ִדיָלה ּבִ ְּוָקִטיר ׁשִ ּ ְפָחה , ּ ְלֶמֱהֵוי ׁשִ

ה ִביְרּתָ חֹות ּגְ וָרא ִדְתִפִלין, ֲּאִסיָרא ּתְ ִקּשׁ ּּבְ ּ ִגיָנה. ּ ַדל ּבְ ּתְ ְּוִאׁשְ תֹוַרת ֱאֶמת, ּ  )מלאכי ב(. ּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגלו, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]160דף [ -ָתא ּבְ

ִפיהו ה. ּּתֹוַרת ֱאֶמת ָהְיָתה ּבְ ַדל ּבָ ּתְ ְּוִאׁשְ ִביִאים וְכתוִבים, ּ ּנְ ּּבַ ְנִביֵאי. ּ ה ֶנָחמֹות, ּבִ ַכּמָ . ּבְ
תו ּכְ ִהִלים, ִביםּּבַ ָרה ִמיֵני ּתְ ֲעׂשְ ַצִדיק. ּּבְ י, ּּבְ ְרָכאן ִדְצלֹוָתא''ּבְ   .ּח ּבִ

מֹוְדָען ֵליה ְלַרְעָיא ְמֵהיָמָנא, ּוָמאֵרי ַמְתִניִתין ּתְ ֵּאִלָיהו. ָּלא ִאׁשְ אֹוָמָאה ֲעָלך , ּ ְּבְ

ָמא ִדְידֹוָ ׁשְ ֵמיה ְמֹפָרׁש, ד''ּּבִ ּוִבׁשְ ֵלי ֵליה ְלָכל ֵריּשֵׁ, ּ ּּגַ מֹוְדעון , י ָמאֵרי ַמְתִניִתיןּ ּתְ ְּדִיׁשְ ּ
יר, ֵּליה יה, ְּוָלא ִיְתַחֵלל ַיּתִ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ֵעינו)ישעיה נג( )לגבי עלמא(, ּ ּ ְוהוא ְמחֹוָלל ִמְפׁשָ ּּ .

ִליָחא ְדָמאֵרי ָעְלָמא ֵּלית ָלך צֹוֶרך ְלֵמיַטל ְרׁשו ְדָהא ֲאָנא ׁשְ ּ ּ ְ ְּוָיַדְעָנא ְדִאי ַאְנּתְ , ְ
ִריך הוא ָעֵליה, ִּביד ָדאָע א ּבְ ְּדיֹוֵדי ָלך קוְדׁשָ ּ ּ ְּ ִגיֵניה, ְ ָנך ּבְ ְלקון ּבְ ְּוִיְסּתַ ְּ א, ּ . ֵּעיָלא ְוַתּתָ

ד ב ְלֶמְעּבַ ְתַעּכָ ָנה, ְוָלא ּתִ בוַע ְוָלא ֹחֶדׁש ְוָלא ׁשָ ֶּאָלא ִמַיד, ָּלא ׁשָ   )כאן חסר(. ּ
ִז, ָּמאֵני ְדִפְסָחא, ַרִעִ◌ָיא ְמֵהיָמָנא ּמוִריםּבְ ִליט ָעַלְייהו ֵליל ׁשִ ְּמָנא ְדׁשָ ּ ְלהו , ּ ּּכֻ ּ

מוִרים הוא, ְּצִריִכים ְלֶמֱהֵוי ׁשְ ָכל ׁשֶ אֹור ּבְ ּוְנטוִרים ֵמָחֵמץ וׂשְ ּ ּ ִקים , ּ ְּוָכל ַמֲאָכִלים וַמׁשְ
ְלהו ְנטוִרין)א מאני דפסחא''ס( ּ ּכֻ ּ אֹור. ּ ּוַמאן ְדָנִטיר לֹון ֵמָחֵמץ וׂשְ ּ ּּגוֵפיה. ּ ּיהו ָנִטיר ִא, ּ

א ְמַתא , ִמֵיֶצר ָהָרע ְלַתּתָ יה. ּ ְלֵעיָלא)ונשמתיה(ְוִנׁשְ ַמר ּבֵ ָ ֹלא ְיגוְרך ָרע)תהלים ה(, ְּוִאּתְ ּ .
ִגין ְדָהא ִאְתָעִביד ּגוֵפיה ֹקֶדׁש ּּבְ ּ ים, ּ ָמֵתיה ֹקֶדׁש ֳקָדׁשִ ֵיֶצר ָהָרע . ְּוִנׁשְ ַמר ּבְ ויקרא (ְוִאּתְ

ֵרב יוָמת)במדבר א(, ׁש ְוָכל ָזר ֹלא ֹיאַכל ֹקֶד)כב ּ ְוַהָזר ַהּקָ ּ.  
ְּדרֹוָעא ְיִמיָנא ְדַאְבָרָהם, ֶּפַסח ק, ּ ֶסף ְמזוּקָ יה עֹוֶפֶרת. ּּכֶ ַּמאן ְדָעַרב ּבֵ ר ֵליה, ּ ּקֵ . ְּמׁשַ

ה ּצָ ּמַ הוא ּבְ ל ׁשֶ אֹור ּכָ ָּהִכי ַמאן ְדָעַרב ָחֵמץ אֹו ׂשְ ר חֹוָתָמא , ּ ּקֵ ִאלו ְמׁשַ ּּכְ  )במוניטה(ּ
אְּדַמְל ֲערֹוֶבת. ּכָ ִטָפה ִדיֵליה ׁשום ּתַ ְּוָהִכי ַמאן ְדָעַרב ּבְ ּ ּ ר חֹוָתָמא , ּּ ּקֵ ִאילו ְמׁשַ ּּכְ ּ

א ְלָייא, ְּדַמְלּכָ ָדא ּתַ   .ָּדא ּבְ
ָנה ָמאָלא ְדִיְצָחק, ֹראׁש ַהּשָׁ ְּדרֹוָעא ׂשְ ן ִדיֵני ְנָפׁשֹות. ּ ּמָ ן , ּּתַ ּמָ ַּוֲעֵקָדה ְדִיְצָחק ּתַ

וָרא ִדְתִפָלה ְדָיד. ֵּליה ַאְבָרָהםְּדָעִקיד . ֲהָוה ִּקּשׁ ּ ּדוְמָיא ַדֲעֵקָדה ְדִיְצָחק, ּּ ּ ּ ָאה ִאיהו . ּ ַּזּכָ
ֲאבֹוי ָרא ְדִאְתֲעַקד ּבַ יה, ּּבְ ר ּבֵ ד עֹוָבדֹוִהי, ְּוִאְתָקּשַׁ ְצָוה, ְלֶמְעּבַ אֹוַרְייָתא וַבּמִ ָאה . ּּבְ ְוַזּכָ

יה חֹות ַרּבֵ ר ּתְ ֶּעֶבד ְדִאְתְקּשַׁ ד ְרעוֵתיהְלֶמ, ּ ְּעּבַ א, ּ ֲאָתר ִדְבָרא ְדַמְלּכָ ִּאיהו ּבַ ּ ּ.  
ָאה ַאְנּתְ, ן''ְמַטְטרֹו ָנך, ַזּכָ ִאין ּבְ חֹות , ְְוַזּכָ ְתִפִלין ּתְ יִרין ַוֲעִקיִדין ּבִ ְּדִאיּנון ְקׁשִ ּ ּ

ְְרׁשוָתא ְדָמאָרך ּ ּוְבִגין ָדא. ּ ב ְדַאְנּתְ ֶעֶבד ְלָמאָרך, ּ ְַאף ַעל ּגַ א ַא, ּ ל ַמְלּכָ ְנּתְ ַעל ּכָ
ין ַאר ַעּמִ ל ַמְלָאִכין. ְּמָמָנן ִדׁשְ א ַעל ּכָ א. ַמְלּכָ ְרָייֵתיה, ַמְלּכָ ִדים ְוָכל ַמׁשִ ְּדׁשֵ ַדֲחִלין , ּ

ִרים ָדא. ְִמָנך ַרְפָרף ְלָמאָרך, ַּמאן ּגָ ִגין ְדַאְנּתְ ׁשְ ְּבְ ׁש ְלָמאָרך, ּ ּמֵ ַדי . ְְוַאְנּתְ ְמׁשַ ּׁשַ
ִּדְמזוָזה ְלַבר ְד ְדִאיהו ָמאָרך''ְידֹוָ. ֵמר ַהֶפַתחׁשֹו, ּ ּ   .ִּמְלָגאו, ּ

  א''ג ע'' רפדף
ְלָטָאה ַעל ֵעץ ַהַדַעת טֹוב ָוָרע ִריך הוא ָנִחית ְלׁשַ א ּבְ ד קוְדׁשָ ְּוָהִכי ִאיהו ּכַ ּ ּ ּּ ְּדִאיהו , ְ ּ

ד, ָרע ָסָמֵאל. ן''טֹוב ְמַטְטרֹו ִדים, ׁשֵ א ְדׁשֵ א , ְ ַמְלָאךְמַטְטרֹון) א''ג ע''דף רפ(. ַּמְלּכָ ַמְלּכָ
ְטָרא ְדִאיָלָנא ְדַחֵיי. ְּדַמְלָאִכים ֲּאָבל ִמּסִ ּ ַדי ִאיהו ְיסֹוד, ּ ּׁשַ ּוְבִגין ָדא ְלַמָטה. ּ ּ ַנִים, ּ , ׁשְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]161דף [ -ּ

ְּדָלאו ִאיּנון ִיחוָדא ֲחָדא, ֶעֶבד ְוַרּבֹו ּ ְפֶאֶרת ְיסֹוד. ֶאָחד, ּוְלַמְעָלה, ּ ְּדגוף וְבִרית , ּתִ ּ ּ
ֵביָנן ַחד ִּאיִהי ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ְוַצִדיקְּד, ַחׁשְ ּ ּ.  

ַגְווָנא ִדְתִפִלין ְדֹראׁש ּּכְ ְפֶאֶרת, ּּ יָנה ַעל ּתִ ְּדִאיהו ּבִ ְטָרא ְדִאיָלָנא ְדַחֵיי , ּ ִּמּסִ ּ ּ
ַּדֲאִצילות ִפָלה ְדָיד, ּ ּוַמְלכות ּתְ ּ ִאיָלָנא ְדַחֵיי ִדְבִריָאה. ּּ א ּבְ ָּהִכי ְלַתּתָ ְטָרא , ּּ ִמּסִ

ִפִלין ְדֹראׁש ְמַטְטרֹון, ְּרְסָייא ִעָלָאהְּדֻכ ּּתְ ִפִלין ְדַיד ִדיֵליה. ּ ּּתְ ּ ְחּתֹון, ּ א ּתַ ּסֵ ְּוַהאי ִאיהו . ּכִ
ְּדָאַמר ָנִביא ָעֵליה א ָכבֹוד ָמרֹום ֵמִראׁשֹון)ירמיה יז(, ּ ּסֵ   . ּכִ

ְטָרא ְדֵעץ ַהַדַעת טֹוב ָוָרע ֲּאָבל ִמּסִ וָרא ִדְתִפִלין, ּ ִקּשׁ ּּבְ ּ חֹות , ּ ר ֵיֶצר ָהָרע ּתְ ִאְתְקּשַׁ
חֹות ָמאֵריה, ֵּיֶצר ַהטֹוב ַעְבָדא ּתְ ּּכְ ָקָלא ְדאֹוַרְייָתא, ּ ָקָלא ִדְצלֹוָתא, ּּבְ קֹול , ּּבְ ּבְ

יה''ָּקָלא ִאיהו רֹוַמ. ְּדׁשֹוָפר ֹוָפר. ּח ְלַגּבֵ ּקֹול ְדַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ְוָדא קֹול ַהּשׁ ּ ּ ,
ִליל ֶא ְּדִאיהו ּכָ א ַמָיא ְורוָחאּ ּּשָׁ ַלת ֲאָבָהן. ּ ְּדִאיּנון ּתְ ַאְבָרָהם' ה, ו''ִּדְבהֹון הי, ּ ' י, ּבְ

ִיְצָחק ָכל ֲאָתר ה, ּבְ ִליט ַעל י' ּבְ ִּדיָנא הוא' ְּדׁשָ ּוְבִגין . י ִמן ֱאֹלִהים''ְּוַהאי ִאיהו ה, ּ
ְתרוָעה)תהלים מז(ָּדא  ֹוָפר, בִמן ֵואֹלֵהי ַיֲעֹק' ו. ּ ָעָלה ֱאֹלִהים ּבִ א , ְּוָדא רוַח ַהּשׁ ִכיְנּתָ ׁשְ

ַלת ָּמָנא ְדֻכְלהו ּתְ ֹוָפר' ְּוִאיהו ה, ּּ   .ִמן ַהּשׁ
ְּדִאיּנון י ְּדִאיּנון קשר, ׁשֹוָפרֹות' ּ הֹון ֵה, ק''ק קר''ק קש''ּ ין ּבְ ׁשִ ד ''א יֹו''ִמְתַלּבְ

ְּדָכל ַאְתָוון ִאֵלין , א''ו ֵה''ָוא ּין ַאֲחָרִנין וְלַחָייַבָיאּ ִדיִנין ְלִסְטִר)א אינון''ס(ּ ּ ּ.  

  )ז''סימן י(השלמה מההשמטות 
ְּוָכל ַאְתָוון ִאֵלין ִאינון  ּ ְלִסְטִרין ַאֲחָרִנין וְלַחָיַבָייא)א דינין''ס(ּ ַלִאין , ּ ְלׁשְ ׁשָ ִּאינון ּכְ

ְייִפין ָרה ׁשֹוָפרֹו. ְּורוְמִחין ְלׁשַ ֲעׂשָ ֶלת וְתֵרין ְתרועֹות ּבַ ְלׁשֶ ְּתרוָעה ׁשַ ּ ּת ְוִאינון ַחד ִמן ּ
ְּוִאינון ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ק''ְוִתְנָייָנא ִמן קר, ק''קשר ּ.  

ָרֵאל ל ַחד ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ִיׂשְ ְּוַתְנָיא ַצִדיק ּכָ ָיה ִלְתִקיָעה ְדַאְבָרָהם . ּ ִליׁשִ ׁשְ
ָבִרים ְדִיְצָחק ִדיִנין ַתְבִרין ְדִלּבָ ַּרֲחִמין ְפׁשוִטים ְוִלׁשְ ּ ִבירו ִאינון, אּ ָבִרים ְלׁשֹון ּתְ ִּדׁשְ ּ ּ ,

ר ַמֵצבֹוֵתיֶהם)ג''שמות כ(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב  ּבֵ ׁשַ ר ּתְ ּבֵ ֶלת ְתִליָתָאה .  ׁשַ ְלׁשֶ ַּצִדיק ִאיהו ׁשַ ּ
ְפָוון ין ְצָבאֹות ִדיֵליה ְתֵרין ׂשִ ְּממוָצע ּבֵ ּ   .ְּתִקיָעה ְלָפֶניָה וְתִקיָעה ְלַאֲחֶריָה, ּ

י ַחצֹו ּתֵ ד ָנְטֵלי ְמַרֲחֵמי ְדִאיהו ְיִמיָנאׁשְ ֶסף ִאְתְקִריאו ּכַ ְּצרֹות ּכֶ ּ רוִבים ָזָהב , ּ ָנִים ּכְ ּׁשְ
רוִבים ן ּכְ ִּאְתְקִריאו ִמִסְטָרא ִדְגבוָרה ְדַתּמָ ּ ּ ֹמאל, ּ ר . ּוְפֵני ׁשֹור ֵמַהּשְׂ ְּוֻכְלהו ֶעׂשֶ ּ

ר ַאֵחר ְדִאיהו ִסיָמן קש ֶקׁשֶ רו ּבְ ִּאְתְקׁשָ ּ   .ה''ם תרוע''ה שברי''ר תקיע''ּ
ָנן ל ְתִפיִלין ְואוְקמוָה ַרּבָ ר ׁשֶ ֵליה ֶקׁשֶ ְּלֳקּבְ ּ ר , ּ ה ֶקׁשֶ רוך הוא ְלֹמׁשֶ דֹוׁש ּבָ ֵּהְרָאה ַהּקָ ְּ

ל ְתִפיִלין ְוָדא ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ִקׁשוָרא ִדְתַלת ֲאָבָהן ְלֵעיָלא ּׁשֶ ּ ּ ְּוַצִדיק ִקׁשוָרא , ּ ּ
ר. ד''ד ְיסֹו''ח הֹו''ְדֶנָצ תֹוך ֶקׁשֶ ר ּבְ ְְוַהאי ִאיהו ֶקׁשֶ תֹוך חֹוָתם ְלֶמֱהֵוי ַחְמָרא , ּ ְחֹוָתם ּבְ

ְּדאֹוַרְייָתא ָנִטיר ִמְלָגאו ִריַכן, ּ ְּוָהִכי חוְלָיא ֵלית ָפחֹות ִמְתַלת ּכְ א ְדִאיִהי . ּ ִכיְנּתָ ְּוָדא ׁשְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגלו, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]162דף [ -ָתא ּבְ

ת ּבָ ין ְדׁשַ ׁשִ ת ְיִחיָדא ִקׁשוָרא ּבְ ִּאיהו אֹות ִדְתִפִל, ּּבַ ין ִדְתִפִלין ְדִאיִהי ּ ׁשִ ּין ִקׁשוָרא ּבְ ּּ
ַד''ְוָדא ֵי. ְּתַלת ַעְנֵפי ְדַאָבָהן ּׁש ְדׁשַ ַאר ַדֶלי''ּ ּתָ י ִדְתִפִלין''י ִאׁשְ ּתֵ ע ּבָ   .ּת ְלֶמהֵוי ַאְרּבַ

ר ׁשֵ ַהאי ִקׁשוָרא ִאְתַקׁשַ ֶלת''ּּבְ ְלׁשֶ ִזְמָנא ְדִאיהו ַק, ד ְבׁשַ ִקׁשוָרא ִדְתִפִלין ּבְ ּּבְ ּ ירּּ . ׁשִ
א ָלָאה ְדַמְלּכָ ְלׁשְ ְרֵמיה ִמׁשַ ִּאם ַיִציֵלהו ֱאלֹוַה ִיְפטֹור ּגַ ּ ּ רוָעה ִאיִהי ַבָדַעת . ּ ִגין ִדּתְ ּּבְ ּ ּ

ר ְתַלת ֲאָבָהן, ְּוִאיִהי ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ֵרי ַהֲעם יֹוְדֵעי ְתרוָעה. ֶקׁשֶ ְוֹלא ָאַמר , ַּאׁשְ
ר ׂשְ. ׁשֹוְמֵעי ּוִמַיד ְדִאְתַקׁשַ ְיִמיָנאּ ְפָייא , ֹמאָלא ּבִ ר ַרֲחֵמי)א''ט ע''ש(ִאְתּכַ   . ִדיָנא ְוִאְתַגּבַ

וָרא ְדַתְרַווְייהו ָדַעת ְּוִקּשׁ ּ ָבִרים. ּ ֶלת ָקׁשור ִבְתִקיָעה וׁשְ ְלׁשֶ ּׁשַ , ְּוַעל ָדא ֶפַסח ְיִמיָנא. ּ
ָמאָלא ָנה ׂשְ ן ּתֹוָרה, ֹראׁש ַהׁשָ ְבָעה ְוִאינ. ַּעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ַמּתָ ׁשִ ְבָעה ּבְ ּון ׁשִ

ַבע ְסִפיִרין, ּמוָצקֹות ִליָלא ִמׁשֶ ִכיָנה ִעיָלָאה ּכְ ַבע . ְּוִאינון ׁשְ ת ׁשֶ ָאה ּבַ ּתָ ִכיָנה ּתַ ׁשְ
יָסר ַיד ְיהֹוָ. ְּוִאינון ַאְרּבֵ ְרַווְייהו ּבְ ִליל ּתַ ַּעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ּכַ ו ''א ָוא''ד ֵה''ה יֹו''ּ

ַבע ִמ. א''ֵה אְוָכל ׁשֶ ִכיְנּתָ יֹום )ט''תהלים קי(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב . ִּסְטָרא ִדׁשְ ַבע ּבַ  ׁשֶ
יך ִָהַלְלּתִ פֹות, ּ ַבע ַהּקָ ַלָהא ַעְבִדין ׁשֶ   .ְלֳקּבְ
ִריך הוא לוָלב. ס''ו ה''כ, נהי''ה יאהדו''ּסוּכָ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ א ֶאְתרֹוג, ְּ ִכיְנּתָ ּלוָלב . ּוׁשְ

ּדֹוֶמה ְלגוָפא ְוֶאְתרֹוג אּ ּוְבגוָפא ִאית ַח.  ְלִלּבָ ּי ִנְענוִעין ְדלוָלב''ּלוָלב ַח, ּי חוְלָיין''ּ ּ .
ְנִטיַלת לוָלב ַח ֲאָנא ה''ּּבִ הֹודו ַלה''ַח', ּי ִנְענוִעין ּבְ ּי ִנְענוִעין ּבְ ִחיָלה ''ַח', ּ ּי ִנְענוִעין ּתְ

הֹון ע, ב''ָוסֹוף ע ן ַעל רוִחי''ְלִמְבַרח ּבְ יןּב ְמָמָנן ִדְמַמּנָ יׁשִ ין וְטָלִלין ּבִ יׁשִ   .ּן ּבִ
ַבע ְסִפיָרן ה ׁשֶ ְבַעת יֹוֵמי ְדסוּכָ ַכא ֲעַלְייהו. ּׁשִ ה ִאיָמא ִעיָלָאה ִדְמָסּכְ ּסוּכָ ְִנסוך . ּ ּ

ָאה ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ִמיִני ַחג ֲעֶצֶרת ׁשְ ָמאָלא ְוַחג ׁשְ ִים ְוִניסוך ַהָיִין ִמִסְטָרא ִדְיִמיָנא וׂשְ ַּהּמַ ּ ּּ ְ ,
ַרּתָ א וַמְטרֹוִניָתאּבְ ּא ְדַמְלּכָ ר ִתְקֵראו אֹוָתם ' ֵאֶלה מֹוֲעֵדי ה. ּ ִּמְקָרֵאי ֹקֶדׁש ֲאׁשֶ

מֹוֲעָדם ה ִצְפצוִפין, ּבְ ַכּמָ ָכל יֹוָמא ּבְ ָנָהא ּבְ ְּלִציְפָרא ִדְמַצְפְצִפין ָלה ּבְ ּ ְוִאיִהי ְרִביַעת , ּ
ָנָה. ֲּעַלְייהו יאו ַגְדַפְייהו ִדּבְ ַתר ְדִאְתָרּבִ ּּבָ ַתר ִאיָמא, אּ ְלהו ּבָ ַּפְרחו ּכֻ ּּ ּ.  

ים ָעא ְלַצְייָדא לֹון, ַּצָייד ַחד ֲהָוה ַחּכִ ָּנַטל ְלִאיָמא ִדיְלהֹון , ָּמה ֲעָבד ַצָייד. ּּבָ
יר ָלה ָנָהא, ְּוָקׁשִ ִגין ּבְ ירו לֹון, ְוִאיִהי ַצְווַחת ּבְ ה ְוַקׁשִ ִנין ַקָלה ְוַנְחתו ְלַגּבָ ְמעו ּבְ ּׁשָ ּ ּ ּּ .

ַגְו ה ּכְ ַמר ּבָ ּוָנא ָדא ִאיָמא ִעיָלָאה ְדִאּתְ  ְוָהֵאם רֹוֶבֶצת ַעל ָהֶאְפרֹוִחים אֹו ַעל )ב''דברים כ(ּ
ה ִצְפצוִפין ִדְצלֹוִתין ְוכו ַכּמָ ָרֵאל ְמַצְפְצִפין ָלה ּבְ ִצים ְוִאינון ִיׂשְ ַּהּבֵ ּ ּ   )עד כאן מההשמטות(: 'ּ

ָלִאין ְורוְמִחין ְוַסְייִפין ְלׁשְ ׁשַ רו. ּּכְ ֶלת ִאיִהיּּתְ ְלׁשֶ ָרה . ָעה ׁשַ ַעׂשְ רועֹות ִאית ּבְ ּוְתֵרי ּתְ ּ
  )חסר(. ְּוִאיּנון ַחד. ׁשֹוָפרֹות

ה ְוָהֵאם רֹוֶבֶצת ַעל ָהֶאְפרֹוִחים  ַמר ּבָ ְּדִאּתְ ָרֵאל ְמַצְפְצִפין ָלה . )או על הביצים ואינון(ּ ִּיׂשְ
ה ִצְפצוִפין ִדְצלֹוִתין ַכּמָ ּּבְ ְעָי, ּ ְייהוְוִאיִהי ָלא ּבַ א ְלַגּבַ ָרֵאל ַמה ָעְבִדין. ּא ְלַנְחּתָ . ִיׂשְ

ֲהַדְייהו א ּבַ ִכיְנּתָ א ְדִאיִהי ׁשְ ָּנְטִלין ִאיּמָ וָרא ִדְתִפִלין, ּ ִקּשׁ ִרין ָלה ּבְ ְּוַקׁשְ ּ ּ ד ָמָטאן . ּ ּכַ
ַמע יִבין ְדִייחוָדא, ִלְקִריַאת ׁשְ ית ּתֵ ׁשִ ִנין ִדיָלה ּבְ ָּקָראן ּבְ ּ ּ ְּדִאיּנון , ּ ַמע )ים ודבר(ּ  ׁשְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]163דף [ -ּ

ָרֵאל ְיָי הֹון, ֶאָחד' ֱּאֹלֵהינו ְיָי' ִיׂשְ י ִאּמְ ין ְלַגּבֵ ה, ָהא ָקא ַנְחּתִ ִרין לֹון ִעּמָ ְוַהאי . ַּקׁשְ
ְקְראו אֹוָתם)ויקרא כג(ִאיִהי  ר ּתִ ְּדִאיהו עֹוָנָתה, ּ ֲאׁשֶ ּ מֹו מֹוֲעֵדי, ּ   .ּכְ

ה ַגְווָנא ָדא ַמּצָ ִנין ְל, ָּהִכי ּבְ ה ְמַזּמְ ְבָעה יֹוִמין ְדֶפַסחּּבָ ְבָעה יֹוִמין . ּׁשִ ִנין ְלׁשִ ְמַזּמְ
ְבָעה ִמיֵני, ְּדֻסּכֹות ׁשִ ְּדִאיּנון לוָלב, ּבְ ּ ים' ְוג, ְוֶאְתרֹוג, ּ ֵדי ֲעָרָבה' ּוב, ֲהַדּסִ  )בשבועות(. ּבַ

בועֹות אֹוַרְייָתא, ּׁשְ ָנה יֹוָמא ְדִדיָנא. ָקָראן לֹון ּבְ ִמ, ֹּראׁש ַהּשָׁ ל ַחד ּבְ   .ּיֵניהּכָ
ל ַמאן ְדָקָרא ִמיֵניה, ּּכָ א ּבְ ל ַדְרּגָ ּּכָ יה, ּ ִּיְתַקֵיים ּבֵ ְקָרא ַוְיָי)ישעיה נח(, ּ . ַיֲעֶנה'  ָאז ּתִ

ִמיִני ֲעֶצֶרת, ּיֹוִמין ְדֻסּכֹות' ז, ז''ָא ה, ז''ָא. ְוַחג ׁשְ ה, ז''ָא. ּיֹוִמין ְדֶפַסח' ְוז, ַמּצָ , ּסוּכָ
ִּמיִנין ְדלוָלב' ְוז יםְּדִא, ּ ֹלׁש ֲהַדּסִ ֵני ֲעָרבֹות, ּיּנון ׁשָ ד, ְוֶאְתרֹוג, ּלוָלב, ּוׁשְ ', ּוְכִליָלן ּבְ

ן ה, ָהא ַחד ָסֵרי ּבַ חוׁשְ ְּוָצִריך לֹוַמר ַהֵלל ָעַלְייהו. ו''ּּכְ ּ ַּהְללוָיה, ְ ד, ּ ם ְידֹוָ ְלָמא ׁשֵ   .ְלַאׁשְ
ָבה ַמֲחׁשָ ְּוָצִריך ְלַסְלָקא ָלה ּבְ ּ ע ִמיִנין, ְ ַאְרּבַ  )שיר השירים ז(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּבְ

י ֶאֱעֶלה ְבָתָמר ָבה . ס''ֲהָד, ב''ּלוָל, ה''ֲעָרָב, ג''ֶאְתרֹו: ה ִסיַמן''ֶאֱעֶל. ָאַמְרּתִ ּוַמֲחׁשָ
ָמא ְמֹפָרׁש ה י, ׁשְ ְתִלים ּבָ ַגְווָנא ְדי, ד''ִּאׁשְ ּד ִפְרִקין ִדְיָדא ִדיִמיָנא''ּּכְ ּ ְְדֵביה ָצִריך , ּ ּ ּ

ן ּתֹוָרה. ּלוָלבְלַנְטָלא  ֻבעֹות, ֲהֵרי ַמּתַ ְבָעה י, ׁשָ ׁשִ ְבָעה ּבְ ָנה. ד''ׁשִ ֹראׁש ַהּשָׁ ד ''י, ּבְ
ֹוָפר קֹול ַהּשׁ ר ׁשֹוָפרֹות, ּבְ ְדאֹוִקיְמָנא ְלֵעיָלא, ּוְבֶעׂשֶ   .ּּכִ

ֶפַסח א ָי, ּבַ ִכיְנּתָ דֹוָלה''ִאיִהי ׁשְ ְטָרא ְדֶחֶסד, ד ַהּגְ ָנה. ִּמּסִ ֹראׁש ַהּשָׁ ד ''יִהי ָיִא, ּבְ
ְטָרא ִדְגבוָרה, ַהֲחָזָקה ִּמּסִ ן ּתֹוָרה. ּ ַמּתַ ְטָרא ְדַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ד ָרָמה''ָי, ּבְ ִּמּסִ ּ ּ .

ְייהו. ב''מ, ד''ּוְתַלת ִזְמִנין י ּוְתַלת ֲאָבָהן ְדַתְלָיין ִמּנַ ּ ִעים, ּ ה ְוַאְרּבָ , ַּסְלִקין ֲחִמּשָׁ
ן יֹו ּבַ חוׁשְ רוך ְיָי. א''ו ֵה''א ָוא''ד ֵה''ּּכְ ְּבָ ְלעֹוָלם ָאֵמן ' ְְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן ִיְמלֹוך ְיָי' ּ

  )פיקודא ליתן מחצית השקל, ב''ז ע''קפ(. ְוָאֵמן
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגלו, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]164דף [ -ָתא ּבְ

 ] בשנה347יום [סדר הלימוד ליום כב אלול 
  פרשת וילך

  א''ג ע'' רפדף
ל ִיׂשְ ר ֶאת ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה ֶאל ּכָ ה ַוְיַדּבֵ ַּוֵיֶלך ֹמׁשֶ ּ ְ י ִחְזִקָיה ָפַתח. ָרֵאלּ ִּרּבִ  )ישעיה סג(, ּ

ְפַאְרּתֹו ּבֹוֵקַע ַמִים ִמְפֵניֶהם ְוגֹו ה ְזרֹוַע ּתִ ּמֹוִליך ִליִמין ֹמׁשֶ ָרֵאל', ְ ִאין ִאיּנון ִיׂשְ , ַּזּכָ
הו ִריך הוא ִאְתְרֵעי ּבְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ הו, ְּ ּוְבִגין ְדִאְתְרֵעי ּבְ ּ ִנין , ּ ) א''ג ע''פדף ר(ָקָרא לֹון ּבְ

ין הֹון, )כביכול(ַאִחין , ּּבוְכִרין ַקִדיׁשִ  )שמות כה(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ָּנַחת ְלַדְייָרא ִעּמְ
תֹוָכם י ּבְ ַכְנּתִ ְּוָעׂשו ִלי ִמְקָדׁש ְוׁשָ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא. ּ ּוָבָעא ְלַאְתְקָנא ְלהו ּכְ ּ ּ אִרי , ּ ְוׁשָ

ְבָעה ֲעָנֵני ְיָקר ְייהו, ָּעַלְייהו ׁשִ יה ַאְזָלא ַקּמַ ִכיְנּתֵ ּׁשְ '  ַוְיָי)שמות יג(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ
  .ְהֹוֵלך ִלְפֵניֶהם יֹוָמם

יַנְייהו ין ַאְזִלין ּבֵ ַלת ַאִחין ַקִדיׁשִ ּוַמאן ִאיּנון, ּּתְ ה. ּ ּוִבְזכוֵתהֹון. ּוִמְרָים, ַאֲהֹרן, ֹמׁשֶ ּ ,
ִריך הוא א ּבְ ָּיַהב לֹון קוְדׁשָ ל יֹומֹוי ְדַאֲהֹרן. )והא אתמר(ִּעָלִאין ַמְתָנן , ְּ ָּלא ַאְעדו , ּּכָ

ָרֵאל ָרֵאל ֲהָוה)בגין(, ְּוָהא אֹוְקמוָה. ֲעָנֵני ְיָקר ִמִיׂשְ ּ ְדַאֲהֹרן ְדרֹוָעא ְיִמיָנא ְדִיׂשְ ּ ְּוַהְיינו . ּ
ַנֲעִני ֶמֶלך ֲעָרד ְוגֹו)במדבר כא(, ִּדְכִתיב ָמע ַהּכְ ְ ַוִיׁשְ א ִיׂשְ', ּ י ּבָ ְָרֵאל ֶדֶרך ָהֲאָתִרים ְוגֹוּכִ ּ' .

ָלא ְדרֹוָעא ר ָנׁש ְדָאִזיל ּבְ ּבַ ּּכְ ְרֵמיה ְלָכל ֲאָתר, ּ ְּוָסִמיך ּגַ ּבְ , ְ ָרֵאל ַוִיׁשְ ִיׂשְ ּוְכֵדין ַוִיָלֶחם ּבְ ּ ּ
ִבי נו ׁשֶ ָלא ְדרֹוָעא ְיִמיָנא, ִּמּמֶ ִגין ַדֲהוֹו ּבְ ּּבְ  הוא ועל דא אצטריכו ישראל למנדר נדר עליה הדא(. ּ

  )'ויאמר אם נתן תתן וגו' וידר ישראל נדר ליי) במדבר כא(, דכתיב
א ֲחֵזי ַּאֲהֹרן ְדרֹוָעא ְיִמיָנא ְדגוָפא ֲהָוה, ּתָ ּ ִתיב. ּ ְ מֹוִליך ִליִמין )ישעיה סג(, ְּוַעל ָדא ּכְ

ְפַאְרּתֹו ה ְזרֹוַע ּתִ ּוַמאן ִאיהו. ֹמׁשֶ   .ַאֲהֹרן. ּ
ה ְַוֵיֶלך ֹמׁשֶ ְַמאי ַוֵיֶלך, ּ ְֶאָלא ַוֵיֶלך. ְְלָאן ָהַלך, ּ ּ ָלא ְדרֹוָעא, ּ גוָפא ּבְ ּּכְ ָמה ְדַאּתְ . ּ ּכְ

ֹלא ֹכַח ִלְפֵני רֹוֵדף)איכה א(, ָאֵמר ּ ַוֵיְלכו ּבְ ְּדָהא ִמית ַאֲהֹרן ְדרֹוָעא ְיִמיָנא. ּ ּוָבָעא , ּ
ְלָקא ּגוָפא ְּלִאְסּתַ   .)כל יומוי דמשה שמשא נהיר בעלמא(. ּ
ל יֹומֹוי ְדֹמ הּּכָ ַמִים, ׁשֶ ָרֵאל ֶלֶחם ִמן ַהּשָׁ ַע. ַּאְכלו ִיׂשְ יָון ְדָאָתא ְיהֹוׁשֻ ִתיב , ּּכֵ ַמה ּכְ

ֳחָרת ְוגֹו)יהושע ה( ן ִמּמָ ּבֹות ַהּמָ ֳחָרת ַהֶפַסח. 'ּ ַוִיׁשְ ַּויֹאְכלו ֵמֲעבור ָהָאֶרץ ִמּמָ ּ ּ ין . ּ ַמה ּבֵ
א. ַהאי ְלַהאי ֶּאָלא ָדא ִמְלֵעיָלא ְוָדא ְלַתּתָ ּ ַכח)אן אוליפנאמכ(. ּּ ּתְ ה ִאׁשְ ל ִזְמָנא ְדֹמׁשֶ , ּ ּכָ

ִליט א ׁשַ ְמׁשָ ּּגוָפא ְדׁשִ ּ ה. ְוָנִהיר ְלָעְלָמא, ּ ַלק ֹמׁשֶ יָון ְדִאְסּתְ ּּכֵ ַנׁש ּגוָפא , ּ ִּאְתּכְ
א ְמׁשָ ְּוָנִפיק ּגוָפא ְדִסיֲהָרא, ְּדׁשִ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]165דף [ -ּ

ִתיב  ֲעֵלנו ִמ)שמות לג(ּכְ ּ ִאם ֵאין ָפֶניך הֹוְלִכים ַאל ּתַ ָ ה ִיָוַדע ֵאפֹוא ְוגֹוּ ֶּזה וַבּמֶ ּ ָהִכי ', ּ
ה , אֹוִליְפָנא ִריך הוא ְלֹמׁשֶ א ּבְ יָון ְדָאַמר קוְדׁשָ ּּכֵ ּ ה ַמְלָאִכי ֵיֵלך ְלָפֶניך)שמות לב(ְּ ָ ִהּנֵ ְ ,

ה ִניׁש, ָאַמר ֹמׁשֶ א ְדִיְתּכְ ְמׁשָ ּוַמה ַקְסִטיָפא ְדׁשִ ּ ר ִסיֲהָרא, ּ ּּגוָפא ְדִסיֲהָרא ָל, ְוַיְדּבַ א ּ
ֵעיָנא ִָאם ֵאין ָפֶניך הֹוְלִכים. ּבָ ֵעיָנא, ּ א ּבָ ְמׁשָ ּּגוָפא ְדׁשִ ֵדין ּגוָפא . ְּוָלאו ְדִסיֲהָרא, ּ ּּכְ

א ִאְתְנִהיר ְמׁשָ ה, ְּדׁשִ ָרֵאל, ְוִאְתָעִביד ֹמׁשֶ ְייהו ְדִיׂשְ א ַקּמַ ְמׁשָ ַגְווָנא ְדגוָפא ְדׁשִ ּּכְ ּ ּ ּ יָון . ּ ּכֵ
ה ִניׁש ֹמׁשֶ אִאְתּכְ, ְּדִאְתּכְ ְמׁשָ ׁש ִלְנהֹוָרא , ְוִאְתְנִהיר ִסיֲהָרא, ִניׁש ׁשִ ּמֵ ּתַ ַע ִמׁשְ ַוֲהָוה ְיהֹוׁשֻ

ּסוָפא. ְּדִסיֲהָרא ַּווי ְלַההוא ּכִ ָנה ְוגֹו)דברים לא(. ּ ִרים ׁשָ ן ֵמָאה ְוֶעׂשְ . 'ּ ַויֹאֶמר ֲאֵליֶהם ּבֶ
י ֶאְלָעָזר ַּהְיינו ְדָאַמר ִרּבִ ִנין ָנִהיר , ּ ִעין ׁשְ ָרֵאלַאְרּבְ א לֹון ְלִיׂשְ ְמׁשָ ִניׁש ְלסֹוף , ׁשִ ְוִאְתּכְ

ִנין ִעין ׁשְ ְמעֹון ַוַדאי ָהִכי הוא. ְוָנִהיר ִסיֲהָרא, ַאְרּבְ י ׁשִ ָּאַמר ִרּבִ יב, ּ ַּהְיינו ִדְכּתִ משלי (, ּ

ָפט ְוָהא ַאְתֲערו ַחְבַרָייא)יג ֹלא ִמׁשְ ּ ְוֵיׁש ִנְסֶפה ּבְ ּ ּ ָר. ּ ֲאָבל ַעל . אַּוֲאָנן נֹוִקים ֵליה ַלּקְ
ְַמה ְדַאְתֲערו ַחְבַרָייא ּכָֹלא הוא ִאְצְטִריך ְלָעְלָמא ּ ּ ּּ ר , )א לתועלתא דבר נש''ס(ְלַגָלָאה , ּ ְּדּבַ

ַנׁש ַעד ָלא ָמטון יֹומֹוי ָּנׁש ְדִיְתּכְ ּ.  
א ֲחֵזי ַמר, ּתָ ְּדָכל רוִחין ְדָנְפִקין ִמְלֵעיָלא, ְוָהא ִאּתְ ּ ּ ּ א ַנְפֵק, ּ ְּדַכר ְונוְקּבָ , יּ
ן ּוִמְתָפְרׁשָ א. ּ ְמָתא ְדנוְקּבָ פוק ִנׁשְ ּוְלִזְמִנין ּתִ ּ ּ ר זוָגה, ַּעד ָלא ַנְפַקת ְדַכר, ּּ ְּדהוא ּבַ ּ ּ ּ .

ֲהֵדי נוְקֵביה ְּוָכל ִזְמִנין ִדְדכוָרא ָלא ָמָטא ִזְמֵניה ְלִאְזַדְווָגא ּבַ ּ ּ ּ ּ ּ ְוָאֵתי ַאֲחָרא ְוִאְתְנִסיב , ּ
ֲהָדה יָון ְדָמָטא , ּּבַ ִּזְמָנא ְדַהאי ְלִאְזַדְווָגאּּכֵ ּ ָעְלָמא, ּ ַער ֶצֶדק ּבְ ד ִאּתְ ְלִמְפַקד ַעל , ּכַ

ִניׁש ֵליה ְלַהאי ַאֲחָרא. חֹוֵבי ָעְלָמא ֲהָדה, ּּכָ ְּדֲהָוה ָנִסיב ּבַ . ְּוָאֵתי ַאֲחָרא ְוָנִטיל ָלה, ּ
ִריך הוא א ּבְ י קוְדׁשָ ין ִזווִגין ַקּמֵ ְּוַעל ָדא ָקׁשִ ּ ּ ּ ְּ.  

ִגין ְדָסַרח ְדכוָרא עֹוָבדֹויְּוָכל ָד ּא ּבְ ּ ך עֹוָבדֹוי , ּ ל ּכַ ב ְדָלא ָסַרח ּכָ ְְוַאף ַעל ּגַ ּ
ֲחָטֵאיה ַההוא ִזְמָנא, ּּבַ ִניׁש ּבְ ָפט. ַּעד ָלא ָמטון יֹומֹוי, ִּאְתּכְ ׁשְ ּמִ ְּדָלא ָעִביד ָהִכי ּבַ ּ .

ִתיב ָפט)משלי יג(, ְּוָעֵליה ּכְ ֹלא ִמׁשְ ּ ְוֵיׁש ִנְסֶפה ּבְ חֹובֹוי.ּ יה ִדיָנא ְדֶצֶדק ּבְ ּ ְוָאְעַרע ּבֵ ּ ּ ,
ִגין ְדָמָטא ִזְמֵניה ְדַאֲחָרא ּּבְ ּ ְּדָהא ִדיֵדיה ִהיא, ְּוָנִסיב ָלה, ּ ּ ּ.  

י ֶאְלָעָזר ִריך הוא, ַוֲאָמאי, ָּאַמר ֵליה ִרּבִ א ּבְ ַּיְפִריׁש לֹון קוְדׁשָ ְוֵייֵתי ַאֲחָרא ְוָיִהיב , ְּ
ָּאַמר ֵליה ָדא הו. ֵּליה ּ א ְדַבר ָנׁשּ יה, ּא ּתֹוַעְלּתָ ְּוִטיבו ְדָעִביד ִעּמֵ ּ א ''ס(ְּדָלא ִיְמֵטי , ּ

יָדא ַאֲחָרא)יחמי ֵתיה ּבִ   .ּ ִאּתְ

  א''ד ע'' רפדף
א ֲחֵזי ָרן עֹוָבדֹוי) א''ד ע''דף רפ(ִאי ַהאי , ְוּתָ ׁשְ ב ְדִדיֵליה ִהיא ַהִהיא , ָלא ּכַ ַּאף ַעל ּגַ ּ

ָתא יהָּלא ִאְתְדֵחי ַהא, ִאּתְ ּמֵ   .ּי ַאֲחָרא ִמּקַ
א ֲחֵזי א ָנַטל ָמְלכו, ּתָ אול ַמְלּכָ ּׁשָ ִגין ְדַעד ָלא ָמָטא ִזְמֵניה ְדָדִוד ְלַהאי)אמאי(. ּ ּ ּבְ ּ ּ .

ְּדָהא ָמְלכו ֲהָוה ַוַדאי ְדָדִוד ּ ּ אול ְוָנִטיל ֵליה, ּ ְּוָאָתא ׁשָ יָון ְדָמָטא ִזְמֵניה ְדָדִוד . ּ ּּכֵ ּ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגלו, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]166דף [ -ָתא ּבְ

ְּלֵמיַרת ִדיֵליה ַער ֶצֶדק ּכְ, ּ חֹובֹוי)מלכותא דלעילא(ֵדין ִאּתְ אול ּבְ ּ ְוָכִניׁש ֵליה ְלׁשָ ְוִאְתְדֵחי , ּ
י ָדִוד ּמֵ ְּוָאָתא ָדִוד ְוָנַטל ִדיֵליה, ִּמּקַ ּ ּ.  

אול ִמַמְלכו ִריך הוא ְלׁשָ א ּבְ ַּוֲאַמאי ָלא ַאְעֵדי קוְדׁשָ ּ ּ ּ ֶּאָלא ִטיבו ָעַבד . ְּוָלא ְימות, ְּ ּ
ִריך א ּבְ ְקוְדׁשָ יהּ ּ הוא ִעּמֵ ַמְלכוָתא, ּ ְּדָכִניׁש ֵליה ּבְ ּ ִליט ָעֵליה, ּ ְּוָלא ֶיֱחֵמי ַעְבֵדיה ׁשַ ּ ּּ ,

ַקְדִמיָתא ְּוָנִטיל ַמה ְדֲהָוה ִדיֵליה ּבְ ּ ך ַהאי. ּ ך. ְּכַ ִגין ּכָ ֵעי ַרֲחֵמי , ְּבְ ר ָנׁש ְלִמּבָ ֵעי ּבַ ּבָ
ִריך הוא א ּבְ ָּקֵמי קוְדׁשָ ד ִאְזְדַווג, ְּ ּּכַ י ַאֲחָראְּדָל, ּ ּמֵ   .ּא ִיְתְדֵחי ִמּקַ

ִתיב ר ֵאַלי ְוגֹו'  ַוֹיאֶמר ְיָי)דברים ג(, ּכְ ֵּאַלי ַרב ָלך ַאל ּתֹוֶסף ַדּבֵ , ְוָהא אֹוִקיְמָנא' ְ
ה ִריך הוא ְלֹמׁשֶ א ּבְ ָּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ה, ְּ א , ֹמׁשֶ ְבֵעי ְלַאְחְדׁשָ ,  ָעְלָמא)א לאכחשא''ס(ּּתִ

א ָפַלח ְלִסיֲהָראְָחִמית ִמן יֹוָמך ׁשִ עֹוד . ְּמׁשָ לֹוט ִסיֲהָרא ּבְ ָּחִמית ִמן יֹוָמך ְדִיׁשְ ְ

א ַקְייָמא ְמׁשָ ְּדׁשִ ַע, ֶּאָלא. ּ ֵּהן ָקְרבו ָיֶמיך ָלמות ְקָרא ֶאת ְיהֹוׁשֻ א. ָּ ְמׁשָ ִניׁש ׁשִ , ִיְתּכְ
לֹוט ִסיֲהָרא יעול ְלַאְרָעא, ְוֹלא עֹוד. ְוִיׁשְ ֶּאָלא ִאי ַאְנּתְ ּתֵ ךִיְת, ּ ּמָ ִניׁש ִסיֲהָרא ִמּקַ , ְּכְ

לֹוט ַּוַדאי ׁשוְלָטנוָתא ְדִסיֲהָרא ָמָטא. ְוָלא ִיׁשְ ּ ּ עֹוד ְדַאְנּתְ ַקְייָמא , ּ לֹוט ּבְ ׁשְ ְּוָלא ּתִ ּ
ָעְלָמא ַע ְוגֹו)דברים לא(. ּבְ ך ׁשֹוֵכב ִעם ֲאבֹוֶתיך ְוָקם . ' ְקָרא ֶאת ְיהֹוׁשֻ ָוַמאי ָקָאַמר ִהּנְ ָ ּ

ְחָנא. 'ֹוָּהָעם ַהֶזה ְוג ּכַ ַע, ְוָלא ַאׁשְ ִריך הוא ִליהֹוׁשֻ א ּבְ ְּדָפִקיד קוְדׁשָ ּ ה, ְּ . ֶּאָלא ְלֹמׁשֶ
ל ַהאי ה ּכָ יב. ְּדָאַמר ֵליה ְלֹמׁשֶ ִריִתי)דברים לא(, ִּדְכּתִ ְּוָחָרה ַאִפי ,  ַוֲעָזַבִני ְוֵהֵפר ֶאת ּבְ

יָרה ַה. ּבֹו ַביֹום ַההוא ְתבו ָלֶכם ֶאת ַהּשִׁ ה ּכִ יָמה ְּוַעּתָ ָרֵאל ׂשִ ֵני ִיׂשְ ָדה ֶאת ּבְ ֹּזאת ְוַלּמְ ּ ּ
ִפיֶהם ִּאי ָהִכי ַמהו ַוֲאַצֶוּנו, ּבְ ּ ּ.  

ך ׁשֹוֵכב ִעם ֲאבֹוֶתיך, ֶּאָלא ְקָרא ָאַמר ִָהּנְ ה, ָ ִריך הוא ְלֹמׁשֶ א ּבְ ָּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ְּ ,
ּכֹוב ִעם ֲאָבֲהָתך ׁשְ ב ְדַאְנּתְ ּתִ ְַאף ַעל ּגַ ִדיר ְלַאְנֲהָרא ְלִסיֲהָראָהא ַאְנּתְ ַק, ּ . ְּייָמא ּתָ

א ְמׁשָ ָמה ְדׁשִ ִניׁש, ּּכְ ב ְדִאְתּכְ ְּדַאף ַעל ּגַ ִניׁש ֶאָלא ְלַאְנֲהָרא ְלִסיֲהָרא, ּ ּוְכֵדין . ָּלא ִאְתּכְ
ִניׁש, ַאְנִהיר ְלִסיֲהָרא ד ִאְתּכְ ך ׁשֹוֵכב ְלַאְנֲהָרא, ְּוַעל ָדא. ּכַ ְּוָדא הוא ַוֲאַצֶוּנו, ִָהּנְ ּ ּ .

ַע ְלִאְתַנֲהָרא)א אתכשר''ס(ּוְכֵדין  ר ְיהֹוׁשֻ ׂשַ ִתיב.  ִאְתּבְ ך ׁשֹוֵכב ִעם , ְּוַעל ָדא ּכְ ִָהּנְ

ַע, ֲָאבֹוֶתיך ַע ְוַחְזֵקהו, ְלַאְנֲהָרא ִליהֹוׁשֻ ְּוָדא הוא ְוַצו ֶאת ְיהֹוׁשֻ ְלהו . ּּ ַע ּכֻ ְּוַצו ֶאת ְיהֹוׁשֻ ּ
  .ְלַאְנֲהָרא

ֹבא ה ּתָ י ַאּתָ ין ַהאי ְלַהאיּוְלָבַת, ּכִ ִביא ַמה ּבֵ ֹבא. ר ּתָ ָרא ֵליה , ֶּאָלא ַחד ּתָ ְּלַבּשְׂ
ְּדֵייעול ְלַאְרָעא ה, ּ ְּוִיְתַקֵיים ּבָ ִביא. ּ ָרֵאל, ְוַחד ּתָ ְלָטנוָתא ַעל ִיׂשְ ָרא ֵליה ׁשֻ ְּלַבּשְׂ ּ ,

ר ַעל ִקיוָמא ְדַגְרֵמיה ׂשַ ְּוִאְתּבְ ּ ּ ְלָטנו ְדִיׂשְ, ּ ר ַעל ׁשֻ ׂשַ ְּוִאְתּבְ   .ָרֵאלּ
ְמעֹון ָפַתח י ׁשִ ִדיק ְוגֹו)ישעיה כד(, ִּרּבִ ַמְענו ְצִבי ַלּצַ ַנף ָהָאֶרץ ְזִמירֹות ׁשָ ּ ִמּכְ ַווי לֹון ', ּ

א יָקָרא ְדָמאֵריהֹון, ִלְבֵני ָנׁשָ ְדִלין ּבִ ּתַ ִחין ְוָלא ִמׁשְ ּגִ ְּלִאיּנון ְדָלא ַמׁשְ ּ ּ ִלין , ּ ּכְ ְוָלא ִמְסּתַ
א  ְקדוּשָׁ ַהאי ָעְלָמא, ָּלָאה ִע)בקדושה(ּּבִ א ּבְ ָעְלָמא ְדָאֵתי, ְּלִאְתַקְדׁשָ ין ּבְ ְּלֶמֱהֵוי ַקִדיׁשִ ּ .

ַנף ָהָאֶרץ א)ב''קמ, א''ו ע''צ(ָּדא , ִמּכְ סוָתא ִעָלָאה ַקִדיׁשָ ּ ּכְ ַמְענו. ּּ ָמה ְדַאּתְ , ְּזִמירֹות ׁשָ ּכְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]167דף [ -ּ

ָלְיָלה)איוב לה(ָאֵמר  ָרֵאלְּזִמירֹות ּתוׁשְ, ּ נֹוֵתן ְזִמירֹות ּבַ ָחן ִדְכֶנֶסת ִיׂשְ א , ּּבְ י קוְדׁשָ ַּקּמֵ
ָלְיָלה ִריך הוא ּבַ ּּבְ ּ ָלְיָלה. ְ ָנא , ּּבַ ִזְמָנא ְדִאיִהי ִאְזַדּמְ ּּבְ  )א אזדווגא דשכיחא''ס( )דקודשא בריך הוא(ּ

ִריך הוא  א ּבְ ָחא ֵליה ְלקוְדׁשָ ּבְ ִכיָחא ְלׁשַ ּוׁשְ ּ ּ ְּ  )תאזדווג( )בזמנא דאיהי אזדווגא, בלילה(ּ
א ְדֵעֶדן ִגְנּתָ ע ִעם ַצִדיַקָייא ּבְ ֲעׁשָ ּתַ ּוִמׁשְ ּ ּּ.  

  ב''ד ע'' רפדף
ְִמַפְלּגות ֵליְלָיא ְוֵאיָלך. ְוֵאיָמַתי ּ ַמְענו . ּ ּוְכֵדין ְזִמירֹות ׁשָ ָחן, )בלילה(ּ ּבְ , ּוְזִמירֹות. ּּתוׁשְ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר  ַּאְעְקרוָתא , יר ָעִריִצים ַיֲעֶנה ְזִמ)ישעיה כח(ּוְכִתיב .  ֹלא ִתְזמֹור)ויקרא כה(ּכְ
יִפין ּקִ ל ִאיּנון ּתַ ֵּמַאְתַרְייהו ּכָ ד ָעִייל ֵליְלָיא, ּ ְּדָהא ּכַ ְרִדיֵני ִנימוִסין , ּ ָמה ֲעִריִצים ּגַ ּּכַ ּ

ָעְלָמא ִכיִחין ּבְ ְייָטן , ׁשְ ָעְלָמא ְלַקְטְרָגא)ושטיין(ָאְזִלין ְוׁשַ ְִמַפְלּגות ֵליְלָיא ְוֵאיָלך.  ּבְ ּ ּ ,
ַער רוָחא ֲחָדא ְוַאְעַקר ְלֻכְלהו ֵמַאְתַרְייהו ִּאּתְ ּ ְלטון, ּּ ר לֹון ְדָלא ִיׁשְ ְּוַאְעּבַ ְזִמירֹות . ּ

ַמְענו ֵליְלָיא, ּׁשָ ָרֵאל ּבְ ָחן ִדְכֶנֶסת ִיׂשְ ּבְ ּּתוׁשְ ה, ּ ִדיק. ְּוָכל ָדא ָלּמָ ְּלִאְזַדְווָגא , ְּצִבי ַלּצַ ּ
ִזווָגא ֲחָדא  ּּבְ ּ ְדקו)לקודשא(ּ ִריך הואּ א ּבְ ְּדׁשָ ה ֲחָדא) ב''ד ע''דף רפ(, ְ ְקדוּשָׁ א ּבִ ּוְלִאְתַקְדׁשָ ּ ּ.  

ָּדא הוא ָרָזא ִעָלָאה, ְואֹוֵמר ָרִזי ִלי ָרִזי ִלי ּ א. ּ ָּדא הוא רוַח ַקִדיׁשָ ּ ּ ֲאָבל אֹוי ִלי , ּ
ָגדו. ְוַעל ָעְלָמא, ַּעל ָדָרא יה, ּּבֹוְגִדים ּבָ ָרן ּבֵ ּקְ ְּדֻכְלהו ְמׁשַ ּ ַגְרַמְייהו. ּּ הו ּבְ ָרן ּבְ ּקְ ְּמׁשַ ּ ,

ַגְרַמְייהו  ָרן ּבְ ּקְ ְּוָלא ַדי ִדְמׁשַ ּ ַההוא , )ממש(ּ ָרן ּבְ ּקְ ִנין ְדאֹוִלידו ִמְתׁשַ ֶּאָלא ִאיּנון ּבְ ּ ּ ּ ּ
ְקָרא ִדְלהֹון א, ּׁשִ ָכחו ְפִגיִמין ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ּתְ ְּוִאׁשְ ּ ּ.  

ַהאי ְעָיהו ּבְ ל ְיׁשַ ּכַ יָון ְדִאְסּתָ ּּכֵ ִניׁש ְלִאיּנון ַדֲחִלין ַחָטָאה, ּ ּּכָ ּ ְואֹוִליף לֹון ֹאַרח , ּ
א ה ְדַמְלּכָ ְקדוּשָׁ א ּבִ א ְלִאְתַקְדׁשָ ַּקִדיׁשָ ּ ּ ין, ּ ַנְייהו ַקִדיׁשִ ָחא ּבְ ּכְ ּתַ ּוְלִאׁשְ ּ יָון ְדִאְתְקָדׁשו . ּ ּּכֵ ּ ּ

ֵמיה, ִּאֵלין ִנין ְדאֹוִלידו ִאְקרון ַעל ׁשְ ִּאיּנון ּבְ ּ ּ ּ ה ָאֹנִכי )ישעיה ח(, א ִדְכִתיבֲּהָדא הו. ּ  ִהּנֵ
ר ָנַתן ִלי ְיָי ָרֵאל' ְוַהְיָלִדים ֲאׁשֶ ִיׂשְ ין, ְּלאֹותֹות וְלמֹוְפִתים ּבְ ַאר ַעּמִ ן ִמּשְׁ   .ִּדְפִריׁשָ

ַמְענו ַנף ָהָאֶרץ ְזִמירֹות ׁשָ ָּדָבר ַאֵחר ִמּכְ ָרֵאל ְלַאְרָעא, ּ ֲעָתא ְדָעאלו ִיׂשְ ׁשַ ּּבְ ַוֲארֹון , ּ
ְייהוַּקְיי א ַקּמַ ָּמא ַקִדיׁשָ ָרֵאל ְדִמְסְטָרא ַחד ְדַאְרָעא, ּ ְמעו ִיׂשְ ּׁשָ ּ ָחן ְוֵחדו ְוַקל , ּ ּבְ ּּתוׁשְ ּ

ֵרי ִעָלֵאי ַאְרָעא, ְּמַזּמְ ֵרי ּבְ ִדיק. ִּדְמַזּמְ ֵדין ְצִבי ַלּצַ ַהִהיא , ּּכְ ה ֲהָוה ּבְ ָחא ְדֹמׁשֶ ּבְ ּּתוׁשְ ּ
ֲעָתא ִּדְבָכל ֲאָתר ְדָארֹון ֲהָו. ׁשַ ַאְרָעאּ אֵרי ּבְ ְמֵעי ָקָלא ְדַאְמֵרי, ה ׁשָ  )דברים ד(, ֲּהוֹו ׁשַ

ָרֵאל ֵני ִיׂשְ ה ִלְפֵני ּבְ ם ֹמׁשֶ ר ׂשָ ָגדו. ְוֹזאת ַהּתֹוָרה ֲאׁשֶ ֲּאָבל אֹוי ִלי ְדבֹוְגִדים ּבָ ּ ,
ִריך הוא א ּבְ קוְדׁשָ ָרא ּבְ ּקְ ָרֵאל ְלׁשַ ִּדְזִמיִנין ִיׂשְ ּ ָרא ֵמַאְרָע, ְּ . א ִזְמָנא ֲחָדאּוְלִאְתַעּקְ

ְקָרא ִדְלהֹון יַנְייהו ׁשִ ּוְבִגין ְדִאְתֲאָחדו ּבֵ ּ ּ ּ ְנָייָנא, ּ רון ִזְמָנא ּתִ ִלים , ִּיְתַעּקְ ּתְ ַּעד ְדִיׁשְ
ַאְרָעא ַאֲחָרא ָהא אֹוִקיְמָנא . 'ּ ָלקֹוַח ֵאת ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהֶזה ְוגֹו)דברים לא(. ּחֹוַבְייהו ּבְ

י ְיהוָדה. ֱּאֹלֵהינו. ֵאל. ָיךֱאֹלֶה. ֱאֹלֵהיֶכם. ִּמֵלי א ָאַמר ִרּבִ י ַאּבָ ְּדָאַמר ִרּבִ ַמאי , ּ
יב ה עֹוֵמד ָעָליו ַאְדַמת ֹקֶדׁש הוא)שמות ג(, ִּדְכּתִ ר ַאּתָ קֹום ֲאׁשֶ י ַהּמָ ַאְדַמת ֹקֶדׁש . ּ ּכִ
ְּדַהְיינו ֶאֶרץ ַהַחִיים, ַּוַדאי ּ ה עֹוֵמד ָעָליו. ּ ר ַאּתָ ַקְדִמיָתא,ָּעָליו ַוַדאי, ֲאׁשֶ , ּ ַהְיינו ּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגלו, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]168דף [ -ָתא ּבְ

ן ְלָבַתר ּכֵ ל ׁשֶ אָנא. ְוּכָ י יֹוֵסי, ּתָ ך ְלֵעד, ָאַמר ִרּבִ ם ּבְ ִתיב ְוָהָיה ׁשָ ְּלֵעד ַוַדאי , ָּכְ
ְּדַיְסִהיד ַסֲהדוָתא ּ.  

ַסֲהדוָתא ְלַאְסֲהָדא ָלָתא ִאיּנון ְדַקְיימו ּבְ ּּתְ ּ ּ ְּוִאֵלין ִאיּנון, ּ ֵאר ְדִיְצָחק: ּ , ּגֹוָרל, ּּבְ
ַע ֵוי ְיהֹוׁשֻ ְּוַאְבָנא ְדׁשַ יָרָתא. ּ יר ִמּכָֹלא, ְוָדא ׁשִ ַּסֲהדוָתא ַיּתִ י ִיְצָחק ִאי ָהִכי . ּ ָאַמר ִרּבִ

ע ִאיּנון ָּאַמר ֵליה ַוַדאי. ַּאְרּבַ יה ַסֲהדוָתא, ּ ִתיב ּבֵ ֲּאָבל ּגֹוָרל ָלא ּכְ ּ.  
ֵאר ְדִיְצָחק ְמָנָלן יב. ּּבְ ֲעבור)בראשית כא(, ִּדְכּתִ ְהֶיה ִלי ְלֵעָדה ְוגֹוּ ּבַ , ּגֹוָרל. 'ּ ּתִ

יב ָחֵלק ַנֲחָלתֹו)במדבר כו(, ִּדְכּתִ ָּדא ִליהוָדה, ְּדֲהָוה ָאַמר, ּ ַעל ִפי ַהּגֹוָרל ּתֵ ְוָדא , ּ
ְּוֵכן ְלֻכְלהו, ְלִבְנָיִמין ַע. ּ יב, ַּאְבָנא ִדיהֹוׁשֻ נו )יהושע כד(, ִּדְכּתִ ְהֶיה ּבָ ה ָהֶאֶבן ַהזֹאת ּתִ ּ ִהּנֵ ּ

ך ְלֵעד, ְוָהָכא. ְלֵעָדה ם ּבְ יָרה ַהזֹאת ְלָפָניו ְלֵעד, ּוְכִתיב. ְָוָהָיה ׁשָ ִהיא , ְּוָעְנָתה ַהּשִׁ
ָרֵאל ִיׂשְ הו ּבְ ַּוַדאי ַאְסִהיַדת ּבְ ּ.  

אָנא י ֶאְלָעָזר, ּתָ ה ְוגֹו, ָאַמר ִרּבִ ר ֹמׁשֶ יב ַוְיַדּבֵ יָרה ַהֹזאת ', ַּמאי ִדְכּתִ ֶּאת ִדְבֵרי ַהּשִׁ ּ
םַעד  ָלא. ּּתוּמָ ּכְ ַּמהו ֶאת ִדְבֵרי, ָהָכא ִאית ְלִאְסּתַ ֵעי ֵליה, ּ יָרה ַהזֹאת ִמּבָ ֶּאת ַהּשִׁ ּ .

ם ּוַמהו ַעד ּתוּמָ ּ ָרָזא ְדַמְתִניִתין. ּ אָנא ּבְ ֶּאָלא ָהִכי ּתָ ה, ּ ל ִאיּנון ִמֵלי ְדָאַמר ֹמׁשֶ ּּכָ ּּ ,
ִריך א ּבְ ָמא ְדקוְדׁשָ ׁשְ ְלֵפי ּבִ ְלהו ִמְתּגַ ְּכֻ ּ ּּ ְּוָכל ִאיּנון ִמִלין ֲהוֹו ַאְתָיין, ּ הואּ ְּוַסְלִקין , ּ

ין ן, ְוַנְחּתִ ּמָ ְלִפין ּתַ ּוִמְתּגַ ְלָפא ַעל ְידֹוי . ּ ה ְלִאְתּגַ י ֹמׁשֶ ְּוָכל ִמָלה וִמָלה ֲהָוה ַאְתָייא ַקּמֵ ּ ּּ
יה ְּוַקְייָמא ַקּמֵ ם. ּ יב ַעד ּתוּמָ ְּוַהְיינו ִדְכּתִ ּ ּ.  

א ָאַמר י ַאּבָ יָרה ַהזֹאתֶא, ִרּבִ ּת ִדְבֵרי ַהּשִׁ ֵעי ֵליה, ּ יָרה ַהֹזאת ִמּבָ ּׁשִ ַמאי ָקא : ּ
ִריך הוא ָאַמר. ְרִמיָזא א ּבְ יָרָתא ְדקוְדׁשָ ֶּאָלא ׁשִ ְּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ יר )שיר השירים א(ּכְ  ׁשִ

ֹלֹמה ר ִלׁשְ יִרים ֲאׁשֶ ָלָמא ּכָֹלא ִדיֵליה, ַהּשִׁ א ִדׁשְ ַּמְלּכָ ּ  )דתניא כתיב(. יְמָנא ִמֵליְוָהא אֹוִק, ּּ
ת)תהלים צב( ּבָ יר ְליֹום ַהּשַׁ ׁש,  ִמְזמֹור ׁשִ ת ַמּמָ ּבָ ִריך הוא . ְליֹום ַהּשַׁ א ּבְ יר ְדקוְדׁשָ ּׁשִ ְּ

שירה דקודשא , והכא את דברי השירה הזאת( )שיר דקודשא בריך הוא אמר, שיר השירים אשר לשלמה(. ָאַמר

  )בריך הוא אמר

  א''ה ע'' רפדף
ָלאֶּאָל ּכְ יר, א ָהָכא ִאית ְלִאְסּתַ יָרה, ָהָתם ׁשִ ָּדא ְדַכר. ְוָהָכא ׁשִ א, ּ ְוָהא . ְּוָדא נוְקּבָ
ֵניָנן ה, ּתָ י ֹמׁשֶ ְלהו ְלַגּבֵ ל ְנִביֵאי ּכֻ ּּכָ א, ּ ֵעיַנְייהו ִדְבֵני ָנׁשָ קֹוף ּבְ ּּכְ יר, ּ ְּוִאיּנון ָאְמרו ׁשִ ּ ,

יָרה ה ָאַמר ׁשִ ה ֲהָוה ֵליה ְלֵמיַמר )'דכתיב וענתה השירה וגו, א הואומנלן דהאי נוקב(. ּוֹמׁשֶ ּ ֹמׁשֶ
יר יָרה, ׁשִ ֶּאָלא ָדא ִהיא ָרָזא ְדִמָלה) א''ה ע''דף רפ(. ְּוִאיּנון ׁשִ ּּ ה ְלַגְרֵמיה ָלא ָקָאַמר , ּ ֹּמׁשֶ
ָרֵאל, ָּדא   .ֶּאָלא ְלִיׂשְ

ְמעֹון י ׁשִ ה ַוַד, ֶּאָלא, ָלאו ָהִכי, ָּאַמר ֵליה ִרּבִ מֹוַדעֹּמׁשֶ ּתְ ְּדִאיהו , אי ֵמָהָכא ִאׁשְ ּ
יר ִמּכָֹלא א ִעָלָאה ַיּתִ ַדְרּגָ ּּבְ א ְלֵעיָלא. ּ ּתָ ה ָסִליק ִמּתַ א, ֹּמׁשֶ י ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ ְּוִאיּנון ַנְחּתֵ ּ .
א ְלֵעיָלא ּתָ ּהוא ָסִליק ִמּתַ ּקֶֹדׁש ְוֵאין מֹוִריִדין, ּ ָמה ְדָתֵניָנן ַמֲעִלין ּבַ ה ָסִליק. ּּכְ  ֹמׁשֶ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]169דף [ -ּ

א ְלֵעיָלא ּתָ א ְדַמְטרֹוִניָתא, ִּמּתַ ְחּתָ ּבַ יָרה ּתוׁשְ ְּדָאַמר ׁשִ ּ א, ּ ַחת ְלַמְלּכָ ּבַ . ְּדִאיִהי ְמׁשָ
ֹכָלא  ה ּבְ ּוֹמׁשֶ א.  ִאְתֲאָחד)א במלכא''ס(ּ י ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ ְּוִאיּנון ַנְחּתֵ יר, ּ ְּדַאְמרו ׁשִ ְּדהוא , ּ ּ

א ְלַמְט ָחא ַמְלּכָ ּבְ ָבָחא ִדְמׁשַ ַמְטרֹוִניָתא ִאְתֲאָחדו, רֹוִניָתאּׁשְ ְּוִאיּנון ּבְ ַהאי , ְּוַעל ָדא. ּ ּבְ
ה ָבָחא ְדֹמׁשֶ מֹוַדע ׁשְ ּתְ ְלהו, ִּאׁשְ יר ִמּכֻ ַּיּתִ יב. ּ ְּוַהְיינו ִדְכּתִ ה וְבֵני )שמות טו(, ּ יר ֹמׁשֶ ּ ָאז ָיׁשִ

יָרה ַהזֹאת ַלְיָי ָרֵאל ֶאת ַהּשִׁ יָרָתא ְדַמְטרֹוִניָת', ִּיׂשְ ך. 'ַלְיָי. א ְלַמאןּׁשִ ְוְבִגין ּכָ ַוִיְכּתֹוב , ּ
יָרה ַהזֹאת ה ֶאת ִדְבֵרי ַהּשִׁ ֹּמׁשֶ יָרה ַהזֹאת, ּ   .ְּוָעְנָתה ַהּשִׁ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגלו, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]170דף [ -ָתא ּבְ

 ] בשנה348יום [סדר הלימוד ליום כג אלול 
יָרה ַהזֹאת ֵעי ֵליה, ְּוָעְנָתה ַהּשִׁ ְּוָעּנו ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה ִמּבָ ּ ֶּאָלא ָרָזא ְדִמָל. ּּ ָמה ּּ ה ּכְ

יב, ְּדאֹוִקיְמָנא ל,  ְוֶאֶרץ ִמְתקֹוָמָמה לֹו)איוב כ(, ִּדְכּתִ ּכַ ֹכָלא ִאְסּתָ ה ּבְ ּוֹמׁשֶ ְּוַעל ָדא , ּ
יָרה ֲאָתר ָדא, ָאַמר ׁשִ ִגין ְלִאְתַאֲחָדא ִמִלין ּבַ ּּבְ ְּלֶמֱהֵוי ָעַלְייהו ִדיָנא, ּ יב ְוָעְנָתה , ּ ִּדְכּתִ

יָרה ַהזֹאת ְלָפָניו ה. ַּהּשִׁ י ֶאת ִיְצרֹו. ְוָלּמָ י ֲאִני ָיַדְעּתִ יב ּכִ י ַאֲחֵרי , ִּדְכּתִ י ָיַדְעּתִ ּוְכִתיב ּכִ
ְעְבדו ָדא. 'מֹוִתי ְוגֹו ְּוַכד ּתַ יָרה ַהֹזאת ְלָפָניו ְלֵעד, ּ ִּמַיד ְוָעְנָתה ַהּשִׁ ּ.  

א ֲחֵזי ִתיב , ּתָ יר)איוב כ(ּכְ ַמִים ֲעֹונֹו ְוָלא ַיּתִ ּ ְיַגלו ׁשָ . ֶאֶרץ ִמְתקֹוָמָמה לֹוֲאָבל ְו, ּ
ַהאי ִּדיָנא ִאְתָעִביד ְלַמאן ְדִאְתָעִביד, ּבְ ִתיב. ּ ר ָדִוד ַלְיָי)שמואל ב כב(, ּכְ ֶּאת ִדְבֵרי ' ּ ַוְיַדּבֵ

יָרה ַהזֹאת א ְדָדִוד הוא. ַּהּשִׁ ְחּתָ ּבַ א ּתוׁשְ ּתָ ַּהׁשְ ּ א ְלֵעיָלא, ּ ּתָ יָרה ִמּתַ ִגין ְדָאַמר ׁשִ ּּבְ ּ ,
אְוָזָכה ְלַה יָרה, ּאי ַדְרּגָ סֹוף יֹומֹוי, ְוָלא ָאַמר ַהאי ׁשִ יר , ֶּאָלא ּבְ ִלימו ַיּתִ ׁשְ ְּדֲהָוה ּבִ ּ

יָרה ָמה ְדָתֵניָנן. ֵמַהאי ׁשִ ַעְצָמך ַעד יֹום מֹוָתך, ּּכְ ֲאֵמן ּבְ ְַאל ּתַ ֲּאַמאי ָזָכה ָדִוד , ְוָהָכא. ְ
א ְלֵעיָלא ּתָ יָרָתא ִמּתַ סֹוף יֹומֹו, ְּלֵמיַמר ׁשִ ל ִסְטרֹוי. יּבְ ַנְייָחא ִמּכָ יב, ְּדֲהָוה ּבְ  )שם(, ִּדְכּתִ

יל ְיָי יֹום ִהּצִ ל אֹוְיָביו' ּבְ ף ּכָ   .אֹותֹו ִמּכַ
ְמעֹון י ׁשִ יָרָתא ְמַעְלָיא ִמּכָֹלא ַמאי ִהיא, ָאַמר ִרּבִ ּׁשִ ָרָזא . ּ ָמה ְדָתֵניָנן ּבְ ּּכְ

ִמִלין וְבעֹוָבָדא ָהִכי , ְּדַמְתִניִתין ּּבְ א ְלֵעיָלא)הואא ''ס(ּ ּתָ א, ּ ָנֵמי ִמּתַ ּוֵמֵעיָלא ְלַתּתָ ּ .
א ִלּבָ ּוְלָבַתר ְלַכְווָנא ּבְ ָרא, ּ ַחד ִקׁשְ ָרא ּכָֹלא ּבְ ּוְלַקּשְׁ ּ.  

ה ַקְדִמיָתא, ְמָנָלן ִמּמֹׁשֶ א ְלֵעיָלא, ּבְ ּתָ ם ְיָי)דברים לב(, ִּמּתַ י ׁשֵ ַמאי . ֶאְקָרא'  ּכִ
יב. ֶאְקָרא ָמה ִדְכּתִ ה) אויקרא(, ּּכְ א, ּ ַוִיְקָרא ֶאל ֹמׁשֶ ִכיְנּתָ ָּהבו ּגֶֹדל , ְלָבַתר. ָּדא ׁשְ

א ִעָלָאה, ֵּלאֹלֵהינו ָּדא ַמְלּכָ א. ּ ַדְרּגֹוי ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ יב ַצִדיק , ְּלָבַתר ָנִחית ּבְ ִּדְכּתִ ּ
ר ָרא ִדְמֵהיְמנוָתא ְוָאַמר. ְוָיׁשָ יר ִקׁשְ ְּלָבַתר ָקׁשִ ָר, ּהוא, ּ   .ּא ְלֹכָלאְּוָדא הוא ִקׁשְ

ך ִגין ּכָ ְווָנא, ְּבְ ַהאי ּגַ ָבָחא ְדָמאֵריה ּכְ ר ָנׁש ְלַסְדָרא ׁשְ ֵעי ּבַ ּּבָ ּ א , ּ ּתָ ַקְדִמיָתא ִמּתַ ּבְ
ְּלַסְלָקא ְיָקָרא ְדָמאֵריה, ְּלֵעיָלא ּ ְקיו ַדֲעִמיָקא , ּ ַּלֲאָתר ְדׁשַ ּ . ּ ְדֵביָרא ָנִגיד ְוָנִפיק)א''ע' ע(ּ
א ְלַאְמׁשָ)נגיד(ְלָבַתר  ְקיו ְדַנֲחָלא, ָּכא ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ ֵּמַההוא ׁשַ ּ א, ּ א ְוַדְרּגָ ַעד , ְּלָכל ַדְרּגָ

ְתָרָאה א ּבַ ְרָכאן ְלֹכָלא, ַּדְרּגָ ָכא ּבִ א, ְּלַאְמׁשָ ִּמְלֵעיָלא ְלַתּתָ ָרא . ּ ֵעי ְלַקּשְׁ ְלָבַתר ּבָ
ֹכָלא ָרא ּבְ ָרא ִדְמֵהיְמנוָתא, ִּקׁשְ ִּקׁשְ ר ָנ. ּ ָמא ְדָמאֵריהְּוָדא הוא ּבַ ּׁש ְדאֹוִקיר ִלׁשְ ּ ּ ,

א ָמא ַקִדיׁשָ ִתיב. ְּלַיֲחָדא ׁשְ ד)שמואל א ב(, ְּוַעל ָדא ּכְ ַדי ֲאַכּבֵ י ְמַכּבְ ַדי ,  ּכִ י ְמַכּבְ ּכִ
ָעְלָמא ְדָאֵתי, ְּלָעְלָמא ָדא ד ּבְ   .ֲּאַכּבֵ

ּובֹוַזי ֵיָקלו ַּמאי ובֹוַזי ֵיָקלו, ּּ ָּדא הוא ַמאן ְדָלא ָיַדע . ּּ ּ אּ ָמא ַקִדיׁשָ , ְּלַיֲחָדא ׁשְ
ָרא ִדְמֵהיְמנוָתא ָרא ִקׁשְ ּוְלַקּשְׁ ּ ְרָכאן ַלֲאָתר ְדִאְצְטִריך, ּ ָכא ּבִ ְוְלַאְמׁשָ ּ ָמא , ּ ּוְלאֹוִקיר ׁשְ

ְּדָמאֵריה ָמא ְדָמאֵריה. ּ ְּוָכל ַמאן ְדָלא ָיַדע ְלאֹוִקיר ׁשְ ּ ַּטב ֵליה ְדָלא ִאְבֵרי, ּ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]171דף [ -ּ

  ב''ה ע'' רפדף
ּובֹוַזי ֵיָקלו, ּי ְיהוָדהָאַמר ִרּבִ ַּמאן ְדָלא ָיַדע ְלאֹוִקיר ְלָמאֵריה, ּּ ָוון , ּ ְּוָלא ִאְתּכַ

ָאֵמן ָבֵרך, ּבְ דֹול ָהעֹוֶנה ָאֵמן יֹוֵתר ִמן ַהּמְ ְְדָתֵניָנן ּגָ י . ּ יה ְדַרּבִ ְּוָהא אֹוִקיְמָנא ַקּמֵ ּ
ְמעֹון ּבוָעא ְלַמְלּכָ, ְּדָאֵמן, ׁשִ ְרָכאן ִמּמַ יך ּבִ ָּמׁשִ א ְלַמְטרֹוִניָתא , אְ ְלּכָ דא כנסת (ּוִמּמַ

י ֶאְלָעָזר. )ישראל ִליִפין ְדִרּבִ ּוְבַאְתָוון ּגְ יָון ְדָמטו . ן''ּם ְלנו''ּוִמּמֵ, ם''ף ְלֵמ''ֵמָאֶל, ּ ּּכֵ ּ
ְרָכאן ְלנון ן ַנְגִדין , ּּבִ ּמָ ֵאי) ב''ה ע''דף רפ(ִּמּתַ ְרָכאן ְלִעָלֵאי ְוַתּתָ ֵטי ּוִמ, ְּוָנְפִקין ּבִ ְּתַפּשְׁ

ֹכָלא ִקיוָתא ְדִבְרָכן. ּּבְ ְקיו ִמּשַׁ ְּוָקָלא ָנִפיק ִאְתׁשַ ּ א , ּ ְּדַאִפיק ְפַלְנָיא ַעְבָדא ְדַמְלּכָ ּ ּּ ּ
א   .ַּקִדיׁשָ

א ָרֵאל ְלַתּתָ ִרין ְלָאָתָבא ָאֵמן, ְוַכד ִיׂשְ ּמְ ָמה ְדִאְצְטִריך, ְמׁשַ ְייהו ּכְ ְְלַכְווָנא ִלּבַ ּ ּ ָמה , ּ ּכַ
ִּפְתִחין ְד אן ְפִתיָחן ֵליה ְלֵעיָלאּ ִּבְרּכָ ּ ֻכְלהו ָעְלִמין, ּ ִחין ּבְ ּכְ ּתַ ָמה ָטָבאן ִמׁשְ ּּכַ ָמה ֵחדו , ּ ּּכַ

ֹכָלא ָרֵאל ְדַגְרִמין ַהאי. ּּבְ ַּמאי ֲאָגר ְלהו ְלִיׂשְ ָעְלָמא ֵדין. ּ ֲּאָגר ְלהו ּבְ ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ּ .
ֲעָתא ְדָעאִקין ְל ׁשַ ָעְלָמא ֵדין ּבְ ּּבְ י ָמאֵריהֹון, )לישראל(ּהו ּ ּוְמַצָלן ְצלֹוָתא ַקּמֵ ָקָלא , ּ

ֻכְלהו ָעְלִמין ַּמְכְרָזא ּבְ ָעִרים ְוָיבֹוא ּגֹוי ַצִדיק ׁשֹוֵמר ֱאמוִנים ַאל )ישעיה כו(, ּ ּ ִפְתחו ׁשְ ּ ּ ּ
ְקֵרי ֱאמוִנים ָעִרים. ֶּאָלא ֲאֵמִנים, ּּתִ ִּפְתחו ׁשְ ָרֵאל ַפְתִחין ְל, ּ ָמה ְדִיׂשְ ּּכְ ְרִעין ּ ּהו ּתַ

אן ָעִרים, ְּדִבְרּכָ א ִפְתחו ׁשְ ּתָ ך ַהׁשְ ּּכַ ּ ל ְצלֹוְתהֹון ֵמִאיּנון ְדָעאִקין ְלהו, ְ ְּוִתְתַקּבֵ ּ ּ.  
ָעְלָמא ֵדין ָעְלָמא ְדָאֵתי ַמאי ַאְגַרְייהו, ַּהאי ּבְ ּּבְ ר ָנׁש ֵמַהאי ָעְלָמא. ּ ְּדַכד ִיפוק ּבַ ּּ ,

לֹוַמר. ַמאי ׁשֹוֵמר. ְּדֲהָוה ׁשֹוֵמר ְלָאָתָבא ָאֵמן ָרָכה ְדָאַמר ַההוא , ּכְ ָּנִטיר ַהִהיא ּבְ ּ
ְִדְמָבֵרך ה ֵליה ְלָאָתָבא ָאֵמן, ּ ּוְמַחּכֶ ָמה ְדִאְצְטִריך, ּ ְּכְ יה. ּ ָמֵתיה ַסְלָקא וַמְכְרֵזי ַקּמֵ ִּנׁשְ ּ ּּ ,

יה ָעִרים ַקּמֵ ִּפְתחו ׁשְ ּ ל יֹוָמ, ּ ְרִעין ּכָ ָמה ְדִאיהו ֲהָוה ָפַתח ּתַ ּּכְ ּ ד ֲהָוה ׁשֹוֵמר , אּ ּכַ
  .ֱּאמוִנים

י ְיהוָדה י יֹוֵסי ָאַמר ִרּבִ א. ַמאי ָאֵמן, ָּאַמר ִרּבִ י ַאּבָ ָּהא אוְקמוָה ּכָֹלא, ָאַמר ִרּבִ ּ ּ ,
ָּאֵמן ִאְקֵרי ַמּבוָעא ְדַההוא ַנֲחָלא ְדָנִגיד ּ ּ יב, ָאֵמן ִאְקֵרי, ּ  ָוֶאְהֶיה ֶאְצלֹו )משלי ח(, ִּדְכּתִ

ִּקיוָמא ְדֻכְלהו ַההוא ַנֲחָלא . ֶּאָלא ָאֵמן, ְקֵרי ָאמֹוןַאל ּתִ, ָאמֹון ּ ּ ּּ ּ ְדָנִגיד )א טלא''ס(ּ
ּעֹוָלם ִדְלֵעיָלא,  ִמן ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם)תהלים קו(, ְּדַתְנָיא. ָאֵמן ִאְקֵרי, ְוָנִפיק עֹוָלם , ּ

א ָּאֵמן ִדְלֵעיָלא, ּאוף ָהָכא ָאֵמן ְוָאֵמן. ִּדְלַתּתָ אָאֵמן , ּ ּתָ ָּאֵמן ִקיוָמא ְדֻכְלהו. ִּדְלּתַ ּ ּּ ,
ִאיּנון ַאְתָוון   .ְּוָהא אֹוִקיְמָנא ָאֵמן ּבְ

ְמעֹון ָאַמר י ׁשִ ן ַנְבִעין ְוָנְפִקין, ִרּבִ ּמָ ְרָכאן ִמּתַ ָּאֶלף ֲעִמיָקא ְדֵביָרא ְדָכל ּבִ ּ ,
ְכִחין ּתַ ּם ְפתוָחה''ֵמ. ּוִמׁשְ ְּוהוא ָרָזא ְדָתֵניָנן. ם''י ֵמְוִאְקֵר, ַּנֲהָרא ְדָנִגיד ְוָנִפיק, ּ ם ''ֵמ, ּ

ְּפתוָחה ָמה ְדאֹוִקיְמָנא. ּם ְסתוָמה''ֵמ, ּ ָרה)ישעיה ט(, ּּכְ ׂשְ ה ַהּמִ   . ְלםַ◌ְרּבֵ
ּנון ְפׁשוָטה ָלָלא ִדְתֵרין נוִנין, ּּ ּּכְ ּנון ְפׁשוָטה, ּ פוָפה, ּּ ּנון ּכְ ָלָלא ְדָאת . ּ ּנון ְפׁשוָטה ּכְ ּ ּּ

ָלָלא ְדנ, ו''ָוא פוָפה ּּכְ ּון ּכְ נון . נון כפופה, נון פשוטה, כללא דתרין נונין, ם פתוחה''א מ''ס(. )א פשוטה''ס(ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגלו, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]172דף [ -ָתא ּבְ

ך ּכָֹלא ִאְקֵרי נון ָואו נון)'ו''פשוטה כללא דאת וא ִגין ּכָ ּ ּבְ ּ ּ אָנא. ְ ּוְבָרָזא ְדַמְתִניָתא ָהִכי ּתָ ' ו, ּ
א' ן, ְּדַכר ָלָלא ִדְדַכר ְונוְקּבָ ְּפׁשוָטה ּכְ ּ ּ פוָפהּנו, ּ ְכָלָלא ִדְפׁשוָטה ִהיא, ּן ּכְ ּּבִ ּוְבִסְפָרא . ּ

ְּדַרב ַהְמנוָנא ָסָבא , ן נֹוָטִריקֹון''ָאֵמ, ְּוַהְיינו ָאֵמן, ְך''ִהיא נֹוָטִריקֹון ֶמֶל, ֵּמם ְדָהָכא, ּ
ָלָלא ְדֹכָלא. ֱאָמן''ְֶלך ֶנ''ל ֶמ''ֵא ּּכְ ִפיר הוא, ּ ְּוׁשַ ַמר, ּ   .ְוָהא ִאּתְ

אָנא ל , ּתָ ָרָכה ֵמַההוא ִדְמָבֵרךּכָ ַמע ּבְ ְַמאן ְדׁשָ ּ ּ ָאֵמן, ּ ָוון ּבְ ָּעֵליה ֶנֱאַמר , ְוָלא ִאְתּכְ
ּובֹוַזי ֵיָקלו ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּּ ִמי)מלאכי א(, ּכְ יה.  ָלֶכם ַהּכֲֹהִנים ּבֹוֵזי ׁשְ ָמה . ַּמאי עֹוְנׁשֵ ּכְ

ְרָכאן ְלֵעיָלא ְּדָלא ָפַתח ּבִ ּ ך ָלא ַפְתִחין ֵל, ּ ּּכַ ד ָנִפיק ֵמַהאי . ּיהְ ְּוֹלא עֹוד ֶאָלא ּכַ
יה, ָעְלָמא יה ִדְפַלְנָייא, ְוַאְמֵרי, ַּמְכִריֵזי ַקּמֵ ֵלי ַקּמֵ ְּטרוקו ּגַ ּ ּ ְוָלא , ְּוָלא ִליעול, ּ

לון ֵליה ַקּבְ ּּתְ ָמֵתיה, ַּווי ֵליה, ּ   .ַּווי ְלִנׁשְ
אָנא ם, ּתָ ַּחָייֵבי ְדֵגיִהּנָ ְמדֹו, ּ ְלהו ַסְלֵקי ּבִ ּּכֻ ה ִפְתִחין ִאית ֵליה , ִרין ְיִדיָעןּ ְּוַכּמָ ּ
ם ְּוֻכְלהו ִפְתִחין ָלֳקֵבל ִפְתִחין ְדַגן ֵעֶדן, ַלֵגיִהּנָ ּּ ּ ֲעָתא ְדַאְפֵקי ְלִאיּנון ַחָייַבָיא . ּ ּוְבׁשַ ּ ּ ּ ּ

ְייהו ילו עֹוְנׁשַ ְּדַקּבִ ּ ִּאיּנון ַפְתֵחי ְפִתיִחין, ּ ּ ְוָיין , ּ ְּוֻכְלהו ִפְתִחין .  לֹון ְלַבר)א ושאבין''ס(ְּוׁשַ ּ ּ
ָמָהן ִאְקרון ׁשְ ָּלֳקְבֵליהֹון ְדִפְתִחין ְדַגן ֵעֶדן, ּּבִ ְּוָכל ִפְתָחא וִפְתָחא, ּ ָמא, ּ , ִאְקֵרי ׁשְ

ם ָּלֳקְבֵלי ַההוא ִפְתָחא ְדֵגיִהּנָ מֹוְדָען ִפְתִחין ָלֳקְבֵליהֹון ִפְתִחין, ּּ ּתְ ְּוִאׁשְ ִּאיּנון ִפְתִחין , ּ ּ
ן ֵעֶדן   .ְדּגַ

ָאה ְדֻכְלהוּבַ ּתָ ְתָרָאה ּתַ ם ִאית ָמדֹוָרא ּבַ ֵּגיִהּנָ ְּוַההוא ָמדֹוָרא ֲהֵוי ָמדֹוָרא ַעל , ּּ
ֵרי , ָמדֹוָרא ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ַּמהו ֵעיָפָתה.  ֶאֶרץ ֵעיָפָתה)איוב י(ְוִאּקְ ּ ָרבוַע )שמות כח(ּכְ

פול ע ִיְהֶיה ִעיף, ִּיְהֶיה ּכָ ְרְגִמיָנן ְמרוּבַ ּוְמּתַ פוָלה, ּאוף ָהָכא ֵעיָפָתה, ּ לֹוַמר ּכְ ְּוַההוא . ּּכְ
ית ְחּתִ אֹול ּתַ אֹול הוא ָמדֹוָרא ַחד, ִאְקֵרי ׁשְ ית. ּׁשְ ְחּתִ ָאה, ּתַ ּתָ ך . ּהוא ָמדֹוָרא ּתַ ְוְבִגין ּכָ ּ

ית ְחּתִ ִתיב. ְּוִאְקֵרי ֲאַבדֹון, ִאְקֵרי ֶאֶרץ ֵעיָפָתה ּתַ אֹול ַוֲא)משלי כז(, ְּוַעל ָדא ּכְ . ַּבדֹון ׁשְ
ְּוֻכְלהו ָמדֹוִרין ָלא ַאְכָפלו ּּ ר ֵמַהאי, ּ ְּוֻכְלהו ָלא ַעְייִפין ּבַ ּ.  

  א''ו ע'' רפדף
ַּמאן ְדָנִחית ַלֲאַבדֹון , ְוָתאָנא ית) א''ו ע''דף רפ(ּ ְחּתִ . ָלא ָסִליק ְלָעְלִמין, ְּדִאְקֵרי ּתַ

ְל ֵצי ְוִאְתֲאִביד ִמּכֻ ּתְ ֶבר ְדִאׁשְ ְּוַההוא ִאְקֵרי ּגֶ ּ ין , ְוָתאָנא. ּהו ָעְלִמיןּ ְּלַההוא ֲאָתר ַנְחּתִ
ְבֵרי ִדְמַבֵזי ְלָאָתָבא ָאֵמן ְּלַהְנהו ּגַ ּ יה, ּ יִאין ְדִאְתֲאִבידו ִמּנֵ ְּוַעל ָאֵמן ַסּגִ ּ יב , ּ ְּדָלא ָחׁשִ

ם, ְּלהו ֵגיִהּנָ ַּדְייִנין ֵליה ּבַ ָאה, ּ ּתָ ַההוא ָמדֹוָרא ּתַ ין ֵליה ּבְ ְּוַנְחּתִ ה ִפְתָחאְּדֵלית , ּ ּּבָ ּ ,
יה ְלָעְלִמין ִתיב. ְּוִאְתֲאִביד ְוָלא ָסִליק ִמּנֵ ן יֹוֵרד )איוב ז(, ְּוַעל ָדא ּכְ ָלה ָעָנן ַוֵיַלך ּכֵ ְ ּכָ ּ

אֹול ָלא ַיֲעֶלה ִתיב , ְוָלא. ׁשְ ַמְעּתָ ְוגֹו)יונה ב(ְוָהא ּכְ י ׁשָ ַוְעּתִ אֹול ׁשִ ֶטן ׁשְ ּוְכִתיב . 'ּ ִמּבֶ
אֹול ַוָיַעל מֹוִריד )שמואל א ב( אֹול. ּׁשְ ית, ֶּאָלא ָהָכא ׁשְ ְחּתִ ְואֹוִקיְמָנא ָהא . ָהָתם ּתַ

יה ְּדַאְהָדר ּבֵ ּ יה, ּ ָּהא ְדָלא ַאְהָדר ּבֵ ּ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]173דף [ -ּ

י יֹוֵסי יב, ָאַמר ִרּבִ י אֹוִתי ָעְזבו ְמקֹור )ירמיה ב(, ַּמאי ִדְכּתִ ה ַעּמִ ִים ָרעֹות ָעׂשָ ּתַ י ׁשְ ּ ּכִ
ּאֹוִתי ָעְזבו ְמקֹור ַמִים ַחִיים. 'ם ּבֹארֹות ְוגֹוַּמִים ַחִיים ַלְחצֹוב ָלֶה ֵעי , ּ ָּדא הוא ְדָלא ּבָ ּ ּ

ִריך הוא א ּבְ ָמא ְדקוְדׁשָ א ׁשְ ְּלַקְדׁשָ ּ ָאֵמן, ְּ יה. ּבְ ִתיב ַלְחצֹוב ָלֶהם ּבֹארֹות . ַּמאי עֹוְנׁשֵ ּכְ
ִרים ּבָ ַתר ַד, ּבֹארֹות ִנׁשְ א ּבָ ם ַדְרּגָ יִהּנָ ין ַלּגֵ ְּדַנְחּתִ ּ אּ ין ַלֲאַבדֹון ְדִאְקֵרי , ְרּגָ ַּעד ְדַנְחּתִ ּ ּ

ית ְחּתִ ִריך הוא. ּתַ א ּבְ ָמא ְדקוְדׁשָ ְּוִאי ִאיהו ַקִדיׁש ׁשְ ּ ּ ְדָקא ָיאות, ְּ ָאֵמן ּכַ ְּלַכְווָנה ּבְ ּ ּ ,
א ַתר ַדְרּגָ א ּבָ ָּסִליק ַדְרּגָ ְּלִאְתַעְדָנא ֵמַההוא ָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ּ ִדיר ָלא ָפ, ּ ְּדָנִגיד ּתָ , ִסיקּ

ֲאָוה' ּ ֱאמוִנים נֹוֵצר ְיָי)תהלים לא(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ה ּגַ ֵלם ַעל ֶיֶתר עֹוׂשֵ ּוְמׁשַ ּ.  
אָנא א, ּתָ ְרָכאן ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ יך ּבִ יָרה ָמׁשִ ּׁשִ ֻכְלהו ָעְלִמין, ְ ְרָכאן ּבְ חון ּבִ ּכְ ּתַ ַּעד ְדִיׁשְ ּ ּּ .

) ישעיה יב(, תא שירה דכליל כל שאר שירין הדא הוא דכתיבשלימ, אמר רבי יוסי אינון ישראל למימר שירתא(

י ֶאְלָעָזר. )קראו בשמו הודיעו בעמים עלילותיו' ואמרתם ביום ההוא הודו ליי ְּזִמיִנין ִאיּנון , ָאַמר ִרּבִ
יָרָתא ָרֵאל ְלֵמיַמר ׁשִ א ְלֵעיָלא, ִיׂשְ ּתָ א, ִּמּתַ ּוֵמֵעיָלא ְלַתּתָ ָרא . ּ ָרא ִקׁשְ ּוְלַקּשְׁ

יב. ְּמֵהיְמנוָתאִּד יָרה ַהזֹאת)במדבר כא(, ִּדְכּתִ ָרֵאל ֶאת ַהּשִׁ יר ִיׂשְ ר ֹלא . ּ ָאז ָיׁשִ ָאז ׁשָ
יר, ֶנֱאַמר ְווָנא. ֶּאָלא ָאז ָיׁשִ ַהאי ּגַ ְלהו ּכְ ְּוֵכן ּכֻ יָרה ַהזֹאת. ּ א ְלֵעיָלא, ֶּאת ַהּשִׁ ּתָ . ִּמּתַ

ֲּעִלי ְבֵאר ֱענו ָלה לֹוַמר ָס, ֲעִלי ְבֵאר, ּ ַבְעִליך, ְק ְלַאְתִריךּכְ ָּדא הוא , ְְלִאְתַאֲחָדא ּבְ ּ
א ְלֵעיָלא ּתָ   .ִּמּתַ

א ּוְלָבַתר ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ ִרים)דהא עד השתא בגלותא אשתכחת עמנא(, ּ ֵאר ֲחָפרוָה ׂשָ , ּ ּבְ
א א ְוִאיּמָ ְּדאֹוִלידו ָלה ַאּבָ ּ רוָה ְנִדיֵבי ָהָעם)לעילא(, ּ  )תהלים מז(ּרון ְּדִאְק, ִּאֵלין ֲאָבָהן, ּ ּכָ

ים רוָה. ְנִדיֵבי ַעּמִ א, ּּכָ ה ַמְלּכָ ֲּאָתר ְלִאְזַדְווָגא ּבָ ּ ן, ּ ִבְרּכָ ה הוא ִזווָגא. ּבְ ּוְבּמָ ּ ּ ְמחֹוֵקק. ּ , ּבִ
ֲענֹוָתם. ָּדא ְיסֹוד ִמׁשְ א, ָּדא ֶנַצח ְוהֹוד, ּבְ ָנה. ֵּמֵעיָלא ְלַתּתָ ר ַמּתָ ְדּבָ ָנה , ּוִמּמִ ּתָ ּוִמּמַ
מֹותּו, ַנֲחִליֵאל ֲחִליֵאל ּבָ ֵליָמא. ִמּנַ וָרא ׁשְ וָרא ִדְמֵהיְמנוָתא, ָּהא ִקּשׁ ִּקּשׁ ּ וָרא , ּ ִּקּשׁ

יה ַּקְייָמא ְדֹכָלא ּבֵ ּּ ּ.  
י יֹוֵסי ֵליָמָתא, ָאַמר ִרּבִ יָרָתא ׁשְ ָרֵאל ְלֵמיַמר ׁשִ ל . ְזִמיִנין ִיׂשְ יָרָתא ְדָכִליל ּכָ ּׁשִ

יִרין ַאר ׁשִ יֹום ַההוא הֹודו ַלהַו, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ׁשְ ם ּבַ ֲּאַמְרּתֶ ּ מֹו הֹוִדיעו ' ּ ִּקְראו ִבׁשְ ּ
ים ֲעִלילֹוָתיו ִתיב. ָבַעּמִ ַההוא ִזְמָנא ּכְ יֹום '  ְוָהָיה ְיָי)זכריה יד(, ּּבְ ל ָהָאֶרץ ּבַ ְְלֶמֶלך ַעל ּכָ

מֹו ֶאָחד' ַּההוא ִיְהֶיה ְיָי ֵלא ׂשְ)תהלים קכו(ּוְכִתיב . ֶּאָחד וׁשְ ּחֹוק ִפינו וְלׁשֹוֵננו  ָאז ִיּמָ ּ ּ ּ
ה ָּאז ֹיאְמרו ַבּגֹוִים ִהְגִדיל ְיָי, ִרּנָ רוך ְיָי. ַּלֲעׂשֹות ִעם ֵאֶלה' ּ ְּבָ ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן ' ּ

  .ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן' ְִיְמלֹוך ְיָי

  פרשת האזינו
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגלו, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]174דף [ -ָתא ּבְ

  ב''ו ע'' רפדף
ַמ)דברים לב( ָרה ְוִתׁשְ ַמִים ַוֲאַדּבֵ י ְיהוָדה ָפַתח, ע ָהָאֶרץ ִאְמֵרי ִפיּ ַהֲאִזינו ַהּשָׁ ִּרּבִ שיר (, ּ

י ֲאִני ְלדֹוִדי ְודֹוִדי ָחַמק ָעָבר ְוגֹו)השירים ה יהו ְוֹלא ְמָצאִתיהו ְקָראִתיו ', ּ ָפַתְחּתִ ּתִ ׁשְ ּקַ ּּבִ ּ
ִתיב ְלֵעיָלא. ְוָלא ָעָנִני י ֵער ְוגֹו. ַּמה ּכְ ָנה ְוִלּבִ ָנה. 'ֲאִני ְיׁשֵ ֶנֶסת ָא, ֲאִני ְיׁשֵ ְמָרה ּכְ

ָרֵאל ָנה. ִיׂשְ ִּמִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא, ֲאִני ְיׁשֵ ָרא, ּ ַמְדּבְ ִזְמָנא ַדֲאִזיְלָנא ּבְ י ֵער. ּּבְ , ְוִלּבִ
ד ְלהו , ְלַאֲעָלא ְלַאְרָעא ִחין)נימוסין(ְּלֶמְעּבַ ּכְ ּתַ ַאְרָעא ִמׁשְ ל ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא ּבְ ּ ְדָהא ּכָ ּּ .
הָּד, ּקֹול דֹוִדי דֹוֵפק ה ִויּכוִחין. א ֹמׁשֶ ַכּמָ ָרֵאל ּבְ ְּדאֹוַכח ְלהו ְלִיׂשְ ּ ה ) ב''ו ע''דף רפ(, ּ ַכּמָ ּבְ

יב. ְקָטִטין ּ ֵאֶלה ַהְדָבִרים ְוגֹו)דברים א(, ִּדְכּתִ  )דברים ט(. ' ַמְמִרים ֱהִייֶתם ְוגֹו)דברים ט(', ּ
ם ְוגֹו   . דֹוֵפק)רים השיר השי(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. 'ּוְבחֹוֵרב ִהְקַצְפּתֶ

ָרֵאל ה אֹוַכח ְלהו ְלִיׂשְ ל ָדא ְדֹמׁשֶ ְּוִעם ּכָ ּ ל ִמלֹוי, ּ ְרִחימוָתא ֲהוֹו ּכָ ּּבִ יב, ּ דברים (, ִּדְכּתִ

ה ַלְיָי)ז י ַעם ָקדֹוׁש ַאּתָ ַחר ְיָי. ֱָאֹלֶהיך'  ּכִ ָוְבך ּבָ  )דברים יד(' ֱָאֹלֶהיך ִלְהיֹות לֹו ְלָעם ְוגֹו' ּ
ם ַלְיָי ִנים ַאּתֶ ְיָי)דברים ד(ֱאֹלֵהיֶכם ' ּבָ ם ַהְדֵבִקים ּבַ ַמְעּתָ )דברים כז(ְּוַעל ָדא . 'ּ ְוַאּתֶ  ְוׁשָ

קֹול ְיָי י ֵמַאֲהַבת ְיָי)דברים ז(. ֱָאֹלֶהיך' ּבְ  )שיר השירים ה(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ֶאְתֶכם'  ּכִ
  .ִּפְתִחי ִלי ֲאחֹוִתי ַרְעָיִתי

ִתיב י ֲאִני )שם(. ַמה ּכְ עֹוד ַדֲהֵויָנן ְזִמיִנין , ִלְפּתֹוַח ְלדֹוִדי ַקְמּתִ ָרֵאל ּבְ ָּאְמרו ִיׂשְ ּ
ה, ְלֵמיַעל ְלַאְרָעא ָלא ִאיּנון ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא ַעל ְידֹוי ְדֹמׁשֶ ּוְלַקּבְ ּ ּ ִתיב. ּּ  )שם(, ַמה ּכְ

יב. ְודֹוִדי ָחַמק ָעָבר ה ֶעֶבד ְיָי)דברים לד(, ִּדְכּתִ ם ֹמׁשֶ יהו ְוֹלא ּבִ. 'ּ ַוָיָמת ׁשָ ּתִ ׁשְ ּּקַ
ה, ְּמָצאִתיהו ֹמׁשֶ ָרֵאל ּכְ ִיׂשְ יב ְוֹלא ָקם ָנִביא עֹוד ּבְ ְּדָלא , ְקָראִתיו ְוֹלא ָעָנִני. ִּדְכּתִ

ה ָדָרא ְדֹמׁשֶ ֲּהָוה ָדָרא ּכְ ַמע ְלַקֵליהֹון, ּ ִריך הוא ׁשָ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ין , ְּ ְּוָעַבד ְלהו ִנּסִ
ָמה ְדָעַבד ַע, ְּוִנימוִסין   .ל ְידֹויּּכְ

י ִיְצָחק ָאַמר י ֲאִני ִלְפּתֹוַח ְלדֹוִדי, ִרּבִ ה, ַקְמּתִ יֹומֹוי ְדֹמׁשֶ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ ּ ְּ ,
יה ָרא ִעּמֵ ִליָחא ְלַדּבְ ָעא ְדַמְלָאָכא וׁשְ ְּדָכל יֹומֹוי ָלא ּבָ ּ ּ יב, ּ  ִאם ֵאין )שמות לג(, ִּדְכּתִ

ָָפֶניך הֹוְלִכים ְוגֹו ָא. 'ּ הַזּכָ ּה חוָלֵקיה ְדֹמׁשֶ ּ ַכם ִלְרעוֵתיה, ּ ִריך הוא ִאְסּתְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ְּ .
ַע, ְודֹוִדי ָחַמק ָעָבר יֹומֹוי ִדיהֹוׁשֻ יב, ּּבְ ר ְצָבא ְיָי)יהושע ה(, ִּדְכּתִ י ֲאִני ׂשַ   .' ֹלא ּכִ

א ֲחֵזי א ִעָלָאה, ּתָ א ְדַמְלּכָ ַמע ָקָלא ַקִדיׁשָ ה ֲהָוה ׁשָ ֹּמׁשֶ ּ ן , ְּזַדְעָזעְוָלא ִא, ּ ּכֵ ל ׁשֶ ְוּכָ
ָעא , ַמְלָאָכא ִתיב. )ולא קבליה(ְּדָלא ּבָ ִכיב ַמה ּכְ ַתר ְדׁשָ ר ְצָבא . ּּבָ י ֲאִני ׂשַ ַּויֹאֶמר ֹלא ּכִ

ַע ֶאל ָפָניו ַאְרָצה)שם(ּוְכִתיב . 'ְיָי ּ ַוִיפֹול ְיהֹוׁשֻ ּ ה ָבאִתי. ּ ך , ַעּתָ ה ַרּבָ יֹומֹוי ְדֹמׁשֶ ְּבְ ּ
ָלִניְוָלא, ֲאֵתיָנא ֲעָתא. ּ ִקּבְ יה ׁשַ ה, ּּבֵ ָבָחא ְדֹמׁשֶ ָרֵאל ׁשְ ָּיְדעו ִיׂשְ עו . ּ ַההוא ִזְמָנא ּבָ ּּבְ ּ

ִריך הוא א ּבְ ָרֵאל ְלקוְדׁשָ ִּיׂשְ ְּ ה, ּ יֹומֹוי ְדֹמׁשֶ ְּוָלא ִאְזְדַמן ְלהו ָהִכי ּכְ ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ
יהו ְוֹלא ְמָצאִתיהו ְוגֹו ּתִ ׁשְ ּקַ ּּבִ ָרה)בדברים ל(. 'ּ ַמִים ַוֲאַדּבֵ י ִחָייא ָאַמר, ּ ַהֲאִזינו ַהּשָׁ , ִּרּבִ

ה ָאה חוָלֵקיה ְדֹמׁשֶ ַּזּכָ ּ ל ְנִביֵאי ָעְלָמא, ּ יר ִמּכָ   .ַיּתִ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]175דף [ -ּ

א ֲחֵזי ִתיב , ּתָ י ְיָי)ישעיה א(ּכְ ַמִים ְוַהֲאִזיִני ֶאֶרץ ּכִ ְמעו ׁשָ ר' ּ ׁשִ ַמִים. ִּדּבֵ ְמעו ׁשָ , ּׁשִ
ְעָיה ְדֲהָוה ַיּתִ אְּיׁשַ ְלּכָ ַמִים, יר ְרִחיָקא ִמּמַ ְמעו ׁשָ ִתיב ׁשִ יר ָקִריב . ּּכְ ה ְדֲהָוה ַיּתִ ֹּמׁשֶ

א ַמִים, ְלַמְלּכָ ִתיב ַהֲאִזינו ַהּשָׁ   .ּּכְ
אָנא ַמִים ְוַהֲאִזיִני ֶאֶרץ, ּתָ ְמעו ׁשָ ְעָיהו ׁשִ ַההוא ִזְמָנא ְדָאַמר ְיׁשַ ּּבְ ּ ּ ְרִדיֵני . ּ ָמה ּגַ ּּכַ

ְּטִהיִרין ִאְזְדָמנו יהּ ְבָרא ֵריׁשֵ א , ָנְפָקא ָקָלא ְוָאַמר, ּ ְלּתַ ַּמאן הוא ֵדין ְדָבֵעי ְלַאְרֲעׁשָ ּ ּ
י ְיָי, ְּוָלאו ִדיִדי, ָלאו ֲאָנא, ַּעד ְדָפַתח ְוָאַמר. ָעְלִמין ר' ֶּאָלא ּכִ . ְוָלא ֲאָנא, ִּדּבֵ

ִתיב ה ַמה ּכְ ֹמׁשֶ ָרה. ּבְ ַמִים ַוֲאַדּבֵ ָלא ְדִחילו.  ַאֲחָראֲאָנא ְוָלא, ַּהֲאִזינו ַהּשָׁ ָרה ּבְ ַּוֲאַדּבֵ ּ .
ַמע ָהָאֶרץ ִאְמֵרי ִפי ָאה חוָלֵקיה. ְוָלא ֵמַאֲחָרא, ְוִתׁשְ ַּזּכָ א. ּ י ַאּבָ ַאְתָוון , ָאַמר ִרּבִ ּבְ

י ֶאְלָעָזר ִליָפן ְדִרּבִ ַמע ָהָאֶרץ, ּּגְ ָרה ְוִתׁשְ ַמִים ַוֲאַדּבֵ ָמא , ַּהֲאִזינו ַהּשָׁ ָהָכא ִאְתְרִמיז ׁשְ
א ִעָלָאהַק ִּדיׁשָ ּ.  

י יֹוֵסי ָאַמר ְעָיהו, ִרּבִ ה ִליׁשַ ין ֹמׁשֶ ּּתו ַמה ּבֵ ַמִים. ּ ה ָאַמר ַהֲאִזינו ַהּשָׁ ַמִים, ֹּמׁשֶ , ַהּשָׁ
ַמִים ִעָלִאין מֹוְדָען, ּׁשָ ּתְ ִּאיּנון ְדִאׁשְ ִריך הוא, ּ א ּבְ ָמא ְדקוְדׁשָ ְּדִאְקרון ׁשְ ּ ּ ַמע . ְּ ְוִתׁשְ

מֹוְדָעא, הֶּאֶרץ ִעָלָא, ָהָאֶרץ ּתְ ִתיב. ְּוִאיִהי ֶאֶרץ ַהַחִיים, ַּהִהיא ְדִאׁשְ ְעָיה ּכְ יׁשַ , ּבִ
ַמִים ַמִים ְוָלא ַהּשָׁ ְמעו ׁשָ ִאין. ְוָלא ָהָאֶרץ, ַהֲאִזיִני ֶאֶרץ. ּׁשִ ּתָ ַמִים ָוָאֶרץ ּתַ . ְּוִאיּנון ׁשָ

ל ָדא א ֵליה, ְּוִעם ּכָ עו ְלַאְעְנׁשָ ּּבָ י ְיָי, ּ ר' ַּעד ְדָאַמר ּכִ ה ָאַמר . ְוֹלא ֲאָנא, ִּדּבֵ ּוֹמׁשֶ
ַמע ָהָאֶרץ ִאְמֵרי ִפי, ּּכוֵלי ַהאי ָרה ְוִתׁשְ ַמִים ַוֲאַדּבֵ יב ַהֲאִזינו ַהּשָׁ ִּדְכּתִ ּ.  

י ִיְצָחק ָפַתח ֲעֵצי ַהַיַער ְוגֹו)שיר השירים ב(, ִּרּבִ ַתפוַח ּבַ ּ ּכְ ּ ָרֵאל . 'ּ ָאה חוָלֵקיהֹון ְדִיׂשְ ַּזּכָ ּ
ל ַעּמִ ּין עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים וַמָזלֹותִמּכָ ין ִאְתְיִהיבו ְלַרְבְרָבן ְמָמָנן, ּ ַאר ַעּמִ ל ׁשְ ְּדָהא ּכָ ּ ,

ְלָטנוָתא ָעַלְייהו ׁשֻ ּּבְ ין. ּ ָרֵאל ַקִדיׁשִ ָעְלָמא ֵדין וְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ְּוִיׂשְ ָאה חוָלֵקיהֹון ּבְ ַּזּכָ ּ ּ ּ ,
ִריך הוא ָל א ּבְ ְּדָלא ָיַהב לֹון קוְדׁשָ ּ ִליָטא ַאֲחָרא, א ְלַמְלָאָכאְּ ֶּאָלא הוא , ְוָלא ְלׁשָ ּ

ָּאִחיד לֹון ְלחוָלֵקיה י ֵחֶלק ְיָי, ּ י ַיֲעֹקב )תהלים קלה(, ּוְכִתיב. ַעּמֹו' ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ּכִ  ּכִ
ַחר לֹו ָיה ֲעֵצי ַהַיַער. ּּבָ ַתפוַח ּבַ ּּכְ ּ ְגָוונֹוי, ּ א ּבִ פוַח ִמְתָפְרׁשָ ַּמה ּתַ ַאר ִאיָלֵני ַעל ּכָ, ּּ ל ׁשְ

ִאין, ַחְקָלא ל ֵחיִלין ִעָלִאין ְוַתּתָ ים ַעל ּכָ ִריך הוא ִמְתְפַרׁש ְוִאְתְרׁשִ א ּבְ ך קוְדׁשָ ּּכַ ּ ּ ְּ ְ ,
ך  ִגין ּכָ מֹו'  ְיָי)ישעיה מח(ְּבְ ָכל ֵחיָלא ִדְלֵעיָלא, ְצָבאֹות ׁשְ ּאֹות הוא ּבְ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ַתפו, ּתָ ִריך הוא ּכְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּּ ְווִנין, ַחְ ַלת ּגַ יה ּתְ ְּדִאית ּבֵ ָרֵאל . ּ ֶנֶסת ִיׂשְ ּכְ
ה ּנָ ׁשֹוׁשַ ָנה. ּכְ א. ַמאן ׁשֹוׁשַ י ַאּבָ ָנה ְסָתם, ָאַמר ִרּבִ ית , ׁשֹוׁשַ ׁשִ ִליַלת ּבְ ָנה ְדִאְתּכְ ּׁשֹוׁשַ

ָווֵניה ִחָוור ְוסוָמק, ַּטְרֵפי ָנה ָדא ּגְ ּׁשֹוׁשַ ּ ּ ָווֵני. ּ ֵרין ּגְ ְּוֹכָלא הוא ּתְ ּסוָמק ְוִחָוור, ּ ָהִכי , ּ
ָרֵאל ֶנֶסת ִיׂשְ   .ּכְ

  א''ז ע'' רפדף
ַתפוַח ִריך הוא ּכְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּּ ה, ְ ּנָ ׁשֹוׁשַ ָרֵאל ּכְ ֶנֶסת ִיׂשְ ָרֵאל. ּכְ ֶנֶסת ִיׂשְ , ְּדָהִכי ָאְמָרה ּכְ

יך)שיר השירים ח( פוַח עֹוַרְרּתִ ַחת ַהּתַ ָ ּתַ ּ פוַח . ּ ַחת ַהּתַ ּּתַ ֶּאָלא . ָאן ֲאָתר ִהיאּבְ) א''ז ע''דף רפ(ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגלו, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]176דף [ -ָתא ּבְ

ִּאֵלין ֲאָבָהִתין ְדַאָמָרן י יֹוֵסי ָאַמר. ּ א ָאַמר. ָּדא יֹוְבָלא, ִרּבִ י ַאּבָ ִפיר, ִרּבִ ּּכָֹלא ׁשַ ּ ,
ֶּאָלא ִאֵלין ֲאָבָהן ְדָקַאְמָרן ּ ִּאֵלין ִאיּנון ג, ּ ָווֵני' ּ ַתפוַח, ּגְ ָרן ּבַ ְּדִמְתַחּבְ ּּ.  

י ִיְצָחק ָאַמר ָאן , ִרּבִ הּבְ ּנָ ׁשֹוׁשַ ָרֵאל ּבְ ֶנֶסת ִיׂשְ ִליַלת ּכְ יִקין . ֲאָתר ִאְתּכְ ִאיּנון ְנׁשִ ּּבְ
ִּדְרִחימוָתא א ִעָלָאה, ּ ַמְלּכָ ְּדִאְתְדָבַקת ּבְ ּ ים, ּ ּנִ ֵרי ׁשֹוׁשַ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ַנְטָלה ּתְ שיר (ּכְ

ים)השירים ה ּנִ ְפתֹוָתיו ׁשֹוׁשַ ֶנֶסת.  ׂשִ ך ָאְמָרה ּכְ ְוְבִגין ּכָ ָרֵאלּ יקֹות )שם א(,  ִיׂשְ ׁשִ ֵקִני ִמּנְ  ִיּשָׁ
ִּפיהו ים)ועל פיך ישק כל עמי) בראשית מא(כמה דאת אמר (. ּ ּנִ ֹוׁשַ ּשׁ ִליַלת ּבַ ִגין ְדִאְתּכְ ְתֵרי , ּ ּבְ ּבִ

ְפָוון ִדיֵליה ּׂשִ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]177דף [ -ּ

 ] בשנה349יום [סדר הלימוד ליום כד אלול 
י ְיהוָדה ָאַמר ִריך, ִּרּבִ א ּבְ ְקוְדׁשָ ַמִים ִאְקֵריּ ַמִים. ּ הוא ׁשָ ּוְבִגין ְדִאְקֵרי ׁשָ ל ִאיּנון , ּ ּּכָ

ָמא ָדא ׁשְ ִליָלן ּבִ ְּרִקיִעין ְדִאְתּכְ ֲחָדא)'א שבעה אינון דכד מתחברן וכו''ס(, ּ ָרן ּכַ ד ִמְתַחּבְ ,  ּכַ
ַמִים ִריך הוא, ִּאְקרו ׁשָ א ּבְ ָמא ְדקוְדׁשָ ְּוִאְקרו ׁשְ ּ ְבָעה ִאיּנון. יןַּמאן ִאיּנון ְרִקיִע. ְּ   .ּׁשִ

ָמה ְדָתֵניָנן ָחִקים, ָרִקיַע, ִוילֹון, ּּכְ א ְדֵבי . ֲעָרבֹות, ָמכֹון, ָמעֹון, ְּזבול, ׁשְ ְדּתָ ּוְבַאּגַ ּ
ֵניָנן, ַּרב ַהְמנוָנא ָסָבא י ִיְצָחק ָאַמר. ָהִכי ּתָ ַרְייֵתי ְדֵבי ַרב ַהְמנוָנא ָסָבא , ִרּבִ ָּהֵני ּבָ ּ

יִאין, ָהִכי ָווֵניְוַסּגִ ָכל ָהֵני ּגְ ָמה ְדָתֵניָנן. ּ ִאיּנון ּבְ ְמעֹון, ּּכְ י ׁשִ ִאיּנון , ָאַמר ִרּבִ ֵניָנן ּבְ ּּתָ
ַרְייֵתי א)א דלבר''ס(, ּבָ ְתִרין ְדַמְלּכָ ְבִעין ּכִ י ְדָכל ָהֵני ׁשִ ּ ִדְלַגּבֵ ּ ְווָיין ז. ּ ' ָלֳקְבֵליהֹון ׁשַ
ָמָהן, ִליןּּכָֹכַבָיא ְדַרֲהִטין ְוַאְז' ְוז, ְרִקיִעין ׁשְ ָמָהן ּבִ ְווָיין . ְוָקֵרי לֹון ׁשְ ב ְדׁשַ ְּוַאף ַעל ּגַ

ְסֵאי ִדְרִקיִעין ְלהו ּכִ ּּכֻ ּ ְבָעה ּכָֹכַבָיא, ּ ַתאי, ְּדׁשִ ּבְ ה, ַמֲאִדים, ֶצֶדק, ׁשַ , ּכֹוָכב, ּנֹוַגה, ַחּמָ
ִוין ִאֵלין ָלֳקֵביל ִאֵלין. ְלָבָנה ְּוׁשָ ִכּסוָיא ְדִמִלין, ּ ּּבְ ּ יבְלַג. ּ י ִאיּנון ִדְכּתִ ּּבֵ  )ישעיה מז(, ּ

ּכָֹכִבים ַמִים ַהחֹוִזים ּבַ יעוך הֹוְבֵרי ׁשָ ְַיַעְמדו ָנא ְויֹוׁשִ ּ ָיין. ּ ּסְ ְלהו ִמִלין ִמְתּכַ ּּכֻ ְוַאף ַעל , ּּ
ב ְדָלאו אֹוְרֵחי ְדאֹוַרְייָתא ּּגַ ַתר אֹוְרִחין ְדאֹוַרְייָתא ָקא ַאְזֵליָנן. ּ ָמה ִד, ַּוֲאָנן ּבָ יבּּכְ , ְכּתִ

ר ָקָרא ָלֶהן ָאִביו)בראשית כו( מֹות ֲאׁשֶ ּשֵׁ מֹות ּכַ א , ּ ַוִיְקָרא ָלֶהן ׁשֵ ָמה ְדַמִליל קוְדׁשָ ּּכְ ּּ
ִריך הוא ּּבְ ּוַבֲהֵדיה ָאְזֵליָנן, ָאְזֵליָנן, ְ יב, ּ ָמה ִדְכּתִ ְדָרָכיו)דברים כח(, ּּכְ   . ְוָהַלְכּתָ ּבִ

י יֹוֵסי יִטין ִמִל, ָאַמר ִרּבִ ְּפׁשִ י ַחְבַרָייאּ ּין ִאֵלין ְלַגּבֵ הו, ּ מֹוְדָען ִמֵלי ּבְ ּתְ ְּוִאׁשְ ְוַאף , ּ
ָיין ּסְ ב ְדִאְתּכַ ָנן. ַּעל ּגַ י ִחָייא , ָּאַמר ֵליה ְוָהִכי ּתְ י ְיהוָדה ָאַמר ִרּבִ ָמה ְדָאַמר ִרּבִ ּּכְ ּ ּ

ן ַרְייֵתי. ְלַקּמָ יֹומֹוי, ְּוָהִכי אֹוִליְפָנא ֵמִאיּנון ּבָ אְּדָתָנא ּבְ ֹלֹמה ַמְלּכָ ַּקְייָמא ִסיֲהָרא , ּ ִדׁשְ
ְלמוָתא ַאׁשְ ַרְייֵתי, ּּבְ מֹוְדָען ִמֵלי ְדִאיּנון ּבָ ּתְ יִאין ִאׁשְ ּוְבַאְתִרין ַסּגִ ּ ּ.  

ְמעֹון י ׁשִ א ִעָלָאה, ָאַמר ִרּבִ ַצלו ְלַקִדיׁשָ ֲּאִריִמית ְיַדי ּבְ ִליאו ַעל , ּּ ְּדִמִלין ִאֵלין ִאְתּגְ ּּ ּ ּ
ַההו, ְיִדי ִאי, א ָעְלָמאּּבְ ִלּבָ יאו ּבְ ּסִ ָמה ְדִאְתּכְ ּּכְ ִאיּנון ָאְרִחין ְדִאיּנון . ּ ְּוֵלית ֲאָנן ּבְ ּ ּ

ַרְייֵתי   .ּאֹוְרֵחי ְדאֹוַרְייָתא ַנְקִטיָנן, ּבָ
י ְיהוָדה אָנא ָאַמר ִרּבִ א, ּּתָ ָדִוד ַמְלּכָ ָחְכְמָתא ּכְ א , ְַמאן ָלך ַרב ּבְ ֹלֹמה ַמְלּכָ ּוׁשְ

ֵריה ַה, ּּבְ ָבַרְייֵתי ִאֵליןּבְ מֹוַדע ּבְ ּתְ ְתָרא ְדִאׁשְ ּאי ּכִ א ֶצֶדק. ּ ְּוִסיֲהָרא ַקְרֵייה ָדִוד ַמְלּכָ ּ ,
ְּדָהא ִדיֵליה הוא ּ ּ יב, ּ ֲעֵרי ֶצֶדק ָאֹבא ָבם אֹוֶדה ָיה)תהלים קיח(, ִּדְכּתִ ּ ִפְתחו ִלי ׁשַ ּ ֹלֹמה . ּ ׁשְ
א ָהִכי ָנֵמי ִריתְוׁשִ, ְּוִאיהו ִאְתְקֵרי ֶצֶדק, ַמְלּכָ ָבַרְייֵתי ּבְ א ְדִאְתְקֵרי ּבְ ׁשָ ִּאיהו ִאְקֵרי , ּּמְ

ָפט א. ִּמׁשְ ְרֵסי ְיָקָרא ְדַמְלּכָ ְּוִאיּנון ּכֻ יב, ּ ְסֶאך)תהלים פט(, ִּדְכּתִ ָפט ְמכֹון ּכִ ָ ֶצֶדק וִמׁשְ ּ ּ .
א ֲהוֹו ַחד ַדְרּגָ ַּצִדיק ְוֶצֶדק ָהִכי ָנֵמי ּבְ אָנא. ּ ְתִרין אֹוְקמוָה' ז, ּתָ ָעה ִאְקרון, ּּכִ ׁשְ . ּּתִ

ַרְייֵתי ִאיּנון ּבָ ַּוֲאִפילו ּבְ ּ ָעה ֲהוֹו, ּ ׁשְ ְבָעה ְרִקיִעין ִאיּנון ּתִ   .ּׁשִ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגלו, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]178דף [ -ָתא ּבְ

ְמעֹון י ׁשִ ָהֵני ִמִלין, ָאַמר ִרּבִ ַּעד ֵאיָמַתי ִיְקרון ַחְבַרָייא ּבְ ּ א . ּ ַתר קוְדׁשָ ָּהא ֲאָנן ּבָ
ִריך הוא ַאְזֵליָנן ּּבְ ֵלי ַעל ְיָדן ִמָלה ָדא, ַּוֲאָנן ַיְדֵעי ִמִלין, ְ ְּוָהא ִאְתּגְ ֵלי , ּ ַּמה ְדָלא ִאְתּגְ

אן וְלָהְלָאה. ְלַקְדָמֵאי ל ִאיּנון ִמִלין, ִּמּכָ ּּכָ ַרְייֵתי, ּ ְּסִליקו ְלהו ְלִאיּנון , ְּוָכל ִאיּנון ּבָ ּ ּ
ְּדָלא ָעאלו ְוַנְפקו ּ ֲאָלא, ּ ֲאלון. ּוְבֵניהֹון ַאְתָיין ְלׁשָ ּרון ַחְבַרָייאֵייְמ, ְּוַכד ִיׁשְ ַווי ְלָדָרא , ּ

יה ִליק ִמּנֵ ן יֹוָחאי ִאְסּתְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ְּדַרּבִ אן וְלָהְלָאה. ּ א ֲחֵזי ִמּכָ ָּלא ְיֵהא ָדָרא , ֲּאָבל ּתָ
ָדָרא ָדא ֵלי ַעל ַחְבַרָייא, ּּכְ   .ְּוָלא אֹוַרְייָתא ִאְתּגְ
א ֲחֵזי ְצַרִים, ּתָ ְתָרָאה ְדַנְפקו ִמּמִ ָּדָרא ּבַ ּ ָּיְדעו ּכָֹלא, ּ ל ִאיּנון , ּ ֵלי לֹון ּכָ ה ּגַ ְּדָהא ֹמׁשֶ ּּ

ָרא' מ ַמְדּבְ ִנין ַדֲהוֹו ּבְ ָמה ַדֲאֵמיָנא, ּׁשְ י ִיְצָחק. ּּכְ אָנא ָאַמר ִרּבִ ֵלי , ּתָ ה ָלא ּגַ ְּוַאף ֹמׁשֶ
ַההוא יֹוָמא ְדֲהָוה ָסִליק ִמן ָעְלָמא, ָּדא ֶּאָלא ּבְ ּ יב, ּ ן)דברים לא(, ִּדְכּתִ ִרים  ּבֶ  ֵמָאה ְוֶעׂשְ

ָנה ָאֹנִכי ַהיֹום ׁש, ּׁשָ ַההוא יֹוָמא ַמּמָ ל ָדא ָלא ָאַמר, ּּבְ ַּעד ְדָיֲהבו ֵליה , ְּוִעם ּכָ ּ ּ
יב. ְּרׁשוָתא יָרה ַהזֹאת)שם(, ִּדְכּתִ ְתבו ָלֶכם ֶאת ַהּשִׁ ה ּכִ ּ ְוַעּתָ ֵלי. ּ ָלא ָאַמר , ְּוַכד ּגַ

ָרֵאל ַמִיםֶּאָלא ַהֲאִזינ, ַּהֲאִזינו ִיׂשְ   .ּו ַהּשָׁ

  ב''ז ע'' רפדף
י יֹוֵסי יָרה, ָאַמר ִרּבִ ִתיב ֶאת ַהּשִׁ יָרה ִאְקֵרי, ּכְ יָרה ַוַדאי. ְוִכי ׁשִ י ִיְצָחק ׁשִ , ָּאַמר ִרּבִ

א) ב''ז ע''דף רפ(ַמה  רוַח ַהּקֶֹדׁש ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ ָכא ּבְ יָרה ִאְתַמּשְׁ ּׁשִ ּאוף ָהִכי ִמִלין ִאֵלין , ּ ּ ּ
ָכ אִאְתַמּשְׁ רוַח ַהּקֶֹדׁש ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ ּן ּבְ יָרה, ּ ה ׁשִ ך ָאַמר ֹמׁשֶ ְוְבִגין ּכָ ּ.  

א ֲחֵזי ה, ּתָ א ִמָלה, ְּוָקָרא ְלִעָלִאין, ּּכוֵלי ַהאי ָאַמר ֹמׁשֶ יב , ַּעד ָלא ֵייּמָ ִּדְכּתִ
ַמִים ָטר ְוגֹו. ַּהֲאִזינו ַהּשָׁ ּמָ ה. 'ַיֲערֹוף ּכַ ך ָלּמָ ום ּכִ. ְְוָכל ּכַ ם ְיָיִּמּשׁ ַעד . ֶאְקָרא' י ׁשֵ

א ִמָלה ְּדֵייּמָ ְלהו ָעְלִמין, ּ ַּאְרִעיׁש ּכֻ ּ.  
ָרה ַמִים ַוֲאַדּבֵ ה ַהֲאִזינו ַהּשָׁ ֲעָתא ְדָאַמר ֹמׁשֶ ַהִהיא ׁשַ אָנא ּבְ ּּתָ יׁשו ָעְלִמין, ּ . ִּאְתְרּגִ

ה, ָנַפק ָקָלא ְוָאַמר ה ֹמׁשֶ ֵריה ְדַבר ָנׁש. ֲּאַמאי ַאּתְ ַמְרִעיׁש ָעְלָמא ּכָֹלא, ֹמׁשֶ ַּאּתְ ּבְ ּ ,
יׁש ָעְלָמא ְוְבִגיָנך ִאְתְרּגִ ם ְיָי, ָּפַתח ְוָאַמר. ּ י ׁשֵ ָתקו. ֶאְקָרא' ּכִ ּתָ ֲעָתא ִאׁשְ ַהִהיא ׁשַ , ּּבְ

ַּוֲאִציתו ִמלֹוי ּ.  

  )ח''סימן י(השלמה מההשמטות 
ָנן נו ַרּבָ ן יֹוָחאי, ּּתָ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ָחָלה ַרּבִ ׁשֶ ' ְור, ִּחָייא' ְור, ִּפְנָחס' ּיה רָּעאלו ַקּמֵ. ּכְ

הו ִכיב,  ְקָייָמא ְדָעְלָמא)דהוא(ַמאן , ָּאְמרו לֹו. ַּאּבָ י ִדיָנא ִדְלֵעיָלא , ָאַמר לֹון. ׁשָ ָּלא ּבִ ּ
ִדיָנאי ְּדָהא ֲאָנא ֲחָזאי ְדֵלית ֲאָנא ִמְתְייִהיב ְלַמְלָאָכא וְלַדָייָנא ִדְלֵעיָלא, ְמַעְייִנין ּבְ ּ ּ ּ .

אַּדֲאָנ ֵני ָנׁשָ ָאר ּבְ ׁשְ ֶּאָלא ַהאי ִדיָנא ִדיִלי. א ָלאו ּכִ ִריך הוא ַדְייֵניה, ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ְוָלא , ְּ
י ִדיֵניה ּּבִ ְּוַהְיינו ְדָאַמר ָדִוד. ּ ּ יה , ּ ָבעוֵתיה ַקּמֵ ּּבְ ּ ְפֵטִני ֱאֹלִהים ְוִריָבה ִריִבי)תהלים מג(ּ .  ׁשָ

ֹלֹמה ָאַמר ַפט ַעְבדֹו ַלֲע)מלכים א ח(, ְוֵכן ׁשְ ּׂשֹות ִמׁשְ ְלחֹודֹוי, ּ   .ְוָלא ַאֲחָרא, ּהוא ּבִ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]179דף [ -ּ

ִכיב, )תנינן(ְּדָהא ְתָנן  ָהָאָדם ׁשָ ׁשֶ ִדינֹוי, ּכְ ִלין ּבְ ּכְ י ִדיָנא ִדְלֵעיָלא ִמְסּתַ ִאית , ּּבֵ
הֹון ְדָנָטאן ְלַכף ְזכות ִּמּנְ ְּדַאְחְזָיין ְזכוָתא ְדַבר ָנׁש, ּ ּ הֹון ְדָנָטא, ּ , ן ְלַכף חֹוָבהְּוִאית ִמּנְ
ְּדַאְחְזָיין חֹוָבה ְדַבר ָנׁש ֵעי, ְּוָלא ָנִפיק ִאיִניׁש ִמן ִדיָנא. ּ ָמה ְדֲהָוה ּבָ   .ּּכְ

א ִעיָלָאה ֲּאָבל ַמאן ְדָדִאין ֵליה ַמְלּכָ ּ ִליט ַעל ּכֹוָלא, ּ ְּדׁשַ ְוָלא ָיִכיל , ּהוא ַטב, ּ
ַההוא ִדיָנא ר ַטב, ִּאיִניׁש ְלֶמֱהֵוי ּבְ א , ְּדָהא ְתָנן, ַטְעָמאַמאי . ּבַ ְּמִכילֹוי ְדַמְלּכָ

ִדיר, ִּעיָלָאה ְּוהוא ּכוֵליה ַצד ִדְמֵהיָמנוָתא, ָּנֵטי ִלְזכוָתא ּתָ ּ ּ ּ ְבָקא ְלֶחְטִאין , ּ ּוְבָידֹו ְלׁשָ
ִליָחה ְוגו)תהלים קל(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְוחֹוִבין י ִעְמך ַהּסְ   .ְוֹלא ִעם ַאֵחר', ָ ּכִ

יה ְדהוא ּוְבִגין ּכָ ֵעיָנא ַקּמֵ ּך ּבָ ּ ּ ֵבי ְלָעְלָמא , ּ ָיִדין ִדיָנאי)יהא(ְ ֵליַסר ַאּבָ ַוֲאָנא ָאֵעיל ּתְ
ר ֲאָבָהָתא, ְדָאֵתי ְּדָלא ֲאֲעָברו לֹון ּבַ ָיִדי, ּ ע , ְּוָלא ְיֵהא ַמאן ְדִיְמֵחי ּבְ ְּועֹוד ְדָלא ֶאְתּבַ

הֹון   .ְּרׁשוָתא ִמּנְ
ְמעֹון ִמָלה י ׁשִ י ַמְרֵעיה,ָּאַמר ַרּבִ ּ ְוָחמו ּבֵ ן, ּ ּמָ ָווהו. ְּדָלא ֲהָוה ּתַ  ָיִכיל )הוה(ְוָלא , ּּתְ

פוֵמיה הֹון ְלַמָלָלא ּבְ ַּחד ִמּנְ ּ ה ַדֲהָות ֲעֵליהֹון, ּ ִּמְדִחילו ַרּבָ ָסִליק לֹון , ַּעד ַדֲהוֹו ָיְתִבין. ּ
יִאין ֵּריִחין ְדבוְסֵמי ַסּגִ הֹון ִאְתַייׁשַ, ּ ְמעֹון, בְוָכל ַחד ְוַחד ִמּנְ י ׁשִ ַּעד ְדָחמו ְלַרּבִ ַוֲהָוה , ּ

ְּמַמֵלל ִמִלין ר ִמיֵניה, ּ ְמעֹון, ְלָבַתר ִעיָדן. ְּוָלא ֲהָוה ָחָמאן ַאֲחָרן ּבַ י ׁשִ , ָאַמר לֹון ַרּבִ
ֵב. ָלא, ִּפְנָחס' ָּאַמר ֵליה ר. ֲּחִמיּתון ִמיֵדי ָווִהין ַעל ְדָלא ָחֵמיָנא ָלך ּבְ ְֶאָלא ּכוָלָנא ּתְ ּ ּּ י ּ

א ְדֵעֶדן. ְַמְרָעך ְזַמן ַרב ְּוַכד ָחֵמיָנא ָלך ָסֵליק ָלן ֵריִחין ְדבוְסִמין ְדִגְנּתָ ּ ּ ּ ַמְעָנא , ְ ְוׁשָ
ָּקָלך ְמַמֵלל ך, ְ ְְוָלא ְיַדְעָנא ָמאן ְמַמֵלל ִעּמָ ַמְעּתון ִמָלה אֹוֲחָרָנא , ָאַמר לֹון. ּ ְּוָלא ׁשְ ּ
ר ִמִדיִדי יק יֹוִמין,ָאַמר לֹון. ָּאְמרו ָלאו. ּּבַ ּ ֵלית ַאּתון ַחְזָיין ְלֶמחֵמי ְסַבר ַאִפין ְדַעּתִ ּּ.  

ֵּאיָמא ְלכו ִמָלה, ָאַמר לֹון ַווְהָנא ַעל ר, ּ ַּדֲאָנא ָחִמית ֵליה . ְּדָלא ָחָמא, ִּפְנָחס' ּתְ ּ
ַההוא ָעְלָמא ַען ּבְ ִרי, ּּכְ י ֶאְלָעָזר ּבְ א ִמיֵניה ֵמַרּבִ ִד. ְּלַתּתָ ְדרו ּבְ ּוְכַען ׁשָ , ּיִלי ִמְלֵעיָלאּ

ְּוַאְחְזָין ִלי ַאְתָרא ְדַצִדיַקָיא ְלָעְלָמא ְדָאֵתי ּ אי, ּ אי דוְכּתָ ִלּבָ ר ּבְ ְּוָלא ִאְתְייׁשַ ר ִעם , ּ ּבַ
ילֹוִני אי. ֲּאִחָיה ַהּשִׁ ּוָבֵריְרָנא דוְכּתָ ּ ָמִתין , ְוָאֵתיָנא, ּ ַלת ְמָאה ִנׁשְ י ּתְ ַּוֲאתו ִעּמִ

ְּדַצִדיַקָיא הֹון ָאָדם ָהִראׁשֹוןְוֵעיָלא , ּ אי, ִמּנְ ּבָ י, ְּדֲהָוה ָיֵתיב ּגַ ְּוהוא ֲהָוה ְמַמֵלל ִעּמִ ּ .
ֵלי חֹוֵביה ְלָכל ָעְלָמא, ּוָבֵעי ְּדָלא ִיְתּגַ ִגיֵניה. ּּ ר ַההוא ְדָאַמר אֹוַרְייָתא ּבְ ּּבַ ּ י , ּ ּסֵ ְוִאְתּכַ

א ְדֵעֶדן ַההוא ִאיָלָנא ְדִגְנּתָ ּּבְ ּ ּיה ְדָהא ַחְבַרָייא ַוֲאָנא ֲאֵמיָנא ֵל. ּ לו)א כבר''ס(ּ ּ ּגִ ּ.  
ִפיר יַנְייהו ַטב ְוׁשַ ָּאַמר ַההוא ְדִגלו ַחְבַרָייא ּבֵ ּ ּ ּ ֵני ָעְלָמא ָלא, ּּ ָאר ּבְ ַמאי . ֲאָבל ִלׁשְ

ִריך הוא ַעל ְיָקֵריה, ַטְעָמא א ּבְ ְּדָחס קוְדׁשָ ּ ּ ָעא ְלִפְרסוֵמי חֹוֵביה, ְּ ְּוָלא ּבָ ֶּאָלא , ּ
ַההוא ִאי יהּּבְ ָּלָנא ַדֲאִכיל ִמיּנֵ ֵלי ֵליה . ּ ִריך הוא ּגָ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ א)לי(ְּ ָרָזא ְדקוְדּשָׁ ּ ּבְ ּ ,
יַנְייהו, ַלֲחֵביַרָנא ֲהַדְייהו ּבֵ עֹו ִאינון ּבַ ּתָ ְּדָלא ִאׁשְ ּ ּ ּוְלִאינון , ְּוָלא ְלַרָווֵקי ַחְבַרָייא, ּ ּ

ְּדֵייתון ְלָעְלָמא ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגלו, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]180דף [ -ָתא ּבְ

ֵעי  ְּוהוא ִמָלה ְדָלא ּבָ ל ִאיִניׁשּּ יה, ּכָ ום חֹוָבָתא ְדָחב, ְּוָטֵעי ּבֵ ֶּאָלא , ָּלאו ִמּשׁ
ָמא ִעיָלָאה ום ְיָקָרא ִדׁשְ ִּמּשׁ ּ יה, ּ א ָלא ְזִהיִרין ּבֵ ִּדְבֵני ָנׁשָ ִמי )שמות ג(ּוְכִתיב , ּ  ֶזה ׁשְ

ַאל ַמה ְדָלא ְצִריֵכי לֹון. ְלעֹוָלם ְּוַהְיינו ִדְכִתיב. ְּוֵייתֹון ְלִמׁשְ ּ ֶפן ֶיֶהְרסו ֶאל )ת יטשמו(, ּ ּ
ּנו ָרב'  ה)ב''ט ע''ש( אֹותֹו ָעֹון. )מאי ונפל ממנו רב(, ִּלְראֹות ְוָנַפל ִמּמֶ . ָּהַרב נֹוֵפל ְוִנְתַפס ּבְ

ַזְרָנא א )א חברא''ס(ַהאי ַחְבָרָייא , ַהִכי ּגָ ָמא ַקִדיׁשָ ּ ְדאֹוֵרי ׁשְ  )ונתפס(ּהוא ָנִפיל , )לכולא(ּ
ַההוא ח ְייהו, ֹוָבאְּוִאיָתא ּבְ יר ִמּנַ ּנו ָרב, ַּיּתִ ִּדְכִתיב ְוָנַפל ִמּמֶ ָּהַרב נֹוֵפל ְוִנְתַפס , ּ

אֹותֹו ָעֹון   .ּבְ
ֵריה י ֶאְלָעָזר ּבְ יה ַרּבִ ָּקֵריב ְלַגּבֵ א, ָּאַמר ֵליה, ּ א ''ס(ָּאַמר ֵליה . ָמה ֲאָנא ָהָתם, ַאּבָ

ִר)אבל, זמן סגי יהא דלא תתקבר גבאי, זכאה חולקך ברי ַההוא ָעְלָמא ּבְ ר ַהָכא ֲאָבל ּבְ ְדּכַ ּי ְדָלא ּתִ ּ ,
ֵריְרָנא א ִדיִדי ְוִדיָדך ּבָ ְדוְכּתָ ּ ּ ִאין ֲאָנן ִעם ִאינון ַצִדיַקָיא. ּ ַּזּכָ ָחא , ּ ּבְ יִנין ִאינון ְלׁשַ ְּדַזּמִ ּ

ין , ְלָמאֵרי ָעְלָמא ׁשִ ּמְ ּתַ ְּדִאינון ַמְלָאִכין ְדִמׁשְ ּ יה)שמשין(ּ ּ ְדַקּמֵ תהלים (, ּוא ִדְכִתיבֲהָדא ה, ּ

ִרים ֶאת ָפֶניך)קמ בו ְיׁשָ ֶמך ֵיׁשְ ָ ַאך ַצִדיִקים יֹודו ִלׁשְ ָ ְּ ּ ּ ז ''כמו שיבא בדף רפ(: 'תאנא וכו. ּ

  )עד כאן מההשמטות(: )'שורה ח

  האדרא זוטא קדישא
ְלָקא ִמן ָעְלָמא ַוֲהָוה ְמ ָעא ְלִאְסּתַ ְמעֹון ּבָ י ׁשִ ַההוא יֹוָמא ְדִרּבִ אָנא ּבְ ּּתָ ּ ַּסֵדר ִמלֹויּ ּ .

ְמעֹון י ׁשִ ָנׁשו ַחְבַרָיא ְלֵבי ִרּבִ ִּאְתּכְ ָאר . ּ א וׁשְ י ַאּבָ ֵריה ְוִרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ ַּוֲהוו ָקֵמי ִרּבִ ּ ּ
  .ַוֲהָוה ַמְלָיא ֵביָתא. ַּחְבַרָיא

ְמעֹון ַוֲחָמא ְדִאְתְמֵלי ֵביָתא י ׁשִ ְמעֹון ְוָאַמ. ָזִקיף ֵעינֹוי ִרּבִ י ׁשִ ָכה ִרּבִ ִזְמָנא . רּבָ ּבְ
ֵבי ַמְרֵעי ד ֲהֵויָנא ּבְ אי, ַאֲחָרא ּכַ ן ָיִאיר ַקּמָ י ִפְנָחס ּבֶ אי . ֲּהָוה ִרּבִ ְּוַעד ְדָבִריְרָנא דוְכּתָ ּ ּ

א ּתָ אי וֵמַעְלִמין ָלא ִאְתְפָסק. ּאֹוִריכו ִלי ַעד ַהׁשְ ּמָ א ִמּקָ ְבָנא ַאְסַחר ֶאׁשָ ְּוַכד ּתַ ְוָלא . ּ
ר ָנׁש ֶא ָּלא ִבְרׁשוָתאֲהָוה ָעאל ּבַ א ֲחֵמיָנא ְדִאְתְפַסק ְוָהא ִאְתְמֵלי ֵביָתא. ּ ּתָ ְּוַהׁשְ ַעד . ּ

ֵביָתא. ַּדֲהוֹו ַיְתֵבי א ּבְ ְמעֹון ְוָחָמא ַמה ְדָחָמא ְוַאְסַחר ֶאׁשָ י ׁשִ ָּפַתח ֵעינֹוי ִרּבִ ָּנְפקו . ּ
א י ַאּבָ ֵריה ְוִרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ ֲארו ִרּבִ ּתְ ֻּכְלהו ְוִאׁשְ ּ ּ ָראי. ּ ָאר ַחְבַרָיא ָיְתבו ַאּבַ ּוׁשְ ּּ.  
ֵריה י ֶאְלָעָזר ּבְ ְמעֹון ְלִרּבִ י ׁשִ י ִיְצָחק ְדֲאָנא , ָּאַמר ִרּבִ ּפוק ֲחֵזי ִאי ָהָכא ִרּבִ ּ ּ

ָאה חוָלֵקיה. ְּמָעַרְבָנא ֵליה אי ַזּכָ ִּאיָמא ֵליה ִדיַסֵדר ִמלֹוי ְוֵיִתיב ְלַגּבָ ּ ּ ּ ּּ.  
ְמעֹון ְוָיִתי י ׁשִ ּב ְוַחִייך ְוַחֵדיָקם ִרּבִ ְ ָּאַמר ָאן ִאּנון ַחְבַרָיא. ּ י ֶאְלָעָזר ְוָאִעיל . ּ ָקם ִרּבִ

ּלֹון ְוַיְתבו ָקֵמיה ְמעֹון וְמַצֵלי ְצלֹוָתא ַוֲהָוה ַחֵדי ְוָאַמר. ּ י ׁשִ ָּזִקיף ְידֹוי ִרּבִ ִּאּנון ַחְבַרָיא . ּּ ּ
נון ָהָכא ָכחו ְבֵבי ִאָדָרא ִיְזַדּמְ ּתְ ְּדִאׁשְ ּ ּ י ָנ. ּ ֵריה ְוִרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ ֲארו ִרּבִ ּתְ ְּפקו ֻכְלהו ְוִאׁשְ ּ ּ ּּ

י ִחָייא י יֹוֵסי ְוִרּבִ י ְיהוָדה ְוִרּבִ א ְוִרּבִ ַּאּבָ י ִיְצָחק. ּ י . ַּאְדָהִכי ָעאל ִרּבִ ָּאַמר ֵליה ִרּבִ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]181דף [ -ּ

ָה ה ֵחידו ָבֵעי ְלִאּתֹוְסָפא ָלך ּבְ ּמָ ה ֵיאֹות חוָלָקך ּכַ ּמָ ְמעֹון ּכַ ְׁשִ ְּ א . אי יֹוָמאּ י ַאּבָ ָיִתיב ִרּבִ
י ֶאְלָעָזר ָקֵמיה ְתפֹוי ְוִרּבִ ַתר ּכִ   .ּּבָ

א ִדְרעוָתא הוא ְעּתָ א ׁשַ ּתָ ְמעֹון ָהא ַהׁשְ י ׁשִ ָּאַמר ִרּבִ ָלא . ּ ַוֲאָנא ָבֵעיָנא ְלֵמיָעל ּבְ
ּסוָפא ְלָעְלָמא ְדָאֵתי ּּכִ ְלָיאן ַעד ַהׁשְ. ּ ין ְדָלא ּגָ ְּוָהא ִמִלין ַקִדיׁשִ ּ אּ ֵעיָנא ְלַגָלָאה , ּתָ ּּבָ

א ִכיְנּתָ י ׁשְ ַלְקָנא ֵמָעְלָמא, ַקּמֵ ְגִריעוָתא ִאְסּתָ ְּדָלא ֵייְמרון ְדָהא ּבִ ּ ּ ַען ְטִמיִרן . ּ ְוַעד ּכְ
ִאי ִלּבָ הו ְלָעְלָמא ְדָאֵתי, ֲהוֹו ּבְ ְּלֵמיַעל ּבְ ְּוַכך ַאְסַדְרָנא ְלכו. ּ ּ א ִיְכּתֹוב, ְ י ַאּבָ י , ִרּבִ ְוִרּבִ

ִרי ִיְלֵעיֶאְל ְייהו, ָעָזר ּבְ ִלּבַ ַאר ַחְבַרָייא ְיַרֲחׁשון ּבְ ּוׁשְ ּ ְתפֹוי. ּּ ַתר ּכַ א ִמּבָ י ַאּבָ . ָקם ִרּבִ
יה ֵריה ַקּמֵ י ֶאְלָעָזר ּבְ ְּוָיִתיב ִרּבִ ִרי, ּ ָּאַמר ֵליה קום ּבְ ַההוא ֲאָתר, ּ ְּדָהא ַאֲחָרא ְיִתיב ּבְ ּ ,

י ֶאְלָעָזר   .ָקם ִרּבִ
ְמעֹוןִּאְתֲעָטף ִרּבִ ל )תהלים קטו(, ָּפַתח ְוָאַמר. ְוָיִתיב, י ׁשִ ִתים ְיַהְללו ָיה ְוֹלא ּכָ ּ ֹלא ַהּמֵ ּ
ִתים ְיַהְללו ָיה. ּיֹוְרֵדי דוָמה ֹּלא ַהּמֵ ָּהִכי הוא ַוַדאי, ּ ִּאיּנון ְדִאְקרון ֵמִתים, ּ ּ ְּדָהא , ּ

ִריך הוא ַחי ִאְקֵרי א ּבְ ּקוְדׁשָ ין ִאיּנ, ְּ אֵרי ּבֵ ּון ְדִאְקרון ַחִייםְּוהוא ׁשָ ּ ּ ְּוָלא ִעם ִאיּנון , ּ
ְּדִאְקרון ֵמִתים ִתיב. ּ ְּוסֹוֵפיה ִדְקָרא ּכְ ל יֹוְרֵדי דוָמה, ּ ין , ְּוֹלא ּכָ ְּוָכל ִאיּנון ְדַנְחּתִ ּ

ֲארון, ְּלדוָמה ּתַ ם ִיׁשְ ֵגיִהּנָ אֵני ִאיּנון ְדִאְקרון ַחִיים. ּּבַ ּׁשָ ּ ּ ִריך הו, ּ א ּבְ ְּדָהא קוְדׁשָ ּ ֵעי ְּ א ּבָ
יָקֵריהֹון   .ּבִ

  א''ח ע'' רפדף
ְמעֹון י ׁשִ ֲעָתא , ָאַמר ִרּבִ ְנָיא ׁשַ ָמה ׁשַ ָּדא ֵמִאָדָרא) א''ח ע''דף רפ(ּכַ ִּדְבִאָדָרא ִאְזְדַמן . ּ ּ ּ

ִריך הוא וְרִתיכֹוי א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ א. ְּ ּתָ ִריך הוא ֵהיִכי , ְוַהׁשְ א ּבְ ָּהא קוְדׁשָ ְוָאֵתי ִעם , )הכא(ְּ
א ְדֵעֶדןִּאיּנו ְנּתָ ּן ַצִדיַקָייא ִדְבּגִ ּ ִאָדָרא, ּּ ַּמה ְדָלא ִאְעָרעו ּבְ ּ ֵעי . ּ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְּ

יר ִמיָקָרא ִדיֵליה יָקֵריהֹון ְדַצִדיַקָייא ַיּתִ ּּבִ ּ ּ יָרְבָעם, ּּ יב ּבִ ָמה ִדְכּתִ ְּדֲהָוה ְמַקֵטר וַמְפַלח , ּּכְ ּ
א ּבְ, ְלֲעבֹוָדה ָזָרה ִּריך הוא אֹוִריך ֵליהְּוקוְדׁשָ ְּ יט ְיֵדיה ָלֳקְבֵלי ְדִעדֹו . ְ ְּוֵכיָון ְדאֹוׁשִ ּ ּ ּ

ׁש ְיֵדיה, ְנִביָאה יב, ִּאְתְייּבַ יַבׁש ָידֹו ְוגֹו)מלכים א יג(, ִּדְכּתִ ְּוַעל ְדָפַלח ְלֲעבֹוָדה ָזָרה . ' ַוּתִ
ִתיב יט ְיֵדיה ְלִעדֹו ְנִביָאה, ָלא ּכְ ֶּאָלא ַעל ְדאֹוׁשִ ּ ּ ֵעי ְו. ּ ִריך הוא ּבָ א ּבְ א קוְדׁשָ ּתָ ַּהׁשְ ְּ

יָקָרא ִדיָלן יה, ּּבִ ְּוֻכְלהו ָאָתאן ִעּמֵ ּ ּ.  
ִעיְטִרין' ְּוַסֲחָרֵניה ע, ָּהא ַרב ַהְמנוָנא ָסָבא ָהָכא, ָאַמר ִליָפן ּבְ ְמַנֲהִרין , ַּצִדיֵקי ּגְ

א יָקא ַקִדיׁשָ ל ַחד ְוַחד ִמִזיֲהָרא ְדִזיָוא ְדַעּתִ ּּכָ ּ ּ ְּוהוא ָאֵתי . ּיָמא ְדָכל ְסִתיִמיןְסִת, ּ
ֶחְדָווָתא ַמע ּבְ ִּאֵלין ִמִלין ַדֲאָנא ֵאיָמא, ְלִמׁשְ ּ י ִפְנָחס , ָאַמר, ַּעד ְדֲהָוה ָיִתיב. ּ ָּהא ִרּבִ

ן ָיִאיר ָהָכא יה, ּבֶ ַּאְתִקינו דוְכּתֵ ּ ּ ן, ּ ּמָ ִּאְזַדֲעָזעו ַחְבַרָייא ַדֲהוֹו ּתַ ּ י, ּ ׁשִ ְּוָקמו ְוָיְתבו ּבְ ּפוֵלי ּ ּ
יָתא א. ּבֵ י ַאּבָ י ֶאְלָעָזר ְוִרּבִ יה , ְוִרּבִ ֲארו ַקּמֵ ּתָ ִּאׁשְ ְמעֹון)א עמיה''נ(ּ י ׁשִ י . ּ ְדַרּבִ ָאַמר ִרּבִ

ְמעֹון ַכְחָנא ְדָכל ַחְבַרָייא ֲהוֹו ַאְמֵרי, ׁשִ ּתֵ ִאָדָרא ִאׁשְ ּּבְ הֹון, ּ א ֵאיָמא . ַוֲאָנא ִעּמְ ּתָ ַהׁשְ
ְלחֹוָדאי ּהו ַצְייִתין ְלִמלוִליְּוֻכְל, ֲאָנא ּבִ ִאין, ּּ ָאה חוָלִקי יֹוָמא ֵדין. ִּעָלִאין ְוַתּתָ ַּזּכָ ּ.  
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ְמעֹון ְוָאַמר י ׁשִ ׁשוָקתֹו)שיר השירים ז(, ָּפַתח ִרּבִ ל יֹוִמין . ּ ֲאִני ְלדֹוִדי ְוָעַלי ּתְ ּכָ
ַהאי ָעְלָמא ְּדִאְתְקַטְרָנא ּבְ יה ּבְ, ּ ַחד ְקִטיָרא ִאְתְקַטְרָנא ּבֵ ּּבְ ִריך הואּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּוְבִגין , ְּ
ׁשוָקתֹו א ְוָעַלי ּתְ ּתָ ך ַהׁשְ ּּכָ א ִדיֵליה. ְ ְּדהוא ְוָכל ִסיָעָתא ַקִדיׁשָ ּ ּ ּ ֶחְדָוה, ּ ַמע ּבְ , ָּאתו ְלִמׁשְ

א, ִּמִלין ְסִתיִמין יָקא ַקִדיׁשָ ָבָחא ְדַעּתִ ּוׁשְ ּ ָּפִריׁש ְוִאְתְפַרׁש , ְּסִתיָמא ְדָכל ְסִתיִמין, ּ ּ
יה ִמְתְדַבק, ְּוָלא ָפִריׁש, ָּלאִמּכֹ ְּדָהא ּכָֹלא ּבֵ ּ ֹכָלא הוא ּכָֹלא, ּּ ְּוהוא ִמְתְדַבק ּבְ ּּ ּ ּ.  

יִקין יָקא ְדָכל ַעּתִ ַקן, ְּסִתיָמא ְדָכל ְסִתיִמין, ַּעּתִ ַקן ְוָלא ִאְתּתְ ַקן. ִאְתּתְ ִגין , ִאְתּתְ ּבְ
ְּלַקְייָמא ּכָֹלא ַקן. ּ ִגין ְדָל, ְוָלא ִאְתּתְ ִכיַחּּבְ   .א ׁשְ

ַקן ד ִאְתּתְ יה, ְנהֹוִרין' ַּאִפיק ט, ּכַ ְּדַלֲהִטין ִמּנֵ ּקונֹוי, ּ יה. ִּמּתִ ְּוִאיּנון ְנהֹוִרין ִמּנֵ ּ ,
ִטין ְלָכל ִעיָבר, ִּמְתַנֲהִרין וִמְתַלֲהִטין ְּוָאְזִלין וִמְתַפׁשְ ִטין . ּ בוִציָנא ְדִאְתַפּשְׁ ּּכְ ּ  )דמתפשטין(ּ

יה ְנהֹוִרין ְלָכ ִטין. ל ִעיָברִּמּנֵ ְּוִאיּנון ְנהֹוִרין ְדִמְתַפּשְׁ ּ ד ִיְקְרבון ְלִמְנַדע לֹון, ּ ּּכַ ָלא , ּ
ְלחֹודֹוי ִכיַח ֶאָלא ּבוִציָנא ּבִ ּׁשְ א. ּ יָקא ַקִדיׁשָ ך הוא ַעּתִ ּּכַ ּ ּ ּבוִציָנא ִעָלָאה)הוא(, ְ ְסִתיָמא , ּ

ר ִאיּנון ְנהֹוִרין ְד. ְּדָכל ְסִתיִמין ִכיַח ּבַ ְּוָלא ׁשְ ָטןּ ְלָיין, ִּמְתָפּשְׁ ְּדִמְתּגַ ְּוִאיּנון . ּוְטִמיָרן, ּ
א ָמא ַקִדיׁשָ ִּאְקרון ׁשְ ך ּכָֹלא ַחד. ּ ּוְבִגין ּכָ ְ ּ.  

ִסְפֵרי ַקְדָמֵאי ּוַמה ְדַאְמֵרי ַחְבָרָנא ּבְ ִריאו, ּ ין ְדִאְתּבְ ְּדִאיּנון ַדְרּגִ ּ ּ ּ א , ּ יָקא ַקִדיׁשָ ְּוַעּתִ
הו ֵלי ּבְ ָכל ַח, ִּאְתּגְ א. ד ְוַחדּבְ יָקא ַקִדיׁשָ ּקוִנין ְדַעּתִ ום ְדִאיּנון ּתִ ִּמּשׁ ּ ּ ּ ּ א . ּ ּתָ ָלאו ַהׁשְ

א ִאָדָרא ַקִדיׁשָ ִּעיָדָנא ְלָהֵני ִמִלין ְדָהא ֲאֵמיָנא לֹון ּבְ ּ ּ , ַּוֲחֵמיָנא ַמה ְדָלא ְיַדְעָנא ָהִכי. ּ
ִאי ִמָלה ִלּבָ ים ּבְ א ַאְסּתִ ּתָ א ֲאָנא. ְּוַעד ַהׁשְ ּתָ א ְוַהּשְׁ י ַמְלּכָ ְלחֹוָדאי ַאְסִהיְדָנא ַקּמֵ  ּבִ

א ַמע ִמִלין ִאֵלין, ַּקִדיׁשָ ֵאי ְקׁשֹוט ְדָאתו ְלִמׁשְ ְּוָכל ָהֵני ַזּכָ ּ ּ ּ.  
א ִחָווָרא א ְדֵריׁשָ ְלּתָ ּּגוְלּגַ ּ ירוָתא ְוִסיוָמא, ּ יה ׁשִ ָּלאו ּבֵ ּ ּקוְלְטָרא ְדִקְטפֹוי. ּּ ט , ּ ִּאְתְפּשָׁ

יה, ְוִאְתְנִהיר ּוִמּנֵ ּ ַיְרתון ַצִדיַקָייא דּ ּ ְּמָאה ָעְלִמין ְדִכּסוִפין ְלָעְלָמא ְדָאֵתי' ּ ּ ֵמַהאי . ּ
ּקוְלְטָרא ְדִקְטָפא א ִחָווָרא, ּ ְלּתָ ְּדִהיא ּגוְלּגַ ּ ל יֹוָמא, ּ ְּלַההוא ְזֵעיר , ָּנִטיף ַטָלא ּכָ

ַמִים, ַּאְנִפין ּוֵביה ְזִמיִנין ֵמיַתָייא ַל, ַּלֲאָתר ְדִאְתְקֵרי ׁשָ ּ ֲּאַחָייא ְלִזְמָנא ְדָאֵתיּ יב. ּ , ִּדְכּתִ
ַמִים)בראשית כז( ן ְלך ָהֱאֹלִהים ִמַטל ַהּשָׁ ּ ְוִיּתֶ יה. ָ ְּוִאְתַמְלָייא ֵריׁשֵ ּוֵמַההוא ְזֵעיר ַאִפין, ּ ּ ּ ,

פוִחין ָּנִטיף ַלֲחַקל ּתַ פוִחין. ּ ְּוָכל ֲחַקל ּתַ ְּנִהיִרין ֵמַההוא ַטָלא, ּ ּ.  
יָקא ַקִדיׁשָ א , ְּוָחְכְמָתא ִעָלָאה ְסִתיָמָאה. א ָטִמיר ְוָגִניזַּהאי ַעּתִ ְלּתָ ַההוא ּגוְלּגַ ּּבְ ּ

ַכח ּתְ יָקא, ִמׁשְ ַהאי ַעּתִ ְלחֹודֹוי, ַּוַדאי ּבְ א ּבִ ְלָייא ֶאָלא ֵריׁשָ ִגין ְדִאיהו , ָּלא ִאְתּגַ ּּבְ ּ
א א ְלָכל ֵריׁשָ א, ָּחְכְמָתא ִעָלָאה. ֵריׁשָ יה ָס, ְּדִאיִהי ֵריׁשָ . ְּוִאְקֵרי מֹוָחא ִעָלָאה, ִתיםּּבֵ

ִקיט. מֹוָחא ְסִתיָמא ִכיך ְוׁשָ ְמֹוָחא ְדׁשָ ְּוֵלית ְדֵיַדע ֵליה. ּ ר ִאיהו, ּ   .ּּבַ

  ב''ח ע'' רפדף
ין ִאְתַגְלָפן ַלת ֵריׁשִ ְּלֵעיָלא ִמן ָדא, ְוָדא. ְּלגֹו ִמן ָדא, ָּדא, ּּתְ א ֲחָדא. ּ , ֵריׁשָ

ָייאְּדִאְתּכַ, ָחְכְמָתא ְסִתיָמָאה ָחא, ּסְ א ְלָכל , ְּוָחְכְמָתא ָדא ְסִתיָמָאה. ְּוָלאו ִמְתַפּתְ ֵריׁשָ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]183דף [ -ּ

יה)רישי( ַאר ָחְכמֹות, ּ ֵריׁשֵ א ִעָלָאה)א''ז ע''בראשית קמ(. ִּדׁשְ א, ּ ֵריׁשָ יָקא ַקִדיׁשָ , ַּעּתִ
א. ְּסִתיָמא ְדָכל ְסִתיִמין א ְדָכל ֵריׁשָ א ְדָלאו ֵר) ב''ח ע''דף רפ(, ֵּריׁשָ אֵּריׁשָ , ְוֹלא ָיַדע. יׁשָ

א ָדא, ְוָלא ִאְתְיַדע ֵריׁשָ ַּמה ַדֲהֵוי ּבְ ְּדָלא ִאְתְדַבק , ּ ָחְכְמָתא)לא(ּ סוְכְלָתנו,  ּבְ ְּוָלא ּבְ ּ .
ַרח ְלך ֶאל ְמקֹוֶמך)במדבר כד(, ְוַעל ַהאי ִאְקֵרי ָ ּבְ   .ּ ְוַהַחיֹות ָרצֹוא ָוׁשֹוב)יחזקאל א(. ָ
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 ] בשנה350ם יו[סדר הלימוד ליום כה אלול 
א ִאְקֵרי ַאִין יָקא ַקִדיׁשָ ך ַעּתִ ּוְבִגין ּכַ ְלָייא ַאִין. ְּ ְּדֵביה ּתַ ְעֵרי. ּ ְוָכל , ְּוָכל ִאיּנון ׂשַ

ִעיִעין)תליין(. ִמּמֹוָחא ְסִתיָמָאה ָנְפִקין, ִּאיּנון ִניִמין ּ ְוֻכְלהו ׁשְ ּקוָלא)א יתבין''ס(, ּ ׁשִ ְוָלא . ּ ּבְ
  .ִאְתֲחֵזי ְקָדָלא

ָּלא הואּכֹ ַחד ֲהֵוי, ּ א ּבְ יָקא ַקִדיׁשָ ִגין ְדַהאי ַעּתִ ּּבְ ֵחידו. ּ ּּכָֹלא ּבְ ְנָיא ֵמַרֲחֵמי , ּ ְוָלא ׁשַ
ַכח. ְלָעְלִמין ּתְ ר ְמִכיָלן ְדַרֲחִמין ִאׁשְ ְתַלת ֲעׂשַ ִגין ְדַהאי ָחְכְמָתא ְסִתיָמָאה ְדֵביה. ּּבִ ּּבְ ּ ּ ,

ע ַא ַלת ִזְמִנין ְלַאְרּבַ עִּמְתְפַרׁש ּתְ יָקא. ְרּבַ ִליל לֹון, ְּוהוא ַעּתִ ִליט , ּכָ   .ּ ַעל ּכָֹלא)לון(ְוׁשָ
ְעֵרי ְדַנְפֵקי ִמּמֹוָחא ַפְלּגוָתא ְדׂשַ ַּחד ָאְרָחא ְדָנִהיר ּבְ ּ ּ יה , ּ ּהוא ָאְרָחא ִדְנִהיִרין ּבֵ ּ ּ

ַּצִדיַקָייא ְלָעְלָמא ְדָאֵתי יב , ּּ אֹור נֹו)משלי ד(ִּדְכּתִ ְּוַעל ָדא . 'ַּגה ְוגֹוּ ְוֹאַרח ַצִדיִקים ּכְ
ִתיב ג ַעל ְיָי)ישעיה נח(, ּכְ ְתַעּנַ ַאר ָאְרִחין. ' ָאז ּתִ ל ׁשְ ְלָיין , ּוֵמַהאי ָאְרָחא ִמְתַנֲהִרין ּכָ ְּדּתַ

ְזֵעיר ַאְנִפין   .ּּבִ
יָקא ָסָבא ְדָסִבין ְתָרא ִעָלָאה, ַּהאי ַעּתִ ל ִעְטִרי. ְּלֵעיָלא, ּּכִ יה ּכָ ְּדִמְתַעְטִרין ּבֵ ּ , ןּ

יה ִמְתַלֲהִטין . ִמְתַנֲהִרין, ְוִכְתִרין ַאר ּבֹוִציִנין ִמּנֵ ּהוא ּבוִציָנא , ְּוהוא. )ומתנהרן(ְּוָכל ׁשְ ּ
  )ב''ב ע''רצ( )וכל שאר בוצינין מניה מתלהטין ומתנהרין(. ְּטִמיָרא ְדָלא ִאְתְיַדע, ִּעָלָאה

ין ְתַלת ֵריׁשִ ַכח ּבִ ּתְ יָקא ִאׁשְ אּוְכִליָל, ַהאי ַעּתִ ַחד ֵריׁשָ א )א והוא''נ(ְּוַההוא . ן ּבְ  ֵריׁשָ
ְּלֵעיָלא ְלֵעיָלא, ִּעָלָאה ְתַלת. ּ ים ּבִ א ִאְתְרׁשִ יָקא ַקִדיׁשָ ּוְבִגין ְדַעּתִ ּ ַאר , ּ ל ׁשְ ּאוף ָהִכי ּכָ

יה ּּבוִציִנין ְדַנֲהִרין ִמּנֵ ּ ְתַלת, ּ ִליָלן ּבִ ְתֵרין, עֹוד. ּכְ ים ּבִ יָקא ִאְתְרׁשִ ָלָל. ַעּתִ יָקא ּכְ ּא ְדַעּתִ
ְתֵרין ְתָרא ִעָלָאה ְדָכל ִעָלִאין. ּבִ ּהוא ּכִ ּּ י, ּ א ְדָכל ֵריׁשֵ ְּוַההוא ַדֲהֵוי ְלֵעיָלא ִמן . ֵּריׁשָ ּ ּ

ַאר ּבוִציִנין. ְּדָלא ִאְתְיַדע, ָּדא ל ׁשְ ך ּכָ ּּכַ ְתֵרין, ְ א . ְסִתיִמין ּבִ יָקא ַקִדיׁשָ ּעֹוד ַעּתִ
ַחד ים ּבְ ים ְוַאְסּתִ ְּוֹכָלא הוא ַחד, ּ ְוהוא ַחד,ִאְתְרׁשִ ַאר ּבוִציִנין. ּ ל ׁשְ ך ּכָ ּּכַ ין, ְ , ִּמְתַקְדׁשִ

ִרין ַחד, ִמְתַקּשְׁ ּוִמְתַהְדִרין ּבְ   .ְּוִאיּנון ַחד, ּ
א יָקא ַקִדיׁשָ ַעּתִ ֵלי ּבְ ִּמְצָחא ְדִאְתּגְ א ִעָלָאה ָדא ָסִתים , ָרצֹון ִאְקֵרי, ּ ְּדָהא ֵריׁשָ ּּ

ִסיָמאְּדָלא ִאְת, ְּלֵעיָלא יט ַחד טוְרָנא ּבְ ְּיַדע ָפׁשִ ִמְצָחא, ָיָאה, ּ ִליל ּבְ ּוְבִגין . ְּדִאְתּכְ
ְּדִאיהו  ִמְצָחא, ּ ַרֲעָוא ְדָכל ַרֲעִוין)א דההוא''נ(ּ ַקן ּבְ בוִסיָטא , ִאְתּתְ ְלָייא ּבְ א אתגליף ''ס(ְּוִאְתּגַ

  .ַהאי ִמְצָחא ִאְקֵרי ָרצֹון, )בפסיטא
ֻכְלהו ָעְלִמין, ְלָייאְּוַכד ָרצֹון ָדא ִאְתּגַ ַכח ּבְ ּתְ ַּרֲעָוא ְדַרֲעִוין ִאׁשְ ְוָכל ְצלֹוִתין , ּּ

ִלין א ִמְתַקּבְ ּתָ ּוִמְתַנֲהִרין ַאְנפֹוי ִדְזֵעיר ַאְנִפין, ִּדְלּתַ ּּ ַכח, ּ ּתְ ַרֲחֵמי ִאׁשְ ְוָכל , ְּוֹכָלא ּבְ
ְפָיין ָרן ְוִאְתּכַ   .ִּדיִנין ִאְתַטּמְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]185דף [ -ּ

ֲעָתא ׁשַ ָתא ּבְ ּבְ ׁשַ ּ ִדְצלֹוָתא ְדִמְנָחהּבְ ְּדהוא ִעיָדן ְדָכל ִדיִנין ִמְתָעִרין, ּ ּ ּ ּ ְלָייא , ּ ִאְתּגַ
ל ִדיִנין, ַהאי ִמְצָחא ְפָיין ּכָ ֻכְלהו ָעְלִמין, ְּוִאְתּכַ ָכחו ַרֲחִמין ּבְ ּתְ ְּוִאׁשְ ַכח . ּּ ּתְ ך ִאׁשְ ְוְבִגין ּכָ ּ

ָלא ִדיָנא ת ּבְ ּבָ א, ּׁשַ ַקע . ָּלא ְלֵעיָלא ְוָלא ְלַתּתָ ּתְ ם ִאׁשְ א ְדֵגיִהּנָ ַּוֲאִפילו ֶאּשָׁ ּ א ''ס(ּ

ַאְתֵריה)אשתכך ְּוַנְייִחין ַחָייַבָיא, ּ ּבְ ָתא. ּ ּבְ ׁשַ ְמָתא ְדֵחדו ּבְ ְּוַעל ָדא ִאּתֹוַסף ִנׁשְ ּ ּ.  
ָתא ּבְ ְתַלת ְסעוָדֵתי ְדׁשַ ר ָנׁש ְלֶמְחֵדי ּבִ ּוָבֵעי ּבַ ּ ּ ל ְמֵהיְמנוָתא, ּ ְּדָהא ּכָ ָלָל, ּ א ְוָכל ּכְ

ִּדְמֵהיְמנוָתא ַכח, ּ ּתְ יה ִאׁשְ ר ָנׁש ְלַסְדָרא ָפתֹוָרא, ּּבֵ ּוָבֵעי ּבַ ּ ַלת ְסעוָדֵתי , ּ ּוְלֵמיַכל ּתְ ּ
ִּדְמֵהיְמנוָתא הו, ּ ּוְלֵמחֵדי ּבְ ּ.  

ְמעֹון י ׁשִ ַּאְסַהְדָנא ָעַלי ְלָכל ִאֵלין ְדָהָכא, ָאַמר ִרּבִ ִטיְלָנא , ּ ְּדָהא ִמן יֹוָמאי ָלא ּבָ
ָתא, ְּסעוָדֵתי' ִּאֵלין ג ּבְ ׁשַ יֹוֵמי . ּוְבִגיֵניהֹון ָלא ִאְצְטִריְכָנא ְלַתֲעִניָתא ּבְ ַּוֲאִפילו ּבְ ּ

ָתא, ַאֲחִריֵני ָלא ִאְצְטִריְכָנא ּבְ ׁשַ ן ּבְ ּכֵ ל ׁשֶ הו. ּכָ ְּדַמאן ְדָזֵכי ּבְ ּ ָּזֵכי ִלְמֵהיְמנוָתא , ּ
ֵליָמָתא ְּסעוָדָתא ְדַמְטרֹוִניָתא, ַחד. ׁשְ א, ְוַחד. ּ א ַקִדיׁשָ ְּסעוָדָתא ְדַמְלּכָ ּ , ְוַחד. ּ

א יָקא ַקִדיׁשָ ְּסעוָדָתא ְדַעּתִ ּ הו ְלִאֵלין. ְּסִתיָמא ְדָכל ְסִתיִמין, ּ י ּבְ ּוְבַההוא ָעְלָמא ִיְזּכֵ ּ ּ ּ .
ד ִאְתַגְלָייא ֵליהֹון, ַהאי ָרצֹון ּכַ וְלׁשְ ְפָיין ִמּשׁ ל ִדיִנין ִאְתּכַ ּּכָ ּ.  
יָקא ַק ּקוָנא ְדַעּתִ ּּתִ ִתּקוָנא ַחדּ ַקן ּבְ א ִאְתּתְ ִּדיׁשָ ּקוִנין, ּ ָלָלא ְדָכל ּתִ ּּכְ ְוִהיא ָחְכָמה . ּ

ָאר. ְסִתיָמָאה, ִּעָלָאה ָלָלא ְדָכל ׁשְ ְּוהוא מֹוָחא . ְּוַהאי ִאְקֵרי ֵעֶדן ִעָלָאה ְסִתיָמא, ּּכְ
א יָקא ַקִדיׁשָ ְּדַעּתִ ט ְלָכל ִעיָבר. ּ יה, ְּוַהאי מֹוָחא ִאְתְפׁשַ ט ֵעֶדן ַאֲחָראִּמּנֵ . ּ ִאְתְפׁשַ

ַלף   .ּוֵמַהאי ֵעֶדן ִאְתּגְ

  א''ט ע'' רפדף
יָקא ְדָלא ִאְתְיַדע) א''ט ע''דף רפ(ְּוַההוא  א ְדַעּתִ א ְסִתיָמא ִדְבֵריׁשָ ֵּריׁשָ ּ יט ַחד , ּ ד ָפׁשִ ּּכַ

ן ְלִאְתַנֲהָרא, )א גוונא''ס(ּטוְרָנא  ּקָ ַהאי מֹוָחא , ְּדֲהָוה ִמְתּתַ ַטׁש ּבְ ַלף, )א מצחא''נ(ּבָ , ְוִאְתּגְ
ה ְנִהיִרין ַכּמָ בֹוִסיָטא ָדא, ְוִאְתְנִהיר ּבְ ים ּכְ ְּוַאִפיק ְוַאְרׁשִ ַהאי ִמְצָחא, ּ יה . ּבְ ים ּבֵ ְּוִאְתְרׁשִ

ִדיְקָנא. ְּדִאְקֵרי ָרצֹון, ַחד ְנהֹוָרא א ּבְ ט ְלַתּתָ ַּעד ַההוא ֲאָתר , ְּוַהאי ָרצֹון ִאְתְפׁשַ
ָבא ּבְ ד . ְּוָדא ִאיהו נֹוֵצר ֶחֶסד. ְּוִאְקֵרי ֶחֶסד ִעָלָאה, ִדיְקָנאְּדִמְתַיּשְׁ ּוְבַהאי ָרצֹון ּכַ

ְלָייא ְפָיין, ִאְתּגַ ִלין ָמאֵרי ְדִדיָנא וִמְתּכַ ּכְ ִּמְסּתַ ּ.  
א יָקא ַקִדיׁשָ א ְדַעּתִ ֵּעינֹוי ְדֵריׁשָ ּ ִקיָלן, ּ ַחד ׁשְ ֵרין ּבְ ִדיָרא. ּתְ ִחין ּתָ ּגְ . יםְוָלא ָנִא, ְּדַאׁשְ

יב ָרֵאל)תהלים קכא(, ִּדְכּתִ ן ׁשֹוֵמר ִיׂשְ א, ּ ֹלא ָינום ְוֹלא ִייׁשָ ָרֵאל ַקִדיׁשָ ך ָלא , ִּיׂשְ ִגין ּכַ ְּבְ

ִביִנין ַעל ֵעיָנא סוָתא, ִּאית ֵליה ּגְ   .ְּוָלא ּכְ
ְתַלת ִחָווִרין ְדֵעיָלא  ִליף ְוָנִהר ּבִ ַּההוא מֹוָחא ִאְתּגְ ּ ִחָווָרא , )א דעינא''נ(ּ ֲחָדא ּּבְ

ְחָיין ַעְיִנין ִדְזֵעיר ַאְנִפין ִּמְסּתַ יב, ּ ָחָלב)שיר השירים ה(, ִּדְכּתִ ְּדהוא .  רֹוֲחצֹות ּבֶ  )א בההוא''נ(ּ
ַאר ּבֹוִציִנין. ִּחָווָרא ַקְדָמָאה ְחָיין ְוַנֲהִרין ִלׁשְ ַאר ִחָווִרין ִאְסּתַ ּוׁשְ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגלו, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]186דף [ -ָתא ּבְ

חוְּנִביָעא ְד, ּמֹוָחא ִאְקֵרי ְנִביָעא ְדִבְרָכָתא ּכָ ּתְ יה ִאׁשְ ְרָכאן ִמּנֵ ָּכל ּבִ ּוְבִגין ְדַהאי . ּ ּ
ג ִּחָווִרין ְדֵעיָנא' מֹוָחא ָלִהיט ּבְ ְרָכָתא, ּ יה ּבִ ָלא ּבֵ ֵעיָנא ּתָ יב, ּּבְ  טֹוב ַעִין )משלי כב(, ִּדְכּתִ

ְהוא ְיבֹוָרך ְלָיין ִחָוורו ְדֵעיָנא, ּ מֹוָחא ּתַ ְּדָהא ּבְ ּ ּ ּגַ. ּ ד ַאׁשְ ְזֵעיר ַאְנִפיןַהאי ֵעיָנא ּכַ , ּח ּבִ
ֵחדו)א אתנהרן אנפין כלהו בחדו''ס( )עלמין( ְלהו ּבְ ּ ַאְנַהָרן ּכֻ ּ ּהוא ּכָֹלא ְיִמיָנא, ֵּעיָנא ָדא. ּ ֵלית , ּ

ָמאָלא יה ׂשְ א. ּּבֵ ָמאָלא, ַּעְייִנין ְדַתּתָ ֵרי, ְּיִמיָנא וׂשְ ְווִנין, ּתְ ְתֵרי ּגַ   .ּבִ
ְצִניעוָתא ְדִסְפָרא אֹוִליְפ ּּבִ ָאה' י, ִּעָלָאה' ְּדָהא י, ָנאּ ּתָ ָאה' ה, ִּעָלָאה' ה. ּתַ ּתָ ' ו. ּתַ

ָאה' ו, ִּעָלָאה ּתָ ל ִאֵלין ִעָלִאין. ּתַ ּּכָ ְלָיין, ּ יָקא ּתַ ַעּתִ ִאין. ּבְ ּתָ ְזֵעיר ַאְנִפין ִאיּנון, ּתַ ּּבִ ּ .
ְלָיין ׁש, ָלאו ּתַ ֶּאָלא ִאיּנון ַמּמָ ְלָי. ּ א ּתַ יָקא ַקִדיׁשָ ּוְבַעּתִ יָקא . יןּ ָמא ְדַעּתִ ְּדָהא ׁשְ ּ

ְסָייא ִמּכָֹלא ַכח, ִּאְתּכַ ּתְ יָקא. ְוָלא ִאׁשְ ַעּתִ ֲּאָבל ִאֵלין ַאְתָוון ְדַתְלָיין ּבְ ִגין ְדִיְתַקְיימון . ּ ּּבְ ּּ
א ּתָ ִּאיּנון ִדְלּתַ ְּדִאי ָלאו ָהִכי ָלא ִיְתַקְיימון. ּ ּּ.  
ך ְוְבִגין ּכַ א ָסִתים ְוַג, ּ ָמא ַקִדיׁשָ א. ְלָייאּׁשְ יָקא ַקִדיׁשָ ַּההוא ְדָסִתים ָלֳקְבֵליה ְדַעּתִ ּ ּ ּ ּ ,

ְּסִתיָמא ְדֹכָלא  )דתלייא( )א דאתגלי בגיניה דההוא דאתגלייא''ס( )אתגלייא בגיניה דתלייא(ְּוַההוא . ּ
ְזֵעיר ַאִפין ך. ּּבִ ְוְבִגין ּכַ ְעָיין ָסִתים ְוַגְלָייא, ּ ְרָכאן ּבַ ל ּבִ ְּסִתיָמן ְדַתְלָיין ִּאֵלין ַאְתָוון . ּכָ

' א ודאי בגולגלתא במצחא בעיינין תליא י''ס(דלתתא ' לקיימא י' י) תליא(אמאי תליין , תליין. בעתיקא קדישא(

  ))דלתתא' אמא תליא לקיימא לי) א אמאי''ס(
ַהאי חֹוָטָמא, חֹוָטָמא ָקא ְדֵביה, ּבְ א ְדַפְרַדׁשְ נוְקּבָ ּּבְ ּ ּ ּ יב רוָחא ְדַחֵיי ִל, ּ ָּנׁשִ ּ ְזֵעיר ּ

ָקא, ּוְבַהאי חֹוָטָמא. ַּאִפין א ְדַפְרַדׁשְ נוְקּבָ ּּבְ ּ ְלָייא ה, ּ א' ְּלַקְייָמא ה', ּתַ . ַּאֲחָרא ִדְלַתּתָ
ְּוִאְקֵרי רוָחא ְדַחֵיי, ְּוָדא רוָחא ָנִפיק ִמּמֹוָחא ְסִתיָמָאה ּ ּוְבַהאי רוָחא. ּ ְּזִמיִנין ְלִמְנַדע , ּ

ִזְמָנא ְדַמְלּכָ, ָחְכְמָתא יָחאּּבְ יב. א ְמׁשִ ּרוַח ָחְכָמה ' ּ ְוָנָחה ָעָליו רוַח ְיָי)ישעיה יא(, ִּדְכּתִ
ל ִסְטִרין, ַהאי חֹוָטָמא. 'ּוִביָנה ְוגֹו ֵליָמא, ַּחִיין ִמּכָ . ַאְסָווָתא. ַּנַחת רוַח. ֵּחדו ׁשְ

חֹוָטָמא ִדְזֵעיר ַאְנִפין  ּּבְ ִתיב)כמה דאוקימנא(ּ ַאפֹו ְוגֹו ָעָלה ָעׁשָ)שמואל ב כב(,  ּכְ ְוָהָכא . 'ּן ּבְ
ִתיב  ְ וְתִהָלִתי ֶאחָטם ָלך)ישעיה מח(ּכְ ּ ּ.  

א ְדּתָ ּוְבִסְפָרא ְדַאּגַ פוָמא' ה, אֹוִקים, ְּדֵבי ַרב ֵייָבא ָסָבא, ּ ְּוָהָכא ָלא ִמְתַקְייָמא , ּּבְ
ב ִדְבַחד ַסְלָקא, )א אצטריכנא''ס(ְוָלא ִאְצָטְרָפא , ָהִכי ַּאף ַעל ּגַ ֵהֶּאָלא, ּ ְלָיא'  ּבְ , ִּדיָנא ּתַ

ְלָיא חֹוָטָמא ּתַ ַאפֹו, ְוִדיָנא ּבְ ן ּבְ יב ָעָלה ָעׁשָ ִּדְכּתִ יָמא. ּ ִתיב ְוֵאׁש ִמִפיו , ְוִאי ּתֵ ָּהא ּכְ
ְלָיא. ּתֹאֵכל חֹוָטָמא ּתַ ָרא ְדרוְגָזא ּבְ ִּעּקָ ּ.  

א יָקא ַקִדיׁשָ ּקוִנין ְדַעּתִ ל ּתִ ּּכָ ּ ִקיט ְוָסִתים ִמ, ּ מֹוָחא ׁשָ ָנןּבְ ּקְ ּקוִנין ִדְזֵעיר . ְתּתַ ְּוָכל ּתִ ּ
ָנן, ַּאְנִפין ּקְ ָאה ִמְתּתַ ּתָ ָחְכָמה ּתַ יב. ּבְ יָת)תהלים קד(, ִּדְכּתִ ָחְכָמה ָעׂשִ ָלם ּבְ ָלָלא ' ְוה, ּ ּכֻ ּכְ

ְּדֹכָלא ַוַדאי ין ה. ּּ ה, ְּדָהָכא' ה. 'ְלה' ַמה ּבֵ ַער ִמּנָ ִּדיָנא ִאּתְ   .ֲחֵמיּוְדָהָכא ַרֲחֵמי ּגֹו ַר. ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]187דף [ -ּ

  ב''ט ע'' רפדף
א יָקא ַקִדיׁשָ ִדיְקָנא ְדַעּתִ ּּבְ ירו ְדֹכָלא, ּ ל ְיּקִ ְלָיא ּכָ ּּתַ ּ ַּמָזָלא ְדֹכָלא ִאְקֵרי. ּ ּ ֵמַהאי . ּ

ירוָתא , ִּדיְקָנא ַּמָזָלא ַיּקִ יִרין)ממזלא יקירא( )א מהאי מזלא יקירא''נ(ּ ַּמָזֵלי ִעָלֵאי , ּ ְדָכל ַיּקִ ּ
ֵאי ְלהו. ְוַתּתָ ּּכֻ יִחין ְלַההוא ַמָזָלאּ ּגִ ּ ַמׁשְ ְלָייא ַחֵיי ְדֹכָלא. ּ ַהאי ַמָזָלא ּתַ ּּבְ ּ ּ ְּמזֹוֵני ְדֹכָלא, ּ ּ .

ַמָיא ְוַאְרָעא ְלָיין ׁשְ ַהאי ַמָזָלא ּתַ ִמין ְדַרֲעָוא. ּּבְ ׁשְ ַהאי ַמָזָלא. ּּגִ חוָתא ְדֹכָלא, ּּבְ ּגָ ַּאׁשְ ּ ּ .
ל ַחָייִלין ְלָיין ּכָ ַהאי ַמָזָלא ּתַ ּּבְ ִאיןּ   )ב''ט ע''דף רפ(. ּ ִעָלִאין ְוַתּתָ

ר ְנִביִעין ַלת ֲעׂשַ ָחא ִדְרבוָתא ָטָבא, ּתְ ְּדִמׁשְ ּ יָרא ָדא, ּ ִדיְקָנא ְדַמָזָלא ַיּקִ ְלָיין ּבְ ּּתַ ּּ .
ְּוֻכְלהו ָנְפִקין ִלְזֵעיר ַאְנִפין ּ ְלהו. ּ יָמא ּכֻ ָּלא ּתֵ ְייהו, ּ ָעה ִמּנַ ׁשְ ֶּאָלא ּתִ ָחן ּבִ, ּ ּכְ ּתַ ְזֵעיר ִמׁשְ

ְּלַאְכְפָייא ִדיִנין, ַּאְנִפין ּקוָלא ַעד ַטּבוָרא, ּ ַהאי ַמָזָלא)וכד(. ּ ׁשִ ְלָייא ּבְ ּּתַ י . ּ ל ִקדוׁשֵ ּּכָ ּ
ְלָיין יה ּתַ א ּבֵ ין ִדְקדוּשָׁ ִּקדוׁשִ ּ ּ ּ ַהאי ַמָזָלא. ּ יטוָתא ְדקוְטָרא ִעָלָאה, ּּבְ יט ְפׁשִ ָּפׁשִ ּ ּ ּ ּ ַּההוא . ּ

ין א ְדָכל ֵריׁשִ מֹוַדע, ְּדָלא ִאְתְיַדע, ֵּריׁשָ ּתְ ִאין, ְוָלא ִאׁשְ ִגין . ְּוָלא ַיְדִעין ִעָלִאין ְוַתּתָ ּבְ
ְלָייא ַהאי ַמָזָלא ּתַ ך ּכָֹלא ּבְ ּּכַ ּ ְ.  

ִדיְקָנא ָדא ין ַדֲאֵמיָנא' ג, ּּבְ ָטן, ֵּריׁשִ ַהאי ַמָזָלא. ִּמְתַפּשְׁ ָרן ּבְ ְּוֻכְלהו ִמְתַחּבְ ּ ּ ,
יה ְכִחין ּבֵ ּתַ ּוִמׁשְ ך. ּ ְוְבִגין ּכַ ל ְיִקירו ְדַיִקירוָתא, ּ ּּכָ ּ ְלָייא, ּ ַהאי ַמָזָלא ּתַ ל ִאֵלין . ּּבְ ּּכָ

יָקא ַהאי ַעּתִ ַהאי ִדיְקָנא, ַּאְתָוון ְדַתְלָיין ּבְ ְלָיין ּבְ ּּכוְלהו ּתַ ּ ַהאי ַמָזָלא, ּ ָרן ּבְ ּוִמְתַחּבְ ּ ,
יה יָקאְּדִא. ְּלַקְייָמא ַאְתָוון ַאֲחָרִנין, ְּוַתְלָיין ּבֵ ַעּתִ ָלא , ְּלָמֵלי ָלא ְסִליק ִאֵלין ַאְתָוון ּבְ

ד ִאְצְטִריך. ַּקְייִמין ִאֵלין ַאֲחָרִנין ה ּכַ ך ָאַמר ֹמׁשֶ ְוְבִגין ּכַ ְ ֵרי ִזיְמָנא ', ְיָי' ְיָי, ּ , )זימני(ּתְ
ַגַווְייהו ּוָפִסיק ַטֲעָמא ּבְ ּ ְלָייא ּכָֹלא. ּ ַמָזָלא ּתַ ְּדָהא ּבְ ּ ֵפי ִעָלֵאי ,ֵּמַהאי ַמָזָלא. ּ ּסְ ּ ִמְתּכַ

ֵאי יה, ְוַתּתָ ְפָיין ַקּמֵ ּוִמְתּכַ ָאה חוָלֵקיה ַמאן ְדָזֵכי ְלַהאי. ּ ַּזּכָ ּ ּ.  
א יָקא ַקִדיׁשָ יִמין, ַּהאי ַעּתִ יָמא ְדָכל ְסּתִ ר, ְּסּתִ ַכח, ָלא ַאְדּכַ ּתְ ּוְבִגין . ְוָלא ִאׁשְ

א ִעָלָאה ְלָכל ִעָלִאין ְּדִאיהו ֵריׁשָ ּ ּ א ֲחָדא, רָלא ִאְדּכַ, ּ ר ֵריׁשָ ָלא ּגוָפא, ּבַ ְּלַקְייָמא , ּּבְ
  .ּּכָֹלא

בלא , אלא רישא חדא, לא אדכר, עלאין לכל עלאין) עלאה(רישא ) א בגין דאיהו''ס(א דכל סתימין ''נ(ְוַהאי 

ָנן, ּ ָטִמיר ְוָסִתים ְוָגִניז ִמּכָֹלא)והוא. לקיימא כלא, גופא ּקְ ּקונֹוי ִאְתּתָ ַההוא , ּּתִ מֹוָחא ּּבְ
ְּסִתיָמָאה ְדֹכָלא ן ּכָֹלא ְוָנִפיק ֶחֶסד ִעָלָאה, ּ ּקַ ט ְוִאְתּתָ ְּדִאְתְפׁשַ ּ ּ ט , ּ ְּוֶחֶסד ִעָלָאה ִאְתָפׁשַ ּ

מֹוָחא ְסִתיָמָאה ָדא ִליל ּכָֹלא ּבְ ַקן ְוִאְתּכְ ְּוִאּתָ ְנִהירו ָדא. ּ ַקן ִחָווָרא ָדא ּבִ ד ִאְתּתְ ּּכַ ּ ּ ּ ,
ַטׁש ַמאן ְדָבַטׁש יָרא מֹוָחא ַאֲחָרא, ַהאי מֹוָחא ְוִאְתְנִהירּבְ, ּּבָ ָזָלא ַיּקִ , ְּוַתְלָייא ִמּמַ

ִביִלין ט ְוָנִהיר ִלְתָלִתין וְתֵרין ׁשְ ְּדִאְתְפׁשַ ּּ יָרא. ּ ָזָלא ַיּקִ ד ִאְתְנִהיר ָנִהיר ִמּמַ ִּאְתְנִהירו . ּּכַ
ין ִעָלִאין' ג ין, ֵּריׁשִ ֵרין ֵריׁשִ ְלָייןּו. ְּוַחד ְדָכִליל לֹון, ּתְ יה, ְּבַמָזָלא ּתַ ִליָלן ּבֵ   .ְּוִאְתּכְ

ְלָייא ָיִקירו ְדִדיְקָנא אֵרי ְלִאְתּגַ אן ׁשָ ִּמּכָ ְּדִאיהו ַמָזָלא ְסִתיָמָאה, ּ ּ ְקָנן . ּ ְּוִאיּנון ִמְתּתָ
יה, )ביה( ין ִמְתַעְטִרין ּבֵ ַלת ֵריׁשִ א ּתְ יָקא ַקִדיׁשָ ָמה ְדַעּתִ ּּכְ ּ ּ ְתַלת ֵר, ּ יןָּהִכי ּכָֹלא ּבִ . יׁשִ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגלו, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]188דף [ -ָתא ּבְ

ין, ְוַכד ִאְתָנֲהָרן ְתַלת ֵריׁשִ ָדא ּבִ ְלהו ָדא ּבְ ְלָיין ּכֻ ּּתַ ּ ֵרין ִסְטִרין, ּ ֵרין ִמּתְ ְּוַחד ְדָכִליל , ּתְ
  .לֹון

יָמא א, ְוִאי ּתֵ יָקא ַקִדיׁשָ   .ַּמאן ַעּתִ
א ֲחֵזי ְּלֵעיָלא ְלֵעיָלא, ּתָ מֹוַדע, ִּאית ְדָלא ִאְתְיַדע, ּ ּתְ יםְוָלא ִא, ְוָלא ִאׁשְ , ְתְרׁשִ

ִליל ּכָֹלא ְּוהוא ּכָ ִליָלן , ּ יה ּכְ ין ּבֵ ּוְתֵרין ֵריׁשִ ּוְכֵדין ּכָֹלא . )א תליין''ס(ּ ַקן)חדא(ּ .  ָהִכי ִאְתּתְ
ִמְנָייָנא א, ְּוַההוא ָלאו ּבְ ְרעוָתא ְדִלּבָ ן ֶאָלא ּבִ ּבָ חוׁשְ ְכָלָלא ְוָלא ּבְ ְּוָלא ּבִ ּ ַּעל ָדא , ּּ

ַמר ְמָרה ְדָרַכי ֵמֲחֹטא ִבְלׁשֹוִני ָאַמְר)תהלים לט(, ִאּתְ י ֶאׁשְ   .ּּתִ
ַכח ּתְ ירוָתא ִאׁשְ ֲּאָתר ְדׁשֵ א, ּ יָקא ַקִדיׁשָ ָזָלא, ֵּמַעּתִ ְּדִאְתְנִהיר ִמּמַ ּהוא ְנִהירו , ּ ּ

ט ִלְתָלִתין וְתֵרין ִעיָבר, ְּדָחְכְמָתא ְּדִאְתְפׁשַ ּּ ִהירו , ְּוָנְפָקא ֵמַההוא מֹוָחא ְסִתיָמָאה. ּ ִּמּנְ
ַקְדִמיָתא . ֵּביהְּד א ָנִהיר ּבְ יָקא ַקִדיׁשָ ּוַמה ְדַעּתִ ּ ה . ָּדא ִהיא, )א בחכמתא''ס(ּ ירוָתא ִמּמָ ְּוׁשֵ

ְלָייא  ין, )הוי(ְּדִאְתּגַ ִליל לֹון, ְוִאְתָעִביד ִלְתַלת ֵריׁשִ א ֲחָדא ּכָ ַלת . ְוֵריׁשָ ְּוִאֵלין ּתְ
ָטן ִלְזֵעיר ַאְנִפין ִּמְתַפּשְׁ ּוֵמִאֵלין ַנֲה, ּ   .ִּרין ּכָֹלאּ

ִליף ַהאי ָחְכְמָתא א ְוָעִייל , ְּוַאִפיק ַחד ַנֲהָרא, ִאְתּגְ ְנּתָ ָקָאה ּגִ ְּדָנִגיד ְוָנִפיק ְלַאׁשְ ּ
א ִדְזֵעיר ַאְנִפין)א ועיילן''נ( ֵריׁשָ ּ ּבְ ָכל , ּ יך ְוָנִגיד ּבְ ן ִאְתְמׁשִ ּמָ ְְוִאְתָעִביד ַחד מֹוָחא וִמּתַ ּ

ל ִא, ּּגוָפא ֵקי ּכָ  ְוָנָהר יֹוֵצא ֵמֵעֶדן )בראשית ב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּיּנון ְנִטיָעאןְוַאׁשְ
ן ְוגֹו קֹות ֶאת ַהּגָ   .'ְלַהׁשְ

ִליף ַהאי ָחְכְמָתא א ִדְזֵעיר ַאְנִפין, ּּתו ִאְתּגְ ֵריׁשָ ך ְוָעִייל ּבְ ְּוִאְתְמׁשַ ּ ְוִאְתָעִביד מֹוָחא , ְ
ַּההוא ְנִהירו ְדִאְת. )ההוא אחרא(ַאֲחָרא  ּ ִליפוּ יָכן ִאְתּגְ ֵרין ְמׁשִ יה ִאֵלין ּתְ ָכא ִמּנֵ ַּמּשְׁ ּּ ,

א ְדָעִמיָקא ְדֵביָרא ַחד ֵריׁשָ ָרן ּבְ ִּמְתַחּבְ יב, ּ הֹומֹות ִנְבָקעו)משלי ג(, ִּדְכּתִ ַדְעּתֹו ּתְ . ּ ּבְ
א ִדְזֵעיר ַאְנִפין ֵריׁשָ ְּוָעִייל ּבְ ּ ן ִאְתְמׁשִ, ְוִאְתָעִביד מֹוָחא ַאֲחָרא, ּ ּמָ ּיך ְוָעִייל ְלגֹו ּוִמּתַ ְ

ל ִאיּנון ִאָדִרין ְוַאְכַסְדִרין ְדגוָפא, ּּגוָפא ּוַמְלָייא ּכָ ּ ּ ּ  )משלי כד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ
ְלאו ּוְבַדַעת ֲחָדִרים ִיּמָ ּ.  

  א''צ ע'' רדף
ִהירו ְדַההוא מֹוָחא ִעָלָאה ְסִתיָמָאה, ְּוִאֵלין ַנֲהִרין ִּמּנְ ּ ּ ַמָזָל, ּ ְּדָנִהיר ּבְ . )עתיקא קדישא(א ּ

ְלָיין ָדא ּתַ ְּוֹכָלא ָדא ּבְ ָדא. ּ ר ָדא ּבְ ָדא, ְּוִאְתְקׁשַ מֹוָדע ְדֹכָלא ַחד, ְוָדא ּבְ ּתְ ַּעד ְדִיׁשְ ּ ּ ,
יָקא ְּוֹכָלא הוא ַעּתִ לום) א''צ ע''דף ר(, ּ יה ּכְ ְּוָלא ִאְתְפַרׁש ִמּנֵ ּ ַלת ְנהֹוִרין. ּ ְנִהִרין , ִּאֵלין ּתְ

ְּדִאְקרון ֲאָבָהן, ִלְתַלת ַאֲחָרִנין ד . ְּוֹכָלא ָנִהיר ֵמֲאָתר ַחד. ְּוִאֵלין ַנֲהִרין ִלְבִנין. ּ ּכַ
יָקא ְלָייא ַהאי ַעּתִ ֵליָמָתא, ַּרֲעָווא ְדַרֲעָוון, ִאְתּגַ ֵחדו ׁשְ ַכח ּבְ ּתְ ּּכָֹלא ָנִהיר ְוֹכָלא ִאׁשְ ּ ּ.  

ך ֵמֵעֶד, ַהאי ָחְכְמָתא ִאְקֵרי ֵעֶדן . ְּסִתיָמָאה ְדָכל ְסִתיִמין, ּן ִעָלָאהְְוַהאי ֵעֶדן ִאְתְמׁשַ
ירוָתא, ּוֵמַהאי ֵעֶדן יָקא ָלא ִאְקֵרי. ִּאְקֵרי ׁשֵ ירוָתא ְוִסיוָמא, ִּדְבַעּתִ ְּוָלא ֲהֵוי ׁשֵ ּוְבִגין . ּּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]189דף [ -ּ

ירוָתא ְוִסיוָמא יה ׁשֵ ְּדָלא ֲהֵוי ּבֵ ּ ּ ה, ּּ ְלָי. ָלא ִאְקֵרי ַאּתָ ְסָייא ְוָלא ִאְתּגַ ִגין ְדִאְתּכַ . יאּּבְ
ה. ְּוִאְקֵרי הוא ַכח ִאְקֵרי ַאּתָ ּתְ ירוָתא ִאׁשְ ּוֵמֲאָתר ְדׁשֵ ּ יב. ְוִאְקֵרי ָאב, ּ י )ישעיה סג(, ִּדְכּתִ  ּכִ
ה ָאִבינו   .ַּאּתָ

א ְדֵבי ַרב ֵייָבא ָסָבא ְדּתָ ַאּגַ ָלָלא ְדֹכָלא, ּּבְ ּּכְ ה, ּ יָקא . ְּזֵעיר ַאְנִפין ִאְקֵרי ַאּתָ ַעּתִ
א ְדִאְתּכַ ַּקִדיׁשָ ִפיר. ִּאְקֵרי הוא, ְסָייאּ ירוָתא . ְּוׁשַ ֲאָתר ָדא ְדׁשֵ א ָקֵריָנן ּבַ ּתָ ְּוַהׁשְ ּ ּ

ַכח ּתְ ה, ִאׁשְ ְסָייא. ַאּתָ ב ְדִאְתּכַ ירוָתא, ַּאף ַעל ּגַ יה ֲהֵוי ׁשֵ ִּמּנֵ ְּוהוא ָאב . ְוִאְקֵרי ָאב, ּ
א. ַלֲאָבָהן יָקא ַקִדיׁשָ יב , ְּוַהאי ָאב ָנִפיק ֵמַעּתִ ֵצא)וב כחאי(ִּדְכּתִ ּמָ .  ְוַהָחְכָמה ֵמַאִין ּתִ

מֹוַדע ּתְ ך ָלא ִאׁשְ ְוְבִגין ּכָ ּ.  
א ֲחֵזי ִתיב , ּתָ ה)איוב כח(ּכְ ּ ֱאֹלִהים ֵהִבין ַדְרּכָ ׁש, ּ ה ַמּמָ ַּדְרּכָ ֲּאָבל ְוהוא ָיַדע ֶאת . ּ

ׁש, ְּמקֹוָמה ה. ְּמקֹוָמה ַמּמָ ן ַדְרּכָ ּכֵ ל ׁשֶ ְּוּכָ  .)וכל שכן דרכה. מה ממשמקו. ולא דרכה. מקומה ממש(. ּ
א יָקא ַקִדיׁשָ ַעּתִ יה ּבְ יָמא ּבֵ ן ַההוא ָחְכָמה ִדְסּתִ ּכֵ ל ׁשֶ ְּוּכָ ּ ּ ּ.  

ירוָתא ְדֹכָלא ַּהאי ָחְכָמה ׁשֵ ּ ִביִלין, ּ ָלִתין וְתֵרין ׁשְ ָטן ּתְ יה ִמְתַפּשְׁ ִּמּנֵ  )שבילין ולא ארחין(. ּּ
ִרין ו ֶעׂשְ ִליַלת ּבְ הו ִאְתּכְ ְּואֹוַרְייָתא ּבְ ר ֲאִמיָרן, ְתֵרין ַאְתָווןּ ַהאי ָחְכָמה ָאב . ְוֶעׂשֶ

ַכח, ּוְבַהאי ָחְכָמה. ַלֲאָבָהן ּתְ ירוָתא ְוִסיוָמא ִאׁשְ ּׁשֵ ּוְבִגין ָדא. ּּ ָּחְכָמה ִעָלָאה ָחְכָמה , ּ
ָאה ּתָ ט ָחְכָמה. ּתַ ד ִאְתְפׁשָ ַהא. ִאְקֵרי ָאב ַלֲאָבָהן, ּּכַ ִליל ֶאָלא ּבְ ּּכָֹלא ָלא ִאְתּכְ א ''ס(. יּ

יב)כלא לא אתכליל אלא בהאי. אתקרי אב לאבהן, כד מתפשטן חכמות ָחְכָמה )תהלים קד(, ּ ִדְכּתִ ָלם ּבְ ּ ּכֻ
יָת   .ָעׂשִ

ְמעֹון ְידֹוי י ׁשִ ַּוַדאי ִעיָדן הוא ְלַגָלָאה, ָאַמר, ְוַחֵדי, ָזַקף ִרּבִ ּ ּ ְְוֹכָלא ִאְצְטִריך , ּ ּ
ֲעָתא ָדא ׁשַ אָנא. ּּבְ ֲעָת, ּתָ ׁשַ אּבְ יָקא ַקִדיׁשָ ּא ְדַעּתִ ָעא , ְּסִתיָמָאה ְדָכל ְסִתיִמין, ּ ּבָ

א, ְּלַאְתְקָנא ּכָֹלא ֵעין ְדַכר ְונוְקּבָ ַּאְתִקין ּכְ א ָלא . ּ ִלילו ְדַכר ְונוְקּבָ ֲאָתר ְדִאְתּכְ ּּבַ ּ ּ ּ
ִקיוָמא ַאֲחָרא , ִּאְתְקָיימו ֶּאָלא ּבְ ּ ּ ִדְדַכר ְונוְקּבָ)אלא בדכר( )א כעין דכר''ס(ּ ְוַהאי ָחְכָמה . אּ

ָלָלא ְדֹכָלא ּּכְ א, ּ יָקא ַקִדיׁשָ ד ָנְפָקא ְוִאְתְנִהיר ֵמַעּתִ ְדַכר , ּּכַ ָּלא ִאְתְנִהיר ֶאָלא ּבִ
א ט. ְּונוְקּבָ ְּדַהאי ָחְכָמה ִאְתְפׁשַ יָנה, ּ יה ּבִ ְּוַאִפיק ִמיּנֵ א, ּ ַכח ְדַכר ְונוְקּבָ ּתְ ְּוִאׁשְ , ּהוא. ּ

יָנה ֵאם. ָחְכָמה ָאב ָקלו, ָּחְכָמה וִביָנה. ּבִ ַחד ַמְתְקָלא ִאּתְ א, ּּבְ ְּדַכר ְונוְקּבָ ּוְבִגיַנְייהו . ּ ּ
א ְדַכר ְונוְקּבָ ּּכָֹלא ִאְתְקָיים ּבִ   .ָּלא ִמְתַקְייִמין, ְּדִאְלָמֵלא ַהאי, ּ
ירוָתא ָדא ָאב ְלֹכָלא ּׁשֵ ּ ָּאב ְלֻכְלהו ֲאָבָהן, ּ ָדא, ּ רו ָדא ּבְ ִּאְתַחּבָ ּוְנִהירו , ּ ָדאּ . ָּדא ּבְ

רו)כי אם לבינה תקרא) משלי ב. (בינה אם. חכמה אב( ד ִאְתַחּבָ ַטת ְמֵהיְמנוָתא, ּאֹוִלידו, ּ ּכַ ְּוִאְתַפׁשְ ּ .
א ְדֵבי ַרב ֵייָבא ָסָבא ְדּתָ ַאּגַ אֵני, ּּבְ יָנה, ָהִכי ּתָ ָדא. ַּמהו ּבִ ר ָדא ּבְ ד ִאְתַחּבָ ֶּאָלא ּכַ ּ ,

ֵה''יֹו ַרת, א''ד ּבְ ן,ִאְתַעּבְ ך. ְואֹוִליַדת, ּ ְוַאִפיַקת ּבֵ ְוְבִגין ּכָ יָנה ִאְקֵרי, ּ ן ָי, ּבִ , ּה''ּבֵ
ֵלימוָתא ְדֹכָלא ּׁשְ ּ ָרן. ּ ְרַווְייהו ְדִמְתַחּבְ ָכחו ּתַ ּתְ ִּאׁשְ ּ ַגַווְייהו, ּ ּוֵבן ּבְ ּ ָלָלא ְדֹכָלא. ּ ּּכְ ּ .
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ֵלימוָתא  ַכח ׁשְ ּתְ ִתּקוַנְייהו ִאׁשְ ּּבְ ּ בתקונייהו אשתכחו . ובן בגווייהו, ו דמתחברןתרווייה, ה''א בן י''נ(ּ

ּ ְדֹכָלא)שלימותא דכלא כללא ן וַבת. ָאב ָוֵאם, ּ   .ּּבֵ
ִּמִלין ִאֵלין ָּלא ִאְתְייִהבו ְלַגָלָאה, ּ י ֶעְליֹוִנין, ּ ר ְלַקִדיׁשֵ ְּדָעאלו ְוַנְפקו, ּּבַ ּ ְוַיְדִעין , ּ

ִריך הוא א ּבְ ָּאְרחֹוי ְדקוְדׁשָ ָמאָלאְּדָלא ָסָטאן ּבְ, ְּ יב. ּהו ִליִמיָנא ְוִלׂשְ י )הושע יד(, ִּדְכּתִ  ּכִ
ִרים ַדְרֵכי ְיָי ְּוַצִדיִקים ֵיְלכו ָבם ְוגֹו' ְּיׁשָ ָאה חוָלֵקיה. 'ּ ַּזּכָ ְּדַמאן ְדָזֵכי ְלִמְנַדע אֹוְרחֹוי, ּ ּ ּ ,

הו, ְוָלא ָסֵטי ְּדִמִלין ִאֵלין ְסִתיִמין ִאיּנון ְוַקִדי. ְּוָלא ִיְטֵעי ּבְ ּ ּּ הוּ י ֶעְליֹוִנין ְנִהיִרין ּבְ , ּׁשֵ
ִהירו ְדבוִציָנא ַמאן ְדָנִהיר ִמּנְ ּּכְ ּ ּ ָּלא ִאְתְמָסרו ִמִלין ִאֵלין. ּ ּ ֶּאָלא ְלַמאן ְדָעאל ְוָנִפיק, ּ ּ .

ְּדַמאן ְדָלא ָעאל ְוָנַפק ַּטב ֵליה ְדָלא ִאְבֵרי, ּ א. ּ יָקא ַקִדיׁשָ י ַעּתִ ְלָיא ַקּמֵ ְּדָהא ּגַ ּ ,
אי, ָכל ְסִתיִמיןְּסִתיָמא ְד ִלּבָ ְּדִמִלין ִאֵלין ְנִהִרין ּבְ ּ ְלמוָתא ִדְרִחימוָתא וְדִחילו , ּ ַאׁשְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ

ִריך הוא א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ַני ְדָהָכא. ְּ ְּוִאֵלין ּבְ הו ְדָהא ָעאלו ְוַנְפקו, ּ ְּיַדְעָנא ּבְ ּ ּ ְוִאְתְנִהיָרן , ּ
ִאֵלין ִמִלין ּּבְ ֻכְלהו, ּ ְּוָלא ּבְ ּתָ. ּ ָמה ְדִאְצְטִריךְוַהׁשְ ֵלימוָתא ּכְ ׁשְ ְא ִאְתְנִהירו ּבִ ּ ּ ָאה . ּ ַזּכָ
הֹון ַההוא ָעְלָמא, ּחוָלִקי ִעּמְ   .ּּבְ
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  ב''צ ע'' רדף

ְמעֹון י ׁשִ א, ָאַמר ִרּבִ יָקא ַקִדיׁשָ ל ַמה ַדֲאֵמיָנא ְדַעּתִ ּּכָ ּ ְּוָכל ַמה ַדֲאֵמיָנא ִדְז. ּ ֵעיר ּ
ּּכָֹלא הוא ַחד ִמָלה, ּּכָֹלא ַחד. ַּאְנִפין יה ִפירוָדא) ב''צ ע''דף ר(ָלא . ּּ ְלָייא ּבֵ ּּתַ ִריך הוא . ּּ ּּבְ ְ

ֵמיה ְלָעַלם וְלָעְלֵמי ָעְלִמין ִריך ׁשְ ּּבְ ּ ְ.  
א ֲחֵזי ירוָתא ָדא ְדִאְקֵרי ָאב, ּתָ ּׁשֵ ּ יֹו, ּ ִליל ּבְ ָזָלא , ד''ִאְתּכְ ְּדַתְלָייא ִמּמַ אּ . ַּקִדיׁשָ
ך ְוְבִגין ּכָ ִליל ַאְתָוון ַאֲחָרִנין''יֹו, ּ א ְוֵסיָפא ' י. ְּסִתיָמא ְדָכל ַאְתָוון ַאֲחָרן' י. ד ּכָ ֵריׁשָ

ְּדֹכָלא ּ.  
ְּוַההוא ָנָהר ְדָנִגיד ְוָנִפיק ִדיר ְוָלא ָפִסיק, ִּאְקֵרי ָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ְּדָאֵתי ּתָ ְּוַהאי הוא . ּ

ִּעדוָנא ְדַצִדי ּ ּ ָאה ְלַהאי ָעְלָמא ְדָאֵתי, ַּקָיאּ א, ְּלַזּכָ ִדיר ְלִגְנּתָ ֵקי ּתָ . ְּוָלא ָפִסיק, ְּדַאׁשְ
ִתיב  ר ֹלא ְיַכְזבו ֵמיָמיו)ישעיה נח(ָּעֵליה ּכְ ּ וְכמֹוָצא ַמִים ֲאׁשֶ ְּוַההוא ָעְלָמא ְדָאֵתי. ּּ ּ ,

יֹו ן ְוָנָהר יֹוֵצ)בראשית ב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ד''ִאְבֵרי ּבְ קֹות ֶאת ַהּגָ ' י. א ֵמֵעֶדן ְלַהׁשְ
ֵרין ַאְתָוון ו ִליל ּתְ   .ד''ּכָ

ֵניָנן א ְדֵבי ַרב ֵייָבא ָסָבא ּתָ ְדּתָ ַאּגַ יֹו''ֲאַמאי ו, ּּבְ ִליָלן ּבְ ֶּאָלא ְנִטיָעה . ד''ד ּכְ
א  ְנּתָ א ַאֲחָרא. 'ִאְקֵרי ו, ּ ָדא)א ודאי''ס(ְּדּגִ ְנּתָ ְקָייא ', י וּוֵמַהא. 'ְּדִאיִהי ד, ִאית ּגִ ּתַ ִאׁשְ

יב)דאיהי ארבעה ראשים(. 'ד ּ ְוַהְיינו ָרָזא ִדְכּתִ ָּדא . ַמאי ֵעֶדן. 'ְוָנָהר יֹוֵצא ֵמֵעֶדן ְוגֹו, ּ
קֹות. 'ְוָדא י, ָּחְכָמה ִעָלָאה ן. ְלַהׁשְ ָּדא הוא ו, ֶאת ַהּגָ ָעה . 'ּ ם ִיָפֵרד ְוָהָיה ְלַאְרּבָ ּוִמּשָׁ ּ

ים ָּדא הוא ד, ָראׁשִ יֹוְוֹכ', ּ ִליל ּבְ   .ד''ָּלא ּכָ
ך ְוְבִגין ּכַ ירוָתא ְדֹכָלא. ָאב ַלֲאָבָהן. ִּאְקֵרי ָאב ְלֹכָלא, ּ ּׁשֵ ּ יָתא ְדֹכָלא)אקרי(, ּ ּ ּבֵ ּ ,

יב ִית)משלי כד(, ִּדְכּתִ ֶנה ּבָ ָחְכָמה ִיּבָ ָלם )תהלים קד(, ּ וְכִתיב)שירותא וסיומא דכלא' מהאי י(.  ּבְ ּ ּכֻ
יָת ָחְכָמה ָעׂשִ ְלָייא, ַּאְתֵריהּבְ. ּבְ א ִאְתְרִמיז . ְוָלא ִאְתְיַדע, ָלא ִאְתּגַ ִאיּמָ ר ּבְ ִּמְדִאְתַחּבָ

ָלָלא ְדֹכָלא א ּכְ ך ִאיּמָ א וְבִגין ּכָ ִאיּמָ ּּבְ ּ ה ִאְתְיַדע וָבה ִאְתְרִמיז, ְּ ּּבָ ּ ירוָתא ְוִסיוָמא , ּ ּׁשִ ּּ
ְּדֹכָלא ּ ְדָבה ָסִתים ּכָֹלא)חכמה אקרי(. ּ ּ ּ.  

ָלָלא ְד א, ֹּכָלאּּכְ ָמא ַקִדיׁשָ א ָרִמיְזָנא. ּׁשְ ּתָ ל ִאֵלין יֹוִמין, ַעד ַהׁשְ . ְּוָלא ֲאֵמיָנא ּכָ
ְלִפין ִסְטִרין ְּוָהִאיָדָנא ִמְתּגַ ַהאי ָחְכָמה', י, ּ ִליל ּבְ א' ה. ּכָ יָנה, ָּדא ִאיּמָ , ה''ו. ְוָקֵריָנן ּבִ

ִנין ֵרין ּבְ א, ִּאֵלין ּתְ ְּדִמְתַעְטָרן ֵמִאיּמָ ֵניָנןְו. ּ ִליל ִמּכָֹלא, ָהא ּתָ ְּדִביָנה ִאְתּכְ ד ''יֹו. ּ
א ִאיּמָ ָרא ּבְ ּוַמְפִקין ּבֵ, ְּדִמְתַחּבְ יָנה. ן''ּ ּם ְדִאיּנון י''ב ָוֵא''ָא, ְּוַהְיינו ּבִ ַגַווְייהו, ה''ּ ן ּבְ ּּבֵ ּ.  

ָלא ּכְ א ִאית ְלִאְסּתַ ּתָ יָנה, ַהׁשְ בוָנה, ּבִ יָנה, ּבוָנהֲאַמאי ִאְקֵרי ּתְ, ְּוִאְקֵרי ּתְ . ְוָלא ּבִ
בוָנה ִאְקֵרי ֶּאָלא ּתְ ִנין, ּ ֲעָתא ְדַיְנָקא ִלְתֵרין ּבְ ׁשַ ְּדִאיּנון ו, ת''ּן וַב''ּבֵ, ּּבְ ְוַהִהיא , ה''ּ
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בוָנה ֲעָתא ִאְקֵרי ּתְ ִאֵלין ַאְתָוון. ּׁשַ ִליל ּבְ ְּדֹכָלא ּכָ ְּוֹכָלא ַחד . ה''ִּאיּנון ו, ת''ּן וַב''ּבֵ, ּ
ָלָלא בוָנהְו, ּכְ ַּהְיינו ּתְ ּ.  

ִסְפָרא ְדַרב ַהְמנוָנא ָסָבא ָאַמר ּּבְ א, ּ ֹלֹמה ַמְלּכָ ּקוָנא ַקְדָמָאה ְדַגֵלי ְוָאַמר, ִּדׁשְ ּּתִ ּ ּ ,
ך ָיָפה ַרְעָיִתי ֵמַהאי הוא)שיר השירים א( ּ ִהּנָ ְנָייָנא. ְ ָלה, ְּוִתּקוָנא ּתִ ְּדִאיִהי , ִּאְקֵרי ּכַ

א ּתָ א ִדְלּתַ ּנוְקּבָ ּיּנון ְדַאְמֵריְוִא. ּ א ִאיּנון, ּ ּתָ א ִדְלּתַ ְּדַתְרַווְייהו ְלַהאי נוְקּבָ ּ ּ ּ . ָלאו ָהִכי, ּ
ָלה''ְּדֵה ְתָרָאה''ְוֵה. ּא ַקְדָמָאה ָלא ִאְקֵרי ּכַ ָלה, א ּבַ  ְיִדיִעין )ידיען(ְלִזְמִנין , ִּאְקֵרי ּכַ

יִאין ִאיּנון. )לזמנין סגיאין( ְּדָהא ִזְמִנין ַסּגִ ִּדְדכו, ּ הּ ר ִעּמָ ה, ָּרא ָלא ִאְתַחּבָ ָלק ִמיּנָ ְּוִאְסּתַ ּ .
ִתיב ַההוא ִזְמָנא ּכְ ִנַדת טוְמָאָתה ֹלא ִתְקַרב)ויקרא יח(, ּּבְ ה ּבְ ּ ְוֶאל ִאּשָׁ ּ ֲעָתא . ּ ׁשַ ּבְ

א ַאת נוְקּבָ ְּדִאְתַדּכְ ה, ּ ָרא ִעּמָ ֵעי ְלִאְתַחּבְ ּוְדכוָרא ּבָ ּ ָל, ּ ֵדין ִאְקֵרי ּכַ ַכָל. ה''ּּכְ ׁש ''ּּכְ ה ַמּמָ
א)אבל(. ַאְתָייא ָּלא ַאְפִסיק ְרעוָתא ְדַתְרַווְייהו ְלָעְלִמין,  ַהאי ִאיּמָ ּ ַחד ָנְפִקין, ּ ַחד , ּבְ ּבְ
ְרָיין ָּלא ַאְפִסיק ָדא ִמן ָדא. ׁשַ ַלק ָדא ִמן ָדא, ּ ְּוָלא ִאְסּתְ ּ ִתיב ְוָנָהר ֹיֵצא . ּ ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ ּ
ִדיר, ֵמֵעֶדן ר ֹלא ְיַכְזבו , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב.  ַאְפִסיקְוָלא, יֹוֵצא ּתָ ּוְכמֹוָצא ַמִים ֲאׁשֶ ּּ
ִתיב ַרְעָיִתי. ֵמיָמיו ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ ְרָיין, ּ ְרעוָתא ְדַאְחָוה ׁשַ ּּבִ ֵלימוָתא , ּ ַאֲחדוָתא ׁשְ ּּבְ ּ

ָלה. )שלימתא( ָרא ִעּמָ, ֲּאָבל ָהָכא ִאְקֵרי ּכַ ְּדַכד ָאָתא ְדכוָרא ְלִאְתַחּבְ ּ ָלה, ּהּ , ִּהיא ּכַ
ׁש ַכָלה ִאיִהי ַאְתָייא ַמּמָ   .ּּכְ

ך ְוְבִגין ּכָ ֵרי , ּ ֹלֹמה)ב''ויחי רמ(ּתְ ּקוִנין ְדנוְקֵבי ָפִריׁש ׁשְ ּ ּתִ ּ ּ ּקוָנא ְדַקְדֵמיָתא ְסִתיָמא. ּ ּּתִ ּ ,
ִגין ְדִאיִהי ְסִתיָמא יר. ּּבְ ְנָייָנא ָפִריׁש ַיּתִ ְּוִתּקוָנא ּתִ ּוְלָבַתר . י ַהאיְּוָלא ָסִתים ּכוֵל, ּ

ַהִהיא ִדְלֵעיָלא ָבָחא ּבְ ל ׁשְ ְלָיא ּכָ ּּתַ יב. ּ ָרה ִהיא )שיר השירים ו(, ִּדְכּתִ ה ּבָ ּ ַאַחת ִהיא ְלִאּמָ
ה ִעְטָרא ְדַכָלה. ְּליֹוַלְדּתָ א ִמְתַעְטָרא ּבְ ּוְבִגין ְדִאיִהי ִאיּמָ ּ ּ ּ ּוְרעוָתא ְדיֹו, ּ ּ ד ָלא ַאְפִסיק ''ּ

ה ְלָעְלִמין ל ֵחירו ְדַעְבִדין, ִּמּנָ ְרׁשוָתה ּכָ ִּאְתְיִהיב ּבִ ּ ּ ל ֵחירו ְדֹכָלא. ּ ּּכָ ּ ל ֵחירו . ּ ּּכָ
ְּדַחָייַבָיא ָאה ְלֹכָלא, ּ יב. ְּלַדּכָ י ַביֹום ַהֶזה ְיַכֵפר ֲעֵליֶכם)ויקרא טז(, ִּדְכּתִ ּ ּכִ ויקרא (ּוְכִתיב . ּ

ָנה יֹוֵב)כח ים ׁשָ ַנת ַהֲחִמּשִׁ ם ֵאת ׁשְ ּתֶ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ַמאי יֹוֵבל. ל ִהיאּ ְוִקַדׁשְ  )ירמיה יז(ּכְ
יו ָרׁשָ ַלח ׁשָ ְּוַעל יוַבל ְיׁשַ ום ַההוא ָנָהר ְדָאֵתי ְוָנִגיד ְוָנִפיק. ּ ִּמּשׁ ּ ִדיר, ּ ְוָלא , ְוָאֵתי ּתָ

  .ָּפִסיק

  א''א ע'' רצדף
ִתיב  בוָנה )משלי ב() א''א ע''דף רצ(ּכְ יָנה ִתְקָרא ַלּתְ י ִאם ַלּבִ ן קֹוֶלךּ ּכִ ּתֵ יָון ְדָאַמר . ָּתִ ּּכֵ

ְקָרא יָנה ּתִ י ִאם ַלּבִ בוָנה, ּכִ ָמה ַדֲאֵמיָנא. ֲּאַמאי ַלּתְ ֶּאָלא ּכָֹלא ּכְ ּ ְייהו ִעָלָאה. ּ ֵּהי ִמּנַ ּ .
בוָנה יָנה ִעָלָאה ִמּתְ ּּבִ יָנה ָאב ָוֵאם וֵבן. ּ ַגַווְייהו, ָאב ָוֵאם: ה''י. ּּבִ ּוֵבן ּבְ ּ בוָנה. ּ א ּּכָֹל: ּּתְ

ָלָלא ִדְבִנין ן וַבת, ּּכְ ַכח ָאב ָוֵאם. ה''ו, ּּבֵ ּתְ א ַוַדאי , ְוָלא ִאׁשְ א דִאיּמָ ֶּאָלא ּבִאיּמָ ּ א ''ס(ּ

ְלָייא, ּ ְרִביָעא ָעַלְייהו)ובתבונה ודאי אימא. בבינה ִנין. ְוָלא ִאְתּגַ ַכח ִדְכָלָלא ִדְתֵרין ּבְ ּתְ ִּאׁשְ ּ ,
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]193דף [ -ּ

בוָנה ּוְכָלָלא ְדָאב . ִּאְקֵרי ּתְ יָנה, ֵּאם וֵבןּ ֵעי ְלַאְכְלָלא ּכָֹלא. ִאְקֵרי ּבִ ַהאי , ְּוַכד ּבָ ּבְ
ִליל   .ִאְתּכְ

יָנה ָוַדַעת, ְּוַהאי ָאב ָוֵאם וֵבן ן ָנִטיל ִסיָמִנין ַדֲאבֹוי . ִּאְקרון ָחְכָמה ּבִ ִגין ְדַהאי ּבֵ ּּבְ ּ
יה ְּדהוא ַסֲהדוָתא ְדַתְרַווְייהו, ִּאְקֵרי ַדַעת, ְּוִאּמֵ ּ ּ ּ ןְו. ּ יב. ִּאְקֵרי ּבוְכָרא, ַהאי ּבֵ , ִּדְכּתִ

ָרֵאל)שמות ד( ִני ְבכֹוִרי ִיׂשְ ּוְבִגין ְדִאְקֵרי ּבוְכָרא.  ּבְ ּ ֵרין חוָלִקין, ּ י . ָּנִטיל ּתְ ְוַכד ִאְתַרּבֵ
ִעְטרֹוי ַלת חוָלִקין, ּבְ ך. ָּנִטיל ּתְ ך וֵבין ּכַ ְוֵבין ּכַ ְּ ֵרין חוָלִקין, ּ ּוְתַלת חוָלִקין ּכֹ, ּּתְ ָּלא ַחד ּ

יה ָיִרית,  ֲהֵוי)א חד''ס(ְוַהאי ְוַהאי ֲהִכי . ִּמָלה ְּירוָתא ְדָאבֹוי ְוִאּמֵ ּ ּ.  
ַּמאי ְירוָתא ָדא יה. ּ א ַדֲאבֹוי ְוִאיּמֵ ַּאֲחַסְנּתָ ַגַווְייהו, ּ ִניִזין ּבְ ּוְתֵרין ִעְטִרין ַדֲהוֹו ּגְ ּ ּ ּ ,
ְּוַאֲחִסינו ְלֵבן ָדא ְטָרא ַדֲאבֹוי. ּ ַגֵוויה ַחד ִעְטָראֲהָו, ִּמּסִ ִניז ּבְ . ְּדִאְקֵרי ֶחֶסד, ּה ּגָ
א ְטָרא ְדִאיּמָ ּוִמּסִ בוָרה, ּ ַּחד ִעְטָרא ְדִאְקֵרי ּגְ יה. ּ ֵריׁשֵ ְּוֻכְלהו ִמְתַעְטִרין ּבְ ּ ּ . ְוָאִחיד לֹון, ּ

ְּוַכד ַנֲהִרין ִאֵלין ָאב ָוֵאם ָעֵליה א, ּ ִפיִלין ְדֵריׁשָ ְלהו ִאְקרון ּתְ ּּכֻ ּ ּּ ן ָדאְּוֹכָל. ּ , ּא ָנִטיל ּבֵ
ָכל ּגוָפא, ְּוָיִרית ּכָֹלא ט ּבְ ְּוִאְתְפּשַׁ א. ּ ן ָיִהיב ִלְבַרּתָ ָזן. ְוַהאי ּבֵ יה ִאּתְ א ִמּנֵ ּוְבַרּתָ ְוַעל . ּ

אן ל ָפִנים ִמּכָ א, ּּכָ ַרּתָ ָרא ָיִרית ְוָלא ּבְ א. ּבְ ַרּתָ יה ְוָלא ּבְ ָרא ָיִרית ַלֲאבוי וְלִאּמֵ ּּבְ ּ ּ .
יה ִא ּוִמּנֵ אּ ַרּתָ ָזן ּבְ יב. ּתְ ָמה ִדְכּתִ ּ וָמזֹון ְלֹכָלא ֵביה)דניאל ד(, ּּכְ ואי תימא כל האי והאי אקרון (. ּּ

  .)צדיק וצדק בחד אינון וחד כלא
ָדא, ָהֵני ָאב ָוֵאם ָרן ָדא ּבְ ִליָלן וִמְתַחּבְ ּּכְ יר. ּ יָקא . ְוָאב ָטִמיר ַיּתִ ְּוֹכָלא ָאִחיד ֵמַעּתִ

א אְוַתְלָי, ַּקִדיׁשָ ָזָלא ַקִדיׁשָ ּא ִמּמַ ִנין , ְּוִאֵלין ָאב ָוֵאם. ּ ְדָכל ַיִקיִרין)יקירא(ָּיִקירו , ּ ְמַתּקְ
יָתא יב, ּבֵ ָמה ַדֲאֵמיָנא ִדְכּתִ ּּכְ ִית וִבְתבוָנה ִיְתּכֹוָנן וְבַדַעת )משלי כד(, ּ ֶנה ּבָ ָחְכָמה ִיּבָ ּ ּבְ ּ ּ

ל הֹון ָיָקר ְוָנִעים ְלאו ּכָ ִבְטֶנך)משלי כב(ִתיב ּוְכ. ֲּחָדִרים ִיּמָ ְמֵרם ּבְ ׁשְ י ּתִ י ָנִעים ּכִ הני (. ָ ּכִ

  .)כמה דאמינא ותליין ממזלא קדישא יקירא, כללא דכלא
ְמעֹון י ׁשִ ֵליָנא ּכָֹלא, ָאַמר ִרּבִ ִאָדָרא ָלא ּגָ ּּבְ אי ֲהוֹו , ְּוָכל ָהֵני ִמִלין. ּ ִלּבָ ְטִמיִרין ּבְ

א ּתָ ִאיל , ּלֹון ְלָעְלָמא ְדָאֵתיּוָבֵעיָנא ְלַאְטְמָרא , ַעד ַהׁשְ א ׁשָ ֶאְלּתָ ן ׁשְ ום ְדַתּמָ ִּמּשׁ ּ
יב, ָלָנא ָמה ִדְכּתִ ך חֹוֶסן ְיׁשועֹות ָחְכָמה ָוָדַעת ְוגֹו)ישעיה לג(, ּּכְ ּ ְוָהָיה ֱאמוַנת ִעּתֶ ָּ ,'

ְעָיין ִמיִני ַהאי, ְוָחְכָמה ּבַ ִריך הוא ּבְ א ּבְ א ְרעוָתא ְדקוְדׁשָ ּתָ ְּוַהׁשְ ּ ּסוָפא ָהא , ְּ ָלא ּכִ ּּבְ
י ַפְלְטרֹוי ִּאיעול ַקּמֵ ּ.  

ִתיב  י ֵאל ֵדעֹות ְיָי)שמואל א ב(ּכְ ֵּדעֹות ַוַדאי. 'ּ ּכִ ּהוא ַהַדַעת. ּ ל ַפְלְטֹרי . ּ ַדַעת ּכָ ּּבְ
יב. ִּאְתַמְלָיין ְלאו, ִּדְכּתִ ּוְבַדַעת ֲחָדִרים ִיּמָ ְלָיא)בגין כך(. ּ ְּדָהא , ּ ַדַעת ַאֲחָרא ָלא ִאְתּגַ

ַגֵוויהְט יה, ִּמיָרא ָאִזיל ּבְ ִליל ּבֵ מֹוִחין. ְּוִאְתּכְ מֹוָחא ּכָֹלא, ַּדַעת ָנִהיר ּבְ ט ּבְ ְּוִאְתְפׁשַ ּ .
  )'כי אל דעות יי, בגופא כלא, במוחא(

ֵניָנן א ּתָ ְדּתָ ִסְפָרא ְדַאּגַ י ֵאל ֵדעֹות ְיָי, ּּבְ ְקֵרי ֵדעֹות', ּּכִ ֶּאָלא ֵעדות, ַּאל ּתִ ְּדהוא . ּ ּ
ָּתא ְדֹכָלאַּסֲהדו ַּסֲהדוָתא ִדְתֵרין חוָלִקין, ּ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ ּ ַוָיֶקם ֵעדות )תהלים עח(ּכְ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגלו, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]194דף [ -ָתא ּבְ

ַיֲעֹקב ב ְדַהאי ִמָלה. ּבְ ְּוַאף ַעל ּגַ ַגְווָנא ַאֲחָרא, ּ ִסְפָרא ִדְצִניעוָתא ּבְ ּאֹוְקמוָה ּבְ ּ ָהָתם . ּ
ִלים ַאְתֵריה ׁשְ ִפיר, ּּבְ ָּהָכא ּכָֹלא ׁשַ ים ִמָלה, א ֲהֵויְּוֹכָל, ּ ד ַאְסּתִ   .ּּכַ

ִליָלן, ַהאי ָאב ָוֵאם הו ּכְ ְלהו ּבְ ּּכֻ ּ הו ְסִתיָמן, ּ ּּכָֹלא ּבְ ַמָזָלא , ּ ְּוִאיּנון ְסִתיָמן ּבְ ּ
א יִקין, ַּקִדיׁשָ יָקא ְדָכל ַעּתִ יה ְסִתיָמן. ַּעּתִ ִליָלן. ּּבֵ יה ּכְ ּּכָֹלא הוא. ּּבֵ ִריך . ּּכָֹלא ֲהֵוי, ּ ְּבְ

ֵמיהּבְ, ּהוא ִּריך ׁשְ   .ְּלָעַלם וְלָעְלֵמי ָעְלִמין, ְ

  ב''א ע'' רצדף
ל ִמִלין ְדִאָדָרא ָיאות ּּכָ ּ ּ ין, ּ ְּוֻכְלהו ִמִלין ַקִדיׁשִ ּּ ִּמִלין ְדָלא ָסָטאן ִליִמיָנא , ּ ּ

ָמאָלא יִמין, ְוִלׂשְ ְלהו ִמִלין ִדְסּתִ ּּכֻ ּּ ְלָיין ְלִאיּנון ְדָעאלו ְוַנְפקו, ּ ְּוִאְתּגַ ּ ּ ָּלא ָהִכי הואְוֹכ, ּ ּ .
ְסָיין ִאֵלין ִמִלין ְדָדִחיְלָנא ְלַגָלָאה א ֲהוֹו ִמְתּכַ ּתָ ְּוַעד ַהׁשְ ּ ְלָיין, ּּ א ִאְתּגַ ּתָ י . ְוַהׁשְ ְּוַגֵלי ַקּמֵ

א)מלכא( יָקא ַקִדיׁשָ א ֲעִביְדָנא, ּ ַעּתִ ְּדָהא ָלא ִליָקָרא ִדיִלי וְדֵבית ַאּבָ ּ ִגין ְדָלא , ּ ֶּאָלא ּבְ ּ
ִּכּסוָפא ָקֵמי ַפְלְטרֹוי ֲעִביְדָנאִּאיעול ּבְ ִריך הוא ְוָכל , ָהא ֲחֵמיָנא, ְועֹוד. ּ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ְּ

ָחן ּכְ ּתַ ֵאי ְקׁשֹוט ְדָהָכא ִמׁשְ ִמין ַעל ְיָדי, ָּהֵני ַזּכָ ּכְ ְלהו ִמְסּתַ ּּכֻ ְּדָהא ֲחֵמיָנא ְדֻכְלהו ַחָדאן . ּ ּ ּ ּּ
ַהאי ִהלוָלא ִדיִלי ּּבְ ְּוֻכְלהו ְזִמ, ּ ִהילוָלא ִדיִלי) ב''א ע''דף רצ(יִנין ּ ַההוא ָעְלָמא ּבְ ּּבְ ּ ָאה , ּּ ַזּכָ

  .ּחוָלִקי
א י ַאּבָ א, ָאַמר ִרּבִ ד ִסֵיים ִמָלה ָדא ּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ּּכַ ּ ּ ּ ּּבוִציָנא ִעָלָאה, ּ , ָאִרים ְידֹוי, ּ

ְוָבָכה ְוַחִייך ָעא ְלַגָלָאה ִמָלה ֲחָדא. ּ ּּבָ ִמָלה ָד, ָאַמר. ּ ּּבְ ל יֹוָמאיּ , א ִאְצָטַעְרָנא ּכָ
א ָלא ָיֲהִבין ִלי ְרׁשוָתא ּתָ ף. ְּוַהׁשְ ּקַ ְפָווֵתיה, ְוָיִתיב, ִאְתּתָ ׂשִ ַלת , ְּוָרִחיׁש ּבְ ְוָסִגיד ּתְ

ֲאְתֵריה, ִזְמִנין ָלא ּבַ ּכְ ר ָנׁש ְלִאְסּתַ יה, ְּוָלא ֲהָוה ָיִכיל ּבַ ן ּבֵ ּכֵ ל ׁשֶ ּפוָמא , ָאַמר. ּּכָ ּ
ּפוָמא יבו ַמּבוָעך, ָזִכית ְלָכל ַהאיְּד, ּ ְָלא ַאְנּגִ ּ ַּמּבוָעך ָנִפיק ְוָלא ָפַסק. ּ ְ ְֲעָלך ָקֵריָנן . ּ

ר ֹלא ְיַכְזבו ֵמיָמיו)ישעיה נח(ּוְכִתיב .  ְוָנָהר יֹוֵצא ֵמֵעֶדן)בראשית ב( ּ וְכמֹוָצא ַמִים ֲאׁשֶ ּּ.  
ְּדָכל יֹוִמין ְדָקֵאיְמָנ. ָּהִאיָדָנא ַאְסַהְדָנא ָעַלי ִאיְבָנא ְלֵמֱחֵמי יֹוָמא ָדא, אּ א ''נ(, ּּתָ

ְרעוִתי )רעותא לגלאה רזא דא ר ָהִאיָדָנא, )א בידי''ס(ּ ְוָלא ָסִליק ּבִ ִעְטָרא ָדא , ּּבַ ְּדָהא ּבְ ּ
ֵעיָנא ְלַגָלָאה ִמִלין. ִּמְתֲעָטר ַהאי יֹוָמא א ּבָ ּתָ ְּוַהׁשְ ִריך הוא, ּ א ּבְ יה ְדקוְדׁשָ ַּקּמֵ ּ ְּדָהא , ְּ

ְל י ּּכֻ ֵריׁשֵ ּהו ִמְתַעְטִרין ּבְ יה. )ברישיה(ּ ְּוַהאי יֹוָמא ָלא ִיְתַרָחק ְלֵמיַעל ְלדוְכּתֵ יֹוָמא , ּ ּכְ
ְרׁשוִתי ַקְייָמא. ַאֲחָרא ל יֹוָמא ָדא ּבִ ְּדָהא ּכָ ּ ּ ֵריָנא ְלַגָלָאה ִמִלין. ּ א ׁשָ ּתָ ְּוַהׁשְ ִגין ְדָלא , ּ ּּבְ

ִכּסוָפא ְלָעְלָמא ְדָאֵתי ִּאיעול ּבְ ּ ֵריָנא ֵאיָמא. ּ   .ְוָהא ׁשָ
ִתיב ְסֶאך ֶחֶסד ְוֱאֶמת ְיַקְדמו ָפֶניך)תהלים פט(, ּכְ ָפט ְמכֹון ּכִ ָ ֶצֶדק וִמׁשְ ָּ ּּ ּ יָמא. ּ , ַמאן ַחּכִ

ַהאי ל ּבְ ּכַ א ִעָלָאה)א דינוי''ס(ְלֵמֱחֵמי אֹוְרחֹוי , ִיְסּתָ ּ ְדַקִדיׁשָ ּ ִּדיִנין ִדְקׁשֹוט, ּ ִּדיִנין , ּ
ְּדִמְתַעְטִרין ִכְתִרי ִעָלִאיןּ ְּדָהא ֲחֵמיָנא ְדֻכְלהו ּבוִציִנין ַנֲהִרין ִמּבוִציָנא ִעָלָאה. ּ ּבְ ּּ ּ ּ ּ ּ ,

ין ְלִאְתַנֲהָרא, ְּטִמיָרא ְדָכל ְטִמיִרין ְלהו ַדְרּגִ ּּכֻ ּ ּ וְבַההוא )א וכלהו אינון דרגין לאתנהרא''נ(. ּ ּ
א א ְוַדְרּגָ ְּנהֹוָרא ִדְבָכל ַדְרּגָ ְלָייאִאְתַגְלָייא ַמ, ּ ְּוֻכְלהו ְנהֹוִרין ֲאִחיָדן, ּה ְדִאְתּגַ ְנהֹוָרא , ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]195דף [ -ּ

ְנהֹוָרא ָדא ָּדא ּבִ ּוְנהֹוָרא ָדא, ּ ְנהֹוָרא ָדא, ּ ָדא, ּּבִ ן ָדא ִמן , ְּוַנֲהִרין ָדא ּבְ ְּוָלא ִמְתָפְרׁשָ ּ
  .ָּדא

ְּנהֹוָרא ְדָכל ּבוִציָנא ובוִציָנא ּ ּ א, ּ ּקוֵני ַמְלּכָ ְּדִאְקרון ּתִ ּ ְת, ּ אּכִ ל ַחד ְוַחד, ֵרי ַמְלּכָ , ּכָ
ַההוא ְנהֹוָרא ִדְלּגֹו ְלגֹו ָּנִהיר ְוָאִחיד ּבְ א . ְּוָלא ִמְתְפַרׁש ְלַבר, ּ ַחד ַדְרּגָ ך ּכָֹלא ּבְ ּוְבִגין ּכָ ּּ ְ

ַלק ַחד ִמָלה ִאְתֲעָטר, ִּאְסּתְ ְּוֹכָלא ּבְ ּ ְּוָלא ִמְתְפַרׁש ָדא ִמן ָדא, ּ ּ ֵמיה ַחד הוא, ּ ִּאיהו וׁשְ ּ ּ ּ .
ְלָייא א, ְּנהֹוָרא ְדִאְתּגַ א ְדַמְלּכָ ִּאְקֵרי ְלבוׁשָ  )בההוא נהורא הוא מה(, ְּנהֹוָרא ִדְלּגֹו ְלגֹו. ּ

ְלָייא, ְנהֹוָרא ָסִתים ְרָיא ַההוא ְדָלא ִאְתְפַרׁש ְוָלא ִאְתּגַ ּוֵביה ׁשַ ּ ּ ּ ּ.  
ְּוֻכְלהו ּבוִציֵני ּ ְּוֻכְלהו ְנהֹוִרין, ּ יָקא ַקִד, ּ א ְסִתיָמא ְדָכל ְסִתיִמיןַּנֲהִרין ֵמַעּתִ , ּיׁשָ

ּּבוִציָנא ִעָלָאה ָלן. ּ ּכְ ָטן, ְוַכד ִמְסּתַ ְלהו ְנהֹוִרין ְדִאְתַפּשְׁ ּּכֻ ּ ּ ר ּבוִציָנא . ּ ַכח ּבַ ּתְ ָּלא ִאׁשְ
ְלָייא, ִּעָלָאה   .ְּדַאְטָמר ְוָלא ִאְתּגַ

ין ִדיַקר ִאיּנון ְלבוׁשִ ּּבְ ּ י ְקׁשֹוט, ּ ּקוֵני ְקׁשֹו, ְּלבוׁשֵ ָכחו , ּּבוִציֵני ְקׁשֹוט, טּּתִ ּתְ ִּאׁשְ
ֵרין ּבוִציִנין א, ּּתְ ּקוָנא ְדכוְרְסָייא ְדַמְלּכָ ּּתִ ּ ּ ָפט, ּ ְּוִאְקרון ֶצֶדק וִמׁשְ ּ ירוָתא. ּ ְּוִאיּנון ׁשֵ ּ ,

ֵלימוָתא ּוׁשְ ָכל ְמֵהיְמנוָתא, ּ א. ּּבְ ל ִדיִנין ִדְלֵעיָלא ְוַתּתָ ּוְבָהֵני ִמְתַעְטִרין ּכָ ּ ּ ּ א ְּוֹכָל, ּ
ָפט ׁשְ ּמִ ָזן. ָּסִתים ּבְ ָפט ִאּתְ ּוְלִזְמִנין ָקֵריָנן ָלה. ְּוֶצֶדק ֵמַהאי ִמׁשְ י ֶצֶדק )בראשית יד(, ּ ּ וַמְלּכִ

ֵלם   .ְֶמֶלך ׁשָ
ָפט ׁשְ ד ִמְתָעִרין ִדיִנין ִמּמִ ּּכַ ְלהו ַרֲחֵמי, ּ ּּכֻ ִלימו, ּ ׁשְ ְלהו ּבִ ּּכֻ ּ ם ְלַהאי . ּ ְּדַהאי ְמַבּסֵ

ִניןְוִדיִנין ִמ, ֶצֶדק ּקְ ִלימו, ְתּתַ ׁשְ ין ְלָעְלָמא ּבִ ְּוֻכְלהו ַנְחּתִ ּ ַרֲחֵמי, ּ ֲעָתא )אקרי(ּוְכֵדין . ּבְ  ׁשַ
א ָרן ְדַכר ְונוְקּבָ ְּדִמְתַחּבְ ּ ַרֲחֵמי, ּ ְלהו ּבְ ְּוָכל ָעְלִמין ּכֻ   .ּוְבֶחְדָווָתא, ּ

יאו חֹוֵבי ָעְלָמא א, ְּוַכד ַאְסּגִ ֲאַבת ַמְקְדׁשָ ּוְדכוָר, ְּוִאְסּתַ אּ , ּא ִאְתְרַחק ִמן נוְקּבָ
ָעָרא ְרָיא ְלַאּתְ יָפא ׁשַ ּקִ ַההוא ִזְמָנא ֵמַהאי ֶצֶדק, ְוִחְוָיא ּתַ ָזן ּבְ ַּווי ְלָעְלָמא ְדִמּתְ ָמה . ּ ּכַ
ָעְלָמא ְלִקין ֵמָעְלָמא, ֲחִביֵלי ְטִריִקין ִמְתָעִרין ּבְ ִאין ִמְסּתַ ָמה ַזּכָ ה. ּּכַ ך ָלּמָ ִגין . ְְוָכל ּכַ ּבְ

אְּדִא ְּתְרַחק ְדכוָרא ִמן נוְקּבָ ּ ֶצֶדק ָדא, ּ ָפט ָלא ָקֵרב ּבְ ּוִמׁשְ ִתיב. ּּ  )משלי יג(, ְוַעל ַהאי ּכְ
ָפט ֹלא ִמׁשְ ְּוֵיׁש ִנְסֶפה ּבְ ָפט ִאְתְרַחק ֵמַהאי ֶצֶדק, ּ ְּדִמׁשְ ְסָמא, ּ ְוֶצֶדק ַיְנָקא , ְוָלא ִאְתּבַ

  .ֵמֲאָתר ָאֳחָרא
ֹלֹמה ַמְלּכָ יֵמי ֶהְבִלי ֵיׁש ַצִדיק אֹוֵבד )קהלת ז(, אְּוַעל ָדא ָאַמר ׁשְ ּ ֶאת ַהּכֹל ָרִאיִתי ּבִ

ִצְדקֹו ְוגֹו ֵּמֲהָבִלים ִדְלֵעיָלא,  ָהֶבל ֲחָדא)ג הבל דא''א ל''ס(, ָּהֶבל ָדא', ּבְ ְּדִאְקרון ַאֵפי , ּ ּ ּ
א א, ַמְלּכָ ְּוָדא ִאיהו ַמְלכוָתא ַקִדיׁשָ ּ ִדינֹוי, ּ ְעָרא ּבְ ִתיב ֵיׁש ַצִדיק ,ְּדַכד ִהיא ִמּתַ ּ ּכְ

ִצְדקֹו ָפט ִאְתְרַחק ִמֶצֶדק. ַמאי ַטְעָמא. אֹוֵבד ּבְ ום ְדִמׁשְ ִּמּשׁ ּ ך ִאְקֵרי. ּ ְוְבִגין ּכָ ְוֵיׁש , ּ
ָפט ֹלא ִמׁשְ ִּנְסֶפה ּבְ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגלו, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]196דף [ -ָתא ּבְ

  א''ב ע'' רצדף
א ֲחֵזי ָעְלָמא, ּתָ ָאה ִעָלָאה ּבְ ַכח ַזּכָ ּתְ ד ִאׁשְ ִריך, ּּכַ א ּבְ ְְרִחיָמא ְדקוְדׁשָ ֲּאִפילו , ּ הואּ ּ

ְלחֹודֹוי ָער ֶצֶדק ּבִ ד ִאּתְ ִגיֵניה, ּכַ ָזָבא ּבְ ּתְ ֵעי . ָּיִכיל ָעְלָמא ְלִאׁשְ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְּ

יָקֵריה ֵפי , ּּבִ ִקיוֵמיה. ִּמן ִדיָנא) א''ב ע''דף רצ(ְוָלא ִמְסּתָ ָאה ָלא ַקְייָמא ּבְ ְּוַכד ַההוא ַזּכָ ּ ּּ ּ ,
ֵפי ֲאִפיל ָפטִּמְסּתָ ׁשְ ּו ִמּמִ יה, ּ ֶצֶדק. ְּוָלא ָיִכיל ְלֵמיָקם ּבֵ ן ּבְ ּכֵ ל ׁשֶ   .ּכָ
א ַקְדִמיָתא ָאַמר, ָּדִוד ַמְלּכָ ָחֵנִני ְיָי)תהלים כו(, ּבְ ִני'  ּבְ ֵפיָנא . ְוַנּסֵ ְּדָהא ֲאָנא ָלא ִמְסּתַ

ל ִדיִנין ֲּאִפילו ֵמַהאי ֶצֶדק, ִּמּכָ יה, ּ ן ַדֲאִחיְדָנא ּבֵ ּכֵ ל ׁשֶ ְּוּכָ ִתיב, ּ  ֲאִני )תהלים יז(. ַמה ּכְ
ֶצֶדק ֶאֱחֶזה ָפֶניך ֶצֶדק ַוַדאי, ָּבְ ִדינֹוי. ּּבְ ֵפיָנא ְלֵמיָקם ּבְ ַתר ְדָחב. ָלא ִמְסּתַ ֲּאִפילו , ּּבָ ּ

ֵפי ָפט ִמְסּתָ ׁשְ יב, ִּמּמִ ָפט ֶאת ַעְבֶדך)תהלים קמג(, ִּדְכּתִ ֹבא ְבִמׁשְ ָ ְוַאל ּתָ ּ ּ.  
א ֲחֵזי ּסְ, ּתָ ד ִמְתּבַ ָפטּכַ ׁשְ ֵדין ִאְקֵרי ְצָדָקה, ָּמא ַהאי ֶצֶדק ִמּמִ ָמא . ּכְ ּסְ ְוָעְלָמא ִמְתּבַ

ֶחֶסד יה, ּבְ ְּוִאְתַמְלָיא ִמּנֵ יב. ּ ָפט ֶחֶסד ְיָי)תהלים לג(, ִּדְכּתִ ּ אֹוֵהב ְצָדָקה וִמׁשְ ָמְלָאה ' ּ
  .ָהָאֶרץ

ִדינֹוי ְדֶצֶדק, אְּדָכל יֹוָמִאי ֲהֵויָנא ִמְצַטֵער ַעל ָעְלָמ, ַאְסַהְדָנא ָעַלי ְּדָלא ֶיֱעַרע ּבְ ּ ,
ְלהֹובֹוי ׁשַ יב. ְוָלא יֹוִקיד ָעְלָמא ּבְ ָמה ִדְכּתִ אן . ּ ָאְכָלה וָמֲחָתה ִפיָה)משלי ל(, ּּכְ ִמּכָ

ל ַחד, ּוְלָהְלָאה פום ּכָ יָרא ִעְמָקא, ּּכְ פום ּבֵ ִאין, ּּכְ יה ַזּכָ ָדָרא ָדא ִאית ּבֵ ְּוָהא ּבְ ּ ,
ּוְזִעיִרין ִאיּנו ָנא ַעל ָעְלָמאּ ּן ִדיקומון ְלַאּגָ ּ ָעה ִזיְוָין, ְוַעל ָעאָנא, ּ , א על עלמא''ס(. ֵמַאְרּבָ

ָדא. )ועלינא בעיין ן ֲאִחיָדן ִמָלי ָדא ּבְ ַּעל ּכֵ א, ּ יָקא ַקִדיׁשָ ַעּתִ יִמין ּבְ ן ִמִלין ִדְסּתִ ּוִמְתָפְרׁשָ ּ ּּ ּ ,
ְּוֵהיך ֲאִחיָדן ִאֵל, ְּסִתיָמא ְדָכל ְסִתיִמין ִאֵליןְ אן ְלָהְלָאה. ּין ּבְ ִּמִלין ִדְזֵעיר ַאְנִפין, ִמּכָ ּ ּ ,

ִאָדָרא ְלָיין ּבְ ִּאיּנון ְדָלא ִאְתּגַ ּ אי. ּּ ִלּבָ ִּאיּנון ַדֲהוֹו ְסִתיִמין ּבְ ָקנו, ּ ן ָלא ִאּתְ עד כאן (. ְּוַתּמָ

ְלָיין)סתימן מלין ָקנו ְוִאְתּגַ א ִאְתּתְ ּתָ ְּוֻכְלהו ִמִלין ְסִתי, ּ ַהׁשְ ְלהו, ִמיןּּ ּוְבִריִרין ּכֻ ָאה . ּּ ַזּכָ
ְּוִאיּנון ְדַיְרּתו ְירוָתא ָדא, ּחוָלִקי ּ ּ ּ יב, ּ ָכה לֹו ְוגֹו)תהלים קמד(, ִּדְכּתִ ּכָ ֵרי ָהָעם ׁשֶ   .'ּ ַאׁשְ

יָקא ֲאִחיָדן, ַּהאי ְדאֹוִקיְמָנא ַעּתִ ִתיּקוֹני, ָאב ָוֵאם ּבְ ְּדָהא ִמּמֹוָחא . ָּהִכי הוא, ּּבְ
ְלָייןְסִתיָמָאה יה)א נפקין''נ(, ּ ְדָכל ְסִתיִמין ּתַ ּ וִמְתַאֲחָדן ּבֵ ואף על גב דעתיקא קדישא אתתקן (. ּ

לון )בלחודוי ּכְ ְלחֹודֹוי. ּ ִמָלי)בכל(ּ ְוַכד ִיְסּתַ יָקא ּבִ ּּכָֹלא הוא ַעּתִ . ְּוהוא ְיֵהא, ּהוא ֲהֵוי, ּ
יה ּקוִנין ּבֵ ְּוָכל ָהֵני ּתִ ה סתימן לא מתפרשן מניה מוחא סתימאה לא אתגלייא ולא י לא נמצא אחידן בי''בס(. ּ

ַמָזָלא, ּם ֵמַהאי מֹוָחא ַנְפקו''ב ָוֵא'' ָא)תליא ביה ִלילו ּבְ ִּאְתּכְ ְלָיין, ּ ּוֵביה ּתַ ּוֵביה ֲאִחיָדן, ּ ּ .
ְלָייא ְוָאִחיד, ְּזֵעיר ַאְנִפין א ּתַ יָקא ַקִדיׁשָ ַעּתִ ִאָד. ּּבְ ְּוָהא אֹוִקיְמָנא ִמֵלי ּבְ ָאה . ָראּ ַזּכָ

ּחוָלֵקיה ְדַמאן ְדָעאל ְוָנִפיק ּ ּ ָמאָלא, ּ ְּוִיְנַדע אֹוְרִחין ְדָלא ִיְסֵטי ִליִמיָנא ְוִלׂשְ ּוַמאן . ּ
ַּטב ֵליה ְדָלא ִאְבֵרי, ְּדָלא ָעאל ְוָנַפק ִרים ַדְרֵכי ְיָי)הושע יד(ּוְכִתיב . ּ י ְיׁשָ   .'ּ ּכִ

ְמעֹון י ׁשִ ל ֲהֵו, ָאַמר ִרּבִ ּכֵ ַהאי ְקָראִמְסּתַ ל יֹוָמא ּבְ יב, יָנא ּכָ ְיָי)תהלים לד(, ִּדְכּתִ '  ּבַ
ָמחו ְמעו ֲעָנִוים ְוִיׂשְ י ִיׁשְ ְתַהֵלל ַנְפׁשִ ּּתִ ּ ְּוָהִאיָדָנא ִאְתְקָיים ְקָרא ּכָֹלא. ּ ְיָי. ּ ְתַהֵלל ' ּבַ ּּתִ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]197דף [ -ּ

י ַוַדאי יה ֲאִחיָדא, ַּנְפׁשִ ָמִתי ּבֵ ְּדָהא ִנׁשְ יה ַלֲהָטא, ּ יה , ּּבֵ ְדַלת ּּבֵ ּתַ ַקת ְוִאׁשְ ִּאְתַדּבְ
ַלק ְלַאְתָרָהא ְסּתָ ְדלוָתא ָדא ּתִ ּתַ ּוְבִאׁשְ ּ ּ ּ ָמחו. ּ ְמעו ֲעָנִוים ְוִיׂשְ ִּיׁשְ ל ָהֵני ַצִדיַקָייא, ּ ּּכָ ְוָכל , ּ

א א ַקִדיׁשָ ֵני ְמִתיְבּתָ ִריך הוא, ּּבְ א ּבְ א ִעם קוְדׁשָ ּתָ ִאין ְדַאְתָיין ַהׁשְ ְּוַזּכָ ּ ְלהו ׁשַ, ְּ ּּכֻ ְמִעין ּ
ך. ְּוַחָדאן, ִּמַלי ִגין ּכַ ְדלו ַלְיָי)תהלים לד(, ְּבְ ּ ּגַ מֹו ַיְחָדיו' ּ י וְנרֹוְמָמה ׁשְ ִּאּתִ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגלו, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]198דף [ -ָתא ּבְ

 ] בשנה352יום [סדר הלימוד ליום כז אלול 
ִתיב, ָּפַתח ְוָאַמר ֶאֶרץ ֱאדֹום)בראשית לו(, ּכְ ר ָמְלכו ּבְ ָלִכים ֲאׁשֶ ּ ְוֵאֶלה ַהּמְ ֲּהָדא הוא . ּ

ָלִכים נֹוֲעדו ָעְברו ַיְחָדיו)תהלים מח(, ִתיבִדְכ ה ַהּמְ י ִהּנֵ ּ ּכִ ּ ָאן ֲאָתר, ּנֹוֲעדו. ּ ֶאֶרץ . ּבְ ּבְ
ן. ֱאדֹום ּמָ ֲאָתר ְדִדיִנין ִמְתַאֲחִדין ּתַ ָּעְברו ַיְחָדיו. ּּבַ יו, ּ יב ַוָיָמת ַוִיְמלֹוך ַתְחּתָ ְִדְכּתִ ּ ּ ה . ּ ֵהּמָ

ָמהו ִנְבֲהלו ֶנְח ן ּתָ ָּראו ּכֵ ּ ָּפזוּ ַאְתַרְייהו, ּ ְּדָלא ִאְתְקָיימו ּבְ ּ א ָלא , ּ ִגין ְדִתקוִנין ְדַמְלּכָ ּּבְ ּ ּ
ָקנו א ְוׁשורֹוי, ִּאּתְ א ַקִדיׁשָ ְּוַקְרּתָ ָּלא ִאְזְדָמנו, ּ ּ.  

ן ָרִאינו ְוגֹו, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַמְענו ּכֵ ר ׁשָ ֲאׁשֶ ּּכַ ְלהו ָלא ִאְתְקָיימו', ּ ְּדָהא ּכֻ ּ ְוִהיא , ּּ
אִאְת ּתָ ִסְטָרא ִדְדכוָרא, ַּקְייַמת ַהׁשְ ּּבְ ה, ּ ְרָיא ִעּמָ ְּדׁשַ יו , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ְַוִיְמלֹוך ַתְחּתָ ּ

ת ֵמי ָזָהב ת ַמְטֵרד ּבַ ּתֹו ְמֵהיַטְבֵאל ּבַ ם ִאׁשְ ם ִעירֹו ָפעו ְוׁשֵ ֲּהַדר ְוׁשֵ ֵּמי ָזָהב ַוַדאי . ּ
ִאָדָרא ָמה ְדאֹוִקיְמָנא ּבְ   .ּּכְ

  ב'' עב'' רצדף
ַמר א ְדַרב ַהְמנוָנא ָסָבא ִאּתְ ְדּתָ ִסְפָרא ְדַאּגַ ְּוַהא ּבְ ּ יו ֲהַדר, ּ ְַוִיְמלֹוך ַתְחּתָ ֲהַדר . ּ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ַּוַדאי ּתֹו ְמֵהיַטְבֵאל. ּ ְפִרי ֵעץ ָהָדר)ויקרא כג(, ּכְ ם ִאׁשְ ָמה ְדַאּתְ , ְוׁשֵ ּכְ
ָמִרים פֹות ּתְ ָמר ִיְפָרח) צבתהלים(, ּוְכִתיב. ָּאֵמר ּכַ ּתָ א, ּ ַצִדיק ּכַ ְּדִאיִהי ְדַכר ְונוְקּבָ ּ ַהאי . ּ

ת ַמְטֵרד ָקא, ִאְתְקִריַאת ּבַ ת ֵמַההוא ֲאָתר ְדַטְרִדין ּכָֹלא ְלִאְתַדּבְ ּּבַ ּ ּוְכִתיב . ְוִאְקֵרי ָאב, ּּ
ֶאֶרץ ַהַחִיים)איוב כח( ֵצא ּבְ ּמָ ה ְוֹלא ּתִ ּ ֹלא ָיַדע ֱאנֹוׁש ֶעְרּכָ א, ַאֵחרָּדָבר . ּ ת ֵמִאיּמָ , ּבַ

ְטָרָהא ִמְתַאֲחִדין ִדיִנין ְּדִמּסִ ת ֵמי ָזָהב. ְּלֹכָלא) ב''ב ע''דף רצ(ְּדַטְרִדין , ּ ְתֵרין , ּבַ ְּדָיְנָקא ּבִ
ְווִנין, ַּאְנִפין ְתֵרין ּגַ ִּדְנִהירו ּבִ ֶחֶסד וְבִדיָנא. ּ   .ּּבְ

יִחין ַאְנ, ַעד ָלא ִאְבֵרי ָעְלָמא ּגִ ַאְנִפיןָלא ֲהוֹו ַמׁשְ ִּפין ּבְ ך, ּ ְוְבִגין ּכַ ָעְלִמין ַקְדָמֵאי , ּ
ּקוָנא ִאְתָעִבידו, ִּאְתֲחָרבו ָלא ּתִ ְּוָעְלִמין ַקְדָמֵאי ּבְ ִתּקוָנא. ּ ְּוַההוא ְדָלא ֲהָוה ּבְ ּ ִאְקֵרי , ּ

ַהאי אוָמָנא, ִזיִקין ִנצֹוִצין ָמָנא , )א מרזפתא''ס(ַמְרֵצָפא , ּּכְ ׁש ּבְ ד ַאְכּתִ  )א''ו ע''ית קנבראש(ּכַ
ְּוִאיּנון ִזיִקין ְדָנְפִקין, ַּאִפיק ִזיִקין ְלָכל ִעיָבר, ְּדַפְרְזָלא , ָּנְפִקין ְלִהיִטין וְנִהיִרין, ּ

ר ְּוִאֵלין ִאְקרון ָעְלִמין ַקְדָמֵאי. ְוַדֲעִכין ְלַאְלּתָ ך ִאְתֲחָרבו ְוָלא ִאְתְקָיימו. ּ ּוְבִגין ּכַ ּ ַעד . ְּ
י ַקן ַעּתִ אְּדִאְתּתָ ּ ְלאוָמנוֵתיה)א מאנא''ד(ְּוָנִפיק אוָמָנא , ָּקא ַקִדיׁשָ ּ ּ.  

ַמְתִניָתא ִדיָלן ֵניָנא ּבְ ּ ְדבוִציָנא ַאִפיק ִזיִקין )דניצוצא(, ְּוַעל ַהאי ּתָ ּ , ב''ד ע''שמות רנ(ּ

ִזיִקין )ב סתרי תורה''ז ע''בראשית ק . ִרין ִעיָבר ִלְתַלת ְמָאה ְוֶעׂשְ)א דבוצינא אפיק זיקין ניצוצין''נ( ּבָ
ר, ָּעְלִמין ַקְדָמֵאי ִאְקרון, ְּוִאיּנון ִזיִקין ּוִמיתו ְלַאְלּתָ  )א מאנא''ס(ְּלָבַתר ָנִפיק אוָמָנא . ּ
ְּלאוָמנוֵתיה ּ א, ּ ְדַכר ְונוְקּבָ ן ּבִ ּקַ ְּוָהֵני ִזיִקין ְדִאְתַדֲעכו וִמיתו, ְּוִאְתּתְ ּ ּ א ִאְתְקָיים , ּ ּתָ ַהׁשְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]199דף [ -ּ

ּא ְדַקְרִדינוָתאִּמּבוִציָנ. ּּכָֹלא ּ יָפא, ָנַפק ִניצֹוָצא, ּ ּקִ א ּתַ ְּוַאִפיק ִזיִקין , ְּדָבַטׁש, ַּפִטיׁשָ
ֲאִויָרא ַדְכָיא)א ומתדכי''ד(ּוִמְתָעְרֵבי , ָעְלִמין ַקְדָמֵאי ָדא, ּ ּבַ ָסמו ָדא ּבְ ְּוִאְתּבְ ּ.  

ר ַאּבָ ד ִאְתַחּבָ ְּוַההוא ָאב הוא, א''א ְוִאיּמָ''ּכַ ֵּמרוָחא ְד, ּ יק יֹוִמיןּ ַעּתִ יה , ָגִניז ּבְ ּּבֵ
ִניז ַהאי ֲאֵויָרא ֵמעֹוי , ְוַאְכִליל ְלִניצֹוָצא, ִאְתּגְ ְּדָנִפק ִמּבוִציָנא ְדַקְרִדינוָתא ְדָגִניז ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ

א ְרַווְייהו. ְּדִאיּמָ רו ּתַ ְּוַכד ִאְתַחּבָ ָדא, ּ ִלילו ָדא ּבְ ְּוִאְתּכְ יָפ. ּ ּקִ א ַחד ּתַ , אָּנִפיק ּגוְלַגְלּתָ
ִסְטרֹוי ט ּבְ ִסְטָרא ָדא, ְוִאְתָפּשַׁ ָּדא ּבְ ִסְטָרא ָדא, ּ ַלת . ְּוָדא ּבְ א ּתְ יָקא ַקִדיׁשָ ָמה ְדַעּתִ ּּכְ ּ

ַחד ָכחו ּבְ ּתְ ין ִאׁשְ ין, ֵּריׁשִ ְתַלת ֵריׁשִ ך ּכָֹלא ִאְזְדַמן ּבִ ּּכַ ּ ָמה , ְ   .ּ ַדֲאֵמיָנא)ב''ח ע''רפ(ּכְ
א ִדְזֵעיר  ְלּתָ ַהאי ּגוְלּגַ ּּבְ א ִחָווָרא , ַּאְנִפיןּ ָּנִטיף ַטָלא ֵמֵריׁשָ ְּוַההוא ַטָלא , )ואחיד ליה(ּ ּ

ָווֵני ְתֵרי ּגְ ין. ִאְתֲחֵזי ּבִ ָזן ַחְקָלא ְדַתפוִחין ַקִדיׁשִ יה ִמּתְ ּוִמּנֵ ּ ּ ּ א . ּּ ְלּתָ ּוֵמַהאי ַטָלא ְדגוְלּגַ ּ ּּ
ַּטֲחִנין ָמָנא ְלַצִדיַקָייא ְלָעְלָמא ְדָאֵתי, ָּדא ּוֵביה, ּּ ּ ְזִמיִנין ֵמַתָייא ַלֲאַחָייאּ ְּוָלא ִאְזְדַמן . ּ

ָּמָנא ְדָנַפל ֵמַהאי ַטָלא ָרא, ּ ַמְדּבְ ָרֵאל ּבְ ִזְמָנא ְדָאְזלו ִיׂשְ ר ַההוא ִזְמָנא ּבְ ּּבַ ּ ְּוָזן ְלהו , ּ
יָקא ְדֹכָלא ַּעּתִ ַכח ְלָבַתר. ֵמַהאי ֲאָתר, ּ ּתְ  )טזשמות (, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ַּמה ְדָלא ִאׁשְ

ָמִים ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ִהְנִני ַמְמִטיר ָלֶכם ֶלֶחם ִמן ַהּשָׁ ן ְלך ָהֱאֹלִהים )בראשית כז(ּכְ ָ ְוִיּתֶ

ַמִים ְוגֹו ַההוא ִזְמָנא. 'ִּמַטל ַהּשָׁ ֵניָנן. ַּהאי ּבְ ל , ְלִזְמָנא ַאֲחָרא ּתָ ים ְמזֹונֹוָתיו ׁשֶ ָקׁשִ
ִריך הוא א ּבְ י קוְדׁשָ ָּאָדם ַקּמֵ ַמָזָלא ַוַדאיְוָה. ְּ ְלָייא ּבְ ַמָזָלא ּתַ ּא ּבְ ּ ֵני ַחֵיי . ּ ן ּבְ ְּוַעל ּכֵ

ְלָייא ִמְלָתא, ּוְמזֹוֵני ְזכוָתא ּתַ ָּלאו ּבִ ְלָייא ִמְלָתא, ּ ַמָזָלא ּתַ ֶּאָלא ּבְ ַהאי , ּּ ְלָיין ּבְ ְּוֹכָלא ּתַ
ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ַּמָזָלא   .ּּכְ

ָעה ַאְלִפין ִרּבֹוא ָעְלִמין ׁשְ אַנ, ּתִ ְלּתָ ְּוַהאי ֲאִויָרא ַדְכָיא . ְּטִלין ְוַסְמִכין ַעל ַהאי ּגוְלּגַ
ֹכָלא ִליל ּבְ יה, ִּאְתּכְ ִליל ּבֵ ִליל ִמּכָֹלא ְוֹכָלא ִאְתּכְ יָון ְדהוא ּכָ ּּכֵ ּ ּּ טו ַאְנפֹוי , ּ ִּאְתְפׁשָ ּּ

ִליָלן ִמּכָֹלא, ִלְתֵרין ִסְטִרין ְתֵרי ְנהֹוִרין ּכְ ל. ּּבִ ּכָ ּו ַאְנפֹויְוַכד ִאְסּתָ יָקא , ּ ַאְנִפין ְדַעּתִ ּּבְ ּ
א ּּכָֹלא ֶאֶרך ַאַפִים ִאְקֵרי, ַּקִדיׁשָ ְ ַּמאי ֶאֶרך ַאַפִים. ּ ּ ֶאָלא ָהִכי )אריך אפים מבעי ליה(. ְ
ֵניָנן ִגין ְדָאִריך ַאֵפיה ְלַחָייַבָיא, ּתָ ּּבְ ּּ ֲּאָבל ֶאֶרך ַאַפִים. ְ ַּאְסָווָתא ְדַאְנִפין, ְ ְּדָהא ָלא . ּ

ָעְלָמאִאׁשְ ַכח ַאְסָווָתא ּבְ ַאְנִפין, ּתְ ִחין ַאְנִפין ּבְ ּגְ ִזְמָנא ְדַאׁשְ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ ּ.  
א ְלּתָ ֲחָלָלא ְדגוְלּגַ ּּבַ ַלת ְנהֹוִרין, ּ ַלת. ְנִהיִרין ּתְ יָמא ּתְ ע ִאיּנון, ְוִאי ּתֵ ָמה , ַּאְרּבַ ּכְ

יה, ַּדֲאֵמיָנא יה ַדֲאבֹוי ְוִאּמֵ ַּאֲחַסְנּתֵ ּ יה, ִּניִזין ִדְלהֹוןּוְתֵרין ּגְ, ּ ֵריׁשֵ ְלהו ּבְ ְּדִמְתַעְטָרן ּכֻ ּ ּ ּּ ,
א ִפִלין ְדֵריׁשָ ְּוִאיּנון ּתְ ִסְטרֹוי. ּּ ָרן ּבְ ְתַלת ֲחָלֵלי , ְלָבַתר ִמְתַחּבְ ְוַנֲהִרין ְוָעאִלין ּבִ

א ְלּתָ ְּדגוְלּגַ ִסְטרֹוי. ּ ל ַחד ּבְ ָכל ּגוָפא, ָנְפִקין ּכָ ִטין ּבְ ּוִמְתַפּשְׁ ּּ.  
ְתֵרי מֹוֵחיְּוִאֵל ִרין ּבִ ִליל לֹון. ין ִמְתַחּבְ ִליָתָאה ּכָ . ואינון תפלין דרישא(ְוָאִחיד , ּומֹוָחא ּתְ

לבתר נפקין כל חד . ונהרין ועאלין בתלת חללי דגולגלתא, ומוחא תליתאה כליל לון. ואלין מתחברין בתרי מוחי

ַהא)והאי מוחא תליתאה אחיד. ומתפשטין בכל גופא, בסטרוי ט , ּי ִסְטָרא וְבַהאי ִסְטָרא ּבְ ּוִמְתָפּשַׁ ּ
ָכל ּגוָפא ֲחָדא, ּּבְ ִליָלן ּכַ ָווֵני ּכְ ֵרי ּגְ יה ּתְ ּוֵמַהאי ָנִהיר ַאְנפֹוי. ְּוִאְתָעִביד ִמּנֵ ְוַאְסִהיד , ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגלו, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]200דף [ -ָתא ּבְ

ָווֵני ְדַאְנפֹוי א ּגְ א ְוִאיּמָ ַאּבָ ּּבְ ְּוהוא ִאְקֵרי ַדַעת. ּ ַדַעת , ּ ִתיב)א בדא''ס(ּבְ י )אל א בשמו(,  ּכְ  ּכִ
נו ֲעִלילֹות', ְוגֹו' ֵּאל ֵדעֹות ה ָווֵני לֹו ִנְתּכְ ְתֵרי ּגְ ִגין ְדִאיהו ּבִ ּּבְ ּ יָקא . ּ ֲאָבל ְלַעּתִ

א ְסִתיָמָאה נו, ַּקִדיׁשָ נו ְלַהאי. ָּלא ִנְתּכְ ֵרין חוְלֵקי. ַּמאי ַטְעָמא ִנְתּכְ ִגין ְדָיִרית ּתְ ּּבְ ּ ,
ד ְוגֹו ִעם ָחִסיד)שמואל ב כב(ּוְכִתיב  ְתַחּסָ   .' ּתִ

  א''ג ע'' רצדף
ְקׁשֹוט אֹוִקימו ַחְבַרָייא יב, ְּוָהא ּבִ ד ַיֲעֹקב )בראשית כט(, ִּדְכּתִ ְלָרֵחל ) א''ג ע''דף רצ(ּ ַוַיּגֵ

י ֲאִחי ָאִביָה הוא ד. ּּכִ ְּדֹכָלא ָרָזא ְדָחְכְמָתא, ָּהא אֹוְקמוָה, ַּוַיּגֵ ן ִרְבָקה הוא. ּּ ן . ְּוִכי ּבֶ ּבֶ
ן ִיְצָחק, ָקהִרְב ִתיב ּבֶ ָחְכְמָתא, ֶרֶמז. ְוָלא ּכְ ִלים . ְּוֹכָלא ְרִמיָזא ּבְ ְוַעל ַהאי ִאְקֵרי ׁשְ

ֹכָלא ּוֵביה ִאְתֲחֵזי ְמֵהיְמנוָתא. ּּבְ ּ ִתיב. ּ ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ ד ַיֲעֹקב, ּ ִתיב ַויֹאֶמר, ַּוַיּגֵ   .ְּוָלא ּכְ
ָווֵני ִעְטָר, ָהֵני ּגְ ָמה ְדַנֲהִרין ּבְ אּּכְ א, ּא ְדֵריׁשָ ְלּתָ ֲחָלֵלי ְדגוְלּגַ ְּוָעאִלין ּבַ ָהִכי . ּ

ָכל ּגוָפא ִטין ּבְ ִּמְתַפּשְׁ הו, ּ ְּוגוָפא ִאְתֲאִחיד ּבְ א ְסִתיָמא)אבל(. ּ יָקא ַקִדיׁשָ ָלא , ּ ְלַעּתִ
נו ַכח, ְּוָלא ָייָאן ֵליה, ִּנְתּכְ ּתְ ַחד ִאׁשְ ְּדָהא ּכָֹלא ּבְ ֵּחידו ְלֹכָלא, ּ ָלא . ֹּכָלאַּחִיים ְל, ּ

יה ִדיָנא ְלָייא ּבֵ ּּתַ ַהאי. ּ נו ֲעִלילֹות ַוַדאי, ֲאָבל ּבְ ּלֹו ִנְתּכְ ּ.  
א א ְדֵריׁשָ גוְלַגְלּתָ ּּבְ ָוון ְוַאְלִפין , ּ ל ִאיּנון ִרּבְ ְלָיין ּכָ ְעִרין)קוצי(ּּתַ ְּדִאיּנון , ּ ִמקֹוֵצי ְדׂשַ ּ

ָדא. ּאוָכִמין ִכין ָדא ּבְ ּבְ ּוִמְסּתַ ָדאֲּאִחיָדן ָד, ּ ְנִהירו ִעָלָאה ִדְמַעֵטר , א ּבְ ַּדֲאִחיָדן ּבִ ּ ּּ
א)דמתעטר( יה ֵמַאּבָ ֵריׁשֵ א, ּ ּבְ ּוִמּמֹוָחא ְדִאְתְנִהיר ֵמַאּבָ , ְלָבַתר ָנְפִקין ִניִמין ַעל ִניִמין. ּ

א יה ֵמִאיּמָ ֵריׁשֵ ִהירו ְדִמְתַעָטר ּבְ ִּמּנְ ּ ּ ַאר מֹוֵחי, ּ ְּוֻכְלהו ֲאִחיָדן. ּוִמׁשְ ִאיּנון ּוִמְס, ּ ֵכי ּבְ ּבְ ּּתַ
א ְעֵרי ַדֲאִחיָדן ֵמַאּבָ ָדא, ּׂשַ ִגין ְדִאיּנון ִמְתָעְרִבין ָדא ּבְ ּּבְ ּ ָדא, ּ ִכין ָדא ּבְ ּבְ ּוִמְסּתַ ּ.  

גוְלּגוְלָתא ְּוֻכְלהו מֹוֵחי ֲאִחיָדן ּבְ ּ ּ מֹוָחא ִעָלָאה, ּ יָכן . ּּבְ ְּוֻכְלהו ְמׁשִ ָכן )דאתמשכן(ּ  ִאְתַמּשְׁ
ַלת ֲחָלֵל ָדא)אחידן במוחי(, ּי ְדמֹוָחאִמּתְ ְמָסֲאָבא, ּ ִמְתָעְרָבן ָדא ּבְ ַדְכָיא ּבִ ָכל ִאיּנון . ּבְ ּּבְ
ְלָיין, ַטֲעִמין ְוָרִזין ְלהו מֹוֵחי ְרִמיֵזי . ְּסִתיִמין וִמְתּגַ ך ּכֻ ּוְבִגין ּכָ ּּ ָאֹנִכי ְיָי)י''כך נמצא בס(ְ '  ּבְ
ֱּאֹלֶהיך ְוכו ִע', ָ ָמה ִדְנהֹוִרין ּבְ אּּכְ א, ְּטָרא ְדֵריׁשָ ְלּתָ ֲחָלֵלי ְדגוְלּגַ ְּוָעאִלין ּבַ ּ.  

ל ִאיּנון קֹוִצין אוָכִמין ּּכָ ַּחְפָיין ְוַתְלָיין ְלִסְטָרא ְדאוְדִנין, ּ ִגין , ְוָהא אֹוִקיְמָנא. ּ ְדּבְ
ִתיב ך ּכְ ָמע' ּ ַהֵטה ְיָי)מלכים ב יט(, ְּכָ ָּאְזְנך וׁשֲ אן אֹוִקיְמָנא. ָ ין ַּמאן ְדָבֵע, ִמּכָ ּי ְדַיְרּכִ

א אוְדֵניה ָלֳקְבֵליה ַּמְלּכָ ּ א, ּ יה ְדַמְלּכָ ֵריׁשֵ ְּיַסְלֵסל ּבְ ְעֵרי ֵמַעל אוְדנֹוי, ּ ַמע , ְּוִיְפֶנה ׂשַ ְּוִיׁשְ
ָכל ַמה ְדָבֵעי א ּבְ ֵּליה ַמְלּכָ ּ.  

ְעֵרי ַפְלגוָתא ְדׂשַ ּּבְ יק יֹוִמין, ִמְתַאֲחָדא ַחד אֹוְרָחא, ּ ָאְרָחא ְדַעּתִ יה ּוִמ, ּּבְ ן ִמּנֵ ְּתָפְרׁשָ ּ
ל אֹוְרחֹוי ְדִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא ּּכָ ָכל )ואתמנן עלייהו(, ּ ְלָיין ּבְ ל ָמאֵריהֹון ִדיָבָבא ִויָלָלא ּתַ ּ ּכָ

א ְלַחָייַבָיא, קֹוָצא ְוקֹוָצא ּתָ ין ִרׁשְ ְּדָלא ַיְדִעין ִאיּנון ָאְרִחין, ְּוִאיּנון ַמְפִרׁשִ ֲּהָדא הוא . ּ
ֲאֵפָלה) דמשלי(, ִדְכִתיב ִעים ּכָ ְ ֶדֶרך ְרׁשָ יִפין. ּ ּקִ קֹוִצין ּתַ ְלָיין ּבְ ך , ְּוָכל ִאֵלין ּתַ ְוְבִגין ּכָ ּ

יִפין ּקִ ְלהו ּתַ ּּכֻ ִעיָען ִאְתַאֲחָדן ָמאֵריהֹון ְדַמְתְקָלא. ּ ִאיּנון ׁשְ ְּואֹוִקיְמָנא ּבְ  )א דרחימותא''ס(, ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]201דף [ -ּ

יב ל ָאְרחֹות ְיָי)תהלים כה(, ִּדְכּתִ ך. ד ֶוֱאֶמתֶחֶס'  ּכָ ִכין ִמּמֹוִחין ְסִתיִמין , ְְוָכל ּכַ ִגין ְדַמׁשְ ּּבְ
ִּדְרִהיֵטי ְדמֹוָחא ּ.  

פום אֹוְרחֹוי ל ַחד ּכְ ְכֵחי ּכָ ּתַ ך ִמׁשְ ּוְבִגין ּכָ ִעיָען, ְּ ִאיּנון קֹוִצין ׁשְ , ֵּמַחד מֹוָחא ּבְ
ָכן ָמאֵריהֹון ְדַמְתְקָלא ל )דרחימותא(, ִּאְתַמּשְׁ יב ּכָ   .ֶחֶסד ֶוֱאֶמת' ָאְרחֹות ְיָיּ ִדְכּתִ

ְנָייָנא יִפין, ִמּמֹוָחא ּתִ ּקִ ִאיּנון קֹוִצין ּתַ ָכן ְוַתְלָיין ָמאֵריהֹון ִדיָבָבא ִויָלָלא , ּּבְ ִּאְתַמּשְׁ
לו ׁשֵ ה ִיּכָ ּמֶ ֲאֵפָלה ֹלא ָיְדעו ּבַ ִעים ּכָ הו ֶדֶרך ְרׁשָ ִּדְכִתיב ּבְ ּ ּ ּ ֶּאָלא ֹלא . ַמאי ָקא ַמְייֵרי. ְּ

לֹוַמר ָלא ַיְדִעין, ָּיְדעו ָעאן ְלִמְנַדע, ּכְ לו, ְּוָלא ּבָ ׁשֵ ה ִיּכָ ּמֶ ה. ּּבַ ּמֶ ְקֵרי ּבַ ֶּאָלא , ַאל ּתִ
לו ׁשֵ א ִיּכָ ִאיּמָ א. ּּבְ ְסַטר ְדִאיּמָ ִאיּנון ְדִמְתַאֲחִדין ּבִ ּּבְ ּ א. ּ בוָרה . ַּמאי ִסְטָרא ְדִאיּמָ ּּגְ

ה ִמְתַאֲחָדן ָמאֵריהֹון ִד יָפא ִמיּנֵ ּקִ ּּתַ   .יָבָבא ִויָלָלאּ
ִליָתָאה ֶאְמָצִעיָתא, ִמּמֹוָחא ּתְ ִאיּנון קֹוִצין ְדִאיּנון ּבְ ּּבְ ּ ָכן ְוַתְלָיין ָמאֵריהֹון , ּ ִאְתַמּשְׁ

ְּוִאְקרון ַאִפין ְנִהיִרין ְוָלא ְנִהיִרין. )דמארין(ְּדִמיִדין  ִתיב . ּ ל )משלי ד(ּוְבָהֵני ּכְ ּ ַפֵלס ַמְעּגַ ּ
אְּוֹכָלא. ַָרְגֶליך ְעֵרי ְדֵריׁשָ ִאיּנון קֹוִצין ְדׂשַ ַכח ּבְ ּתְ ּ ִאׁשְ ּ ּ.  

א ְלּתָ ִּמְצָחא ְדגוְלּגַ ָדא , ּ ּ ַחָייַבָיא ַעל עֹוָבֵדיהֹון)א לאתפקרא''ס(ִּמְצָחא ְלִאְתַפּקְ ְוַכד . ּ
ְלָייא ִפין ּבְ, ִּמְתָעִרין ָמאֵריהֹון ְדִדיִנין, ַהאי ִמְצָחא ִאְתּגַ ּסְ ְּלִאיּנון ְדָלא ִמְתּכַ . עֹוָבֵדיהֹוןּ

ַווְרָדא ַהאי ִמְצָחא. ַּהאי ִמְצָחא סוָמָקא ּכְ יָקא ּבְ ְלָייא ִמְצָחא ְדַעּתִ ֲעָתא ְדִאְתּגַ ּוְבׁשַ ּ ּ ,
א ַתְלּגָ ִּאְתַהְדַרת ִחָווָרא ּכְ ֲעָתא. ּ   .ֵּעת ָרצֹון ִאְקֵרי ְלֹכָלא, ְוַהִהיא ׁשַ

א ְדֵבי ַרב ֵייָבא ָסָבא ָאַמ ִסְפָרא ְדַאַגְדּתָ ּּבְ יָקא, ָזֵכי ֶמַצח. ֶמַצח, רּ ְוִאי . ִּמְצָחא ְדַעּתִ
ֵדי ח, ָלאו ֵרין ַאְתָוון' ַאׁשְ ין ּתְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּבֵ ּ וָמַחץ ַפֲאֵתי מֹוָאב)במדבר כד(ּכְ ּ.  

ַאְתָוון ְרצוִפין, ְואֹוִקיְמָנא ְּדִאְקֵרי ֶנַצח ּבְ ה ְנָצִחים ֲהוֹו. ּ ב ְדֶנַצח . ְוַכּמָ ְּוַאף ַעל ּגַ
ַלק)באתרא(ֲחָרא ַא ֶנַצח ָאֳחָרא ִאְסּתְ ָכל ּגוָפא, ּ ּבְ ִטין ּבְ ְּוִאית ְנָצִחים ָאֳחָרִנין ְדִמְתַפּשְׁ ּּ .

ֲעָתא ִדְצלֹוָתא ְדִמְנָחה ׁשַ ָתא ּבְ ּבְ ּוְבִגין ְדׁשַ ּ ּ ַער ִדיִנין, ּ ִגין ְדָלא ִיּתְ ּּבְ יָקא , ּ ְלָיא ַעּתִ ּגַ
א ִמְצָחא ִדיֵליה ַּקִדיׁשָ ָככו ְוָלא ִאְתָעִבידוְּוָכל ִדי, ּ ּתְ ְפָיין ְוִאׁשְ ִּנין ִאְתּכַ ּ.  

  ב''ג ע'' רצדף
ְלָיין כ ַהאי ִמְצָחא ּתַ י ִדיִנין''ּבְ ּתֵ עֹוָבֵדיהֹון, ּד ּבָ יִפין ּבְ ְּלָכל ִאיּנון ְדַחּצִ ָמה . ּ ּכְ

יב ּ ְוָאְמרו ֵאיָכה ָיַדע ֵאל ְוֵיׁש ֵדָעה ְבֶעְליֹון)תהלים עג(, ִּדְכּתִ דף (' ד, ִּרים ִאיּנוןְוָהא ֶעׂשְ. ּ

ה) ב''ג ע''רצ א' ָּלֳקְבֵליהֹון ְדד. ָלּמָ ית ִדיָנא ְלַתּתָ ְּדַתְלָיין ִמְלֵעיָלא, ִּמיתֹות ּבֵ ּ ָארו . ּ ּתָ ְּוִאׁשְ
ִרין י ִדיָנא ִעָלָאה. ֶעׂשְ ין ּבֵ ך ָלא ַמֲעִניׁשִ ּוְבִגין ּכָ ּ ִלים , ְּ ' ּ ְוַסְלָקא ְלכ)א עשרין''נ(ַּעד ְדַיׁשְ

ִני י ִדיָנא' ָּלֳקְבֵליהֹון ְדכ, ןׁשְ ּתֵ ֵניָנן. ּּבָ ַמְתִניָתא ְסִתיָמָאה ִדיָלן ּתָ ד ''ָּלֳקְבֵליהֹון ְדכ, ּּבְ
אֹוַרְייָתא ִליָלן ּבְ   .ְּסָפִרים ְדִאְתּכְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגלו, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]202דף [ -ָתא ּבְ

א ְייהו ַחָייַבָיא, ַּעְייִנין ְדֵריׁשָ ִרין ִמּנַ ּמְ ִּאיּנון ַעְייִנין ְדָלא ִמְסּתַ ּ ּ ּ ין ְוָלא ַּעְייִנין ְדַנְייִמ. ּ
ך ִאְקרו . ַנְייִמין ּוְבִגין ּכָ יֹוִנים)שיר השירים ה(ְּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ַמאי יֹוִנים.  ֵעיָניו ּכְ , ּכְ

ִתיב. ּ ְוֹלא תֹונו ִאיׁש ֶאת ֲעִמיתֹו)ויקרא כה( ּ ַויֹאְמרו ֹלא ִיְרֶאה ָי)תהלים צד(, ְּוַעל ָדא ּכְ ּה ''ּ
ָמע ְוגֹו ֲהנֹוַטע ֹאֶז)שם(ּוְכִתיב . 'ְוגֹו   .'ן ֲהֹלא ִיׁשְ

ּקוָנא ְדַעל ֵעיָנא ּּתִ ִלים, ּ עוָרא ׁשְ ׁשִ ְעָרן ּבְ ׁשַ ְעֵרי ְדִמּתְ ּׂשַ ְלָיין ֶאֶלף . ּ ֲעִרין ּתַ ֵּמִאיּנון ׂשַ
ָגחוָתא' ְוז ְּמָאה ָמאֵרי ְדַאׁשְ ֵליהֹון . ְלַאָגָחא ְקָרָבא, ּ וְלׁשְ ְלהו ִמּשׁ ּוְכֵדין ַקְייֵמי ּכֻ ּ ּּ

ּוִמְתַפְקִחין ַע   .ְייִניןּ
סוָתא ְדַעל ַעְייִנין ּּכְ הו, ּ ִביִנין ִמְתַאֲחָדן ּבְ ִריִסין )מאה' וד(ְוֶאֶלף . ּּגְ ָוון ָמאֵרי ּתְ  ִרּבְ

הו סוָתא ְדַעְייִנין, ִּאְתַאֲחָדן ּבְ ְּוִאיּנון ִאְקרון ּכְ ּ ּ ְּוָכל ִאיּנון ְדִאְקרון ֵעיֵני ְיָי. ּ ּ ָלא ', ּ
ָערון, ַּפְקִחין סוֵתי ִדְגִביִניןּבַ, ְּוָלא ִאּתְ ִזְמָנא ְדִאֵלין ּכְ ּר ּבְ ּ ֵאי , ּּ ּתָ ין ִאיּנון ּתַ ִּמְתָפְרׁשִ ּ

ֵאי ֵמִעָלֵאי. ֵּמִעָלֵאי ּתָ ִביֵני ּתַ ן ּגְ ֲעָתא ְדִאְתָפְרׁשָ ּוְבׁשַ ּ ּ ִחין , ּ ְגָחא ִמְתַפּקְ ְּוָיֲהִבין ֲאָתר ְלַאׁשְ
יָנֵת, ַעְייִנין ַמאן ְדִאְתַער ִמּשֵׁ ְּוִאְתַחֵזי ּכְ ֲחרו ַעְייִנין ְוָחָמא ְלֵעיָנא . )משנתיה(ּיה ּ ִּאְסּתַ
ִחָווָרא ִדיֵליה, ְּפִקיָחא ָחן ּבְ ְּוִאְסּתָ ּ ְחָיין. ּ ָרֵאל, ְוַכד ִאְסּתַ ְפָיין ָמאֵריהֹון ְדִדיִנין ְלִיׂשְ . ִּאְתּכַ

ִתיב ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ ן ְיָי)תהלים מד(, ּ ה ִתיׁשַ   .'ָהִקיָצה ְוגֹו' ּ עוָרה ָלּמָ
ִאיּנון ַעְייִניןַאְר ְווִנין ִאְתַחְזָיין ּבְ ע ּגַ י ִדְתִפיִלין' ֵּמִאיּנון ְנִהיִרין ד. ּּבַ ּתֵ ְּדַנֲהִרין , ּּבָ

ְרִהיֵטי מֹוָחא ְּדִאְקרון ֵעיֵני ה' ז. ּבִ חוָתא . 'ּ ּגָ ָוון אוָכָמא ְדֵעיָנא,  ַנְפֵקי)נפקא(ְּוַאׁשְ ִּמּגְ ּ .
ִאָדָרא ָמה ְדאֹוִקיְמָנא ּבְ יבִּד, ּּכְ ְבָעה ֵעיָנִים)זכריה ג(, ְכּתִ ְווִנין .  ַעל ֶאֶבן ַאַחת ׁשִ ְּוִאיּנון ּגַ

ִסְטַרְייהו   .ִּמְתַלֲהִטין ּבְ
ָגחוָתא ְלִדיָנא, ָנְפִקין אֹוֲחָרִנין, ִּמּסוָמָקא ָּמאֵרי ְדַאׁשְ ְּוִאיּנון ִאְקרון. ּ דברי הימים ב (, ּ

ָכל ָהָאֶרץ'  ֵעיֵני ְיָי)טז ִגין ְדֻכְלהו ִדיָנא. ְוֹלא ְמׁשֹוְטִטים,  ְמׁשֹוְטטֹות.ְמׁשֹוְטטֹות ּבְ ּּבְ ּ ּּ .
ְּדַקְייִמין ְלַגָלָאה עֹוָבִדין, ָנְפִקין אֹוֲחָרִנין, ִמירֹוָקא יׁש, ּ ין ַטב וֵבין ּבִ איוב (ִּדְכִתיב . ּּבֵ

י ֵעיָניו ַעל ַדְרֵכי ִאיׁש)לד ְּוִאֵלין ִאְקרון. ּ ּכִ , ְמׁשֹוְטִטים. ֹוְטִטיםְמׁש'  ֵעיֵני ְיָי)זכריה ד(, ּ
ִגין ְדִאיּנון ִלְתֵרין ִסְטִרין. ְוֹלא ְמׁשֹוְטטֹות ּּבְ ל ִאיּנון , ֵּמִחָווָרא. ְּלָטב וְלִביׁש, ּ ָּנְפִקין ּכָ

ל ִאיּנון ָטָבאן, ַרֲחֵמי ָעְלָמא, ּּכָ ְכֵחי ּבְ ּתַ ָרֵאל, ְּדִמׁשְ ְחָיין . ְּלאֹוָטָבא ְלהו ְלִיׂשְ ּוְכֵדין ִאְסּתַ
ָווֵני) אסתחרןא''נ( ַלת ּגְ ל ִאיּנון ּתְ   .ְּלַרֲחָמא ָעַלְייהו, ּ ּכָ

ָדא ְווִנין ִמְתָעְרִבין ָדא ּבְ ִּאֵלין ּגַ ָדא, ּ ָקן ָדא ּבְ ְּוִאְתַדּבְ ל ַחד אֹוִזיף ְלַחְבֵריה . ּ ּּכָ
ָווֵני ִדיֵליה ִּמּגְ ר ֵמִחָווָרא, ּ ד ִאְצְטִריך, ּּבַ יה ּכַ ִליָלן ּבֵ ְְדֻכְלהו ּכְ ּ ּ ּהוא ָחֵפי ַעל ּכָֹלאְו, ּּ ל . ּ ּכָ

א ּתָ ְווִנין ִדְלּתַ ֵני ָעְלָמא, ּּגַ ל ּבְ ְּלאוָכָמא ְלסוָמָקא , ְּלַאְסֲחָרא לֹון ִחָווָרא, ָלא ַיְכִלין ּכָ ּ
חוָתא ַחד. ְוִלירֹוָקא ּגָ ַאׁשְ ִחָווָרא, ְּוָהָכא ּבְ ְחָיין ּבְ ְלהו ִאְתַאֲחָדן ְוִאְסּתַ ּּכֻ ּ ּ.  

ּתַ ִבינֹוי ָלא ִמׁשְ ִכיןּגְ ָחא, ּכְ ּגָ ְווִנין ְדִחָווָרא ְלַאׁשְ ְעָיין ּגַ ד ּבַ ר ּכַ ּּבַ ִגין ִדְגִביִנין ָיֲהִבין , ּ ּּבְ
ָחא ּגָ ָווֵני, ֲאָתר ְלַאׁשְ ְּלֻכְלהו ּגְ ְגָחא , ְּוִאי ִאיּנון ָלא ָיֲהִבין ֲאָתר. ּ ָלא ַיְכִלין ְלַאׁשְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]203דף [ -ּ

ָלא ּכְ ִביִנין ָלא ַקְייִמין. ּוְלִאְסּתַ ֵלימוָתא ְוָלא ִמ, ּגְ ֲעָתא ֲחָדא ׁשְ ִכין ׁשַ ּכְ ּתַ , )שלימתא(ּׁשְ
ֶּאָלא ַפְקִחין ְוַסְתִמין ום ֵעיָנא ְפִקיָחא ְדָקֵאי ָעַלְייהו, ַּסְתִמין וַפְקִחין, ּ ִּמּשׁ ּ ְּוַעל ָדא . ּּ

ִתיב   .ְוָהא אֹוִקיְמָנא. ּ ְוַהַחיֹות ָרצֹוא ָוׁשֹוב)יחזקאל א(, ּכְ
ִתיב  ֲאָנןָ ֵעיֶניך ּתִ)ישעיה לג(ּכְ ַל ם ָנֶוה ׁשַ ִמיד ֵעיֵני )דברים יא(ּוְכִתיב , ְּרֶאיָנה ְירוׁשָ  ּתָ

ָנה ְוגֹו' ְיָי ית ַהּשָׁ ה ֵמֵרׁשִ ֱּאֹלֶהיך ּבָ ן. 'ָ ְעָיא ּכֵ ַלם ּבַ ְּדָהא ְירוׁשָ יב, ּ  ֶצֶדק )ישעיה א(, ִּדְכּתִ
ה ַל ם. ָּיִלין ּבָ ך ְירוׁשָ ּוְבִגין ּכָ ָפֶדה ְוגֹו)ישעיה א(, ִּדְכִתיב. ְּוָלא ִציֹון, ְּ ָפט ּתִ ׁשְ ּמִ ּ ִציֹון ּבְ ּ ּ ,'

ְּדֹכָלא ַרֲחֵמי ּ.  
ִתיב, ֵָעיֶניך א, ְֵעיָנך ּכְ יָקא ַקִדיׁשָ ְּסִתיָמא ְדֹכָלא, ֵּעיָנא ְדַעּתִ א. ּ ּתָ ' ֵעיֵני ְיָי, ַהׁשְ

ה ֱּאֹלֶהיך ּבָ ָמה ְדִאְתֲחֵזי, ְּלָטב וְלִביׁש, ָ כלהו אסחרן ,  חדאוהכא באשגחותא. לסומקא ולירוקא(. ּּכְ

ִקיוָמא )בר כד בעיין גוונין לאשגחא, גבינוי לא משתככין. ואסתחיין בחוורא ך ָלא ִאְתְקָיימו ּבְ ִגין ּכָ ּ ּבְ ּּ ְ

ִדיר ַל ם. ּתָ ְרֶאיָנה ְירוׁשָ ְּוָהָתם ֵעיֶנך ּתִ ַרֲחֵמי, ּּכָֹלא ְלָטב, ָ  )ישעיה נד(, ִּדְכִתיב. ּּכָֹלא ּבְ
דֹוִלים  ֵצךּוְבַרֲחִמים ּגְ   .ְֲאַקּבְ

  א''ד ע'' רצדף
ִמיד ֵעיֵני ְיָי ָנה' ּתָ ית ַהּשָׁ ה ֵמֵרׁשִ ֱּאֹלֶהיך ּבָ ית ָחֵסר א. ָ ִתיב' ֵמֵרׁשִ ית , ּכְ ְוָלא ֵראׁשִ

ָאֶלף א''ֵה. ַמאן ִהיא. ּבְ ּתָ ִתיב. ּא ִדְלּתַ ּוְלֵעיָלא ּכְ ַמִים ֶאֶרץ )איכה ב(, ּ ִליך ִמּשָׁ ְ ִהׁשְ

ָרֵאל ְפֶאֶרת ִיׂשְ ַמִים ֶאֶרץַמאי . ּתִ ִליך ִמּשָׁ יב. ְַטֲעָמא ִהׁשְ ום ִדְכּתִ ִּמּשׁ יׁש )ישעיה נ(, ּ  ַאְלּבִ
ַמִים ַקְדרות) א''ד ע''דף רצ( ַקְדרוָתא, ּׁשָ ַגְווָנא אוָכָמא ִאְתָחפו, ְּוַעְייִנין ּבְ ּּבְ ּ.  

ָנה ית ַהּשָׁ ַלם ִאֵלין ֵעיֵני ְיָי, ֵמֵרׁשִ ְירוׁשָ ִלין ּבִ ּכְ ֵּמָאן ֲאָתר ִמְסּתַ , ָּחַזר וֵפיַרׁש', ּ
ָנה ית ַהּשָׁ ָלא ָאֶלף, ֵמֵרׁשִ ְּדהוא ִדיָנא ּבְ ּ ְטָרָהא, ּ ב ְדָלאו , ְוִדיָנא ִאְתֲאָחד ִמּסִ ַּאף ַעל ּגַ

ׁש ּהוא ִדיָנא ַמּמָ ָנה. ּ ַכח, ְוַעד ַאֲחִרית ׁשָ ּתְ ָנה ַוַדאי ִדיָנא ִאׁשְ ַּאֲחִרית ׁשָ ִתיב. ּ , ְּדָהא ּכְ
ָנה, ּה ֶצֶדק ָיִלין ּבָ)ישעיה א(   .ְּדִהיא ַאֲחִרית ַהּשָׁ

א ֲחֵזי ְלחֹודֹוי ִאְקֵרי ִראׁשֹון' א, ּתָ ָאֶלף ָסִתים ְוָגִניז ַמה ְדָלא ִאְתְיַדע. ְּדַכר, ּבִ . ּּבְ
ֲאָתר ַאֲחָרא ר ַהאי ָאֶלף ּבַ ד ִאְתַחּבָ ית, ּכַ ָרא. ִאְקֵרי ֵראׁשִ יָמא ְדִאְתַחּבָ . ָלא. ְּוִאי ּתֵ

ְלָיא ּבֵ ית, ְּוָנִהיר ֵליה, ּיהֶּאָלא ִאְתּגַ ית. ּוְכֵדין ִאְקֵרי ֵראׁשִ ַהאי ֵראׁשִ ַּוֲאִפילו ּבְ ָלא , ּ
ַלם ְירוׁשָ ח ּבִ ּגַ ַהאי, ַּאׁשְ ִדיָרא, ְּדִאְלָמֵלא ֲהַות ּבְ ִתיב. ִּאְתַקָייַמת ּתָ ית ּכְ . ֲאָבל ֵמֵרׁשִ

ִתיב ּוְלָעְלָמא ְדָאֵתי ּכְ ה ִהּנָ)ישעיה מא(, ּ   .'ם ְוגֹוּ ִראׁשֹון ְלִציֹון ֵהּנָ
ּקוָנא ְדַפְרצוָפא, ּחֹוָטָמא ִדְזֵעיר ַאְנִפין ּּתִ ּ מֹוַדע. ּ ּתְ יה ִאׁשְ ל ַפְרצוָפא ּבֵ ּּכָ ּ חֹוָטָמא . ּ

א ְסִתיָמָאה ְדָכל ְסִתיִמין, ָּדא יָקא ַקִדיׁשָ חֹוָטָמא ְדַעּתִ ָּלא ּכְ יָקא. ּ ְּדחֹוָטָמא ְדַעּתִ ַּחִיים , ּ
ְּדַחִיים ְלֹכָלא ּ ָּנְפִקין רוִחין ְדַחִיין, ֵּרין נוְקִביןְּדָהא ִמּתְ. ּ ּ ַהאי ְזֵעיר ַאְנִפין . ְּלֹכָלא, ּ ּּבְ

ִתיב ַאפֹו ְוגֹו)שמואל ב כב(, ּכְ ן ּבְ   .'ּ ָעָלה ָעׁשָ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגלו, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]204דף [ -ָתא ּבְ

ָווֵני  ל ּגְ ָנָנא ּכָ ַהאי ּתְ יה)תרי גווני(ּבְ ָווָנא וְגָווָנא, ּ ֲאִחיָדן ּבֵ ָכל ּגְ ָמה , ּּבְ ֲאִחיָדן ּכַ
ָיאָּמאֵריהֹון ְדִד ָנָנא. יָנא ַקׁשְ ַההוא ּתְ ַּדֲאִחיָדן ּבְ ְלהו)ובגין כך(. ּ ִמין ּכֻ ּ ְוָלא ִמְתַבּסְ ֶּאָלא , ּ

א ּתָ ָחא ִדְלּתַ ְתָנָנא ְדַמְדּבְ ּּבִ ִתיב. ּ יֹחַח' ּ ַוָיַרח ְיָי)בראשית ח(, ְּוַעל ָדא ּכְ ַּמהו . ֶאת ֵריַח ַהּנִ
יֹחַח מוָתא ְדָמאֵרי ִדיָנא. ַהּנִ ּסְ ִּאְתּבַ ּ   .ּ ַנַחת רוַח,ּ

יֹחַח' ַּוָיַרח ְיָי ִתיב, ֶאת ֵריַח ַהּנִ ן ָלא ּכְ ְרּבָ יֹחַח, ֶאת ֵריַח ַהּקָ ְּדֻכְלהו . ֶּאָלא ֶאת ֵריַח ַהּנִ ּּ
חֹוָטָמא בוָראן ַדֲאִחיָדן ּבְ ּּגְ הו, ּ ְּוָכל ְדִאְתַאֲחָדן ּבְ ָמן, ּ ְלהו ִמְתַבּסְ ּּכֻ בוָראן . ּ ה ּגְ ְּוַכּמָ

ֲחָדא בורֹות ְיָי)תהלים קו(ִּדְכִתיב , ִמְתַאֲחָדן ּכַ ּ ִמי ְיַמֵלל ּגְ ִהָלתֹו' ּ ל ּתְ ִמיַע ּכָ ְוַהאי . ַּיׁשְ
ין, חֹוָטָמא ַאר ֶאּשִׁ ל ׁשְ א ְדַאְכָלא ּכָ א ָנַפק ֶאּשָׁ ֵּמָחד נוְקּבָ ָנָנא. ּ א ּתְ ַחד נוְקּבָ ְוַהאי . ּּבְ

ָחא א וְתָנָנא ְדַמְדּבְ ֶאּשָׁ ַכח ּבְ ּתְ ְּוַהאי ִאׁשְ אְוִאְת. ּ יָקא ַקִדיׁשָ ְלָייא ַהאי ַעּתִ ַכך , ּגַ ּתְ ְְוִאׁשְ

ַמר . ּּכָֹלא ַּהְיינו ְדִאּתְ ְ וְתִהָלִתי ֶאחָטם ָלך)ישעיה מח(ּ ּ ּ.  
א ָאִריך יָקא ַקִדיׁשָ ְחֹוָטָמא ְדַעּתִ ט, ּ ּוִמְתְפׁשַ ְּוִאְקֵרי ֶאֶרך ַאַפִים. ּ , ְוַהאי חֹוָטָמא. ְ

ֵרי ָנִפיק . ְזֵעיר ָנָנא ׁשָ ְבִהילוְוַכד ּתְ ב ְלַהאי. ְּוִאְתָעִביד ִדיָנא, ּּבִ חֹוָטָמא . ּוַמאן ְמַעּכֵ
יָקא ִאָדָרא. ְּדַעּתִ ָמה ַדֲאֵמיָנא ּבְ ְּוֹכָלא ּכְ   .ְּוִאְתֲערו ַחְבַרָייא, ּ

ּוְבִסְפָרא ְדַרב ַהְמנוָנא ָסָבא ּ ֵרי נוְקֵבי, ּ א. ּאֹוִקים ָהֵני ּתְ ָנָנא ְוֶאּשָׁ ּוֵמַחד . ֵמַחד ּתְ
ָמאָלא. ּ ְורוָחא ָטָבאַנְייָחא יה ְיִמיָנא וׂשְ ְּדִאית ּבֵ ּ  ְוֵריַח לֹו )הושע יד( )א דכתיב''ס(ּוְכִתיב , ּ

ְלָבנֹון ִתיב. ּּכַ א ּכְ ּוְבנוְקּבָ פוִחים)שיר השירים ז(, ּ ּתַ ּ ְוֵריַח ַאֵפך ּכַ ְ א ָהִכי. ּ נוְקּבָ ּוַמה ּבְ ל , ּ ּכָ
יה ן ּבֵ ּכֵ ִפיר ָקָאַמר. ּׁשֶ   .ְּוׁשַ
ּוַמה ְד יֹחַח' ָּאַמר ַוָיַרח ְיָיּ ְתֵרי ִסְטֵרי. ֶאת ֵריַח ַהּנִ יֹחַח ּבִ ְלָייא , ַחד ַנְייָחא, ַהּנִ ְּדִאְתּגַ

א ְסִתיָמא ְדָכל ְסִתיִמין יָקא ַקִדיׁשָ מוָתא ְלֹכָלא, ַּעּתִ ּסְ ְּדַהאי הוא ַנְייָחא ְוִאְתּבַ ּ ּ ְוַחד . ּ
א ּתָ מוָתא ִדְלּתַ ּסְ ִּאְתּבַ ָנָנ, ּ ַההוא ּתְ ָחאּּבְ א ְדַמְדּבְ ֵרין ִסְטִרין. ּא ְוֶאּשָׁ ּוְבִגין ְדִאיהו ִמּתְ ּ ּ ,

ִתיב ִניֹחַח ַמר. ּכְ ְזֵעיר ַאְנִפין ִאּתְ   .ְּוֹכָלא ּבִ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]205דף [ -ּ

 ] בשנה353יום [סדר הלימוד ליום כח אלול 
ֵרי אוְדִנין ַמע ַטב וִביׁש, ּּתְ ְּוַתְרַווְייהו ַסְלִקין ְלַחד. ְּלִמׁשְ ּ ַהֵטה ) ב יטמלכים(, ִּדְכִתיב. ּ

ָמע' ְיָי ָּאְזְנך וׁשֲ גֹו ִדיֵליה. ָ ּאוְדָנא ְלגֹו ּבְ ּ יִמין ַעִקיִמין, ּ ְרׁשִ ְלָייא ּבִ ב , ּתַ ִגין ְדִיְתַעּכָ ּּבְ
מֹוָחא יה מֹוָחא, ָקָלא ְלַאֲעָלא ּבְ ְבִהילו, ְּוַיְבִחין ּבֵ ְבִהילו, ְּוָלא ּבִ ְּדָכל ִמָלה ַדֲהֵוי ּבִ ּ ָלא , ּּ

ָחְכְמ ֵליָמָתאֲהָוה ּבְ   .ָתא ׁשְ
ל ָמאֵריהֹון ְדַגְדִפין ְלָיין ּכָ ֵּמאוְדִנין ִאֵלין ּתַ ְּוֻכְלהו ָהִכי , ְּדַנְטִלין ָקָלא ֵמָעְלָמא, ּּ ּ

הו', ִּאְקרון ָאְזֵני ְיָי יב ּבְ ִּדְכּתִ ַמִים יֹוִליך ֶאת ַהּקֹול ְוגֹו)קהלת י(, ּ י עֹוף ַהּשָׁ י עֹוף . 'ְ ּכִ ּכִ
ַמִים יֹוִליך  ָיא, ֶאת ַהּקֹולְַהּשָׁ א ָהָכא, ַהאי ְקָרא ַקׁשְ א ַמאי קֹול ִאיּכָ ּתָ ְּדָהא , ַהׁשְ

ַקֵלל ַמָדֲעך ֶמֶלך ַאל ּתְ ם ּבְ ִתיב ּגַ א ִדְקָרא ּכְ ֵּריׁשָ ְ ָ ּ ִתיב, ּ ַמָדֲעך ּכְ ָּבְ ְבך , ּ ּכָ ָוְבַחְדֵרי ִמׁשְ ּ
ַמִים יֹוִליך ֶאת ַהּקֹול. 'ְוגֹו י עֹוף ַהּשָׁ א ָהָכא ָקָלאְוָה, ְַמאי ַטֲעָמא ּכִ   .א ֵליּכָ

  ב''ד ע'' רצדף
ר ָנׁש יב ּבַ ל ַמה ְדָחׁשִ ֶּאָלא ַוַדאי ּכָ ּ ִלּבֹוי, ּ ל ּבְ ּכַ ַעד , ָּלא ָעִביד ִמָלה, ְּוָכל ַמה ְדִיְסּתְ

ְפָווֵתיה ׂשִ ְּדַאִפיק ֵליה ּבְ ּ יה)ואף על גב דאיהו(ְּוהוא , ּּ ָוון ּבֵ ּ ָלא ִאְתּכְ ְּוַהִהיא ִמָלה ְדַאִפיק. ּ ּ ּ, 
ֲאִויָרא ַקָעא ּבַ ָעְלָמא) ב''ד ע''דף רצ(, ִמְתּבְ יה ָקָלא, ְּוַאְזָלא ְוַסְלָקא ְוָטָסא ּבְ . ְּוִאְתָעִביד ִמּנֵ

ְּוַההוא ָקָלא ַנְטִלין ֵליה ָמאֵרי ְדַגְדִפין ּ א, ּ ְּוַסְלִקין ֵליה ְלַמְלּכָ אוְדנֹוי, ּ ְּוָעִייל ּבְ ֲהָדא . ּ
ַמע ְיָי)במדבר יא(. ֶּאת קֹול ִדְבֵריֶכם' ַמע ְיָיּ ְוִיׁשְ)דברים ה(, ּהוא ִדְכִתיב ַּוִיַחר ַאפֹו' ּ ְוִיׁשְ ּ.  
ך ְוְבִגין ּכָ ִריך הוא, ּ א ּבְ י קוְדׁשָ ּמֵ ר ָנׁש ִמּקַ ל ְצלֹוָתא וָבעוָתא ְדָבֵעי ּבַ ּּכָ ּ ּ ּ ֵעי , ְּ ּבָ

ְפָווֵתיה ׂשִ ְּלַאָפָקא ִמִלין ּבְ ּ ְּדִאי ָלא ַאִפיק לֹון, ּ עוֵתיה ,  ְצלֹוָתאָּלאו ְצלֹוֵתיה, ּ ְּוָלאו ּבָ ּ
עוָתא ְּוֵכיָון ְדִמִלין ָנְפִקין. ּּבָ ֲאִויָרא, ּ ִעין ּבַ ּקְ ַּסְלִקין ְוָטִסין ְוִאְתָעִבידו ָקָלא, ִמְתּבַ ּ ,

א)א לכתרא''נ(ְוָאִחיד לֹון ְלַאְתָרא , ְּוָנִטיל לֹון ַמאן ְדָנִטיל א,  ַקִדיׁשָ א ְדַמְלּכָ ֵריׁשָ   .ּּבְ
ַלת ַחָל ִרית, ָּנִטיף ְנִטיָפא ְלאוְדִנין, ֵּלי ְדמֹוֵחיִמּתְ ָמה ְדַאּתְ . ְּוַההוא ִאְקֵרי ַנַחל ּכְ ּכְ

ִרית)מלכים א יז(, ָאֵמר לֹוַמר,  ַנַחל ּכְ רוָתא ְדאוְדִנין, ּכְ ּּכְ ּ ַההוא ֲעִקיָמא. ּ ְּוָקָלא ַעִייל ּבְ ּ ,
ַההוא ַנֲהָרא ַאב ּבְ ּתְ ְּדַההוא ְנִטיָפא, ְּוִאׁשְ ןּוְכֵד. ּ ּמָ ב ּתַ ין ַטב , ין ִאְתַעּכָ ִחין ּבֵ ְוִאְתּבְ

ְבָחן)איוב לד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְלִביׁש י ֹאֶזן ִמִלין ּתִ ְבָחן. ּ ּכִ ּוַמאי ַטְעָמא ֹאֶזן ִמִלין ּתִ ּ .
ַההוא ַנֲהָרא ִדְנִטיָפא ב ָקָלא ּבְ ום ְדִאְתַעּכָ ִּמּשׁ ּ ּ ֲעִקימוָתא ְדאוְדִנין, ּ ּּבַ ּ ל ְּוָלא ַעִיי, ּ

ְבִהילו ין ַטב ְלִביׁש. ּּבִ ִחין ּבֵ ך ִאְתּבְ ְוְבִגין ּכָ ְַמאי ַטְעָמא ֵחיך . ְ ְוֵחיך ִיְטַעם ֶלֱאכֹול)שם(, ּ

ן. ִיְטַעם ֶלֱאכֹול ּמָ ב ּתַ ִגין ְדִיְתַעּכָ גוָפא, ּּבְ ְבִהילו ּבְ ְּוָלא ַעִייל ּבִ ּ ְּוַעל ָדא ִיְטַעם , ּ
ָחן ין ְמִתיָקא ִלְמִרירו, ְוִיְתּבְ   .ּּבֵ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגלו, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]206דף [ -ָתא ּבְ

א ְדאוְדִנין ַהאי נוְקּבָ ּּבְ ּ ְלָיין נוְקִבין אֹוֲחָרִנין, ּ א ְדַעְייִנין, ּּתַ ּנוְקּבָ א ְדפוָמא. ּ ּנוְקּבָ ּ ּ .
א ְדחֹוָטָמא ּנוְקּבָ א ְדאוְדִנין. ּ נוְקּבָ ֵּמַההוא ָקָלא ְדַעִייל ּבְ ּ ּ ּ ִּאי ִאְצְטִריך ַעִייל ְלנוְקֵבי , ּּ ּ ְ

ְֵמַההוא ָקָלא ִאי ִאְצְטִריך. ְּוַנְבִעין ִדְמִעין, ְּדַעְייִנין א ְדחֹוָטָמא , ּ ַּעִייל ְלנוְקּבָ ּ ּ
ָקא ְּדַפְרַדׁשְ א ֵמַההוא ָקָלא, ּ ָנָנא ְוֶאּשָׁ ּוַמְפֵקי ּתְ ַמע )במדבר יא(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּּ ּ ְוִיׁשְ

ם ֵאׁש ְיָי' ְיָי ְבַער ּבָ ַּוִיַחר ַאפֹו ַוּתִ ַּעִייל ַההו, ְְוִאי ִאְצְטִריך. 'ּ א ְדפוָמאּ ּא ָקָלא ְלנוְקּבָ ּ ּ ,
ּוַמִליל ְוָגַזר ִמִלין  ּ ּּכָֹלא ֵמַההוא ָקָלא ְדאוְדִנין. ּ ֵמַההוא ָקָלא)א גזרין''נ(ּ ּ ּ ָכל . ּ ַּעִייל ּבְ

יה ּכָֹלא יׁש ִמּנֵ ּּגוָפא ְוִאְתְרּגִ ּ ַהאי אוְדָנא)וכלא תלייא( )א כמה תלייא''ס(. ּ ָאה ַמאן . ּ ּבְ ַזּכָ
ְּדָנִטיר ִמלֹו ִתיב. יּ ר ִמְרָמה)תהלים לד(, ַּעל ָדא ּכְ ָפֶתיך ִמַדּבֵ ּ ְנצֹור ְלׁשֹוְנך ֵמָרע וׂשְ ָּ ָ.  

ִמיָעה יה ׁשְ ַּהאי אוְדָנא ָקֵרי ּבֵ ִליָלן ִאיּנון מֹוֵחי. ּ ִמיָעה ִאְתּכְ ּוִבׁשְ ִליל . ּ ָחְכָמה ִאְתּכְ
יה ָ ְוָנַתּתָ ְלַעְבְדך ֵלב ׁשֹוֵמַע)מלכים א ג(, ִּדְכִתיב, ּּבֵ יָנה. ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּבִ  )שמואל א ג(ּּכְ

י ׁשֹוֵמַע ַעְבֶדך ר ּכִ ַָדּבֵ ּ י ׁשֹוְמִעים ֲאָנְחנו)מלכים ב יח(. ּ ָמה ְדַאּתְ , ּ ַדַעת)ובהני תליין כלא(. ּ ּכִ ּכְ
ִני ְוַקח ֲאָמָרי)משלי ד(, ָאֵמר ַמע ּבְ ך)משלי ב(.  ׁשְ ְצפֹון ִאּתָ ְ וִמְצֹוַתי ּתִ ּ ְלָיין ָּהא ּכָֹל. ּ א ּתַ

ְלָיין ְצלֹוִתין וָבעוִתין וְפִקיָחא ְדַעְייִנין ַהאי אוְדָנא ּתַ אוְדִנין ּבְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ּ ,
ָמע ְפַקח ֵעיֶניך וְרֵאה' ּ ַהֵטה ְיָי)מלכים ב יט( ָּאְזְנך וׁשֲ ָּ ְלָייא. ָּ יה ּתַ ָּהא ּכָֹלא ּבֵ ּ.  

ַהאי אוְדָנא ְלָיין ָרִזין ִע, ּּבְ ך ִהיא ֲעִקיָמא ְלגֹו, ְּדָלא ָנְפִקין ְלַבר, ָּלִאיןּתַ ִגין ּכָ . ְּבְ
יה ְּוָרָזא ְדָרִזין ְסִתיִמין ּבֵ ַּווי ְלַההוא ְמַגֶלה ָרִזין, ּ ִניׁש ָרִזין. ּ ּוְבִגין ְדַהאי אוְדָנא ּכָ ּ ּ ,

ַּוֲעִקימוָתא ִדְלגֹו ָנִטיל לֹון ֵלי ָרִזין ְלִאיּנון ַדֲעִקיִמין, ּ ָּלא ּגַ ּ ָאְרַחְייהוּ ֶּאָלא ְלִאיּנון , ּ ּבְ ּ
ְּדַנְטֵלי , ִּליֵרָאיו וְבִריתֹו ְלהֹוִדיָעם'  סֹוד ְיָי)תהלים כה(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְּדָלא ַעִקיִמין
  .ּ ִמִלין)ונטרי(ָאְרחֹוי ְוַנְטֵלי 

ָאְרַחְייהו ְּוִאיּנון ַדֲעִקיִמין ּבְ ּ ְב, ּ הו ֲאָתר , ִּהילוַּנְטֵלי ִמִלין ְוַעְייִלין לֹון ּבִ ְּוֵלית ּבְ
ָבא יה, ְּוָכל נוְקִבין ַאֲחָרִנין. ְלִאְתַעּכְ ִחין ּבֵ ִּמְתַפּתְ א ְדפוָמא, ּ נוְקּבָ ַּעד ְדָנְפִקין ִמִלין ּבְ ּ ּ ּּ .

ְּוִאֵלין ִאְקרו ַחָייֵבי ָדָרא ּּ ִריך הוא, ּ א ּבְ נוֵאי ְדקוְדׁשָ ּׂשְ ּ ָנן. ְּ ַמְתִניָתא ִדיָלן ּתְ ִאילו, ּּבְ ּּכְ ּ 
ּוְכִאלו ָפַלח ְלֲעבֹוָדה ָזָרה, ָּקִטיל ּגוְבִרין ּ ַחד ְקָרא. ּּ  ֹלא )ויקרא יט(, ִּדְכִתיב, ְּוֹכָלא ּבְ

ך ֹלא ַתֲעמֹוד ַעל ַדם ֵרֶעך ֲאִני ְיָי ַעּמֶ ֵָתֵלך ָרִכיל ּבְ ָ א . 'ְּ ַּמאן ְדָעַבר ַעל ַהאי ֵריׁשָ
ִאילו ָעַבר ַעל ּכָֹלא, ִּדְקָרא ּּכְ ּּ.  

  א''ה ע'' רצדף
ָאה חוָלֵקיהֹון ְדַצִדיַקָייא ַּזּכָ ּ ּ ִתיב, ּ ְּדָעַלְייהו ּכְ ה ָדָבר)משלי יא(, ּ ּ ְוֶנֱאַמן רוַח ְמַכּסֶ ּ .

ֶּנֱאַמן רוַח ַוַדאי ִליף, ּ ּתְ א ִאׁשְ ְּדָהא רוָחא ִדְלהֹון ֵמֲאָתר ִעָלָאה ַקִדיׁשָ ּ ּ ך ֶנֱאַמן , ּ ְוְבִגין ּכָ ּ
ּרוַח ִאְקרון ֶלה ָרִזין, ָנאְּוִסיָמן ָדא אֹוִקיְמ. ּ ַּההוא ִדְמּגַ ּ ָמֵתיה, ּ ָידוַע ְדִנׁשְ ּּבְ ּ ָּלאו ִאיהו , ּ

א א ַקִדיׁשָ ִּמּגוָפא ְדַמְלּכָ יה ָרָזא. ּ ך ֵלית ּבֵ ּוְבִגין ּכָ ְּוָלא ֵמֲאָתר ְדָרָזא הוא, ְּ יפוק . ּ ְּוַכד ּתִ ּ
ָמֵתיה א, ִּנׁשְ גוָפא ְדַמְלּכָ ָקא ּבְ ָּלא ִאְתַדּבְ ּ ֵּריה הואְּדָהא ָלא ַאְת, ּ ר ָנׁש. ּ , ַּווי ְלַההוא ּבַ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]207דף [ -ּ

ָמֵתיה, ַּווי ֵליה ָאה חוָלֵקיהֹון ְדַצִדיַקָייא. ַּווי ְלִנׁשְ ַּזּכָ ּ ּ ין ָרִזין, ּ ן ָרִזין , ִּדְמַכּסִ ּכֵ ל ׁשֶ ּכָ
ִריך הוא א ּבְ ִּעָלִאין ְדקוְדׁשָ ּ ְּ ִתיב)רזין עלאין דמלכא קדישא(. ּ ך ּכ)ישעיה ס(, ּ ָעַלְייהו ּכְ ּוָלם ְ ְוַעּמֵ
  )א''ה ע''דף רצ(. ַּצִדיִקים ְלעֹוָלם ִייְרׁשו ָאֶרץ

ְקרֹוִבין ְדבוְסָמא, ַּאְנפֹוי ְתִרין ּתַ ּּכִ ּ ַסֲהדוָתא ַעל ַמה ַדֲאֵמיָנא)כלהו(. ּ ְּדָהא ַסֲהדוָתא , ּ ּ
ְלָיא הו ּתַ ְלָיא ַסֲהדוָתא. ּּבְ ּוְבֹכָלא ּתַ ְקרֹוֵבי ְדבוְסָמא. ּּ ֲּאָבל ָהֵני ּתַ , ּא ְוסוָמָקאִּחָווָר, ּ

א א ְוִאיּמָ ַּסֲהדוָתא ְלַאְחְסָנא ְדָיִרית ְוָאִחיד לֹון. ַּסֲהדוָתא ְלַאּבָ ַמְתִניָתא ִדיָלן . ּ ְּוָהא ּבְ
ין ִחָווָרא ְלסוָמָקא, אֹוִקיְמָנא ָמה ָפְרֵסי ּבֵ ּּכַ ּ ִסְטָרא ְדִחָווָרא, ּ ֲחָדא ּבְ יה ּכַ ִליָלן ּבֵ ְּוִאְתּכְ ּ ּ.  

ד ִאְתְנִהיר ִמְנִה יָקאּכַ ּירו ְדִחָווָרא ְדַעּתִ ּ ּ ַּחְפָייא ַההוא ִחָווָרא ַעל סוָמָקא, ּ ּ ּ ְּוֻכְלהו . ּ ּ
ַכח ּתְ ְנִהירו ִאׁשְ ִתיב. ּּבִ ָָפָניו ֵאֶליך'  ָיֵאר ְיָי)במדבר ו(, ּוְכֵדין ּכְ , ְּוַכד ַחָייִבין ַסִגיִאין. ּ

ָעְלָמא ְלָיין ִדיִנין ּבְ ֹכ, ּּתַ ָכַחת ְסִגירוָתא ּבְ ּתְ ט . )א בעלמא''ס(ָּלא ִּאׁשְ ְּוסוָמָקא ִאְתְפׁשַ ּ
ַאְנִפין ל , ּּבְ ִדיָנא. ּ ִחָווָרא)א על''נ(ְוָחָפא ּכָ ַכח ּבְ ּתְ ּוְכֵדין ּכָֹלא ִאׁשְ ִתיב . ּ  )תהלים לד(ּוְכֵדין ּכְ
י ָרע' ְּפֵני ְיָי עֹוׂשֵ ְלָייא)בגדי נקם) ישעיה נט(בגדי קנאה כתיב (. ּבְ ַהאי ּתַ ִּגין ָדא ּוְב, ּ ְוֹכָלא ּבְ

ֹכָלא ַּסֲהדוָתא הוא ּבְ ּ ּ.  
ָווֵני אן ְלָהֵני ּגְ ִריִסין ְמַחּכָ ה ָמאֵרי ּתְ ָמה ְוַכּמָ ָווֵני, ּכַ ד ְנִהיִרין . ְּמַצָפאן ְלָהֵני ּגְ ּכַ

ָווֵני ֵחדו, ּגְ ְלהו ּבְ ל ָעְלִמין ּכֻ ּּכָ ּ ִזְמָנא ְדָנִהיר ִחָווָרא. ּ ּּבְ ְוו, ּ ַההוא ּגַ ּּכָֹלא ִאְתָחזו ּבְ ּ ְוַכד . ָנאּ
ְווָנא ַההוא ּגַ סוָמָקא ּכָֹלא ָהִכי ִאְתָחזו ּבְ ִּאְתֲחֵזי ּבְ ּ ּּ.  

ְקרֹוִבין ְדבוְסָמא ִאֵלין ּתַ ּּבְ ּ אִרי ִדיְקָנא ְלִאְתֲחָזָאה, ּ א ְדאוְדִנין, ּׁשַ ֵּמֵריׁשָ ְוָנִחית , ּ
ַתְקרֹוָבא ְדבוְסָמא ְּוַסִליק ּבְ ֲעִרין אוָכִמין ְדִדיְקָנא, ּ ּׂשַ ִתּק, ּ ִפירּבְ ּוָנא ָיֶאה ׁשַ ר . ּ ִגיּבָ ּכְ

יף ּקִ ִפיר, ּתַ יָקא. ּׁשַ ָחא ִדְרבות ְדִדיְקָנא ִעָלָאה ְדַעּתִ ִּמׁשְ ּ ּ ַהאי ִדיְקָנא ִדְזֵעיר ַאְנִפין , ּּ ּּבְ ּ
  .ְוָנִהיר, ִאְתֲחֵזי

ִפירו ְדַהאי ִדיְקָנא ּׁשַ ּ ּ ט, ּ ַכח' ּבְ ּתְ ּקוִנין ִאׁשְ ָחא ִדְרבות. ּּתִ ְּוַכד ִמׁשְ ר ִּד, ּ ְתַלת ֲעׂשַ
ַהאי ִדיְקָנא א ָנִהיר ּבְ יָקא ַקִדיׁשָ ְּנִביִעין ְדִדיְקָנא ְדַעּתִ ּ ָכחו כ, ּ ּתְ ּקוִנין''ִּאׁשְ ּוְכֵדין . ּב ּתִ

ְלהו ְרִכין ּכֻ ִּמְתּבָ ַהאי. ּ ְרָכא ּבְ ָרֵאל ָסָבא ִמְתּבָ ָרֵאל)בראשית מח(, ְוִסיָמן, ְוִיׂשְ ך ְיָבֵרך ִיׂשְ ְ ּבְ ָ .
ּקוִנין ל ּתִ ּ ְדִדיְקָנא ָדאּּכָ א, ּ ִאָדָרא ַקִדיׁשָ יָקא , אֹוִקיְמָנא ּבְ ְּדֻכְלהו ִמִתיּקוִנין ְדַעּתִ ּ ּ ּּ

ָקנו א ִאּתְ ֵעיָנא ְלַגָלָאה. ַּקִדיׁשָ ן, ְּוָהָכא ּבָ ּמָ ֵלי ּתַ ָלא , ַּמה ְדָלא ִאְתּגְ ִגין ְלֵמיַעל ּבְ ּבְ
ּסוָפא עתיקא קדישא אוקימנא באדרא ) דעתיקא(דיקנא הא כל תקונין דדיקנא אוקימנא דכלהו מתיקונין ד(. ּּכִ

  )קדישא
יָתא ִאיּנון ּקוָנא ַקְדָמָאה. ִּאְקרון' ט, ּׁשִ ָּנַפק ַההוא ִניצֹוָצא ּבוִציָנא , ּּתִ ּ

ְּדַקְרִדינוָתא א, ּ ֲעָרא ְדֵריׁשָ ְתחֹות ׂשַ ּוָבַטׁש ּבִ חֹות קֹוִצין ְדַעל אוְדִנין, ּ ִּמּתְ ְוָנִחית , ּ
י ִפְתָחא ּמֵ א ְדפוָמאִּמּקַ ּ ְדאוְדִנין ַעד ֵריׁשָ ּ ּ א ָלא . ּ יָקא ַקִדיׁשָ ּקוָנא ָדא ֵמַעּתִ ָּהא ּתִ ּ

ַכח ּתְ א, ִאׁשְ יָקא ַקִדיׁשָ ד ָנִגיד ַמָזָלא ְדַעּתִ ֶּאָלא ּכַ ּ יה ַההוא ַמּבוָעא , ּ ְּוַתְלָייא ִמּנֵ ּ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגלו, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]208דף [ -ָתא ּבְ

ֲאִוי, )חסר(ְּדָחְכְמָתא  ִליַלת ּבַ ָכא ְוִאְתּכְ א ִאְתַמּשְׁ ד ִאיּמָ ַּההוא ִחָווָרא ָנִקיט , ָּרא ַדְכָיאּכַ ּ
א  ָדא, ְוִניצֹוָצא ָעאַלת ְוַנְפַקת, )חסר(ִאיּמָ ּקוָנא, ְּוִאְתֲאָחד ָדא ּבְ   .ְּוִאְתָעִביַדת ַחד ּתִ

ְּוַכד ִאְצְטִריך ַסְלָקא ָדא ַעל ָדא ּ ּ י ֲחָדא, ְ ּמֵ ָיא ַחד ִמּקַ ּסְ ך ּכָֹלא . ְוִאְתּכַ ּוְבִגין ּכָ ְ ּ
ד נוְקִמיןַח, ְִאְצְטִריך ִאיב ְלַהאי ִדיְקָנא ָדִוד . ְוַחד ְלַרֲחָמא. ּד ְלֶמְעּבַ ְּוַעל ַהאי ּתָ ּ

א ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ַמְלּכָ   .ּּכְ
ַהאי ִדיְקָנא ט ָכחו' ּּבְ ּתְ ּקוִנין ִאׁשְ ּּתִ הו, ּ יָתא ִרְבָוון ְדַתְלָיין ּבְ ּׁשִ ָכל , ּ ִטין ּבְ ּוִמְתַפּשְׁ ּ

א ְד. ּּגוָפא יּתָ ְּוִאֵלין ׁשִ ְקרוָבא ְדבוְסִמין, ַתְלָייןּ ֲעֵרי ִדְתחֹות ּתַ ׂשַ ְלָיין ּבְ ּּתַ ּ ּ ַלת ֵמַהאי . ּ ּתְ
ּוְבָיִקירוָתא ְדִדיְקָנא. ּוְתַלת ֵמַהאי ִסְטָרא, ִסְטָרא ּ ַלת ַאֲחָרִנין, ּ ְלָיין ּתְ ַּחד ְלֵעיָלא . ּתַ

ְפָוון ׂשִ ֲעִרין ְדַתְלָיין ַעד ַטּבו, ּבְ ִאיּנון ׂשַ ּוְתֵרין ּבְ ּ ּ א. ָראּ יּתָ אן ְוג' ג, ְוָכל ָהֵני ׁשִ ' ִמּכָ
אן ְלהֹון, ִמּכָ ָכן ְוַתְלָיין ּכֻ ָכל ּגוָפא, ִּאְתַמּשְׁ ִטין ּבְ ְעֵרי ְדַתְלָיין וִמְתָפּשְׁ ִאיּנון ׂשַ ּּבְ ּ ּ ּּ.  

ְלהו יר ִמּכֻ ָיִקירו ְדִדיְקָנא ַיּתִ ָלָתא ִאיּנון ּבְ ּוְבִגין ְדָהֵני ּתְ ּ ּ ּ ּ ָמ, ּּ הו ׁשְ ִתיב ּבְ אּּכְ . א ַקִדיׁשָ
ַצר ָקָראִתי ָיה)תהלים קיח(, ִּדְכִתיב ְוָהא . ִלי ֹלא ִאיָרא' ְיָי, ָּעָנִני ַבֶמְרָחב ָיה, ּ ִמן ַהּמֵ

ִאָדָרא ַצר ָקָראִתי ָיה, ְּדאֹוִקיְמָנא ּבְ ָטא, ִּמן ַהּמֵ ֵרי ִדיְקָנא ְלִאְתַפּשְׁ ֵּמֲאָתר ְדׁשָ ּ ְּדהוא , ּ ּ
י אוְדִנין ָרִחיק ִמּקַ)א דחיק''ס(ֲאָתר  ִפיר הוא, ּּמֵ ּׁשַ ּ.  

א ְדֵבי ַרב ֵייָבא ָסָבא ּוְבִסְפָרא ְדַאַגְדּתָ ּ ירוָתא ְדִדיְקָנא , ָהִכי ָאַמר ְואֹוִקים, ּ ְּדׁשֵ ּ ּ
ְפֶאֶרת ְוגֹו' ָ ְלך ְיָי)דברי הימים א כט(, ִּדְכִתיב, ֵּמֶחֶסד ִעָלָאה דוָלה ְוַהְגבוָרה ְוַהּתִ ַּהּגְ ּ' .

ְּוֹכָלא הוא אֵריְוָה, ּ ִדיְקָנא, ִכי ׁשָ ָכן ְוַתְלָיין ּבְ ָעה ִאְתַמּשְׁ י אוְדִנין, ְוִתׁשְ ּמֵ ּוִמּקַ ָהִכי , ּ
אֵרי ֲאָתר ָאֳחָרא, ׁשָ ְּוִקיוָמא ָלא ִמְתַקְייִמין ֶאָלא ּבַ ּ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ּּ   .ּּכְ

  ב''ה ע'' רצדף
ְלָייא ַמָזָלא ַקִד, ְְוַכד ִאְצְטִריך ָעְלָמא ְלַרֲחֵמי אִּאְתּגַ ּקוִנין ִדְבִדיְקָנא . יׁשָ ְּוָכל ָהֵני ּתִ ּ ּ

יָרא ִדְזֵעיר ַאְנִפין ַּיּקִ ְכֵחי, ּ ּתַ ְלהו ַרֲחֵמי ִמׁשְ ּּכֻ ִּמְתַחְזָייא ִדיָנא, ְְוַכד ִאְצְטִריך ְלִדיָנא. ּ ּ ,
ָרֵאל ְנֵאיהֹון ְדִיׂשְ ּוְכֵדין ַעְבִדין נוְקִמין ְלׂשַ ּ ּ ְּלִאיּנון ְדָעִקין ְלהו, ּ ּ ל ְיִקירו ) ב''ה ע''דף רצ(. ּ ּּכָ

ְעֵרי ְדַתְלָיין ִאיְנהו, ְּדִדיְקָנא ִאיּנון ׂשַ ּּבְ ּ ְלָיין, ּ ַהאי ּתַ ום ְדֹכָלא ּבְ ִּמּשׁ ּ ּ.  
ְעֵרי ְדִדיְקָנא ִדְזֵעיר ַאְנִפין ל ָהֵני ׂשַ ּּכָ יִפין, ּ ּקִ ין ּתַ יׁשִ ְלהו ְקׁשִ ּּכֻ ום ְדֻכְלהו , ּ ִּמּשׁ ּ ּּ

ֲע, ַּאְכְפָיין ְלִדיִנין ׁשַ ֵליּבְ א ִאְתּגְ ָּתא ְדַמָזָלא ַקִדיׁשָ ָעא ְלַאָגָחא ְקָרָבא. ּ ַהאי , ְוַכד ּבָ ּבְ
יף ּקִ ר ּתַ ִגּבָ ּוְכֵדין ָמִריט ַמאן ְדָמִריט. ָּמאֵרי ַנְצָחן ְקָרַבָיא, ִּדיְקָנא ִאְתֲחֵזי ּכְ ְוַאְגִליׁש , ּ

  .ַּמאן ְדַאְגִליׁש
ּקוִנין ָעה ּתִ ׁשְ ה ִזְמ, ָּהֵני ּתִ ְנָייָנאֲאָמָרן ֹמׁשֶ ֲעָתא ְדִאְצְטִריך ְלָאַהְדָרא לֹון , ָנא ּתִ ׁשַ ְּבְ ּ

ְלהו ַרֲחֵמי ּּכֻ א. ּ ּתָ ּקוִנין ָלא ֲאָמָרן ַהׁשְ ב ִדְתֵליָסר ּתִ ְּדַאף ַעל ּגַ ּ ְלָייא ִמְלָתא, ּ ַכָווָנא ּתַ ּּבְ ּ ,
ָרא ּקוִנין ְלַאְדּכְ ָהֵני ּתִ ְּדָהא ָלא ֵייעול ּבְ ּ ַמָזָלא ִאְתּכְ, ּ ֶּאָלא ּבְ ר ֵליה, ָּווןּ ֲהָדא . ְּוַאְדּכַ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]209דף [ -ּ

ה ִיְגַדל ָנא ּכַֹח ְיָי)במדבר יד(, ּהוא ִדְכִתיב ַּההוא ְדִאְקֵרי ַמָזָלא . 'ַמאן ּכַֹח ְיָי. 'ּ ַעּתָ ּ ּ
א ְּדִחיָלא ָדא. ְּסִתיָמא ְדָכל ְסִתיִמין, ַקִדיׁשָ ּוְנִהירו ָדא, ּּ ּ ֵלי, ּ ָזָלא ּתָ ְּוֵכיָון ְדָאַמר . ִּמּמַ

ה ָדא ר ָדא, ֹּמׁשֶ יה, ְּוַאְדּכַ ָוון ּבֵ ְּוִאְתּכְ ּקוִנין, ּ ָעה ּתִ ׁשְ ְזֵעיר , ָּאַמר ָהֵני ּתִ ְּדַתְלָיין ּבִ
ְלהו. ַּאְנִפין ִגין ְדַיְנִהירו ּכֻ ּּבְ ּ ַכח ִדיָנא, ּּ ּתְ ֵלי. ְּוָלא ִיׁשְ ַמָזָלא ּתָ ְּוַעל ָדא ּכָֹלא ּבְ ּ ּ.  

ְעֵרי  ָראן ׂשַ ד ׁשָ ר , )לאתארכא( ְלִאְתָעָרא )רבאא לאתע''ס(ַּהאי ִדיְקָנא ּכַ ִגיּבָ ִאְתֲחֵזי ּכְ
ר ָמאֵרי ָנַצח ְקָרִבין ִגיּבָ יף ּכְ ּקִ ַהאי ִדיְקָנא. ּתַ יָקא , ּּבְ ח ִדְרבות ֵמַעּתִ ָּנִגיד ְמׁשַ ּ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ְסִתיָמָאה ֶמן ַהטֹוב ַעל ָהֹראׁש יֹוֵרד ַעל ַהָזָקן ְזַקן )תהלים קלג(, ּכְ ּשֶׁ ּ ּכַ ּ
  .ןַאֲהֹר

ְפָוון ְעֵרי ָלא ַחְפָיין ַעל ׂשִ ַווְרָדא, ִּאֵלין ׂשַ ְלהו סוָמִקין ּכְ ְפָוון ּכֻ ְּוׂשִ ּ שיר (, ִּדְכִתיב. ּ

ים)השירים ה ּנִ ְפתֹוָתיו ׁשֹוׁשַ בוָרה.  ׂשִ ן ּגְ ְפָוון ְמַרְחׁשָ ן ָחְכְמָתא, ּׂשִ ְפָוון . ְמַרְחׁשָ ִאיּנון ׂשִ ּּבְ
ְלָיין ַטב וִביׁש ַּחֵיי ומֹו, ּּתַ ְלָיין ָמאֵריהֹון ְדַאְתָערוָתא. ָתאּ ְפָוון ּתַ ֵּמִאֵלין ׂשִ ּ ְּדַכד , ּ

ְפָוון ין ִאֵלין ׂשִ י ִדיִנין, ּ ִדיָנא)מארי(ִּמְתָעִרין ּכָֹלא ְלִמְגַזר , ְּמַרֲחׁשִ ּתֵ ָכל ּבָ דמדוריהון (, ּּבְ

ּ ְדִאְקרון ִעיִרין)ובגין כך, בהון ְגֵזַרת ִעיִר)דניאל ד(, ִּדְכִתיב. ּ ָמא וְבֵמאַמר ְוגֹו ּבִ ּין ִפְתּגָ ּ' .
  )ובמימר קדישין שאלתא(

א. ַמאי ִעיר ִסְפָרא ְדַאַגְדּתָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ּּבְ ְּדִמְתֲעִרין . ָ ַוְיִהי ָעֶרך)שמואל א כח(, ּכְ
ִּדיִנין ְלִאיּנון ְדָלא ִאְתְרִחימו ְלֵעיָלא ּ ּ ּ ך ִמְתָעִרין ִאֵלין ְדִאיּנון ָמ, ּ ִגין ּכָ ּּבְ ּ ּ ּאֵרי ְדָבבוְ ּ ,

ַרֲחֵמי ְוִדיָנא)בכלהו( )א להו''ס( ָווֵני ּבְ ְתֵרי ּגְ ל ָדא ּבִ ְּוַעל ָדא ִאְקרון ִעיר ְוַקִדיׁש , ּ ְוִעם ּכָ ּ ּ
  .ִּדיָנא ְוַרֲחֵמי

ְפָוון ּוְבִאֵלין ׂשִ ד ִאְתְפַתח, ּ ִּאְתֲחֵזי פוָמא ּכַ ּרוָחא ְדָנִפיק ִמן פוָמא. ּּ ּ ין, ּּ ּשִׁ יה ִמְתַלּבְ  ּּבֵ
ָמה ֶאֶלף ְוִרְבָבן ט. ּכַ יה ְנִביָאן ְמֵהיְמֵני, ְּוַכד ִאְתְפּשַׁ ין ּבֵ ּשִׁ ְּוֻכְלהו ֶפה ְיָי. ִּמְתַלּבְ ּ . ִּאְקרון' ּ

ד ִמִלין ָנְפִקין ִמן פוָמא ּּכַ ּ ְפָוון, ּ ׂשִ ין ּבְ ְמֵני ָסֵרי ַאְלִפין , ּוִמְתַרֲחׁשִ ִּמְתַנֲהִרין ְלֻכְלהו ּתִ ּ
ֲחָדאַּעד ְדִמְתַק, ָעְלִמין ְלהו ּכַ ְּטִרין ּכֻ ִביִלין, ּּ ַתְמֵניָסר אֹוְרִחין וׁשְ מֹוְדָען, ּּבְ ּתְ   .ְּדִאׁשְ

אן ְלפוָמא ָדא ְּוֹכָלא ְמַחּכָ ּ עוְטָרא)בדא(, ּ ִקיְטָרא ְדִטיֲהָרא ּבְ ן ְמַמֵלל ַרְבְרָבן ּבְ ִליׁשָ ּ ּבְ ּ ּ .
ִתיב ים)שיר השירים ה(, ְּוַעל ָדא ּכְ ּקִ ים ַוַדאיַמְמּתַ,  ִחּכֹו ַמְמּתַ ָמה ְדַאּתְ . ַמאי ִחּכֹו. ּּקִ ּכְ

ְּוֻכלֹו ַמֲחַמִדים. ְ ְוֵחיך ִיְטַעם ֶלֱאכֹול)איוב לד(, ָאֵמר ְקָנן. ֵּאׁש וַמִים, ּ א וַמָייא ִמְתּתַ , ֶּאּשָׁ
ִצייורֹוי)א מתדבקין ויאן''ס( ּ ָיָאן ּבְ ֲחָדא)בציורוי(, ּ ָרן ּכַ ָווֵני ִמְתַחּבְ   .ּ ְדָהא ּגְ

יָמןּבְ, ִחּכֹו ִליִדין , ַאְתָוון ְרׁשִ ִעְטרֹוי ּגְ ְלָפן ּבְ ְּדִמְתּגַ רֹון'' אחה)גליפין(ּ ּגָ ְּדָטִריד ', א. ע ּבַ
ין ין)דניאל ב(, ַמְלּכִ ּ וְמַהְעֵדא ַמְלּכִ ין, ּ , ְוָסִליק ְוָעִטיר, ְּדָטִריד ְוָנִחית', ח. ּוְמָהֵקם ַמְלּכִ

רוָחא ִליף ּבְ א ּגָ ֶאּשָׁ ִביׁש ּבְ א, ִּניָקה ְדִאיָמאְי' ה. ּּכָ א , ָּסִטיר ְלנוְקּבָ ט ְלנוְקּבָ ִּאְתְפּשַׁ ּ
א א, ַרּבָ א ַקִדיׁשָ ִתיאוְבָתא ְדַקְרּתָ ּּבְ ּ ָדא)עד דמתקטרי(, ּ ּ ִמְתַקְטֵרי ַאְתִרין ָדא ּבְ ָמה ְדַאּתְ . ּ ּכְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגלו, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]210דף [ -ָתא ּבְ

ְבַעת ַהְלבֹוָנה)שיר השירים ד(, ָאֵמר ִטיְפָסאּגְ, ִּטיֲהָרא ְדִטיְפָסא' ע. ּ ַהר ַהּמֹור ּגִ , ִליָפא ּבְ
ִליִפין, ְּרִהיִטין ַדֲעָנִפין ִמְתַאֲחָדן   .ְּלִסְטרֹוי ְלרוִחין ּגְ

א ֹלֹמה ַמְלּכָ ָרֵזי ְדַאְתָוון ִדׁשְ ְּוָהא ּבְ ִּאְתַעָטרו ִאֵלין ַאְתָוון ד, ּ ּ ֵחיך ''גיכ' בד', ּ ְק ּבַ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ְוֵחיך ִיְטַעם ֶלֱאכֹול ִלי ֶמַלח ְוגֹו ֲהֵיָאֵכ)איוב ו(, ְּכְ ֵפל ִמּבְ ּוְכִתיב . 'ל ּתָ
לֹום)ישעיה לב( ָדָקה ׁשָ ה ַהּצְ ֱחָמִדים ִמָזָהב וִמָפז ָרב וְמתוִקים )תהלים יט(.  ְוָהָיה ַמֲעׂשֵ ּ ַהּנֶ ּ ּּ ּ

ְּמתוִקים ַוַדאי. 'ְוגֹו ּ.  
א ָאַמר ֶהם ְוגֹו, ָּדִוד ַמְלּכָ ם ַעְבְדך ִנְזָהר ּבָ ָּכל יֹוָמאי ִאְזְדַהְרָנא ַּאְסַהְדָנא ָעַלי ְד. 'ָּגַ

הו הו, ּּבְ ְּדָלא ְלַאְטָעָאה ּבְ א, ּ ר יֹוָמא ַחד ְדָעִטיְרָנא ִעְטֵרי ַמְלּכָ א ְדֵמרֹוְנָיא, ּּבַ ְמַעְרּתָ , ּּבִ
א ִמְתַלֲהָטא ַאפוְתָיא ְדֵמרֹוְנָיא  ַּוֲחֵמיָנא ּבוִציָנא ְדֶאּשָׁ ּ ּ . ְּוִאְזַדֲעַזְעָנא, )א דמערתא''נ(ּּ

הוֵּמַההוא י אי ּבְ ַדְעּתָ ֹּוָמא ִאְזָדַהְרָנא ּבְ ל יֹוָמאי, ּ ִביְקָנא לֹון ּכָ ָאה חוָלֵקיה . ְוָלא ׁשָ ַּזּכָ ּ
א יָקא ְדַמְלּכָ ְמּתִ ַּמאן ְדִאְזְדַהר ּבִ ּ ְדַקֲחֵזי, ּ הו ּכִ ִתיב. ְּוָטִעים ּבְ ּ ַטֲעמו )תהלים לד(, ַּעל ָדא ּכְ

י טֹוב ְיָי ּוְראו ּכִ ַלְחִמי ְוגֹו)י טמשל(ּוְכִתיב . 'ְוגֹו' ּ ּ ְלכו ַלֲחמו ּבְ ּ'.  

  א''ו ע'' רצדף
ַדַעת ט ְדכוָרא ּבְ ִּאְתְפׁשַ ּ ְּוִאְתַמְלָיין ַאְכַסְדִרין ְוִאָדִרין, ּ ֵרי, ּ א ׁשָ ְלּתָ א ְדגוְלּגַ ֵּמֵריׁשָ ּ ,

ָכל ּגוָפא ט ּבְ ְּוִאְתְפׁשַ ְּמַחדֹוי וְדרֹועֹוי וְבֹכָלא, ּ ּ ּא ְדבוִציָנא ִּאְתְדַבק ִניצֹוָצ, ֵמֲאחֹורֹוי. ּ ּ
ְּדַקְרִדינוָתא ּ א ֲחָדא) א''ו ע''דף רצ(ְּוַלֲהָטא ְוַאִפיק , ּ ְלּתָ ְלּגַ ל ִסְטרֹוי, ּגֻ ּוְנִהירו , ְסִתיָמא ִמּכָ ּ

ה)א ונחיתו''ס( ִליָפן ּבָ ּ ִדְתֵרי מֹוֵחי ּגְ ִסְטרֹוי ִדְדכוָרא, ּ ַקת ּבְ ְּוִאְתַדּבְ ּ ך ִאְתְקֵרי . ּ ִגין ּכַ שיר (ְּבְ

ִתי)השירים ה ִתי ֶאָלא ְתאֹוָמִתי ַוַדאי,  יֹוָנִתי ַתּמָ ְקֵרי ַתּמָ ַּאל ּתִ ּ.  
ָווֵני  יה ּגְ ִליָלן ּבֵ א ּכְ ֲערֹוי ְדנוְקּבָ ּׂשַ ּ ִדְכִתיב, )א גווני בגו גווני''ס(ּ ּ ְוַדַלת )שיר השירים ז(, ּכְ

ָמן ַאְרּגָ ך ּכָ בוָראן. ְֹראׁשֵ ֲחֵמׁש ּגְ בוָרה ּבַ ִּאְתְקַטר ּגְ ִסְטָרָהאְּוִאְתַפּשְׁ, ּ א ּבְ , ַּטת נוְקּבָ
ִסְטרֹוי ִדְדכוָרא ַקת ּבְ ְּוִאְתַדּבְ ּ ּ.  
ְטרֹוי א ִמּסִ ַּעד ְדִאְתָפְרׁשָ ַאִפין. ּ יה ַאִפין ּבְ ָרא ִעּמֵ ְּוָאִתיַאת ְלִאְתַחּבְ ּ ָרן . ּ ְוַכד ִמְתַחּבְ

ׁש ְלחֹודֹוי, ֵמָהָכא אֹוִליְפָנא. ִּמְתַחְזָיין ַחד ּגוָפא ַמּמָ ִּאְתֲחֵזי ְפַלג ּגוָפא, ְּדַכר ּבִ ְּוֻכְלהו , ּ ּ
א.  ַרֲחֵמי)וכלא איהו( ְּוַכך נוְקּבָ ֲחָדא. ְ ָרן ּכַ ׁש, ְוַכד ִמְתַחּבְ ִּאְתֲחֵזי ּכָֹלא ַחד ּגוָפא ַמּמָ ּ ,

א, ּאוף ָהָכא. ְּוָהִכי הוא נוְקּבָ ר ּבְ ד ְדַכר ִאְתַחּבָ ּּכַ ּּכָֹלא הוא ַחד ּגוָפא, ּ ּ ְלהו , ּ ְּוָעְלִמין ּכֻ ּ
ְרָכן, ֵּחידוּבְ ִלים ִמְתּבָ ְלהו ִמּגוָפא ׁשְ ְּדָהא ּכֻ ּ ּּ.  

ַרך ְיָי)שמות כ(, ְּוַהְיינו ָרָזא ן ּבֵ הו' ְ ַעל ּכֵ ת ַוְיַקְדׁשֵ ּבָ ֶּאת יֹום ַהּשַׁ ַכח ּכָֹלא . ּ ּתְ ְּדָהא ִאׁשְ ּ
ִלים ַחד ּגוָפא ׁשְ א, ּּבְ ַמְלּכָ ַקת ּבְ ַכח, ְּדָהא ַמְטרֹוִניָתא ִאְתַדּבְ ּתְ ן . ּ ּגוָפא ַחדְוִאׁשְ ְוַעל ּכֵ

ַהאי יֹוָמא ִחין ּבְ ּכְ ּתַ ְרָכאן ִמׁשְ א, ּוֵמָהָכא. ּבִ ַכח ְדַכר ְונוְקּבָ ּתְ ַּמאן ְדָלא ִאׁשְ ּ ִּאְקֵרי ְפַלג , ּ
ִמָלה ְפִגיָמא ַוֲחֵסיָרא, ּּגוָפא ְרָיא ּבְ ְרָכָתא ׁשַ ְּוֵלית ּבִ ִלים, ּ ֲאָתר ׁשְ ִמָלה , ֶּאָלא ּבַ ּּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]211דף [ -ּ

ִלים ַּפְלּגות ִמָלהְוָלא ּבְ, ׁשְ ּוַפְלּגות ִמָלה ָלא ִאְתְקָיים ְלָעְלִמין, ּ ּ ְרָכן , ּ ְוָלא ִאְתּבָ
  .ְלָעְלִמין

א ּנֹוי ְדנוְקּבָ ּּכָֹלא ִמּנֹוי ִדְדכוָרא הוא, ּ ּ ּ יֵני , ְּוָהא אֹוִקיְמָנא ִמֵלי. ּ מֹוְדָען ּבֵ ּתְ ְוִאׁשְ
ל ִאיּנו. ַחְבַרָייא א ִמְתַאֲחָדן ּכָ ֵּמַהאי נוְקּבָ אּ ה ַיְנִקין. ּן ִדְלַתּתָ ִבין, ִּמּנָ ּוָבה ּתָ ְוִהיא , ּ

ִּאְתְקִריַאת ֵאם ְלֻכְלהו ָמה ְדַאֲחָרא ֵאם ְלגוָפא. ּ ּּכְ ה , ּ ְּוָכל ּגוָפא ִמּנָ א לגנתא וכל גנתא ''ס(ּ

א.  ַיְנָקא)מנה ך ַהאי ֵאם ְלֻכְלהו ַאֲחָרִנין ִדְלַתּתָ ּּכַ ּ ּ ְ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגלו, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]212דף [ -ָתא ּבְ

 ] בשנה354יום [סדר הלימוד ליום כט אלול 
ִתיב א, ִאית ָחְכָמה ְוִאית ָחְכָמה.  ֱאמֹור ַלָחְכָמה ֲאחֹוִתי ָאּתְ)משלי ז(, ּכְ , ְּוַהאי נוְקּבָ

ִתיב י ַאֲחָרא ְוַעל ָדא ּכְ ה )שיר השירים ח(, ִּאְתְקֵרי ָחְכָמה ְזֵעיָרא ְלַגּבֵ ּ ָאחֹות ָלנו ְקַטּנָ
ַדִים ֵאין ָלה ְוגֹו ָגלו. 'ְּוׁשָ ְּדָהא ָדא ּבְ ּ ךּ ה. ְָתא ִאְתְמׁשַ ה , ָּאחֹות ָלנו ְקַטּנָ ַּוַדאי ְקַטּנָ

יָאה ִהיא, ִאְתֲחֵזי ֲאָבל ַרְבְרָבא ִהיא ִלימו ְדָנִטיל ִמּכָֹלא, ְוָסּגִ ְּדָהא ִהיא ׁשְ ּ ּ ָמה . ּ ּכְ
יב ְגָדלֹות)שם(, ִּדְכּתִ ּמִ ַדי ּכַ ַדי. ּ ֲאִני חֹוָמה ְוׁשָ ְּדָהא ַמְלָיין ִאיּנון ְלַיְנָק, ְוׁשָ . ּא ְלֹכָלאּ

ְגָדלֹות ּמִ א ִעָלָאה, ּּכַ ְּדִאיּנון ַנֲהִרין ַרְבְרִבין ְדַנְפקו ֵמִאיּמָ ּ ּ ּ ּ.  
ָמאָלא יִמיָנא וׂשְ ט ְדכוָרא ּבִ ּּתו ִאְתְפׁשַ ּ ּ ָירוָתא ְדַאֲחָסָנא, ּּ ּּבְ רו. ּ ָווֵני ִאְתַחּבְ , ְּוַכד ּגְ

ְפֶאֶרת ל ּגוָפא. ִאְקֵרי ּתִ ן ּכָ ּקַ יף, יד ִאיָלָנא ַרְבְרָבאְוִאְתָעִב, ְּוִאְתּתְ ִפיר ְוָיֶאה, ְוַתּקִ , ּׁשַ
ָרא)דניאל ד( ְטֵלל ֵחיַות ּבָ חֹותֹוִהי ּתַ ַמָיא,  ּתְ ּוְבַעְנפֹוִהי ְידורֹון עֹוֵפי ׁשְ יה, ּּ ּוָמזֹון ְלֹכָלא ּבֵ ּּ .

ָמאָלא ְּדרֹועֹוי ְיִמיָנא וׂשְ יִמיָנא ַחִיים ָוֶחֶסד. ּ ָמאָלא ִמיָתה וְגבו, ּּבִ ׂשְ ּּבִ , ֵמעֹוי. ָרהּ
ַדַעת ן ּבְ ּקַ ל ַאְכַסְדִרין ְוִאָדִרין, ִאְתּתָ ָמה ַדֲאֵמיָנא, ְּוִאְתַמְלָיין ּכָ יב, ּּכְ  )משלי כד(, ִּדְכּתִ

ְלאו ּוְבַדַעת ֲחָדִרים ִיּמָ ּ.  
ט ּגוָפא ּּתו ִאְתְפׁשָ ְתֵרין ׁשֹוִקין, ּּ ֵרין ּכוְלָיין. ּבִ יַנְייהו ּתְ ּוִמְתַאֲחָדן ּבֵ ּ יֵעי ּוְתֵרין, ּ  ּבֵ

ִּדְדכוָרא ָחא וְרבות ְוֵחיָלא . ּ ְּדָכל ִמׁשְ ּ ּ ְדָכל ּגוָפא)דדכורא(ּ ַנׁש, ּ הו ִאְתּכְ ְּדָכל ַחָייִלין , ּּבְ ּ
הֹון ָנְפִקין, ְּדָנִפיק ה. ִמּנְ פום ַאּמָ ְרָיין ּכָֹלא ּבְ ְּוׁשַ ך ִאְקרון ְצָבאֹות. ּ ּוְבִגין ּכָ , דכל גופא(, ְּ

ּ ְוִאיּנון )מנהון נפקי, דנפיק) דנפקי(דכל חיילין , ובגין כך אקרון צבאות. ם אמהושריין כלא בפו, בהו אתכנש
ְפֶאֶרת. ֶנַצח ְוהֹוד ך ְידֹוָ. ְצָבאֹות, ֶנַצח ְוהֹוד. ד''ְידֹוָ, ּתִ ְוְבִגין ּכָ   .ד ְצָבאֹות''ּ

ה ִדְדכוָרא ַּאּמָ ִּסיוָמא , ּ ּ ְדָכל ּגוָפא)א כסותא''נ(ּ א ְוָדא. ְוִאְקֵרי ְיסֹוד, ּ ּ הוא ַדְרּגָ ּ
א ם ְלנוְקּבָ ִּדְמַבּסֵ א. ּ י נוְקּבָ א ִדְדכוָרא ְלַגּבֵ יאוְבּתָ ְּוָכל ּתִ ּ ּ א, ּ ַהאי ְיסֹוד ַעִייל ְלנוְקּבָ ּּבְ ּ ,

ְּלֲאָתר ְדִאְקֵרי ִציֹון א. ּ סוָתא ְדנוְקּבָ ְּדָהָתם הוא ֲאָתר ּכְ ּ ּ ּ ָתא, ּ ֵבית ֶרֶחם ְלִאּתְ ּוְבִגין . ּכְ
ך   .ת ִאְקֵרי ְיסֹודְצָבאֹו' ְיָי, ְּכָ

ִתיב  ַחר ְיָי)תהלים קלב(ּכְ י ּבָ ב לֹו'  ּכִ ִציֹון ִאָוה ְלמֹוׁשָ ּּבְ ת ַמְטרֹוִניָתא. ּ ד ִאְתָפְרׁשַ , ּּכַ
ַאְנִפין א ַאְנִפין ּבְ ַמְלּכָ ַרת ּבְ ְּוִאְתֲחּבְ ָתא, ּ ּבְ ַמֲעֵלי ׁשַ ִּאְתָעִביד ּכָֹלא ַחד ּגוָפא. ּבְ ּוְכֵדין , ּ

א ּבְ כוְרְסֵייהָּיִתיב קוְדׁשָ ִּריך הוא ּבְ ּ ּ ִלים. ְ ָמא ׁשְ א, ְּוִאְקֵרי ּכָֹלא ׁשְ ָמא ַקִדיׁשָ ִריך , ּׁשְ ְּבְ

ֵמיה ְלָעַלם ְלָעְלֵמי ָעְלִמין ל ִאֵלין ִמִלין ְסִליְקָנא ַעד יֹוָמא ָדא. ּׁשְ ּּכָ ּ הו , ּ ְּדִאְתַעָטר ּבְ ּ ּ
ְלָיין ָהָכא, ְּלָעְלָמא ְדָאֵתי א ִאְתּגַ ּתָ   .ָּאה חוָלִקיַזּכָ, ְוַהׁשְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]213דף [ -ּ

  ב''ו ע'' רצדף
א, ַהאי ַמְטרֹוִניָתא ַרת ִעם ַמְלּכָ ד ִאְתַחּבְ ְרָכן, ּכַ ל ָעְלִמין ִמְתּבָ ָכחו , ּכָ ּתְ ְּוִאׁשְ

ֶחְדָווָתא ְדֹכָלא ּּבְ ְתָלָתא) ב''ו ע''דף רצ(. ּ ִליל ּבִ ָמה ִדְדכוָרא ּכָ ּּכְ ְתָלָתא, ּ ירוָתא ּבִ ך . ְּוׁשֵ ְּכַ

ּוָמא ְדָכל ּגוָפא ָהִכיְּוִסי, ּּכָֹלא ָהִכי ּ ְרָכא, ּ ְכָלָלא ִדְתָלָתא , ּוַמְטרֹוִניָתא ָלא ִמְתּבָ ֶּאָלא ּבִ ּ
ְּדִאיּנון ֶנַצח הֹוד ְיסֹוד, ִּאֵלין ים , ּ ָדׁשִ ֲאָתר ְדִאְקֵרי ֹקֶדׁש ַהּקֳ ְרָכא ּבַ ָמא וִמְתּבָ ּסְ ּוִמְתּבַ ּ ּ

א יב. ִּדְלַתּתָ ם ִצָוה )תהלים קלג(, ִּדְכּתִ י ׁשָ ָרָכה' ְיָיּ ּכִ ין ִאיּנון . ֶאת ַהּבְ ֵרין ַדְרּגִ ְּדָהא ּתְ ּ ּ
א ן. ְּלֵעיָלא ְוַתּתָ ּמָ ך ֵלית ְרׁשוָתא ְלֵמיַעל ּתַ ּוְבִגין ּכָ א, ְּ ֲהָנא ַרּבָ ר ּכַ ְּדָאֵתי ִמן ִסְטָרא , ּבַ

ִגין ְדָלא ַעִייל ְלַההוא ֲאָתר ִדְלֵעיָלא. ְּדֶחֶסד ּּבְ ּ ּ ֶּאָלא ַההוא ְדִאְקֵרי ֶח, ּּ ּ ְּוַעִייל , ֶסדּ
ים ָדׁשִ ּקֶֹדׁש ַהּקֳ א, ּבַ ַמת נוְקּבָ ּסְ ּוִמְתּבַ גֹו ְלגֹו. ּ ים ּבְ ָדׁשִ ְרָכא ַהאי ֹקֶדׁש ַהּקֳ ֲאָתר , ּוִמְתּבָ

ְּדִאְקֵרי ִציֹון ַלם. ּ ִּציֹון ִוְירוׁשָ ין ִאיּנון, ּ ֵרין ַדְרּגִ ּּתְ יב, ִּציֹון. ְּוַחד ִדיָנא, ַחד ַרֲחֵמי, ּ , ִּדְכּתִ
ָפֶדה)אישעיה ( ָפט ּתִ ִמׁשְ ּ ִציֹון ּבְ ּ ֵלים. ּ יב, ְּירוׁשְ ָמה )ישעיה א(, ִּדְכּתִ ה ּכְ ּ ֶצֶדק ָיִלין ּבָ

  .ְּדאֹוִקיְמָנא
א י נוְקּבָ א ִדְדכוָרא ְלַגּבֵ יאוְבּתָ ְּוָכל ּתִ ּ ּ ָרָכה, ָּהָכא הוא, ּ ן , ְּוָקֵריָנן ְלהו ּבְ ּמָ ְּדִמּתַ

ן ְלֻכְלהו ָעְלִמין ְרּכָ ַּנְפֵקי ּבִ ְרָכן, ּ ְּוֻכְלהו ִמְתּבָ ים . ַהאי ֲאָתר ִאְקֵרי ֹקֶדׁש. ּ ְוָכל ֳקָדׁשִ
ן ּמָ ִּדְדכוָרא ַעְייִלין ּתַ א ַדֲאֵמיָנא, ּ ַההוא ַדְרּגָ ּּבְ ּ א ִעָלָאה , ּ ְּוֻכְלהו ַאְתָיין ֵמֵריׁשָ ּּ

א ִדְדכוָרא ְלּתָ ְּדגוְלּגַ ּ ּ ְטָרא ְדמֹוֵחי ִעָלֵאי, ּ ִּמּסִ יה, ּ ְרָיין ּבֵ ְּדׁשַ ָכל ְו, ּ ָרָכה ּבְ ָנִגיד ַהִהיא ּבְ
ְייֵפי ּגוָפא ַּעד ִאיּנון ְדִאְקרון ְצָבאֹות, ּׁשַ ּ ל ּגוָפא. ּ ְּוָכל ַההוא ְנִגידו ְדִאְתְנִגיד ִמּכָ ּ ּ ּ ,

ן ּמָ י ּתַ ׁשֵ ּנְ ְּוַעל ָדא ִאְקרון ְצָבאֹות, ִמְתּכַ ן ָנְפִקין, ּ ּמָ ִאין ּתַ ְּדָכל ְצָבאֹות ְדִעָלִאין ְוַתּתָ ּ ּ .
ִניׁשְּוַההו ַתר ְדִאְתּכְ ּא ְנִגידו ּבָ א, ּ ַההוא ְיסֹוד ַקִדיׁשָ ְרָיין ֵליה ּבְ ן ׁשַ ּמָ ּּתַ ּ ּּכָֹלא ִחָווָרא, ּ ּ ,

ך ִאְקֵרי ֶחֶסד ִגין ּכָ ים. ְּבְ ָדׁשִ ְּוַההוא ֶחֶסד ַעִייל ְלֹקֶדׁש ַהּקֳ יב , ּ ם )ג''תהלים קל(ִּדְכּתִ י ׁשָ  ּכִ
ָרָכה ַחִיים ַעד' ִּצָוה ְיָי   . ָהעֹוָלםֶּאת ַהּבְ

א י ַאּבָ א ְלֵמיַמר ַחִיים, ָאַמר ִרּבִ ָּלא ִסֵיים ּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ּּ ָככו ִמלֹוי, ּ ּתְ ַּעד ְדִאׁשְ ּ ּ ,
ַתְבָנא ב ְטֵפי, ַוֲאָנא ּכָ ַמְעָנא, ָסַבְרָנא ְלִמְכּתַ א. ְוָלא ׁשְ ִּדְנהֹוָרא , ְוָלא ָזִקיְפָנא ֵריׁשָ

ָלאְוָלא ֲהָוה ָיִכיְלָנא ְל, ֲהָוה ָסִגי ּכְ ַּאְדָהִכי ִאְזַדֲעַזַעָנא. ִאְסּתַ ַמְעָנא ָקָלא ְדָקאֵרי , ּ ּׁשְ
נֹות ַחִיים ְוגֹו)משלי ג(ְוָאַמר  ּ ֶאֶרך ָיִמים וׁשְ ּ ַמְעָנא ָקָלא ַאֲחָרא. 'ְ ּ ַחִיים )תהלים כא(, ׁשְ

ך ְוגֹו ַאל ִמּמְ   .'ָׁשָ
ל ַההוא יֹוָמא יָתא, ּּכָ א ִמן ּבֵ יהְוָלא , ָלא ַאְפִסיק ֶאּשָׁ ֲּהָוה ַמאן ְדָמֵטי ְלַגּבֵ ְּדָלא , ּ

סוֲחָרֵניה א ֲהָוה ּבְ ָּיִכילו ִדְנהֹוָרא ְוֶאּשָׁ ּ ּ ל ַההוא יֹוָמא ָנִפיְלָנא ַעל ַאְרָעא. ּ . ְוָגֵעיָנא, ּּכָ
א ַתר ְדָאִזיל ֶאּשָׁ ים, ּּבָ ָדׁשִ א ֹקֶדׁש ַהּקֳ ֲּחֵמיָנא ְלבוִציָנא ַקִדיׁשָ ַלק ִמן ָעְלָמא, ּ ְּדִאְסּתְ ּ ,

ִכיב ַעל ְיִמיֵניהִא ְּתֲעָטף ׁשָ   .ְּוַאְנפֹוי ַחְייִכין, ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגלו, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]214דף [ -ָתא ּבְ

ֵריה י ֶאְלָעָזר ּבְ יק לֹון, ָּקם ִרּבִ ַּוֲאָנא ָלִחיְכָנא ַעְפָרא ִדְתחֹות , ְוָנִטיל ְידֹוי ְוָנׁשִ
י. ַרְגלֹוי עו ַחְבַרָייא ְלִמְבּכֵ ְּוָלא ָיִכילו ְלַמְלָלא, ּּבָ ִבְכָיה. ּ ארו ַחְבַרָייא ּבְ י ְו, ּׁשָ ִרּבִ

ַלת ִזְמִנין ֵריה ָנִפיל ּתְ ח פוֵמיה, ֶּאְלָעָזר ּבְ ְּוָלא ָיִכיל ְלִמְפּתַ ּ א , ְּלָבַתר ָפַתח ְוָאַמר. ּ ַאּבָ
א ַלת ֲהוֹו. ַאּבָ נוד ֵחיָוָתא. ַּחד ִאְתֲחָזרו, ּתְ א ּתְ ּתָ ָען , ִּצֳפָראן ָטאִסין, ַּהׁשְ ּקְ ּתַ ִמׁשְ

א א ַרּבָ אן ְדַיּמָ נוְקּבָ ּּבְ ְתָיין ָדָמאְוַחְב, ּ ְלהו ׁשַ ַּרָייא ּכֻ ּ ּ ּ.  
י ִחָייא ַעל ַרְגלֹוי ְוָאַמר ל , ָּקם ִרּבִ ּכַ א ִמְסּתְ א ּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ּתָ ַּעד ַהׁשְ  )א משתדל''ס(ּ

א ָלאו הוא ִעָדן. ֲעָלן ּתָ ַּהׁשְ יָקֵריה, ּ ְדָלא ּבִ ּתַ ֶּאָלא ְלִאׁשְ ּ א. ּ י ַאּבָ י ֶאְלָעָזר ְוִרּבִ , ָקם ִרּבִ
ִטיְקָרא ְדִסיְקָלאַּנְטלו  ֵּליה ּבְ ּ ִעְרּבוְבָיא ְדַחְבַרָייא)א ערעורא וערבוביא''ס(ַמאן ָחָמא , ּ ְוָכל , ּ

פוְרֵייה יה ּבְ יָתא ֲהָוה ָסִליק ֵריִחין ְסִליקו ּבֵ ּּבֵ ּ ּ יה, ּ ׁש ּבֵ ּמַ ּתְ י ֶאְלָעָזר , ְּוָלא ִאׁשְ ֶּאָלא ִרּבִ
א י ַאּבָ   .ְוִרּבִ

הו ּוָמאֵרי ּתְ, ָּאתו ְטִריִקין ִּריִסין ִדְכַפר ִצֳפִרי ְוַטְרָדאן ּבְ ֵני )א דצפרי וטרדיא והוו''ס(ּּ  ּבְ
ְקִטיִרין, ְמרֹוְנָיא ן, ַצְווִחין ּבִ ּמָ ר ּתַ יבו ְדָלא ִיְתְקּבַ ְּדָחׁשִ ּ ַתר ְדָנַפק פוְרָייא. ּ ּּבָ ֲהָוה ָסִליק , ּּ
ֲאִויָרא יה. ּבַ א ֲהָוה ָלִהיט ַקּמֵ ְמעו ָקָלא, ְּוֶאּשָׁ ּ עולו ְוָאתו,ּׁשָ ּ ָנׁשו ְלִהילוָלא , ּ ְּוִאְתּכְ ּּ

ְמעֹון י ׁשִ בֹוָתם)ישעיה נז(, ְּדִרּבִ ּכְ לֹום ָינוחו ַעל ִמׁשְ ּ ָיֹבא ׁשָ ּ.  
א ְמַעְרּתָ ְמעו ָקָלא ּבִ א ׁשָ ד ָעאל ִלְמַעְרּתָ יז , ּּכַ ֶזה ָהִאיׁש ַמְרִעיׁש ָהָאֶרץ ַמְרּגִ

ְרִקיָעא ִמ, ַמְמָלכֹות ָמה ִפְטִרין ּבִ ִכין ּּכַ ּכְ ּתַ ִגיָנך)א ולא משתכחין''ס(ׁשְ יֹוָמא ֵדין ּבְ ְ ּבְ ְּדָנא , ּ
ן יֹוָחאי ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ָכל יֹוָמא, ִרּבִ יה ּבְ ח ּבֵ ּבַ ּתְ ְּדָמאֵריה ִמׁשְ ּ ָאה חוָלֵקיה ְלֵעיָלא . ּ ַּזּכָ ּ ּ

א ְמָרן ֵליה. ְוַתּתָ ִניִזין ִעָלִאין ִמְסּתַ ָמה ּגְ ּּכַ ַמר , ּ ץ )אל יבדני(ָּעֵליה ִאּתְ ה ֵלך ַלּקֵ ְ ְוַאּתָ

ְּוָתנוַח ְוַתֲעמֹוד ְלגֹוָרְלך ְלֵקץ ַהָיִמין ָ א זוָטא. ּ אן ַהִאְדָרא ַקִדיׁשָ ַּעד ּכָ ּ  

  א''ז ע'' רצדף
י יֹוֵסי ִריך הוא, ָאַמר ִרּבִ א ּבְ י קוְדׁשָ ָרֵאל ַקּמֵ ָמה ֲחִביִבין ִיׂשְ ּּכַ ַקְדִמיָתא ָקָרא לֹון , ְּ ּבְ

יבִּדְכ, ּגֹוי ָקדֹוׁש ה ְוגֹו)דברים יד(, ּתִ י ַעם ָקדֹוׁש ַאּתָ יב, ְלָבַתר ָקָרא לֹון ֹקֶדׁש. ' ּכִ , ִּדְכּתִ
ָרֵאל ַלְיָי)ירמיה ב( ית '  ֹקֶדׁש ִיׂשְ בוָאֹתה) א''ז ע''דף רצ(ֵראׁשִ ין ַהאי ְלַהאי. ּּתְ ָאַמר . ַמה ּבֵ

א י ַאּבָ ֹּקֶדׁש ִעָלָאה ִמּכָֹלא, ִרּבִ ֵניָנן, ּ ֲחָדאּכַ, ְּדָהִכי ּתָ י ּכַ ְלהו ְקדֹוׁשֵ ָרן ּכֻ ּד ִאְתַחּבְ ּ ,
ין ְלַההוא ֲאָתר ִעָלָאה. ִּאְקרון ָקדֹוׁש ׁשִ ּנְ ְּוֻכְלהו ַסְלִקין וִמְתּכַ ּ ּּ ּ   .ְּדִאְקֵרי ֹקֶדׁש, ּ

ך ק ְוְבִגין ּכָ ְייהו, )קדוש קדוש קדוש(' ק' ק' ּ ָרֵאל ִאְתָעִביד ִמּנַ ּוְבִגין . ֹּקֶדׁש ִיׂשְ
ָרֵאל ּבִ ין ִמְתַעְטִרןְּדִיׂשְ ְּתַלת ַדְרּגִ ֲחָדא, ּ ָרן ּכַ ד ִאְתַחּבְ ָרֵאל ַלְיָי, ּכַ ', ִּאְקרון ֹקֶדׁש ִיׂשְ

ית בוָאֹתה. ְּדִאיִהי ֵראׁשִ ֵה, ְּוָהא אֹוִקיְמָנא ּתְ מו. א''ּבְ ל אֹוְכָליו ֶיְאׁשָ ל , ּּכָ ַמאי ּכָ
מו א. ּאֹוְכָליו ֶיְאׁשָ י ַאּבָ ַמר, ָאַמר ִרּבִ יבִּדְכ, ָהא ִאּתְ י ֹיאַכל ֹקֶדׁש )ויקרא כב(, ּתִ  ְוִאיׁש ּכִ

ָגָגה ׁשְ ָרֵאל ִאְקרון ֹקֶדׁש,  ְוָכל ָזר ֹלא ֹיאַכל ֹקֶדׁש)שם(ּוְכִתיב . ּבִ ל , ְּוִיׂשְ ך ּכָ ִגין ּכָ ְּבְ

מו   .ּאֹוְכָליו ֶיְאׁשָ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]215דף [ -ּ

י ֶאְלָעָזר ירוָתא ְוִסיוָמא ְדֹכָלא, ָאַמר ִרּבִ ּׁשֵ ּ ּ ּקֶֹדׁש, ּּ ִליל ּבַ  ְוָחְכָמה )'א א''ס(. ִאְתּכְ
ְּוַכד ָנִהיר ָדא ָחְכָמה ִעָלָאה, ִּעָלָאה ֹקֶדׁש ִאְקֵרי ֹלֹמה ָנִהיר, ּ יב. ָּחְכָמה ִדׁשְ ָמה ִדְכּתִ , ּּכְ

ֹלֹמה)מלכים א ה( ֶרב ָחְכַמת ׁשְ ְלמוָתא,  ַוּתֵ ַאׁשְ ְּדַקְייָמא ִסיֲהָרא ּבְ ְוַכד . ְוָהא אֹוִקיְמָנא. ּּ
ְרָכא ִמיסֹוד ִלימו, ּי ָקֵריָנן ָלה ֹקֶדׁשָהִכ, ִאְתּבָ ׁשְ ְּדִאיהו ַאְנִהיר ּבִ ּ ְוַכד ָלא ִאְתַנֲהָרא . ּ

ְלמוָתא ַאׁשְ ִּמְתַעְטָרא ּבְ ָּקֵריָנן ָלה רוַח ַהּקֶֹדׁש, ּ ַההוא ִדְלֵעיָלא, ּ ְּוָלא ִאְתְקֵרי ֹקֶדׁש ּכְ ּ ּ .
ְרָכא ֵמַהאי ְיסֹוד ְּוַיְנָקא ְלָכל ִאיּנון ִדְלַתּתָ, ְוַכד ִמְתּבָ ַהִהיא , ִאְתְקֵרי ֵאם, אּ ּכְ

ִּדְלֵעיָלא ים. ּ ים. ְּוָקֵריָנן ֵליה ֳקָדׁשִ ָדׁשִ ּוְכֵדין ָקֵריָנן ֵליה ֹקֶדׁש ַהּקֳ יב, ּ ָלה ִדְכּתִ ְּדֵביה ּכַ ּ ּּ ,
ָלה ְוגֹו)שיר השירים ד( י ִמְלָבנֹון ּכַ ּ ִאּתִ ל ִסְטִרין, ָּדא ֵעֶדן. ַמאי ְלָבנֹון. 'ּ ן ִמּכָ . ְּדִאְתַלּבֵ

י ַחְבַרָייאְוֵע ֶּדן ָהא ָידוַע ְלַגּבֵ ּ.  
אָנא ם ְיָי, ּתָ י ׁשֵ ִתיב ּכִ ם ְיָי, ֶאְקָרא' ּכְ י ׁשֵ ְמעֹון. ֶאְקָרא' ַמאי ּכִ י ׁשִ ָהא , ָאַמר ִרּבִ

ִתיב ָהבו ּגֹוֶדל ֵלאֹלֵהינו ּּכְ א. ּ י ַאּבָ דוָלה, ָּהבו ּגֹוֶדל, ָאַמר ִרּבִ ָּדא ּגְ ִמים , ּ ַּהצור ּתָ
בוָרהָּדא , ָּפֳעלֹו ָפט. ּּגְ י ָכל ְדָרָכיו ִמׁשְ ּּכִ ְפֶאֶרת, ּ ְוֵאין . ָּדא ֶנַצח, ֵּאל ֱאמוָנה. ָּדא ּתִ
ר. ָּדא ְיסֹוד, ַּצִדיק. ָּדא הֹוד, ָעֶול א . ָּדא ֶצֶדק, ְוָיׁשָ א ְדקוְדׁשָ ָמא ַקִדיׁשָ ּהוא ּכָֹלא ׁשְ ּ ּּ

ִריך הוא ּּבְ ם ְיָי, ְ י ׁשֵ ך ּכִ ְוְבִגין ּכָ   .ֶאְקָרא' ּ
י יֹוֵסיָאַמר ם ְיָי,  ִרּבִ ׁש' ׁשֵ ָרֵאל. ַמּמָ ֵלי ְלהו ְלִיׂשְ ֲעָתא ּגַ ַהִהיא ׁשַ ה ּבְ ּוֹמׁשֶ יב. ּּ , ִּדְכּתִ

ָנה ָאֹנִכי ַהיֹום ְוגֹו)דברים לא( ִרים ׁשָ ן ֵמָאה ְוֶעׂשְ אן אֹוִליְפָנא. 'ּ ּבֶ ָאה , ִמּכָ ַּההוא ַזּכָ
יה ְּדָחְכְמָתא ִעָלָאה ּבֵ ד ָמֵטי יֹוָמא ְל, ּּ ְלָקא ֵמָעְלָמאּכַ ֵעי ְלַגָלָאה ַהִהיא , ִּאְסּתַ ּּבָ

יַנְייהו, ָחְכְמָתא א ּבֵ ְּלִאיּנון ִדי רוַח ַקִדיׁשָ ּ ּ ּ ה. ְמָנָלן. ּ ִרים . ִמּמֹׁשֶ ן ֵמָאה ְוֶעׂשְ יב ּבֶ ִּדְכּתִ
ָנה ָאֹנִכי ַהיֹום יָרה ַהֹזאת ְוגֹו)שם(, ּוְכִתיב. ּׁשָ ְתבו ָלֶכם ֵאת ַהּשִׁ ה ּכִ ּ ְוַעּתָ ּ'.  

ִתיב, ְוִאם ָלאו ָעָליו)משלי ג(, ָּעֵליה ּכְ ְמָנע טֹוב ִמּבְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר.  ַאל ּתִ  )משלי ד(, ּכְ
י ָלֶכם ְוגֹו י ֶלַקח טֹוב ָנַתּתִ ְהיֹות ְלֵאל ָיְדך ַלֲעׂשֹות)משלי ג(. 'ּכִ ַלק ִמן . ָ ּבִ ְסּתָ ַּעד ָלא ּתִ

ְּוָלא ִאְתְייִהיב ָלך ְרׁשוָתא ְלַגָל, ָעְלָמא ּ   .ָאהְ
י ִחָייא ַּהאי ְקָרא אֹוִליְפָנא ִמֵניה ָחְכְמָתא ִעָלָאה, ָּאַמר ִרּבִ ֲּאָבל ֵסיֵפיה . ְּוָהִכי הוא, ּ

ָרא ִדְמֵהיְמנוָתא, ִּדְקָרא ר ִקׁשְ ְּמַקּשֵׁ יב הוא, ּ ַמאי ִדְכּתִ ּּבְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּ ר , ּכְ ַּצִדיק ְוָיׁשָ
לֹוַמר הוא ּכָֹלא. ּהוא ּּכְ ָלא ִפרוָדאּהוא ַחד. ּ ּ ּבְ יִאין ִאיּנון. ּ ל ָהֵני ַסּגִ יָמא ּכָ ְּדִאי ּתֵ ָחַזר , ּ

ַחד, ְּוָאַמר הוא ָרן וִמְתַאֲחָדן ּבְ ְלהו ַסְלִקין וִמְתַקּשְׁ ּּכֻ ּ ּּ , ְּוהוא ֲהָוה, ּהוא ָהָיה, ְּוֹכָלא. ּ
ֵמיה ְלָעַלם וְלָעְלֵמי ָעְלִמין. ְּוהוא ַחד. ְּוהוא ְיֵהא ִריך ׁשְ ּּבְ ּ ן ִמְתַקְטִרין ִמִלין)לע(. ְ ּ ַעד ּכֵ ּ ,

ין ּוִמְתַאֲחִדין ִמִלין ַקִדיׁשִ ִריך הוא, ּּ א ּבְ ָמא ְדקוְדׁשָ ִּדׁשְ ּ ְּ.  
א ָאה חוָלֵקיה ַמאן ְדָקֵרי ְלַמְלּכָ ַּזּכָ ּ ְדָקא ָיאות, ּ ְּוִיְנַדע ְלִמְקֵרי ּכַ ּ ְּוִאי ִאיהו ָקֵרי ְוֹלא . ּ

יהִּאְתְרִחיק קוְדׁשָ, ְיַדע ְלַמאן ָקֵרי ִריך הוא ִמּנֵ ּא ּבְ ּ יב, ְ '  ָקרֹוב ְיָי)תהלים קמה(, ִּדְכּתִ
ר , ָחַזר ְוָאַמר. ְלַמאן ָקרֹוב, ְלָכל קֹוְרָאיו' ָקרֹוב ְיָי. 'ְלָכל קֹוְרָאיו ְוגֹו ְלֹכל ֲאׁשֶ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגלו, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]216דף [ -ָתא ּבְ

ִּיְקָראוהו ֶבֱאֶמת ְקָרא, ּ ׁשִ ְּוִכי ִאית ַמאן ְדִיְקֵרי ֵליה ּבְ א ִאין. ּ י ַאּבָ ּהוא ַמאן ַה, ָאַמר ִרּבִ
ְּדָקֵרי ְוֹלא ְיַדע ְלַמאן ְדָקֵרי ר ִיְקָראוהו ֶבֱאֶמת. ְמָנָלן. ּ יב ְלֹכל ֲאׁשֶ ִּדְכּתִ ּ . ַמאי ֶבֱאֶמת. ּ

א ַפְנָקא ְדַמְלּכָ חֹוָתָמא ְדגוׁשְ ּּבְ ּ ִלימו ְדֹכָלא, ּּ ְּדהוא ׁשְ ּ ּ ּ ן )מיכה ז(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ  ִתּתֵ
ִתיב. ָהםֱאֶמת ְלַיֲעֹקב ֶחֶסד ְלַאְבָר ר ִיְקָראוהו ֶבֱאֶמת ּכְ ך ְלֹכל ֲאׁשֶ ּוְבִגין ּכָ ּ ָאה . ְּ ַזּכָ

ּחוָלֵקיה ְדַמאן ְדָעאל ּ ּ ִריך הוא, ּ א ּבְ ְּוָנַפק ְלִמְנַדע ָאְרחֹוי ְדקוְדׁשָ ּ ִתיב. ְּ , ְּוַעל ָדא ּכְ
אֹור נֹוַגה ְוגֹו)משלי ד( ּ ְוֹאַרח ַצִדיִקים ּכְ ך)ישעיה ס(ּוְכִתיב . 'ּ ָלם ַצִדיִקים ְוגֹוְ ְוַעּמֵ ּ ּכֻ ּ'.  

  ב''ז ע'' רצדף
י ִיְצָחק ְנָיא ָאַמר ִרּבִ ּקוִנין, ּתַ ל ָהֵני ּתִ . ִלְמַחְצֵדי ַחְקָלא ִאְתַמְסָרן, ְּוָכל ָהֵני ִמֵלי, ּּכָ

ְבָיכֹול ַעְבִדין ְפִגימוָתא ְלֵעיָלא, ְוָתֵניָנן ַּחָייִבין ּכִ ּ ּּ ַּמאי ְפִגימוָתא. ּ יב. ּ ָמה ִדְכּתִ ֵחת ,ּּכְ  ׁשִ
ָניו  ְדָקא ָיאות) ב''ז ע''דף רצ(לֹו ֹלא ּבָ ֵחי ּכַ ּכְ ּתַ ּקוִנין ָלא ִמׁשְ ל ָהֵני ּתִ ּמוָמם ְדָהא ּכָ ּ ּ ּ תוב . ּ ּּכָ
ְרָיין)ישעיה נט(, ֶאָחד אֹוֵמר ׂשִ ׁש ְצָדָקה ּכַ ְגֵדי )שם(ְּוָכתוב ֶאָחד אֹוֵמר , ּ ַוִיְלּבַ ׁש ּבִ ּ ַוִיְלּבַ

ת ְלּבֹוׁשֶ י ִיְצָחקֶּאָל. ָנָקם ּתִ ׁש ְצָדָקה, א ָאַמר ִרּבִ ָרֵאל ַזָכאן, ַּוִיְלּבַ ִזְמָנא ְדִיׂשְ ֹלא . ּּבְ
ְגֵדי ָנָקם ְוגֹו, ָּזכו ׁש ּבִ   .'ַוִיְלּבַ

י יֹוֵסי ַמאי ְפִגימוָתא ָּאַמר ִרּבִ ָמה ְדָתֵניָנן. ּ ְפִקין , ּּכְ ַּדֲאָבָהן ָלא ִמְסּתַ  )א מסתפקן''ס(ּ
ְרָכא ֵמַההוא ׁשַ ְּקיו ְדַנֲחָלאְּלִאְתּבָ ִנין. ּ ן ּבְ ּכֵ ל ׁשֶ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּכָ ָניו , ּכְ ֵחת לֹו ֹלא ּבָ ׁשִ

ֵרי ִזְמֵני. ּמוָמם ֶּאָלא ַחד ְלֵעיָלא. ַמאי לֹו ֹלא ּתְ א, ּ   .ְוַחד ְלַתּתָ
ְמעֹון י ׁשִ ְּוַהְיינו ְדָאַמר ִרּבִ ָעְלָמא, ּ יאו ּבְ ל ִזְמָנא ְדַחָייַבָיא ְסּגִ ּּכָ ּּ ְבָי, ּ ָמא ּכִ כֹול ׁשְ
ָעְלָמא ַרך ּבְ א ָלא ִמְתּבְ ְַקִדיׁשָ ָעְלָמא. ּ יאו ּבְ ְּוָכל ִזְמָנא ְדַחָייַבָיא ָלא ְסּגִ ּּ א , ּ ָמא ַקִדיׁשָ ּׁשְ

ָעְלָמא ַרך ּבְ ּמו ַחָטִאים ְוגֹו)תהלים קד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְִמְתּבְ ּ ִיּתַ י ֶאת ְיָי', ּ ְרִכי ַנְפׁשִ ' ּבָ
ַּהְללוָיה אָאַמר . ּ י ַאּבָ ׁש הוא, ִרּבִ ָניו מוָמם, ִּמְקָרא ֶזה ַמּמָ ֵחת לֹו ֹלא ּבָ יב ׁשִ ִּדְכּתִ ּ .

לוָתא ָדא ִרים ְלַחּבְ ַּמאן ּגָ ׁש וְפַתְלּתֹול. ּ ּדֹור ִעּקֵ ַכח , ּ ּתְ ִגין ְדִאיּנון ַחָייַבָיא ְוָדָרא ִאׁשְ ּּבְ ּ ּ ּ
  .ָהִכי

ל ָהֵני ִמִל ה ּכָ ַתר ְדָאַמר ֹמׁשֶ ך ּבָ ִגין ּכָ ּּבְ ּ ְדָקא ָיאות, יןְ א ּכַ ָמא ַקִדיׁשָ ר ׁשְ ְּוַאְדּכַ ּ ּ ,
ר הוא ָּאַמר ַוַדאי ַצִדיק ְוָיׁשָ ּ ִתּקוֵניה, ּ ִּמָלה ּבְ ּ ָניו מוָמם. ּ ֵחת לֹו ֹלא ּבָ ַמאי . ֲּאָבל ׁשִ

ׁש וְפַתְלּתֹול. ַטְעָמא ָהִכי ום ְדִאיּנון דֹור ִעּקֵ ִּמּשׁ ּ ּ ּ י ְיהוָדה. ּ ל, לֹו ֹלא, ָּאַמר ִרּבִ ֹוַמר ּכְ
ְּלַגְרַמְייהו ַעְבִדין ָדא ַחָייִבין ּ ּ ְרָכאן ֵמָעְלָמא, ּ ְלָקא ּבִ ְּדַגְרִמין ְלִאְסּתַ א. ּ י ַאּבָ , ָאַמר ִרּבִ

ְתֵריה. ָּהא אֹוִקיְמָנא ְוָהִכי הוא, לֹו ֹלא ִתיב ּבַ ְגְמלו ֹזאת' ַהְלְיָי. ַּמה ּכְ ָלָמא , ּּתִ ְּלׁשַ
ִריך ה א ּבְ מול ָדא ְלקוְדׁשָ ְּגְ ּ ּ ל ִאיּנון ָטָבאן ְדָגִרים ָלך, ּואּּ ְַעל ּכָ ּ   .ְְוָעִביד ָלֳקְבָלך, ּ

י ֶאְלָעָזר ָפַתח ֶאֶרץ אֹוְיֵביֶהם ְוגֹו)ויקרא כו(, ִּרּבִ ְהיֹוָתם ּבְ ם ֹזאת ּבִ ִאין . ' ְוַאף ּגַ ַזּכָ
ָרֵאל ין עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות, ִּאיּנון ִיׂשְ ל ַעּמִ ַּעל ּכָ ב, ּ יזו ָקֵמי ְּדַאף ַעל ּגַ ּ ְדַאְרּגִ ּ

ְבָקא לֹון, ָמאֵריהֹון ֵעי ְלׁשַ ִריך הוא ָלא ּבָ א ּבְ ּקוְדׁשָ יֵני ַעְמַמָיא. ְּ ִּדְבָכל ֲאָתר ְדָגלו ּבֵ ּ ּ ּ ,
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]217דף [ -ּ

ָגלוָתא הֹון ּבְ ִריך הוא ִעּמְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ֶאֶרץ . ְּ ְהיֹוָתם ּבְ ם ֹזאת ּבִ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְוַאף ּגַ
  .'אֹוְיֵביֶהם ְוגֹו

א ָאַמרִר י ַאּבָ ְהיֹוָתם, ּבִ ם ֹזאת ּבִ   .ְוַאף ּגַ
א ֲחֵזי ָרֵאל, ּתָ יהֹון ְדִיׂשְ ִריך הוא ְלַגּבֵ א ּבְ ָמה ֲחִביבוָתא ְדקוְדׁשָ ּּכַ ּ ּ ב , ְּ ְּדַאף ַעל ּגַ

יֵני ַעְמַמָיא ְּדַגְרִמין ְלִמְגֵלי ּבֵ הֹון ְלָעְלִמין, ּ א ָלא ִאְתֲעִדיַאת ִמּנְ ִכיְנּתָ יָמ. ׁשְ א ְּדָלא ּתֵ
ִחין ּכְ ּתַ ָגלוָתא ִמׁשְ ְלחֹוַדְייהו ּבְ ְּדִאיּנון ּבִ ּ ּ ִחין. ּ ּכְ ּתַ הֹון ִמׁשְ ם ֹזאת ִעּמְ ֲהָדא . ֶּאָלא ְוַאף ּגַ

ֶאֶרץ אֹוְיֵביֶהם ְוגֹו ְהיֹוָתם ּבְ ם ֹזאת ּבִ   .'ּהוא ִדְכִתיב ְוַאף ּגַ
ֵריה יז ַעל ּבְ א ְדַאְרּגִ ְּלַמְלּכָ א ְלִאְת, ּ ַזר ָעֵליה עֹוְנׁשָ יהּּגָ ּוְלֵמיַזל ְלַאְרָעא , ַּרֲחָקא ִמּנֵ

ָמָעה ַמְטרֹוִניָתא ְוָאְמָרה. ְרִחיָקא ֵדי ֵליה , ּהֹוִאיל וְבִרי ָאִזיל ְלַאְרָעא ְרִחיָקא, ׁשְ ְּוׁשַ
א ֵמֵהיָכֵליה ּבֹוק ֵליה, ַּמְלּכָ א , ֲּאָנא ָלא ֶאׁשְ ֲחָדא ִניתוב ְלֵהיָכָלא ְדַמְלּכָ ְרָווָנא ּכַ ּאֹו ּתַ ּ

ְר ַאְרָעא ַאֲחָראאֹו ּתַ ֲחָדא ֵניִתיב ּבְ א ַעל ַמְטרֹוִניָתא, ְלִזְמִנין. ָווָנא ּכַ ָלא , ָּפִקיד ַמְלּכָ
ָחה ּכְ ֵריה. ַּאׁשְ ַּדֲהַוות ַאְזַלת ִעם ּבְ ן, ָאַמר, ּ ּמָ ְרַווְייהו ְיתובון, ּהֹוִאיל וַמְטרֹוִניָתא ּתַ ּּתַ ּ ּ.  

ִריך הוא ְל א ּבְ ּוְבִזְמָנא ְדָפִקיד קוְדׁשָ ּ ּ ַקְדִמיָתא, ַמְטרֹוִניָתאְּ ָּפִקיד ָלה ּבְ ּוְבִגיָנה , ּ ּ
ָרֵאל )שמות ו(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ָּפִקיד ִלְבנֹוי ֵני ִיׂשְ י ֶאת ַנֲאַקת ּבְ ַמְעּתִ  ְוַגם ֲאִני ׁשָ

ַמְעָנא ֲעַקְתהֹון. 'ְוגֹו ִרים ַדֲאָנא ׁשְ ְבָיכֹול. ַּמאן ּגָ ִּדְדַכְרָנא ָלה. ַמְטרֹוִניָתא, ּכִ ֲהָדא . ּ
ִריִתי)שמות ו(, ּהוא ִדְכִתיב ִריתֹו)שמות ב(ּוְכִתיב .  ָוֶאְזּכֹור ֶאת ּבְ . ּ ַוִיְזּכֹור ֱאֹלִהים ֶאת ּבְ

לוָתא ָרֵאל ִמן ּגָ ִריך הוא ֵיָהַדר ְלִיׂשְ א ּבְ ְּוַכד קוְדׁשָ ּ ִתיב, ְּ ב ְיָי)דברים ל(. ַמה ּכְ '  ְוׁשָ
בוְתך ְוִרֲחֶמך ֱָאֹלֶהיך ֶאת ׁשְ ָ ִתיב. א ַמְטרֹוִניָתאָּד, ָּ ַָאְרֶצך '  ָרִציָת ְיָי)תהלים פה(, ְועֹוד ּכְ

בות ַיֲעֹקב ְבּתָ ׁשְ   .ּׁשַ
י ְיהוָדה ְגְמלו ֹזאת' ַהְלְיָי, ָּאַמר ִרּבִ ׁש וְפַתְלּתֹול, ּּתִ ִגין ְדַאּתון דֹור ִעּקֵ ּּבְ ּ ּ ַּאּתון , ּ

ָגלוָתא ְרִמין ְדִתְגֵלי ֹזאת ּבְ ֲּהֵויתון ּגַ ּ ְגְמלו ֹזאת' ַהְלְיָי. ּ מול ְדָעִביד . ּּתִ ָּדא הוא ּגְ ּ ּ ּ
כֹון ָכל ִאיּנון ִנימוִסין ְדִמְצַרִים, ִעּמְ ּּבְ ּ ָכל ִאיּנון ַאְתָוון ְדָעַבד ְלכו, ּ ּּבְ ּ מול , ּ ָּדא הוא ּגְ ּ ּ

ְלִמין ְלַהאי ֹזאת ְּדַאּתון ׁשָ ַרם ְלכֹון ָדא. ּ ִגין ְדַאּתון ַעם ָנָבל ְוֹלא ָחָכ. ַּמאן ּגָ ּּבְ ְוָלא , םּ
א ּתָ ָכל ִאיּנון ָטָבן ְדָעַבד ְלכו ַעד ַהׁשְ ִלין ּבְ ּכְ ִּמְסּתַ ּ ּ.  

ְגְמלו ֹזאת' ַהְלְיָי א, ּּתִ ִכיְנּתָ ְרָאם''ֵה, ְּדַתִניָנן, ְּוָהא אֹוִקיְמָנא ִמֵלי. ָּדא ׁשְ ִהּבָ , ּא ִדּבְ
ַמר ְד. ַרְבְרָבא' ּא ִדְבַהְלְיָי''ֵה.  ְזֵעיָרא)בראשית ב( י ְיהוָדה, ַתְנָיאְּוָהא ִאּתְ א ''ֵה, ָּאַמר ִרּבִ

ִריך הוא א ּבְ ִּדְבָכל ֲאָתר קוְדׁשָ ּ ּוְתֵרי ָעְלִמין ִניְנהו. ְוִאְקֵרי ֵאם, ְּ יב, ּ  ִמן )תהלים קו(, ִּדְכּתִ
ָרָזא ִדְקָרא. ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם ֵניָנן ּבְ ִתית ְרִביִעית ַהִהין)במדבר כח(, ְּוָהא ּתָ ֶמן ּכָ ׁשֶ   . ּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגלו, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]218דף [ -ָתא ּבְ

  א''צ ע'' רחדף
י ְיהוָדה אֹוֵמר ְנָיא ִרּבִ ְלָנא, ּּתַ ּכַ ה ַאְתֵרי ִאְסּתְ ַכּמָ ִריך הוא ָלא ַאְעֵדי , ּבְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ְּ

ָרֵאל) א''צ ע''דף רח( ְייהו ְדִיׂשְ ְּרִחימוָתא ִמּנַ ּ ִּדְבָכל ֲאָתר ְדִאיּנון ָהוֹו, ּ ּ ִריך הוא , ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ

יַנְייהו יב. ּּבֵ ם)ויקרא כו(, ִּדְכּתִ ִריִתי ִאּתָ ים ְלַכלֹוָתם ְלָהֵפר ּבְ ים ְוֹלא ְגַעְלּתִ . ּ ֹלא ְמַאְסּתִ
ם ְייהו ְלָעְלִמין, ַּדְייָקא ִאּתָ הֹון ָלא ַאְעֵדי ִמּנַ יַנְייהו ִעּמְ ּּבֵ ּ ּ.  

ָאְרָחא י ִיְצָחק ֲהָוה ָאִזיל ּבְ י ִחָייא, ִרּבִ יה ִרּבִ ְּוָפַגע ּבֵ  )להו(ָּאַמר ֵליה ֲחֵמיָנא , ּ
ַאְנָפך ְּבְ א ָמדֹוָרך, ּ ִכיְנּתָ ָמדֹוָרא ִדׁשְ ְְדָהא ּבְ ּ ִתיב. ּ ילֹו ִמַיד )שמות ג(. ַמאי ּכְ ּ ָוֵאֵרד ְלַהּצִ
ֵעי ֵליה, ָוֵאֵרד. ִמְצַרִים ַקְדִמיָתא. ֵּאֵרד ִמּבָ ד ָנַחת ַיֲעֹקב ְלִמְצַרִים. ֵאיָמַתי. ָוֵאֵרד ּבְ . ּכַ
ה ילֹו ִמַיד ִמְצַר. ְוָלּמָ יַנְייהו. ִיםְּלַהּצִ ְּדִאְלָמֵלא ָלא ֲהָוה ּבֵ לוָתא, ּ ל ּגָ . ָּלא ַיְכִלין ְלִמְסּבַ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר  ֵדהו)תהלים צא(ּכְ ּ ִעּמֹו ָאֹנִכי ְבָצָרה ֲאַחְלֵצהו ַוֲאַכּבְ ּ.  
ְרָיין, ָּאַמר ֵליה ָרֵאל ׁשַ ָכל ֲאָתר ְדִיׂשְ ַּוַדאי ּבְ יַנְייהו, ּ ִריך הוא ּבֵ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ְוָכל . ְּ

יֵמי ָדָרא ַאְזִלין ֲּאָתר ְדַחּכִ הֹון, ּ ִריך הוא ָאִזיל ִעּמְ א ּבְ ּקוְדׁשָ יב, ְּ י ַמְלָאָכיו )שם(, ִּדְכּתִ  ּכִ
ְָיַצֶוה ָלך ְוגֹו יב. 'ּ ַּויֹאֶמר ַיֲעֹקב ', ְ ְוַיֲעֹקב ָהַלך ְלַדְרּכֹו ְוגֹו)בראשית לב(, ְּמָנָלן ִדְכּתִ

ר ָרָאם ַמֲחֵנה ֱאֹלִה ֲאׁשֶ ֲחָדא. ים ֶזהּכַ ף ּכַ ּתֵ ּתַ א ִנׁשְ ּתָ ָאְרָחא, ַהׁשְ ְּדָהא ְיַדְעָנא , ְוֵניִזיל ּבְ
א, ִּדְלֲאָתר ַחד ַאְזֵליָנן ִכיְנּתָ ָלא ַאְנפֹוי ִדׁשְ ְּלַקּבְ י ִיְצָחק. ַּוַדאי, ָּאַמר ֵליה. ּ , ָאַמר ִרּבִ

ֵניָנן לוֵחי ִמְצָוה ֵאיָנן ִניזֹוִקין, ּתָ ֲהִליָכָתן , ּׁשְ ֲחָזָרָתןָלא ּבַ י . ְוָלא ּבַ ַוֲאָנן ְלִאְתֲחָזָאה ַקּמֵ
ִריך הוא ַאְזֵליָנן א ּבְ ּקוְדׁשָ   .ְּוָלא ָדִחיְלָנא, ְּ

י ִחָייא, ַּעד ַדֲהוֹו ָאְזֵלי ִתיב , ָּאַמר ִרּבִ ַמִים ְוָהָאֶרץ)בראשית ב(ּכְ . ּ ֵאֶלה תֹוְלדֹות ַהּשָׁ
ַמִים ִריך הוא, ַהּשָׁ א ּבְ ְּלַאְכְלָלא קוְדׁשָ ִריך הוא ְוָכל ַמה ,  ְוָהָאֶרץ.ְּ א ּבְ ְּלַאְכְלָלא קוְדׁשָ ְּ

א ַמִים ִמַנְייהו, ִּדְלַתּתָ ִּאיּנון ִאְקרון תֹוְלדֹות ַהּשָׁ ּ ּ.  
ְרָאם ִהּבָ ָּאַמר ֵליה ִאי ָהִכי ַמהו ּבְ ה, ּ ַמר ּבְ ָרָאם' ְוִאּתְ ָּאַמר ֵליה ּכָֹלא ַחד ִמָלה. ּבְ ּ ּ ,

רו ַמִים ִאְתַחּבָ ד ׁשָ ַמִים ְוָהָאֶרץ, ַּאִפיַקת ּתֹוְלדֹות' י הַהא, ּּכַ ְּוִאיּנון ִאְקרון תֹוְלדֹות ַהּשָׁ ּ .
ה, ָּאַמר ֵליה ִאי ָהִכי ַמאי אֹוִקיְמָנא ּבְ ָרָאם' ּבְ ַאְבָרָהם, ּבְ ָּאַמר ֵליה ּכָֹלא ַחד ִמָלה . ּבְ ּ ּ

ַאְבָרָהם, ּהוא ַמִים, ּבְ ְרָיין ְלִאְתַפ, ַּהְיינו ַהּשָׁ ן ׁשַ ּמָ ְּדִמּתַ ָטאּ ה. ׁשְ ָרָאם' ּבְ ַּהְיינו , ּבְ
ְּוֹכָלא ַחד ִמָלה, ְוָהָאֶרץ ּ.  

ַּוַדאי ָהִכי הוא, ָּאַמר ֵליה יב, ְוָהא אֹוִליְפָנא, ּ ַמִים ְוָהָאֶרץ, ִּדְכּתִ . ֵּאֶלה תֹוְלדֹות ַהּשָׁ
ה, ְוָתֵניָנן ְרָאם', ָּהעֹוָלם ַהֶזה ִנְבָרא ּבְ ִהּבָ יב ּבְ י, אְוָהעֹוָלם ַהּבָ. ִּדְכּתִ יב', ִנְבָרא ּבְ , ִּדְכּתִ

ן)בראשית ב( קֹות ֶאת ַהּגָ ַמִים.  ְוָנָהר יֹוֵצא ֵמֵעֶדן ְלַהׁשְ ן. ְלַאְכְלָלא ַהּשָׁ ְלַאְכְלָלא , ֶאת ַהּגָ
  .ֶאת ָהָאֶרץ

יב, ְוָהא אֹוִקיְמָנא ים)שיר השירים ד(, ִּדְכּתִ ּנִ ַמִים,  ַמְעַין ּגַ ֵאר ַמִים , ָּדא ִהיא ַהּשָׁ ּבְ
יב, םַּחִיי ֵאר)בראשית כז(, ִּדְכּתִ ם ַעְבֵדי ִיְצָחק ּבְ ּ ַוִיְכרו ׁשָ ם )שם(ִּדְכִתיב , ּ ק ִמּשָׁ ּ ַוַיְעּתֵ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]219דף [ -ּ

ֵאר ַאֶחֶרת ְוגֹו ְּדִאיּנון ִמְתַעְטִרין ְלֵעיָלא, ְונֹוְזִלין ִמן ְלָבנֹון. 'ַּוַיְחפֹור ּבְ ּ ּ ְּוַסְלִקין , ּ
א א ְדַמְלּכָ ֵריׁשָ יב. ּּבְ ַמִים ַחְסֶדך)חתהלים ק(, ִּדְכּתִ דֹול ֵמַעל ׁשָ י ּגָ ָ ּכִ ּ.  

ן ָנְפִקין ְלִביָנה, ִמן ְלָבנֹון ּמָ ך ְלָכל ִזְווָיין. ִמּתַ ַּעד ְדַנְגִדין ִאיּנון , ְְוָנִגיד ְוִאְתְמׁשַ ּ ּ
א, ַּמּבוִעין א ַרּבָ א ְלֲאָתר ְדִאְקֵרי ַיּמָ ׁשָ ּנְ ין ְלִאְתּכַ יב. ְּוַנְחּתִ ל ַהּנְ)קהלת א(, ִּדְכּתִ ָחִלים  ּכָ

ם ְוגֹו)ישעיה נא(, ּוְכִתיב. 'ּהֹוְלִכים ֶאל ַהָים ְוגֹו ְבּתֶ יטו ֶאל צור חוּצַ ּ ַהּבִ ּ ִתיב. 'ּ , ְלָבַתר ּכְ
ן ָנעול ֲאחֹוִתי ַכָלה ְוגֹו)שיר השירים ד( ּ ּגַ אן. 'ּ ְּנִפיקו ּתֹוְלדֹות ְלֹכָלא, ּוִמּכָ יב. ּ , ִּדְכּתִ

ְרָאם ִהּבָ ה, ּבְ ׁש' ּבְ ָרָאם ַמּמָ ַאְבָרָהם, ּבְ י ִיְצָחק. ּבְ ׁש, ָאַמר ִרּבִ ַיֲעֹקב ַמּמָ ַּוֲאִפילו ּבְ ְּוֹכָלא . ּ
  .ַּחד ִמָלה

י ִיְצָחק ְמעֹון, ָאַמר ִרּבִ י ׁשִ יה ְדַרּבִ ד ֲאָנן ַיְתִבין ְלַקּמֵ ּּכַ יה , ּ ַמר ַקּמֵ ּּכָֹלא ִאּתְ ּ
ְלָיא ִאְתּגַ ֵני ָל, ָּאַמר ֵליה. ְוָלא ִאְצְטִריְכָנא ְלָכל ַהאי, ּבְ ַאר ּבְ ׁשְ ְמעֹון ּכִ י ׁשִ או ִרּבִ

א יה, ָנׁשָ ְּדֻכְלהו ַקּמֵ ּ ה, ּּ י ֹמׁשֶ ַאר ְנִביֵאי ְלַקּמֵ ׁשְ י ִחָייא, ַּעד ַדֲהוֹו ָאְזֵלי. ּכִ , ָּאַמר ִרּבִ
ִתיב ה ְוגֹו)ישעיה מט(, ּכְ ְטּנָ ן ּבִ ה עוָלה ֵמַרֵחם ּבֶ ח ִאּשָׁ ּכַ ּ ֲהִתׁשְ  ְוָהָכא, ַּהאי ְקָרא אֹוְקמוָה. 'ּ

י ִיְצָחק. ַמאי ָקא ַמְייֵרי ִקטוָרא ְדַחְבַרָייא, ָאַמר ִרּבִ ִּאי ּבְ ּ ֲאָנן , ְסִמיָכא ָלא ַאְסַמְכָנא, ּ
  .ַמה ֵניָמא

ְּדָהא ָקָלא ִדְרִמיָזא ַחד, ָּאַמר ֵליה ַמְעָנא יֹוָמא ַחד, ּ ָאְרָחא, ׁשְ ד ֲהָוה ֲאִזיְלָנא ּבְ , ּכַ
  ְוָלא, ְוָלא ְיַדְעָנא ַמאן ָאַמר

א ֲחֵזי. ְּעָנא ִמָלהְיַד ָנא ַעל ָדא' ז, ְוּתָ ּיֹוִמין ֲהוֹו ַדֲחִליׁשְ . ְוָלא ַטִעיְמָנא ִמִדי, ּ
א יה ְדבוִציָנא ַקִדיׁשָ א ֲאִזְלָנא ְלַגּבֵ ּתָ ְּוַהׁשְ ּ ּ ְּדֵליָמא ִלי ִדיְלָמא ֵאְדַכר, ּ , ָּאַמר ֵליה. ּ

י ֶאְלָעָזר ְל ִּדיְלָמא ַההוא יֹוָמא ְדֲהָוה ָאִזיל ִרּבִ ּ יה ְדָחמויּ ַּגּבֵ ּ ְּוַההוא יֹוָמא ֲאִזיְלָנא , ּ
יה ְרָנא ִמָלה, ִּעּמֵ   .ְּוָהא ַאְדּכַ

  ב''צ ע'' רחדף
א ֲחֵזי ֵמיה ַדֲאבֹוי, ּתָ י ֶאְלָעָזר ִמּשְׁ ָּהִכי ָאַמר ִרּבִ ִריך , ּ א ּבְ י קוְדׁשָ ָרֵאל ַקּמֵ ְָאְמרו ִיׂשְ ּ ּ

ָגלוָתא, ּהוא ִּמיֹוָמא ְדָנִפְלָנא ּבְ ּ ָגלוָתאּקוְדׁשָ, ּ ִביק ָלן ּבְ ִריך הוא ׁשָ ּא ּבְ ּ י ָלן, ְ . ְוַאְנׁשֵ
יב ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ ֵכָחִני' ַוְיָי' ּ ַוּתֹאֶמר ִציֹון ֲעָזַבִני ְיָי)ישעיה מט(, ּ א. ׁשְ ִכיְנּתָ , ָאְמָרה ׁשְ

ה עוָלה ח ִאּשָׁ ּכַ ֲּהִתׁשְ ִנין, ּ ָרֵאל ְדִאְקרון ּבְ ְּוִכי ִיׂשְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמ, ּ ִנים )דברים יד(, רּּכְ  ּבָ
ם ַלְיָי ן . ֱאֹלֵהיֶכם' ַאּתֶ ְטָנה) ב''צ ע''דף רח(ֵמַרֵחם ּבֶ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ּּבִ  ְוָאֹנִכי )ירמיה ב(, ּכְ

לֹה ֶזַרע ֱאֶמת יך ׂשֹוֵרק ּכֻ ְּנַטְעּתִ ְחָנה. ְ ּכַ ם ֵאֶלה ִתׁשְ יב, ּּגַ ּ ֵאֶלה תֹוְלדֹות )בראשית ב(, ִּדְכּתִ
ַמִים ְוָה ֵחך. ָאֶרץַהּשָׁ ּכָ אן, ְְוָאֹנִכי ֹלא ֶאׁשְ ִביק לֹון , ִמּכָ ִריך הוא ָלא ׁשָ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ְּ

ָרֵאל ְלָעְלִמין   .ְלִיׂשְ
ְטָנה, ּּתו ָאַמר ן ּבִ ה עוָלה ֵמַרֵחם ּבֶ ח ִאּשָׁ ּכַ ֲּהִתׁשְ ּ ָּדא הוא ָרָזא ִעָלָאה. ּ ּ ְּדָאַמר , ּ

ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ ָּהא ִמִלין ִאֵלין , ְּ ֵמיה ֲאִחיָדןּ ׁשְ ִריך הוא ָלא , ּּבִ א ּבְ ָמה ְדקוְדׁשָ ּּכְ ְּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגלו, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]220דף [ -ָתא ּבְ

ֵמיה י ׁשְ ְּדָהא הוא ּכָֹלא, ַּאְנׁשֵ ּ ָרֵאל ְדִאיּנון . ּ י לֹון ְלִיׂשְ ִריך הוא ָלא ַאְנׁשֵ א ּבְ ך קוְדׁשָ ּּכַ ּ ּ ְּ ְ

ׁש ֵמיה ַמּמָ ׁשְ י ִחָייא. ֲּאִחיָדן ּבִ יׁש ִרּבִ ָּאַמר ַוַדאי ָדא ִהיא ִמ, ִּאְתְרּגִ ִריך ְיֵהא . ָּלהּ ְּבְ

ִריך הוא ְדַאְעַרְעָנא ָלך א ּבְ ְקוְדׁשָ ְּ ּ ַמְעָנא . ְּוָיַדְעָנא ִמָלה, ּ ְּוָיַדְעָנא ַמאן ַההוא ְדׁשָ ּ
יה   .ִּמּנֵ

א ֲחֵזי ְּדַההוא יֹוָמא ְדָרִהיְטָנא ד, ְוּתָ ּ ְחָנא ַמאן ֲהָוה, ִּמיֵלי' ּ ּכַ , ָּאַמר ֵליה. ְוָלא ַאׁשְ
ִגין ְדָעאְלָנא ֲעָתא ֲחָדאּּבְ ִפיׁש ׁשַ י ֶאְלָעָזר ּנָ א ְדִרּבִ ַחד ְמַעְרּתָ י ִחָייא . ּ ּבְ ָּקֵרי ָעֵליה ִרּבִ ּ

ַחר אֹוֶרך ְוגֹו)ישעיה נח(, ָהֵני ְקָרֵאי ּשַׁ ַקע ּכַ ְקָרא ַוְיָי. 'ָ ָאז ִיּבָ ג ' ַיֲעֶנה ְוגֹו' ָאז ּתִ ְתַעּנָ ָאז ּתִ
נֹות דֹור ָודֹור ְוגֹו ְזכֹור ְימֹות עֹו)דברים לב(. 'ְוגֹו' ַעל ְיָי ינו ׁשְ ָּלם ּבִ , ְזכֹור ְימֹות עֹוָלם. 'ּ

א ָאַמר י ַאּבָ א יֹוִמין. ַמאן ְימֹות עֹוָלם, ִרּבִ יּתָ ִריך הוא , ִּאיּנון ׁשִ א ּבְ ְּדָעַבד קוְדׁשָ ּ ְּ

הו יב. ָּעְלָמא ּבְ ה ְיָי)שמות לא(, ִּדְכּתִ ת ָיִמים ָעׂשָ ׁשֶ י ׁשֵ ת ָיִמ. 'ְוגֹו'  ּכִ ׁשֶ ת , יםׁשֵ ׁשֶ ׁשֵ ְוָלא ּבְ
נֹות דֹור ָודֹור. ְוָהא אֹוִקיְמָנא, ָיִמים ינו ׁשְ ּּבִ לֹוַמר. ּ ָּיְדעו , ִּאיּנון ְימֹות עֹוָלם, ּכְ

ִנין ְויֹוִמין ל ִאיּנון ׁשְ מֹוְדעו ּכָ ּתְ ְּוִיׁשְ ַּעד ָדָרא ָדא ְדַאּתון ַקְייִמין, ְּוָכל ָדָרא ְוָדָרא, ּ ּ ּ ּ.  
ְד ַאל ָאִביך ְוַיּגֵ ִריך הוא, ָךָׁשְ א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ ֲָהֹלא הוא ָאִביך , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְּ ּ

ֶנך ְדך. ָּקָ ְּוהוא ְיַגֶלה עוְמָקא ְדָחְכְמָתא, ְָוַיּגֵ ּ א יֹוִמין . ּוַמאי ִהיא. ּּ יּתָ ד ִאיּנון ׁשִ ֶּאָלא ּכַ ּ
ְכִלילו ָעְלָמא ְכִלילו ֵליה, ּׁשַ ָּלא ׁשַ ִגיָנך, ּ ְֶאָלא ּבְ ֵּתי ַאְנּתְ וְתַקֵיים אֹוַרְייָתאְּדֵתי, ּ ּ .

ִריך הוא, ְּדָתֵניָנן א ּבְ ל ַמה ְדֲעַבד קוְדׁשָ ּּכָ ּ ַנאי ֲעַבד, ְּ ָרֵאל, ַעל ּתְ ְּדַכד ֵייתון ִיׂשְ ִאי , ּ
לון אֹוַרְייָתא ָיאות ְּיַקּבְ ְּוִאי ָלא ְדְיָהַדר ֵליה ְלֹתהו ָוֹבהו, ּ ּ ּ ך. ּ ְוְבִגין ּכָ ִּאיּנון ְימֹות , ּ

מֹוְדָען ּכָֹלאעֹוָל ּתְ ּם ָיְדעו ְוִאׁשְ ּ.  
ֵניָנן ַּהְנהו ַעְנֵפי ְדִאיָלָנא, ְוָהא ּתָ גֹו ִאיָלָנא, ּּ ֵדין , ְוָהא אֹוִקיְמָנא, ְֵהיך ִמְתַאֲחָדן ּבְ ּכְ

ֵרר לֹון ִריך הוא ּבִ א ּבְ ּקוְדׁשָ ִריִסין, ְּ ין, ִלְמָמָנן ּתְ ַאר ַעּמִ ִתיב, ַעל ׁשְ י . ְּוַאּתון ַמה ּכְ ּכִ
ְּדָלא ָיַהב ְלהו ְלַרְבְרָבא, ַעּמֹו ַיֲעֹקב ֶחֶבל ַנֲחָלתֹו' ֶלק ְיָיֵח ְוָלא , ְוָלא ְלַמְלָאָכא, ּ

ִריך הוא ָנַסב ְלחוָלֵקיה, ִלְמָמָנא ַאֲחָרא א ּבְ א ְדקוְדׁשָ ְּוַהאי ַעּמָ ּ ּ ְּ.  
ח ֵליה ּכַ ָאן ֲאָתר ַאׁשְ ר וְבֹתהו ְיֵליל ְי. ּּבְ ֶאֶרץ ִמְדּבָ ִּיְמָצֵאהו ּבְ ּ ימֹון ְוגֹוּ יב. 'ׁשִ , ִּדְכּתִ

ַרח ֲאִבי ַאְבָרָהם ְוגֹו)יהושע כד( ח ֶאת ֲאִביֶכם ֶאת ַאְבָרָהם ְוגֹו. ' ּתֶ ר . 'ָוֶאּקַ ּוֵמָהָכא ָדּבַ ּ
ָכל ָדָרא ְוָדָרא ָרֵאל ּבְ ְּלהו ְלִיׂשְ ְייהו, ּ ְּוָלא ִאְתְפַרׁש ִמּנַ ַרֲחֵמי, ּ ר ְלהו ּבְ ֲּהָדא הוא , ְּוָדּבַ

ר ָיִעיר ִקּנֹו ְוגֹוִדְכִתיב ּכְ ר ָיִעיר ִקּנֹו)דברים לב(. 'ֶנׁשֶ ֶנׁשֶ י יֹוֵסי.  ּכְ ָלא , ָאַמר ִרּבִ
נֹוי ְחָנא ַמאן ְדָחִייס ַעל ּבְ ּכַ ָרא, ַּאׁשְ ַהאי ִנׁשְ ֵניָנן. ּכְ ִתיב, ְּוַעל ָדא ּתָ ּ וְפֵני )יחזקאל א(, ּכְ

ֹמאל ַּאְרֵיה ֶאל ַהָיִמין וְפֵני ׁשֹור ֵמַהּשְׂ יהֶנׁשֶ. ּ ָאן דוְכּתֵ ּר ּבְ ּ ֲאָתר ְדַיֲעֹקב ָקִאים. ּ ֲהָדא . ּּבַ
ַמִים)משלי ל(, ּהוא ִדְכִתיב ּשָׁ ר ּבַ ׁשֶ ְ ֶדֶרך ַהּנֶ ׁש. ּ ַההוא ֲאָתר ַמּמָ ִגין . ַמאי ַטְעָמא. ּּבְ ּבְ

נֹוי ְּדִאיהו ַרֲחֵמי ַעל ּבְ י ַאֲחָרִנין, ּ ִריך הוא. ְוִדיָנא ְלַגּבֵ א ּבְ ך קוְדׁשָ ּּכַ ְּ ר ִלְבנֹוי ָּדּבַ, ְ
ר ָדא ֶנׁשֶ   .ּּכְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]221דף [ -ּ

ִתיב ְיָי ָדד ַיְנֶחּנו ְוֵאין ִעּמֹו ֵאל ֵנָכר' ַמה ּכְ ְלחֹודֹוי. ּּבָ יב, ּהוא ּבִ '  ַוְיָי)שמות יג(, ִּדְכּתִ
ָרֵאל ָלא ַמְלָאָכא, ְוֵאין ִעּמֹו ֵאל ֵנָכר. 'ְהֹוֵלך ִלְפֵניֶהם ְוגֹו ר ְלהו ְלִיׂשְ ְּדָלא ָדּבַ ּ ְוָלא , ּ

ְּדִאיּנון ִאְקרון ֵאל ֵנָכר, ֲחָראְמָמָנא ַא ּ ה. ּ ְּוָדא הוא ְדָאַמר ֹמׁשֶ ָ ִאם ֵאין ָפֶניך )שמות לג(, ּ ּ
ֲעֵלנו ִמֶזה ּהֹוְלִכים ַאל ּתַ יב. ּ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ ָדד ַיְנֶחּנו' ְיָי, ּ ְלחֹודֹוי. ּּבָ ְוֵאין ִעּמֹו , ּהוא ּבִ

  .ֵאל ֵנָכר
ָרֵאל ָאה חוָלֵקיהֹון ְדִיׂשְ ַּזּכָ הֹון,ּ ר ִעּמְ ִריך הוא ָדּבַ א ּבְ ּ ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ָהִכי ָעַלְייהו )בישראל(, ְּ

ִתיב ָרֵאל ִלְסגוָלתֹו)תהלים קלה(, ּכְ ַחר לֹו ָיה ִיׂשְ י ַיֲעֹקב ּבָ ּ ּכִ י ֹלא )שמואל א יב(, ּוְכִתיב, ּ  ּכִ
דֹולּבַ. ֶאת ַעּמֹו' ַּמאי ַטְעָמא ֹלא ִיטֹוׁש ה. 'ֶאת ַעּמֹו ְוגֹו' ִּיטֹוׁש ְיָי מֹו ַהּגָ ִגין , ֲּעבור ׁשְ ּבְ

ַהאי ִאְתְדַבק ְּדַהאי ּבְ ִריך הוא. ּ א ּבְ ּבֹוק לֹון קוְדׁשָ ְּוַעל ָדא ָלא ִיׁשְ ּ ִּדְבָכל ֲאָתר , ְּ
ְרָיין ְּדִאיּנון ׁשַ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ּ הֹון ּכְ ִריך הוא ִעּמְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ לו ָחְכמו )דברים לב(. ְּ ּ
ילו ֹזאת ּכִ י יֹוֵסי. ַּיׂשְ ל ָהֵני ְקָרֵאי ְדָהָכא, ָאַמר ִרּבִ ה , ּאֹוָכֵחי ִאיּנון, ּּכָ ְּדאֹוַכח ְלהו ֹמׁשֶ ּ

ָרֵאל א, ְלִיׂשְ ָמא ַקִדיׁשָ ר ַההוא ׁשְ ּּבַ ירוָתא ְדִמלֹוי, ּ ׁשֵ ְּדַגֵלי ּבְ ּ א. ּּ י ַאּבָ ַּוֲאִפילו , ָאַמר ִרּבִ ּ
ָרֵאל ָמא ַק, ַּמה ְדאֹוַכח ְלִיׂשְ ְכָלָלא ִדׁשְ א הואּּבִ ִּדיׁשָ אֹוַרְייָתא ְדָנִפיק , ּ ְּדֵלית ִמָלה ּבְ ּּ

א ָמא ַקִדיׁשָ ָלָלא ִדׁשְ ִּמּכְ ִריך הוא ִאיּנון. ּ א ּבְ ָמא ְדקוְדׁשָ ְּדאֹוַרְייָתא ּכָֹלא ׁשְ ּ ּ ּ ְּ ּ.  

  א''ט ע'' רצדף
ָמא . ְּוָהֵני ְקָרֵאי ְיִדיָעאן ִאיּנון ִגין ִדׁשְ א) א''ט ע''דף רצ(ֲּאָבל ּבְ ִריך הוא ְּדקוְדׁשָ ּ ּבְ ְ

א ּתָ ַהאי ַפְרׁשְ ים ּבְ א, ָּרׁשִ ּתָ ִתיב. ִאְצְטִריְכָנא ַעד ַהׁשְ ילו , ְוָהָכא ָהא ּכְ ּכִ ּלו ָחְכמו ַיׂשְ ּ ּ
ה ֲאָתר אֹוִקיְמָנא ַהאי, ֹּזאת ַוַדאי, ֹזאת ַכּמָ ָרֵאל ִיְנְדעון ַהאי, ְוָהא ּבְ ְּדִאי ִיׂשְ ּ ְֵאיך , ּ

ִדינֹוי ְלִאְתָפ ְּרָעא ִמן ַחָייַבָיאֹּזאת ֲאִחיָדא ּבְ ה, ָּיִבינו ְלַאֲחִריָתם, ּ ָמרו ְלֶמֱהֵוי ּבָ ְּוִיְסּתָ ּ .
יב ָמה ִדְכּתִ   . ְוֶאֶרץ ִמְתקֹוָמָמה לֹו)איוב כ(, ּּכְ

ילו ֹזאת ּכִ ָּדָבר ַאֵחר לו ָחְכמו ַיׂשְ ּ ּ ָרֵאל. ּ ִיׂשְ הו ּבְ ָרא ּבְ ְּדִאיִהי ִמְתַקּשְׁ ד ַנְטִרין , ּ ּכַ
ִּפּקוֵדי אֹוַרְי ָלם, יָתאּ ׁשְ ה ּבִ הֹון, ְּוַיְתִבין ִעּמָ א ְדַהאי ֹזאת ִעּמְ ִּיְנְדעון ִדְסַייְעּתָ ּ ּ ּּ ,

ְנֵאיהֹון יֵני ַעְמַמָיא. ְּלִאְתָפְרָעא ִמּשַׂ ָרֵאל ְדִאיּנון ְזִעיִרין ּבֵ ְּוִיׂשְ ִּיְנְדעון, ּ ֵּאיָכה ִיְרדֹוף , ּ
ַנִים ָיִניסו ְרָבָבה ֶּאָחד ֶאֶלף וׁשְ ִר. ּ ָלם, ַהאי ֹזאת. ּים ְלהוּוַמאן ּגָ ׁשְ הו ּבִ ְּדֲהָוה ּבְ ד , ּ ּכַ

ַּעְבִדין ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא ְייהו. ּּ ּוְלָעְלִמין ָלא ִאְתָעֵדי ִמּנַ ד ְלהו נוְקִמין, ּ ְּלֶמְעּבַ  )דברים לב(. ּ
י צוָרם ְמָכָרם ַוְיָי יָרם' ִּאם ֹלא ּכִ י צוָרם ְמָכָרם. ִהְסּגִ ִגי. ַּמאי ַטְעָמא ּכִ ָן צור ְיָלְדך ּבְ ּ

י ׁשִ ַאְתַרְייהו, ּתֶ ְדָקא ָיאות ּבְ ָראן ּכַ ְּדִתּקוִנין ָלא ׁשָ ּ ּ ּ י צוָרם ְמָכָרם. ּ י . ִּאם ָלא ּכִ ָאַמר ִרּבִ
ְּיהוָדה ָדא ַאְבָרָהם ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ּ ָגלוָתא, ּּכְ ָרֵאל ּבְ ְּדָאַמר ַאְבָרָהם ִיְתַחְייבון ִיׂשְ ּ ְוָלא , ּּ

ֵגיִה םֵּייֲעלון ּבַ לוָתא ְוֵגיִהּנָ ם ִדְתֵרין ִאֵלין ּגָ ּּנָ ָרֵאל, ּּ לון ִיׂשְ ִריך הוא . ָּלא ִיְסּבְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְּ

ַכם ַעל ְידֹוי ָרֵאל, ִאְסּתְ ְּדָכל ִזְמָנא ִדי ְיחובון ִיׂשְ ּ ּ ָגלוָתא, ּ ִּיְפלון ּבְ ּ הו , ּ דון ּבְ ְעּבְ ּתַ ְּוִיׁשְ ּ
ְנֵאיהֹון ך. ׂשַ ְוְבִגין ּכָ יָרם' ַוְיָי, ָּרם ַוַדאיּצוָרם ְמָכ, ּ ַכם ַעל ְידֹוי, ִהְסּגִ   .ְוִאְסּתְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגלו, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]222דף [ -ָתא ּבְ

ְנָיא י ְיהוָדה, ּתַ יָרה ָהִכי, ָּאַמר ִרּבִ ַהאי ׁשִ ה ּבְ ִגין , ַּמאי ַטְעָמא אֹוַכח ְלהו ֹמׁשֶ ּבְ
ְּדִאיְנהו ְזִמיִנין ְלֵמיַעל ְלַאְרָעא א, ּ ִכיְנּתָ יַנְייהו ׁשְ ֵרי ּבֵ ּוְלַאׁשָ ך אֹו, ּ ְוְבִגין ּכָ ַּכח ְלהו ַעל ּ

  .ַהאי
י ִיְצָחק ָאַמר ָרֵאל, ִרּבִ ין ְלאֹוָכָחא ְלהו ְלִיׂשְ ִריך הוא ַזּמִ א ּבְ ְתֵרי ַאְתֵרי קוְדׁשָ ּּבִ ּ ְּ ,

יב. ְּוָחָדאן אומֹות ָהעֹוָלם ִּעם ְיהוָדה ְוִלְפקֹוד ַעל ַיֲעֹקב '  ְוִריב ַלְיָי)הושע יב(, ַּחד ִדְכּתִ
ְדָרָכיו ְוגֹו ְמִעין. 'ּכִ צון ֵמָעְלָמא, ַאְמֵרי, ּ אומֹות ָהעֹוָלם ָחָדאןׁשַ ּתֵ א ִיׁשְ ּתָ ד ָחֵמי , ַּהׁשְ ּכַ

ִריך הוא ְדִאיּנון ַחָדאן א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ְתֵריה, ְּ ִתיב ּבַ ֶטן ָעַקב ֶאת ָאִחיו ְוגֹו. ַּמה ּכְ ּבֶ ד . 'ּבַ ּכַ
ְמִעין ׁשוָבה, ַאְמִרין, ׁשַ ָּדא הוא ּתְ ּ ּ.  

ָתא ְדֲהָוה ָלה  ְּלִאּתְ ְבָרהּ יל ָעֵליה ִדיָנא, ְּקָטָטה ּבִ ַּאְזַלת ְלַמְקּבִ ָּחָמאת ְלַדָייָנא , ּ
ין ְייהו ְלַאְלָקָאה. ָּדִאין ַנְפׁשִ ָרא, ְלאֹוְקָדא, ְלַצְלָבא, ִּמּנַ . ָאְמָרה ַויי ַמה ַאְעִביד ִמן ּבְ

ד ִסֵיים ִדיָנא ּּכַ א, ָּאַמר ְלַהִהיא ִאיְנּתו, ּ , ָאְמָרה קֹוְבַלִני, ְִריךְַמה ַאֲעִביד ָלך ּבְ, ִאיּמָ
ר וְבֹתהו)דברים לב(. מ''עכ ֶאֶרץ ִמְדּבָ ּ ִיְמָצֵאהו ּבְ ּ ַּוַדאי ְלָבַתר ָעֵבד ְלָכל ִאיּנון ְקִליִפין, ּ ּ ,

ִדין ֵליה ְעּבְ ּתַ ְלהו ִמׁשְ ִּדיהֹון ּכֻ ּ ַההוא ִסְפָרא. ּּ ִתיב ּבְ ְּדָקְרָטָנא ַאְסָיא , ַּעד ָהָכא ֲהָוה ּכְ
ַהאי ְקָראְלָבַתר ֲהָו ים ּבְ ד ִלְמַרע , ה ָרׁשִ ים ְלֶמְעּבַ ל ְנטוָרא ְדִאְצְטִריך ַאְסָיא ַחּכִ ְּכָ ּ ּ

ֵבי ַמְרֵעיה ִכיב ּבְ ְּדׁשָ א, ּ י ֲאִסיֵרי ְדַמְלּכָ   .ְלִמְפַלח ְלָמאֵרי ָעְלָמא, ּּבֵ
יה ים ְלַגּבֵ ְּדַכד ָאִזיל ַאְסָיא ַחּכִ ר וְבֹתהו ְי, ּ ֶאֶרץ ִמְדּבָ ִּיְמָצֵאהו ּבְ ּ ימֹוןּ ַמְרִעין , ֵליל ְיׁשִ

ְרָיין ָעֵליה ְּדׁשַ א, ּ ֲאִסירו ְדַמְלּכָ ח ֵליה ּבַ ּכַ ַּאׁשְ ּ ִריך הוא . ּ א ּבְ יָמא הֹוִאיל ְוקוְדׁשָ ִּאי ּתֵ ְּ

א ֵליה)א פקיד''ס( ְתֵריה, ּ ִיְפקֹוד ְלַתְפׂשָ ר ָנׁש ֲאּבַ ַדל ּבַ ּתְ ְּדָלא ִיׁשְ ְּדָהא ָדִוד , ָלאו ָהִכי. ּ ּ
יל ֶאל ָדל ְוגֹו)ם מאתהלי(, ָאַמר ּכִ ֵרי ַמׂשְ ֵבי ַמְרֵעיה', ּ ַאׁשְ ִכיב ּבְ ָּדל ַההוא ְדׁשָ ּ ּ ְוִאי . ּ

ים הוא ְרָכאן, ַּאְסָיא ַחּכִ ִריך הוא ָיִהיב ֵליה ּבִ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ יה, ְּ ַדל ּבֵ ּתְ ְּלַההוא ְדִיׁשְ ּ ּ ּ.  
ר, ְּוַההוא ַאְסָיא ֶאֶרץ ִמְדּבָ ֵבי ַמְרֵעי, ִּיְמָצֵאהו ּבְ ִכיבּבְ ימֹון. ּה ׁשְ ּוְבֹתהו ְיֵליל ְיׁשִ ּ ,

ְּדִאיּנון ַמְרִעין ַדֲחִקין ֵליה ּ ּ ד. ּ ַּמאי ִאְצְטִריך ֵליה ְלֶמְעּבַ ְוֵייֵתי , ְּיסֹוְבֶבְנהו ְיסֹוֵבב ִסּבֹות. ְ
יה ִאיּנון ִמִלין ְדַנְזִקין ֵליה, ִּעלֹות ִגין ְדִיְמַנע ִמּנֵ ּּבְ ּ ּ ּ יז ֵליה. ּּ יה ָדָמא ְּוַיִפיק ִמ, ַּיּקִ ּּנֵ ּ
א יׁשָ ה ֲהֵוי. ּבִ ל ְוָיִבין ַההוא ַמְרָעא ִמּמָ ּכַ ְּיבֹוֵנֶנהו ִיְסּתְ י , ּ ִגין ְדָלא ִיְתַרּבֵ ל ּבְ ּכַ ְּוִיְסּתְ
ְּוַיְמִאך ֵליה, ֲעלֹוי ִאיׁשֹון ֵעינֹו. ְ ֶרְנהו ּכְ ְדָקא ָיאות, ְּלָבַתר ִיּצְ ִגין ִדְיֵהא ָנִטיר ּכַ ּּבְ ּ ּ ,

ֵקי ִאיּנון ַמׁשְ ִאיּנון ַאְסָווָתא ְדִאְצְטִריכו ֵליה, ּּבְ ּּבְ ּ ּ יַנְייהו)א מינייהו''ס(ְוָלא ִיְטֵעי , ּ . ּ ּבֵ
ִמָלה ַחד, ְּדִאְלָמֵלי ִיְטֵעי ֲּאִפילו ּבְ יב ַעל ַההוא ַאְסָיא, ּּ ִריך הוא ָחׁשִ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ִאלו , ְּ ּּכְ ּ

ִפיך ָדָמא ְוַקְטֵליה ּׁשָ ּ ְ.  

  ב''ט ע'' רצדף
ִגין ְדקו ֵעיּּבְ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ְּדׁשָ ֵבי ֲאִסיֵרי , ְ ר ַנׁש ִאיהו ּבְ ב ְדַההוא ּבַ ְּדַאף ַעל ּגַ ּ ּ ּ

א ֵבי ֲאִסיֵרי, ְּדַמְלּכָ ר ַנׁש ָעֵליה, ְּוִאיהו ָאִסיר ּבְ ַדל ּבַ ּתְ ְּדִיׁשְ ּ ִּויַסֵייַע ֵליה ְלַאָפָקא ֵליה , ּ ּּ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]223דף [ -ּ

י ֲאִסיֵרי ִר. ַוֲהָוה ָאַמר ָהִכי. ִמּבֵ א ּבְ ּיך הוא ָדן ִדיִנין ִדְבֵני ָעְלָמא ְלֵעיָלאּקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ֵהן , ְ
ֶות ֵהן  י) ב''ט ע''דף רצ(ַלּמָ רוׁשֵ ּוְלָאסוִרין, ֵהן ַלֲענֹוׁש ְנָכִסין, ֵהן ַלֲעקֹור, ְּלׁשָ ַמאן . ּ

ֵבי ַמְרֵעיה, ְּדִאְתֲחֵזי ַלֲענֹוׁש ְנָכִסין י, ָּנַפל ּבְ ל ַמה ְד, ְוָלא ִיְתּסֵ ן ּכָ ַּעד ְדִיּתֵ ַזר ּ ִאְתּגְ
ָממֹוֵניה. ָּעֵליה יָון ְדִאְתֲעָנׁש ּבְ ּּכֵ ַזר ָעֵליה, ּ ל ַמה ְדִאְתּגְ ְּוָיִהיב ּכָ ֵסי, ּ י , ִאּתְ ְוָנַפק ִמּבֵ
יה ְוִיפוק. ֲאִסיֵרי ן עֹוְנׁשֵ ְדָלא ָעֵליה ְדִיּתֵ ּתַ ְּוַעל ָדא ִאְצְטִריך ְלִאׁשְ ּ ּ ּ ּ ּּ ְ.  

י רוׁשֵ ַּמאן ְדִיְתֲחֵזי ְלׁשָ ֵבי ֲאִסיֵרי, ּ ֵליהִּיְתְפסון, ּ ַרׁש ִמּכָֹלא, ְּוָיֲהֵבי ֵליה ּבְ ּתְ ַּעד ְדִיׁשְ ּ .
ְייֵפי ַרׁש ִמּשַׁ ּתְ ּוְלִזְמִנין ְדִיׁשְ ְייהו, ּ י ֲאִסיֵרי, ּאֹו ֵמַחד ִמּנַ ּוְלָבַתר ַיְפקון ֵליה ִמּבֵ ּ ַמאן . ּּ

ל ּכוְפָרא, ָּהִכי הוא, ְּדִיְתֲחֵזי ַלָמֶות ן ּכָ ְּדִאילו ִיּתֵ ּ ִזיבְו, ּּ ּתְ   .ָּכל ָממֹוָנא ְדָעְלָמא ָלא ִיׁשְ
ים ְְוַעל ָדא ִאְצְטִריך ְלַאְסָיא ַחּכִ ְדָלא ָעֵליה, ּ ּתַ ְּלִאׁשְ ִּאי ָיִכיל ְלֵמיַהב ֵליה ַאְסָווָתא , ּ

ָמֵתיה, ְוִאי ָלאו. ָּיאות, ִּמן ּגוָפא ן ֵליה ַאְסָווָתא ְלִנׁשְ ִּיּתֵ ַדל ַעל ַאְסָווָתא , ּ ּתְ ְוִיׁשְ
ַהאי ָעְלָמא וְבָעְלָמא . ְמָתאְּדִנׁשְ ַדל ָעֵליה ּבְ ּתְ ִריך הוא ִיׁשְ א ּבְ ְּוָדא הוא ַאְסָיא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ

  .ְּדָאֵתי
י ֶאְלָעָזר ַמְעָנא ֵמַאְסָיא ָדא, ָאַמר ִרּבִ א ָלא ׁשְ ּתָ ְפָרא ָדא, ַּעד ַהׁשְ ּוִמּסִ ר ִמִזְמָנא . ּ ּּבַ

ְּדָאַמר ִלי ַטְייָעא ֲחָדא, ֲחָדא יֹומֹוי, ַמע ַלֲאבֹויְּדׁשָ, ּ ְּדַכד ֲהָוה , ְּדַאְסָיא ַחד ֲהָוה ּבְ
ר ָנׁש ּבַ ל ּבְ ּכַ ֵבי ַמְרֵעיה, ִמְסּתְ ד ִאיהו ּבְ ּּכַ ַּוֲהוו ַאְמִרין . ָּדא ַחי ְוָדא ֵמת, ֲהָוה ָאַמר, ּ

ָאה ְקׁשֹוט ָּעֵליה ְדהוא ַזּכָ ּ ְּדִחיל ַחָטָאה, ּ ק ַמה )ל למזבן''אצ(ְּוָכל ַמה ְדָלא ָיִכיל . ּ  ְלִמְדּבַ
ְְדִאְצְטִריך ְּוָיִהיב ִמִדיֵליה, ִּאיהו ֲהָוה ָקֵני, ּ ִגיֵניה, ֲהָוה ַאְמִרין. ּ ָעְלָמא ּכְ ים ּבְ ְּדֵלית ַחּכִ ּ .

יר ּוִבְצלֹוֵתיה ֲהָוה ָעִביד ַיּתִ ידֹוי, ּ ה ְדֲהָוה ָעִביד ּבִ ָּדא ֲהָוה ַההוא , ּוְכְדָדֵמי ָלן. ִּמּמָ ּ
  .ַאְסָיא

יִדי ִאיהו, ּא ַטְייָעאָּאַמר ַההו ַּוַדאי ִסְפָרא ִדיֵליה ּבִ ּ ּ א, ּ , ְּדָקא ָיִריְתָנא ֵמָאִבי ַאּבָ
ְּוָכל ִמלֹוי ְדַההוא ִסְפָרא ּ דון ַעל ָרִזין ְדאֹוַרְייָתא, ּ ְלהו ִאְתַייּסְ ּּכֻ ּ ּ ְוָרִזין ְסִתיִמין , ּ

יה ְחָנא ּבֵ ּכַ יִאין, ַּאׁשְ ּוִמִלין ְדַאְסָווָתא ַסּגִ ּ ּיהו ָאַמר ְדָלא ָיאות ְלִמְפַעל לֹוןְּדִא, ּּ ּ ר , ּ ּבַ
ּ ִאיהו ְדִחיל ַחָטָאה)אי( ּ ּ.  

ְלָעם ה ְדֲהָוה ָעִביד ּבִ ְּוִאיּנון ִמּמַ ין ַעל ְמָרע, ּ פומֹוי , ְּדֲהָוה ָלִחיׁש ְלִחיׁשִ ַּוֲהָוה ָאַמר ּבְ
י ִמַיד ַההוא ִסְפָרא. ְּוִאְתּסֵ ִריר לֹון ּבְ ְּוֻכְלהו ּבָ ּ ָּדא ָאסור, ְוָאַמר. ּ ר ְלַמאן , ּ ְּוָדא מוּתָ

ִּדְדִחיל ַחָטָאה יִאין ָאַמר. ּ ִגין ְדַמְרִעין ַסּגִ ְּדַתְלָייא ַאְסָווָתא ִדְלהֹון, ּּבְ ְלִחיׁשו , ּ ּּבִ
ְּדפוָמא ְטָרא ְדָנָחׁש. ּ ְּוִאיּנון ִמּסִ ְטָרא ְדֶקֶסם, ּ הֹון ִמּסִ ּוִמּנְ ְּוָכל ִאיּנון ְדָאסור לֹוַמר . ּ ּ ּ
פוָמ עֹוָבָדא, אּּבְ ד ּבְ ְחָנא ַעל ַמְרִעין ְיִדיָעאן . ֲהָוה ָאַמר, ְּוָאסור ְלֶמְעּבַ ּכַ ַּעד ְדַאׁשְ

ך ְְדִאְצְטִריך לֹוַמר ּכַ ְ ָמָתא. ּ ִנדוי וְבׁשַ ּוְלַנדוֵיי ּבְ ּ ּ ּ ּ י . ַּעל ַההוא ְמָרע, ּ ָווָהא ַסּגִ ְּוִאיהו ּתַ ּ
ן   .ְלַגּבָ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר יה ִמן ָגלו, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ ַרֲחֵמי ּ   ]224דף [ -ָתא ּבְ

י ֶאְלָעָזר ְּוַחדו ַחְבַרָי, ַחֵדי ִרּבִ י ֶאְלָעָזר. יאּ ן , ָאַמר ִרּבִ ִּאי ַההוא ִסְפָרא ֲהָוה ְלַגּבָ
ְמִסיָרה. ֶּנְחֵמי ַמה ִאיהו ָאַמר א, ֲאָנא ִאְמַסר ּבִ . ַּעל ְמַנת ְלַאְחָזָאה ְלבוִציָנא ַקִדיׁשָ

י ֶאְלָעָזר, ְוָתֵניָנן ֵריָסר ַיְרֵחי, ָאַמר ִרּבִ יִדי ּתְ ְח, ַּההוא ִסְפָרא ֲהָוה ּבִ ּכַ יה ְוַאׁשְ ָּנא ּבֵ
ַווְהָנא. ְּנהֹוִרין ִעָלִאין ְוַיִקיִרין ְלָעם ּתַ ד ָמֵטיָנא ְלִאיּנון ָרִזין ְדֲהָוה ִמּבִ ּּכַ ּ ּ.  

ֲאָתר ַחד ָנא ּבַ ן, יֹוָמא ַחד ָלִחיׁשְ ֶחְלָמא. ַּוֲהוו ַאְתָוון ַסְלָקן ְוַנְחּתָ , ַּעד ַדֲחֵמיָנא ּבְ
ְתחוָמא, ְּוָאַמר ִלי ַּמה ָלך ְלֵמיַעל ּבִ ְ ְדָלא ִדיָלךְ ּ ְְוָלא ִאְצְטִריך ָלך, ּ ַעְרָנא. ְ , ִאּתְ

אי ן, ְוַאְבִאיׁש ַקּמָ ּמָ ַדְרָנא ְלַההוא יוָדִאי. ַּעל ָרִזין ְסִתיִמין ַדֲהוֹו ּתַ ּׁשָ י , ּ ִרּבִ י יֹוֵסי ּבַ ְוִרּבִ
ֵמיה ְּיהוָדה ׁשְ   .ְּוָיִהיְבָנא ֵליה ִסְפָרא, ּ

ְחָנא ּכַ ּוְבָרִזין ְדִבְלָעם ַאׁשְ ָלק, ּ ַדר ֵליה ּבָ ָמָהן ְדַמְלָאִכין ְדׁשָ ֵּמִאיּנון ׁשְ ּ ּ ְוָלא ֲהוֹו , ּ
ְדָקא ָיאות ּקוַנְייהו ּכַ ְדָרן ַעל ּתִ ִּמְסּתַ ּ ּ ּ יה. ּ ְחָנא ּבֵ ּכַ ָמה ִזיֵני ַאְסָווָתא ַאׁשְ ְּדָקא , ֲּאָבל ּכַ

ּקוֵני אֹוַרְייָתא ֵני ַעל ּתִ ּקְ ְּוָרִזין ְסִתיִמין ִדיָלה, ִּמְתּתַ ֲחִסידוָתאַוֲח. ּ ֵּמיָנא ְדִאיּנון ּבַ ּ ּ .
ִריך הוא א ּבְ ּוְצלֹוִתין וָבעוִתין ְלקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ יָמא. ּ ְפסוֵקי , ְוִאי ּתֵ ְּדֲהָוה ָעִביד ַאְסָווָתא ּבִ ּ

ָרִזין ְדאֹוַרְייָתא, אֹוַרְייָתא לֹום. ּאֹו ּבְ ֶּאָלא ֲהָוה ָאַמר ָרִזין ְדאֹוַרְייָתא. ַחס ְוׁשָ ְוַעל , ּ
ָּזא ַאִפיק ָרִזין ְדַאְסָווָתאַּההוא ָר ּ ְווָנא ְלָעְלִמין, ּ ַההוא ּגַ ְּדָלא ֲחֵמיָנא ּכְ ִריך . ּ ְֲאֵמיָנא ּבְ

א ֵמָחְכָמָתא ִדְלֵעיָלא, ַרֲחָמָנא ים ִלְבֵני ָנׁשָ ְּדַאְחּכִ ּ ּ.  
ּוֵמִאיּנון ִמִלין ְדִבְלָעם ָנִסיְבָנא ּ ָעְלָמא ַחּכִ, ּּ הו ְדָלא ֲהָוה ּבְ ַּוֲחֵמיָנא ּבְ ין ּ ֲחָרׁשִ ים ּבַ

ִגיֵניה ין, ֲאֵמיָנא. ּּכְ ִריך ַרֲחָמָנא ְדִבֵטל ֵמָעְלָמא ַחְרׁשִ ּּבְ ּ ַתר , ְ א ִמּבָ ֵני ָנׁשָ ְּדָלא ִיְטעון ּבְ ּ
מֹו ָאֵמן ַרך ְוִיְתַעֶלה ׁשְ ִריך הוא ִיְתּבָ א ּבְ א ְדקוְדׁשָ ַּדַחְלּתָ ְ ְּ ּ אמר , מכאן חזור לפרשת בלק(. )כ''ע(. ּ

רוך ְיָי)ב''ג ע''דף קצ', מאן קטיל ליה וכו,  חייבאבלעם, רבי אלעזר ְ ּבָ ' ְְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן ִיְמלֹוך ְיָי' ּ
  .ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן
  ל''א זצ''י הגאון החסיד חיד''ק הנדפס בליוורנו ע''נעתק מספר זוה

א ''א נהר שפיר''ן ספר''ר ארש בלבנו''י נפשאי הנה אשו''חדאם ''ישמח חיי

צדיקים יראו וישמחו . יום ליום יביע, כלל יופי נקי מכל דופי תהלתו בפי כל בשרדאתא מ
ולשונם . א''האי דישנ, גילת ורנן תתענג בדשן נפשם, ן''אלו הן הגולי. וישרים יעלוזו

איכו השתא יהבי רבנן עינייהו ומכווני דעתייהו הלא . תמהר לדבר צחות בשבח המגיע
הוד , ל יפה''מפני שהכ. פועלי אמת וצדק, ת''רורי המדור התקונים מפני בי''י שפ''ברז

ובתבונה ודעת דתנו , בגבורות ישע רב חסד בחכמה, לטובה וגם נצח לצפירת תפארה
לקול תתו מעורר אהבה , ש''ר קד''ה מדב''ושבחא אתיא ממיל. ה רבה וקל זיע''רבנן באימ

כי . ום טוב אבות על בניםת המושכין בי''ונהרו, ע בצחצחות ברומי עלמא עילאה''והשפי
ה הוא ''ר ארי''יורש עש' ל כמסלת שדה אשר ברכו ה''הברכה ערוכה בכ' שם צוה ה

ש מנהו הבריק ברקאי דבר חדש חידשו סופרים חכמים ''הדור אתם ראו חזו שמ. דרביע



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]225דף [ -ּ

נסחי דווקני ובריא , ר נלוה עמם''גם אשו. הר הרקיע''ומראה יאי ויאי כז, ל''ו בכ''הזהר
בכל . ע''ת ועלה יפי''ויצא אל הדבר. מאימתי קורין, ן''סדרי בירורין הוו זהירי. יןנהור

הא איכא כמה שני , ז משובח ומפואר''ת אח''הרואה זאת לפנים דפוס קושטנטינא במעלו
ש בוזאגלו ''ע השביע ואולם הנה זה בא הרב הר''ס ויהללוהו בשערים כי השב''דפרי
עבר עובדא . מצמיח חסיר חליף יתיר אף מפקיע, ת טעמוה שדי ביה נרגא בשנותו א''זלה

ובנסחו זהר מנטובה דבק . ושינה רוב הגהות דפוס קושטנטינא זוהרו מוכיח מידע ידיע
א אשר חשב שמגיה דפוס קושטא שינה מדעתו ופירושא אתמר מדויל ''לאהבה ודין גרמ

 ידעתי מאן ניהו מר כי אני בעניי, ולדבר הזה יסלח. ידיה והיטב חרה לו תוקע ומריע
רק אשר מצא בנסחי גדולי יׂשראל ולהאי מילתא שבחו רבנן כי , המגיה ולא הרים ידו

המגיהים אשר על ' איכו השתא מחזקינא טייבותא למע. מומחה ופקיע, שיח וכי שיג לו
והלא מראש . י לברר אוכל לדון ולהכריע''ז בכ''ב ונסחי הרמ''עומדם יעמודו בשינויי הרש

ּויברָך . ת כמו עשב מזריע''ן באת מיני קטניו'' דזמנין דמשכחת איזה הגהה מאיהודעתי
ּדוד הוא הקטן לגומרה של תורה ברוָך אל ההודאות ומרומם על כל ברכה ותהלה בזמירות 

. לעושה נפלאות למופת ולאות האל למושעות כי אלהים יושיע) ק''לפ(בקול תודה . נריע
 .תורתו תורת חייםיאר פניו אתנו ויאיר עינינו ב

 



 



 
  

 
 

  
  

  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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  :לקבלת הספרים בחינם
 

  להתקשר להרב אברהם ווייס
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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



  עניני לימוד הזוהר - "אֹור ַהזֹוַהר"
   סגולתה- קדושתה - טהרתה -מעלתה 

  ]ב[

  דברי גדולי הראשונים המתארים את הקבלה  .פרק כ
  מסירת סתרי הקדמונים סדר השתלשלות  .פרק כא
  גלות ספר הזוהרהת  .פרק כב
  מדוע לא נתגלה ספר הזוהר להקדמונים  .פרק כג
  תולדות רבי שמעון בן יוחאי ובנו רבי אלעזר  .פרק כד
  י"הסתלקות וקבורת רשב  .פרק כה
  י"א בן רשב"הסתלקות וקבורת ר  .פרק כו
  דימוי רבי שמעון בר יוחאי למשה רבינו  .פרק כז

   חלקי הזוהר  .פרק כח
  מפרשי הזוהר  פרק כט

  הבקעת אור הקבלה בצפת  .ק לפר
  העליה למירון מימי המשנה עד ימינו  .פרק לא
  ג בעומר"שמחת ל  .פרק לב
  גודל מעלת התפלה במירון  .פרק לג
  ג בעומר במירון"בל" חאלאקע"  .פרק לד
  רושמי העליה במירון  .פרק לה
  להיות במחיצתו בעולם  .פרק לו

v v v 



  עניני לימוד הזוהר - "אֹור ַהזֹוַהר"
   סגולתה- קדושתה - טהרתה -מעלתה 

  ]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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  פרק יט
ל אודות לימוד "לימוד מאמרי חז

  ת לפני התגלות הזוהר"ס
ראשונים , ל"ליקוט מאמרי חז  .א

תורה -ואחרונים אודות לימוד סתרי
  עד להתגלות ספר הזוהר

  פרק כ
דברי הראשונים המתארים את 

  הקבלה
דברי גדולי הראשונים המתארים   .א

  את חכמת הקבלה
תרגום וביאור הזוהר מפירוש   .ב

  "הסולם"
  פרק כא

סדר השתלשלות ומסירת סתרי 
  התורה בספרי הקדמונים

  ספר יצירה  .א
, בכח ספר יצירה אפשר לברוא אדם  .ב

  חיה ועוף, בהמה
  "היכלות"ספרי ה  .ג
  ספר הבהיר  .ד

  פרק כב
  התגלות ספר הזוהר

  'דמות ספר הזוהר הקק  .א
  'סדר גילוי ספר הזוהר הק  .ב

  פרק כג
מדוע לא נתגלה ספר הזוהר 

  להקדמונים
רבי יהודה חייט מבאר מדוע בדורו   .א

  נתגלה ספר הזוהר
  פרק כד

תולדות רבי שמעון בר יוחאי ובנו רבי 
  אלעזר

תלמיד מובהק לרבי ; לידתו בגליל  .א
  עקיבא

  ובצידון וחיבור ספרי' ישיבתו הק  .ב

רבי שמעון ובנו רבי אלעזר התחבאו   .ג
ג שנה ולמדו שם תורה "במערה י

  ביחד
  יציאתם מן המערה פעם ראשונה  .ד
  נגזר עליהם לחזור למערה  .ה
  איך יצאו לחפשי מן המערה  .ו

  פרק כה
  י"הסתלקות וקבורת רשב

י וגילוי רזין "הסתלקות וקבורת רשב  .א
  לפני הסתלקותו

  פרק כו
  י" בן רשבא"הסתלקות וקבורת ר

הסתלקותו וקבורתו של , חלישותו  .א
  רבי אלעזר בן רבי שמעון

  פרק כז
דימוי רבי שמעון בר יוחאי למשה 

  רבינו
ה קרא בשמות משה ורבי "הקב  .א

  שמעון בן יוחאי
י נגלה מן "למשה רבינו ולרשב  .ב

  השמים שדורשי נפשם מתו
י הסתכלו "משה רבינו ורשב  .ג

  באספקלריא
  לו תורה מסיניי קב"משה ורשב  .ד
  "סיני"י נקראו "משה רבינו ורשב  .ה
צדיק "י ידעו סוד "משה רבינו ורשב  .ו

  והיפוכ" וטוב לו
י שקולים כנגד כל "משה רבינו ורשב  .ז

  העולם כולו
י עלה למרום בענן כמו משה "רשב  .ח

  רבינו
י מנעו פורעניות "משה רבינו ורשב  .ט

  מן העולם
ם פני' י ידעו ע"משה רבינו ורשב  .י

  לתורה
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  ]ט[

י נמסר הכח "למשה רבינו ולרשב  .יא
  לברך את ישראל

  י היה ניצוץ משה רבינו"רשב  .יב
י "י לא ע"קבורת משה רבינו ורשב  .יג

  ילוד אשה
י נודעה "פטירת משה רבינו ורשב  .יד

  קול-על בת
  פרק כח

  חלקי הזוהר
  זוהר על התורה  .א

  ספרא דצניעותא) 1(    
  אדרא רבא) 2(    
  אדרא זוטא) 3(    
  רעיא מהימנא) 4(    
  מדרש הנעלם) 5(    
, "אדרא דבי משכנא) "6(    

סבא ", "רזא דרזין", "היכלות"
סתרי "ו" תוספתא", "דמשפטים

  "תורה
  זוהר חדש  .ב
  תיקוני הזוהר  .ג
  סיכום  .ד

  ט"פרק כ
  מפרשי הזוהר

  "כתם פז "-רבי שמעון לביא   .א
  "אור יקר "-רבי משה קורדובירו   .ב
  "אור החמה "-י רבי אברהם אזולא  .ג
  "מקדש מלך "-רבי שלום בוזאגלו   .ד
לרבי צבי הירש " עטרת צבי"  .ה

  מזידטשוב
לרבי יצחק אייזיק " זוהר חי"  .ו

  מקאמארנא
לרבי אליעזר צבי " דמשק אליעזר"  .ז

  מקאמארנא
לרבי יהודה ) ז כרכים"ט" (הסולם"  .ח

  אשלג

  "דרך אמת"  .ט
  א"להחיד" נצוצי אורות"  .י

  "הרנצוצי זו"  .יא
  פרק ל

  הבקעת אור הקבלה בצפת
  מלך המשיח יתגלה בגליל תחילה  .א
  "כרם היה לידידי בקרן בן שמן"  .ב
לא היה אדם שהשפיע על עם   .ג

  'י הק"ישראל כהאר
י נמשכה "השפעת ופעולות האר  .ד

  כשנה ומחצה
ק "גלה גדולת הרמ" אור יקר"ה  .ה

  בקבלה
  י"האר" סנדק"אליהו הנביא היה   .ו
 למד נגלות התורה עם ל"האריז  .ז

  ז"השיטה מקובצת והרדב
ל בא לעולם הזה רק "י ז"האר  .ח

  ו"בשביל תלמידו הרח
 הבריח המבריח עולם -ן "תורת הח  .ט

  הזה עם עולם הבא
 אך גבהו -משה אמת ותורתו אמת   .י

  ק"י מהרמ"דברי האר
  ך"ו נסמך להוראה מהאלשי"הרח  .יא
י מעת "ו מיד האר"לא זזה יד הרח  .יב

  ן"ל לגלות תורת החשהח
ו "חכמי הקבלה בדורו אמרו על הרח  .יג

  שאין כמוהו במעלה ובחכמה
ש נקבעו לערוך תורת "ו ובנו ר"הרח  .יד

  י ולהוציאה לאור"האר
י "ש ויטאל כתב תורת האר"ר  .טו

  ביעילות עליונה
דמיון וקירבה נשמתית בין האב   .טז

  לבנו
ש ויטאל היה גלגול התנא רבי "ר  .יז

  מאיר
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  ]י[

  לאפרק 
  העליה למירון מימי המשנה עד ימינו

י "השתטחות התנאים על קבר רשב  .א
  במירון

אליהו הנביא לומד תורה עם   .ב
  י"התנאים במערת רשב

  י מברך לכל הבאים למירון"רשב  .ג
 -מינים ' השתטחות והקפות בד  .ד

   במירון-וביטול גזירות 
ג "ישראל יעלה בל-הדר בארץ  .ה

מחה לעומר למירון וישמח שם ש
  גדולה

ד "לא ילך על הציון לבד כי הש  .ו
  י יכול לכופו ולהחטיאו"ששמו תנ

כל הפמליא של מעלה ונשמות   .ז
  ג לעומר"הצדיקים הם במירון בל

  ג בעומר"קדושת יום ל  .ח
ג "טעם שנוהגין להרבות בנרות בל  .ט

  בעומר
  פרק לב

  ג לעומר"שמחת ל
הטעם לשמחה וחדוה בכל   .א

  ג לעומר"העולמות בל
טעם למה נקרא יום פטירתו בשם   .ב

  "הילולא"
בשבוע ' ג לעומר שהוא יום ה"ל  .ג

  ע"החמישי הוא גמר ספיה
ל ובעל "מעשה נורא מהאריז  .ד

י "שרקדו ביחד עם רשב" חרדים"ה
  ג בעומר"בל

  י"לימוד הזוהר בהילולא דרשב  .ה
  לימוד תורת הנסתר במירון  .ו
  היא חיות התנא" שמעון"תיבת   .ז

   רוחא ברוחאאתדבקות  .ח
י גורם "לימוד אדם כשר תורת רשב  .ט

  נשיקין הדדין
  סיום הזוהר  .י

  פרק לג
  גודל מעלת התפילה במירון

אפילו , התפילה על קברי צדיקים  .א
מתקבלת , יחיד ובלי כוונה שלימה

  כתפילת ציבור
  י מסייעת להבא ליטהר"זכות הרשב  .ב

  פרק לד
  ג בעומר במירון"בל" חאלאקע"

ג בעומר על קבר " בל"חאלאקע"  .א
  י במירון"רשב

טעם למה התינוקות מורים בקשת   .ב
  ג בעומר"בל

  פרק לה
  רושמי העליה למירון

  רבינו עובדיה מברטנורא  .א
  אברהם גלאנטי' ר  .ב
ג "ל עלה למירון ביום ל"האריז  .ג

  בעומר
  פרק לו

  להיות במחיצתו בעולם הבא
י הפצת ספריו זוכה לישב "ע  .א

  אבמחיצתו בעולם הב
  הספר של הצדיק הוא נשמת הצדיק  .ב

v v v 
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  מפתח הענינים
  לבפרק ל

  ג לעומר"שמחת ל

  ג לעומר"הטעם לשמחה וחדוה בכל העולמות בל  .א
  "הילולא"טעם למה נקרא יום פטירתו בשם   .ב
בשבוע החמישי הוא גמר ' ג לעומר שהוא יום ה"ל  .ג

  ע"ספיה
שרקדו ביחד " חרדים"ל ובעל ה"מעשה נורא מהאריז  .ד

  ג בעומר"י בל"עם רשב
  י"ילולא דרשבלימוד הזוהר בה  .ה
  לימוד תורת הנסתר במירון  .ו
  היא חיות התנא" שמעון"תיבת   .ז

  אתדבקות רוחא ברוחא  .ח
  י גורם נשיקין הדדין"לימוד אדם כשר תורת רשב  .ט
  סיום הזוהר  .י

v v v  
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  ספר

  ראור הזוה
  לבפרק 

  ג לעומר"שמחת ל

  ג בעומר"הטעם לשמחה וחדוה בכל העולמות בל) א

רים בהם תחנון לא מתו תלמידי כל הימים שלא אומ. א
' ז, ח סיון"דר' וא, ח אייר"ימים דר' ב, והם ימי פסח, ע"ר

, ט"ב ימים עד מספר מ"כ נשארו ל"וא, ז ימים"ה י"בס, שבתות
  . ג"ועל כן שמחים ביום הל, שבהם מתו התלמידים

  ).ל"מהרי(

ב ימי "ע מתו בל"דתלמידי ר, בספר נופת צופים כתב. ב
, ג בעומר שהיה האחרון שבהם"י בל"רשבעד שמת , הספירה

  .כידוע, ג בעומר הוא יום שמחתו עד היום"ול, ונמתקו הדינים

  "הילולא"טעם למה נקרא יום פטירתו בשם ) ב

איתא רוכב ערבות שש ושמח בבוא :) ה"דף כ(ק "במו. א
ג בעומר יש "וביום ל) ה"א דרל"ק ח"זוה(אליו נפש נקי וצדיק 

ומזמנין כל פמליא , ה רבה מופלאהלמעלה יחוד עליון ושמח
, י"של מעלה שישמחו בעטרין קדישין דמעטרון בהון לרשב
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, יצחק' יצחק לר' שאמר אבוה דר) ח"א רי"ח(ק "ש בזוה"כמ
א צאינה וראינה "כמד, ש תהא מתקן פתוריה"בהילולא רבא דר

בנות ציון במלך שלמה בעטרה שעטרה לו אמו ביום חתונתו 
  .ביום שמחת לבו

י אותה הנשמה "מפני שע, ום פטירתו נקרא הילולאי. ב
  . חתן וכלה, ה ושכינתיה"יהיה יחוד קוב

  ).אור החמה פרשת בא(

כי הוא , ע"י זי"ג בעומר ירבה שמחה לכבוד רשב"יום ל. ג
כידוע , ונודע שרצונו הוא שישמחו ביום זה, יום הילולא דיליה

ו ומעשים אחרים אשר שמענ, ה"א הלוי זלה"ממעשה ממהר
ויש מי שנוהג לעשות הלימוד בליל . ונדעם משם רבנן קדישי

י המפוזרים בזהר "ג לעומר בי עשרה ללמוד שבחי רשב"ל
  .ז והוא מנה יפה"ואד

  ).ג"אות כ' ח' סי(מורה באצבע , עבודת הקודש(

ה הוא יום "אדר יום פטירת משה רבינו ע' הטעם שבז. ד
י הלולא חדוה "ג בעומר יום פטירת רשב"וביום ל, אבל וצום

ולא , ה בכה על יום מותו"לפי שמשה רבינו ע, ושמחה בעולם
לכן הכל בוכין על , מטעם שרצה לקיים מצות הארץ, חפץ בו

ועמד ומצפה , י שמח ביום מותו"ורשב. מותו ומתאבלין עליו
שאמר האידנא אמהדנא עלי דכל יומין דקאימנא תאיבנא : עליו

והיא , עבדינן רעותיה, והנה שמח וצפה עלי. למחמי יומא דא
א "האזינו דף רל(כ באדרא זוטא "כמש, הלולא לכל עלמא

  ).ב"ע
  )דבר יום ביומו (
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, בישראל מתאבלים בפטירת משה על שלא נכנס לארץ. ה
ששמחים שניצוצי , ג לעומר אנו עושים משתה ושמחה"ובל

  . י"נשמת משה שנכנסו ברשב
  )ב להרב יעקב אנהורי"הילולא רבא דף כ(

מאות הלכות על ידי ' ביום פטירת משה רבינו נשתכחו ג. ו
כ בפטירת "משא. כ הוא תענית"ע, אבלם אחר משה רבינו

ז "ועי, ז ביום פטירתו"שגילה הסודות וכל האדר, י"רשב
ג "לכן ל, השמחה והחדוה ביום ההוא שנתגלו הני רזין עילאין

  .לעומר הוא יום שמחה
  ).ג"אות כ, ל עיני"גמאמר , שער יששכר מאמרי חודש אייר (

י לאחר שנעשה לו נס וניצל מחרב המלכות "רשב. ז
לכן לזכר הנס שניצל , והאריך ימים ושנים אחר ביטול הגזירה

כי הרוגי מלכות לא ניתנו , קבעו יום פטירתו לשם שמחה
  . וכשבאים שמה על קברו יודעים ומכירים בנסו, לקבורה

  ).ד"י' ח סי"ת שם אריה או"שו(

בשבוע החמישי הוא גמר ' עומר שהוא יום הג ל"ל) ג
  הספירות הוא יום טוב

' ז גי"והם זפ' הגדולה וגו' מדות דלך ה' אנו ממליכין בז. א
ושורש המדות הם רק עץ , לפי גודל ברור המדות, ט מדה"מ

ג "לכן בל, כ כל וכלה"ואח. מדות' ק שנה הם ה"החיים מהלך ת
גמר הספירות הוא כבר הוא ' בשבוע הה' בעומר שהוא יום ה

והיחוד ' י וכו"ה לוי יצחק נ"כזה שמעתי ממורי הרב מו, יום טוב
  .בשבועות

  )י"ח' על התיקונים סוף תי' אור ישראל פי(
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  ]טו[

קדושת , בהר' ק עבודת ישראל פ"ראה באריכות בסה. ב
  ).ג"שער ל(ח מבעל התניא "סידור דא, פ ויצא"לוי סו

דו ביחד עם ל ובעל החרדים שרק"מעשה נורא מהאריז) ד
  ג בעומר"רבי שמעון בן יוחאי בל

היה , י והאלשיך"י והאר"שהיה בזמן הב" החרדים. "א
ואיש לא ידע מעוצם , ו"ק צפת ת"משמש בבית המדרש בעיה

' פעם א, גאונותו וקדושתו והחזיקוהו לאיש פשוט ותמים
י עם החברייא "והיו שמה האר, ג בעומר במירון"בהיותו בל

  . לכבוד ההילולאורקד עמהם זמן רב

זקן אחד שהיה שם לבוש בגדים לבנים בעל צורה ובעל . ב
והזקן הזה רקד לעצמו שם בשמחה , קומה משכמו ולמעלה

  .עצומה עם חברת לוית אנשי בריתו שלא הכירום

י ואחז ביד אותו "בתוך הריקודין והמחולות קפץ האר. ג
י ביד "ראחר כך אחז הא, הזקן הנזכר ורקדו שניהם יחדיו זמן רב

ואחר . בשמחה ובטוב לבב, כ הרבה"החרדים ורקד עמו ג
: י הקדוש לאמר"הרהיבו עוז בנפשם תלמידי האר, שיצאו משם

אל נא יחר בעיני אדוננו אם נשאל אותו בנוגע לכבודו הרם 
אין , כי מה שרקד עם הזקן, ובנוגע כבוד התורה בנגלה ובנסתר

אבל מה שרקד עם . ובודאי אדם גדול הוא, אנו מכירים אותו
. הגם שהוא ירא שמים) החרדים(ר אלעזר אזכרי "השמש הר

י שמע "האר. רבן של כל ישראל, אבל אין זה כבוד רבינו
י רקד "כ השיב להם אם התנא האלקי רשב"אח. דבריהם ושחק

? עמו ביחוד שאני הצעיר לא יהיה לי לכבוד לרקוד עמו
. דו ובעצמוי בכבו"התלמידים הבינו שהזקן הנזכר הוא רשב
שמחמת ) החרדים(ומאז נודע הדבר מי הוא המשמש הנזכר 
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שכל ימיו קיים מקרא מלא , צניעותו לא נודע צדקתו ומדריגתו
  ).ד יחזקאל החדש"תו(והצנע לכת עם אלקיך 

  י"לימוד הזוהר בהילולא דרשב) ה

אגרא דבי : כתב:] ברכות ו[ל "ס להאריז"בליקוטי הש. א
ל בו " זה סוד הילולא דצדיקיא שארזפירש שהנה, הילולי מילי

ביום פטירת הצדיק מן העולם אין העסק כי אם בתורה 
וזה סוד אגרא דבי הלולי . ובמעשים טובים אשר חידש הוא

  .ל"עכ, פירוש מילוליו ודבריו אשר חידש הוא, מילי

ק "רבי יוסי תמה מדוע מזניחים אפילו רגע מלימוד הזוה. ב
וסי תווהנא על חכימי דרא היך כה אמר תלמידו רבי י. ג"בל

שבקין אפילו רגעא חדא למיקם קמיה דרבי שמעון למלעי 
  .ש קאים בעלמא"באורייתא בעוד דר

  )א"ט ע"ב קמ"ק ח"זוה(

  לימוד תורת הנסתר במירון) ו

ל ושאר חכמי התורה עלו למירון "תלמידי גורי האריז. א
ף רבי שלמה שלימל מצר(ק "פעמים בשנה ללמוד שם ספרי זוה

  :)ו"לחכמה דפוס ויניציא דף מ

י לומדים הזוהר באימה וביראה "על קבר רשב. ...ב
כי כמה נסים אירעו שם וצריכים ללמוד הזוהר , ובדביקות גדולה

ואחר כך לשמוח הלב , באימה וביראה ובדביקות גדולה
כי לא באלה חפץ , ולא שום אבילות ועצבות, בשמחה רוחנית

, כ נודרים נדרים ונדבות"ואח, והוא בדוק ומנוסה, י"רשב
כי היום יום ראשון , ושוב אודיעכם. 'ומתפללים שם תפילה וכו
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א בנו ושם למדתי "י ור"ורשב' הייתי במערת הצדיקים וכו
  .הזוהר

  )ח" שפ-י "ה בא"מסעות השל(

  היא חיות התנא" שמעון"תיבת ) ז

תיבת שמעון הוא חיות , אמר רבי שמעון' כשלומד בגמ. א
ה הוא מחיה "ושם הוי,  שם כל אדם הוא החיות שלווכן, התנא

, הוא השכל שלו, והדין שאומר, ומקשר החיות עם המוחין
הוא מקשר , ונמצא שכשלומד בדחילו ורחימו, דהיינו המוחין

  .עצמו לרבי שמעון
  )בספרו לקוטי אמרים, המגיד ממעזריטש(

  אתדבקות רוחא ברוחא) ח

שום תנא וחכם בדורות האחרונים כשלומדים דברי . א
, שהדבר ההוא הוא חיות והמוחין שלו, מדברי הקדמונים

הלומד ומדבר דבריו מדבק ומכניס חיות ) מלומד(והאדם 
ולכך , ומוחין שלו לתוך הדיבורים נקרא אתדבקות רוחא ברוחא

.) יבמות צז(שלכך אמרו , מחיה אותו שמכניס החיות בהדברים
ה בחינת השתטחות שאפשר לומר כי ז, שפתותיו דובבות בקבר

כי דיבורי הצדיק שם הוא קבור וטמון החיות , על קברי הצדיקים
וזה הלומד בהכנסו עם החיות והמוחין שלו לתוך , כאמור, שלו

נקרא אתדבקות רוחא , החיות ומוחין של הצדיק שטמן בדבריו
כנודע זה מדברי הבעל שם , ברוחא ושפתותיו דובבות בקבר

ונקראת בחינה זו השתטחות על . טוב נשמתו בגנזי מרומים
ולכך , קברי הצדיקים שהן דבריהם שלומד ומזכיר היום הלומד

  .מחיה מוחין של אותו הצדיק
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  )מאור עינים ריש מסכת שבת(

, כשאומר דבר בשם אומרו שפתותיו דובבות בקבר. ב
והיינו שדרשו , כ נחשב להדור"וע, שמעורר חיות להצדיק

  .ז"דהוי כדר בעוה, אגורה באהלך עולמים
  )הפטרת פרשת תולדות, ישמח משה(

  י גורם נשיקין הדדין"לימוד אדם כשר תורת רשב) ט

אז התנא נושק אותו , כשאדם כשר לומד תורת התנא. א
ש "הוא נושק את התנא וגורם תענוג גדול להתנא כמו

ז נתדבק "ועי, נשיקה' י בחי"וזהו ע, שפתותיהם דובבות בקבר
  .'רוחם ברוחינו כו

  )ב"א סימן י"ן ח"ליקוטי מוהר(

). תהלים צב(בחצרות אלקינו יפריחו ' שתולים בבית ה. ב
ר 'מעון ב'ת ש"שהוא ר, י"ת שב"ר' בית ה'תולים ב'ת ש"ר
ש דאגרות הקדושה של " דמבקשים אנחנו מהבורא ית,וחאי'י

בחצרות , בעולם העליון' י וחבריו השתולים בבית ה"רשב
, שהם בחצרות אלקינו' לאותן העומדים מרחוק מבית ה, אלקינו

יזריחו ויופיעו , יפריחו, כן עומדים מנגד, כמו החצר לפני הבית
  .בתוכינו

  )דברי יחזקאל(

  סיום הזוהר) י

א נהג בכל שנה ושנה "ט זיע"ברוך נכד הבעש' הרבי ר. א
ואחר הסיום לקח , ק"ג בעומר לעשות סיום ספרי הזוה"ביום ל

ואחרי ריקודין , הספר הזוהר בידי קדשו ורקד כמה שעות
דקדושה משמחת היום ומשמחת התורה נשק בפי קדשו את 
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  ]יט[

" און דו קענסט מיך, איך קען דיך", ספר הזוהר ואמר בזה הלשון
  ).ואתה מכיר אותי,  מכיר אותךאני' פי(

  )טעמי המנהגים(

וגם הלא נודע , תהלתו מי יספר, הנה לספר שבחו. ב
ומפורסם לאלפי ישראל אשר הסתופפו בצלו גודל קדושתו 

בקי ' והי, מלא תורה וענוה וקדושה וטהרה' והי, ופרישותו
ק ותיקוני "וזוה, וספרי, ל ומכילתא ספרא"ס ומדרשי רז"בש

ונשמע מפי קדשו , ל עד להפליא"תבי האריזהזהר ובכל כ
וכן ספרי רבו , שהפרי עץ חיים למד ושנה מאה פעמים ואחד

ומסר נפשו על התורה , רגיל על לשונו' הי] רבינו צבי[הקדוש 
והתפלל בעד כלל ישראל והמשיך להם שפע פרנסה . והעבודה
ועד חצי שנותיו למד מתוך דוחק ועוני ונשמע מפי , והצלחה
לומד בעמידה ובחורף נתבקעו צפרני ידיו מן הקור ' היקדשו ש

  .ומזה תבין גודל קדושת עבודתו, בביתו' שהי
  )א מזידיטשויב"ק מוהרי"הרה', מערכת ח, עשר קדושות דף לז(

v v v  

  מפתח הענינים
  לגפרק ל

  גודל מעלת התפילה במירון

אפילו יחיד ובלי כוונה , התפילה על קברי צדיקים  .א
  ת כתפילת ציבורמתקבל, שלימה

  י מסייעת להבא ליטהר"זכות הרשב  .ב

v v v  
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  ]כ[

  ספר

  ראור הזוה
  לגפרק 

  גודל מעלת התפילה במירון

, אפילו יחיד ובלי כוונה שלימה, התפילה על קברי צדיקים) א
  מתקבלת כתפילת ציבור

וכמו כן , נתבאר שיש הכנה גדולה לשפע האלקי במקום. א
כן להיות תפלת ישראל המקום שהוא מוכן להתפלל בו כבר הו

ואפילו בלי כוונה , ולכן המתפלל בו אפילו יחיד, נשמעת בו
ש בכלב שהלך "וכמ, הוא קרוב להיות תפילתו נשמעת, שלימה

שהיה , מעצת המרגלים' להשתטח על קברי אבות שיצילהו ה
תפלתו באותו מקום המקודש מצד היות בו ' בטוח שישמע ה

ם היו כלים להשתמש בהם אבות הקדושים וגופתם בהיותם חיי
  .בדבר שבקדושה

  )ה"ה בספרו בית אלהים שער התפלה פ"ט זלה"מבי(

  י מסייעת להבא ליטהר"זכות הרשב) ב

ראוי לכל איש הירא וחרד אל לבו יום ההוא לשוב . א
ולא , בתשובה כי זכות רבי שמעון בר יוחאי מסייע להבא לטהר

  .'ק לטהר וכור בהבלי עולם אשר הוא לצדי"לבלות הזמן בעוה
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  ]כא[

  )ל"רבי יהונתן אייבשיץ זצוק(

  .ג בעומר מסוגל לרפואת הגוף והנפש"ל. ב
  )'אורה ושמחה דף כ(

v v v  

  מפתח הענינים
  לדפרק ל

  ג בעומר במירון"בל" חאלאקע"

  י במירון"ג בעומר על קבר רשב"בל" חאלאקע"  .א
  ג בעומר"טעם למה התינוקות מורים בקשת בל  .ב

v v v  
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  ]כב[

  ספר

  ראור הזוה
  לדפרק 

  ג בעומר במירון"בל" חאלאקע"

  ג בעומר"י בל"על קבר רשב" חאלאקע) "א

ש העיד לי שבשנה הראשונה קודם "ר יונתן שאגי"הה. א
שהוליך את בנו הקטן , ל"שהלכתי אני אצלו ללמוד עם מורי ז

" כמנהג הידוע"ושם גילחו את ראשו , שם עם כל אנשי ביתו
  .ועשה שם יום משתה ושמחה

  )ב, וונות פזשער הכ(

ואנכי איש , נובע מלשון המקרא" חאלאקע"שורש מלת . ב
  ).ב"י, ז"בראשית כ(חלק 

כנראה מנהג קדמוני , "מנהג ידוע"ו כותב שהוא "הרח. ג
ל בא ממצרים למירון לאשר "והנה האריז. עוד מהראשונים

  .ולקיים המנהג הידוע הזה ביום משתה ושמחה

יעלה , וא מצוהכשמגלח בנו לעשות לו פיאות שה. ד
  .למירון וישמח שם שמחה גדולה

  )משנת חסידים מסכת אייר(
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  ]כג[

  ג בעומר"טעם למה התינוקות מורים בקשת בל) ב

י לא "וכל יומא דרשב, י"בההוא יומא הוא הלולא דרשב. א
והנה ביום עלותו למרום עושין הסימן בקשת , נראתה הקשת

  .לרמוז על זה
  )ע"וב זימ מרימנ"ק מהרמ"בני יששכר בשם הרה(

v v v  

  מפתח הענינים
  להפרק ל

  רושמי העליה למירון

  רבינו עובדיה מברטנורא  .א
  אברהם גלאנטי' ר  .ב
  ג בעומר"ל עלה למירון ביום ל"האריז  .ג

v v v  
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  ]כד[

  ספר

  ראור הזוה
  להפרק 

  רושמי העליה למירון

בשעת פטירת הצדיק מתעוררים כל . רבינו עובדיה א) א
 שעסק בה וכל הייחודים מעשיו שעשה בעולם וכל התורה

והוא בסוד , כולם חוזרים ומתחדשים, שייחד בתורתו ובמעשיו
' בהילולא רבה דרבי שמעון תהא מתקן פתוריה שנאמר לר

, וכן איתא במדרש רות, כי בודאי הוא הילולא רבה, יצחק
יוסי בריה ובת תמן בבי קבריה ההוא ' חסדאי הלך ר' כשנפטר ר

ות כתות דמתכנפי והוו אמרין ניזיל שמע מגו חדוון דכת, ליליא
  . עד כאן המדרש, חסדאי' בחדוותא דהילולא דאורייתא דר

  מברטנורא

ג בעומר הוא "הראשון שכותב מהעליה למירון ביום ל. א
ט נדפס "במכתבו לאחיו בשנת רמ(רבינו עובדיה מברטנורא 

  ).בספר דרכי ציון

  אברהם גלאנטי' ר) ב

ה "י אשכנזי זלה"רושמעתי משמו של האלהי מהר. ב
וזה , שבכל אותה ההילולא אין מי שידרוש כי אם הנפטר ההוא
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  ]כה[

וזה לדעתי שרמזו . אומרו ניזיל לחדוותא דהילולא דאורייתא
כלומר שכר דבי , "אגרא דבי הילולא מילי", ל בדבריהם"ז

כל אותן מילין דעביד ועסק , הילולא בההוא עלמא הוא מילי
ש בשם המגיד מה "עוד מועיין שם . ל"עכ, בההוא עלמא

  .ה"י זלה"שאמר למרן הב
  )נחלתנו נהפכה לזרים) 'ב' איכה ה(פ "עה" קינת סתרים"א גלאנטי ב"ר(

  ג בעומר"ל עלה למירון ביום ל"האריז) ג

ג "ל שהלך לשם פעם אחת ביום ל"אני ראיתי למורי ז. א
לעומר הוא וכל אנשי ביתו וישב שם שלשה ימים ראשונים של 

וזו היתה פעם הראשונה ) ועוד: א קנה"ק ח"זוה (השבוע ההוא
ש העיד לי שבשנה "ר יונתן שאגי"והה. 'שבא ממצרים וכו

ל שהוליך "הראשונה קודם שהלכתי אני אצלו ללמוד עם מורי ז
, ושם גילחו את ראשו, את בנו הקטן שם עם כל אנשי ביתו

  .ועשה שם יום משתה ושמחה" כמנהג הידוע"
  )ב"ז ע" דף פו שער הכוונות"מהרח(

שנים שהיה שם עם אשתו ' ה זה ח"ראיתי למורי זלה. ב
גם הלך לשם לגלח בנו במשתה ושמחה , ימים ההם' וביתו הג

  .בימים ההם
  )ל"ע האריז"שו(

ל להקדוש המקובל רבי שבתי "ראה עוד בסידור האריז. ג
  .בסדר ספירת העומר, ע"מראשקוב זי

v v v  
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  ]כו[

  מפתח הענינים
  לופרק ל

  יצתו בעולם הבאלהיות במח

  י הפצת ספריו זוכה לישב במחיצתו בעולם הבא"ע  .א
  הספר של הצדיק הוא נשמת הצדיק  .ב

v v v  

  ספר

  ראור הזוה
  לופרק 

  להיות במחיצתו בעולם הבא

  י הפצת ספריו זוכה לישב במחיצתו בעולם הבא"ע) א

המדפיס ספרים מממונו להוציא לאור תורה זוכה ויושב . א
 שהרי על ידו יצא ,חכמים מחברי הספריםבמחיצת התלמידי 

ואילו היה גנוז , ותרבה הדעת בכל עת, החיבור לעולם
  .לא היו לומדים בו, למקצועות המשכן בירכתיים

שפתותיו ) ב"ו ע"דף צ(ל במסכת יבמות "והנה אמרו חז. ב
הגורם שיהיה החכם חי אחרי ולפי זה , כדאיתא שם'  וכודובבות
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  ]כז[

,  שהרי הוא גרם להחיותו,ב במחיצתוגם הוא זוכה ויוש, מותו
החכם בעצמו עם סיעת , ואין ספק כשהוא בא לעולם הבא

  .יוצאין לקראתו לקבל פניומרחמוהי 
  )ב"ג ע"א איסטרולסה בספרו בן אברהם פרשת וישלח דף כ"הגאון מהרח(

  הספר של הצדיק הוא נשמת הצדיק) ב

ח "צ מהרי"ונא לעיין בהסכמת הגה, עיין שם' בחלום וכו
  .אודות הוצאה לאור, "צדקה ומשפט"א לספר "זוננפלד זיע

  )אות ריז' ע ס"מ, "תורה וחיים"ל בספרו "ח פלאגי זצ"מהר(

א מביא שהציון להצדיק "ר מסאדיגורא זיע"גם האדמו
  .והספר של הצדיק הוא לנשמת הצדיק, הוא בשביל הגוף והנפש

  .ע. ב. ל. ו ש. ת
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