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  מצוה גדולה לזכות את הרבים
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   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 
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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 ִאיָיר[ – ּ

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

  אייר לחודש "יומיהזוהר "מפתח 
  3...................................] בשנה208יום [סדר הלימוד ליום א אייר 

  9....................................] בשנה209יום [סדר הלימוד ליום ב אייר 

  16..................................] בשנה210יום [סדר הלימוד ליום ג אייר 

  23..................................] בשנה211יום [סדר הלימוד ליום ד אייר 

  29.................................]בשנה 212יום [סדר הלימוד ליום ה אייר 

  36...................................] בשנה213יום [סדר הלימוד ליום ו אייר 

  42..................................] בשנה214יום [סדר הלימוד ליום ז אייר 

  49.................................] בשנה215יום [סדר הלימוד ליום ח אייר 

  56.................................] בשנה216יום [סדר הלימוד ליום ט אייר 

  63...................................] בשנה217יום [ייר סדר הלימוד ליום י א

  70................................] בשנה218יום [סדר הלימוד ליום יא אייר 

  77................................] בשנה219יום [סדר הלימוד ליום יב אייר 

  84.................................] בשנה220יום [סדר הלימוד ליום יג אייר 

  91................................] בשנה221יום [סדר הלימוד ליום יד אייר 

  97................................] בשנה222יום [ר הלימוד ליום טו אייר סד



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

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

  107..............................] בשנה223יום [סדר הלימוד ליום טז אייר 

  114...............................] בשנה224יום [סדר הלימוד ליום יז אייר 

  121..............................] בשנה225יום [סדר הלימוד ליום יח אייר 

  127..............................] בשנה226יום [סדר הלימוד ליום יט אייר 

  133................................] בשנה227יום [סדר הלימוד ליום כ אייר 

  140.............................] בשנה228יום [סדר הלימוד ליום כא אייר 

  147.............................] בשנה229יום  [סדר הלימוד ליום כב אייר

  154..............................] בשנה230יום [סדר הלימוד ליום כג אייר 

  160.............................] בשנה231יום [סדר הלימוד ליום כד אייר 

  167.............................] בשנה232יום [סדר הלימוד ליום כה אייר 

  174..............................] בשנה233יום [סדר הלימוד ליום כו אייר 

  180..............................] בשנה234יום [סדר הלימוד ליום כז אייר 

  186.............................] בשנה235יום [סדר הלימוד ליום כח אייר 

  193.............................] בשנה236יום [סדר הלימוד ליום כט אייר 

TvU 
  



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

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

  תפילה קודם לימוד הזוהר

 

 ] בשנה208יום [סדר הלימוד ליום א אייר 
ָּהָכא ִאיהו ְנקוָדה ֲחָדא גֹו, ּ ְּדַקְייָמא ְלגֹו ּבְ ל ִאיּנון רוִחין ַאֲחָרִנין ּוֵמָהָכ, ּ ּא ַנְפֵקי ּכָ ּ

ָעְלָמא ָטאן ּבְ ַהאי ָעְלָמא, ְּדׁשָ ְלִטין ּבְ ָכל ִאיּנון ִמִלין ְועֹוָבִדין, ְוׁשַ ּּבְ ְּדִאְתְמָסרו , ּ ּ
ָמאָלא ִסְטָרא ִדׂשְ ל ִאיּנון ִזיִקין ְנִציִצין. ּּבְ ּוֵמָהָכא ַנְפֵקי ּכָ ר, ּ ְּדִמְתַדֲעֵכי ְלַאְלּתָ י ַלֲהֵט, ּ

ּוִמְתַדֲעֵכי ּוֵמִאֵלין ָנְפִקין רוִחין ַאֲחָרִנין. ּ ָעְלָמא, ּּ ְטָיין ּבְ ֵפי ְלִאיּנון ְדַנְפקו , ְּדׁשַ ּתְ ּתַ ּוִמׁשְ ּ ּ ּ
א הֹוָמא ַרּבָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ְּוִאיהו ַהאי ֵהיָכָלא. ִמּגֹו ּתְ הֹום )תהלים לו(ּכְ ָפֶטיך ּתְ ָ ִמׁשְ ּ

ה ְּוִאיּנון רוִחין ְד. ַרּבָ ּ ָעְלִמיןּ ְּוִאְתָחזון ְוָלא ִאְתָחזון ִאְתָחזון , ָּלא ִאְתְמָסרו ְלִמְגָלם ּבְ ּ ּ
ַמר ָמה ְדִאּתְ   .ּּכְ

ָעְלָמא ְטָיין ּבְ ּוְלָבַתר ִאיּנון רוִחין ְדׁשַ ּ ּ א, ּ ין ִלְבֵני ָנׁשָ ִגין . ְּוִאֵלין ַקְייֵמי ְלֶמְרָחׁש ִנּסִ ּבְ
ִטּנוָפא ִד ְּדִאֵלין ָלא ַקְייִמין ּבְ ּ ַאֲחָרִניןּּ ך ּכְ ל ּכַ ְּוַחד רוָחא ְמָמָנא ָעַלְייהו. ְְמָסֲאָבא ּכָ ּ ,

ְּדִאיהו ִאְתְנַסר ֵמִאיּנון ִסְטִרין ִדְמָסֲאבו ַיִתיר, א''ְוִאְקֵרי ְנִסיָר ּ ּ ּ ּ ְוִאֵלין )א''ה ע''ויקרא כ(, ּ
ֲאֵויָרא ְּוַאְבִאיׁשו ְלִסְטָרא ִדְלהֹון, ַּפְרֵחי ּבַ ִגין ְלֶמְעַבד ִנ, ּ ִסְטָרא ּבְ ין ְלִאיּנון ִדי ּבְ ּּסִ ּ

ה ִּדְקדוּשָׁ ּ.  



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

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

ּוֵמרוָחא ָדא ְדִאְתְנַסר ּ ּ ָמה ִסְטִרין ַאֲחָרִנין, א''ְּדִאְקֵרי ְנִסיָר, ּ יה ַנְפֵקי ּכַ , ִּמּנֵ
ְייהו ן ְלִזּנַ ָעְלָמא, ִּמְתָפְרׁשָ ִליָחאן ּבְ ְּוֻכְלהו ַקְייָמאן ׁשְ ּ ְדָקא ֲחֵזי ֵליה, ּ ל ַחד ּכַ ַעד , ּּכָ

ִדיר. ִּאְתְמנון ְלַתָתא ַמְלִכין ְוַסְרִכיןְּד ְּוֵלית לֹון ִקיוָמא ּתָ ִאיּנון ַאֲחָרִנין ִדְלֵעיָלא, ּ ּּכְ ּ ּ.  
ֵהיָכָלא ָדא ִאְתַדְבקוָתא ִדְסָטר ִמְסֲאָבא ּּבְ ּ יאוְבִתין ִמְסֲאִבין, ּ ּוְמָסֲאֵבי , ְּוָכל ּתִ

ָכל ִר. ְלָעְלָמא ין ְלַאָפָקא ּבְ אַּהאי ִאיהו ַזּמִ ֲעָתא ֶאּשָׁ ְּוֵלית ַמאן ְדָקִאים , ְגָעא ְוׁשַ
א. ָּקֵמיה יָפא ְלַתּתָ ּקִ א ְדרוָחא ּתַ ֵּמָהָכא ָנִפיק ֶאּשָׁ ָיה ַחָייֵבי ָעְלָמא, ּ ְּלִאְתְדָנא ּבְ ּ ּ .

ּוֵמָהָכא ָנְפָקא רוָחא ְמָלֲהָטא א, ּ א ְוַתְלּגָ ְּדִאיהו ֶאּשָׁ ָמה ְדַאּתְ ָא. ְּדִאְקֵרי ַצְלמֹון, ּ ֵמר ּּכְ
ַצְלמֹון)תהלים סח( ֵלג ּבְ ׁשְ   . ּתַ

ֵהיָכָלא ָדא ָעה ִפְתִחין, ּּבְ ַּקְייָמאן ַאְרּבָ ע ִסְטִרין ְלַבר, ּ ן ְלַאְרּבַ ְּדִמְתָפְרׁשָ ְּוִאֵלין . ּ
ה ִסְטָרא ִדְקדוּשָׁ ַּאֲחִדין ְוָלא ַאֲחִדין ּבְ ִאיּנון ִפְתִחין , ָלא ִאְתֲאָחד. ּ ֶּאָלא ְדִאְתָחֵזי ּבְ ּ ּ ּ

ָכל ִפְתָחא וִפְתָחא, ּא ְדָנִהירְנהֹוָר ָקן ּבְ ְּוִאיהו ֲאָתר ְדִמְתּתְ ּ ַאר , ּּ ְּלִאיּנון ֲחִסיֵדי ִדׁשְ ּ
ין ָרֵאל, ַעּמִ ִּאיּנון ְדָלא ַאְבִאיׁשו לֹון ְלִיׂשְ ּ ְקׁשֹוט, ּ הֹון ּבִ ָדלו ִעּמְ ּתָ ְּוִאׁשְ ִּאֵלין ַקְייֵמי . ּ

ִאֵלין ִפְתִחין ּּבְ ן, ּ ּמָ   .)א מהאי סטרא ונייחי מהאי סטרא''נ(. ְוַנְייֵחי ּתַ
ֶאְמָצִעיָתא ִפְתָחא ְדַהאי ֵהיָכָלא ּבְ ַהאי ֵהיָכָלא, ְלַבר, ּּבְ ית ִפְתִחין ְדִמְתַאֲחֵדי ּבְ ּׁשִ ּ ,

יה ְּוֻכְלהו ַאֲחִדין ּבֵ ּ ִוין ְפִתיָחן. ּ ָּהָכא ִאית ּכַ א, ּ ְּוִאיּנון דוְכִתין , ְּלִסְטָרא ִדְנהֹוָרא ַקִדיׁשָ ּ ּ
ְק יןִמְתּתָ ַאר ַעּמִ ָרֵאל, ִני ְלַמְלֵכי ׁשְ ִּאיּנון ְדָלא ָעאקו לֹון ְלִיׂשְ ּ ִדיר, ּ ְּוַאִגינו ָעַלְייהו ּתָ ּ .

ָרֵאל ִגיֵניהֹון ְדִיׂשְ ִּאֵלין ִאית לֹון ְיָקר ּבְ ַההוא ֲאֵפָלה ְדִאיּנון ַיְתִבין, ּ ְּוִאְתֲהנו ּבְ ּ ּ ִמּגֹו , ּ
ְטָרא ִדְקדוּשָׁ ְּנהֹוָרא ְדָנִהיר ִמּסִ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. הּ ָלם )ישעיה יד(, ּּכְ ל ַמְלֵכי גֹוִים ּכֻ ּ ּכָ

ְכבו ְבָכבֹוד   .ּׁשָ
ָרֵאל ְּוִאי ָעְבדו ָעאקו ְלִיׂשְ ּאֹו ְדִחיקו לֹון, ּ הו. ּ ָמה ִאיּנון ְדַאְחִדין ּבְ ּּכַ ּ ּ ְּוַדְייִנין ְלהו , ּ

יֹוָמא ַלת ִזְמִנין ּבְ א ּתְ ה ִדיִנין ְמׁשַ, ְלַתּתָ ּמָ ְּנָיין ִאֵלין ֵמִאֵליןִּמּכַ ְּלִאיּנון ַמְלִכין ְדָעאקו , ּ ּ ּ
ה ִדיִנין, ְּלהו ַכּמָ ַההוא ָעְלָמא ּבְ ְּדִאְתָדנו ּבְ ּ ּ ּ ְּוָכל יֹוָמא ְויֹוָמא ָסֲהִדין ַסֲהדוָתא ָעַלְייהו . ּ ּ

ָרֵאל ְּוַעל ְמֵהיְמנוָתא ִדְלהֹון, ְּדִיׂשְ ן, ּ ּמָ א ְוִאְתָדנו ּתַ י ְלַתּתָ ְּוַנְחּתֵ ָרֵאל . ּ ִאין ִאיּנון ִיׂשְ ַּזּכָ
ָעְלָמא ֵדין ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ּּבְ ּ.  

  ב''ח ע''דף רס
ַבע ֵהיָכִלין ְטָרא ְדָנָחׁש, ָּמדֹוֵרי ְדִסְטָרא ִמְסֲאָבא, ַעד ָהָכא ׁשֶ ָאה חוָלֵקיה . ִּמּסִ ַּזּכָ ּ

יה ִזיב ִמּנֵ ּתְ ַּמאן ְדִאׁשְ ּוִמְלִחיׁשוֵתיה, ּ ּ יך, ּּ ְְדָלא ִיְתְנׁשִ יהּ יה ַאְרָסא, ּ ִמּנִ , ְּוָלא ָיִטיל ּבֵ
יה ְּדֵימות ּבֵ ּ יה) ב''ח ע''דף רס(. ּּ ָרא ִמיּנֵ ּמְ ל ִסְטִרין ִאית ְלִאְסּתַ א, ִּמּכָ ּתָ ֵּמֵעיָלא וִמּתַ ַמאן . ּ

א ִזיב ֵמֵריׁשָ ּתְ ִזיב ִמַזְנָבא, ְּדִיׁשְ ּתְ א. ָּלא ִיׁשְ ד ָאִכיף ֵריׁשָ   .ילָמֵחי ְוָקִט, ָזִקיף ַזְנָבא, ּכַ
ל ָדא ֹלא ָלַחׁש)קהלת י(, ְּוִעם ּכָ ָחׁש ּבְ ֹוך ַהּנָ ָמה ְדָתֵניָנן. ְ ִאם ִיּשׁ ָּנִטיל ְרׁשו , ּּכְ
ְמָתא ָרא. ְוַאִפיק ִנׁשְ ּמְ ר ָנׁש ְלִאְסּתַ ך ִאְצְטִריך ֵליה ְלּבַ ִגין ּכָ ּּבְ ְ א , ְ ְּדָלא ְיחוב ָקֵמי קוְדׁשָ ּ ּ



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

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

ִריך הוא ּּבְ ִגין ְדָלא ַיְלִחיׁשו, ְ ּּבְ ְ ֵליה ְלַההוא ִחְוָיא ְדִיְנׁשֹוך ְוִיְקֹטלּ ּ ּ א זכאין אינון ''ס(. ּ

צדיקייא דידעין ארחין קדישין למיהך בהו דלא למיהך בתר ההוא חוייא בישא סטרא אחרא 
 )מסאבא ומתפרשי מניה ולא אתפתו אבתריה זכאין אינון בעלמא דין זכאין אינון בעלמא דאתי

. ְוָלא חֹוֶמר, ָּעָפר ִאיהו. לִהים ֶאת ָהָאָדם ָעָפר ִמן ָהֲאָדָמהֱא' ּ ַוִייֶצר ְיָי)בראשית ב(
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ְּוֵיתוב ְלַעְפָרא, ָּעָפר ִאיהו ה ְוֶאל ָעָפר )בראשית ג(, ּכְ י ָעָפר ַאּתָ  ּכִ

ׁשוב ך , ּ ְלָבַתר ְדָחָטא)'א לבתר דחטא אתעביד מזונא לנחש ובגין כך וכו''נ(. ּּתָ ְוְבִגין ּכָ ּ
ָנָחׁש יה ּבְ ִתיב ּבֵ ל ְיֵמי ַחֶייך, ּּכְ ְָוָעָפר ּתֹאַכל ּכָ ָּעָפר ָדא הוא ָאָדם. ּ י ָעָפר , ּ יב ּכִ ִּדְכּתִ

ה ְוגֹו ִתיב ָעָפר. 'ַאּתָ ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ ִתיב ֲאָדָמה, ּ  )ישעיה סה(ּוְכִתיב , ְוָלא חֹוֶמר, ְוָלא ּכְ
  .ְוָנָחׁש ָעָפר ַלְחמֹו

ַּעד ְדִיְתַער קוְדׁשָ ִריך הואּ ּא ּבְ ִּויָבַער ְלַההוא רוָחא ִמְסֲאָבא ֵמָעְלָמא, ְ , ִּדְכִתיב, ּ
ֶות ָלֶנַצח ְוגֹו)ישעיה כה( ַלע ַהּמָ ָעְלָמא, ְּוָיִקים ְלַההוא ָעָפר', ּ ּבִ , ְּוִיְתַער ֵליה ְלֵמְחֵדי ּבְ

נו ׁשֹוְכֵני ָעָפר ְוגֹו)ישעיה כו(ִּדְכִתיב  ּ ָהִקיצו ְוַרּנְ ּ'.  
ִתיב  ָחׁש ָהָיה ָערום)בראשית ג(ּכְ ֲּאָבל ִסְטָרא ְדָרִכיב ָעֵליה. ְוָהא אֹוִקיְמָנא, ּ ְוַהּנָ ּ ,

ְלָטָאה ָּיִהיב ֵליה ֵחיָלא ְלׁשַ י, ּ ְּוָדא הוא ָרָזא ִדְדכוָרא. ּוְלַאְסָטָאה, ּוְלִמְפּתֵ ּ ְּדָהא , ּ
א ִליט ַעל נוְקּבָ ְּדכוָרא ׁשַ ּ ה ֵחיָלא, ּּ א . ְּוָיִהיב ּבָ ְמׁשָ ֲחָדאׁשִ ין ּכַ ׁשִ ּמְ ְוָלא , ְוִסיֲהָרא ְמׁשַ

ין ְלָעְלִמין ֲחָדא, ִּמְתָפְרׁשִ ין ּכַ ׁשִ ּמְ ך ַוֲאֵפיָלה ְמׁשַ ך. ְֹחׁשֶ ְִאיהו ֹחׁשֶ ָמה . ְוִאיִהי ֲאֵפיָלה, ּ ּכְ
ך ֲאֵפָלה)שמות י(ְדַאּתְ ָאֵמר  ך ַוֲעָרֶפל. ְ ַוְיִהי ֹחׁשֶ ך. ְֹחׁשֶ ִגין ְדִאית ֹחׁשֶ ְּבְ   .ְךְוִאית ֹחׁשֶ, ּ

ָנן ֶחְלֵמיה, ּתְ ָמל ּבְ ַּמאן ְדָחָמא ּגָ ָזַרת ָעֵליה, ּ ה, ִּמיָתה ִאְתּגְ ִזיב ִמיּנָ ּתְ ִגין . ְּוִאׁשְ ּבְ
ְּדִאיהו ִסְטָרא ִמְסֲאָבא ר)בראשית ו(ְּוַהאי ִאיהו , ּ ׂשָ ל ּבָ   . ֵקץ ּכָ

ְמעֹון י ׁשִ י ֶאְלָעָזר ָקֵמיה ְדִרּבִ ּיֹוָמא ַחד ֲהָוה ָיִתיב ִרּבִ י ֶאְלָעָזרָאַמ, ּ ַהאי ֵקץ , ר ִרּבִ
ָחא י ַמְדּבְ ּבֵ ָרֵאל ְמָקְרִבין ַעל ּגַ ִנין ַדֲהוֹו ִיׂשְ ר ִאְתֲהֵני ֵמִאיּנון ָקְרּבְ ׂשָ ל ּבָ ּּכָ . אֹו ָלא, ּ

ֲחָדא, ָּאַמר ֵליה ְפֵקי ּכַ ּּכָֹלא ֲהוֹו ִמְסּתַ א, ּ ְּלֵעיָלא וְלַתּתָ ּ.  
ָרֵא, ְוָתא ֲחֵזי ֲהֵני ְוֵליָוֵאי ְוִיׂשְ ִּאיּנון ִאְקרון ָאָדם, לּכַ ִחּבוָרא ְדִאיּנון ְרעוִתין , ּ ּּבְ ּ ּ ּ

ין ַווְייהו, ַּקִדיׁשִ ְּדַסְלָקא ִמּגַ א, ְּוַההוא ִאְמָרא. ּּ ְבׂשָ ֵהָמה, אֹו ּכִ ַהאי , ּאֹו ַההוא ּבְ
ָחא, ְּדָקְרִבין ל ֲחָטִאין, ְִאְצְטִריך ַעד ָלא ִאְתְקִריב ַעל ַמְדּבְ א ָעָלה ּכָ ָכל ְו, ְלָפְרׁשָ

ין ְדֲעַבד, חֹוִבין יׁשִ ְּוָכל ִהְרהוִרין ּבִ ֹכָלא, ּוְכֵדין ַהִהיא. ּ ֵהָמה ּבְ גֹו ִאיּנון , ִּאְתְקֵרי ּבְ ּּבְ
ין ְוִהְרהוִרין ֲּחָטִאין וִביׁשִ ּ.  

ָנא ַדֲעָזאֵזל ַגְווָנא ְדָקְרּבְ ּּכְ יב, ּ ֵני)ויקרא טז(, ִּדְכּתִ ל ֲעֹונֹות ּבְ  ּ ְוִהְתַוָדה ָעָליו ֶאת ּכָ
ָרֵאל ְוגֹו ָחא. ָהִכי ָנֵמי ָהָכא', ִיׂשְ י ַמְדּבְ ּבֵ ֵרין, ְּוַכד ַסְלָקא ַעל ּגַ ָּמטו ָלה ַעל ַחד ּתְ ּ .
ך ְוְבִגין ּכָ ָּדא ַסְלָקא ְלַאְתֵריה, ּ ְּוָדא ַסְלָקא ְלַאְתִריה, ּּ ּ ָדא )א''ט ע''רל, ב''ד ע''רמ(, ּ



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

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

ָרָזא ְדָאָדם ָרָזא ִדְבֵהָמה, ּּבְ יַע )תהלים לו(ָּמה ְדַאּתְ ָאֵמר ּכְ, ְּוָדא ּבְ ּ ָאָדם וְבֵהָמה ּתֹוׁשִ
  .'ְיָי

ַאר ְמָנחֹות א, ֲחִביִתין ְוָכל ׁשְ ָעָרא רוָחא ְדקוְדׁשָ ְּלִאּתְ ּ ְרעוָתא ְדַכֲהָנא, ּ ּּבִ יָרָתא , ּ ְוׁשִ
ָרֵאל, ְּדֵליָוֵאי ּוְצלֹוָתא ְדִיׂשְ ָנָנא. ּ ּוְבַההוא ּתְ ְמָנא ְוִקְמָחא ְדָסִלי, ּ ִמְתַרָוון , קְּוׁשַ

ַאר ָמאֵרי ְדִדיִנין ל ׁשְ ְפֵקי ּכָ ּוִמְסּתַ ְמַסר לֹון, ּּ ַההוא ִדיָנא ְדִאּתְ ְלָטָאה ּבְ ְּדָלא ַיְכֵלי ְלׁשַ ּ ּ ּּ ,
ִזְמָנא ֲחָדא א ֲחֵזי. ְּוֹכָלא ּבְ ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא, ּתָ ּּכָֹלא ִאְתָעִביד ּבְ ּ ְפָקא ָדא , ּ ְּלִאְסּתַ ּ

ָדא ְל, ּבְ ּוְלִאְסּתַ ְָקא ְלֵעיָלא ַמאן ְדִאְצְטִריךּ ּ   )א''ו ע''רכ(. ַעד ֵאין סֹוף, ּ
ְמעֹון י ׁשִ ְצלֹוִתין ְלֵעיָלא, ָאַמר ִרּבִ ְּדַכד ְרעוָתא ִעָלָאה, ֲּאֵריִמית ְיַדי ּבִ ּ ְּלֵעיָלא , ּ

ַּקְייָמא ַעל ַההוא ְרעוָתא ְדָלא ִאְתְייַדיע, ְּלֵעיָלא ּ ּ א ֵריׁשָ, ְּוָלא ִאְתַפס ְלָעְלִמין, ּ
יר ְלֵעיָלא ְּדָסִתים ַיּתִ א ַאִפיק ַמה ְדַאִפיק, ּ ְּוַההוא ֵריׁשָ ּּ , ְּוָנִהיר ַמה ְדָנִהיר. ְוָלא ְיִדיַע, ּ

ימו ְסּתִ ּּכָֹלא ּבִ ּ.  
ָבה ִעָלָאה ְּרעו ְדַמֲחׁשָ ּ ְּלִמְרַדף ֲאַבְתֵריה, ּ יה, ּ ּוְלִאְתַנֲהָרא ִמּנֵ ַּחד ְפִריסו ִאְתְפַרס, ּ ּּ ,

ּוִמּגֹו ַההוא  ָבה ִעָלָאהּ ְרִדיפו ְדַהִהיא ַמֲחׁשָ ְּפִריָסא ּבִ ּ ּ ּ ַּעד ַההוא ְפִריָסא , ָמֵטי ְוָלא ָמֵטי, ּ ּ
ָבה ִעָלָאה. ָּנִהיר ַמה ְדָנִהיר ּוְכֵדין ַההוא ַמֲחׁשָ ּ ְנִהירו ָסִתים ְדָלא ְיִדיַע, ּ ָּנִהיר ּבִ ְוַהאי . ּ
ָבה ָלא ָיַדע   .ַמֲחׁשָ

  א''ט ע''דף רס
ַטׁש ַה ֵדין ּבָ ָבה ְדָלא ִאְתְייַדעּכְ ּאי ְנִהירו ְדַמֲחׁשָ ּ ְנִהירו , ּ א)א דפרסא''נ(ּּבִ , ּ ִדְפִרׁשָ

ה ְּדַקְייָמא ְדָנִהיר ִמּמָ ְלָיא, ְוָלא ִאְתְייַדע, ְּדָלא ְיִדיַע) א''ט ע''דף רס(, ּּ . ְּוָלא ִאְתּגַ
ָבה ְדָלא ִאְתְייַדע)א האי''נ(, ּוְכֵדין ּ ָדא ְנִהירו ְדַמֲחׁשָ ּ ּ ְנִהירו ִדְפִריָסאּבָ, ּ ַּטׁש ּבִ ְוָנֲהִרין , ּ
ֲחָדא   .ּכַ

ָעה ֵהיָכִלין ׁשְ ְּוָלאו ִאיּנון רוִחין, ְּוֵהיָכִלין ָלאו ִאיּנון ְנהֹוִרין, ְּוִאְתָעִבידו ּתִ ְוָלאו , ּ
ָמִתין הו, ִּאיּנון ִנׁשְ ְּוָלא ִאית ַמאן ְדַקְייָמא ּבְ ע ְנהֹוִרין. ּּ ׁשַ ְּרעוָתא ְדָכל ּתֵ ְלהו ַקְייֵמ, ּ ּי ּכֻ ּ

ָבה ַמֲחׁשָ ָנא, ּבְ ּבָ חוׁשְ ְייהו ּבְ ְּדִאיִהי ַחד ִמּנַ ּ ְלהו ְלִמְרַדף ֲאַבְתַרְייהו, ּ ּּכֻ ּ ּ ֲעָתא ְדַקְייֵמי . ּ ׁשַ ּּבְ
ָבה ַמֲחׁשָ ָקן ְוָלא ִאְתְייִדיעו, ּבְ ְּוָלא ִמְתַדּבְ ְרעוָתא, ְּוִאֵלין ָלא ַקְייֵמי. ּ ְוָלאו , ָּלאו ּבִ

ָבה ִעָל ַמֲחׁשָ ְפִסין, ָאהּּבְ ה ְוָלא ּתַ ְפִסין ּבָ ל ָרִזין ִדְמֵהיְמנוָתא. ּּתַ ִאֵלין ַקְייִמין ּכָ ּּבְ ּ ְוָכל , ּ
א, ִּאיּנון ְנהֹוִרין ָבה ִעָלָאה וְלַתּתָ ֵּמָרָזא ְדַמֲחׁשָ ְלהו ִאְקרון ֵאין סֹוף, ּּ ּּכֻ ּ ַּעד ָהָכא ָמטון . ּ

ָבה, ָּכא ְרעוָתאְּוָלא ִאְתְייִדיעו ָלאו ָה, ְּוָלא ָמטון, ְנהֹוִרין   .ְוָלא ַמֲחׁשָ
ָבה ד ָנִהיר ַמֲחׁשָ אן ְדָנִהיר, ּכַ יָנה, ְּוָלא ִאְתְיַדע ִמּמַ ים ּגֹו ּבִ ׁש ְוַאְסּתִ ֵדין ִאְתְלּבַ , ּכְ

ָדא, ְּוָנִהיר ַמאן ְדָנִהיר ֲחָדא, ְּוָאִעיל ָדא ּבְ ְלהו ּכַ ִלילו ּכֻ ַּעד ְדִאְתּכְ ּ ָנא . ּּ ּוְבָרָזא ְדָקְרּבְ ּ
ד ָס ָדא, ִליקּכַ ר ָדא ּבְ ּּכָֹלא ִאְתָקּשַׁ ָדא, ּ ְסִליקו, ְּוָנִהיר ָדא ּבְ ְלהו ּבִ ֵדין ַקְייֵמי ּכֻ ּּכְ ּ ּ ,

ֵאין סֹוף ָבה ִאְתֲעָטר ּבְ ּוַמֲחׁשָ ָבה ִעָלָאה. ּ יה ַמֲחׁשָ ַּההוא ְנִהירו ְדָנִהיר ִמּנֵ ּ ּ ּ א דלא ידע ''נ(, ּ



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

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

יה , ִאְקֵרי ֵאין סֹוף, )איהי בה כלל ְּדִמּנֵ ַכח ְוַקְייָמא ְוָנִהיר ְלַמאן )א ומניה''נ(ּ ּתְ ּ ִאׁשְ
ְּוַעל ָדא ּכָֹלא ָקִאים, ְּדָנִהיר ָעְלָמא ֵדין. ּ ָאה חוָלֵקיהֹון ְדַצִדיַקָייא ּבְ ַּזּכָ ּ ּ ּוְבָעְלָמא , ּּ
  .ְּדָאֵתי

א ֲחֵזי ר, ַהאי ִסְטָרא ַאֲחָרא, ּתָ ׂשָ ל ּבָ וָרא ִאׁשְ, ְּדִאְקֵרי ֵקץ ּכָ ָמה ְדִקּשׁ ּּכְ ַכח ּ ּתְ
ִחדו ְּלֵעיָלא ּבְ א, ּ ֶחְדָווָתא, ּאוף ָהִכי ָנֵמי ְלַתּתָ ְפָקא ּכָֹלא ְלֵעיָלא , ּבְ ּוְרעוָתא ְלִאְסּתַ ּ ּ ּ ּ

א ָרֵאל, ְוַתּתָ ְּוִאיָמא ַקְייָמא ָעַלְייהו ְדִיׂשְ ּ ְדָקא ֵיאֹות, ּ   .ּכְ
א ֲחֵזי ָכל ֵריׁש ַיְרָחא ְוַיְרָחא, ּתָ ד ִסיֲהָרא ִאְתַחְדּשָׁ, ּבְ ל , אּּכַ ָּיֲהִבין ֵליה ְלַהאי ֵקץ ּכָ

ר ׂשָ ִנין, ּבָ יר ַעל ָקְרּבְ יה, ּחוָלָקא ֲחָדא ַיּתִ ָקא ּבֵ חוָלֵקיה, ְּלִאְתַעּסְ ׁש ּבְ ּמַ ּתָ ְּוִאׁשְ ִויֵהא , ּ
ְלחֹוַדְייהו ָרֵאל ּבִ ִּסְטָרא ְדִיׂשְ ַמְלֵכיהֹון, ּ ִגין ְדִיְתַאֲחדון ּבְ ּּבְ ּ.  

ִעיר ִגין, ְּוָדא ִאיהו ׂשָ וּבְ ּ ְדִאיהו חוָלָקא ְדֵעׂשָ ּ ּ ִעיר, ּ יה ׂשָ יב ּבֵ ִּדְכּתִ  ֵהן )בראשית כז(. ּ
ִעיר ו ָאִחי ִאיׁש ׂשָ חוָלֵקיה. ֵעׂשָ ׁש ּבְ ּמַ ּתָ ְּוַעל ָדא ִאיהו ִאׁשְ ּ ּ י , ּ ׁשֵ ּמְ ּתַ ָרֵאל ִאיּנון ִמׁשְ ְּוִיׂשְ

חוָלֵקיהֹון ִתיב. ּּבְ ך ּכְ ִגין ּכָ ַח)תהלים קלה(, ְּבְ י ַיֲעֹקב ּבָ ָרֵאל ִלְסֻגָלתֹו ּכִ ּר לֹו ָיה ִיׂשְ ּ.  
א ֲחֵזי ר, ְוּתָ ׂשָ ל ּבָ ִדיר, ַהאי ֵקץ ּכָ ָרא ּתָ ִבׂשְ ל ְרעוֵתיה ָלאו ִאיהו ֶאָלא ּבְ ּּכָ ּ ּ ּוְבִגין . ּ

ך יה, ְּכָ ִדיר ְלַגּבֵ ָרא ּתָ ּקוָנא ְדִבׂשְ ּּתִ ּ ר, ּ ׂשָ ל ּבָ ִליט. ְּוַעל ָדא ִאְקֵרי ֵקץ ּכָ ְּוַכד ִאיהו ׁשַ ּ ,
ִלי ְמָתא, ּט ַעל ּגוָפאּׁשַ ְמָתא ַסְלָקא ְלַאְתָרה, ְוָלאו ַעל ִנׁשְ ִּנׁשְ ָרא ִאְתְייִהיב , ּ ּוִבׂשְ

ָנא, ְּלֲאָתר ָדא ַגְווָנא ְדָקְרּבְ ִּדְרעוָתא ַסְלָקא ַלֲאָתר ַחד, ּּכְ ּ ָרא ְלֲאָתר ַחד, ּ   .ּוִבׂשְ
ָאה ר ָנׁש ְדִאיהו ַזּכָ ּוּבַ ּ ׁש ְלַכָפ, ּ ָנא ַמּמָ ִּאיהו ָקְרּבְ ָאה, ָראּ ְּוַאֲחָרא ְדָלאו ִאיהו ַזּכָ ּ ,

ִגין ְדֵביה מוָמא. ָלא ּּבְ ּ יב , ּ י לא ְלָרצֹון ִיְהֶיה ָלֶכם)ויקרא כב(ִּדְכּתִ ְּוַעל ָדא ַצִדיָקא .  ּכִ ּ
ָעְלָמא ָפָרה ִאיהו ּבְ ּּכַ ׁש, ּ ָנא ַמּמָ ָעְלָמא ֵדין. ְוָקְרּבְ ִאין ִאיּנון ַצִדיַקָייא ּבְ ַּזּכָ ּ ָמא ּוְבָעְל, ּּ

  .ְּדָאֵתי
ָנא, ַוְיַכס ֶהָעָנן ֶאת ֹאֶהל מֹוֵעד ּכְ ד ָחָפא ֲעָנָנא ַית ַמׁשְ א , ְּדָהא ּכַ ִכיְנּתָ ָראת ׁשְ ׁשָ

ַאְרָעא ר רוָחא ִמְסֲאָבא, ּבְ ר ֵמָעְלָמא, ְּוִאְתֲעּבָ ׂשָ ל ּבָ ְּדִאיהו ֵקץ ּכָ ָלק ְוָעאל , ּ ְּוִאְסּתַ
א א ִדְתהֹוָמא ַרּבָ נוְקּבָ ּּבְ ָרא ַעל ָעְלָמאְּורוָחא , ּ א ׁשָ יב ַוְיַכס ֶהָעָנן ֶאת , ַּקִדיׁשָ ִּדְכּתִ

  .ֹאֶהל מֹוֵעד
ַכן ָעָליו ֶהָעָנן י ׁשָ ה ָלֹבא ֶאל ֹאֶהל מֹוֵעד ּכִ ִגין ְדרוָחא , ּוְכִתיב ְוֹלא ָיכֹול ֹמׁשֶ ּּבְ ּ

ָרא ַעל ָעְלָמא א ׁשָ ָלק, ַּקִדיׁשָ ְּורוָחא ִמְסֲאָבא ִאְסּתַ יכו, ּ ר ְדַאְמׁשִ ּּבַ ּ ֵליה ִאיּנון ַחָייַבָיא ּ ּ ּ ּ
ִמְלַקְדִמין ַעל ָעְלָמא ּּכְ יכו ֵליה ַעל ָעְלָמא, ּ ְּדִאי ִאיּנון ָלא ַאְמׁשִ ּ ּ ַכח, ּ ּתְ . ָלא ִאׁשְ

ּוְלִזְמָנא ְדָאֵתי ָרא ֵליה ֵמָעְלָמא, ּ ִריך הוא ְלַאְעּבְ א ּבְ ין קוְדׁשָ ַּזּמִ ּ יב, ְּ  )ישעיה כה(, ִּדְכּתִ
ֶות ָלֶנ ַלע ַהּמָ ל ' ַּצח וָמָחה ְיָיּּבִ ל ָפִנים ְוֶחְרַפת ַעּמֹו ָיִסיר ֵמַעל ּכָ ֱּאלִהים ִדְמָעה ֵמַעל ּכָ ּ ּ

י ְיָי ר' ָהָאֶרץ ּכִ ּ ְוֶאת רוַח ַהטוְמָאה ַאֲעִביר ִמן ָהָאֶרץ)זכריה יג(ּוְכִתיב . ִּדּבֵ ּ ּ.  
רוך ְיָי ָּבָ  .ָאֵמןְלעֹוָלם ָאֵמן ְו' ְִיְמלֹוך ְיָי. ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן' ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]8דף [ -ּ

   ספר ויקרא-הזוהר הקדוש 
  פרשת ויקרא

  א''ע'  בדף
י ֶאְלָעָזר ָפַתח) א''ע' דף ב( ַאל ְלך אֹות ֵמִעם ְיָי)ישעיה ז(, ִּרּבִ ָאָלה ' ָ ׁשְ ֱָאֹלֶהיך ַהֲעֵמק ׁשְ

ַה ְלָמְעָלה ְתָרִאין. ּאֹו ַהְגּבֵ ָדִרין ַקְדָמִאין ְוָדִרין ּבַ ְלָנא ּבְ ּכַ ין ָדִר, ִאְסּתַ ין ַקְדָמִאין ַּמה ּבֵ
ְתָרִאין ָחְכְמָתא ִעָלָאה. ְלָדִרין ּבַ ִלין ּבְ ּכְ ָּדִרין ַקְדָמִאין ֲהוֹו ַיְדִעין וִמְסּתַ ּ ְוַיְדִעין ְלָצְרָפא , ּ

ִסיַני ה ּבְ ַּאְתָוון ְדִאְתְיִהיבו ֵליה ְלֹמׁשֶ ּ ָרֵאל, ּ ִיׂשְ ַּוֲאִפילו ַחָייִבין ִדְבהֹון ּבְ ּּ ֲהוֹו ַיְדִעין ּגֹו , ּ
ִאין, ְּוַיְדִעין ּגֹו ַאְתָוון ִעָלִאין. ּון ָחְכְמָתא ִעָלָאהַאְתָו ּתָ ָחְכְמָתא ְלַאְנָהָגא , ְוגֹו ַאְתָוון ּתַ

ַהאי ָעְלָמא   .עֹוָבִדין ּבְ
ה ְמַסר ֵליה ְלֹמׁשֶ ִגין ְדָכל ָאת ְוָאת ְדִאּתְ ּּבְ ּ ְייהו , ּ ֲּהוֹו ִמְתַעְטִרין ְוַסְלִקין ַעל ֵריׁשַ ּּ

ְּדֵחיָוון ִעָל יןּ הו. ִּאין ַקִדיׁשִ ְּוֻכְלהו ֵחיָוון ֲהוֹו ִמְתַעְטֵרי ּבְ ּ ּ א , ּוַפְרִחין ּגֹו ֲאִויָרא, ּ ְּדַנְחּתָ
ָּדִקיק ְדָלא ְיִדיַע, ִּמּגֹו ֲאִויָרא ִעָלָאה ּ.  

ין ַאְתָוון ַרְבְרִבין ְוַאְתָוון ְדִקיִקין ּוַסְלִקין ְוַנְחּתִ ין ִמּגֹו ֵה. ּ יָכָלא ַאְתָוון ַרְבְרִבין ַנְחּתִ
ִּעָלָאה ְטִמיָרא ְדֹכָלא ָאה, ּּ ּתָ ין ִמּגֹו ֵהיָכָלא ָאֳחָרא ּתַ ּוִאֵלין , ְּוַאְתָוון ְדִקיִקין ֲהוֹו ַנְחּתִ

ִסיַני ה ּבְ ּוִאֵלין ִאְתְמָסרו ֵליה ְלֹמׁשֶ ּ ּ.  
ָכל ָאת ְוָאת ְטִמירו ּבְ ָראן ּבִ ְּוִחּבוָרא ְדַאְתָוון ְדִאיּנון ִמְתַחּבְ ּ ּ ּ גֹון א, ּ ,  ָאת ְיִחיָדא,ּכְ

ֵרין ָאֳחָרִנין לף ְטִמירו ּתְ ה ּבִ ָראן ִעּמָ ִּמְתַחּבְ ִסיַני. ּ ה ּבְ ְלהו ִאְתְמָסרו ֵליה ְלֹמׁשֶ ְּוֵכן ּכֻ ּ ּ ּ ,
ְּוֻכְלהו ְטִמיִרין ּגֹו ַחְבַרָייא ּ ִאין ִאיּנון, ּ   .ַּזּכָ

ַאל ְלך אֹות ׁש, ָׁשְ ָרָזא ְד. אֹות ַמּמָ ְּדֻכְלהו ֲהוֹו ַנְטִלין ּבְ ּ ִתיב. ַאְתָווןּּ ָרָחב ַמה ּכְ , ְוֵכן ּבְ
ם ִלי אֹות ֱאֶמת)יהושע ב( ָאר . ְּדָדא ִאְקֵרי אֹות ֱאֶמת', ָּדא ָאת ו, ּ וְנַתּתֶ יָמא ׁשְ ְוִאי ּתֵ

ֶּאָלא אֹות ָדא אֹות ֱאֶמת ִאְקֵרי, ִאין. ַּאְתָוון ָלאו ִאיּנון ֱאֶמת ּ.  
ָאָלה ְתָרָאה ְדִב' ָּדא אֹות ה, ַהֲעֵמק ׁשְ אּּבַ ָמא ַקִדיׁשָ ַה ְלָמְעָלה. ּׁשְ ָּדא ָאת , ּאֹו ַהְגּבֵ

א''יֹו ָמא ַקִדיׁשָ א ְדִבׁשְ ּד ֵריׁשָ יב. ּ ְּוָדא ִאיהו ָרָזא ִדְכּתִ ַאל ְלך אֹות ֵמִעם ְיָי, ּ ' ָׁשְ
א, ֱָאלֶהיך ָמא ַקִדיׁשָ יב ֵמִעם ְיָי, ּאֹות ִמּשְׁ ַמע ִדְכּתִ א ', ַּמׁשְ ָמא ְדקוְדׁשָ ְּדָדא ִאיהו ׁשְ ּ ּ

ִריך הוא ּּבְ ָּאת ַחד ְדֵביה, ְ ָנא ָקִאים ַעל ָדא, ּ ּכְ ּוַמׁשְ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמ, ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]9דף [ -י ּ

 ] בשנה209יום [סדר הלימוד ליום ב אייר 
  ב''ע'  בדף

א ֲחִזי ָרא ֲעלֹוי, ּתָ ָנא ְוׁשָ ּכְ ד ָסִליק ֲעָנָנא ַעל ַמׁשְ ל ִאיּנון ְרִתיִכין, ּכַ ' דף ב(ְוָכל , ּּכָ

ָנא ִד) ב''ע ּכְ ִּאיּנון ָמאֵני ַמׁשְ ְלהו ֲהוֹו ּגֹו ֲעָנָנא, ְלֵעילּ ּּכֻ ִתיב. ּ  ְוֹלא ָיכֹול )שמות מ(, ַמה ּכְ
ַכן ָעָליו ֶהָעָנן י ׁשָ ה ָלֹבא ֶאל ֹאֶהל מֹוֵעד ּכִ תֹוך ֶהָעָנן, ּוְכִתיב. ֹמׁשֶ ה ּבְ ְוָיֹבא ֹמׁשֶ ּ ,

ה )שמות כד( ִעים ָלְיָלה ִאי ֹמׁשֶ ִעים יֹום ְוַאְרּבָ ָהר ַאְרּבָ ה ּבָ ָלא ֲהָוה ָיִכיל  ַוְיִהי ֹמׁשֶ
ָנא ּכְ ִעין יֹוִמין, ְלַאֲעָלא ְלַמׁשְ ל ִאיּנון ַאְרּבְ טוָרא ּכָ ֲּאַמאי ֲהָוה ָיִתיב ּבְ ּ.  

בגין לקבלא אורייתא זמנא אחרא דהא תרין לוחין אתברו בקדמיתא והשתא הוה בטורא ' א אינו וכו''ס(ֶּאָלא 

וכתיב ולא יכול משה לבא אל . 'ם משה את המשכן וכוויק) שמות לט(אמר רבי יוסי אי הכי והא כתיב . כמלקדמין

משמע דמשה בטורא הוה בההוא . 'וכתיב ויקרא אל משה וגו. 'וכתיב ויהי משה בהר ארבעים יום וגו. אהל מועד

אמר ליה בההוא . ואהל מועד לא הוה בטורא דסיני דהא בינייהו דישראל הוה. וכתיב מאהל מועד. זמנא דקרא ליה

ועננא אחרא עלאה הוה מתקן משכנא ותקין פתורי מכל . יומין הוה משה בטורא' ומ. ארבעין יומיןזמנא אשתלימו 

ֵרי ֲעָנִני ֲהוֹו)אינון רוחין קדישין לאתתקנא אתר דהא יה )א ענן דנהיר וענן דחשיך''ס(,  ּתְ ּ ַחד ְדָעאל ּבֵ ּ
ה ָנא. ֹמׁשֶ ּכְ אִרי ַעל ַמׁשְ א ֲחִזי. ְּוַחד ְדׁשָ ִתיב, ּתָ ָמֵלא ֶאת ' ּ וְכבֹוד ְיָי)שמות מ( ַמה ּכְ

ן ּכָ ׁשְ ִתיב, ַהּמִ א, ֶּאָלא ָמֵלא, ִּמָלא ָלא ּכְ ִלים ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ְּדֲהָוה ׁשְ ָנא , ּ ּכְ ִעם ַמׁשְ
א א. ִּדְלַתּתָ ִכיְנּתָ ַנת ׁשְ ּקְ א ְוִאְתּתַ ּקוָנא ְטִמיָרא ְדָנַחת ְלַתּתָ ּּתִ ּ.  

ְרָיין ִאְתּגְ ע ִסְטִרין ְדַמׁשִ ָמָרה. ִּניזוַּאְרּבַ ּקוָנא ַקְדָמָאה ְדַחד ִמׁשְ ּּתִ ' ֵּמִאיּנון ד, ּ
ְרָיין נו, ַמׁשִ ּקָ ּּכָֹלא ַעד ְדִאְתּתַ ּ א ִלְסַטר ְיִמיָנא ַצְדִקיֵא. ּ ַרב , ַרב ְמָמָנא, ל''ֵריׁשָ
יְרָיין חֹות ׁשוְלָטָנא ְדִמיָכֵא, ַמׁשִ ְּדִאיהו ּתְ ּ ּ ל, ל''ּ ָנן ּכָ ּקְ יה ֲהוֹו ִמְתּתַ ְרָיין ְּוִעּמֵ ּ ִאיּנון ַמׁשִ

חֹות ְיֵדיה   .ּּתְ
ַלת ע ּתְ ַקם ַעל ַאְרּבַ א, וַחד ְמָמָנא ִאּתְ ע ְלַתּתָ ְרָיין , ַאְרּבַ ִגין ְדָכל ִאיּנון ַמׁשִ ּּבְ ּ

א, ִּעָלִאין ין ְלַתּתָ ד ַנְחּתִ ָמא ִדְלהֹון, ּכַ ְנָיין ׁשְ ָמָהן ָאֳחָרִנין, ְּמׁשַ ׁשְ ד ִאיּנון ִעָלִאין , ּבִ ּּכַ ּ
ין ְלָעְלִמיןָלא ִמ ּנִ ּתַ ָאת ַחד ָנִציץ . ּל ָקִאים ָעַלְייהו ְלגֹו''ְּוַהאי ְמָמָנא ִעָלָאה ַצְדִקיֵא. ׁשְ

ְייהו ד ַהאי ָאת ָנִציץ, ְזֵעיָרא' ְוִאיִהי א, ַּעל ֵריׁשַ ְלהו ַנְטִלין ְלַההוא ֲאַתר ְדָנִציץ , ּכַ ּּכֻ ּ ּ ּ
  .ַּהאי ְנִציצו

ְייהו ְרָיין,  ְמָמָנאל ַרב''ָרִזיֵא, ְּלגֹו ִמּנַ חֹות ׁשוְלָטנוָתא , ַרב ַמׁשִ ְּדַקְייָמא ְלגֹו ּתְ ּ ּּ
ְרָיין ִדְתחֹות ְיֵדיה. ל''ְּדִמיָכֵא ל ִאיּנון ַמׁשִ יה ּכָ ְּוִעּמֵ ּ ּ ְּוַחד ְמָמָנא ָקִאים ָעַלְייהו . ּ
ַתְרָעא ְּדִאְתְקֵרי רוִמיֵא, ּבְ ַלת ד, ב ְמָמָנן''ְּוַסֲחִרין ֵליה י. ל''ּ ַלת ּתְ ל ''ְוָרִזיֵא. ִזְמִנין' ּתְ

ְלהו ַּרב ְמָמָנא ַקְייָמא ַעל ּכֻ ּ ֵמיה, ּ ִני ׁשְ ּתָ ְּדָלא ִאׁשְ ְייהו ְדָכל . ּ ָּאת ַחד ָנִציץ ַעל ֵריׁשַ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]10דף [ -ּ

ְרָיין ד ַהאי ָנִציץ. 'ְוִאיִהי ָאת ר, ִּאיּנון ַמׁשִ ְלהו ְלַההוא ִסְטָרא ְדַההוא , ּכַ ַּנְטִלין ּכֻ ּ ּ ּ ּ
ֶלה ָרִזין וִסיָמִניך ַּהאי ָאת ַקָי, ְּנִציצו א ִדְמּגַ ְיָמא ַעל עֹוְנׁשָ ּ   . ֵריׁש ְוָקלֹון)משלי יג(ּ

ְייהו ְרָייאן, ל ַרב ְמָמָנא''יֹוִפיֵא, ְּלגֹו ִמּנַ חֹות ׁשוְלָטנוָתא ְדִמיָכֵא, ַרב ַמׁשִ ּּתְ ּ , ל''ּ
ְרָיין ִדְתחֹות ְיֵדיה ל ִאיּנון ַמׁשִ ָנן ּכָ ּקְ יה ֲהוֹו ִמְתּתַ ְּוִעּמֵ ּ ּ ָנאְו. ּ ּבָ ֻחׁשְ ְלָיין ָהָכא ּבְ , ָּלא ִאְתּגַ
ִלימו ָהָכא ַעד ְדָאתו ְלֵבית עֹוָלִמים ּתְ ִגין ְדָלא ִאׁשְ ּּבְ ּ ּ ְלהו. ּ ִלימו ּכֻ ּתְ ְּדַתָמן ִאׁשְ ּ שמות (, ּּ

ִלימו)א''א ע''מ ׁשְ ְרָיין ּבִ ּ ְוַאְסגו ַמׁשִ ּוַמה ְדַאָמָרן ָהָכא. ּ ְרָיין ִדְתחֹות , ּ ל ִאיּנון ַמׁשִ ּּכָ , ְּיֵדיהּ
יה ְוַחד ְמָמָנא ַקְייָמא ָעַלְייהו ֲעָתא ְלַאֲעָלא ִעּמֵ ַההוא ׁשַ ְּדִאְתְמָסרו ּבְ ּ ּ ּ ל ''ְוָחָכִמיֵא, ּּ

ֵמיה ַלת''ְוי, ּׁשְ ַלת ּתְ ָמה ְדַאָמָרן, ּב ְמָמָנן ָסֲחִרין ֵליה ְלָכל ִעיָבר ּתְ ל ַרב ''ְויֹוִפיֵא. ּּכְ
ְלהו ְּמָמָנא ַקְייָמא ַעל ּכֻ ּ ֵמיהְּדָל, ּ י ׁשְ ּנֵ ּתַ   .ּא ִאׁשְ

ְרָיין ְייהו ְדָכל ִאֵלין ַמׁשִ ָּאת ַחד ָנִציץ ַעל ֵריׁשַ ּ ד ָנִציץ ָדא. 'ְוִאיִהי ָאת ק, ּ , ּּכַ
ְלהו ְלַההוא ִסְטָרא ְדַההוא ְנִציצו ַּנְטִלין ּכֻ ּ ּ ּ ּ ֲאִויָרא' ַהאי ָאת ק. ּ ְלָייא ּבַ ְּוַאְכְפָיא , ּתַ

יֹוָמא ַלת ִזְמִנין ּבְ אְּוַסְל. ּתְ ֵרין ַאְתָוון ִאֵלין קר, ָקא ְוַנְחּתָ ִּאיּנון ַאְתָוון ְדַקְייִמין , ּּתְ ּ
ֶאְמָצִעיָתא ְּוַחד ְדַחְפָיא ַעל י', ַּחד ְדָחֵפי ְלָאת א, ּבְ   .ְּדִאיִהי ְלָבַתר', ּ

  א''ע'  גדף
ְייהו ְרָיין, ל ַרב ְמָמָנא''ְּקדוִמיֵא, ְּלגֹו ִמּנַ חֹות ׁשוְלָטנו, ַרב ַמׁשִ ּּתְ , ל''ָּתא ְדִמיָכֵאּ

ְרָיין ִדְתחֹות ְיֵדיה ל ִאיּנון ַמׁשִ ְקָנן ּכָ יה ֲהוֹו ִמְתּתַ ִּעּמֵ ּ ּ ְּוַחד ְמָמָנא ַקְייָמא ָעַלְייהו . ּ ּ
ַתְרָעא ַלת ְלָכל ְסָטר, ּב ְמָמָנן ָסֲחִרין ֵליה''וי. ל''ְּדִאְתְקֵרי ֲאִריֵא, ּבְ ַלת ּתְ ְוַהאי . ּתְ

ֵמיה ְלָעְלִמין, ָּמא ָעַלְייהוּל ַקְיי''ְּמָמָנא ְקדוִמיֵא י ׁשְ ּנֵ ּתַ ְּדָלא ִאׁשְ ַּחד ָאת ַקָייָמא ָנִציץ . ּ
ְייהו ד ַהאי ָנִציץ) א''ע' דף ג(', ְּוהוא ָאת י, ַּעל ֵריׁשַ ְלהו ְלַההוא ְנִציצו , ּכַ ַּנְטִלין ּכֻ ּ ּ ּ

ְּדַקאְמָרן ַחְפָיא ַעל ַהאי ָאת י' אֹות ק. ְּדָנִציץ   .'אַּחְפָיא ַעל ' ר', ּ
ֲאַתר ְדִאְקֵרי ֹקֶדׁש, ְלגֹו ְלגֹו ְטִמירו וִבְגִניזו, ּּבַ ָּנִציץ ַחד ָאת ּבִ ּ ְוַהאי . 'ְוִאיִהי ָאת ו, ּ

ְלהו ַאְתָוון' ָאת ו ְנִציצו ַעל ּכֻ ָּנִציץ ּבִ יַנְייהו ְדִאֵלין ַאְתָוון. ּּ ְּוָקָלא ָנִפיק ִמּבֵ ּ ֵדין , ּ ּכְ
ַטׁש ְנִציצו ְדָאת ו ּּבָ ְּוָנַפק ַההוא ְנִציצו ִמּגֹו ֲאַתר ', ּ ְדָאת יִּלְנִציצו', ּ  )א דאקרי קדש''ס(ּ

ְּדֹקֶדׁש וָבַטׁש ְלגֹו ְנִציצו ְדָאת י ּ ּ ּ'.  
ּוְכֵדין ְנִציצו ְדָאת י ּ ַטׁש ְלגֹו ְנִציצו ְדָאת ק', ּ ּּבָ ּ ְוָנְפָקא ְנִציצו ְדָאת )וקלא הוא נפיק(' ּ ּ

ּוָבַטׁש ְלגֹו ְנִציצו ְדָאת ר', ק ּ ְלהוְו', ּ ַּנְפֵקי ִנצֹוִצין ּכֻ ִרין ְלגֹו ְנִציצו ְדָאת א, ּ ּוִמְתַחּבְ ּ ּ ,'
ְּדַקְייָמא ֲחָדא, ְוָקָלא ֲהָוא ָנִפיק. ּ ָכל ִאיּנון ְנִציִצין ְדַאְתָוון ּכַ ּוָבַטׁש ּבְ ּ ְּנִציצו ְדָאת ו, ּ ּ '

י ְּנִציצו ְדי', ּבְ ק' ּ ְּנִציצו ְדק', ּבְ ר' ּ ְּנִציצו ְדר', ּבְ א' ּ ִליִפין ִדְנִציִצין.'ּבְ ָרן ּגְ ּ וִמְתַחּבְ ּ ,
ִניצֹוֵציהֹון. ְוַנְפֵקי ְלָבַתר ִרין ּבְ ּוָבַתר ְדִמְתַחּבְ יֵניהֹון, ּ ָרָזא , ָנִפיק ָקָלא ִמּבֵ ָרן ּבְ ּוִמְתַחּבְ

ה ָּדא ַוִיְקָרא ֶאל ֹמׁשֶ ל ִאיּנון יֹוִמין ְדָלא ָעאל. ּ ל ּכָ ּכַ ה ֲהוה ִמְסּתָ ּוֹמׁשֶ ּ ּ.  



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

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

קוְלפֹוי, ֲּהָדרו ַאְתָווןְלָבַתר ִאְת ִלין ּבְ ְלּגְ ַּוֲהוו ִמְתּגַ ֵצרוִפין ְדַאְתָוון ְדִאְתְמָסרו , ּ ּּבְ ּ ּ ּ
א ְדֵעֶדן ִגְנּתָ גֹו ְטִמיָרא. ְּלָאָדם ּבְ ', ְוָנַפק ו, ַּלֲאַתר ְדִאְקֵרי ֹקֶדׁש, ָאת א ְלַאֲעָלא ּבְ

א ְלָאת א ְּוָיִהיב דוְכּתָ ר א', ּ ין ק' ְוי, ַּבְתֵריה קרְּד', ְלגֹו ו' ְוִאְתַחּבָ ' ְור' ָעאל ּבֵ
ַכח ִקיר ּתְ ִמְלַקְדִמין. ְוִאׁשְ ִליפו ְוִאְתְנִציצו ּכְ ְּוִאְתּגְ ּ יַנְייהו, ּּ ָרן , ְּוָקָלא ָנַפק ִמּבֵ ּוִמְתַחּבְ
ְרָיין, ְּנִציִצין ְדַאְתָוון ל ִאיּנון ַמׁשִ י ּכָ ְלָיין ְלַגּבֵ ְּטִלין ִאיּנון ַּדֲהוֹו ַנ, ְּוָנִפיק ְלַבר ְוִאְתּגַ

ָרן ְנִציִצין ְדַאְתוון. ַאְתָוון יַנְייהו, ְּוַכד ִמְתַחּבְ ַטׁש ּבֵ ִגלוַפְייהו ְלָכל , ָּקָלא ּבָ ִּאְתָחזון ּבְ ּ ּּ
ין ִאיּנון ְרִתיִכין . ִּאיּנון ְרִתיִכין אֹוִקיר יַנְייהו ְוָקֵרי ּבֵ ְּוָקָלא ַאְהָדר ִמּבֵ ּ  אֹוִקיר )ישעיה יג(ּ

ֶתם אֹוִפירֱּאנֹוׁש ִמָפז   . ְוָאָדם ִמּכֶ
ל ָדא ה ְדָחֵמי ּכָ ָאה חוָלֵקיה ְדֹמׁשֶ ּזּכָ ּ ּ ּ ה, ּ ֲּאָבל ֵצרוָפא ָדא ָלא ִאְתֲחֵמי ְלֵעינֹוי ְדֹמׁשֶ ּ ּ ,
ֶּאָלא ֵצרוָפא ַקְדָמָאה ְדִאיהו ַוִיְקָרא ּ ּ ּ ה, ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַוִיְקָרא , ָּדא ֲהָוה ָחֵמי ֹמׁשֶ ּ

ה ְלָיין ֵליהְּוֵצרוָפ. ֶאל ֹמׁשֶ ּא ָדא ָאֳחָרא ָלא ּגַ ר ָנׁש ָלא מֹוִדִעין . ּ ָבָחא ְדּבַ ִגין ִדׁשְ ּּבְ ּ
יה ֶכם)במדבר יב(, ְוִסיָמִניך. ְּלַקּמֵ ּתְ ָלׁשְ או ׁשְ ּוְכִתיב ַוִיְקָרא ַאֲהֹרן וִמְרָים, ּ ּצְ ּוְכִתיב ֶפה , ּּ ּ

ר ּבֹו ה, ֶּאל ֶפה ֲאַדּבֵ ּוְכִתיב ֹלא ֵכן ַעְבִדי ֹמׁשֶ ר ָנׁש ּבְ, ּ ָבֵחיה ְדּבַ ִּגין ְדָלא מֹוִדִעין ׁשְ ּ ּ
יה   .ְּלַקּמֵ

ַגְווָנא ָדא, ַּסְלִקין ַאְתָוון ְרָיין ּכְ ָכל ִאיּנון ַמׁשִ ְּוִאְתַהְדרו ּבְ ּ ּ ֵצרוָפא ָדא אֹוִקיר, ּ ּּבְ ּ .
כו ַאְתָו. 'ּאֹוִקיר ֱאנֹוׁש ִמָפז ְוגֹו, ְוָקָלא ָנַפק ְוַאְכִריז ְוָאַמר ַּוֲהוו , וןְּלָבַתר ִאְתְמׁשָ

ְייהו ְדָכל ִאיּנון ְרִתיִכין ְּנִציִצין ַעל ֵריׁשַ ּ ְייהו, ּ ָקנו ְלדוְכּתַ ָככו ַעד ְדִאְתּתְ ּתְ ְּוִאׁשְ ּ ּ ּ ּ.  
ָמאָלא ִחְזִקיֵא א ִלְסַטר ׂשְ ְרָיין ְלָכל ִאיּנון ְדַקְייֵמי , ל ַרב ְמָמָנא''ֵריׁשָ ַּרב ַמׁשִ ּ

ָנא ּכְ חֹות ׁשוְל, ְּלַתְרָעא ְדַמׁשְ ָּטנוָתא ְדַגְבִריֵאּּתְ ְרָעא. ל''ּ ַההוא ּתַ ָנן ּבְ ּקְ יה ִמְתּתַ ְּוִעּמֵ ל , ּ ּכָ
ְרָיין ִדְתחֹות ְיֵדיה ִּאיּנון ַמׁשִ ּ ְרָעא ְלַבר. ּ ַקם ַעל ּתַ ֵמיה''ְוַגְזִריֵא, ְוַחד ְמָמָנא ִאּתָ . ּל ׁשְ

יה י ַלת ְלָכל ְסָטר''ְּוִעּמֵ ַלת ּתְ ּב ְמָמָנן ְדָסֲחִרין ֵליה ּתְ   .ִסְטִרין' ְלד, ּ
יַדְייהו א ְדִמְתַהְפָכא ּבִ ָנא ְדָלֲהָטא ְדַחְרּבָ ּנָ ְּוִאֵלין ׁשִ ּ ּ ּּ ָקִאים , ל''ְוַהאי ְמָמָנא ִחְזִקיֵא. ּ

ָּעַלְייהו ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא ְלגֹו ּ ְייהו. ּ ְּדָהא ָלא . 'ְוִאיִהי ָאת א, ָּאת ַחד ָנִציץ ַעל ֵריׁשַ
ְייֵלי , ַּקְייֵמי ִאֵלין ָרָזא ְדא, )א נטלי''ס(ְוָלא ׁשַ ֶּאָלא ּבְ .  ְיִמיָנא)א''ט ע''שמות קנ(ְּדִאיִהי ', ּ

יִמיָנא ָמאָלא ָלא ָנִטיל ֶאָלא ּבִ ִגין ִדׂשְ ּּבְ ָמאָלא. ּ ִדיר ִלׂשְ ָאת ' ְּדא, ְיִמיָנא ָנִטיל ּתָ
ֵדין ַנְטִלין ְלַההוא ֲאַתר ְדָנִציץ ַההוא ְנִציצו. ָנִציץ ְוָנִפיק ִמן ְיִמיָנא ּּכְ ּ ּ ּ.  
ְרָיין''ְּלגֹו ִמֵניה ַרֲהִטיֵא ְלָטנוָתא ְדַגְבִריֵא, ל ַרב ַמׁשִ חֹות ׁשָ ְּדַקְייָמא ְלגֹו ּתְ ּ . ל''ּּ

חֹות ְיֵדיה ְרָיין ּתְ ל ִאיּנון ַמּשִׁ יה ּכָ ְּוִעּמֵ ּ ַתְרָעא. ּ ְּדִאְתְקֵרי , ְּוַחד ְמָמָנא ָקִאים ָעַלְייהו ּבְ
יֵא ַלת ד, ָמָנןב ְמ''ְּוַסֲחִרין ֵליה י, ל''ַקְדׁשִ ַלת ּתְ ל ''ְּוַההוא ְמָמָנא ַרֲהִטיֵא. ִזְמִנין' ּתְ

ְלהו ַּקְייָמא ַעל ּכֻ ּ ֵמיה, ּ י ׁשְ ּנִ ּתַ ְּדָלא ִאׁשְ ְייהו ְדָכל ִאֵלין . ּ ָּאת ַחד ָנִציץ ַעל ֵריׁשַ ּ ּ
ְרָיין ְּוָאת ָדא ִאיהו ז, ַמׁשִ ָא', ּ ָנא ּבְ ּכְ ּקוָנא ְדַמׁשְ ְּוִאיהו ִאְתַחָלף ּגֹו ּתִ ּ ַּהאי ִאְתַחָלף . ת לּּ



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

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

ָרָזא  ּ ְדִיַזל ַמִים ִמָדְלָיו)במדבר כד(ּבְ ִגלוֵפי ַאְתָוון)ב''ע' דף ג(ְּוִאְתַחָלף . ּּ ּ ּבְ ְּוִאְקֵרי ִחלוָפא , ּ ּ
ְרָיין. 'ל ְייהו ְדָכל ִאֵלין ַמׁשִ ד ַהאי ָנִציץ ַעל ֵריׁשַ ּּכַ ּ ְלהו ַנְטִלין ְלַההוא ִסְטָרא , ּ ֵדין ּכֻ ּּכְ ּ ּ

ְּדַההו   .ּא ְנִציצוּ
ְרָיין, ל ַרב ְמָמָנא''ַקְפִציֵא, ְּלגֹו ִמן ָדא ְלָטִניה ְדַגְבִריֵאל, ַרב ַמׁשִ חֹות ׁשָ ּּתְ יה , ּ ְּוִעּמֵ

ְרָיין ִדְתחֹות ְיֵדיה ל ִאיּנון ַמׁשִ ְקָנן ּכָ ֲּהוֹו ְמְתּתַ ּ ֲעָתא, ּ ַהִהיא ׁשַ ִּאיּנון ְדִאְתְמָסרו ֵליה ּבְ ּ ּ ּ ,
ֵמיה''ַּלְייהו ֲעָזֵאְוַחד ְמָמָנא ָקִאים ָע ַלת , ּב ְמָמָנן ָסֲחִרין ֵליה ְלָכל ִעיָבר''וי. ּל ׁשְ ּתְ

ָמה ְדאֹוִקיְמָנא ַלת ּכְ ְלהו''ְוַקְפִציֵא, ּּתְ ּל ַרב ְמָמָנא ַקְייָמא ַעל ּכֻ ּ ָאת ַחד ָנִציץ ַעל . ּ
ְרָיין ְייהו ְדָכל ִאֵלין ַמׁשִ ֵּריׁשַ ּ ְּוֻכְלהו ַנְטֵלי', ְוִאיִהי ָאת ד, ּ ּ ְלַההוא ְנִציצו ְדַההוא ָאתּ ּ ּ ּ .
ְלָייא ּגֹו ֲאִויָרא ֵרין ַאְתָוון ָאֳחָרִנין, ַהאי ָאת ּתַ   .ַעל ּתְ

ְמִעיֵא ָמָהן' ַּהאי ִאְתַחָלף ְלד, ל ַרב ְמָמָנא''ְּלגֹו ִמן ָדא ׁשַ ִגין ְדָלא ַקְייָמא , ׁשְ ּּבְ ּ
ַגְלפֹוי ָמאָלאְוִזְמִנין ִלְסַט, ִזְמִנין ִלְסַטר ְיִמיָנא. ּבְ יה י, ר ׂשְ ּב ְמָמָנן ְדָסֲחִרין ֵליה ''ְּוִעּמֵ ּ

ַלת ַלת ּתְ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ְלָכל ִעיָבר ּתְ יֵא, ּּכְ , ב''ּל ַרב ְמָמָנא ַעל ִאֵלין י''ְוַרְגׁשִ
חֹוֵתיה ְדַההוא ְמָמָנא ָאֳחָרא ּּתְ ּ ְייהו ְלֵעיָלא. ּ ְּוָאת ַחד ָנִציץ ַעל ֵריׁשַ ְּוָאת ָדא ִאיִהי , ּ

ָאר ַאְתָוון', ת הָא ל ׁשְ ֲאִויָרא ַעל ּכָ ְלָיא ּבַ ַההוא ָאת ד, ְוָדא ּתַ ִּאֵלין ' ד. ְּדַקאְמָרן' ּּבְ
ָאר ָאֳחָרִנין ל ׁשְ ֵרין ְסִליקו ְלֵעיל ַעל ּכָ ְּוֻכְלהו ַנְטִלין ְלַההוא ְנִציצו ְדַתְלָיא ֵמַההוא , ּּתְ ּ ּ ּ ּ ּ

  .ָאת
ֲאַתר ְדִאְקֵרי ֹקֶדׁש, ְלגֹו ְלגֹו ָּנִציץ ָאת ַחד ּגֹו ְטִמירו ְדֹקֶדׁש, ּּבַ ְוִאיִהי ָאת ם , ּ

ְלהו ַאְתָוון. ְסִתיָמא ְנִציצו ַעל ּכֻ ַּהאי ָנִציץ ּבִ יַנְייהו ְדִאֵלין , ּּ ְּוָקָלא הוא ָנִפיק ִמּבֵ ּ ּ ּ
ַטׁש ְנִציצו ְדַהאי ָאת. ַאְתָוון ֵדין ּבָ ּּכְ ֵרין ַאְתָוון ָאֳחָרִנין ְנִציִצין ְד, ּ ַתְלָיין ְּוָנִטיל ּתְ

ֲאִויָרא ַאר ֵאל' ה' ְּוִאיּנון ד, ּבַ ּתְ ִאֵלין ָאֳחָרִנין ִדְסָטר ְיִמיָנא, ְוִאׁשְ ָרן ּבְ ְּוִאְתַחּבְ ּוָבְטׁשו , ּ ּ
ִאֵלין ִּאֵלין ּבְ ְלהו, ּ ְּוַנְטֵלי ּכֻ ִמְלַקְדִמין ְוַנְפֵקי ְלַבר, ּ ְּוִאְתַהְדָרן ַקְדָמֵאי ּכְ ּוְכֵדין ִאְקרון , ּּ ּ

הַּוִיְקָרא  ר ְיָי)ויקרא א(. ֶאל ֹמׁשֶ ה ַוְיַדּבֵ י . ֵאָליו ֵמֹאֶהל מֹוֵעד ֵלאֹמר' ּ ַוִיְקָרא ֶאל ֹמׁשֶ ִרּבִ
ִּחָייא ָפַתח ְוָאַמר ִמי )שיר השירים ה(, ּ ׂשָ י ֲאחֹוִתי ַכָלה ָאִריִתי מֹוִרי ִעם ּבְ אִתי ְלַגּנִ ּ ּבָ

ִתיִתי ֵייִני ִעם ֲח י ׁשָ י ַיְעִרי ִעם ִדְבׁשִ יה ֵסיֵפיה', ָלִבי ְוגֹוָּאַכְלּתִ ַּהאי ְקָרא ָלאו ֵריׁשֵ ּ ,
יה ְּוָלאו ֵסיֵפיה ֵריׁשֵ ִתיִתי ֵייִני ִעם ֲחָלִבי. ּ י ׁשָ י ַיְעִרי ִעם ִדְבׁשִ ִתיב ָאַכְלּתִ ְלָבַתר , ּּכְ

ן ְלָאֳחָרא. ִּאְכלו ֵרִעים ן ָקֵמיה, ַּמאן ִדְמַזּמֵ ּקָ ד ְמזֹוָנא ִמְתּתַ ַתר ְדִאיהו ָאַכ. ּּכַ ּּבָ ְֵהיַאך , לּ

  .ַיְזִמין ְלָאֳחָרא
ָרֵאל ִאין ִאיּנון ִיׂשְ ֶּאָלא ַזּכָ ָאה ְלהֹון, ּ ָעא ְלַדּכְ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ הֹון , ְּ ְוִאְתְרֵעי ּבְ

ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה ָאר ַעּמִ ל ׁשְ ל , ִמּכָ ָעא ְלַסְלָקא ְלהֹון ִמּכָ הֹון ּבָ ּוִמְדִאְתְרֵעי ּבְ ּ ּ
א ֲחִזי.  ָעְלָמאְמַקְטְרֵגי א)א בתר דאתעבד משכנא''ס(, ּתָ ָנא ְלַתּתָ ּכְ ַקם ַמׁשְ יֹוָמא ְדִאּתְ , ּ ּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמ, ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]13דף [ -י ּ

יה ָנא ָאֳחָרא ְלֵעיָלא ִעּמֵ ּכְ ָקם ַמׁשְ ַההוא יֹוָמא ִאְתּתְ ּּבְ יב, ּּ ן )שמות מ(, ִּדְכּתִ ּכָ ׁשְ ּ הוַקם ַהּמִ
ִריך הו, ְסָתם א ּבְ ְּוַההוא יֹוָמא ֶחְדָווָתא ְדקוְדׁשָ ּ   .א ֲהָוהְּ

ִתיב ָנא ַמה ּכְ ּכְ ַקם ַמׁשְ יָון ְדִאּתְ ה ָלֹבא ֶאל ֹאֶהל מֹוֵעד)שמות מ(, ּּכֵ .  ְולא ָיכֹול ֹמׁשֶ
ך ָאַמר ִריך הוא ּכַ א ּבְ ד ָחָמא קוְדׁשָ ְּכַ ְּ ַקם, ּ ה ִאּתְ ּוַמה ַעל ְיֵדי ְדֹמׁשֶ ִּמַיד , ְּוִאיהו ְלַבר, ּ

ה ה: ָּאַמר ֵליה. ַוִיְקָרא ֶאל ֹמׁשֶ ַמאי ֲהָוה,ֹמׁשֶ ּ ִחנוָכא ְדֵביָתא ּבְ ְסעוָדָתא, ּ י , ּּבִ ָאָדם ּכִ
ן ַלְיָי ם ָקְרּבָ י ֲאחֹוִתי ַכָלה ְוגֹו. 'ַיְקִריב ִמּכֶ אִתי ְלַגּנִ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ּבָ א והא אוקמוה ''ס(. 'ּ

  )אבל באתי, האי קרא

י ֲאחֹוִתי ַכָלהרעיא מהימנא  אִתי ְלַגּנִ ָּפַתח ְוָאַמר ּבָ , ָאִריִתי מֹוִרי. י''ֲאֹדָנ, ִּהי ַמְלכותִאי, ּ

ַּדְרָגא ְדַאְבָרָהם, ָּדא ֶחֶסד ְּדִאְתַמר ֲעֵליה ֵאֵלך ִלי ֶאל ַהר ַהמֹור, ּּ ְּ ּ ִמי. ּ ׂשָ ָּדא ֶנַצח, ִעם ּבְ ַּדְרָגא ְדַאֲהֹרן, ּ ּּ ,
יה  ִּדְכִתיב ּבֵ ִמים ֹראׁש)שמות ל(ּּ ׂשָ ָ ְוַאָתה ַקח ְלך ּבְ ְּוִאיּנון ְדרֹו. ּ ַיְרָכא ְיִמיָנא, ָעא ְיִמיָנאּ ְּוָרָזא ְדִמָלה. ּבְ ּ ,

יִמיְנך ֶנַצח)תהלים טז( ּ ְנִעימֹות ּבִ ן ָלֳקְבֵליה. ָ ְרּכָ ְּוִאיּנון ְתֵרין ּבִ ְּדהוא , וִתְנָייָנא ֲעבֹוָדה, ַחד ָמֵגן ַאְבָרָהם, ּּ ּ
  .ְּרֵצה

  א''ע'  דדף
ָּדא ְגבוָרה ַפַחד ִיְצָח, ָּאַכְלִתי ַיְעִרי ּ ּּ י הֹוד. קּ ַּדְרָגא ְדָדוד, ִּעם ִדְבׁשִ ָמאָלא, ּּ ְּוַהְיינו ְדרֹוָעא ׂשְ ִעם , ּ
ָמאָלא ִתיִתי ֵייִני ִעם ֲחָלִבי. ַיְרָכא ׂשְ ּגוף וְבִרית, ׁשָ ּ לֹמה, ּ ְכרו . ַיֲעֹקב ִעם ׁשְ תו וׁשִ ְּלָבַתר ִאְכלו ֵרִעים ׁשְ ּ ּ

ָבִטים''י, ּדֹוִדים ְרָכאן''בי, ב ׁשְ ת ַהִמיִניןּתֹוֶסֶפת. ב ּבִ ְרּכַ אִתי , ַּמאן ָאִכיל ָלה, ּ ּבִ יה ּבָ ַּההוא ְדִאְתַמר ּבֵ ּ ּּ
י ֲאחֹוִתי ַכָלה ָרָזא ָאֳחָרא. ְלַגּנִ ִמי, ְּוִאית ְדָפִליג לֹון ּבְ ׂשָ ּגוף וְבִרית, ָאִריִתי מֹוִרי ִעם ּבְ ּ ַיְעִרי ִעם , ּ

י ָמאָלא, ִּדְבׁשִ יִמיָנא, ִביֵייִני ִעם ֲחָל. ׁשֹוָקא ְיִמיָנא ִעם ׂשְ ָמאָלא ּבִ ְּדִאיּנון ִייִני ְגבוָרה, ְּדרֹוָעא ׂשְ ּ ּּ ,
  )כ רעיא מהימנא''ע(. ֲחָלִבי ֶחֶסד

י אִתי ְלַגּנִ ן ֵעֶדן ִדְלֵעיָלא, ָּדָבר ַאֵחר ּבָ ָּדא ּגַ ּ ָרֵאל, ֲּאחֹוִתי ַכָלה. ּ ֶנֶסת ִיׂשְ , ָּדא ּכְ
ֹכ ִּדְבַההוא יֹוָמא ִאְזַדְווגו ִזווִגין ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ן ֵעֶדן, ָּלאּ ַההוא ּגַ ִּאְזַדְווגו ִזווִגין ּבְ ּ ּ ּ ּ ְרכו , ּ ִגין ְדִאְתּבָ ּּבְ ּ

ְקיו ְדַנֲחָלא ְלהו ִמּשַׁ ּּכֻ ּ ּ ַחְבֵריה, ּ ל ַחד ּבְ רו ּכָ ְּוִאְתַקּשָׁ יב ָאִריִתי מֹוִרי ִעם , ּ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ ּ
י ַיְעִרי  ִמי ָאַכְלּתִ ׂשָ ְלהֹון ִּעם ִד) א''ע' דף ד( )שיר השירים ה(ּבְ ִתיִתי ִייִני ִעם ֲחָלִבי ּכֻ י ׁשָ ְּבׁשִ

ּבוָעא ְדַנֲחָלא ְקָיין וִאְתַרוו ִמּמַ ִּאְתׁשַ ּ ּ ּ.  
ְכרו דֹוִדים תו ְוׁשִ ִּאְכלו ֵרִעים ׁשְ ּ ּ א, ּ ל ִאיּנון ִדְלַתּתָ ּּכָ ְּוֻכְלהו ַעְנִפין . ּ ְלהו)א עלמין''נ(ּ ּ ּכֻ ּ ,

ָזנו ָרכו וִאּתְ ִּאְתּבְ ד ִאֵלין ִאְת, ּ ָרכו ְלֵעיָלאּּכַ ּּבְ ָמאן. ּ ּסְ ְרָכאן וִמְתּבַ ה ִמְתּבָ ּוְבּמָ ְלהו , ּ ּּכֻ ּ
ָנא ֵריָחא ְדָקְרּבְ   .ּּבְ

א ֲחִזי ַאְרָעא, ּתָ ָרָהא ִדיוָרָהא ּבְ ָרֵאל ְלַאׁשְ ֶנֶסת ִיׂשְ ת ּכְ ֲעָתא ְדַנְחּתַ ׁשַ ּּבְ ּ א , ּּ ּקוְדׁשָ
ִריך הוא ָאַמר ָלה ּּבְ ּתְ, ְלַהאי ְקָרא, ְ ִגין ְדִאׁשְ ֻכְלהו ָעְלִמיןּּבְ ְרָכאן ְוֶחְדוה ּבְ ָּכחו ּבִ ּּ ,

ַמת ִהיא ּסְ ְרָכאן ְלֹכָלא, וִאְתּבַ ה ּבִ ְּלָנְפָקא ִמּנָ ְרָכאן. ּ ית ִאְתּבָ ְּדַכד ִאֵלין ׁשִ ְלהו , ּ ֵדין ּכֻ ּּכְ ּ
א ֲחָדא ְלַתּתָ ְרָכאן ּכַ ְרָכאן ְלֵעיָלא, ָעְלִמין ִאְתּבָ ּוִמְתּבָ ָרכו )א וכנסת ישראל וישראל''ס(. ּ ּ ִאְתּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]14דף [ -ּ

ְלהו ְּמּכֻ י ֲאחֹוִתי ַכָלה. ּ אִתי ְלַגּנִ ָּדָבר ַאֵחר ּבָ י ִיְצָחק ָאַמר. ּ א , ִרּבִ ָּלא ִאְזַדווָגא קוְדׁשָ ּ
ִריך הוא  ּּבְ ָרֵאל)א ישראל''ס(ְ ְנֶסת ִיׂשְ ּכְ ית ַאְתְרָוון,  ּבִ ִזְמָנא ְדִאֵלין ׁשִ ֶּאָלא ּבְ ְקיו , ּּ ִּמּשַׁ

ְּדַנֲחָלא ְדָלא ָפַס ּ   .קּ
י ְיהוָדה ָאַמר ְכרו דֹוִדים, ִּרּבִ תו וׁשִ ִּאְכלו ֵרִעים ׁשְ ּ ּ ל ָמאֵרי ִדיָבָבא ִויָלָלה, ּ ִּאֵלין ּכָ ּ ,

ֲחָדא ָרכו ּכַ ְלהו ְוִאְתּבְ ָסמו ּכֻ ְּדִאְתּבְ ּ ּ א ִמְתַהְנָיין ּכָֹלא. ּּ עוָדָתא ְדַמְלּכָ ְּדָהא ִמּסְ ּ ּ ְוֵאיָמַתי . ּ
ְלהו ַּאְכֵלי ּכֻ ֲעָתא . ּ ׁשַ א ּבְ א ִאְתַחֵדי.  ָאֵתי ַחֵדי)א אתאחדי''ס(ְּדַמְלּכָ ְּוַחֵדי , ְּוַעל ָדא ַמְלּכָ

ַקְדִמיָתא ְלהו ַאְכָלן ְוַחָדאן, ְלַמְטרֹוִניָתא ּבְ ְּלָבַתר ּכֻ ּ ּ.  
א ָאַמר י ַאּבָ ְכרו דֹוִדים, ִרּבִ תו ְוׁשִ ִּאְכלו ֵרִעים ׁשְ ּ ּ ית ְדַקאְמָרן, ּ ִּאֵלין ִאיּנון ׁשִ ּ ּ ,

הוְּוִאֵלין יב ּבְ ּ ִאיּנון ִדְכּתִ ּ ֶלך ֲחָדָריו ְוגֹו)שיר השירים א(, ּ ְכרו. 'ְ הִביַאִני ַהּמֶ תו ְוׁשִ ּׁשְ ּ ,
ֵּמַההוא ַיִין ְדַרִוי ְלֹכָלא ּ ּ י ֶאְלָעָזר ָאַמר. ּ א, ִרּבִ ל ִאיּנון ִדְלַתּתָ ּּכָ ית , ּ ְּדֵכיָון ְדִאיּנון ׁשִ ּ ּ

ְרָכאן א ִמְתּבָ, ִאְתּבָ ְלהו ִדְלַתּתָ ּּכֻ ּ   .ְרָכאןּ
ְמעֹון ָאַמר י ׁשִ ִפיר, ִרּבִ ּּכָֹלא ׁשַ ֲּאָבל ָרָזא ְדִמָלה, ּ ִּאְכלו ֵרִעים ְלֵעיָלא, ּ תו , ּ ּׁשְ
א ְכרו דֹוִדים ְלַתּתָ ְּוׁשִ י ֶאְלָעָזר. ּ ַּמאן ִאיּנון ְלֵעיָלא, ָּאַמר ֵליה ִרּבִ א, ּ ּוַמאן ִאיּנון ְלַתּתָ ּ .

א ִאיְלּתָ ָּאַמר ֵליה ָיאות ׁשָ ֶחְדָווָתא ְדָלא ָּדא, ּ ַאֲחדוָתא ּבְ ּ ֲאַתר ִעָלָאה ְדִאיּנון ּבְ ּ ּ ּ ּ
ן ְלָעְלִמין ִּאֵלין ִאְקרון ֵרִעים, ִּמְתָפְרׁשָ  ְוָנָהר יֹוֵצא )בראשית ב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ

ן ְלָעְלִמין, ֵמֵעֶדן ְּוֵעֶדן ְוַההוא ָנָהר ָלא ִמְתָפְרׁשָ ְרע, ּ ָכחו ְלָעְלִמין ּבִ ּתְ ּוָתא ְּוִאׁשְ
ֶחְדָווָתא ַאֲחדוָתא ּבְ ְכרו דֹוִדים. ּּבְ תו ְוׁשִ ּׁשְ ּ א, ּ ִּאֵלין ִאיּנון ְלַתּתָ ְּדִאְקרון דֹוִדים, ּ ּ ּ ,

  .ְלִזְמִנין ְיִדיָען ְוָהא אֹוִקיְמָנא
ִתָיה ָלא ׁשְ הו ֲאִכיָלה ּבְ ִתיב ּבְ ִאיּנון ִעָלֵאי ּכְ א ֲחֵזי ּבְ ּּתָ ּ ַּמאן ְדִאית ֵליה. ַמאי ַטְעָמא. ּּ ּ 

י ְדַחְמָרא ְרּבֵ ְעָיא, ּּגַ ְרָיא ַחְמָרא ְדִמְנְטָרא. ֲאִכיָלה ּבַ ּוְבִגין ְדַתָמן ׁשַ ּ הו ֲאִכיָלה, ּ ִתיב ּבְ . ּּכְ
ְקיו ֵאי ְדַבְעָיין ׁשַ ּתָ ּוְבִאיּנון ּתַ ּ ּ ִתָיה, ּ הו ׁשְ ִתיב ּבְ ּּכְ ֲחָלא , ּ ְעָיין ִמּנַ ְקיו ּבַ ל ְנִטיָען ׁשַ ְּדָהא ּכָ ּ

ִאֵלין ֲאִכיָלה, ּל ָדאְוַע. ְּדָעִמיָקא ִתָיה, ּּבְ ּוְבִאֵלין ׁשְ ּ ִּאֵלין ֵרִעים ְוִאֵלין דֹוִדים. ּ ּ ּ.  
י ֶאְלָעָזר ִּאְתֲחֵזי ְדָהא דֹוִדים ֲחִביבוָתא ִאיּנון, ָּאַמר ֵליה ִרּבִ ּ ּ ֵאי, ּ ּתָ . ֲּאַמאי ִאיּנון ּתַ

ִּאיּנון ְדָתֲאִבין ָדא ְלָדא, ָּאַמר ֵליה ּ ִח, ּ ּכְ ּתַ ִדירְוָלא ִמׁשְ ִּאְקרו דֹוִדים, ין ּתָ ְּוִאיּנון . ּ
ִדיר ֵחי ּתָ ּכְ ּתַ ן ָדא ִמן ָדא, ְּדִמׁשְ ָיין ְוָלא ִמְתָפְרׁשָ ּסְ ְּוָלא ִמְתּכַ ּ , ְּוַעל ָדא. ִּאְקרו ֵרִעים, ּ

ִּאֵלין דֹוִדים ִדיר, ְּוִאֵלין ֵרִעים, ּ ַאֲחדוָתא ּתָ ְרעוָתא ּבְ ִּאֵלין ּבִ ּ ִתיאוְבּתָ, ּ ְּוִאֵלין ּבְ א ּ
ֵלימוָתא ְדֹכָלא. ְלִזְמִנין ְּוָדא הוא ׁשְ ּ ּ ָרֵאל, ּ ֶנֶסת ִיׂשְ ְרָכא ּכְ ִגין ְדִתְתּבָ ּוְכֵדין ֶחְדָווָתא , ּּבְ

ֻכְלהו ָעְלִמין ּּבְ ּ.  
ִנין ָקְרּבְ י ִחְזִקָיה אֹוִקים ַהאי ְקָרא ּבְ א, ִּרּבִ ִגין ְדִאיּנון ְסעוָדָתא ְדַמְלּכָ ּּבְ ּ ּ א , ּ ְלַקְרּבָ

יה ִּמְתַהְנָיין ִמיֵניה ָמאֵריהֹון ְדִדיִניןּו, ַּקּמֵ ְלהו, ּ ָמן ּכֻ ּסְ ּוִמְתּבַ ֹכָלא, ּּ ַכח ֶחְדָווָתא ּבְ ּתְ   .ְּוִאׁשְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמ, ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]15דף [ -י ּ

  ב''ע'  דדף
י ֲאָחא אֹוִקים ַהאי ְקָרא ָנא, ִרּבִ ּכְ א ְלַמׁשְ ִכיְנּתָ ֲעָתא ְדָעאָלת ׁשְ ׁשַ ָכחו , ּּבְ ּתְ ְּדִאׁשְ ּ

ֹכָלא ְרָכאן ְוֶחְדָוון ּבְ ַכָלה ַלחוָפהְוָעא, ּּבִ א ּכְ ִכיְנּתָ ַּלת ׁשְ ּ חו , ּ ּכָ ּתְ ִלימו ִאׁשְ ּתְ ּוְכֵדין ִאׁשְ ּ ּ
א ָרֵאל ְלַתּתָ יה , ִיׂשְ ְּוִאְתַאֲחדו ּבֵ ַאְרָעא) ב''ע' דף ד(ּ ִריך הוא ּבְ א ּבְ קוְדׁשָ ּּבְ ֲּהָדא הוא . ְּ

תֹוָכם)שמות כה(, ִדְכִתיב י ּבְ ַכְנּתִ ּ ְוָעׂשו ִלי ִמְקָדׁש וׁשָ מוּוְכֵדי, ּ ּסָ ֵאי ִאְתּבְ ּן ִעָלֵאי ְוַתּתָ ּ .
ה)ויקרא א( ְמעֹון ָפַתח. ּ ַוִיְקָרא ֶאל ֹמׁשֶ י ׁשִ ִנים ִנְראו ָבָאֶרץ ֵעת )שיר השירים ב(, ַּרּבִ ּצָ ּ ַהּנִ

ַאְרֵצנו ַמע ּבְ יַע ְוקֹול ַהּתֹור ִנׁשְ ַּהָזִמיר ִהּגִ ָלא. ּ ּכְ יה ְלִאְסּתַ יָון , ַּהאי ְקָרא ִאית ּבֵ ּכֵ
ַאְרֵצנו, ּיב ִנְראו ָבָאְרץִּדְכּתִ ַמע ּבְ יב ִנׁשְ ַּמהו ִדְכּתִ ּ ַחד ָאֶרץ ַסְגָיא, ּ ֶּאָלא . ְּדָהא ּבְ

ִנים ּצָ ַאְתָרא ָאֳחָרא, ַהּנִ ִתיל לֹון ּבְ ִריך הוא ְוׁשָ א ּבְ ִּאֵלין ִאיּנון ְנִטיָען ְדָעָקָרן קוְדׁשָ ּ ּ ְּ ּ ,
ד ַאִפיק ַפְרִח, ְּוִאְתְרִביאו ְנִטיָעָתא ּכַ ּּכִ   .יןּ

ָאֶרץ ְדָקא ֲחֵזי, ִּנְראו ּבָ ְייהו ּכַ ְרָכא ִמּנַ ְּדַהאי ֶאֶרץ ִמְתּבָ א. ּוַמאי ִאיִהי. ּ , ֶּאֶרץ ַקִדיׁשָ
יַע. ֶּאֶרץ ַוַדאי, ֶּאֶרץ ִעָלָאה ין , ֵּעת ַהָזִמיר ִהּגִ ִּעיָדן ְלַאְעְקָרא ׁשוְלָטנוָתא ְדַרְבְרֵבי ַעּמִ ּ ּ ּ

ָר ִיׂשְ הו ּבְ ְלטון ּבְ ְּדָלא ִיׁשְ ּ ָנא, ֵאלּ ּכְ ַקם ַמׁשְ ֲעָתא ְדִאּתְ ׁשַ   .ּּבְ

 
  



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

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

 ] בשנה210יום [סדר הלימוד ליום ג אייר 
ַאְרֵצנו ַמע ּבְ א, ּוקֹול ַהּתֹור ִנׁשְ ָּדא ֶאֶרץ ִדְלַתּתָ ָרֵאל ַעל ְיָדא , ּ ְּדַאֲחִסנו ִיׂשְ ּ

ַע ָייר ִעָלָאה. ַּמאן הוא קֹול ַהּתֹור. ִּדיהֹוׁשֻ ָּדא הוא ּתַ ּ ּ ְּדִאְזְד, ּ ֹלֹמה ּ ָנה ׁשְ ד ּבָ ה ּכַ ּווג ִעּמָ ּ
א א ְלַתּתָ י ַמְקְדׁשָ ִעְטרֹוי, ּּבֵ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ּוְכֵדין ִאְתֲעָטר קוְדׁשָ ּ ּ ַכָלה, ְּ ָחָתן ּבְ ָמה . ּּכֶ ּכְ

לֹמה וגֹו)שיר השירים ג(ְדַאּתְ ָאֵמר  ֶלך ׁשְ ּמֶ נֹות ִציֹון ּבַ ְ ְצֶאיָנה וְרֶאָנה ּבְ ּ ּ'.  
ְד ִסְפָרא ְדַאּגַ א ָאַמרּּבְ ַעל ֶפה, קֹול ַהּתֹור, ּתָ ּבְ ָּדא ּתֹוָרה ׁשֶ ְּדתֹוָרה ְדִבְכָתב ִאְקֵרי , ּ ּ

ַעל ֶפה ִאְקֵרי ּתֹור, ּתֹוָרה ְסָתם ּבְ ר ַוִיְקָרא, ּּתֹוָרה ׁשֶ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ַוִיּקֶ ּּכְ ִלימו, ּ ָּדא ׁשְ ּ ,
ַמר, ְוָדא ָלאו ָהִכי ָמה ְדִאּתְ   .ָּהִכי הואְו, ַּוֲאָנא אֹוִקיְמָנא ּכְ

א ֲחֵזי ָנא, ּתָ ּכְ א ְלַמׁשְ ִכיְנּתָ ת ׁשְ ד ַנְחּתַ ה, ּכַ לת ֹמׁשֶ ִתיב ּכַ ה ', ָחֵסר ו, ּּכְ ַלת ֹמׁשֶ ּּכַ
ְּואוְקמוָה, ַּוַדאי ֲּאָבל ָרָזא ְדִמָלה. ּ ה, ּ ַלת ֹמׁשֶ ָרֵאל: ּּכַ ֶנֶסת ִיׂשְ ְּוֹכָלא ַחד ִמָלה, ָּדא ּכְ ּ ,

ַמר א ִעָלָאה ִאּתְ ּוְלַמְלּכָ ה ְלַבר. ּ ָנא ָקִאים ֹמׁשֶ ּכְ ְתַקם ַמׁשְ יָון ְדִאּתְ ָאַמר ָלא ִאְתֲחֵזי , ּּכֵ
ְרׁשוָתא ְּלֵמיַעל ֶאָלא ּבִ ה, ּ ִּמַיד ַוִיְקָרא ֶאל ֹמׁשֶ ָּדא ַהִהיא ְדֵביָתא ִדיָלה . ַּמאן ַוִיְקָרא. ּ ּ ּ ּ

ְרׁשוָתא ִדיָלה, ִהיא יָתא ּבִ ָלה ְדָכל ּבֵ ַּהִהיא ּכַ ּ ּ ּ ר ְיָי ַוְי)ויקרא א(. ּ ַּההוא ְדִאְקֵרי , ֵאָליו' ַדּבֵ ּ
ה, קֹול יה ֹמׁשֶ ַּההוא ְדָאִחיד ּבֵ ּ ּ.  

ה י ֶאְלָעָזר ָפַתח, ַּוִיְקָרא ֶאל ֹמׁשֶ אִתי ְוֵאין ִאיׁש ָקָראִתי ְוֵאין )ישעיה נ(, ִּרּבִ ּ ַמדוַע ּבָ ּ
ּעֹוֶנה ֲהָקצֹור ָקְצָרה ָיִדי ִמְפדות ָרֵאל. ּ ִאין ִאיּנון ִיׂשְ ָכחוִּד, ַּזּכָ ּתְ ְּבָכל ֲאַתר ְדִאׁשְ ּ ,

הֹון ַכח ִעּמְ ּתְ ִריך הוא ִאׁשְ א ּבְ ּקוְדׁשָ יִניהֹון, ְּ ַכח ּבֵ ּתְ ִריך הוא ִאׁשְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּוִמְתָפֵאר , ְּ ּ
ָרֵאל ִיׂשְ הו ּבְ ך ֶאְתָפָאר)ישעיה מט(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּּבְ ר ּבְ ָרֵאל ֲאׁשֶ ּ ִיׂשְ ָ.  
ֶּאָלא ְדִיׂשְ, וֹלא עֹוד ַאְרָעאּ ִלימו ְמֵהיְמנוָתא ּבְ ָּרֵאל ַאׁשְ ָמא . ּ ִלימו ִדׁשְ ָרֵאל ׁשְ ְּוִיׂשְ ּ

א ִאיּנון ַּקִדיׁשָ עֹוָבַדְייהו. ּ ִלימו ּבְ ּתְ ָרֵאל ִאׁשְ ְּוַכד ִיׂשְ ְבָיכֹול, ּ ִלים, ּכִ ּתְ א ִאׁשְ ָמא ַקִדיׁשָ . ּׁשְ
עֹוָבַדְייהו א ּבְ ִלימו ְלַתּתָ ּתְ ָרֵאל ָלא ִאׁשְ ְּוַכד ִיׂשְ לוָתא, ּ ְּוִאְתַחְייבו ּגָ ּ ָמא , ּ ְבָיכֹול ׁשְ ּכִ

ִלים ְלֵעיָלא א ָלא ׁשְ ַּקִדיׁשָ ִּדְתָנן ָדא ָסִליק ְוָדא ָנִחית. ּ ָרֵאל ִדְלֵעיָלא ָסִליק , ּ ִּיׂשְ ּ
א. ְּלֵעיָלא ָרֵאל ְנִחיַתת ְלַתּתָ ֶנֶסת ִיׂשְ ִּאְתְרָחקו ָדא ִמן ָדא, ּכְ ּ ָמא , ּ ַאר ׁשְ ּתְ ְבָיכֹול ִאׁשְ ּכִ

ִלימוַק ָלא ׁשְ א ּבְ ִּדיׁשָ ָגלוָתא. ּ ָרֵאל ּבְ ִגין ִדְכֶנֶסת ִיׂשְ ְּוֹכָלא ּבְ ּ ּ.  
ָגלוָתא ָרֵאל ּבְ ב ְדִיׂשְ ּוַאף ַעל ּגַ יַנְייהו, ּ ַכח ּבֵ ּתְ ִריך הוא ִאׁשְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ְוָאֵתי , ְּ

א ּתָ ִניׁשְ ִנים ׁשֹו)ירמיה ג(, ְוָקֵרי וָאַמר, ְּוַאְקִדים ְלֵבי ּכְ ּ ׁשובו ּבָ ָּבִבים ֶאְרָפא ְמׁשובֹוֵתיֶכםּ ּ .
ַער רוֵחיה ְּוֵלית ַמאן ְדִאּתְ ּ ִריך הוא ָאַמר, ּ א ּבְ ֵדין קוְדׁשָ ּּכְ אִתי ְוֵאין ִאיׁש , ְּ ַּמדוַע ּבָ

ַער רוֵחיה, וֵאין ִאיׁש, ַּאְקָדִמית. ָקָראִתי ְוֵאין עֹוֶנה ּוֵלית ַמאן ְדִיּתְ ּ ּ.  
א ֲחִזי ַההוא יֹוָמא ְדִאׁשְ, ּתָ ּּבְ ָנאּ ּכְ י ַמׁשְ ְכַלל ּבֵ אִרי , ּתַ ִריך הוא ַאְקִדים ְוׁשָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ְּ

יה ר ְיָי, ִּמַיד. ּּבֵ ה ַוְיַדּבֵ ר ְיָי. ֵאָליו ֵמֹאֶהל מֹוֵעד ֵלאֹמר' ַּוִיְקָרא ֶאל ֹמׁשֶ , ֵאָליו' ַוְיַדּבֵ



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

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

יה ָרֵאל ְלֵמיַחב ַקּמֵ ְּואֹוַדע ֵליה ִדְזִמיִנין ִיׂשְ ּ ָנ, ּ ּכְ חֹוַבְייהוּוְלִאְתַמׁשְ , ּא ַהאי ֹאֶהל מֹוֵעד ּבְ
יַדְייהו  ר ְיָי, )א בהדייהו''ס(ּוָלא ִיְתְקָיים ּבִ ֵאָליו ֵמֹאֶהל מֹוֵעד ' ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַוְיַדּבֵ

ָנא , ֵמִעְסֵקי ֹאֶהל מֹוֵעד, ֵמֹאֶהל מֹוֵעד. ַּמאי ָאַמר ֵליה. ֵלאֹמר ּכְ ין ְלִאְתַמׁשְ ְּדַזּמִ
חֹוַבְייהו ְדִי ּּבְ ָרֵאלּ ִקיוֵמיה, ׂשְ ְּוָלא ִיְתְקָיים ּבְ ּ ּ י ַיְקִריב , ֲאָבל ַאְסָווָתא ְלַהאי. ּ ָאָדם ּכִ

ן ַלְיָי ם ָקְרּבָ ִנין ְדָאִגין ַעל ּכָֹלא. 'ִמּכֶ ֲּהֵרי ָלך ָקְרּבְ ּ ְ.  

  )סימן א(השלמה מההשמטות 
ָאְרָחא י ִיְצָחק ֲהוו ַאְזֵלי ּבְ י ְיהוָדה ְוַרּבִ ַּרּבִ ַההוא ְינֹוָקא ַּעד ַדֲהוו ַא, ּ ְּזֵלי ָפְגעו ּבְ ּ ּ

ֲּאִפיקו ַנֲהָמא . ָּלִאיָנא ְדָלא ֲאִכיְלָנא יֹוָמא ֵדין, ָאַמר לֹון. ְדָהָוה ָאִזיל ְוָהָוה ָלֵאי
ְּוָיֲהבו ֵליה חו ַחד ְנִביעו ָדִקיק ְדַמָיא , ּ ּכָ ִּאְתָרִחיׁש לֹון ִניָסא ְוַאׁשְ ּ  )א תחות אילנא''ס(ּ

תו יה ְוַיְתבוְּתחֹוְתהֹון ְוׁשָ ּ ִמּנֵ ּ.  
ָּפַתח ַההוא ְינֹוָקא ְוָאַמר ה)ויקרא א(, ּ . ֲאַמאי, ָהָכא ַאֶלף ְזִעיָרא, ּ וִיְקָרא ֶאל ֹמׁשֶ

ִלימו ׁשְ ִגין ְדַהאי ְקִריָאה ָלא ֲהָוה ּבִ ּּבְ ָנא וְבַאְרָעא , ּ ּכְ ַמׁשְ ַּמאי ַטְעָמא ְדָלא ֲהָוה ֶאָלא ּבְ ּּ
ִלימו ָל. ַאֲחָרא ִגין ִדׁשְ ּּבְ אּ ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ח ֶאָלא ּבְ ּכַ ּתְ ּא ִאׁשְ א, ּּתו. ּ ִכיְנּתָ ֲהָתם , ָהָכא ׁשְ

א  ִלימו ְדְדָכר ונוְקּבָ ּׁשְ ּ ּ ת ֱאנֹוׁש)דברי הימים א א(ּ א,  ָאָדם ׁשֵ ִלימו ִדְדָכר ְונוְקּבָ ָּאָדם ׁשְ ּ ּ ,
א ר ְיָי ֵאָליו ְמֹאֶהל מֹוֵע. ָּהָכא נוְקּבָ ך א, ד ֵלאֹמרּּתו ֵסיָפא ִדְקָרא ַוְיַדּבֵ ִגין ּכָ ' ְּבְ

ְתָרא ְדָמְלכוָתא ָעֵליה ' ְּוּתו א. ְזִעיָרא כוְרַסָייא ְוּכִ א ְדָהָוה ָיִתיב ּבְ ְּזִעיָרא ְמַתל ְלַמְלּכָ ּ ּ ּּ
י ַעְבֵדיה, ְְוִאיְקֵרי ֶמֶלך ִעיָלָאה ד ָנִחית ְוָאִזיל ְלּבֵ ּּכַ ֶּמֶלך זוָטא ִאְקֵרי, ּ א . ְ ך קוְדׁשָ ּּכָ ְ

ִריך הו ּּבְ ל ִזְמָנא ְדִאיהו ְלֵעיָלא ַעל ּכָֹלא, אְ ּּכָ ּ ּ יָון ְדָנִחית . ְֶמֶלך ִעיָלָאה ִאיְקֵרי, ּ ּּכֵ
א ֶּמֶלך ִאיהו, ְּמדֹוֵריה ְלַתּתָ ְדַקְדִמיָתא, ְ ך ַאֶלף ְזִעיָרא. ֲּאָבל ָלאו ִעיָלָאה ּכְ ִגין ּכָ   .ְּבְ

ָּזִמין ֵליה ְלֵהיָכֵליה ֶמֹאֶה, ָהִכי ָתֵניָנן, ּוִיְקָרא ֹאֶהל , ַּמאן הוא ֹאֶהל מֹוֵעד. ל מֹוֵעדּ
ָתא ְלִמְמֵני ּבְ יה ָתֵליָנן מֹוֲעָדא ְוָחָגא ְוׁשַ ְּדּבֵ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ּ ּ ְוָהיו ְלֹאתֹות )'בראשית א(ּכְ

ָנא ְלִמְמֵני ּבָ ְרָייא חוׁשְ ּוְלמֹוֲעִדים וֵביה ׁשַ ּ ּ ּוָמאן ִאיהו ִסיֲהָרא, ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ּ  ישעיה(ּכְ

ל ִיַסע ְיְתדֹוָתיו ַלֵנַצח)ג''ל ל ִיְצַען ּבַ   . ֹאֶהל ּבַ
ִגין ְלַגָלָאה, ָמאי ֵלאֹמר, ֵלאֹמר ִפיר הוא. ּּבְ ֲּאָבל ּכָֹלא ַחד ְוׁשַ ִלימו הוא , ּ ִגין ִדׁשְ ּּבְ ּ ּ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ֵלאֹמר, ּוְבָכל ֲאָתר. ֲּאָתר ְלַגָלָאה ָמה ְדָהָוה ָסִתים ְלגֹו ר, ּכְ  ְיָי וְיַדּבֵ
ה ֵלאֹמר ר ְיָי ֵאָליו ְמֹאֶהל מֹוֵעד ֵלאֹמר, ֶאל ֹמׁשֶ ְּדִאְתְייִהיב ֵרׁשו ְלַגָלָאה. ַוְיַדּבֵ ְּדָהא , ּ

ה ַקָייָמא ִּאְתָמֵני ְלִסיֲהָרא ַההוא ִמָלה ֵמֲאָתר ְדֹמׁשֶ ּּ ר ְיָי ְלֵעיָלא. ּ ה . ּוְיַדּבֵ ֶאל ֹמׁשֶ
ֶאְמָצִעיָתא ַרְייָתא . ּבְ ּבְ ּ ֲאָתר ְדִאית ֵרׁשו ְלַגָלָאה) בבתרייאא''ס(ֵלאֹמר ּבָ ּ ּ.  

ה ּּתו ַוִיְקָרא ֶאל ֹמׁשֶ ִתיב ְלֵעיָלא , ּ ה )ל''שמות ט(ָּמה ּכְ ן ֶאל ֹמׁשֶ ּכָ ׁשְ ּ ַוָיִביאו ֵאת ַהּמִ
ה. 'ְוגֹו אי ֶאל ֹמׁשֶ ִריך הוא , ָּהִכי ָאְמרו, ַאּמָ א ּבְ טוָרא ְוקוְדׁשָ ה ָחָמא ֵליה ּבְ ִגין ְדֹמׁשֶ ּּבְ ּ ּ ּ ְּ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ֲאְח ֵחיזו ְדֵעיָנא ּכְ ֵּמי ֵליה ּבְ ּ ָהר)ז''שמות כ(ּ ר ֶהְרָאה אֹוְתך ּבָ ֲאׁשֶ  )במדבר ח(. ָ ּכַ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]18דף [ -ּ

ה וגֹו ר ֶהְרָאה ְיָי ֵאת ֹמׁשֶ ְרֶאה ֲאׁשֶ ּמַ ר )ה''שמות כ(ּוְכִתיב . 'ּכַ ַתְבִניָתם ֲאׁשֶ ה ּבְ ּ וְרֵאה ַוֲעׂשֵ
ָהר ה ֹמְרֵאה ּבָ א ְדַאְי. ַאּתָ ּתָ ִּתיאו ֵליהַּהׁשְ ָנא , ּ ּכְ ַההוא ַמׁשְ ִגין ְדִיְחֵמי ִאי ִאיהו ּכְ ּּבְ ּ ּ

  .)א בגין דיחמי איהו ההוא משכנא דחמא''ס(ְּדָחָמא 
ה ן ֶאל ֹמׁשֶ ּכָ ׁשְ א ְדָבָעא ְלִמְבֵני ַפְלְטִרין . ֲּאָבל ֲאַמאי ַוָיִביאו ֵאת ַהּמִ ֶּאָלא ְלַמְלּכָ ּ ּ

ַּפִקיד ְלאוָמִנין, ְלַמְטרֹוִניָתא דוך ְפַלן, ֵהיָכָלא ָדא, ּ ּּבְ ְ דוך ְפַלן. ּ ְּוֵהיָכָלא ָדא ּבְ ְ ָהָכא . ּ
א. ָהָכא ֲאָתר ְלַנְייָחא. ֲאָתר ְלֲעְרֵסיה יָון ְדַעִבידו לֹון אוָמִנין ַאֲחִמיו ְלַמְלּכָ ּּכֵ ּ ּ ך. ּ , ְּכָ

ה ָמאִריה ְדֵביָתא ן ֶאל ֹמׁשֶ ּכָ ׁשְ ּוָיִביאו ֵאת ַהּמִ ּ יָו. ִאיׁש ָהֱאֹלִהים, ּ ַתְכַלל ֵהיָכָלא ּכֵ ּן ְדִאׁשְ
א ְלֵמיַכָלא, ְלַמְטרֹוִניָתא ה. ְזִמיַנת ְלַמְלּכָ ָרא ֶאל , ְּזִמיַנת ְלַבְעָלה ִעּמָ ך וִיּקְ ִגין ּכָ ּּבְ ְ

ה ה ָמאֵרי ְדֵביָתא ִאיהו. ֹמׁשֶ ּוְבִגין ְדֹמׁשֶ ּ ּ ִתיב , ּ ח ֵאת ָהֹאֶהל )ג''שמות ל(ָמה ּכְ ה ִיּקַ  ְוֹמׁשֶ
ֲחֶנהְּוָנָטה לֹו ִמחוץ ה ְדִאיהו ָמאֵריה ְדֵביָתא ֲעָבד ָהִכי .  ַלּמַ ֹּמׁשֶ ּ ּ ר )מה(ּ ּ ְדֵלית ֵרׁשו ְלּבַ ּ

ד ָהִכי   .ָנׁש ַאֲחָרא ְלֶמְעּבַ
א ַאֲחָרא ִעיָלָאה ר ְיָי ֵאָליו ַדְרּגָ ֵדין , ּוְיַדּבֵ ה ְלֵמיָעאל ּכְ ֲעָתא ְדִאְזַדָמן ֹמׁשֶ ׁשַ ּוְכֵדין ּבְ ּ

י ַי םָּפַתח ְוָאַמר ָאָדם ּכִ א וִסיֲהָרא , ַמאי ָאָדם ָהָכא. ְקִריב ִמּכֶ ְמׁשָ ָרן ׁשִ ד ִאְתַחּבְ ֶּאָלא ּכַ
ֲחָדא ִדְכִתיב , ָּפַתח ְוָאַמר ָאָדם. ּכַ ֶמׁש ָיֵרַח ָעַמד ְזבוָלה)חבקוק ג(ּכְ   .ָּעַמד ְוֹלא ָעְמדו. ּ ׁשֶ

ם י ַיְקִריב ִמּכֶ ָּהָכא ִאְתְרִמיז ַמאן ְדַיֲעִביד פוְלָחָנא ְדָק, ּכִ ּ ַכח ּּ ּתְ ִלים ְדִיׁשְ ָנא ׁשְ ְּרּבְ
א ְּדָכר ונוְקּבָ ִחיזו ִדיְלכֹון, ּ ַכח ּכְ ּתְ ם ְדִיׁשְ ַמע ִמּכֶ ַּמׁשְ ּ ן ַלְיָי. ּ ְּדַיְקִריב ּכָֹלא , ָקְרּבָ ּ

א ֲחָדא ֵעיָלא וַתּתָ ֵהָמה. ְלִאְתַאֲחָדא ּכַ ֲחָדא, ִמן ַהּבְ ְּלַאֲחָזָאה ָאָדם וְבֵהָמה ְוֹכָלא ּכַ ִמן . ּ
ָקר ִּאֵלין ְרִתיִכין ְדִאינון ַדְכָיין, ּ וִמן ַהּצֹאןַהּבָ ּ ּ ֵהָמה. ּ יָון ְדָאַמר ִמן ַהּבְ ָּיכֹול ִמּכָֹלא , ּּכֵ

ין ְמָסֲאָבן ין ַדְכָיין ּבֵ ָקר וִמן ַהּצֹאן ְוגֹו, ּּבֵ   .'ֲּהַדר ְוָאַמר ִמן ַהּבָ
ְנֶכם ֵעי ֵליה, ָקְרּבָ ּבָ ִני ּמִ ְנֶכם ֶאָלא ּבְ. ָּקְרּבָ ן ַלְיָיַּמאי ָקֵרּבָ א , ַקְדִמיָתא ָקְרּבָ ּתָ ַהׁשְ

ָקר וִמן ַהּצֹאן ְלַאֲחָזָאה ִיחוָדא ֵמֵעיָלא  ְנֶכם ִמן ַהּבָ ן ַלְיָי ָאָדם ָקְרּבָ ְנֶכם ָקְרּבָ ָּקְרּבָ ּ ּ
א ן ַלְיָי. ְלַתּתָ א ְלֵעיָלא ַהְיינו ָקְרּבָ ּתָ ּוִמּתַ ְנֶכם, ּּ א ַהְיינו ָקְרּבָ ֵּמֵעיָלא ְלַתּתָ ְמַתל . ּ

ן ַעל ַההוא ְלַמ ּקָ טוְרֶסָקא ִעיָלָאה ְלֵעיָלא ְוָכְרַסָייא ִדיֵליה ִאְתּתַ א ְדִאיהו ָיִתיב ּבְ ְּלּכָ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ
א ִעיָלָאה ַעל ּכָֹלא ּטוְרֶסָקא וַמְלּכָ ּ ָנא . ּ ר ָנׁש ְדָקִריב ָקְרּבְ א)א דורונא''ס(ּבַ ָעא ,  ְלַמְלּכָ ּבָ

א ַעד ְדָסִליק א ְלָדְרּגָ א ָיִתיבְּלַסְלָקא ִמַדְרּגָ א ְלֵעיָלא ְלֲאָתר ְדַמְלּכָ ּתָ ּ ִמּתַ ִעיָלָאה ַעל , ּ
ל ּכָֹלא א וַההוא דֹורֹוָנא . ּּכָ ּוְכֵדין ָיְדִעין ְדָהא ָסְלִקין דֹורֹוָנא ְלַמְלּכָ ּ  ִמן )א דמלכא''ס(ּ

א ִאיהו א. ַּמְלּכָ ַּהא ְיִדיָען ְדַההוא דֹורֹוָנא , ָּנִחית דֹורֹוָנא ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ  )א דמלכא''ס(ּ
א א ְדִאיהו ְלַתּתָ ָּנִחית ֵמֵעיָלא ִלְרִחיָמא ְדַמְלּכָ ּ ּ ַדְרּגֹוי . ּ ַקְדִמיָתא ָאָדם ָסִליק ּבְ ך ּבְ ְּכָ

א ְלֵעיָלא ּתָ ָקר, ִּמּתַ ֵהָמה ִמן ַהּבָ ן ַלְיָי ִמן ַהּבְ א , ּוְכֵדין ָקְרּבָ ַדְרּגֹוי ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ ָנִחית ּבְ
ְנֶכם   .ּוְכֵדין ָקֵרּבָ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמ, ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]19דף [ -י ּ

ִג ך ּבְ י וגֹו)'שיר השירים ה(ְין ּכָ ן ַלְיָי'  ֲאַכְלִתי ַיְעִרי ִעם ִדְבׁשִ ִּאְכלו . ַּהְיינו ָאָדם ָקְרּבָ
ָקר וִמן ַהּצֹאן ֵהָמה ִמן ַהּבָ ֵּרִעים ַהְיינו ִמן ַהּבְ ְנֶכם. ּ ְקִריבו ֵאת ָקְרּבָ ּוְכֵדין ּתַ י . ּ ָּאתו ִרּבִ

קוהו' ְּיהוָדה ְור ִּיְצָחק וְנׁשָ ּ ִריך ַרֲחָמָנאָאְמר. ּ ְו ּבְ ָמע ָדא, ּ   .ְּדָזֵכיָנא ְלִמׁשְ
י ְיהוָדה ֵיאֹות ֲהָוה ְלַההוא ְינֹוָקא ְדָלא ִיְנָדע ּכוֵלי ַהאי ָּאַמר ַרּבִ ּ ּ ֵפיָנא , ּ ּוֲאָנא ִמְסּתַ

ִגיֵני ַהאי ָעְלָמא ּבְ ָּעֵליה ִאי ִיְתַקַיים ּבְ ה, ּ י ִיְצָחק ְוָלּמָ  ָיִכיל ְּדָהא, ָּאַמר ֵליה. ָאַמר ַרּבִ
ֵפיָנא ָעלֹוי ְדַעד ָלא  יה וִמְסּתָ ָלא ּבֵ ּכְ ר ָנׁש ְלִאְסּתַ ֲאָתר ְדֵלית ֵרׁשו ְלּבַ ָלא ּבְ ּכְ ְּלִאְסּתַ ּ ּ ּ ּּ ּ

ח ְוֵיֲעְנׁשון ֵליה ּגָ ל ְוִיׁשְ ּכַ ִּיְמֵטי ְלִפְרקֹוי ִיְסּתָ ַמע ַההוא ְינֹוָקא, ּ ֵפיָנא , ָאַמר. ּׁשָ ָּלא ִמְסּתַ
א ְלָעְלִמין א ֵמָעְלָמאֵּמעֹוָנׁשָ ַלק ַאּבָ ֲעָתא ְדִאְסּתַ ׁשַ ּ ְדָהא ּבְ ִריך ִלי ְוַצִלי ֲעַלי , ּ ּּבָ ְ

א ָיִגין ֲעַלי ְּוַיָדְעָנא ִדְזכוָתא ְדַאּבָ ּ ּ ְָאַמר ֵליה ַמאן הוא ֲאבוך. ּ ּ ּ ֵריה ְדַרב . ּ ָּאַמר ּבְ
ְתַפְייהו ְתַלת . ַּהְמנוָנא ָסָבא בו ֵליה ַעל ּכִ ָּנְטלו ֵליה ְוַאְרּכְ ּ ּ ּ ַּאְזלו וַסָדרו ִמיִלין . ִמיִליןּ ּ ּ

ְמעֹון י ׁשִ ָּקֵמיה ְדַרּבִ ַּוַדאי ְירוָתא אֹוַרְייָתא ַאְחִסין, ָאַמר לֹון. ּ ְּוִאְלָמֵלא ְזכוָתא ְדָאבֹוי , ּ ּ
ִּאְתֲעַנׁש ִמְלֵעיָלא ִריך הוא, ּ א ּבְ ֲּאָבל קוְדׁשָ ְתָרא ְדאֹוַרְייָתא , ְּ ְּלִאינון ְדָאִזילו ּבַ ּ ּ ּ

ּו ָלה ִאינון וַבָנְייהו ְלָעְלִמיןַאְחִסינ ּ ּ ּ   )עד כאן מההשמטות(. ּ

  א''ע'  הדף
י ִחְזִקָיה ְמעֹון, ִּרּבִ י ׁשִ יה ְדִרּבִ ִכיַח ַקּמֵ ֲּהָוה ׁשְ ַּהאי ְדִאְקֵרי ) א''ע' דף ה(, ָּאַמר ֵליה, ּ

ן ֵעי ֵליה, ָקְרּבָ ֵּקירוב ִמּבָ ן, ּאֹו ְקִריבות, ּ י ָּאַמר ֵליה ָהא . ַמאי ָקְרּבָ ְּיִדיַע הוא ְלַגּבֵ
ין, ַּחְבַרָייא ְתִרין ַקִדיׁשִ ן ֵמִאיּנון ּכִ ָּקְרּבָ ֲחָדא, ּ ְלהו ּכַ ְּדִמְתָקְרֵבי ּכֻ ָדא, ּּ ָרן ָדא ּבְ ּוִמְתַקּשְׁ ּ ,

ְלהו ַחד ַּעד ְדִאְתָעֵבידו ּכֻ ּ ִלים, ּּ ִיחוָדא ׁשְ ְדָקא ֲחֵזי, ּּבְ א ּכַ ָמא ַקִדיׁשָ ֲהָדא , ְּלַאְתְקָנא ׁשְ
ן ַלְיָיּהוא ִד ין ַלְיָי. 'ְכִתיב ָקְרּבָ ְתִרין ַקִדיׁשִ ן ְדִאיּנון ּכִ ָּקְרּבָ ּ ָמא , ּהוא' ּ ְקָנא ׁשְ ְלִאְתּתַ
א ְדָקא ֵיאֹות, ַּקִדיׁשָ ּוְלַיֲחָדא ֵליה ּכְ ֻכְלהו ָעְלִמין, ּ ָכחו ַרֲחִמין ּבְ ּתְ ִגין ְדִיׁשְ ּּבְ ּ ָמא . ּּ ּוׁשְ

ִעְטרֹוי ְל א ְדִאְתַעָטר ּבְ ַּקִדיׁשָ ּ ָמא ּכָֹלאּ ּסְ   .ִּאְתּבַ
ָעָרא ַרֲחֵמי ִגין ְלַאּתְ ָעָרא ִדיָנא, ְּוָכל ָדא ּבְ ך ַלְיָי. ְּוָלא ְלִאּתְ ְוְבִגין ּכַ ְוָלא , ּהוא' ּ

ָעָרא ַרֲחֵמי: 'ַלְיָי. ֵלאֹלִהים ֵעיָנן ְוָלא ִדיָנא, ְוָלא ֵלאֹלִהים, ֲאָנן ְצִריִכים ְלִאּתְ . ַּרֲחֵמי ּבָ
ָאה חוָל, ָאַמר ִאיְלָנא ְוַרַווְחָנא ִמִלין ִאֵליןַּזּכָ ִּקי ְדׁשָ ּ ִרירו ְדִמָלה, ּ ְּוָדא ּבְ ּ ֲאָבל ָהא . ּ

ִתיב  ָרה)תהלים נא(ּכְ ּבָ ה ֱאלִהים ֹלא ִתְבֶזה, ּ ִזְבֵחי ֱאלִהים רוַח ִנׁשְ ר ְוִנְדּכֶ ּבָ ִזְבֵחי . ֵלב ִנׁשְ
ִתיב   .'ְוֹלא ִזְבֵחי ְיָי, ֱאֹלִהים ּכְ
ִתיב, ִּכי הואַּוַדאי ָה, ָּאַמר ֵליה ן ֱאֹלִהים ָלא ּכְ ְּוַעל ָדא . ֶּאָלא ִזְבֵחי ֱאֹלִהים, ָקְרּבָ

ָצפֹון ִחיָטָתן ּבַ ִגין ֱאלִהים, ׁשְ ְּדָהא ְזִביָחה הוא ּבְ בוָרה, ּ ַּההוא ְסָטר ּגְ ר , ּ ַסם ְוִיְתּבַ ְּדִיְתּבְ
ּרוָחא ְדִדיָנא ְּוִיְתַחָלׁש ִדיָנא, ּ רון ַרֲחֵמי ַעל, ּ ּבְ , ְּוַעל ָדא ִזְבֵחי ֱאֹלִהים. ּ ִדיָנאְּוִיְתּגַ

ָיא ְבָרא ֵחיָלא ְוּתוְקָפא ְדִדיָנא ַקׁשְ ְּלּתַ ָרה, ּּ ּבָ יב רוַח ִנׁשְ ִּדְכּתִ ְּלֶמֱהֵוי ַההוא רוָחא , ּ ּ
ָרה ּבָ יָפא ִנׁשְ ּקִ ר רוֵחיה ְוֵחיֵליה ְותוְקֵפיה, ּתַ ּבָ ְּוָלא ִיְתּגַ ּ ּ ּ ֵדין. ּּ ֵעי ּכְ ר ָנׁש ּבָ ם ַעל ְלֵמיָק, ּוּבַ
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ָחא ָרה, ַמְדּבְ ּבָ רוַח ִנׁשְ ִביָרא, ְוַיְכִסף ֵמעֹוָבדֹוי, ּּבְ יָפא ּתְ ּקִ ִגין ִדיהֵוי ַההוא רוָחא ּתַ ּּבְ ּ ּ ,
ם ְבּסָ ִגין ְדִדיָנא ִיּתְ ְּוֹכָלא ּבְ רון ַרֲחֵמי ַעל ִדיָנא, ּ ּבְ ְּוִיְתּגַ ם )ויקרא א(. ּ י ַיְקִריב ִמּכֶ  ָאָדם ּכִ

ן ַלְיָי י ֶאְלָעָזרָאַמר ִר. 'ָקְרּבָ ב, ּבִ ן , ַּהאי ְקָרא ָהִכי ֲהָוה ֵליה ְלִמְכּתַ י ַיְקִריב ָקְרּבָ ָאָדם ּכִ
ם. 'ַלְיָי ֶּאָלא ַלֲאפוֵקי ָאָדם ָהִראׁשֹון. ַּמהו ִמּכֶ א , ּ ָרא קוְדׁשָ ד ּבָ ָנא ּכַ ְּדהוא ַאְקִריב ָקְרּבְ ּ ּ

ִריך הוא ָעְלָמא ּּבְ ְּוָהא אוְקמוָה, ְ ִת, ּ ם ּכְ ַּלֲאפוֵקי ָאָדם , ַהאי ָאָדם, יבְוָהָכא ִמּכֶ
ם, ָאֳחָרא ְמעֹון. ְּדָלא ֲהָוה ִמּכֶ י ׁשִ ִפיר ָקַאָמְרת, ָּאַמר ֵליה ִרּבִ   .ּוָהִכי הוא, ּׁשַ

א ָפַתח י ַאּבָ יר ִמְזמֹור ִלְבֵני ֹקַרח)תהלים מח(, ִּרּבִ א ְמַעְלָיא .  ׁשִ ְחּתָ ּבַ יר ּתוׁשְ ַּהאי ׁשִ
ָאר ּתוׁשְ, ּהוא ל ׁשְ ִחיןַּעל ּכָ ֵני ֹקַרח, ּבָ ָחא ֵליה ּבְ ּבְ ְּדָזכו ְלׁשַ ּ יר ִמְזמֹור. ּ א : ׁשִ ְחּתָ ּבַ ּּתוׁשְ

א ְחּתָ ּבַ ָחן. ַּעל ּתוׁשְ ּבְ א ְדִאְתְפַלג ִלְתֵרין ּתוׁשְ ְחּתָ ּבַ ּּתוׁשְ ּ ּּ.  
ָרֵאל ָחא ָלה ִלְכְנֶסת ִיׂשְ ּבְ ֵני ֹקַרח ְלׁשַ ְּוָזכו ּבְ ָרֵאל ָק. ּ ָבָחא ִדְכֶנֶסת ִיׂשְ ּוׁשְ . א ַאְמֵריּ

ּוַמאי הוא יב. ּ דֹול ְיָי)תהלים מח(, ִּדְכּתִ ִעיר ֱאֹלֵהינו ַהר ָקְדׁשֹו'  ּגָ ּוְמֻהָלל ְמֹאד ּבְ ֵאיָמַתי . ּּ
דֹול ִריך הוא ּגָ א ּבְ ִּאְקֵרי קוְדׁשָ יה, ְּ ָכַחת ִעּמֵ ּתְ ָרֵאל ִאׁשְ ִזְמָנא ִדְכְנֶסת ִיׂשְ ּּבְ ֲּהָדא הוא , ּ

ִע)א''שמות רל(ִדְכִתיב  ִעיר ֱאֹלֵהינו, ּיר ֱאלֵהינו ּבְ דֹול ּבְ ּהוא ּגָ   .ִּעם ִעיר ֱאֹלֵהינו, ּ
י ְיהוָדה ָּאַמר ֵליה ִרּבִ ֵעי ָהָכא, ּ ָּאַמר ֵליה ָהִכי הוא וַדאי. ֱּאלֵהינו ַמאי ּבָ ּ ַהאי ִעיר , ּ

ְּדָחָלא ֱאלֵהינו ָרֵאל הוא)א חילא''ס(, ּ א ְדִיׂשְ ְחּתָ ּבַ ּ ְותוׁשְ ּ ַמע. ּ ַמעִאׁשְ. ַמאי ַמׁשְ א , ּתְ ְּדַמְלּכָ
ָלא ַמְטרֹוִניָתא א, ּבְ דֹול, ָּלאו הוא ַמְלּכָ ְּוָלא ְמהוָלל, ְּוָלאו הוא ּגָ ך. ּ ְוְבִגין ּכַ ל , ּ ּכָ

א ַכח ְדַכר ְונוְקּבָ ּתְ ַּמאן ְדָלא ִאׁשְ ּ יה, ּ ָבָחא ַאְעדֹוי ִמּנֵ ל ׁשְ ּּכָ ְכָלָלא ְדָאָדם, ּ ְּוָלאו הוא ּבִ ּ .
ְּוֹלא עֹוד ֶאָלא ְדָל ְרָכאּ ַדאי ְלִאְתּבָ   .ּאו ִאיהו ּכְ

ִתיב  ֵני ֶקֶדם)איוב א(ּכְ ל ּבְ דֹול ִמּכָ ִסְפָרא ְדַרב ַהְמנוָנא , ּ ַוְיִהי ָהִאיׁש ַההוא ּגָ ֵניָנן ּבְ ּּתָ ּ
ווֵתיה, ָסָבא ִריך הוא ֲהַות ּכְ א ּבְ ְדִחילו ְדקוְדׁשָ ְּדַבת זוגֹו ּבִ ּ ּ ּ ּ ֵתיה ִאְקֵרי , ְּ ְטָרא ְדִאּתְ ּוִמּסִ ּ ּ

דֹול ְיָי, ּאוף ָהָכא. דֹולּגָ ּוְמֻהָלל ְמֹאד' ּגָ דֹול, ּ ה הוא ּגָ ּוְבּמַ ִעיר ֱאֹלֵהינו , ָהָדר ְוָאַמר. ּ ּּבְ
  .ַהר ָקְדׁשֹו

ך ְוְבִגין ּכַ ִני, ּ ּשֵׁ א ָדא ּבַ ְחּתָ ּבַ ּּתוׁשְ ִני. ּ ּשֵׁ י טֹוב ּבַ ִתיב ּכִ יָמא ֲאַמאי ָלא ּכְ ִגין . ְוִאי ּתֵ ּבְ
ִּדְזִמיִנין ְלִאְתָפ אּ ְּוָרָזא ְדִמָלה . ְרׁשָ ִזְמָנא , ּ ֹלא טֹוב היֹות ָהָאָדם ְלַבדֹו)בראשית ב(ּ ּבְ

ִתיב ְּדִאיהו ְלַבדֹו ֹלא טֹוב ּכְ ּ ִני. ּ ּשֵׁ י טֹוב ּבַ ִתיב ּכִ   .ְּוַעל ָדא ָלא ּכְ
דֹול ה ְדַקאְמָרן' ּגָ ּוְמֻהָלל ּכִ ל ָהָאֶרץ. ּ א ְדִז, ְיֵפה נֹוף ְמׂשֹוׂש ּכָ ְחּתָ ּבַ ּּתוׁשְ ּווָגא ִדְלהֹוןּ ּ ּ .

ִריך הוא, ְיֵפה נֹוף א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ ל ָהָאֶרץ, ְּוָדא ַצִדיק, ְּ ֵדין הוא ֶחְדווָתא , ְמׂשֹוׂש ּכָ ּּכְ
ְּדֹכָלא ְרָכא, ּ ָרֵאל ִמְתּבָ   .ּוְכֶנֶסת ִיׂשְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמ, ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]21דף [ -י ּ

  ב''ע'  הדף
ב ְוגֹו ּגָ ַאְרְמנֹוֶתיָה נֹוַדע ְלִמׂשְ ִּאֵלין ִאיּנון ֶנַצ', ֱאֹלִהים ּבְ ְּדַתָמן ) ב''ע' דף ה(, ד''ח ְוהֹו''ּ

ְרָכאן ִניׁשוָתא ְדָכל ּבִ ּּכְ ִניׁשוָתא ְדֶחְדְווָתא, ּ ּּכְ א . ּ ן ָנְפָקא ַעל ְיֵדי ְדַהאי ַדְרּגָ ּמָ ִּמּתַ ּ
ְּדִאְקֵרי ַצִדיק ְרָכאן, ּ ָנׁשו ּבִ ן ִאְתּכְ א, ְּוַתּמָ ָמא ְלַהאי ִעיר ַקִדיׁשָ ְרָכא , ְּלַבּסְ ּוְלִאְתּבָ

ּמָ ָלִכים נֹוֲעדו. ןִמּתַ ה ַהּמְ י ִהּנֵ ְכָלָלא ֲחָדא. ּּכִ א ּבִ ְתֵרי ַמְלּכָ ל ּכִ ְוַלֲאַתר ָאֳחָרא , ִּאֵלין ּכָ
ִּמִלין ִאֵלין ַסְלִקין ּ ּ.  

א ֲחִזי ָנא, ּתָ ן עֹוָבדֹוי ַעל ְיֵדי ְדָקְרּבְ ֲעָתא ְדַבר ָנׁש ְמַתּקֵ ׁשַ ּּבְ ָסם , ּ ּּכָֹלא ִאְתּבְ
ר , ְוִאְתְקַרב ָדאְוִאְתְקׁשָ ִלים, ָּדא ּבְ ִיחוָדא ׁשְ י ַיְקִריב . ּּבְ יב ָאָדם ּכִ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ ּ

ם ְדָקא ֲחֵזי. ִמּכֶ ָרא ִמִלין ּכַ י ַיְקִריב ְלַקּשְׁ   .ּּכִ
א ֲחִזי י ַיְקִריב, ּתָ ַּלֲאפוֵקי ַמאן ְדָלא ִאְתְנִסיב, ָאָדם ּכִ ן, ּ ֵניה ָלאו ָקְרּבָ ְּדָהא ָקְרּבָ ּ ,

אן ָלא ִמׁשְ יהּוִבְרּכָ ָחן ְלַגּבֵ ּכְ א, ּ ָלא ְלֵעיָלא)א על ידיה''ס(, ּּתַ יב . ְוָלא ְלַתּתָ ַמע ִדְכּתִ ׁשְ ִּמּמַ
י ַיְקִריב אֵני ָהָכא, ָאָדם ּכִ ְּדָלאו ִאיהו ָאָדם, ׁשָ ְכָלָלא ְדָאָדם הוא, ּ ְּוָלא ּבִ א , ּ ִכיְנּתָ ּוׁשְ

ְרָיא ָעלֹוִהי ִגין ְדִאיהו ָפִגים, ָלא ׁשַ ּּבְ ּ ַעל מוםְוִאְקֵר, ּ ּוָמאֵרי ְדמוָמא ִאְתַרֲחָקא , ּי ּבַ ּ ּ
ָנא, ִּמּכָֹלא ָחא ְלָקְרָבא ָקְרּבְ ן ְלַמְדּבְ ּכֵ ל ׁשֶ   .ּכָ

יב, ּוָנָדב ַוֲאִביהוא אֹוָכָחן ֵצא ֵאׁש ִמִלְפִני ְיָי)ויקרא ט(, ִּדְכּתִ ִתיב. 'ּ ַוּתֵ ך ּכְ ְוְבִגיֵני ּכַ ּ ,
ן ַלְיָי ם ָקְרּבָ י ַיְקִריב ִמּכֶ א', ָאָדם ּכִ ָכחו ְדַכר ְונוְקּבָ ּתְ ָּאָדם ְדִאׁשְ ּ ּ ַהאי ֲחֵזי ְלָקְרָבא , ּ

ָנא ָדא   .וָלא ָאֳחָרא, ָּקְרּבְ
א י ַאּבָ ִמָלה ָאֳחָרא, ְוָאַמר ִרּבִ ב ְדאוְקמוָה ְלָנָדב ַוֲאִביהוא ּבְ ַּאף ַעל ּגַ ּ ּ ּ ָּהִכי הוא , ּ

ִנין ְד, ֲאָבל ְקֹטֶרת. ּוַדאי ל ָקְרּבְ ִּעָלָאה הוא ִמּכָ ּ ְרָכן ִעָלֵאי , ָעְלָמאּ ְּדָעֵליה ִאְתּבָ ּ ּ
ֵאי ִנין ָלא ִאְתָחזון ִאיּנון ְלָקְרָבא. ְוַתּתָ ל ָקְרּבְ ָנא ָדא ְדִאיהו ְלֵעיָלא ִמּכָ ְּוָקְרּבְ ּ ּ ּ ְּדָהא , ּּ

ָנא ָלא ִאְתֲחזון, ָּלא ִאְתְנִסיבו ן ְלִמִלין ִעָלִאין, ְּלָקְרּבָ ּכֵ ל ׁשֶ ּּכָ ְרכון ַעל , ּ ְּדִיְתּבָ   .ְּיַדְייהוּ
ֵצא ֵאׁש ִמִלְפֵני ְיָי יָמא ַוּתֵ ר ָנׁש ְדָאָתא ָקֵמי . ֲאַמאי, ַוּתֹאַכל אֹוָתם' ְּוִאי ּתֵ ְּלּבַ

א ָאֵתי ְלֵביָתה, ַמְטרֹוִניָתא ָרא ָלה ְדָהא ַמְלּכָ ְּלַבּשְׂ ּ ַמְטרֹוִניָתא, ּ ה ּבְ ֵרי ּבָ ְּלֶמְחֵדי , ְּוִיׁשְ
ה א. ִּעּמָ ר ָנׁש ְדִאיהו ָמאֵרי ְדמוִמיןָח, ָאָתא ְלָקֵמי ַמְלּכָ א ַההוא ּבַ ָּמא ַמְלּכָ ּ ּ ּ ָאַמר . ּ

א ָּלאו הוא ְיָקָרא ִדיִלי, ַמְלּכָ ְּדַעל ְידֹוי ְדַהאי ָפִגים, ּ ּ ַּאְדָהִכי . ִּאיעול ְלַמְטרֹוִניָתא, ּ
א יָתא ְלַמְלּכָ ין, ַאְתְקַנת ַמְטרֹוִניָתא ּבֵ א ֲהָוה ַזּמִ יָון ְדָחָמאת ְדַמְלּכָ ּּכֵ הּ , ּ ְלֵמיֵתי ְלַגּבָ

ה א ִמיּנָ ְלָקא ַמְלּכָ ִרים ְלִאְסּתַ ר ָנׁש ּגָ ְּוַההוא ּבַ ֵדין ְפִקיַדת ַמְטרֹוִניָתא ְלָקְטָלא , ּּ ּּכְ
ר ָנׁש   .ְּלַההוא ּבַ

ִזְמָנא ְדָעאלו ָנָדב ַוֲאִביהוא ך ּבְ ּּכַ ּ ּ יַדְייהו, ָ ּוְקֹטֶרת ּבִ ַנת , ַּחָדת ַמְטרֹוִניָתא, ּ ּקְ ְוִאְתּתַ
אְלַק ָלא ְלַמְלּכָ ְבִרין ְפִגיִמין. ּבְ א ִאיּנון ּגֻ יָון ְדָחָמא ַמְלּכָ ּּכֵ ּ ָּמאֵרי ְדמוִמין, ּ ָעא , ּ ָלא ּבָ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]22דף [ -ּ

ה ֵרי ִעּמָ א ְדַעל ְיַדְייהו ֵייֵתי ְלִמׁשְ ַּמְלּכָ ּ ה, ּ א ִמּנָ ַלק ַמְלּכָ ְּוִאְסּתְ ד ֲחַמת ַמְטרֹוִניָתא . ּ ּכַ
א ִמ ָלק ַמְלּכָ ִּדְבִגיֵניהֹון ִאְסּתַ הּ ֵצא ֵאׁש ִמִלְפֵני ְיָי, ּּנָ ִּמַיד ַוּתֵ   .ַוּתֹאַכל אֹוָתם' ּ

ִגין ְדַמאן ְדָלא ִאְתְנִסיב הוא ָפִגים ּוָכל ָדא ּבְ ּ ּ ּ א. ּ ָּמאֵריה ְדמוִמין ֳקָדם ַמְלּכָ ּ ּ ,
יה ָלק ִמּנֵ א ִאְסּתַ ה ְדַמְלּכָ ְּקדוּשָׁ ּ ימו, ּּ ְפּגִ ְרָיא ּבִ ִתיב ָאָדם. ְּוָלא ׁשַ י ַיְקִריב ְּוַעל ָדא ּכְ  ּכִ

ן ם ָקְרּבָ ּוַמאן ְדָלא ִאְקֵרי ָאָדם ָלא ַיְקִריב, ַּמאן ְדִאְקֵרי ָאָדם ַיְקִריב, ִמּכֶ ּ.  
ָלל ֵהָמה ּכְ ָקר וִמן ַהּצֹאן ְפָרט. ִמן ַהּבְ ִּמן ַהּבָ ִרין ְלֵמיַכל, ּ ְּלָבַתר ִאֵלין ְדַכׁשְ ּוְדָלא , ּ

ְרָין ְלֵמיַכל ָאִסיר ְלָקְרָבא ּשִׁ ָרן ְוִאיּנון ְדָלא ְוַלֲא. ּכַ ִליקו ִאיּנון ְדַכׁשְ ַּתר ָאֳחָרא ִאְסּתָ ּ ּ ּ ּ
ָרן ׁשְ נֹו)ויקרא א(. ּכַ י ִחָייא ָפַתח,  ִאם עֹוָלה ָקְרּבָ ִּרּבִ ֹבַתי )ישעיה נה(, ּ י לא ַמְחׁשְ  ּכִ

בֹוֵתיֶכם ְולא ַדְרֵכיֶכם ְדָרָכי בֹוֵתיֶכם. ַּמְחׁשְ ֹבַתי ַמְחׁשְ י לא ַמְחׁשְ ֹב, ּכִ ִתיב ָחֵסר ַמְחׁשְ ַתי ּכְ
לא ו א ֲחֵזי', ּבְ ִריך הוא, ּתָ א ּבְ ָבה ְדקוְדׁשָ ַּמֲחׁשָ א ְדֹכָלא, ְּ ִּהיא ִעָלָאה ְוֵריׁשָ ּוֵמַהִהיא , ּּ

ִביִלין טו ָאְרִחין וׁשְ ָבה ִאְתְפּשָׁ ַּמֲחׁשָ ּ א, ּ ָמא ַקִדיׁשָ ָחא ׁשְ ּכְ ּתַ ּוְלַאְתְקָנא ֵליה , ְּלִאׁשְ ּ
ְדָקא ֵיאֹו ִתּקונֹוי ּכְ א ְדֵעֶדן. תּּבְ ְנּתָ ְקיו ְדּגִ ָבה ִאְתְנִגיד ְוָנִפיק ׁשַ ּוֵמַהִהיא ַמֲחׁשָ ּ ּ ּ ,

ָקָאה ּכָֹלא ָבה. ְּלַאׁשְ ִאין, ּוֵמַהִהיא ַמֲחׁשָ ָבה. ַּקְייִמין ִעָלִאין ְוַתּתָ ַכח , ּוֵמַהִהיא ַמֲחׁשָ ּתְ ִמׁשְ
ַעל ֶפה ּבְ ב ְותֹוָרה ׁשֶ ְכּתָ ּבִ   .ּּתֹוָרה ׁשֶ

  א''ע'  ודף
ָב ר ָנׁשַמֲחׁשָ א ְדֹכָלא, ּה ְדּבַ ִּהיא ֵריׁשָ ָבה, ּ טו ָאְרִחין , ּוֵמַהִהיא ַמֲחׁשָ ִּאְתְפּשָׁ ּ
ִביִלין ַהאי ָעְלָמא, ְלַאְסָטָאה אֹוְרחֹוי, ּוׁשְ ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ּבְ ָבה. ּ , ּוֵמַהִהיא ַמֲחׁשָ

ִּאְתְנִגיד ְוָנִפיק זוֲהָמא ְדֵיֶצר ָהָרע א ֵליה וְלֹכ, ּ ְּלַאְבָאׁשָ ָבה. ָּלאּ , ּוֵמַהִהיא ַמֲחׁשָ
ָכחו ֲעֵבירֹות ֲחָטאֹות וְזדֹונֹות ּתְ ִּאׁשְ ִפיכות ָדִמים, ֲעבֹוָדה ָזָרה, ּ לוי ֲעָריֹות וׁשְ ּּגִ ּ ּ ְוַעל . ּ

י , ָּדא בֹוֵתיֶכם) א''ע' דף ו(ּכִ ֹבַתי ַמְחׁשְ   .לא ַמְחׁשְ
ך ְוְבִגין ּכָ ִתיב, ּ א ְדֹכָלא ּכְ ֵּריׁשָ ָקר. נֹוִאם עֹוָלה ָקְרּבָ, ּ ָקר, ִמן ַהּבָ ּוַמאן , ְוָלא ּבָ

ָקר ִאיהו. ִּאיהו ן ּבָ ַּפר ּבֶ ְּדִאיהו ְדַכר, ּ ּ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמ, ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]23דף [ -י ּ

 ] בשנה211יום [סדר הלימוד ליום ד אייר 
י ִיְצָחק ָאַמר ָקר ְסָתם, ִרּבִ ִמים ַיְקִריֶבּנו, ִמן ַהּבָ ְּוָחַזר וֵפיַרׁש ָזָכר ּתָ ָזָכר וָלא , ּ

מֹוַדע ְלֵעיָלא )ט''ע(ְּדָהא , ְנֵקָבה ּתְ ְּדַכר ִאׁשְ א, ּ מֹוְדָעא ְלַתּתָ ּתְ א ִאׁשְ ְוֵכן ִמן . ְּונוְקּבָ
ים וִמן ָהִעִזים ָבׂשִ ַּהּצֹאן ִמן ַהּכְ ּ.  

ְלהו ְדַכר, ַּמאן ְדָאֵתי ְלעֹוָלה ּּכֻ ּ א, ּ ִגין ְדעֹוָלה עֹוָלה ַעל ַהֵלב, ְּוָלא נוְקּבָ ּּבְ ַעל , ּ
ַּהֵלב וַדאי מֹוַדע , ּ ּתְ ַּמאן ְדָקִאים ַעל ַהֵלבְוִאׁשְ ך ַסְלָקא ְלֵעיָלא. ּ ּוְבִגין ּכָ ּ ְ ְּוֻכְלהו , ּ ּ

ִנין. ִּדְכִרין ָאר ָקְרּבָ ל ׁשְ יר ִמּכָ עֹוָלה ַיּתִ א ּבָ ֵריׁשָ ְּוַעל ָדא ָפַתח ְקָרא ּבְ ָבה , ּ ְּדָהא ַמֲחׁשָ
א ְדֹכָלא ֵּריׁשָ ּ.  

י ְיהוָדה ָבה, ָּאַמר ִרּבִ ֲאַתר ְדַמֲחׁשָ ְעָיא ְלָקְרָבאִּאי ָהִכי ּבַ ּ ִדְלֵעיָלא ּבַ א , ּ ֲאַמאי ְלַתּתָ
יר יֵדיה. ַיּתִ ְמעֹון. ָּלא ֲהָוה ּבִ י ׁשִ ָּאָתא ְלָקֵמיה ְדִרּבִ ָבה , ָּאַמר ֵליה, ּ א ְדֹכָלא ַמֲחׁשָ ֵּריׁשָ ּ
ָבה ֲאַתר ְדִאְקֵרי ּבֶֹקר, ּהוא ְּוִסיוָמא ְדַהִהיא ַמֲחׁשָ ּ ּ ּוַמאי ִאיהו, ּ ַּההוא ִסיוָמא ְד. ּ ּ , ּגוָפאּּ

א ם ְלנוְקּבָ ִּדְמַבּסֵ ר ָנׁש. ּ ָבה ְדּבַ ך ַמֲחׁשָ ּּכַ א ְדֹכָלא, ְ ֵּריׁשָ ָבה. ּ ִּסיוָמא ְדַהִהיא ַמֲחׁשָ ּ ד , ּ ּכַ
ּבֶֹקר. ֵאיָמַתי. ִאְתָעִביד עֹוָבָדא ֵבי ָאְון ופֹוֲעֵלי )מיכה ב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּבַ ּ הֹוי חֹוׁשְ

בֹו, ֵאיָמַתי, ָרע ּכְ אֹור ַהּבֶֹקר ַיֲעׂשוָהַעל ִמׁשְ ָבה. ָּתם ּבְ ְּוַעל ָדא ְלַההוא ֲאַתר ְדַמֲחׁשָ ּ ּ ,
ִליק ָבה ִאְסּתְ ָבה וַדאי. ַמֲחׁשָ ְּועֹוָבָדא ִמְתָקְרָבא ְלִסיוָמא ְדַמֲחׁשָ ּ ּ ּ.  

ָאְרָחא י ֲאָחא ֲהָוה ָאִזיל ּבְ י ְיהוָדה, ִרּבִ יה ִרּבִ ּוֲהָוה ִעּמֵ י ָאַמר ִר, ַּעד ַדֲהוֹו ַאְזֵלי, ּ ּבִ
ָרֵאל, ְּיהוָדה תוַלת ִיׂשְ ָּהא ְדָתֵניָנן ּבְ ַבע , ּ ְרָכא ִמן ׁשֶ תוָלה ְדִאְתּבָ ּּבְ ְּדִאְקֵרי , )א מישראל''ס(ּ

ַבע ת ׁשֶ ה ֲאַתר, ּבַ ַכּמָ ּואוְקמוָה ּבְ א. ּ ּוְבתוָלה ְלַתּתָ ִגיָנה' ָיְרָתא ז, ּ ָרכֹות ּבְ ִתיב . ּּבְ ְוָהא ּכְ
א ִקיָנ ן ָאָדם ׂשָ ה ּבֶ ָרֵאלְוַאּתָ תוַלת ִיׂשְ ַמר, ּה ַעל ּבְ ּוַדאי ָעָלה ִאּתְ ָרֵאל, ּ ֶנֶסת ִיׂשְ . ַעל ּכְ

ָיא ִמּכָֹלא יב , ּוָדא ַקׁשְ ָרֵאל)עמוס ה(ִּדְכּתִ תוַלת ִיׂשְ ּ ָנְפָלה ֹלא תֹוִסיף קום ּבְ ְּוַהאי ְדָקא . ּ
ִפיר הוא ִמָלה ָדא ׁשַ ְלהו ַחְבַרָייא ּבְ ַּאְמֵרי ּכֻ ּ ּּ ּ ֹאַרח ְנָחָמה ֲּאָבל ִאי ַפ. ּּ ַמר ּבְ א ִאּתְ ּתָ ְרׁשְ

ַמר. ֲהִויָנן ַאְמֵרי ָהִכי ַהאי ִקיָנה ִאּתְ   .ְוָהא ְקָרא אֹוַכח ָהִכי, ֲאָבל ּבְ
ָּאַמר ֵליה וַדאי ָהִכי הוא ּ יר ִמּכָֹלא, ּ ָיא ִלי ַההוא ִמָלה ַיּתִ ְּוָהא ֲהָוה ַקׁשְ ּ ְוֲאֵתיָנן , ּ

ְמעֹון י ׁשִ י ְדִרּבִ ֲחׁשֹו, ְּלַגּבֵ ָּכן ְדַאְנִפיןּבַ ְֵמֵחיזו ְדַאְנָפך, ָאַמר ִלי. ּ ּ ּ מֹוַדע ַמה , ּ ּתְ ִאׁשְ
ך ְִדְבִלּבָ ֲּאֵמיָנא ֵליה וַדאי. ּ ִוין, ּ י ׁשָ ְּדַאְנִפי ְוִלּבִ א ִלי ִמָלך. ּ , ֲּאֵמיָנא ֵליה. ְָאַמר ִלי ֵאיּמָ

ָרֵאל תוַלת ִיׂשְ ִתיב ָנְפָלה לא תֹוִסיף קום ּבְ ּּכְ ַּמאן ְדִאית ֵליה, ּ ְדִביְתהוּ ּ רוְגָזא ּבִ ּ ,
יה ָהַדר ְלָעְלִמין, ְּוָנְפָקא ִמּנֵ ה, ָלא ּתֵ ָרכו ִעּמָ ִּאי ָהִכי ַווי ִלְבִנין ְדִאְתּתְ ּ ְוָלא , ָאַמר ִלי. ּ

ְלהו ַחְבַרָייא י ָלך ַמה ְדָאְמרו ּכֻ ַּסּגֵ ּ ּ ּּ ַמְעָנא ִמַלְייהו, ֲאֵמיָנא. ְ ָּהא ׁשְ ְוָלא , ְּדַהִוה ֵמַרֲחֵמי, ּ
איִמְתַי ִלּבָ ָבן ּבְ   .ּשְׁ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]24דף [ -ּ

ִפיר ְוָיאות, ָאַמר ל ַמה ְדָאְמרו ַחְבַרָייא ּכָֹלא ׁשַ ּּכָ ּ ּּ ּ ד ַרְעָיין ָלא , ּ ֲאָבל ווי ְלָדָרא ּכַ
ִחין ּכְ ּתַ ָלא ִליִמיָנא ְוָלא , ְוָלא ַיְדִעין ְלָאן ֲאַתר ַאְזֵלי, ְוָעָנא ָסאָטן ְוַאְזִלין, ִמׁשְ
ָמאָלא ָאְרָחא , ְּעָיא ְלִמְנַדעַּוַדאי ַהאי ְקָרא ּבַ. ִלׂשְ ְלָיין ְלִאיּנון ְדָחָמאן ּבְ ְּוֻכְלהו ּגַ ּ ּ ּ

ֹאַרח ְקׁשֹוט   .ְּדאֹוַרְייָתא ּבְ
א ֲחֵזי ָרֵאל, ּתָ ְלָווָתא ְדָגלו ִיׂשְ ֻכְלהו ּגַ ּּבְ ּ ּ ִוי ִזְמָנא ְוִקָצא, ּ ְּלֻכְלהו ׁשַ ּ ּוְבֻכְלהו ֲהוֹו , ּ ּּ

ִר א ּבְ ְייִבין ְלקוְדׁשָ ָרֵאל ּתַ ִּיׂשְ ּיך הואּ ַבת ְלַאְתָרָהא, ְ ָרֵאל ֲהָוה ּתָ ּוְבתוַלת ִיׂשְ ַההוא , ּ ּּבְ
ִּזְמָנא ְדָגַזר ָעָלה ְתָרָאה ָלאו ָהִכי. ּ ָגלוָתא ָדא ּבַ א ּבְ ּתָ ְּוַהׁשְ יתוב ָהִכי , ּ ְּדָהא ִהיא ָלא ּתִ ּ
ִזְמִנין ָאֳחָרִנין יב ָנְפָלה לא תֹוִסיף קום, ְוַהאי ְקָרא אֹוַכח, ּכְ ִּדְכּתִ ָרֵאלּ תוַלת ִיׂשְ , ּ ּבְ

ִתיב   .ָנְפָלה ְוֹלא אֹוִסיף ַלֲהִקיָמה ָלא ּכְ
א ְדָרַגז ַעל ַמְטרֹוִניָתא ֵדי ָלה ֵמֵהיָכֵליה, ְּמַתל ְלַמְלּכָ ְּוַאׁשְ ּ ד ֲהָוה . ְלִזְמָנא ְיִדיָעא, ּ ּכַ

א, ָּמֵטי ַההוא ִזְמָנא , ְוֵכן ִזְמָנא ַחד. ִּמַיד ַמְטרֹוִניָתא ֲהָות ָעאַלת ְוָתַבת ָקֵמי ַמְלּכָ
ְתַרְייָתא. ּוְתַלת ִזְמִנין, ּוְתֵרין א, ְלִזְמָנא ּבַ ֵדי ָלה , ִּאְתַרֲחַקת ֵמֵהיָכָלא ְדַמְלּכָ ְּוַאׁשְ ּ

א ֵמֵהיָכֵליה ְלִזְמָנא ְרִחיָקא א. ַּמְלּכָ ָאר ִזְמִנין , ָאַמר ַמְלּכָ ׁשְ ַּהאי ִזְמָנא ָלאו הוא ּכִ
יֵתי ָקַמאי ָהִכי ע ָעָלהֶא, ְּדִהיא ּתֵ ִני ֵהיָכִלי וַאְתּבַ ל ּבְ ָּלא ֲאָנא ֵאיִזיל ִעם ּכָ ּ.  

  ב''ע'  ודף
ה ד ָמָטא ְלַגּבָ ִכיַבת ְלַעְפָרא, ּּכַ ָּחָמא ָלה ְדֲהָוה ׁשְ ַּמאן ָחָמא ְיָקָרא ְדַמְטרֹוִניָתא . ּ

ַהִהיא  א ָלֳקְבָלה ַעד ְדָאִחיד ָל, ִזְמָנא) ב''ע' דף ו(ּבְ ּוָבעוִתין ְדַמְלּכָ ּ ּ ּ ידֹויּ א ּבִ , ּה ַמְלּכָ
ְּוַאְייֵתי ָלה ְלֵהיָכֵליה, ְּואֹוִקים ָלה ה ְלָעְלִמין, ּ ְּואֹוֵמי ָלה ְדָלא ִיְתְפַרׁש ִמיּנָ ּ ְוָלא , ּּ

ה   .ִּיְתְרִחיק ִמיּנָ
ִריך הוא א ּבְ ך קוְדׁשָ ּּכַ ְּ ָגלוָתא, ָ ָרֵאל ּבְ ל ִזְמִנין ִדְכְנֶסת ִיׂשְ ּּכָ ד ֲהָוה ָמֵטי ִזְמָנא, ּ , ּכַ

אִה ָגלוָתא ָדא ָלאו ָהִכי. יא ֲאִתיַאת ְוַהְדַרת ָקֵמי ַמְלּכָ א ּבְ ּתָ ְּוַהׁשְ ִריך , ּ א ּבְ ְֶאָלא קוְדׁשָ ּ ּ
יָדָהא ֲהָדה ְוָיִתיב ָלה ְלֵהיָכֵליה, ְּויֹוִקים ָלה, ּהוא יֹוִחיד ּבִ ְּוִיְתְפַייס ּבַ ּ ּ ְּוָתא ֲחֵזי ְדָהִכי . ּ

ִתיב ָנְפָלה לא תֹוִס, ּהוא ִתיב, ּיף קוםְּדָהא ּכְ יֹום ַההוא ָאִקים )עמוס ט(, ְּוַעל ָדא ּכְ ּ ּבַ ּ
ת ָדִויד ַהֹנֶפֶלת ִזְמִנין ָאֳחָרִנין, ֶּאת ֻסּכַ . ֲּאָבל ֲאָנא אֹוִקים ָלה, ִּהיא ֹלא תֹוִסיף קום ּכְ

ת ָדִוד ַהּנֶֹפֶלת יֹום ַההוא ָאִקים ֶאת ֻסּכַ ִתיב ּבַ ְּוַעל ָדא ּכְ ּ . ּת ָדִודֲּאִני ָאִקים ֶאת סוּכַ, ּּ
ת ָדִוד ָרֵאל. ַּמאן ֻסּכַ תוַלת ִיׂשְ ָּדא ּבְ יב ָנְפָלה: ַהּנֹוֶפֶלת. ּ ָמה ִדְכּתִ ְוָדא ִהיא ְיָקָרא . ּּכְ

ָרֵאל ִּדְבּתוַלת ִיׂשְ א ִדיָלה, ּ ְחּתָ ּבַ ְּותוׁשְ ּ ֲעָתא. ּ ַהִהיא ׁשַ   .ְוָדא אֹוִליְפָנא ּבְ
י ְיהוָדה א ַעל , ָּאַמר ִרּבִ איַּוַדאי ָמִליְלּתָ ָבא, ִלּבָ ִרירו ְדִמָלה, ְוִאְתִיׁשְ ְּוָדא ּבְ ּ ְוַאְזָלא . ּ

ַכְחָנא, ַהאי ַמְעָנא ְוׁשָ ִמָלה ֲחָדא ְדׁשָ א ָרווְחָנא ָלה, ּּכְ ּתָ י יֹוֵסי, ְּדָתֵניָנן, ְּוַהׁשְ , ָאַמר ִרּבִ
ָרֵאל ְוֵייָמא ֶנֶסת ִיׂשְ ִריך הוא ְלַאְכְרָזא ַעל ּכְ א ּבְ ין קוְדׁשָ ַּזּמִ  ִהְתַנֲעִרי ֵמָעָפר )ה נבישעי(, ְּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמ, ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]25דף [ -י ּ

ַל ם ִבי ְירוׁשָ ּקוִמי ׁשְ יָדא ְדַחְבֵריה ְוֵייָמא ִהְתָנֵער, ּ ַמאן ְדָאִחיד ּבִ ּּכְ ּ א , ּקום, ּ ך קוְדׁשָ ּּכַ ְ

ה ְוֵייָמא ִהְתַנֲעִרי ִריך הוא יֹוִחיד ּבָ ּּבְ ּ   .ּקוִמי, ְ
י ֲאָחא ֵני ֵהיָכָלא ְד, ָּאַמר ֵליה ִרּבִ ל ִאיּנון ּבְ ְּוֵכן ּכָ ָנא ָדא ַפְתִחיןּ ִליׁשָ א ּבְ ַּמְלּכָ ֲהָדא , ּ

י ָבא אֹוֵרך)ישעיה ס(, ּהוא ִדְכִתיב ְ קוִמי אֹוִרי ּכִ א ָהָכא, ּ ֵדין הוא , ָהא ַמְלּכָ ַּוַדאי ּכְ ּ
ְּיָקָרא ִדיָלה ְּוֶחְדָווָתא ְדֹכָלא, ּ ֲהָדה, ּ א ִאְתְפַייס ּבַ ד ַמְלּכָ ּּכַ ותבא בת שבע ) מלכים א א(כתיב (. ּ

א)המלך החדרה כגוונא דאאל  י ְדַמְלּכָ ָכל ִאיּנון ִזְמִנין ִאיִהי ָאַתת ְלַגּבֵ ּ ּבְ ֲהָדא , ְּוָקַמת ָקֵמיה, ּ
ֶלך)מלכים א א(, ּהוא ִדְכִתיב ֹבא ִלְפִני ַהּמֶ ֶלך, ְ ַוּתָ ֲעמֹוד ִלְפִני ַהּמֶ ִזְמָנא ָדא . ְַוּתַ ֲּאָבל ּבְ

ה, ָלאו ָהִכי א ֵייֵתי ְלַגּבָ ֶּאָלא ַמְלּכָ ֲהָדה, ּ ְּוִיְתְפַייס ּבַ ְּוֵיִתיב ָלה ְלֵהיָכֵליה, ּ ֲּהָדא הוא . ּ
ך ָיֹבא ָלך ַוַדאי)זכריה ט(, ִדְכִתיב ה ַמְלּכֵ ּ ִהּנֵ ְ יה, ְ ְְלַפְייָסא ָלך, ְָיֹבא ָלך, ְּוָלא ַאְנּתְ ְלַגּבֵ ּ .

ָמא ָלך, ְָיֹבא ָלך ֹכָלא, ְָיֹבא ָלך. ְְלַאּקָ ְלָמא ָלך ּבְ ְּלַאׁשְ ְְלַאְעָלָאה ָלך , ְָלךָיֹבא . ְ

ך ִזווָגא ְדָעְלִמין, ְּלֵהיָכֵליה ּוְלִאְזַדְווָגא ִעּמָ ּ ּ ּ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ְּ יך ִלי )הושע ב(ּכְ ּתִ ְ וֵאַרׂשְ

ֱאמוָנה   .ּּבֶ
א י ַאּבָ הו ִרּבִ ַּעד ַדֲהוֹו ַאְזֵלי ָפַגע ּבְ ָּהא ָמאֵריה ְדָחְכְמָתא ָאֵתי, ָּאְמרו. ּּ ל , ּ ְנַקּבֵ

אַּאְנֵפ ִכיְנּתָ ֲהֵדיה. י ׁשְ ד ְקִריבו ּבַ ּּכַ ּ ְסטֹוָרא ְדקוְפְטָרא, ּ ִמיט ִמּקַ ּתְ ִּאׁשְ ּבֹון, ּ   .ְוָנַחת ּגַ
ֹוָפר הֹוֵלך ְוָחֵזק ְמֹאד ְוגֹו)שמות יט(, ָּפַתח וָאַמר ֹוָפר. 'ְ ַוְיִהי קֹול ַהּשׁ , וְיִהי קֹול ַהּשׁ

ְּוֻכְלהו ּבְ, ָּהָכא ַאְפִליגו ִסְפֵרי ַקְדָמֵאי ָקעוּ ַּחד ִמָלה ִאְתּתְ קֹול , ִּאית ַמאן ְדָאַמר. ּ
ֵרי ֹוָפר ּתְ ֵרי, קֹול ַחד, ַהּשׁ ֹוָפר ּתְ ֹוָפר הֹוֵלך , ְּוָדִייק ָלה. ַהּשׁ ִתיב ַוְיִהי ַהּשׁ ְִמְדָלא ּכְ ּ

ֹוָפר, ְוָחֵזק ֹוָפר, ֶּאָלא קֹול ַהּשׁ ְּדוַדאי ׁשֹוָפר ִאְקֵרי, ּקֹול ְדָנִפיק ִמּשׁ ָמה ְדַא, ּ ּתְ ָאֵמר ּכְ
דֹול)ישעיה כז( ׁשֹוָפר ּגָ ַקע ּבְ דֹול,  ִיּתָ ְּדֵביה ָנְפִקין ַעְבִדין ְלֵחירות , ְּוַהאי ִאיהו ׁשֹוָפר ּגָ ּ ּ ּ

ְּוָהא אוְקמוָה. ָעְלִמין ּ.  
ּוִאית ַמאן ְדָתֵני ְוָדִייק ְדֹכָלא ַחד ּ ֹוָפר, ּ יב קֹול ַהּשׁ ִגין ִדְכּתִ . ּקֹול ְדִאְקֵרי ׁשֹוָפר, ּּבְ

יב. ּא ָלן ְדִאְקֵרי קֹולוְמָנ ה ִדְכּתִ דֹול ְוֹלא ָיָסף)דברים ה(, ִּמּמַ דֹול ,  קֹול ּגָ ְוַהאי קֹול ּגָ
ִתיב. ִאְקֵרי ׁשֹוָפר ֹוָפר הֹוֵלך ּכְ ְְוַעל ָדא קֹול ַהּשׁ יָמא ְלַהר ִסיַני. ְְלָאן הֹוֵלך. ּ אֹו , ִאי ּתֵ

ָרֵאל ֵעי ֵליה. ְלִיׂשְ ּוֵמֲאָתר ָדא. יָתא ֵמָהָכא ָנְפָקאֶּאָלא אֹוַרְי. ּיֹוֵרד ִמּבָ ָלָלא , ּ ְּדִאיהו ּכְ ּ
ָאר ָקִלין ִאְתְייִהיַבת לון ִמֵלי ּכָֹלא ַחד, ְּדָכל ׁשְ ּכְ ּוַכד ִיְסּתַ ּ ּ.  

יִמין ֵמַהאי ֲאַתר ֲהוֹו, ּוַעל ָדא יב, ּלוֵחי ַקְדָמֵאי ְרׁשִ ְּוָדא הוא ָרָזא ְדִמָלה ִדְכּתִ ּ ּּ ,
ּ ָחרות ַעל ַהל)שמות לב( ְקֵרי ָחרות, ּוחֹותּ ֶּאָלא ֵחירות, ַּאל ּתִ ׁש, ּ ֲּאַתר ְדָכל , ֵּחירות ַמּמָ

ְלָיא יה ּתַ ֵּחירו ּבֵ א ֲחִזי. ּ אֹוַרְייָתא, ְוּתָ ֵּלית ָלך ִמָלה ּבְ ְלהו ַחְבַרָייא ָדא ָהִכי , ְ ְּדַאְמִרין ּכֻ ּ ּּ ּ
ְּדָלא ָאִזיל ּכָֹלא ַלֲאַתר ַחד, ְוָדא ָהִכי ּוְלַמּבוָעא ַחד, ּ ַנׁשּ   . ִאְתּכְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]26דף [ -ּ

  א''ע'  זדף
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר: ָהֹוֵלך ָחִלים הֹוְלִכים ֶאל ַהָים)קהלת א(, ּכְ ל ַהּנְ  ַהּכֹל )קהלת א(ּוְכִתיב . ּ ּכָ

ִעים ְסָאה, ְוָחֵזק ְמֹאד. ְהֹוֵלך ֶאל ָמקֹום ֶאָחד ִלי ַמֲחִזיק ַאְרּבָ ָמה ְדָתֵניָנן ּכְ ְוָחֵזק . ּּכַ
ְּדֵלית ָלך ִמָל, ְמֹאד ְ ִביָראּ א אֹו ּתְ אֹוַרְייָתא ַחָלׁשָ ה, ה ּבְ ַכל ְוִתְנַדע ּבָ ְסּתְ ְּדַכד ּתִ ּ ְּדָלא , ּ

ר ִטיָנִרין א ְדַמְתּבָ ַפִטיׁשָ יָפא ּכְ ּקִ ח ָלה ּתַ ּכַ ׁשְ ּּתִ ּ א. ּ ִּמיָנך הוא, ְוִאי ִאיִהי ַחָלׁשָ ָמה . ְ ּכְ
ְּדאוְקמוָה ּ יב, ּ י לא ָדָבר ֵרק הוא)דברים לכ(, ִּדְכּתִ ּ ּכִ ם ִאיהו, ּ ְוִאם ֵרק הוא,ּ ְוַעל . ִּמּכֶ

  )א''ע' דף ז(. ָּדא ְוָחֵזק ְמֹאד

ִתיב  ר ְוָהֱאֹלִהים ַיֲעֶנּנו ְבקֹול)שמות יט(ּכְ ה ְיַדּבֵ ִללו ִמִלין , ּ ֹמׁשֶ ֲאַתר ָדא ִאְתּכְ ּּבַ ּ ּ
ָּהא אוְקמוָה ְוָהֱאֹלִהים ַיֲעְנּנו ְבקֹול, ִּעָלִאין ּ ה, ּ ל ֹמׁשֶ קֹולֹו ׁשֶ ַּההוא קֹול ְדָאִחיד ּבְ, ּבְ ּ

ה יה ֹמׁשֶ ָלא ְדָהא ִאְפָכא ֲהָוה. ּּבֵ ּכְ ָּהָכא ִאית ְלִאְסּתַ יב , ּ ר ֱאלִהים)שמות כ(ִּדְכּתִ ,  ַוְיַדּבֵ
ר ה ְיַדּבֵ ִתיב ֹמׁשֶ   .ְוָהָכא ּכְ
ֶּאָלא ִאית ְדַאְמֵרי יב, ּ ִגין ִדְכּתִ ה ִעּמָ)שמות כ(, ּּבְ ר ַאּתָ ה ַדּבֵ ּ ַוֹיאְמרו ֶאל ֹמׁשֶ ּ ּנו ּ

נו ֱאֹלִהים ר ִעּמָ ָמָעה ְוַאל ְיַדּבֵ ר. ְּוִנׁשְ ה ְיַדּבֵ ִגין ְדָלא . ְּוָהֱאלִהים ַיֲעֶנּנו, ְּוַעל ָדא ֹמׁשֶ ּּבְ
ה  אֹוַרְייָתא ִמפוָמא ְדֹמׁשֶ ַכח ִמָלה ּבְ ּתְ ִּאׁשְ ּ ּ ְלחֹודֹוי)ו''רס(ּ ְּוָדא הוא ְדאוְקמוָה,  ּבִ ּ ּ ְקָללֹות , ּ

ֶנה ּתֹוָרה ֹמׁשֶ ִמׁשְ ּבְ ֵניָנן. ּה ִמִפי ַעְצמֹו ַאָמָרןׁשֶ ֶּאָלא ִמִפי ַעְצמֹו, ֵמַעְצמֹו ָלא ּתָ ַּהָללו , ּ ּ
בוָרה ִּמִפי ַהּגְ ְּוַהָללו ִמִפי ַעְצמֹו. ּ ּ יה, ּ ִּמִפי ַההוא קֹול ְדָאִחיד ּבֵ ּ ּ ִפיר . ְּדִאְקֵרי ָהִכי, ּ ְּוׁשַ

  .ִּמָלה
א ְדֵבי ַרב ַאְמֵרי ְדּתָ ּוְבִסְפָרא ְדַאּגַ ּ ַמר ַאף , ּ בוָרה ִאּתְ ב ְדאֹוַרְייָתא ִמִפי ַהּגְ ַּעל ּגַ ּּ

ּּכוָלה ַמר, ּ ן ִאּתְ מֹו ּכֵ ה ּכְ ל ֹמׁשֶ ּוַמאי ִאיהו. ִּמִפי ַעְצמֹו ׁשֶ ֶנה . ּ ִמׁשְ ּבְ גֹון ְקָללֹות ׁשֶ ּכְ
ְגבוָרה. ּתֹוָרה ִליָלן ּבִ ּכְ ּוְלָבַתר ִאּתְ ר ְוָהֱאֹלִהים ַי, ּ ה ְיַדּבֵ ֲּעֶנּנו ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ֹמׁשֶ
ר. ְבקֹול ה ְיַדּבֵ ה, ֹמׁשֶ ל ֹמׁשֶ בוָרה, ְּוָהֱאֹלִהים ַיֲעֶנּנו ְבקֹול. ָּדא קֹולֹו ׁשֶ ָּדא ּגְ ְּדאֹוֵדי , ּ

ֵּליה ְלַההוא ָקָלא ה. ּ ַההוא קֹול ְדֹמׁשֶ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַיֲעֶנּנו ְבקֹול ּבְ ּ ּ א ַמאן . ּ ּתָ וַהׁשְ
ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא ְּדָפַתח ּבְ ח וֵייָמא)אמהו נסיב ומאן דפתח, נן אחדי נודן ליהא(, ּּ   .ָּיְתבו,  ִליְפּתַ

א ְוָאַמר י ַאּבָ ִתיב , ָּפַתח ִרּבִ ה ְוֶזַרע )ויקרא כב(ּכְ י ִתְהֶיה ַאְלָמָנה וְגרוׁשָ ּ וַבת ּכֵֹהן ּכִ ּ ּ
ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוָד', ֵּאין ָלה ְוגֹו ל ַעּמִ ָרֵאל ִמּכָ ָאה חוָלֵקיהֹון ְדִיׂשְ ַּזּכָ א , ה ָזָרהּ ְּדָהא קוְדׁשָ ּ

ָרא ָעְלָמא ד ּבָ ִריך הוא ּכַ ּּבְ ָרֵאל, ְ ִגיֵניהֹון ְדִיׂשְ ָרא ֵליה ֶאָלא ּבְ ָּלא ּבָ לון , ּּ ִגין ִדְיַקּבְ ּּבְ ּ
טוָרא ְדִסיַני ּאֹוַרְייָתא ּבְ ֹכָלא, ּ ְּוִיְתָדכון ּבְ ּ ִאין ָקֵמיה, ּ חון ַזּכָ ּכְ ּתַ ּוִיׁשְ ּ.  

א ֲחִזי ּתְ, ּתָ ד ִאׁשְ ָרֵאלּכַ ִיׂשְ הו ּבְ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ִּלים ַהאי ָעְלָמא ּבְ ּּכְ ְּוַההוא ָאָדם , ּ
ַאְרָעא ַמָיא, ִאְתְנִעיץ ּבְ ְּורוֵמיה ָמֵטי ַעד ֵצית ׁשְ ְלָמא , ּ ִריך הוא ְלַאׁשְ א ּבְ ָעא קוְדׁשָ ּּבָ ְּ

א)א לאשלפא''ס( א ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ ְמָתא ַקִדיׁשָ ּ ִנׁשְ ִגין ְדִיְת, ּ ָדאּּבְ ר ָדא ּבְ , ֲּאִחיד וִיְתְקׁשָ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמ, ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]27דף [ -י ּ

. 'ֱאלִהים ֶאת ָהָאָדם ָעָפר ִמן ָהֲאָדָמה ְוגֹו' ּ ַוִייֶצר ְיָי)בראשית ב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב
ָדא יר ָדא ּבְ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ְּלֶמֱהֵוי ָקׁשִ ִלים ּכְ ח ׁשְ ּכַ ּתְ ְּוִיׁשְ ְרֵמיה ָהֵכי, ּ ן ּגַ ִלים ִויַתּקֵ   .ְּוַיׁשְ

אּוְבִגין ָרא ֵליה ְדַכר ְונוְקּבָ ך ּבָ ּ ּכָ ּ ּ ִלים, ְ ִלים . ְלֶמֱהֵוי ׁשְ ר ָנׁש ׁשְ ְוֵאיָמַתי ִאְקֵרי ּבַ
ְרעוָתא ֶחְדָווָתא ּבִ ַאֲחדוָתא ּבְ ַבת זוֵגיה ּבְ ֲעָתא ְדִאְזַדִווג ּבְ ׁשַ ַגווָנא ִדְלֵעיָלא ּבְ ּּכְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ְּוַיִפיק , ּּ

ן  יה וִמנוְקֵביה ּבֵ ִּמּנֵ ּ ּ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא. ּ וַבת)ס''ר(ּ ִלים ּכְ ר ָנׁש ׁשְ ּוְכֵדין הוא ּבַ ּ ּ ִלים , ּ ְוַאׁשְ
א א ִעָלָאה, ּהוא ְלַתּתָ ָמא ַקִדיׁשָ ַגווָנא ִדׁשְ ּּכְ ּ א )א אתקיים''ס(ּוְכֵדין ִאְתְקֵרי , ּ ָמא ַקִדיׁשָ ּ ׁשְ

ִּעָלָאה ָעֵליה ּ.  
א ְל ָמא ַקִדיׁשָ ְלָמא ׁשְ ֵעי ְלַאׁשְ ּוַבר ָנׁש ְדָלא ּבָ ּ אּ ֵרי, ַתּתָ ַּטב ֵליה ְדָלא ִאְתּבְ ְּדָהא , ּ

א ָמא ַקִדיׁשָ ׁשְ ַלל ּבִ ֵּלית ֵליה חוָלָקא ּכְ ּ יה. ּ ָמֵתיה ִמּנֵ ְּוַכד ָנִפיק ִנׁשְ יה , ּ ָּלא ִאְתַאֲחָדא ּבֵ
ַלל ָרא , ּכְ ְּדָהא ַאְזָעַרא ִדיוְקָנא ְדָמאֵריה ַעד ְדִאְתַקּשְׁ ּ ּ ּ ּ ַנת ּבְ)א דאתהדרא''ס(ּּ ּקְ   .ֹּכָלא וִאְתּתַ

ה ְוגֹו)ויקרא כב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב י ִתְהֶיה ַאְלָמָנה וְגרוׁשָ ּ וַבת ּכֵֹהן ּכִ ּ , ּוַבת ּכֵֹהן. 'ּ
א ְמָתא ַקִדיׁשָ ָּדא ִנׁשְ א, ּ א ְדַמְלּכָ ַרּתָ ְּדִאְתְקֵרי ּבְ א , ּ ְמָתא ַקִדיׁשָ ְּדָהא אוְקמוָה ְדִנׁשְ ּ ּ ּ ּ

א וַמְטרֹוִניָתא ִּמִזווָגא ְדַמְלּכָ ּ ּ א.  ַנְפַקתּ א ִמְדָכר ְונוְקּבָ ך ֵהיך ּגוָפא ִדְלַתּתָ ּוְבִגיֵני ּכַ ּ ּ ּ ְּ ְ ,
ְמָתא ְלֵעיָלא ּאוף ָהִכי ִנׁשְ יה. ּ ְהֶיה ַאְלָמָנה ֵמַההוא ּגוָפא ְדִאְזַדְווַגת ּבֵ י ּתִ ּּכִ ּ ּ ּ ּ . ּוִמית, ּ

ה ּוְגרוׁשָ א, ּ ָמא ַקִדיׁשָ ְרַכת ֵמַההוא חוָלָקא ִדׁשְ ְּדִאְתּתַ ּ ּ ּ הְוָכ. ּ ך ָלּמָ ִגין ְדְזַרע ֵאין , ְל ּכַ ּּבְ
ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא ָחא ּכְ ּכְ ּתַ ָּלה ְלִאׁשְ ּ א, ּ ָמא ַקִדיׁשָ ׁשְ ָרא ּבִ ּוְלִאְתַקּשְׁ ית . ּ ָבה ֶאל ּבֵ ְוׁשָ

ָבה, ָאִביָה ָבה ְסָתם. ַמאן ְוׁשָ ִמְלַקְדִמין, ְוׁשָ ְקָנא ּכְ ְּלִאְתּתַ ית ָאִביָה. ּ ָבה ֶאל ּבֵ , ּוְכֵדין ְוׁשָ
ִריך הוא א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ ְנעוֶריָה. ְּ ַקְדֵמיָתא: ּּכִ ָגא , ִּמֶלֶחם ָאִביָה ּתֹאֵכל. ּכְ ְלִאְתַעּנְ

א ִעּנוָגא ְדַמְלּכָ ּּבְ ּ.  

  ב''ע'  זדף
אן וְלָהְלָאה ַּההוא ְדָלא . ַּמאן הוא ָזר.  ְוָכל ָזר לא ֹיאַכל ֹקֶדׁש)ויקרא כב(, ִּמּכָ א ''ס(ּ

ָמא ַקִדיׁשָ)אוקים אּ ׁשְ יה חוָלָקא, ּא ְדַתּתָ ְּוֵלית ֵליה ּבֵ ּ יה , ֹלא יאַכל ֹקֶדׁש. ּ ֵּלית ּבֵ
יה ֲאִכיָלה ּחוָלָקא ֵמִעּנוָגא ִדְלֵעיָלא ְדִאית ּבֵ ּ ּ ּ יב, ּּ , ּ ִאְכלו ֵרִעים)שיר השירים ה(, ִּדְכּתִ

ֲּאִכיָלה ִדְלֵעיָלא ִריך הוא ֲהִוי) ב''ע' דף ז(ִּעּנוָגא , ּ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ְרָיאְו, ְּ , ַּהאי ִעּנוָגא ׁשַ
ָנא ֲהָוה ָסִליק ד ֵריָחא ְדָקְרּבְ ְרָיא ּכַ ֲאַתר ְדׁשַ ּּבַ ּ.  

א ֲחֵזי א, ּתָ ַכח ְמזֹוָנא ְלַתּתָ ּתְ ֲעָתא ְדִאׁשְ ׁשַ ַכח ְמזֹוָנא ְלֵעיָלא, ּּבְ ּתְ א . ִּאׁשְ ְלַמְלּכָ
ְּדַאְתָקן ְסעוָדָתא ִדיֵליה ּ ּ ד ַאְת. ְוָלא ַאְתָקן ְלַעְבדֹוִהי, ּ ָּאִכיל הוא , ָקן ְלַעְבדֹוִהיּכַ

ְּסעוָדָתא ִדיֵליה ּ ְּוִאיּנון ַאְכֵלי ְסעוָדַתְייהו, ּ ּ י )שיר השירים ה(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ  ָאַכְלּתִ
י א, ַּיְעִרי ִעם ִדְבׁשִ ָּדא ְסעוָדָתא ְדַמְלּכָ ּ ְכרו דֹוִדים. ּ תו ְוׁשִ ִּאְכלו ֵרִעים ׁשְ ּ ּ ָּדא , ּ
ְּסעוָדָתא ִדיְדהו ּ ָנאּ ָנא ֲהָוה ָסִליק, ּ ֵמֵריָחא ְדָקְרּבְ ד ֵריָחא ְדָקְרּבְ ך ִאְקֵרי . ּּכַ ְוְבִגיֵני ּכַ ּ

ּ ְוַעל ָדא ְסעוָדָתא )מאתר דענוגא דעתיקא אשתכח(. 'ִניֹחַח ַלְיָי. ֵריַח ְלַעְבדֹוִהי. 'ֵריַח ִניֹחַח ַלְיָי ּ



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

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

ב א ִאְתַעּכָ ִגין ְסעוָדָתא ְדַעְבדֹוִהי, ְּדַמְלּכָ ּּבְ ך.ּ ְ וְבִגין ּכַ ָרֵאל ְמַפְרְנֵסי ַלֲאִביֶהן , ּ ִיׂשְ
ֵניָנן ַמִים ּתָ ּשָׁ ּבַ א ַמאן ָאִכיל. ׁשֶ ּוִמְסעוָדָתא ְדַמְלּכָ ּ ָמִתין ְדַצִדיַקָייא. ּ ֶּאָלא ִאיּנון ִנׁשְ ּ ּ ּ ּ.  

 
  



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

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

 ] בשנה212יום [סדר הלימוד ליום ה אייר 
ּּתו ָפַתח ְוָאַמר ה ַמה טֹוב ו)תהלים קלג(, ּ ם ָיַחדּ ִהּנֵ ֶבת ַאִחים ּגַ ִאין , ַמה ָנִעים ׁשֶ ַזּכָ

ָרֵאל ִריך הוא ְלַרְבְרָבא, ִּאיּנון ִיׂשְ א ּבְ ְּדָלא ָיַהב לֹון קוְדׁשָ ּ ִליָחא, ְּ ֶּאָלא , אֹו ִלׁשְ
יה ָרֵאל ֲאִחיָדן ּבֵ הו, ִּיׂשְ ְּוהוא ָאִחיד ּבְ ִריך , ּ א ּבְ ְוֵמַחִביבוָתא ִדְלהֹון ָקָרא לֹון קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ

ָרֵאל ֲעָבִדים ֲעָבַדי ֵהם)ויקרא כה(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּא ַעְבִדיןּהו י ִלי ְבֵני ִיׂשְ ְלָבַתר .  ּכִ
ִנים ם ַלְיָי)דברים יד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ָקָרא לֹון ּבָ ִנים ַאּתֶ ְלָבַתר ָקָרא . ֱאֹלֵהיֶכם'  ּבָ

ּוְבִגין ְדָקָרא לֹון . ' ַאַחי ְוֵרָעי ְוגֹו ְלַמַען)תהלים קכב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, לֹון ַאִחים ּ
הו, ַאִחים ָווָאה ָמדֹוֵריה ּבְ ָעא ְלׁשַ ּּבָ ּ ְייהו, ּ ְּוָלא ַיְעֵדי ִמּנַ ה ַמה טֹוב וַמה . ּ ִתיב ִהּנֵ ֵדין ּכְ ּּכְ

ם ָיַחד ֶבת ַאִחים ּגַ   .ָנִעים ׁשֶ
א ָהִכי ָאַמר ּובוִציָנא ַקִדיׁשָ ּ ה ַמה טֹוב וַמה ָנִעים, ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ',  ְוגֹוִּהּנֵ ויקרא (ּכְ

ח ֶאת ֲאחֹותֹו)כ ר ִיּקַ ּוְבִסְפָרא ְדַרב ֵייָבא ָסָבא.  ְוִאיׁש ֲאׁשֶ ִריך : ְוִאיׁש, ּ א ּבְ ְָדא קוְדׁשָ ּ ּ
ח ֶאת ֲאחֹותֹו. ּהוא ר ִיּקַ ָרֵאל: ֲאׁשֶ ה. ָּדא ְכֶנֶסת ִיׂשְ ך ָלּמָ ֶּחֶסד הוא , ֶּחֶסד הוא. ְְוָכל ּכַ
ּא אוְקמוָהְוָה, ַּוַדאי ם ָיַחד. ּ ֶבת ַאִחים ּגַ ה ַמה טֹוב וַמה ָנִעים ׁשֶ ְּוַעל ָדא ִהּנֵ ּ א , ּ ּקוְדׁשָ

ָרֵאל ִריך הוא וְכְנֶסת ִיׂשְ ּּבְ ּ ם. ְ א, ּגַ ָרֵאל ִדְלַתּתָ ְדָאְמִריָנן. ְּלַרּבֹות ִיׂשְ   , ּכִ
ָרֵאל  ֲעָתא ִדְכֶנֶסת ִיׂשְ ׁשַ ְּדָהא ּבְ ַאֲח)א באחוותא באחדותא''ס(ּ ִריך הוא ּבְ א ּבְ קוְדׁשָ ּדוָתא ּבְ ּ ְּ ,

ִריך הוא א ּבְ קוְדׁשָ ם ִאיּנון ּבְ ֶחְדָווָתא ּגַ ְרָיין ּבְ א ׁשַ ָרֵאל ִדְלַתּתָ ִּיׂשְ ּ ּ ם ָיַחד . ְּ ך ּגַ ְוְבִגין ּכָ ּ
ִתיב ּוְבִסְפָרא ְדַרב ַהְמנוָנא ָסָבא. ּכְ ּ ם ָיַחד)ז''ע(, ּ ה. ְּלַרּבֹות ַצִדיק,  ּגַ ְכֶנֶסת , ּּבָ ּבִ

ְּדִאיּנון ִזווָגא ַחד, ָרֵאלִיׂשְ ּ ּ ְּוֹכָלא ִמָלה ַחד, ּ ּ.  
ָרֵאל ְיָי ַמע ִיׂשְ א ִדׁשְ ּתָ ַפְרׁשְ ֶנֶסת . ַּמהו ֶאָחד, ֶאָחד' ֱּאֹלֵהינו ְיָי' ְּוָתִניָנן ּבְ ָּדא ּכְ

ִריך הוא א ּבְ קוְדׁשָ יה ּבְ ָרֵאל ְדָאִחיד ּבֵ ִּיׂשְ ּ ּ ְמעֹון. ְּ י ׁשִ ִּזווָגא ִד, ְּדָאַמר ִרּבִ ּ א ּ ְּדַכר ְונוְקּבָ
ְרָיא. ִאְקֵרי ֶאָחד א ׁשַ ֲאַתר ְדנוְקּבָ ּּבַ ָלא . ַמאי ַטֲעָמא. ֶאָחד ִאְקֵרי, ּ ִגין ִדְדַכר ּבְ ּּבְ

א ְפַלג ּגוָפא ִאְקֵרי ּנוְקּבָ ּוְפַלג ָלאו הוא ַחד, ּּ י ּגוָפא. ּּ ֵרי ַפְלּגֵ ֲחָדא ּתְ ָרן ּכַ ְּוַכד ִמְתַחּבְ ּ ,
ִּאְתָעִבידו ַחד ּגוָפא   .ּ וְכֵדין ִאְקֵרי ֶאָחד,ּ

ִריך הוא ָלא ִאְקֵרי ֶאָחד א ּבְ א קוְדׁשָ ּתָ ּוַהׁשְ ְּוָרָזא ְדִמָלה. ְּ ָגלוָתא, ּ ָרֵאל ּבְ ֶנֶסת ִיׂשְ , ּּכְ
ִריך הוא ָסִליק ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ ְּוִזווָגא ִאְתְפַרׁש, ְּ ּ א ָלא , ּ ָמא ַקִדיׁשָ ּוׁשְ ּ

ִלים ַכח ׁשְ ּתְ ֲעָתא ְדַמְטרֹוִניָתא , ְוֵאיָמַתי ִיְתְקֵרי ֶאָחד. ֶאָחד ָלא ִאְקֵריְו, ִאׁשְ ׁשַ ּּבְ
א ַמְלּכָ יה ּבְ ַכח ּבֵ ּתְ ׁשְ ֲחָדא, ּּתִ ְּוִיְזַדְווגון ּכַ ּ '  ְוָהְיָתה ַלְיָי)עובדיה א(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ

לוָכה ָרֵאל. ַּמאן ְמלוָכה. ַּהּמְ ֶנֶסת ִיׂשְ ְּדַמְלכו ּבָ, ָּדא ּכְ רּ ֵדין , ּה ִאְתְקׁשַ יֹום )זכריה יד(ּכְ ּ ּבַ
מֹו ֶאָחד' ַּההוא ִיְהֶיה ְיָי ם , ְּוַעל ָדא. ֶּאָחד וׁשְ ֶבת ַאִחים ּגַ ִּהּנֵה ַמה טֹוב וַמה ָנִעים ׁשֶ

ֶמן ַהטֹוב ַעל ָהֹראׁש)תהלים קלג(. ָיַחד ּשֶׁ ֶמן ַהטֹוב. ּ ּכַ א. ַּמאן ׁשֶ ח ְרבות קוְדׁשָ ָּדא ְמׁשַ ּ ּ ,



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

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

אְּדָנִגי יָקא ַקִדיׁשָ ַההוא ָנָהר ִעָלָאה, ּד ְוָנִפיק ֵמַעּתִ ַכח ּבְ ּתְ ְּדִאׁשְ ּ , ְּדָיְנָקא ִלְבִנין, ּ
א, ְּלַאְדְלָקא ּבוִציִנין א ְדַמְלּכָ ֵריׁשָ ח ָנִגיד ּבְ ְּוַההוא ְמׁשַ יה ִליִקירו ְדִדיְקָנא , ּ ּוֵמֵריׁשֵ ּ ּ ּ

א ן ָנִגיד ְלָכל ִאיּנון ְלבו, ַּקִדיׁשָ ּמָ ּוִמּתַ ּ הוּ ׁש ּבְ א ִאְתָלּבַ י ְיָקר ְדַמְלּכָ ּׁשֵ ֲּהָדא הוא . ּ
יֹוֵרד ַעל ִפי ִמדֹוָתיו ִּדְכִתיב ׁשֶ ּ ׁש. ּ ַּעל ִפי ִמדֹוָתיו ַמּמָ א , ּ ְתִרי ַמְלּכָ ְּוִאֵלין ִאיּנון ּכִ ּ

הו ַכח ּבְ ּתְ א ִאׁשְ ֵמיה ַקִדיׁשָ ִּדׁשְ ּ ּ ּ.  

  א''ע'  חדף
א ֲחֵזי ל ְנִגידו, ּתָ ְּוָכל ֵחידו ְד, ּּכָ ֶּאָלא ַעל ְיָדא ְדִאֵלין , ָלא ָנִחית ְלָבְרָכא, ָעְלִמיןּ ּּ

ין ְתִרין ַקִדיׁשִ א, ּּכִ א ַקִדיׁשָ ָמא ְדַמְלּכָ ְּדִאיּנון ׁשְ ּ ּ יֹוֵרד ַעל ִפי ִמדֹוָתיו, ּ ך ׁשֶ ּוְבִגין ּכָ ּּ ּ ַעל . ְ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר  ִּפי ִמדֹוָתיו וַדאי ּכְ ּ ּ ַעל ִפי ַאֲהֹרן וָבָנ)במדבר ד(ּ ְהֶיהּ ך ַעל ִפי . יו ּתִ ּּכַ ְ

ָּנִחית ְוָנִגיד ְלֻכְלהו ָעְלִמין, ִּמדֹוָתיו ְרָכאן ְלֹכָלא, ּ ָחא ּבִ ּכְ ּתַ ֶמן , ְוָתא ֲחִזי. ְּלִאׁשְ ַהאי ׁשֶ
ין) א''ע' דף ח( א ֲהָוה ָסִליק, טֹוב ָלא ַזּמִ ַּעד ַההוא ִזְמָנא ְדפוְלָחָנא ִדְלַתּתָ ּ ּ ְוִאְתַעְרָען , ּ

ָדא ח ֵלב)משלי כז(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ָּדא ּבְ ּמַ ֶמן וְקֹטֶרת ְיׂשַ ֶמן ְלֵעיָלא. ּ ׁשֶ ּוְקֹטֶרת , ּׁשֶ
א ֵדין הוא ֶחְדָווָתא ְדֹכָלא, ְלַתּתָ ּּכְ ּ י ְיהוָדה ְזִקיפו ְיִדין. ּ י ֲאָחא ְוִרּבִ ִּרּבִ י , ּ ְּואֹודו ְלִרּבִ
א   .ַאּבָ

י ֲאָחא ָפַתח ֲחלֹום ַהָלְיָלהּ ַוָיֹבא ֱאֹלִה)בראשית כ(, ִּרּבִ ּים ֶאל ֲאִביֶמֶלך ּבַ ּוְכִתיב , ְ
יָת זֹאת י ְבָתם ְלָבְבך ָעׂשִ י ּכִ ם ָאֹנִכי ָיַדְעּתִ ֲחלֹום ּגַ ַּויֹאֶמר ֵאָליו ָהֱאֹלִהים ּבַ ָ ַּהאי ַוָיֹבא . ּ

אומֹות ָהעֹוָלם, ְֱאלִהים ֶאל ֲאִביֶמֶלך ָנא ּבְ ָרֵאל ָל, ַּוָיֹבא ֱאלִהים, ַּמאי ׁשְ אלא (. אּוְלִיׂשְ

רם ונשא שוכן עד וקדוש שמו ) ז''ישעיה נ(דא הוא רזא דאלהים אחרים ואית לך למנדע דשמא דקודשא בריך הוא 

והוא בלחודוי מלכא על כל מה דאשתכח בין לעילא בין לתתא והיכלא קדישא דיליה באמצעיתא אתתקן וסחרניה 

ין דעלמא למהוי כל חד וחד שליט על עמיה ועל עמ' רברבין ואתמנו על ע' אית שבעין כתרין ומנהון אתמשכו ע

וקודשא בריך הוא יהב לישראל רזא דשמיה בלחודיהון והוא שליט על ישראל וירושלים הדא הוא דכתיב . ארעיה

) ד''דברים כ(ולית לעמא אחרא חולקא ביה בקודשא בריך הוא דכתיב . כי שמך נקרא על עירך ועל עמך) 'דניאל ט(

דברים (וכתיב . 'כי כל העמים ילכו איש בשם אלהיו וגו) 'מיכה ד(וכתיב . נקרא עליך' י שם ייוראו כל עמי הארץ כ

ֵניָנן)'עמו וגו' כי חלק יי) ב''ל ל ֱאֹלִהים ְדָהָכא, ּ ֶאָלא ָהִכי ּתָ ַּההוא ֵחיָלא ַרְבְרָבא ִדְמָמָנא , ּּכָ ּ
ְל, ָּעַלְייהו ֲהָוה ַגְווָנא ָדא ַוָיֹבא ֱאלִהים ֶאל ּבִ ּּכְ ַּההוא ֵחיָלא ְדִאְתְפַקד , ָעם ַלְיָלהּ ּ ּ

  .ָּעֵליה
ֲחלֹום יָמא ַויֹאֶמר ֵאָליו ָהֱאֹלִהים ּבַ ָּהִכי הוא ַוַדאי. ְּוִאי ּתֵ י, ּ ם ָאֹנִכי ָיַדְעּתִ ם , ּגַ ּגַ

אי ְיִדיַע, ֶּאָלא ְלַרּבֹות ָקא ָאָתא. ֲאַמאי ָהָכא ב ִדְלֵעיָלא ִמּנַ ְּדַאף ַעל ּגַ ּ ם ָאֹנִכי , ּ ּגַ
יָי ם ָאֹנִכי. ַדְעּתִ ם ְלַרּבֹות, ְָוֶאְחׁשֹוך ּגַ ִתיב, ָאֹוְתך ֵמֲחטֹו ִלי, ּגַ , ֵמֲחטֹו ָחֵסר ָאֶלף ּכְ

ֵחיָלא ַקְייָמא ִגין ְדַחָטָאה ָלאו ּבְ ַּמאי ָקָאַמר ּבְ ּ ּ.  



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

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

א, ֶּאָלא ָהִכי אֹוִליְפָנא א ִדְלַתּתָ חֹוֵביהֹון ְדַעּמָ ּּבְ ִּאְתְפִגים ְלֵעיָלא, ּ חֹוֵב. ּ א ּבְ י ַעּמָ
א וְלָטִניה, ִּדְלַתּתָ ר ַרְבְרָבא ִדְלהֹון ִדְלֵעיָלא ִמּשׁ ִּאְתַעּבָ ּ ּ ם . ּּ ְֲהָדא הוא ִדְכִתיב ָוֶאְחׁשֹוך ּגַ ּ

ְלָיא ִמְלָתא, ָָאֹנִכי אֹוְתך אי ּתַ ב ִדְלֵעיָלא ִמּנַ ְּדַאף ַעל ּגַ ּ ּ ם ָאֹנִכי ְלַרּבֹות ְלַגְרֵמיה, ּ , ּּגַ
ִגין ְד, ֵמֲחטֹו ִלי איּּבְ ּבָ ָכחו ּגַ ּתְ ָרא, ָּלא ִיׁשְ ִבׂשְ ַהאי ַמַחט ְדָנִעיץ ּבְ ְגרֹום ִלי , ּּכְ ְּדָלא ּתִ

ָרא ִלי ִמׁשוְלָטִני חֹוָבך ְלַאְעּבְ ַּאּתְ ּבְ י, ְ ִּוְיקוצון ּבִ ַמֲחָטך, ּ קֹוץ ִלי ּבְ ְְדָלא ּתָ ָמה ְדַאּתְ , ּ ּכְ
ם)ויקרא כ(ָאֵמר  ָהֵני קֹוִצין ִדְנִעיִצ,  ָוָאֻקץ ּבָ ָראּּכְ ִבׂשְ ַמע. ין ּבְ ַמע ִדְבחֹוֵבי . ַמאי ַמׁשְ ַּמׁשְ

א ִני ֱאָנׁשָ ַּעְבִדין ְפִגימו ְלֵעיָלא, ּבְ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ַּמאי ִאיהו, ּּ ֵעֶכם )ישעיה נ(ּכְ ּ וְבִפׁשְ
ֶכם ְלָחה ִאּמְ   .ּׁשֻ

ן ִאְתְקִריב ן, ּוַעל ָדא ָקְרּבָ יב. ַמאי ָקְרּבָ ַּהאי ְדַקאְמָרן ִדְכּתִ ְלָחה ּו, ּ ֲעֶכם ׁשֻ ְּבִפׁשְ
ֶכם חֹוֵביה. ִאּמְ ִרים ִפרוָדא ּבְ ְּדָהא ֵחְטא ּגָ ּ ָאה . ּּ ּתָ ָעְלָמא ּתַ ן ָקִריב ָעְלָמא ִעָלָאה ּבְ ָּקְרּבָ

י ְיהוָדה. ְּוִאְתָעִביד ּכָֹלא ַחד א ְוִרּבִ י ַאּבָ ָּאתו ִרּבִ י ֲאָחא, ּ ְּואֹודו ֵליה ְלִרּבִ ּ.  
י ְיהוָדה  ָּפַתח ִרּבִ ְמָחה ְוגֹו' ּ ִעְבדו ֶאת ְיָי)תהלים ק(,  ְוָאַמר)ו''כ(ּ ׂשִ ' ִּעְבדו ֶאת ְיָי. 'ּבְ

ְמָחה ׂשִ ִריך הוא, ָהִכי אֹוִליְפָנא, ּבְ א ּבְ ר ָנׁש ְלִמְפַלח ְלקוְדׁשָ ְּדָכל פוְלָחָנא ְדָבֵעי ּבַ ּ ּ ּ ְּ ּ ּ ,
ֶחְדָווָתא ֵעי ּבְ א, ּבָ ְרעוָתא ְדִלּבָ ּּבִ ַכח פו, ּ ּתְ ִגין ְדִיׁשְ ּּבְ ִלימוּּ ׁשְ ְּלָחִניה ּבִ יָמא . ּ ְוִאי ּתֵ

ָנא ָהִכי הוא ּפוְלָחָנא ְדָקְרּבְ ּ ּ ר. ּ ר ָנׁש ְדָעַבר ַעל ִפּקוָדא , ָלא ֶאְפׁשָ ְּדָהא ַההוא ּבַ ּ ּ ּּ
ְּדָמאֵריה ַּעל ִפּקוָדא ְדאֹוַרְייָתא, ּ ּ י ְדָמאֵריה, ּ ְּוָתב ְלַקּמֵ ַמאן ַאְנִפין ְיקום ָקֵמיה, ּ ּּבְ ּ ָהא , ּ

ִביָראַּוַדאי רוַח ּתְ רוַח ָעִציב, ּ ּבְ ְמָחה, ּּבְ   .ָּאן הוא ְרָנָנה, ָּאן הוא ׂשִ
ֵניָנן ן ּתָ ּמָ י ָמאֵריה, ֶּאָלא ּתַ ר ָנׁש ְדָחֵטי ַקּמֵ ַּההוא ּבַ ּ ְוָאֵתי , ְּוָעַבר ַעל ִפּקֹודֹוי, ּ

ָנא ְרֵמיה, ְלָקְרָבא ָקְרּבְ ָנא ּגַ ּוְלַתּקְ ִביָרא, ּ רוַח ּתְ רוַח ֲעִצ, ּּבְ ָחאּּבְ ּכְ ּתַ ֵעי ְלִאׁשְ ְוִאי , יָבא ּבָ
ִפיר ִמּכָֹלא ֵכי ׁשַ ּּבָ ַכח. ּ ּתְ ְמָחה ָהא ְרָנָנה ָלא ִאׁשְ ן. ָהא ׂשִ ּקַ ַמאי ִאְתּתְ ַהְנהו . ֶּאָלא ּבְ ּּבְ

ֲהֵני ְוֵליָוֵאי ִגיֵניה, ּכַ ְמָחה וְרָנָנה ּבְ ִלימו ׂשִ ְּדָהא ִאיּנון ַאׁשְ ּ ּ ּ ַכֲהָנא ִאְתַקָיי. ּ ְמָחה ּבְ , םּׂשִ
ִדיר ִגין ְדהוא ְרִחיָקא ִמן ִדיָנא ּתָ ּּבְ ּ ַאְנִפין ְנִהיִרין, ּ ִדיר ּבְ ָחא ּתָ ּכְ ּתַ ֵעי ְלִאׁשְ , ְּוַכֲהָנא ּבָ

א ל ַעּמָ יר ִמּכָ ִרים. ַּחָדאן ַיּתִ ְתָרא ִדיֵליה ּגָ ְּדָהא ּכִ ּ ֵליָוֵאי. ּ ְּדָהא , ְּוָהִכי הוא, ְרָנָנה ּבְ
י ֵחי ַעל ׁשִ ּכְ ּתַ ָמה ְדאוְקמוָה, ר ְלָעְלִמיןֵּליָוֵאי ִמׁשְ ּּכְ ּ ּ.  

  ב''ע'  חדף
ִריך הוא, ָּעֵליה) ב''ע' דף ח(ּוִאֵלין ַקְייִמין  א ּבְ ִלים פוְלָחָנא ְלקוְדׁשָ ּתְ ּוֵביה ִאׁשְ ּ ּ ּ ְּ ּ ֲהָנא . ּ ּכַ

ָּקִאים ָעֵליה ְוַכִוון ִמיִלין ּ ְרעוָתא, ּ ֶחְדָווָתא ּבִ ְדָקא, ּּבְ א ּכְ ָמא ַקִדיׁשָ . ּ ָיאותְּלַיֲחָדא ׁשְ
יר ׁשִ י ְיָי. ְוֵליָוֵאי ּבְ ִתיב ְדעו ּכִ ֵדין ּכְ ּּכְ ן ְלָקְרָבא ַרֲחֵמי . ּהוא ֱאֹלִהים' ּ ָּדא הוא ָקְרּבָ ּ

ִדיָנא ָסם ּכָֹלא, ּבְ ּוִמְתּבְ ּ.  
ָנא ַכח ָקְרּבְ ּתְ א ְדָלא ִאׁשְ ּתָ יה, ַּהׁשְ ַּמאן ְדָחֵטי ָקֵמי ָמאֵריה ְוָתב ְלַגּבֵ ּ ְמִרירו, ּ ַּוַדאי ּבִ ּ 

א ֲעִציבו, ְּדַנְפׁשָ ִבְכָיה, ּּבַ ִביָרא, ּבְ רוַח ּתְ ְמָחה וְרָנָנה, ּּבְ ֵּהיַאך אֹוִקים ׂשִ ָהא ָלא , ְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]32דף [ -ּ

יה ּבֵ ָכחו ּגַ ּתְ ִּאׁשְ ֶּאָלא ָהִכי אֹוְקמוָה. ּ ָחן ְדָמאֵריה, ּ ּבְ ְּדתוׁשְ ּ ּ ּוְרָנָנה , ְּוֶחְדָווָתא ְדאֹוַרְייָתא, ּ
ְמָחה , ְּדאֹוַרְייָתא ָּדא הוא ׂשִ ֵניָנן ְוָלא ִמּתֹוך ַעְצבות ְוכו. ּוְרָנָנהּ ְּוָהא ּתָ ּ ְּדָלא ְיקום ', ְ ּ

יה ַקְנּתֵ ֲעִציבו ְוָהא ָלא ָיִכיל וַמאי ּתָ ר ָנׁש ָקֵמיה ָמאֵריה ּבַ ּּבַ ּ ּ ּ ּ.  
ֶּאָלא ָרָזא ְדִמָלה ִני ְפָתִחים ְוכו, ּּ עור ׁשְ ִנס ָאָדם ׁשִ ֵניָנן ְלעֹוָלם ִיּכָ ָּהא ּתָ ִויַצֵלי ', ּּ

יבְצ ּלֹוֵתיה ֲהָדא הוא ִדְכּתִ ּ מֹור ְמזוזֹות ְפָתַחי)משלי ח(, ּ ּ ִלׁשְ ך, ּ ֵני ְפָתִחים ַסְלָקא ַדְעּתָ ְׁשְ ּ ּ ּ ,
ֵני ְפָתִחים יעור ׁשְ א ׁשִ ֶּאָלא ֵאיּמָ ּ ָאַמר ָדִוד. ּ ה ׁשֶ אן ֶרֶמז ְלּמָ ָעִרים )תהלים כד(, ּּכָ או ׁשְ ּ ׂשְ

יֶכם ִּאיּנון ָמעֹון וָמכֹון, ָראׁשֵ ין, ִּאיּנון ּגֹו ְלגֹוְּד, ּ ירוָתא ְדַדְרּגִ ּׁשֵ ְּוִאיּנון . ּוַפַחד, ֶחֶסד: ּ
ִּפְתִחין ְדָעְלָמא ין. ּ ְצלֹוֵתיה ָלֳקֵבל ֹקֶדׁש קוְדׁשִ ִוון ּבִ ר ָנׁש ְדִיְתּכַ ַּעל ָדא ִאְצְטִריך ּבַ ּ ּ ּ ְּ ,

א ָמא ַקִדיׁשָ ְּדִאיּנון ׁשְ ּ ְּוַהְנהו ִאֵלין ׁשִ. ִּויַצֵלי ְצלֹוֵתיה, ּ ְתִרין' ב, ִּפְתִחין' ּיעור בּ   .ּכִ
ְמָחה, ּוִאית ְדַמְתֵני ָהֵכי ָרֵאל, ׂשִ ֶנֶסת ִיׂשְ ְמָחה ָהא אוְקמוָה. ָּדא ּכְ ְּוׂשִ ִדְכִתיב, ּ , ּכְ

ְמָחה ֵתֵצאו ְוגֹו)ישעיה נה( ׂשִ י ּבְ לוָתא. 'ּ ּכִ ָרֵאל ְלָנְפָקא ִמן ּגָ ּוְזִמיִנין ִיׂשְ ְמָחה, ּ ַהאי ׂשִ . ּבְ
ָרֵאלּוַמאן ִאיִה ֶנֶסת ִיׂשְ ְּוַעל ָדא ִעְבדו ֶאת ְיָי. י ּכְ ְמָחה' ּ ׂשִ יב, ּבְ ָמה ִדְכּתִ  )ויקרא טז(, ּּכְ

ֹזאת ָיֹבא ַאֲהֹרן ֶאל ַהּקֶֹדׁש   .ְּוֹכָלא ַחד, ּבְ
ְרָנָנה ִלימו ִדיָלה, ּּבֹאו ְלָפָניו ּבִ ָּדא ׁשְ ּ ּ ֵלב. ּ ְמָחה ּבַ ְּדׂשִ ֶפה, ּ ּוְרָנָנה ּבַ ְּוָדא הוא . ּ

ִל ירׁשְ מֹוְדָעא. ּימו ַיּתִ ּתְ ְמָחה ָהא ִאׁשְ ִלימו ְדַהאי ׂשִ ּוׁשְ ּ ּקוָנא . ְוָהא ְיִדיָעא, ּ ְּוָדא הוא ּתִ ּ
יה ָמאֵריה ְּדַבר ָנׁש ְלַקּמֵ ּ י ְיָי. ּ ֵדין ְדעו ּכִ ּּכְ ַחד ִמָלה ַאְתָיא. ּהוא ָהֱאֹלִהים' ּ ְּוֹכָלא ּבְ ּ ,

א  ָמא ַקִדיׁשָ ְּדָבֵעי ְלָבַתר ְלַיֲחָדא ׁשְ ְדָקא ֵיאֹותּ ָדא ְלֶמֱהִוי ּכָֹלא ַחד, ּכְ ָרא ָדא ּבְ ּוְלַקּשְׁ ּ ּ ,
ִריך הוא א ּבְ ְּוָדא הוא פוְלָחָנא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ְּ א. ּ י ַאּבָ י ֲאָחא ְוִרּבִ ָּאְמרו ֵליה ִרּבִ ּוַדאי ָהִכי , ּ

אֹוַרְייָתא. ּהוא ְדֵלי ּבְ ּתַ ָאה חוָלֵקיהֹון ְדַצִדיַקָייא ְדִמׁשְ ַּזּכָ ּ ּ ּ ִריך ְוַי, ּּ א ּבְ ְְדֵעי ָאְרחֹוי ְדקוְדׁשָ ּ
א, ּהוא י ַאּבָ ָּקמו ְוַאְזלו ֲאַבְתֵריה ְדִרּבִ ּ ּ   .ִּמיִלין' ג, ּ

א  י ַאּבָ רֹוב ַחְסֶדך ָאֹבא ֵביֶתך)תהלים ה(,  ְוָאַמר)א''הקדמה י(ָּפַתח ִרּבִ ָ ַוֲאִני ּבְ ָ ָהִכי , ּ
ּאוְקמוָה ְּדָלא ִלְבֵעי ֵליה ְלַבר ָנׁש ְלֵמיַעל ְל, ּ אּ ּתָ ִניׁשְ ְֶאָלא ִאי ִאיְמָלך , ֵבי ּכְ ּ

ַקְדִמיָתא ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק ְוַיֲעֹקב, ּבְ א . ּבְ י ְדקוְדׁשָ ינו ְצלֹוָתא ְלַקּמֵ ּקִ ִגין ְדִאיּנון ּתַ ּּבְ ּ ּ ּ
ִריך הוא ּּבְ רֹוב ַחְסֶדך ָאֹבא ֵביֶתך, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְ ַָוֲאִני ּבְ ָ ָּדא : ָָאֹבא ֵביֶתך. ּ

ך. ַאְבָרָהם ֲחְוה ֶאל ֵהיָכל ָקְדׁשְ ּתַ ִיְרָאֶתך. ָּדא ִיְצָחק: ֶָאׁשְ א ואני ברוב ''ס(, ָּדא ַיֲעֹקב: ָּבְ

ּ וָבָעא ְלַאְכְלָלא לֹון .)דא יצחק, אשתחוה אל היכל קדשך ביראתך, אבא ביתך דא יעקב. חסדך דא אברהם
א ֵריׁשָ א, ּבְ ּתָ ִניׁשְ ִתיב. ִּויַצֵלי ְצלֹוֵתיה, ְּוֵיעול ְלֵבי ּכְ ֵדין ּכְ ּ ַויֹאֶמר ִלי ַעְבִדי )ישעיה מט(, ּכְ ּ

ך ֶאְתָפָאר ר ּבְ ָרֵאל ֲאׁשֶ ה ִיׂשְ ָּאּתָ ָקר)ויקרא א(. ָ נֹו ִמן ַהּבָ י יֹוֵסי.  ִאם עֹוָלה ָקְרּבָ , ָאַמר ִרּבִ
ָקר ְלעֹוָלה ָנא ִמן ַהּבָ , דִּאי ּכָֹלא ַח. ּוִמן ָהעֹוף ְלעֹוָלה, ּוִמן ַהּצֹאן ְלעֹוָלה, ַמאי ׁשְ
ְנָיא ָדא ִמן ָדא ִגין ַמה ׁשַ ּּבְ ְּדָהא ִמן ּכָֹלא ִאְתָעִביד ַחד ִמָלה, ּ ּ ק , ֶּאָלא. ּ ַּמאן ְדַאְדּבַ

ָקר, ְּיֵדיה ְלָדא ְּדָהא . ְוִאי ָלא ָיִכיל ִמן ָהעֹוף. ִמן ַהּצֹאן, ְוִאי ָלא ָיִכיל. ַמְקִריב ִמן ַהּבָ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמ, ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]33דף [ -י ּ

ִתיב ּ ְוִאם ַדל הוא ְוֵאין ָי)ויקרא יד(, ּכְ ֶגתּ ִריך הוא ָלא ַאְטַרח , דֹו ַמּשֶׂ א ּבְ ְּדָהא קוְדׁשָ ּ ְּ

יר ָּעֵליה ְדַבר ָנׁש ַיּתִ ִמָלה ְדָלא ָיִכיל, ּ ּּבְ ּ.  
י ֶאְלָעָזר ָמה ְדֲהָוה ַחָטָאה ָהִכי ֲהָוה ַמְקִריב, ָאַמר ִרּבִ ּּכְ ס , ֲעִתיָרא. ּ יה ּגַ ְּדִזְמִנין ְדִלּבֵ ּ ּ

יה יר ְלֶמֱחֵטי ָקֵמיה ָמאֵריהּבְ. ֲהָוה ַמְקִריב ּתֹוָרא, ּּבֵ יב ַיּתִ יה ָחׁשִ ִּגין ְדִלּבֵ ּ ּ ינֹוִני. ּ , ּבֵ
ך ְלֶמחֵטי, ַמְקִריב ִמן ַהּצֹאן ל ּכַ יה ּכָ ס ּבֵ ִגין ִדְרעוֵתיה ָלאו ּגַ ְּבְ ּ ּ ּ יה ָלא . ּ ָנא ְדִלּבֵ ִּמְסּכְ ּ

יה ס ּבֵ ְּרעוֵתיה ָנמֹוך ִמּכָֹלא, ּּגַ ְ ּ ֵניהֹון . ָּלאַּמְקִריב ֵמַההוא ָקִליל ִמּכֹ, ּ מֹוְדָען ָקְרּבְ ּתְ ְוִאׁשְ
ְּלֻכְלהו ְלחֹוַדְייהו, ּ ל ַחד ְוַחד ּבִ ל ַחד ְוַחד , ּּכָ ִריך הוא ָדִאין ִדיָנא ּכָ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ ְּ

ָרה ַמְתְקָלא ְיׁשָ   .ּבְ

  א''ע'  טדף
ְמעֹון ֲאבוִהי י ׁשִ ִאיל ְלִרּבִ י ֶאְלָעָזר ׁשָ ֵניָנ, ָּאַמר ֵליה, ִּרּבִ ַלת חֹוֵבי ָהא ּתָ ּן ְדַעל ּתְ

א ְלעֹוָלם ַעִתיֵרי, ָעְלָמא ָרָעב ּבָ ֵחי ֶאָלא ּבְ ּכְ ּתַ ְּוֻכְלהו חֹוֵבי ָלא ִמׁשְ ס , ּּ ְייהו ּגַ ִגין ְדִלּבַ ּּבְ ּ
הו ֵני, ּּבְ ִמְסּכְ ֵחי ּבְ ּכְ ּתַ ִריך הוא ָקִטיל , ּהוא) א''ע' דף ט(ַּמה ִדיָנא , ְוָלא ִמׁשְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ְּ

ֵנ א יֹוִספון ְלֶמחֵטי ָקֵמיה, ְוָקִאים ַלֲעִתיֵרי, יְלִמְסּכְ ּתָ ְּדָהא ֵמַהׁשְ ּ ָּאַמר ֵליה ֵיאֹות . ּ
ַאְלּתָ ְוָהא אוְקמוָה ַחְבַרָייא ְוָאְמרו ּׁשָ ּ ִריך הוא ְלִאְתָפְרָעא ִמן , ּּ א ּבְ ָעא קוְדׁשָ ד ּבָ ּּכַ ּ ְּ

יַעָיא וְלאֹוָבָדא ְלהו ִמן ָעְלָמא ַּרּשִׁ ּ ֵדין ָיִהיב, ּ לֹוםּכְ ֹכָלא, ּ ְלהו ׁשָ ִלים ְלהו ּבְ ּוַאׁשְ ּ.  
א ֲחִזי א ִעָלָאה, ֲאָבל ּתָ ִחין ְקִריִבין ְלַמְלּכָ ּכְ ּתַ ֵני ָעְלָמא ָלא ִמׁשְ ְּדָכל ּבְ ִאֵלין , ּ ּּכְ

הו ׁש ּבְ ּמַ ּתָ ָּמאִנין ְדִאיהו ִאׁשְ ּ ּוַמאן ִאיּנון. ּ ה)תהלים נא(. ּ ר וִנְדּכֶ ּבָ  ְוֶאת )ישעיה נז(.  ֵלב ִנׁשְ
ַפל רוַח א וׁשְ ַּדּכָ ּ א. ּ ִּאֵלין ִאיּנון ָמאֵני ְדַמְלּכָ ּ ָעְלָמא. ּ צֹוֶרת ּבְ ַכח ּבַ ּתְ ְוַכְפָנא , ְוַכד ִאׁשְ

ֵני ף ַעל ִמְסּכְ ּקַ א, ְוִדיָנא ִאְתּתָ ָכאן ְוָגעָאן ָקֵמי ַמְלּכָ ֵדין ּבָ ִריך הוא ָקִריב , ּכְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְּ

יר ִמּכָֹלא ץ ֱענות ָעִני)תהלים כב(,  ִדְכִתיבֲּהָדא הוא, ּלֹון ַיּתִ ּקַ י לא ָבָזה ְוֹלא ׁשִ . ּ ּכִ
ְפָנא ְלָעְלָמא ִריך הוא ָפִקיד ַעל ַמה ַאְתָיא ּכַ א ּבְ ּוְכֵדין קוְדׁשָ ּ ּ ַּווי ְלִאיּנון ַחָייַבָיא . ְּ ּ ּ

  .ְּדַגְרֵמי ַהאי
ִנ ָעְלָמא ַעל ָקָלא ְדִמְסּכְ ָחא ּבְ ּגְ א ְלַאׁשְ ד ִאְתֲער ַמְלּכָ ְייהו, יּּכַ ְזָבן ִמּנַ , ַּרֲחָמָנא ִליׁשֵ

ַנְייהו ּוֵמעוְלּבְ ּ ִתיב, ּ ֵדין ּכְ ַמע ַצֲעָקתֹו)שמות כב(, ּכְ מֹוַע ֶאׁשְ ֵרי ִזְמֵני.  ׁשָ ַמע ּתְ מֹוַע ֶאׁשְ : ׁשָ
ַקֵליהֹון ָחא ּבְ ּגְ ְּוַחד ְלִאְתָפְרָעא ִמן ִאיּנון ְדַגְרִמין לֹון ַהאי. ַחד ְלַאׁשְ ּ ֲּהָדא הוא . ּ

י ַחּנון ָאִני ְוָחָרה ַאִפי ְוגֹו, יבִדְכִת י ּכִ ַמְעּתִ ְּוׁשָ ַכח . 'ּ ּתְ ֲעָתא ְדַכְפָנא ִאׁשְ ׁשַ ְּוַעל ָדא ּבְ ּ
ָעְלָמא ַּווי ְלִאיּנון ֲעִתיֵרי ַחָייַבָיא, ּבְ ּ ִריך הוא, ּ א ּבְ ִני ְלָקֵמי קוְדׁשָ ַקֵליהֹון ְדִמְסּכְ ּּבְ ּ ְּ.  

ָנא ְדִמְס א ֲחֵזי ְדַההוא ָקְרּבְ ּּתָ ּ ָנאּ ִביר, ּ ִמּכָֹלא)א קהב''נ(ָקִליל , ּכְ יה ּתָ ִגין ְדִלּבֵ ּּבְ ְוַאף , ּ
יב ְלֶמֱחֵטי ב ְדָחׁשִ יה, ַּעל ּגַ ר ִמּנֵ ַצֲעֵריה. ִּאְתֲעּבָ ְּדָהא ַדי ֵליה ּבְ ּ ּ יֵתיה, ּ י ּבֵ ּוְדִאיְנׁשֵ ְוַעל . ּ

ָנא ָנא ְוָקְרּבְ ל ָקְרּבְ ְלחֹודֹוי, ָּדא ּכָ ל ַחד ְוַחד ּבִ ֲהָנאִאׁשְ, ּכָ י ּכַ ְלהו ְלַגּבֵ מֹוְדָען ּכֻ ּּתְ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]34דף [ -ּ

ַההוא ֲעִתיָרא ֵרין יֹוִנין, ּעֹוָבָדא ּבְ ֲהָנא ּתְ ֲהָנא, ְּדָקִריב ָקֵמי ּכַ ד ָחָמא ֵליה ּכַ ָאַמר , ּּכַ
ָנא, ֵּליה ָּלאו ִדיָדך הוא ַהאי ָקְרּבְ ָּאְמרו ֵליה ֲאחוי ֲאַמאי . ָּאָתא ְלֵביֵתיה ַוֲהָוה ָעִציב. ְּ ּ ּ

ָנא ִדיִלי, ָּאַמר ְלהו. ִציבַאּתְ ָע ֲהָנא ָקְרּבְ ְּדָלא ָקִריב ִלי ּכַ ָּאְמרו ֵליה וַמאי ִאיהו. ּ ּ ּ ּ .
ֵרין יֹוִנין ָּאְמרו ֵליה. ָּאַמר ְלהו ּתְ ָנא ִאיהו, ּ ְְוָלאו ִדיָדך, ְּוָהא ִמן ִמְסּכְ ִתיב. ּ , ְּדָהא ּכְ

ֶגת ְוגֹו ְּוִאם ַדל הוא ְוֵאין ָידֹו ַמּשֶׂ ָנךֶּאָלא . 'ּ ָּאַמר ְלהו ַמאי ִאיהו. ְָקִריב ָקְרּבְ ָּאְמרו . ּ
  .ֵּליה ַחד ּתֹוָרא
ָבה ְדַחָטָאה, ָּאַמר ְלהו ך ֲחִמיָרא ַמֲחׁשָ ל ּכַ ּוַמה ּכָ ּ אי , ָנַדְרָנא. ְּ ְּדָלא ַאְסַלק ַעל ִלּבָ ּ

ָבה ְדַחָטָאה ַּמֲחׁשָ ן וְלָהְלָאה ָמה ֲעַבד. ּ ּמָ ַדל . ִּמּתַ ּתָ ל יֹוָמא ִאׁשְ ְסחֹוָרָתאּּכָ ּוְבֵליְלָיא , ּבִ
ד ִאְתֲער, ֲהָוה ָנִאים ְּואֹוִליפו ֵליה ִמיֵלי ְדאֹוַרְייָתא, ֲהָוה ָקֵרי ַלֲאחֹוי, ּכַ ּ וֲהָוה ָלֵעי , ּ

ַכח ְדאֹוִליף אֹוַרְייָתא. ַּעד ְדָסִליק ְיָמָמא ּתְ ַּוֲהָוה ָקאֵרי ֵליה ְיהוָדה ָאֳחָרא, ְּוִאׁשְ יֹוָמא . ּ
י י ֵייָסא ָסָבאַחד ִאיְעַרע ּבֵ ֵני וַפְלּגו ִלְסחֹוָרָתא , ּוֲהָוה ָפִריׁש ִנְכסֹוי, ּה ִרּבִ ַּפְלּגו ְלִמְסּכְ ּ ּ ּ

א י ַיִמין, ַעל ַיּמָ ְבִרין ְפִריׁשֵ ִאיּנון ּגַ ּּבְ אֹוַרְייָתא. ּ   .וֲהָוה ָיִתיב וָלֵעי ּבְ
ִני)שמואל א טו(, ָּפַתח ְוָאַמר אול ֶאל ַהּקֵ ּ ַויֹאֶמר ׁשָ ֵני ִיְתרֹו . א ֵקִניַּמאן הו. ּ ִּאֵלין ּבְ
ה ָּחמוי ְדֹמׁשֶ ָרא, ּ ַמְדּבְ א ּבְ ְּדָעְבדו ִקּנָ ַהאי ְדרֹור, ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ּּכְ ּ וְדרֹור )תהלים פד(, ּכְ

אֹוַרְייָתא. ֵּקן ָלה ִגין ְלִמְלֵעי ּבְ ְפנוִקין. ּבְ ְעָיא ּתַ ְּדאֹוַרְייָתא ָלא ּבַ א, ּ ֶּאָלא , ְוָלא ְסחֹוְרּתָ
ה ְיָמָמא ְוֵליֵליְל ָרא. ַּאֲעְמָלא ּבָ ך ַנְטלו ְלַמְדּבְ ִגין ּכָ ּּבְ ֵּמִעּנוָגא ִדיִריחֹו, ְ ֲּהָדא הוא , ּ

ָמִרים וגֹו)שופטים א(, ִדְכִתיב ה ָעלו ֵמִעיר ַהּתְ ּ וְבֵני ֵקִני חֹוֵתן ֹמׁשֶ ּ'.  
ָרֵאל ֵני ִיׂשְ ל ּבְ יָת ֶחֶסד ִעם ּכָ ה ָעׂשִ ִגין ְדַאֲהִני . וַאּתָ ֵביֵתיהּּבְ ה ּבְ ָלָלא . ְּלֹמׁשֶ ה ּכְ ּוֹמׁשֶ

ָרֵאל ֲהָוה אֹוַרְייָתא, ְּותו. ְּדָכל ִיׂשְ יר ּבְ ָתא ֲחָדא ַיּתִ ִגין ְדאֹוִליף ַפְרׁשְ ּּבְ ּוְבָדא ָעִביד , ּ
ָרֵאל   .ֶחֶסד ִעם ִיׂשְ

א ַדֲעָמֵלק ִמְלַחְמּתָ ֲּאַמאי ָקא ָאָתא ָהָכא ִמָלה ָדא ּבְ ּ אול. ּ ֶּאָלא ָאַמר ׁשָ ּד ַנְפקו ּכַ, ּ
ְצַרִים ָרֵאל ִמּמִ ָרֵאל , ִיׂשְ ָאר אוִמין ְדָעְלָמא ָלא ֲהָוה ַמאן ְדִאְזְדַווג ְלהו ְלִיׂשְ ל ׁשְ ִּמּכָ ּ ּ ּ ּ ּ

הו, ֶּאָלא ֲעָמֵלק, ְּלַקְטְרָגא ְלהו ָרֵאל ְוָאַגח ְקָרָבא ּבְ יׁש ְלִיׂשְ ְּוהוא ָעֵבד ּבִ וַאְנּתְ , ּ
ָלם ַּאְקְדַמת ְלהו ׁשְ ְלהוְוַעְבַדת , ּ ֶּחֶסד ִעם ּכֻ ָרא , ּ ַדאי ְלִאְתַחּבְ ך ֵלית ַאְנּתְ ּכְ ְוְבִגיֵני ּכַ ּ

הו   .ּּבְ

  ב''ע'  טדף
ִיְתרֹו, ולא עֹוד יה ּבְ ִתיב ּבֵ ֶּאָלא ַמה ּכְ ה עֹוָלה )שמות יח(, ּ ח ִיְתרֹו חֹוֵתן ֹמׁשֶ ּ ַוִיּקַ

ִר, ּוְזָבִחים ֵלאלִהים א ּבְ ָנא ְלקוְדׁשָ ְּדהוא ַאְקִריב ָקְרּבְ ּ ּיך הואּּ ְייָרא, ְ ַמאי . ְּוָאָתא ְלִאְתּגַ
ֵניה . ָקא ַמְייֵרי ְּדָקְרּבְ ִריך הוא) ב''ע' דף ט(ּ א ּבְ יב ָקֵמי קוְדׁשָ ָּחׁשִ ּוְבִגין ְדִאיהו ַאְקִריב . ְּ ּ ּ

ִריך הוא א ּבְ ָנא ְלקוְדׁשָ ָּקְרּבְ ְּ ִתיב, ּ ָרֵאל ֶלֱא)שמות יב(, ּכְ ֹכל ּ ַוָיֹבא ַאֲהֹרן ְוֹכל ִזְקֵני ִיׂשְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמ, ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]35דף [ -י ּ

ה ִלְפִני ָהֱאלִהים אן אֹוִליְפָנא ְדָכל ַמאן . ִּלְפֵני ָהֱאלִהים ַדְייָקא. ֶלֶחם ִעם חֹוֵתן ֹמׁשֶ ִּמּכָ
א ְרעוָתא ְדִלּבָ ָנא ּבִ ְּדַאְקִריב ָקְרּבְ ּ ִריך הוא ִאְזְדַמן ָלֳקְבֵליה, ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ְּ.  

א ֲחֵזי יב ָקֵמי קו, ּתָ ָנא ָחׁשִ ָנא ְדִמְסּכְ ָּקְרּבְ ִריך הואּ א ּבְ ְּדׁשָ ֵרי , ְ ְּדָהא הוא ָקִריב ּתְ ּ
ִנין ְלָקֵמיה יה ְוָדֵמיה. ָּקְרּבְ ַּחד ֶחְלּבֵ ְּוַחד ַההוא ְדָקִריב. ּ ְּדָהא ֵלית ֵליה ְלֵמיַכל. ּ ְּוהוא , ּ
ָנא ֵרין ּתֹוִרין. ַאְייֵתי ָקְרּבְ ָנא ְדָעִני ָקִליל ִמּכָֹלא ּתְ ָּקְרּבְ ֵני יֹוָנ, ּ ֵרין ּבְ , ְוִאי ָלאו, האֹו ּתְ
ֲעָתא ַמְכִריִזין ְוַאְמֵרי, ְזֵעיר ִקְמָחא יה ְוַההוא ׁשַ ֵפר ּבֵ ּוִמְתּכַ ּ ץ , ּּ ּקַ י ֹלא ָבָזה ְולא ׁשִ ּכִ
ה. ֱּענות ָעִני ך ָלּמָ ל ּכַ ָנא ְדָעִני ָעִדיף ִמּכָֹלא. ְּכָ ִגין ְדָקְרּבְ ּּבְ ּ ִרים ִלי . ּ ְּדָהא הוא ּגָ ּ

ַעְדֵביה ְדקוְד ְּלֶמֱהֵוי ּבְ ִריך הואּ א ּבְ ּׁשָ חוָלָקא ְדאֹוַרְייָתא, ְ ִרים ִלי ְלֶמֱהֵוי ּבְ ּהוא ּגָ ּ ִגין . ּ ּבְ
ל ְנָכַסי  ך ְפִליְגָנא ּכָ ּּכָ ֵני)פלגא, א פליגנא נכסי''ס(ְ ְרמו ִלי ּכוֵלי ַהאי,  ְלִמְסּכְ ְּדָהא ִאיּנון ּגָ ּ ּ ּ.  

יה ְוָדֵמיה ח ֶחְלּבֵ ָנא ַאְרּתַ ָמה ְדִמְסּכְ ּּכְ ּ ך ַה, ּ ח ְרבותְּכַ ְמׁשַ ִחין ֵליה ּבִ ּהוא ִקְמָחא ְמַרּתְ ּ ּ .
ת, ְוָהִכי אֹוִליְפָנא ֲחַבת וִמְנַחת ַמְרֶחׁשֶ ר ָנׁש ְמָקֵרב ַהאי ִמְנָחה ַעל ַהּמַ ל ּבַ ְּדֲאִפילו ּכָ ּ ּּ .

ִגין א ְדֵיֶצר ָהָרע, ּבְ ֶאּשָׁ יה ְוָדֵמיה ּבְ ח ֶחְלּבֵ ה ְדַחָטָאה ַאְרּתַ ִּדְכּמָ ּ ּ ּ ּ ְי, ּ יפֹוי ַרְתֵחי ְוָכל ׁשַ
א ֶאּשָׁ ָנא ָדא, ּבְ ך ָקְרּבְ ּּכַ ׁש, ְ ְווָנא ַמּמָ ַהאי ּגַ ַגווָנא ְדַחָטָאה. ּכְ ָנא ּכְ ְּוִעָקָרא ְדָקְרּבְ ּ ּ ,

ִריך הוא א ּבְ ּוְלָקְרָבא ָקֵמי קוְדׁשָ ּ יה, ְּ ְּרעוָתא ְדִלּבֵ ּ יה, ּ ְּורוֵחיה ְוַנְפׁשֵ ּ ְּדַהאי ֲחִביָבא ִמן , ּ
ּּכָֹלא ָקֵמיה ּ.  

ָּאה חוָלֵקיהֹון ְדַצִדיַקָייאַזּכָ ּ ּ ָנא ְלָקֵמי , ּ ָכל יֹוָמא ְויֹוָמא ַהאי ָקְרּבְ ְּדִאיּנון ְמָקְרִבין ּבְ ּ
ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ ּוַמאי ִאיהו. ְּ ְייהו ִדְמָקְרִבין ָקֵמיה, ּ ְרַמְייהו ְוַנְפׁשַ ּּגַ ּ ּ ֵעיָנא . ּ ַוֲאָנא ּבָ

ָנא  ַהאי ָעְלָמאְוָדא , )ממש(ְלָקְרָבא ַהאי ָקְרּבְ ר ָנׁש ּבְ ִריך הוא ִמּבַ א ּבְ ֵעי קוְדׁשָ ּּבָ וִעם . ְּ
ָנא ְדֹכָלא  ל ָדא ָקְרּבְ ּּכָ ּ ְלהו,  ָעִדיף)א ממש''ס(ּ ְרכון ָעְלִמין ּכֻ ִגין ְדִיְתּבָ ּּבְ ּ ּּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]36דף [ -ּ

 ] בשנה213יום [סדר הלימוד ליום ו אייר 
ּּתו ָפַתח ְוָאַמר רוך ְיָי)תהלים קלה(, ּ ְ ּבָ י' ּ ַלם ַהְללוָיהִּמּצִ ֹּון ׁשֹוֵכן ְירוׁשָ ּ יֹון הוא . ּ ְּוִכי ִמּצִ ּ

רוך ְּבָ רוך, ּ ֲהָרא ֲעִמיָקא ִעָלָאה ִאיהו ּבָ ְְוָהא ִמּנָ ּ ּ רוך ְיָי. ּ ְֶאָלא ּבָ ּ ד ָנִהיר ִסיֲהָרא ', ּ ּכַ
א ְמׁשָ ִהירו ְדׁשִ ִּמּנְ ָדא, ּ ּוִמְתָקְרֵבי ָדא ּבְ ְּוָלא ַאְעִדיאו ְנהֹוָרא ָדא ִמן ָד, ּ ּ ּ ּוְלִזְמִנין . אּ

א ָמא ְדַמְלּכָ ׁשְ ְּדִסיֲהָרא ִאְתְקֵרי ּבִ ָמה ְדִאיהו ִאְקֵרי ְיהֹוָ, ּ ּּכְ ך ִהיא ִנְקֵראת ְיהֹוָ, ה''ּ . ה''ְּכַ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ְפִרית ָוֵאׁש ֵמֵאת ה'  ַוְיָי)בראשית יט(, ּּכְ ' ִהְמִטיר ַעל ְסדֹום ְוַעל ֲעמֹוָרה ּגָ

ָמִים ְלחֹודֹוִהיְוָלא. ִמן ַהּשָׁ ִליָחא, ּ ָדא ּבִ ֶּאָלא ֲאִפילו ַחד ׁשְ ּ  ִאְתְקֵרי )ממש(ְלִזְמִנין , ּ
א ָמא ְדַמְלּכָ ׁשְ   .ּּבִ

רוך ְיָי ְָדָבר ַאֵחר ּבָ ּ יֹון' ּ ִריך הוא. ִּמּצִ א ּבְ מֹוַדע ְדקוְדׁשָ ּתְ ֵּמָאן ֲאַתר ִאׁשְ רוך, ְּ ְהוא ּבָ ּ ּ .
יֹון ֵּמֲאָתר ְדִציֹו, ָּהָדר ְוָאַמר ִמּצִ רוךּ מֹוַדע ְדהוא ּבָ ּתְ ְן ִאׁשְ ּ ּ יב. ַמאי ַטֲעָמא. ּ ִגין ִדְכּתִ , ּּבְ

ם ִצָוה ְיָי)תהלים קלג( י ׁשָ ָרָכה ְוגֹו' ּ ּכִ ָאה חוָלָקך ְדָזִכית . 'ֶאת ַהּבְ י ִיִיָסא ַזּכָ ָּאַמר ֵליה ִרּבִ ּ ְּ

אֹוַרְייָתא. ְּלכוֵלי ַהאי ְדִלין ּבְ ּתַ ִאין ִאיּנון ְדִמׁשְ ַּזּכָ ּ אֹוַרְייָתאְּדָכ, ּ ַדל ּבְ ּתְ , ּל ַמאן ְדִאׁשְ
ִריך הוא א ּבְ קוְדׁשָ ִאלו ָאִחיד ּבְ ּּכְ ּ ְּ ְיָי)דברים ד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ ם ַהְדֵבִקים ּבַ ' ּ ְוַאּתֶ

ְלֶכם ַהיֹום ֱּאלֵהיֶכם ַחִיים ּכֻ ּ.  
נֹו ָלִמים ָקְרּבָ י ְיהוָדה ָפַתח. ִאם ֶזַבח ׁשְ ִּרּבִ ר ֱאֹלִהים ְיִהי ָרִקיַע ּ ַויֹאֶמ)בראשית א(, ּ

ִים ְוגֹו תֹוך ַהּמָ א ֲחֵזי. 'ְּבְ ִריך הוא ָעְלָמא, ּתָ א ּבְ ֲעָתא ְדָבָרא קוְדׁשָ ׁשַ ּּבְ ּ ָרא ז, ְּ ' ּבָ
ָרא ז, ְּרִקיִעים ְלֵעיָלא א' ּבָ ים' ז, ֲאָרצֹות ְלַתּתָ בועֹות' ז, יֹוִמין' ז, ְנָהרֹות' ז, ַיּמִ , ּׁשָ

ִנים' ז ִנין ַדֲהֵוי ָעְלָמא' ז. ְּפָעִמים' ז. ׁשָ ִביָעָאה , ַּאְלֵפי ׁשְ ׁשְ ִריך הוא ּבִ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ

ְּדֹכָלא ּ.  
ָחִקים ' ז ּוְבָכל ַחד ְוַחד ּכָֹכִבים וַמָזלֹות, ּ ְלֵעיָלא)א רקיעין''ס(ׁשְ ּ ין , ּ ׁשִ ּמְ ין ִדְמׁשַ ׁשִ ּמָ ְּוׁשַ

ָכל ְרִקיָעא וְרִקיָעא ּוְבֻכְלהו ֵמִאֵלין. ּּבְ ּּ ּן ִאֵלין ַעל ִאֵליןְרִתיִכי, ּ ָלא ָעַלְייהו עֹול , ּ ְּלַקּבְ
ַּמְלכוָתא ְדָמאִריהֹון ין. ּ ׁשִ ּמָ ּוְבֻכְלהו ְרִקיִעין ִאית ְרִתיִכין ְוׁשַ ְנָיין ָדא ִמן ָדא, ּּ ְּמׁשַ ִּאֵלין , ּ

ו, ַּעל ִאֵלין הֹון ּבְ ְדִפין' ִמּנְ ד, ּּגַ הֹון ּבְ ְדִפין' ּוִמּנְ ד. ּּגַ הֹון ּבְ ְתֵרין . יםָּפִנ' ִמּנְ הֹון ּבִ ּוִמּנְ
ַחד, ָּפִנים הֹון ּבְ א ְדָלִהיט. ּוִמּנְ הֹון ֶאּשָׁ הֹון ַמָיא. ִּמּנְ הֹון רוָחא. ִּמּנְ ֲּהָדא הוא . ִּמּנְ

יב ְרָתיו ֵאׁש לֵהט)תהלים קד(, ִּדְכּתִ ה ַמְלָאָכיו רוחֹות ְמׁשָ   .ּ עֹוׂשֶ

  א''ע'  ידף
ְּוֻכְלהו ְרִקיִעין ִּאֵלין ַעל ִאֵלין, ּ ָצִליםּ ִגְלֵדי ּבְ א, ּ ּכְ ְּוִאֵלין ְלֵעיָלא, ִּאֵלין ְלַתּתָ ְוָכל . ּ
א ֵמֵאיָמָתא ְדָמאֵריהֹון, ְּרִקיָעא וְרִקיָעא ַּעל פוֵמיה ַנְטִלין. ַּאְזָלא ְוַרֲעׁשָ ּ ְּוַעל פוֵמיה , ּ ּ ּ

ִריך הוא. ַקְייִמין א ּבְ ְלהו קוְדׁשָ ְּוֵעיָלא ְמּכֻ ּ ְּ ּ ֵח, ּ ְּדָנִטיל ּכָֹלא ּבְ ּיֵליה ְותוְקֵפיהּ ּ ַגְווָנא . ּּ ּכְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמ, ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]37דף [ -י ּ

א ְבָעה ֲאָרצֹות ְלַתּתָ ר , ָּדא ׁשִ וָבא ּבַ ִיּשׁ ְּוֻכְלהו ּבְ ּ ִאין) א''ע' דף י(ּ ּתָ ְּדִאֵלין ִעָלִאין ְוִאֵלין ּתַ ּ ּ ּ .
ָרֵאל ִעָלָאה ִמּכָֹלא ְּוֶאֶרץ ִיׂשְ ל ִיׁשוָבא, ּ ַל ם ִעָלָאה ִמּכָ ִּוְירוׁשָ ּּ.  

ִסְפֵרי ַקְדָמֵאי, רֹוָמאּוַחְבָרָנא ַיְתֵבי ָד ּוְבִסְפָרא ְדָאָדם, ָּחמו ּבְ ל , ּ ְּדָהִכי ְמַחֵלק ּכָ ּ
א, ִּאיּנון ֲאָרצֹות ֵחי ְלַתּתָ ּכְ ּתַ ְּדֻכְלהו ִמׁשְ ַגְווָנא ְדִאיּנון ְרִקיִעין ִדְלֵעיָלא, ּּ ּּכְ ּ ּ ִּאֵלין ַעל . ּ

ל ַאְרָעא ְוַאְרָע, ִּאֵלין ְּוִאֵלין ַעל ִאֵלין וֵבין ּכָ ּ ין ָדא ְלָדא, אּ ָּרִקיַע ְדַמְפִרׁש ּבֵ ְּוַעל ָדא . ּ
ָמָהן ׁשְ ן ּבִ ְלהו ֲאָרצֹות ְפִריׁשָ ּּכֻ ּ ן ֵעֶדן ְוֵגיִהָנם. ּ ּוֵביַנְייהו ּגַ ְנָיין. ּ ְרָיין ְמׁשַ יַנְייהו ּבִ , ְּוִאית ּבֵ

ִּאֵלין ִמן ִאֵלין ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ּ ּּכְ ְתֵרין ַאְנִפין. ּ הֹון ּבִ דּוִמ, ִּמּנְ הֹון ּבְ א', ּנְ הֹון ּבְ . 'ּוִמּנְ
ִאֵלין ְּוֵחיזו ְדִאֵלין ָלאו ּכְ ּ ּ ּ.  

יָמא ֵני ָעְלָמא ֵמָאָדם ַנְפקו, וִאי ּתֵ ל ּבְ  ְוִכי ָנִחית ָאָדם ָהִראׁשֹון )לאו הכי דלא(, ָּהא ּכָ
ְּלֻכְלהו ֲאָרצֹות ִנין, ּ ין ֲהוֹו ֵליה, ְואֹוִליד ּבְ ה ָנׁשִ ַכח ֶאָלא ָאָדם ָל, ֶּאָלא. ְּוַכּמָ ּתְ ּא ִאׁשְ

ְלהו ַהאי ָעְלָמא ִעָלָאה ְמּכֻ ּּבְ ּ ֵבל, ּ יב , ְּדִאְקֵרי ּתֵ ְדַאְמִריָנן ִדְכּתִ א משחקת בתבל ''ס( )משלי ח(ּּכִ

ְרִקיַע ִדְלֵעיָלא.  ַוְיַצו ְלֵתֵבל ַאְרצֹו)ארצו ֵבל ֲאִחיָדא ּבִ ְּוַהאי ּתֵ ָמא , ּ ׁשְ ְוִאְתֲאִחיָדא ּבִ
ֶצֶדק)תהלים ט(,  ִדְכִתיבֲּהָדא הוא. ִּעָלָאה ֵבל ּבְ פֹוט ּתֵ ּ ְוהוא ִיׁשְ ֶצֶדק ַוַדאי. ּ ך . ּּבְ ִגין ּכָ ְּבְ

נֹוי ְדָאָדם ֵבל, ּּבְ ַהאי ַאְרָעא ִעָלָאה ְדִאְקֵרי ּתֵ ָכחו ּבְ ּתְ ִּאׁשְ ּוִאיּנון ִעָלִאין ַעל ּכָֹלא. ּּ ּ ּ ,
ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא ּּכְ ּ.  
ָמה ִדְלֵעיָלא. ַמאי ַטְעָמא ּּכְ ּ ְלֻכְלהו ְרִקיִעיםּ ְלהו, ִּאית ָרִקיַע ִעָלָאה, ּ ְּמּכֻ ּוְלֵעיָלא , ּ ּ

ִריך הוא א ּבְ א ְדקוְדׁשָ ּסֵ ַכח ּכִ ּתְ ִּאׁשְ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ְּ ַמְרֵאה ֶאֶבן ַסִפיר )יחזקאל א(ּכְ ּ ּכְ
ַמְרֵאה ָאָדם ָעָליו ִמְלָמְע א ְדמות ּכְ ּסֵ א ְוַעל ְדמות ַהּכִ ּסֵ ְּדמות ּכִ ּ ּ ּ ּ ַהאי . ָלהּ ּאוף ָהָכא ּבְ

ֵבל א ְדֹכָלא, ּתֵ ַכח ַמְלּכָ ּתְ ִּאׁשְ ּוַמאן ִאיהו ָאָדם, ּ ִאין. ּ ּתָ ֻכְלהו ּתַ ַכח ּבְ ּתְ ַּמה ְדָלא ִאׁשְ ּּ.  
ִאין ֵמָאן ָאתו ּתָ ּוִאיּנון ּתַ ְּוִסיוָעא ִדְרִקיָעא , ּ ְדַאְרָעא)א מקטורא''נ(ֶּאָלא ִמִקְסטֹוָרא . ּ ּ

ִּדְלֵעיָלא ְנָיין ִאֵלין ִמן ִאֵליןָנְפִקי, ּ ְרָיין ְמׁשַ ּן ּבִ ין, ּ ְלבוׁשִ הֹון ּבִ ְקִליִפין, ִּמּנְ הֹון ּבִ , ִמּנְ
ַאְרָעא ֵחי ּבְ ּכְ ּתַ ִאֵלין ּתֹוָלִעין ְדִמׁשְ ּּכְ ְקִליִפין סוָמִקין, ּ הֹון ּבִ ּאוָכִמין ִחָווִרין, ִּמּנְ הֹון , ּ ּוִמּנְ

ְווִנין ל ּגַ ְרָיין ּכְ. ִמּכָ ל ּבִ ך ּכָ ִנין. ַּגְווָנא ָדאְּכַ ר ׁשְ ר ֶעׂשֶ ִקיוָמא ּבַ ָכחו ּבְ ּתְ ְּוָלא ִאׁשְ או יתיר (. ּּ

  )א מעט או פחות מעט''ס
ּוְבִסְפָרא ְדַרב ַהְמנוָנא ָסָבא ּ יר, ּ ִעגוָלא , ָּפִריׁש ַיּתִ ָלא ּבְ ְלּגְ ל ִיׁשוָבא ִמְתּגַ ְּדָהא ּכָ ּ ּ

דור ּכַ ּּכַ א, ּ ְּוִאֵלין ְלֵעיָלא, ִּאֵלין ְלַתּתָ נוָיא , ּ ֶחְזַווְייהו ִמׁשִ ְנָיין ּבְ ְרָיין ְמׁשַ ְּוָכל ִאיּנון ּבִ ּ ּ
ל ֲאַתר ַוֲאַתר. ַּדֲאִויָרא פום ּכָ א, ּּכְ ֵני ָנׁשָ ָאר ּבְ ׁשְ ִקיוַמְייהו ּכִ ְּוַקְייִמין ּבְ ּ ּ.  

וָבא ִיּשׁ ּוַעל ָדא ִאית ֲאַתר ּבְ ד ָנִהיר ְלִאֵלין, ּ יך ְלִאֵלין, ּּכַ ָּחׁשִ , ָמאְּלִאֵלין ְיָמ, ְ
ּוְלִאֵלין ֵליְלָיא ְּוִאית ֲאַתר ְדכוֵליה ְיָמָמא. ּ ּ יה ֵליְלָיא, ּ ַכח ּבֵ ּתְ ֲעָתא , ְּוָלא ִאׁשְ ׁשַ ר ּבְ ּבַ

ִסְפֵרי ַקְדָמֵאי. ֲחָדא ְזֵעיָרא ּוְבִסְפָרא ְדָאָדם ָהִראׁשֹון ָהִכי הוא, ְּוַהאי ְדָאַמר ּבְ ּ ְּדָהִכי . ּ
ִתיב יךָ אֹוְדך ַעל ּכִ)תהלים קלט(, ּכְ  )תהלים קד(, ּוְכִתיב. ָי נֹוָראֹות ִנְפֵליִתי ִנְפָלִאים ַמֲעׂשֶ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]38דף [ -ּ

יך ה ַָמה ַרּבו ַמֲעׂשֶ ִפיר, ְּוַעל ָדא. 'ּ ּּכָֹלא ׁשַ ְּוָרָזא ָדא ִאְתְמַסר ְלָמאֵריהֹון ְדָחְכְמָתא. ּ ּ ,
חוִמין ִגין ְדִאיהו ָרָזא ֲעִמיָקא ְדאֹוַרְייָתא, ְּוָלא ִלְמָפְלֵגי ּתְ ּּבְ ּ ּ.  

אּכְ ַיּמָ ְנָיין ָדא ִמן ָדא. ַּגווָנא ָדא ִאית ּבְ ְרָיין ְמׁשַ ָמה ּבִ יה ּכַ ְּדִאית ּבֵ ּ ּ ֲּהָדא הוא . ּ
ם ֶרֶמׂש ְוֵאין ִמְסָפר ַחיֹות ְקַטּנֹות ִעם )תהלים קד(, ִדְכִתיב דֹול וְרַחב ָיַדִים ׁשָ ּ ֶזה ַהָים ּגָ ּּ ּ

ם ֳאִניֹות ְיַהֵלכון ִלְוָיָתן ְוג דֹולֹות ׁשָ ּּגְ ּ ָדא . 'ֹוּ ְלָייא ָדא ּבְ ְּוֹכָלא ּתַ ְּוֹכָלא , )ומתקשרא דא בדא(ּ
ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא ּּכְ ר ָאָדם. ּ ֹכָלא ּבַ ְלָטא ּבְ ּוְבֻכְלהו ָעְלִמין ָלא ׁשַ ּּ ִריך הוא , ּ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְּ

  .ָּעֵליה
א א ַרּבָ י ְנהֹוָראי ָסָבא ָפִריׁש ְלַיּמָ א, ִּרּבִ יׁש ַיּמָ ל ִאיּנון ַדֲהוֹו ְוִא, ְוִאְתְרּגִ ְּתֲאִבידו ּכָ ּ ּ

א ַאְרּבָ א, ְּוִאְתְרִחיׁש ֵליה ִניָסא, ּבְ א ְדַיּמָ ִלּבָ ִביִלין ְיִדיָען ּבְ ׁשְ א , ְּוָנַחת ּבִ חֹות ַיּמָ ְוָנַפק ּתְ
ְרָיין, ְּלִיׁשוָבא ֲחָדא ְלהו ְזִעיִרין, ְּוָחָמא ֵמִאיּנון ּבִ ּּכֻ ַּוֲהוו ְמַצֵלי ְצלֹוָתא. ּ ַדע ַמאי ְוָלא ָי, ּ

ִאין ִאיּנון ַצִדיַקָייא, ָאַמר. ְוָסִליק, ִּאְתְרִחיׁש ֵליה ִניָסא. ָקא ַאְמֵרי ַּזּכָ ּ ְדֵלי , ּ ּתַ ְּדִמׁשְ ּ
אֹוַרְייָתא ְּוַיְדִעין ְסִתיִמין ְדָרֵזי ִעָלֵאי, ּבְ ַּווי ְלִאיּנון ְדַאְפִליגו ַעל ִמֵליהֹון ְוָלא . ּ ּ ּ

  .ְמֵהיְמֵני

  ב''ע'  ידף
ד ֲהָוה ָאֵתי ְלֵבי ַרב, ֹוָמאֵּמַההוא י ְּוַאְמֵרי ִמְלָתא ְדאֹוַרְייָתא, ּכַ ֵכי, ּ ַאְמֵרי . ֲהָוה ּבָ

ִכית, ֵּליה ָנן, ָאַמר לֹון. ֲאַמאי ָקא ּבָ ִגין ְדָעַבְרָנא ַעל ְמֵהיְמנוָתא ְדִמֵלי ְדַרּבָ ּּבְ ּ ּ ּּ ,
ֵפיָנא ִמִדיָנא ְדַההוא ָעְלָמא ּוִמְסּתָ ּ ּ ִיםּ ַויֹאֶמ)בראשית א(. ּ תֹוך ַהּמָ . ְר ֱאֹלִהים ְיִהי ָרִקיַע ּבְ

י ְיהוָדה ָאַמר ֵאי, ִּרּבִ ין ַמִיין ִעָלֵאי ְלַתּתָ ִּאְלָמֵלא ַההוא ְרִקיָעא ְדַאְפִריׁש ּבֵ ּ ֲהָוה , ּ
ְייהו ָעְלָמא ִמּנַ ְּפִליגו ּבְ ּ יַנְייהו, ַהאי ָרִקיַע) ב''ע' דף י(ֲאָבל . ּ ָלָמא ּבֵ א ְוָעְלָמא ָל, ָּעִביד ׁשְ

לֹום ִּמְתַקְייָמא ֶאָלא ַעל ׁשָ א ֲחִזי. ּ לֹום, ּתָ ִריך הוא ִאְקֵרי ׁשָ א ּבְ ּקוְדׁשָ לֹום, ְּ . ּהוא ׁשָ
לֹום ֵמיה ׁשָ ּוׁשְ לֹום, ּ ׁשָ ר ּכָֹלא ּבְ א ָאַמר. ְּוִאְתְקּשַׁ י ַאּבָ א , ִרּבִ ָמא ַקִדיׁשָ ֲּחֵמיָנא ְדַהאי ׁשְ ּ

לֹום ִּעָלָאה ּכָֹלא הוא ׁשָ ּ אן ְלַהאי ִסְטָרא. ְּוֹכָלא ַחד, ּ . ּוְלַהאי ִסְטָרא, ּוָאְרָחן ִמְתָפְרׁשָ
  )א כאן חסר התחלת המאמר''ס(

ִרין''יֹו ְתַלת ִקׁשְ ר ּבִ א ִאְתְקׁשַ ָמא ַקִדיׁשָ ּד ִדׁשְ ִגין ָדא, ּ קֹוָצא ַחד ', ַהאי י, ּּבְ
א, ְּלֵעיָלא ֶאְמָצִעיָתא, ְוקֹוָצא ַחד ְלַתּתָ ִגין ִדְתַלת ִק. ְוַחד ּבְ לו ּּבְ ְלׁשָ ִרין ִאְשּתֶ א ''נ(ּׁשְ

ה ַחד קֹוָצא ְלֵעיָלא)אתקשרו ְתָרא ִעָלָאה, ּ ּבָ ל ִעָלִאין, ּּכִ ְּדהוא ִעָלָאה ִמּכָ ּ ּ א ְדָכל , ּ ֵּריׁשָ
ין ְּוהוא ָקִאים ַעל ּכָֹלא, ֵריׁשִ ּ.  

ֶאְמָצִעיָתא א ָאֳחָרא, ַחד קֹוָצא ּבְ ְּדהוא ֵריׁשָ ין ֲהוֹו. ּ ִגין ִדְתַלת ֵריׁשִ  ְוָכל ַחד ְוַחד ,ּּבְ
ְלחֹודֹוי א ּבִ ְּוַעל ָדא קֹוָצא ְדֶאְמָצִעיָתא. ֵריׁשָ א ָאֳחָרא, ּ ָּדא הוא ֵריׁשָ ְּדָנִפיק ִמּקֹוָצא , ּ

ִּדְלֵעיָלא ין, ּ ָאר ֵריׁשִ א ְלָכל ׁשְ א, ְּוהוא ֵריׁשָ ָמא ַקִדיׁשָ ָנָהא ׁשְ א , ְּלִאְתּבָ ְוַהאי ִריׁשָ
ְּסִתיָמא ְדֹכָלא ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמ, ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]39דף [ -י ּ

א ָאֳחָר ָאהֵריׁשָ ּתָ א, א ּתַ ָקָאה ְלִגְנּתָ א ְלַאׁשְ ְּוהוא ַמּבוָע ְדַמִיין, ּהוא ֵריׁשָ ּ ְּדָכל , ּ
יה ְקָיין ִמּנֵ ּתַ ִרין' ְּוָדא הוא י. ְּנִטיָען ִאׁשְ ְתַלת ִקׁשְ ֶלת ִאְקֵרי. ּבִ ְלׁשֶ ַהאי . ְּוַעל ָדא ׁשַ ּכְ

ֶלת ְלׁשֶ ָדא, ׁשַ ר ָדא ּבְ ְּדִאְתָקׁשָ   .ְּוֹכָלא ַחד, ּ
אָנא ּבְ ְִסְפָרא ַדֲחנֹוךּתָ ֲעָתא ְדַאְחִזיאו ֵליה ָחְכְמָתא ְדָרִזין ִעָלִאין, ּ ׁשַ ּּבְ ּ ּ ּ ְוָחָמא , ּ

א ְדֵעֶדן ְנּתָ ִּאיָלָנא ְדּגִ ַּאְחִזיו ֵליה ָחְכְמָתא, ּ ָרָזא ִעָלָאה, ּ ְּדֻכְלהו ָעְלִמין ֲהוֹו , ְוָחָמא. ּּבְ ּּ
ָדא ָרן ָדא ּבְ ִאיל לֹון, ִּמְתַקּשְׁ ָּאְמרו ֵליה. ַקְייִמיןַעל ַמה , ׁשָ ְלהו' ַעל י, ּ ַּקְייֵמי ּכֻ יה . ּ ִּמּנֵ

לו  ְלׁשָ ּתֶ ִניאו וִאׁשְ ִּאְתּבְ יב. )א אתבריאו ואשתכללו''נ(ּ יָת)תהלים קד(, ִּדְכּתִ ָחְכָמה ָעׂשִ ָלם ּבְ .  ּכֻ
ְּדֻכְלהו ִמְזַדֲעְזעו ִמְדִחילו ְדָמאֵריהֹון, ְוָחָמא ּ ּ ּ ּ ּ ֵמיה ִאְתְקרו, ּּ ְּוַעל ׁשְ ְלהוּ ּן ּכֻ ּ.  

א ָאַמר ֹלֹמה ַמְלּכָ ּוְבִסְפָרא ִדׁשְ ַקְטפוָרא ִדְתָלָתא, ּ ָּמטון ִדי ּבְ ּ ּ ִקיְטָפא , ּ ִּדְכִליָלן ּבְ
ְּדגוֵפיה ּ ַּחד ְדִחילו . ּ ּ ְדֹכָלא)א שלימו''ס(ּ ִביִלין. ּ   .ַחד ָנָהר ֲעִמיָקא. ַחד ָסִתים ׁשְ

ַאְתָוון יָתא ּבְ)דאלפא(, ְּלָבַתר ָפִריט ּבְ ְכלוֵליה יֹו ּבֵ ּׁשַ ְנָייָנא ְדֹכָלא. א''ד ֵה''ּ חד סתים (. ּּבִ

א י)וחד נהר עמיקא לכל. שבילין ָמא ַקִדיׁשָ ִלימו ִדׁשְ ּ ׁשְ ּ א ְדֹכָלא' ּ ֵּריׁשָ ן ' ו. ָּאב ְלֹכָלא, ּ ּבֵ
יה ְּדאֹוִליד ְוָנִפיק ִמּנֵ ַכח ד. ּ ּתְ יה ִאׁשְ ּוִמּנֵ ת', ּ ַּמְטרֹוִניָתא ְדָכל ִדיִנין . ּבַ  )א דיינין''ס(ּ

ֻכְלהו ָעְלִמין ָכחו ְטִמיָרא ּבְ ּתְ יָדָהא ִאׁשְ ּּבִ ּ ְדִעָלִאין ָנְפִקין)ועלאין ותתאין, א עלאין נפקין''ס(, ּּ ּ ,
ָזנו ה ִאּתְ ִאין ִמּנָ ְּוִעָלִאין ְוַתּתָ ּ ִלימו ְדֹכָלא''ָהא יֹו. ּ ּד ׁשְ ּ יה, ּ ְכַלל ּבֵ ּתָ א ִאׁשְ ָמא ַקִדיׁשָ ּוׁשְ ּ ּ ,

ַכח ּתְ ַגִויהוִאׁשְ ּ ָסִתים ּבְ ּ.  
ּד ַאִפיק ּכָֹלא''ְלָבַתר יֹו וָרא ֲחָדא, ּ ִקּשׁ ל ּכָֹלא ּבְ ְלׁשֵ ְּוׁשִ ָדא, ּ ְּוָהא אוְקֵמיה . ָּדא ּבְ ּ

א ּּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ַּאִפיק ַההוא ָנָהר' י, ּ יה , ּ יב ּבֵ ִּדְכּתִ  ְוָנָהר יֹוֵצא ֵמֵעֶדן )בראשית ב(ּ
ן קֹות ֶאת ַהּגָ א ִעָלָאה, ָּרָזא ְדִביָנה', ּ ָדא ה)ג כגוונא''א ל''ד(. ְלַהׁשְ   .ְּוִהיא ִאיּמָ

ִנין, ְּוַההוא ָנָהר ֵרין ּבְ ַמר, ַּאִפיק ּתְ ָמה ְדִאּתְ ָזנו. ּּכְ ּוִמָנה ִאּתְ ּ ֵרין . ּ ְלָבַתר ָנְפִקין ּתְ
ִנין ן, ּבְ ְזַנת ִמּבֶ א ִאּתְ ָלָמא ּכָֹל', ָּדא ו, ּוְבַרּתָ א ִדׁשְ ן ַהאי ַמְלּכָ ָּהא ּבֵ ּא ִדיֵליהּ ָרָזא , ּ
ַכח ה. ת''דת ּתְ ְזַנת ִמן ו', ּוְלָבַתר ִאׁשְ ְּדִאּתְ ְּוָהא אוְקֵמיה. 'ּ א לבתר נפקין תרין ברא וברתא ''ס(. ּ

ַכח)והא אוקמוה' ברתא אתזנת מן ו' והאי ה. ה האי ברא מלכא דשלמא כלא דיליה''ו ּתְ ָרא ' ְּדי,  ִאׁשְ ִעּקָ
ִלימו ְדֹכ א וׁשְ ְרׁשָ ְּוׁשָ ּ ִית)משלי כד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ָּלאּ ֶנה ּבָ ָחְכָמה ִיּבָ   . ּבְ

ָנן ְכָללו ְוַנְפקו ֵמַהאי יֹו' י, ּתְ ּתָ מֹות ִאׁשְ ּׁשֵ יָרָאה ְדַאְתָוון' י. ד''ּ ְּדִהיא ֲעׂשִ ְּוֻכְלהו . ּ ּ
א ָּאִעיל לֹון ְלַההוא ָנָהר ַקִדיׁשָ ָרא, ּ ד ִאְתַעּבְ ְל. ּכַ ָמָהן ּכֻ ָרה ׁשְ ָחדַּוֲעׂשָ . ּהו ְסִתיִמין ּבְ

י ְּוֻכְלהו ְסִתיִמין ּבְ ִליל לֹון' י. 'ּ ּהוא ָאב ְלֹכָלא. ַּאִפיק לֹון' י. ּכָ   .ָאב ַלֲאָבָהן. ּ
יה  ּבֹון. ד''ּ ַנְפקו ו)ביה עשר תיבין( )א וביה יתבין''ס(ִּמּנֵ ֶחׁשְ ָרה ּבְ ד ''ַאְתָוון יֹו. ֶרֶמז ַלֲעׂשָ

ִליל לֹון ו ִּלימו ְדֹכָלא ׁשְ)ד''איו''ס(, ד''ּכָ ּ א: ד''ו. ּ ְּדַכר ְונוְקּבָ ּדו ָקֵריָנן לֹון. ּ ֵרין, ּ ְוַעל . ּתְ
ֵרי ָּדא ָאָדם דו ַפְרצוִפין ִאְתּבְ ּ ּ א ֲהוֹו, ּּ ְּוִאיּנון ַפְרצוִפין ְדַכר ְונוְקּבָ ּ ּ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ּּ ּּכְ ּ .
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]40דף [ -ּ

א''ו א ְלֵעיָלא''ד. ּד ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ ּתָ יה''י. ּ ַחד ִמָלהְּוֹכָלא. ּו ִמּתַ ְלָיין ּבֵ ְוַעל , ּג ְמִכיָלן ּתַ
ִליל ו''ָּדא יֹו ַמר''ד ּכָ ָמה ְדִאּתְ ְּוָהא אוְקמוָה, ּד ּכְ ּ.  

א ֲחֵזי ָמָהן ִאיּנון' י, וּתָ ַמְנָיא . ַאְתָוון' ָלֳקֵבל י, ּׁשְ ּוְבִסְפָרא ְדַרב ַהְמנוָנא ָסָבא ּתְ ּ ּ
ין, ִּאיּנון ּוְתֵרין ַדְרּגִ ֵרין ְרִקיִעיןָלֳקֵבל , ּ ָמָהן. ּתְ ְנָיין ׁשְ ּתַ ָרה, ּוִמׁשְ ָעה, ַעׂשְ , ְוִתׁשְ

ִביָעָאה, ּוְתַמְנָיא   .ּוׁשְ
ִגין ְדי, ה''ַקְדָמָאה י ִליל ה' ּּבְ ך ָחְכָמה ָי. 'ַנְפָקא ִמן י' ְוה. 'ּכָ ִגין ּכָ   .ּה ִאְקֵרי''ְּבְ

  א''א ע'' ידף
ְנָייָנא ֶיהֹוה  ִגין ְדַההוא ָנָהר ַרֲחֵמי. ִהיםּ ְדִאְקֵרי ֱאל)ו''א יה''נ(ּתִ ּּבְ ּוְבִגין ְדִדיִנין , ּ ּ

יה ִתיב)אלהים ונפקו( )ג''א ל''ס(, ִּמְתָעֵרי ִמּנֵ ְוָלא ֱאֹלִהים . ְּוָנקוד ֱאֹלִהים, ּ ַאְתָוון ְדַרֲחֵמי ּכְ
  )א''א ע''דף י(. ִּדיָנא

ִליָתָאה דוָלה. ֵאל, ּתְ ְּוהוא ּגְ דֹו, ּ   .לְּוהוא ִאְקֵרי ָהֵאל ַהּגָ
יה ִאְתֲעָרן. ֱאלִהים, ְרִביָעָאה ְּדִדיִנין ּבֵ יָפא, ּ ּקִ ְּוהוא ִדיָנא ּתַ ּ.  
ָאה ִלימו ִדְמֵהיְמנוָתא. ה''ְיהֹוָ, ֲחִמיׁשָ ָלָלא ְדָכל ׁשְ ּּכְ ּ ּ ִלימו ְוָדא , ּ ׁשְ ְּוָדא הוא ַרֲחֵמי ּבִ ּ
ְפֶאֶרת ִביָעָאה. ּהוא ּתִ ִתיָתָאה וׁשְ   .ְּצָבאֹות ִאְקרון, ּׁשְ

ִמי ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ל ָחי''ֵא, ָנָאהּתְ ם ִצָוה ְיָי)תהלים קלג(ּכְ י ׁשָ ָרָכה ַחִיים ' ּ ּכִ ֶּאת ַהּבְ
ן, ְּוָדא ַצִדיק. 'ְוגֹו ּמָ ְּדָכל ַחִיים ָנְפִקין ִמּתַ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ה''וִאְקֵרי ְיהֹוָ, ּ  )תהלים יא(ּכְ
אְּזֵעיָרא ִד' ְוָדא ִהיא ו. ַּצִדיק ִיְבָחן' ְיָי ָמא ַקִדיׁשָ ך ָו. ּׁשְ ִגין ּכָ ֵרין''ְּבְ   .ו ָוִוין ּתְ

יָעָאה ׁשִ א. י''ֲאֹדָנ, ּתְ ְּוָדא ַמְלכות ַקִדיׁשָ ן ְלָעְלָמא, ּ ּמָ ְּוָדא הוא . ְּדִדיִנין ַנְפִקין ִמּתַ
ְתָרָאה ְתָרא ּבַ ָמָהן, ּכִ ְּדֻכְלהו ׁשְ ם ֶאְהֶי. ּּ ָלָלא וְסִתיָמא ְדַקְדֵמיָתא, ה''ְוׁשֵ ּּכְ ָּדא הוא ְו. ּ
ְתָרא ִעָלָאה ין, ּּכִ א ְדָכל ֵריׁשִ ְלָייא, ֵּריׁשָ ֵמיה ָסִתים ְוָלא ִאְתּגַ ּׁשְ ַמר, ּ ּוְבִסְפָרא . ְוִאּתְ

א ְדּתָ יָנא ָהִכי, ְּדַאּגַ ּנֵ ַגְווָנא ָאֳחָרא ַוֲאָנא ָלא ּתָ ִתיָבן ּבְ ָמָהן ּכְ ר ׁשְ   .ֶעׂשֶ
א ָפַתח י ַאּבָ ָמיו ָיֹבא ּ עוִרי ָצפֹו)שיר השירים ד(, ִּרּבִ י ִיְזלו ְבׂשָ ּן וֹבִאי ֵתיָמן ָהִפיִחי ַגּנִ ּּ

ּדֹוִדי ְלַגּנֹו ְוֹיאַכל ְפִרי ְמָגָדיו פֹון, ּעוִרי ָצפֹון. ּ ּצָ ָחטֹות ּבַ ִּאֵלין עֹולֹות ְדִנׁשְ ִגין , ּ ּבְ
א ְצפוִני ִלּבָ בֹות ּבִ ְּדִאיּנון ַמְחׁשָ ּ ּוַבֲאַתר ְדִדיָנא, ּ ָבה ִא. ּ ִגין ְדַמֲחׁשָ ֵליְלָיאּּבְ ַכח ּבְ ּתְ , ׁשְ

ַכח ּתְ ִזְמָנא ְדִדיָנא ִאׁשְ ַפלוְגָתא ְדֵליְלָיא. ּּבְ ָבא ּבְ ּרוַח ָצפֹון ְמַנׁשְ ּ י, ּ ד ִמְתָעֵרי ַאְנׁשֵ , ּכַ
ן ֵמֵאָליו א ִמְתָעֵרי, ְּוִכּנֹור ְדָדִוד ְמַנּגֵ ן ִדְבֵני ָנׁשָ ְבּתָ ּוַמֲחׁשַ ּ.  

ָלִמים ְדִנׁשְ, ּוֹבִאי ֵתיָמן ִּאֵלין ׁשְ ָדרֹוםּ ָלָמא ְדֹכָלא, ָחִטין ּבַ ִגין ְדִאיּנון ׁשְ ּּבְ ּ ּ ָלָמא , ּ ׁשְ
ֵאי ְּדִעָלֵאי וְדַתּתָ ִלימו . ּ ְּוִאֵלין ׁשְ ְטָרא . ּ ְדִסְטֵרי ָעְלָמא)א''ז ע''י(ּ ִלימו ְדֹכָלא ִמּסִ ּׁשְ ּ ּ

ִּדְמֵהיְמנוָתא ָלִמים. ּ ָלָמא ְדֹכָלא: ּוׁשְ ִגין ְדִאיּנון ׁשְ ּּבְ ּ ּ ָעִלים. ּ ְייהוּבְ ּוִמְתַהְנָיין , ּ ָאְכִלין ִמּנַ
ְייהו ָלָמא הוא ֵליה. ִּמּנַ ְּדָהא ׁשְ ּ א ֲחָדא, ּוְלָכל ָעְלָמא, ּ ַדְרּגָ מֹות ֶנֱאָכִלין . ּבְ ֲחָטאֹות ַוֲאׁשָ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמ, ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]41דף [ -י ּ

ִגין ְדִאיּנון ְזִמיִנין ְלַכָפָרא ָעַלְייהו, ְלַכֲהֵני ּּבְ ּ ָרא חֹוַבְייהו, ּּ ּוְלַאְעּבְ ִנ. ּ ל ָקְרּבָ י ָלא ּוִמּכָ
ָלִמים מֹו ׁשְ ִריך הוא ּכְ א ּבְ ֲּחִביִבין ָקֵמי קוְדׁשָ ֵאי, ְּ ִעָלֵאי ְוַתּתָ ָלָמא ּבְ ַכח ׁשְ ּתְ ִגין ְדִאׁשְ ּּבְ ּ.  

ְלהו ְקֹטֶרת ּוֵעיָלא ְמּכֻ ּ ִלים ִמּכָֹלא, ּ ְּדִאיהו ׁשְ ּ ְוָלא ַעל , ְוָלא ַאְתָיא ָלא ַעל ֵחְטא, ּ
ם ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ְמָחהֶּאָלא ַעל ׂשִ, ְוָלא ַעל ָעֹון, ָאׁשָ ח )משלי כז(ּכְ ּמַ ֶמן וְקֹטֶרת ְיׂשַ ּ ׁשֶ

ְּוָהא אוְקמוָה, ֵלב ִזְמָנא ְדֶשֶמן ִמְתָקֵרב, ְּוַעל ָדא. ּ ְּקֹטֶרת ָלא ִמְתָקֵרב ֶאָלא ּבְ ֲהָדא , ּ
ּבֶֹקר ּבְ)שמות ל(, ּהוא ִדְכִתיב ּבֶֹקר ּבַ ים ּבַ ֵהִטיבֹו ֶאת  ְוִהְקִטיר ָעָליו ַאֲהֹרן ְקֹטֶרת ַסּמִ

ה רֹות ַיְקִטיֶרּנָ ה)שמות ל(, ּוְכִתיב. ַהּנִ ִים ַיְקִטיֶרּנָ ין ָהַעְרּבַ רֹות ּבֵ . ּ וְבַהֲעלֹות ַאֲהֹרן ֶאת ַהּנֵ
ֲחָדא ֶמן וְקֹטֶרת ּכַ ָכחו ׁשֶ ּתְ ִגין ְדִאׁשְ ּּבְ ּ א ֲחֵזי. ּ ָלָמא, ּתָ ֹכָלא הוא ׁשְ ָלִמים ּבְ ּׁשְ ּוְקָטָטה . ּ

ָעְלָמאְּוִקְטרוָגא ָלא ִאְת ירו ִדְמֵהיְמנוָתא, ֲאָבל ְקֹטֶרת, ֲער ּבְ יר ְקׁשִ ָּקׁשִ ּ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]42דף [ -ּ

 ] בשנה214יום [סדר הלימוד ליום ז אייר 
י ֶאְלָעָזר ָאַמר ִתיֵבי, ִרּבִ ָמָהן ּכְ ָרה ׁשְ ְלהו ֲעׂשָ ּּכֻ ֵניָנן, ּ  )א''ה ע''ס(, ַקְדָמָאה. ַוֲאָנן ּתָ

ָּדא ְסִתיָמא ִעָלָאה, ֶאְהֶיה ַמאן , ּ ְּדָאַמר ֲאָנא ַמאן ַדֲאָנאּכְ . ְּוָלא ִאְתְייַדע ַמאן הוא, ּ
ר ֶאְהֶיה ְלָיא, ְלָבַתר ֲאׁשֶ ין ְלִאְתּגַ ְתִרין , ֲּאָנא ְדַזּמִ ִאיּנון ּכִ ַקְדִמיָתא , )אחרנין(ּּבְ ְּדָהא ּבְ

ְלָיא, ָסִתים ֵרי ְלִאְתּגַ ָמא , ּוְלָבַתר ׁשָ ַּעד ְדָמֵטי ְלִגלוָיא ִדׁשְ ּ א)א דשלימו''ס(ּּ   .ּ ַקִדיׁשָ
ה ֹמׁשֶ ִתיב ּבְ ַקְדִמיָתא, ָוַכך ּכְ ְּסִתימו ְדֹכָלא, ֶאְהֶיה ּבְ ּ ֲּאָנא הוא ַמאן ַדֲאָנא, ּ ְלָבַתר . ּ

ר ֶאְהֶיה ְלָיא, ֲאׁשֶ ין ְלִאְתּגַ ְתָרָאה. ֲאָנא ַזּמִ ָרא, ְלָבַתר ֶאְהֶיה ּבַ א ִמְתַעּבְ ד ִאיּמָ , ְוָדא ּכַ
ְלָיאֵאיָמַתי . ַּוֲעַדִיין הוא ָסִתים יב. ִּאְתּגַ ִזְמָנא ִדְכּתִ ְ ֵלך ְוָאַסְפּתָ ֶאת ִזְקֵני )שמות ג(, ּּבְ

ָרֵאל ְוָאַמְרּתָ ֲאֵליֶהם ְיָי ִלימו ְדֹכָלא', ֱאֹלֵהי ֲאבֹוֵתיֶכם ְוגֹו' ִיׂשְ ָּדא ׁשְ ּ ּ ְּוָהָכא הוא , ּ
א ָמא ַקִדיׁשָ וָרא ִדׁשְ לוָיא ְוִקּשׁ ּּגִ ּ ּ ּ ּ.  

ך ִגין ּכָ ְנָייָנא. ֶאְהֶיה, ָּלאַּקְדָמָאה ְדֹכ, ְּבְ ִגין ְדָחְכָמה ַאִפיק ה. ָּיה, ּתִ ּּבְ ְוָסִתים ', ּ
יה יה, ּּבֵ א ְלָעְלִמין ִמּנֵ ְּוָלא ִאְתָפְרׁשָ יב. ּ ְּוָהא אוְקמוָה ִדְכּתִ ּ  ְוָנָהר יֹוֵצא )בראשית ב(, ּ

ווָנא ַהאי ּגַ   .ה. ֵמֵעֶדן ּכְ

  ב'' יא עדף
א ָמ' י, ְוָהִכי אֹוִליְפָנא ֵמַאּבָ ַמרּכְ ן ְלָעְלִמין, ּה''ְלָבַתר ָי. ּה ְדִאּתְ ְּדָלא ִמְתָפְרׁשָ ' י, ּ

ְווָנא ה ֲהֵרי י', ַּאִפיק ה ַהאי ּגַ יה. 'ּכְ ְּוַההוא ָנָהר ְדָנִפיק ִמּנֵ ּ א. ּ יה וְלַתּתָ ך ִמּנֵ ְּוִאְתְמׁשַ ּ ְ ,
ְייהו ִנין ְדָנְפִקין ִמּנַ ֵרין ּבְ ּּתְ א י. ּ ְטָרא ְדַאּבָ י, ןָנִפיק ּבֵ', ִּמּסִ יה ּבְ ְּדָהא ָאִחיד ּבֵ ְוָאִחיד ', ּ

ַההוא ָנָהר ת. ּּבְ ְטָרא ְדִאיָמא ַנְפַקת ּבַ ּוִמּסִ ְּדִאיהו , ּ ָאה)א''י ע''שמות ר(ּ ּתָ ן ,  ָנָהר ּתַ ְוַהאי ּבֵ
ְייהו ך ְלָבַתר וָנִפיק ִמּנַ ִּאְתְמׁשַ א', ְּוהוא ו) ב''דף יא ע(, ְ א וְלִאיּמָ , ְּוָדא ָיִרית ְלַאּבָ

יה ְמֵהיְמנוָתא ְדֹכָלאְוִאְת ר ּבֵ ְּקׁשַ ּ ּ א. ּ ַרּתָ ְזַנת ּבְ יה ִאּתְ ּוִמּנֵ ֵּמַההוא ְירוָתא ְדִאיהו ָיִרית, ּ ּ ּ ּ.  
א ָמא ַקִדיׁשָ ב ׁשְ ֵעי ְלִמְכּתַ ּוַעל ָדא ּבָ ַקְדִמיָתא' י, ּ ְוקֹוָצא ַחד , ּקֹוָצא ַחד ְלֵעיָלא, ּבְ

ֶאְמָצִעיָתא א, ּבְ ַמרְוָהא ִא, ְוקֹוָצא ַחד ְלַתּתָ ן ָדא ִמן ָדא , ְּלָבַתר ָיה. ּתְ ְּדָלא ִמְתָפְרׁשָ ּ ּּ
ַגְווָנא ָדא ה, ְלָעְלִמין ִלימו ְדֹכָלא. ּּכְ ׁשְ ְרווְייהו ּבִ ָכחו ּתַ ּתְ ִגין ְדִיׁשְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ן וַבת, ּ . ָּאב ָוֵאם ּבֵ

ַגווָנא ָדא י ִלימו ִדְמֵהיְמנוָתא. )ה''א ו''ס(ה ''ּּכְ ל ׁשְ ֲּהֵרי ָלך ּכָ ּ ּ ְ.  
ט ְמֵהיְמנוָתאְלָב ַּתר ִאְתָפׁשַ ָלָלא ַחד, ּ ִנין ִמּכְ ֵרין ּבְ ָאְרַחְייהו, ְוָנְפִקין ּתְ ן ָנִפיק . ּּבְ ּבֵ

ְרווְיהו א' ְּוהוא ו, ִּמּתַ ָמא ַקִדיׁשָ ִּדׁשְ א. ּ ְטָרא ְדִאיּמָ ת ַנְפַקת ִמּסִ ְתָרָאה ' ְוִהיא ה, ּּבַ ּבַ
א ָמא ַקִדיׁשָ ִּדׁשְ ִליַמת ֶאָל. ּ ּתְ ְזַנת', א ִעם וְּוָלא ִאׁשְ יה ִאּתְ ִגין ְדִמּנֵ ּּבְ ֵעי , ּ ְּוַעל ָדא ּבָ

ב ו ַגְווָנא ָדא ה', ּוְלָבַתר ה', ְלִמְכּתַ יה' ֲהֵרי ו, ּּכְ טוָתא ְדָנִפיק ִמּנֵ ְּוַההוא ִאְתַפּשְׁ ּ ּ ּּ ,
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמ, ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]43דף [ -י ּ

ַגְווָנא ְדַההוא ָנָהר ְדָנִפיק ִמן י ּּכְ ּ ְזַנת', ּ יה ִאּתְ ִגין ְדִמּנֵ ּּבְ ן' ו. ּ יה ֲהֵרי ּבֵ ּ ְדָנִפיק ִמּנֵ ּ
א   .ְלַתּתָ

א ּוָהא ִמִלין ִאֵלין אֹוִקים לֹון ַאּבָ ָמרו, ּ ד ָמֵטיָנא ְלִמִלין ִאֵלין. ְּוָהא ִאּתְ ַּוֲאָנא ּכַ ּ ,
א ָהִכי, ֵאיָמא לֹון ִגין ְדִפְקדֹוָנא ְדַאּבָ ּּבְ א. ּ ָמא ַקִדיׁשָ ׁשְ ר ָנׁש ְלִאְזַדֲהָרא ּבִ ֵעי ּבַ ְּוָהִכי ּבָ ּ ,

ַגווָנא ָדאְּדִיְכּתֹו א ּכְ ָמא ַקִדיׁשָ ּב ׁשְ ְדָקא ֲחֵזי, ּ ָמא , ְוִאי ָלאו. ְּוָדא ִאיהו ּכַ ָלא ִאְקֵרי ׁשְ
א ְוִאְקֵרי ָפִגים ַּקִדיׁשָ א. ּ ָמא ַקִדיׁשָ ּוַמאן ְדָפִגים ׁשְ ּ ֵרי, ּ ַּטב ֵליה ְדָלא ִאְתּבְ ּ.  

ִליָתָאה ִו, ּתְ ַמר''ְיֹהִ ָמה ְדִאּתְ ּה ְדִאְקֵרי ֱאֹלִהים ּכְ יה ִדיָנא, ַרֲחֵמי, ּ ְּוָנִפיק ִמּנֵ ְוָדא . ּ
ּהוא ַההוא ָנָהר   .ְּדָנִגיד ְוָנִפיק ֵמֵעֶדן, ּ

דֹול, ְרִביָעָאה ַמר. ֵאל ּגָ דֹוָלה, ְוָהא ִאּתְ   .ְוָדא ּגְ
ָאה בוָרה. ֱאלִהים, ֲחִמׁשָ ּוְבָכל ֲאַתר הוא ּגְ ּ ּ.  
ִתיָתָאה ִלימו ְדֹכָלא, ַרֲחֵמי, ה''ְיהֹוָ, ׁשְ ּׁשְ ּ ָּרא ְדֹכָלאִעּקָ. ּ ָרא ִדי ְמֵהיְמנוָתא. ּ ִּקׁשְ ּ .

ָרֵאל. ָאִחיד ְלָכל ִסְטִרין ְפֶאֶרת ִיׂשְ   .ְוָדא ּתִ
ִביָעָאה וְתִמיָנָאה ְצָבאֹות ֹכָלא''ְיהֹוָ, ְּוַעל ָדא. ּׁשְ ָכל ִסְטִרין. ּה ָקִריב ּבְ , ָאִחיד ּבְ

ְפֶא, ֱאֹלִהים' ְלִזְמִנין ְיָי ְּדָהא ְקִריִבין ִאיּנון ּתִ בוָרהּ י ּגְ , ְצָבאֹות' ְלִזְמִנין ְיָי. ֶּרת ְלַגּבֵ
י ֶנַצח ְוהֹוד ְפֶאֶרת ְלַגּבֵ ְּדָהא ְקִריִבין ִאיּנון ּתִ ְּדִאְקרון ְצָבאֹות, ּ ַמר . ּ ְוָהא ִאּתְ

מֹוְדָען ִמֵלי ְנִביֵאי ְמֵהיְמִני ִמפוַמְייהו ּתְ ְּדִאׁשְ ּ ּּ ד ַאְמֵרי. ּ  ְוַכד. ֱאלִהים' ּכֹה ָאַמר ְיָי, ּכַ
ּוֲהוו ַיְדִעין ֵמָאן ֲאַתר ַאְתָיין ִמִלין. ְצָבאֹות' ּכֹה ָאַמר ְיָי, ַאְמִרי ּ.  

יָעָאה  ׁשִ ַדי)ל''א א''נ(ּתְ ְּדָאַמר ְלָעְלָמא ַדי. ּ ׁשַ ְּדָהא ַדי ִספוָקא הוא, ּ ּ ּ ְּוִספוָקא ָלא . ּּ ּ
ֶּאָלא ִמן ַצִדיק, ָאֵתי ְלָעְלָמא ְּדִאיהו ְיסֹוד עֹוָלם, ּ   .ּ ָלעֹוָלם ַדיְּדָאַמר, ּ
יָרָאה ְּדָהא ִדיָנא ְדַמְלכוָתא ִדיָנא ַוַדאי. י''ֲאֹדָנ, ֲעׂשִ ּ ּ ּ ּ א . ּ ָחא ְקָרִבין ְדַמְלּכָ ְּוַהאי ְלַאּגָ

ָעְלָמא ָאה. ּבְ ּתָ בוָרה ּתַ   .ְּוָדא ִאיהו ֶצֶדק, ְּוָדא ּגְ
ִריך הוא ִאְקֵרי ּבְ א ּבְ ָמָהן ְדקוְדׁשָ ָרה ׁשְ ְּוִאֵלין ִאיּנון ֲעׂשָ ּ ְּ ָדא, ּהוּ ָרן ָדא ּבְ , ִּמְתַקּשְׁ

ִלים ִיחוָדא ׁשְ א. ּּבְ ין ְדַמְלּכָ ְתִרין ַקִדיׁשִ ְּוִאֵלין ִאיּנון ּכִ ּ ּ הו, ּ מֹוַדע ּבְ ּתְ ְּדהוא ִאׁשְ ּ ְּוִאיּנון , ּ
ֵמיה ְּוהוא ִאיּנון, ּׁשְ ֲחָדא. ּ ְלהו ּכַ ָרן ּכֻ ְּוַכד ִמְתַקּשְׁ ֵדין ִאְקֵרי, ַּעל ֵריָחא ִדְקֹטֶרת, ּ  ּכְ
ֲחָדא, ְקֹטֶרת ִרין ּכַ ִּקׁשוָרא ְדִמְתַקּשְׁ ָאה חוָלֵקיהֹון ְדַצִדיַקָייא. ּ ַּזּכָ ּ ּ ְּדַיְדִעין אֹוְרִחין , ּ

יָקָרא ְדָמאֵריהֹון, ְּדאֹוַרְייָתא מֹוְדָעא ּבִ ּתְ ִתיב , ְּוַיְדִעין ְלִאׁשְ ּ וָבאו )ישעיה סו(ָּעַלְייהו ּכְ ּ
נֹו ְוִאם)ויקרא ג(. ְּוָראו ֶאת ְכבֹוִדי ָלִמים ָקְרּבָ ְמעֹון אֹוֵמר.  ֶזַבח ׁשְ י ׁשִ ִתיב , ַרּבִ  )במדבר ז(ּכְ

ֶקל ַהּקֶֹדׁש ׁשֶ ף ּבְ ָרה ַהּכַ ָרה ֲעׂשָ ָרה ְלַמאי ָקא ַאְתָיא. ֲעׂשָ ָרה ֲעׂשָ ָרה , ֶּאָלא. ֲעׂשָ ֲעׂשָ
ית ֵראׁשִ ה ּבְ ן ּתֹוָרה. ְלַמֲעׂשֶ ָרה ְלַמּתַ ַמֲעׂשֵ. ַוֲעׂשָ ָרה ַמֲאָמרֹות ּבְ יתֲעׂשָ ֵראׁשִ ָרה , ה ּבְ ַוֲעׂשָ

ן ּתֹוָרה ַמּתַ ַמאי ָקא ַמְייֵרי. ַמֲאָמרֹות ּבְ ִגין . ּבְ ֵרי ֶאָלא ּבְ ִגין ְדָעְלָמא ָלא ִאְתּבְ ּּבְ ּ
אֹוַרְייָתא, אֹוַרְייָתא ָרֵאל ִמְתַעְסֵקי ּבְ ְוָכל ִזְמָנא . ָּעְלָמא ִמְתַקְייָמא, ְּוָכל ִזְמָנא ְדִיׂשְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]44דף [ -ּ

ְט ָרֵאל ִמְתּבַ ִתיב, ֵלי ֵמאֹוַרְייָתאְּדִיׂשְ  ִאם ֹלא ְבִריִתי יֹוָמם ָוָלְיָלה ֻחּקֹות )ירמיה לג(, ַמה ּכְ
י ְמּתִ ַמִים ָוָאֶרץ ֹלא ׂשָ   .ׁשָ

  א''ב ע'' ידף
א ֲחֵזי ית, ּתָ ה ְבֵראׁשִ ָרה ַמֲאָמרֹות ְלַמֲעׂשֶ ָרה ַמֲאָמרֹות ִנְבָרא , ֲעׂשָ ֲעׂשָ ִדְתָנן ּבַ ּכְ

ָרה ַמֲאָמרֹות. ָהעֹוָלם ן ּתֹוָרהֲעׂשָ רֹות,  ְלַמּתַ ֶרת ַהִדּבְ ֵּאלו ֲעׂשֶ ּ ִתיב . ּ '  ָאֹנִכי ְיָי)שמות כ(ּכְ
ית . ֱָאֹלֶהיך ֵראׁשִ ה ּבְ ַמֲעׂשֵ ָּדא ְמֵהיְמנוָתא .  ְיִהי אֹור ַוְיִהי אֹור)בראשית א(ּוְכִתיב ּבְ ּ

ִריך הוא  א ּבְ ְּדקוְדׁשָ יב, אֹור ִאְקֵרי) א''ב ע''דף י(ְּ י '  ְיָי)תהלים כז(, ִּדְכּתִ ִעי ִמּמִ אֹוִרי ְוִיׁשְ
  .'ִאיָרא ְוגֹו
ִתיב  ּ לא ִיְהֶיה ְלך ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ַעל ָפָני)שמות כ(ּכְ ית. ָ ִראׁשִ ה ּבְ ַמֲעׂשֵ , ּוְכִתיב ּבְ

ִים ְוגֹו)בראשית א( תֹוך ַהּמָ ָרֵאל, ְיִהי ָרִקיַע. 'ְ ְיִהי ָרִקיַע ּבְ ְּדִאיּנון חוָלָקא , ִּאֵלין ִיׂשְ ּ ּ
ִריך הואְּדקו א ּבְ ְּדׁשָ ַמִים, ְ ַההוא ַאְתָרא ְדִאְקֵרי ׁשָ ְּדַאְחִדין ּבְ ּ ּ ְּדִזְמָנא ֲחָדא , ְּוַהְיינו ָרָזא. ּ

י ֶאְלָעאי י ֵייָסא ָסָבא ְלִרּבִ ַאל ִרּבִ ִריך , ָאַמר, ׁשָ א ּבְ ין ָיַהב לֹון קוְדׁשָ ָאר ַעּמִ ְָהא ׁשְ ּ
ִליִטין ּהוא ְלַרְבְרִבין ְמָמָנן ׁשַ ָר, ּ ָאן ֲאַתר ָיַהב לֹוןִיׂשְ ַלח ֵליה. ֵאל ּבְ ן ֹאָתם , ּׁשָ ַּוִיּתֵ

ָמִים ְרִקיַע ַהּשָׁ ַלח ֵליה, ֱאֹלִהים ּבִ ִפיר ׁשָ ְּוׁשַ ּ.  
ִים תֹוך ַהּמָ ין ִמלוֵלי אֹוַרְייָתא, ָּבְ ּּבֵ ין . ּ ִים)ט''שמות קצ(ּויִהי ַמְבִדיל ּבֵ ין ,  ַמִים ָלּמָ ּבֵ

ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ ֵאר ַמִים ַחִייםְּדִאְקֵר, ְּ  ּבֹורֹות )ירמיה ב(ְּדִאְקֵרי , ּוֵבין ֲעבֹוָדה ָזָרה. ּי ּבְ
ִרים ְוגֹו ּבָ ִרים' ִנׁשְ ְּדִאינון ַמִים ַהּמָ ְּסרוִחים וְמטוָנִפים, ְּמכוָנִסים, ַּמִים ֲעכוִרין, ּ ּ ְוַעל . ּ

ין ַמִים ָלָמִים ין ַמְבִדיִלין ּבֵ ָרֵאל ַקִדיׁשִ ָּדא ִיׂשְ ּ.  
ִתיב  ם ְיָי)שמות כ(ּכְ א ֶאת ׁשֵ ְוא'  לא ִתּשָׂ ית, ֱָאֹלֶהיך ַלּשָׁ ֵראׁשִ ה ּבְ ַמֲעׂשֵ , ּוְכִתיב ּבְ

ַמִים ֶאל ָמקֹום ֶאָחד)בראשית א( ַחת ַהּשָׁ ִים ִמּתַ וו ַהּמַ א ֲחֵזי. ּ ִיּקָ ל ַמאן ְדאֹוֵמי , ּתָ ּּכָ
ְקָרא א ְלׁשַ ָמא ַקִדיׁשָ ׁשְ א ֵמַאְת, ּּבִ ִאילו ָפִריׁש ִאיּמָ ּּכְ ּ ין ָלא . ָּרה ְלֵעיָלאּ ְּוִכְתִרין ַקִדיׁשִ

ְייהו דוְכּתַ ֵבי ּבְ ִּמְתַייׁשְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ּ ן ַמְפִריד ַאלוף)משלי טז(, ּּכְ ּ ְוִנְרּגָ ְּוֵאין ַאלוף . ּ ּ
ִריך הוא א ּבְ ֶּאָלא קוְדׁשָ ְּ ַמִים ֶאל ָמקֹום ֶאָחד. ּ ַחת ַהּשָׁ ִים ִמּתַ וו ַהּמַ ּוְכִתיב ִיּקָ ָלא , ּ

ֵוי ִפרוָדאּתְ ּׁשַ ְקָרא, ּ ִגין אֹוָמָאה ְדׁשִ ֲאַתר ִדְקׁשֹוט, ֶאל ָמקֹום ֶאָחד. ּּבְ ְדָקא ֲחֵזי ּבַ , ּּכַ
ְקָרא ֲאַתר ָאֳחָרא ְלׁשַ ְקָרא. ְוָלא ּבַ ּהוא ְדַאְזִלין ַמָיא ַלֲאַתר ָאֳחָרא. ּוַמאי ׁשִ ּ ְּדָלאו , ּ

ִּאיהו ִדיֵליה ּ ּ.  
ִתיב  ת ְלַקְדׁשֹו ָזכֹור ֶאת יֹום )שמות כ(ּכְ ּבָ ית, ַּהּשַׁ ֵראׁשִ ה ּבְ ַמֲעׂשֵ א , ּוְכִתיב ּבְ ְדׁשֵ ּתַ

ב א ֵעׂשֶ ִעְטָרָהא. ָּהָאֶרץ ֶדׁשֶ א ְוִאְתַעְטָרת ּבְ ֵּאיָמַתי ִאְתְרִביַאת ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ֲהִוי אֹוֵמר , ּ
ת ּבָ יֹום ַהּשַׁ ָלה , ּבְ ַרת ּכַ ֵדין ִאְתַחּבְ ְּדָהא ּכְ ַמְלּכָ)א מטרוניתא''נ(ּ ִאין , א ּבְ ְּלַאָפָקא ְדׁשָ ּ

אן ְלָעְלָמא   .ּוִבְרּכָ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמ, ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]45דף [ -י ּ

ך ד ֶאת ָאִביך ְוֶאת ִאּמֶ ּבֵ ִתיב ּכַ ָּכְ ית. ָ ִראׁשִ ה ּבְ ַמֲעׂשֵ ְרִקיַע , ּוְכִתיב ּבְ ְיִהי ְמֹאֹרת ּבִ
ַמִים ֶּאָלא ִאֵלין ְמאֹורֹות. ַמאי ָקא ַמְייֵרי. ַהּשָׁ ך, ּ ָָדא הוא ָאִביך ְוִאּמֶ ָ ּ ָּדא , ָָאִביך. ּ

ְמ אׁשִ ך. ׁשָ ִריך הוא. ָּדא ִסיֲהָרא, ִָאּמֶ א ּבְ א ֶאָלא קוְדׁשָ ְמׁשָ ְּוֵאין ׁשִ ְּ יב, ּ  )תהלים פד(, ִּדְכּתִ
ֶמׁש וָמֵגן ְיָי י ׁשֶ ָרֵאל. ֱאֹלִהים' ּּכִ ֶנֶסת ִיׂשְ יב, ְּוֵלית ִסיֲהָרא ֶאָלא ּכְ ְ ִויֵרֵחך )ישעיה ס(, ִּדְכּתִ

ְּוַעל ָדא ּכָֹלא ַחד, ֹלא ֵיָאֵסף ּ.  
ְרַצחּכְ ית, ִתיב ֹלא ּתִ ֵראׁשִ ה ּבְ ַמֲעׂשֵ ֶרץ ֶנֶפׁש ַחָיה, ּוְכִתיב ּבְ ִים ׁשֶ ְרצו ַהּמַ ִּיׁשְ ְוַאְנּתְ , ּ

ר ָנׁש ְקטֹול ּבַ יב ַוְיִהי ָהָאָדם ְלֶנֶפׁש ַחָיה, ְּדִאְקֵרי ָהֵכי, ָלא ּתִ ִּדְכּתִ ָדִגים . ּ הוֹו ּכַ ְּוָלא ּתֶ
ַּהָללו ְלֵעי ְלזוְט, ּ ְּדַרְבְרֵבי ּבַ   .ֵריּ

ְנָאף ִתיב לא ּתִ ית, ּכְ ֵראׁשִ ה ּבְ ַמֲעׂשֵ ּּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶנֶפׁש ַחָיה ְלִמיָנה, ּוְכִתיב ּבְ אן . ּ ִמּכָ
ת זוֵגיה, אֹוִליְפָנא ִאְנּתו ָאֳחָרא ְדָלאו ִאיִהי ּבַ ר ָנׁש ּבְ ר ּבַ ּקֵ ְּדָלא ְיׁשַ ּ ּ ּ ִתיב. ּ , ְּוַעל ָדא ּכְ

יָנה, ּהּּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶנֶפׁש ַחָיה ְלִמיָנ ָתא ֶאָלא ִמּמִ ְּדָלא ּתֹוִליד ִאּתְ ה, ּּ ּוַמאן ִאיהו ִמיּנָ ּ ּ ,
ן זוָגה ָּדא ּבֶ ּ ּ.  

ִתיב לא ִתְגנֹוב ית, ּכְ ֵראׁשִ ה ּבְ ַמֲעׂשֵ י ָלֶכם ֶאת , ּוְכִתיב ּבְ ה ָנַתּתִ ַוֹיאֶמר ֱאֹלִהים ִהּנֵ
ב זֹוֵרַע ֶזַרע ל ֵעׂשֶ ַּמאי ְדָיֲהִבית ְלכו ְוַאְפִקיָדת ְלכ, ּכָ ּו ְיֵהא ְלכוּ ְגנֹובו ַמה , ּ ְּוָלא ּתִ

ְּדהוא ֵמָאֳחָרא ּ.  
ֶקר ִתיב ֹלא ַתֲעֶנה ְבֵרֲעך ַעד ׁשָ ית, ָּכְ ֵראׁשִ ה ּבְ ַמֲעׂשֵ ה , ּוְכִתיב ּבְ ַּויֹאֶמר ֱאֹלִהים ַנֲעׂשֶ

ַצְלֵמנו א. ָּאָדם ּבְ ִדיוְקָנא ְדַמְלּכָ ַּמאן ְדהוא ּבְ ּ ּ ֶקר, ּּ יה ׁשֶ ְסִהיד ּבֵ ּ ְדַאְסִהיד ּוַמאן. ָּלא ּתַ
ַחְבֵריה ֶקר ּבְ ִאילו ַאְסִהיד ְלֵעיָלא, ּׁשֶ ּּכְ ּּ.  

ת ֵרֶעך ִתיב ֹלא ַתְחמֹוד ֵאׁשֶ ית, ָּכְ ֵראׁשִ ה ּבְ ַמֲעׂשֵ לא טֹוב היֹות ָהָאָדם , ּוְכִתיב ּבְ
ת זוָגך ָלֳקְבָלך. 'ְּלַבדֹו ְוגֹו ְָהא ּבַ ְ ת ֵרֶעך, ּ ָוַעל ָדא לא ַתְחמֹוד ֵאׁשֶ ּ.  

יתְּוַהְיינו ֲעׂשָ ֵראׁשִ ה ּבְ ן ּתֹוָרה, ָרה ַמֲאָמרֹות ְלַמֲעׂשֶ ָרה ַמֲאָמרֹות ְלַמּתַ ְּוַהְיינו . ַוֲעׂשָ
יב ֶקל ַהּקֶֹדׁש)במדבר ז(, ִּדְכּתִ ׁשֶ ף ּבְ ָרה ַהּכַ ָרה ֲעׂשָ ּקוָלא ֲחָדא.  ֲעׂשָ ׁשִ ֲחָדא ּבְ ָקלו ּכַ ִּאּתְ ּ .

ך ָקִאים ָעְלָמא ְוְבִגין ּכַ ָלָמ, ּ יה ׁשְ ַכח ּבֵ ּתְ נֹו, ְּוַעל ָדא. אּוִאׁשְ ָלִמים ָקְרּבָ , ְוִאם ֶזַבח ׁשְ
ָלָמא ׁשְ ה, ְוֹלא עֹוד. ְּלַקְייָמא ָעְלָמא ּבִ ֶּאָלא ִדְמַכֵפר ַעל ִמְצֹות ֲעׂשֵ ּ ְוַעל ִמְצֹות לא , ּ

ה ֲעׂשֶ לֹום ַעל ּכָֹלא, ּתַ ִגין ְלַאְטָלא ׁשָ   .ּּבְ

  ב''ב ע'' ידף
ִתיב  ל ָוַפַחד ִעּמֹו )איוב כה(ּכְ ְמרֹוָמיו ַהְמׁשֵ לֹום ּבִ ה ׁשָ ַּהאי ְקָרא אוְקמוָה , עֹוׂשֶ ּ

ל. ַּחְבַרָייא יה , ַאְבָרָהם) ב''ב ע''דף י(ָּדא , ֲאָבל ַהְמׁשֵ יב ּבֵ ִּדְכּתִ יא ֱאלִהים )בראשית כג(ּ  ְנׂשִ
תֹוֵכנו ה ּבְ ֶמך)בראשית יב(ּוְכִתיב , ַּאּתָ ָ ַוֲאָבֶרְכך ַוֲאַגְדָלה ׁשְ יב.ָּדא ִיְצָחק, ָוַפַחד. ָּ , ּ ִדְכּתִ

ְמרֹוָמיו)איוב כה(. ּ וַפַחד ִיְצָחק ָהָיה ִלי)בראשית לא( לֹום ּבִ ה ׁשָ יב. ָּדא ַיֲעֹקב,  עֹוׂשֶ , ִּדְכּתִ



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

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

ן ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב)מיכה ז( ּתֵ לֹום ֱאָהבו)זכריה ח(ּוְכִתיב ,  ּתִ לֹום . ּ ְוָהֱאֶמת ְוַהׁשָ ֶּדֱאֶמת ְוׁשָ
ָדא יר ָדא ּבְ ְּוַעל ָדא הו. ָּקׁשִ ֵלימוָתא ְדֹכָלאּ ּא ׁשְ ּ ּ.  

ֵלימוָתא הוא ָלִמים ׁשְ ּוׁשְ ּ ָלָמא ְדֹכָלא, ּ ּוׁשְ ּ ָלָמא . ּ י ׁשְ ָלִמים ַאְסּגֵ ּוַמאן ְדַאְקִריב ׁשְ ּ
ָעְלָמא לֹום. ּבְ ָמה ְדַאָמָרן, ַּיֲעֹקב ִאיהו ָעִביד ׁשָ ִגין ְדָאִחיד ְלַהאי וְלַהאי. ּּכְ ּּבְ ָלִמים . ּ ּוׁשְ

ִמְצֹות ֲע הֲאִחיָדן ּבְ ה, ׂשֵ ֲעׂשֶ ַהאי ִסְטָרא, ּוְבִמְצֹות ֹלא ּתַ ְּוַעל ָדא . ּוְבַהאי ִסְטָרא, ּבְ
ָלִמים ְּוָרָזא ְדִמָלה. ִאְקֵרי ׁשְ יב, ּ ם)בראשית כה(, ִּדְכּתִ ִלים:  ְוַיֲעֹקב ִאיׁש ּתָ ַבר ׁשְ ִלים . ּגְ ׁשְ

א, ְּלֵעיָלא ִלים ְלַתּתָ ל ָדא )איוב כה(ָּדָבר ַאֵחר . ּוׁשְ ְבִריֵאל. ִמיָכֵאלּ ַהְמׁשֵ . ָּוַפַחד ָדא ּגַ
ָלָמא  ִריך הוא ָעִביד ׁשְ א ּבְ א ְוקוְדׁשָ ָיא ְוָדא ְיסֹוָדא ִדיֵליה ֵמֶאּשָׁ ָּדא ְיסֹוָדא ִדיֵליה ִמּמַ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ ּ

יב יַנְייהו ִדְכּתִ ּּבֵ ְמרֹוָמיו)איוב כה(, ּ לֹום ּבִ ה ׁשָ   . עֹוׂשֶ
י ֲאָחא ָאַמר ִתיב , ִרּבִ ּל ּתֹוָדה ַיְקִריֶבּנו ְוִהְקִריב ַעל ֶזַבח ַהּתֹוָדה  ִאם ַע)ויקרא ז(ּכְ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ַמאי ָקא ַמְייֵרי. 'ְוגֹו ר ָחָטא ָעֶליָה)ויקרא ה(, ּּכְ ָעֶליָה , ּ ְוִהְתוָדה ֲאׁשֶ
ְּוַעל ָדא ַחלת ַמּצֹות ְוגֹו. ַּדְייָקא ָּהא אוְקמוָה, ְּוַחלֹת ַמּצֹות. 'ּ ּצֹת ַמ. ְוַעל ַמה ַאְתָיא, ּ

ִתיב ָחֵסר ִגין ְדָחָטא ָעֶליָה, ְּוַחלֹת ּכְ   .ּּבְ
י ִחָייא אֵני ִרּבִ ָלָמיו, ּּתָ ִתיב ַעל ֶזַבח ּתֹוַדת ׁשְ ִלימו ְדֹכָלא, ּכְ ָּדא ׁשְ ּ ּ ָלָמיו. ּ ֵרי: ׁשְ . ּתְ

י ְיהוָדה. ִאְתְייַדע, ּתֹוָדה ָּאַמר ֵליה ִרּבִ ֵרי, ּתֹוָדה ְיִדיַע, ּ ָלָמיו ַמהו ּתְ , ּר ֵליהָאַמ. ּׁשְ
ֵרין ָוִוין ָלָמיו''ָו, ּתְ ּו ְדַהְיינו ׁשְ ָלָמא ְדֹכָלא, ּ ּׁשְ ּ.  

י ִיְצָחק ָלָמיו, ָאַמר ִרּבִ ֹכָלא, ּתֹוַדת ׁשְ ָלָמא ּבְ ְּדָאִטיל ׁשְ ֻכְלהו , ּ ַער ַרֲחֵמי ּבְ ְּוִאּתְ ּ
ָלָמיו. ָעְלִמין י יֹוֵסי ָאַמר, ּתֹוַדת ׁשְ י ִחָייא ׁשַ, ִרּבִ ָּהא ְדָאַמר ִרּבִ ָרֵאל , ִּפירּ ְנֶסת ִיׂשְ ְּדּכְ

ֵרי ְרָכא ֵמִאיּנון ּתְ ָלָמא ְדֹכָלא, ִּאְתּבָ ְּדִאיּנון ׁשְ ּ ּ י יֹוֵסי ָאַמר. ּ , ֶלֶחם ָחֵמץ ָהא ְיִדיַע, ִרּבִ
ָמה ְדֲהָוה ַחָטָאה ַמר ּכְ ְּוָהא ִאּתְ ׁש, ּ ָווָנא ַמּמָ ַההוא ּגְ ך ֲהָוה ְמָקֵרב ּבְ ּּכַ ְ.  

א ֲחֵזי ֶמן וְרִקיֵקי ַמּצֹות ְמׁשוִחים ,  ָחֵסרַּחלֹת ַמּצֹת, ּתָ ּשֶׁ לולֹות ּבַ ַמר ּבְ ָמה ְדִאּתְ ּּכְ ּ ּ ּ
ֶמן ּשָׁ ְמעֹון)א''ג ע''שמות רכ(. ְלַמאי ָקא ְרִמיָזא. ּבַ י ׁשִ  ַלַהט )בראשית ג(ָּהֵני ִאיּנון ,  ָאַמר ִרּבִ

ְתַהֶפֶכת ְוגֹו ִגין ְדֻכְלהו ִאְתָמָנן ַעל ָאְר. 'ַּהֶחֶרב ַהּמִ ּּבְ אּּ ַּחְייהו ִדְבֵני ָנׁשָ ַּעל ִאיּנון , ּ
ְּדַעְבִרין ַעל ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא ֶמן, ּּ לוָלה ַבּשֶׁ ְּוַעל ָדא ּכָֹלא ֹסֶלת ּבְ ח , ּּ ָכא ְמׁשַ ְלַאְמׁשָ

א ְּרבות ֵמֲאַתר ִעָלָאה ְלַתּתָ ֲחָדא, ּ ְלהו ּכַ ְרכון ּכֻ ְּוִיְתּבָ א, ּּ ח ְרבות קוְדׁשָ ֵּמַההוא ְמׁשַ ּ ּ.  
ֶסךּוָדא הו ּ ָמֵלי ַיִין )א תלי''ס(ַוֲאַתר ַחד . ְוָהא אֹוִקיְמָנא ְרִביִעית ַהִהין, ְא ַיִין ַלּנְ

ֶמן וַמִים ְלִנּסוך ְְוׁשֶ ּ א, ְּוָהא אֹוִקיְמָנא ִמֵלי, ּ ְנּתָ ָקָאה ּגִ . ְּוָכל ִאיּנון ְנִטיָען, ַמִים ְלַאׁשְ
ּ ְדִאיהו טֹובִאית ֲאַתר, ַיִין. ִאית ַמִים ְוִאית ַמִים, ְּוַעל ָדא ְּוִאית ֲאַתר ְדִאיהו , ּ ּ

א ְדִאיהו ִדיָנא ְּלַאְעְנׁשָ ּ ֶחְלֵמיה, ַּעל ָדא. ּ ַּמאן ְדָחֵמי ַיִין ּבְ ִּאית ְלַמאן ְדִאיהו ַטב, ּ ּ ,
ְּוִאית ְלַמאן ְדִאיהו ִדיָנא ּ ְלִמיד ָחָכם הוא. ּ ִתיב , ִּאי ּתַ ח ֵלָבב )תהלים קד(ּכְ ּמַ  וַיִין ְיׂשַ

י טֹוִבים דֹוֶדך ִמָיִין)שיר השירים א(ִתיב ּוְכ. ֱאנֹוׁש ּ ּכִ ָ ְּוָדא הוא ַיִין ְדִמְנְטֵרי, ּ ְּדַחֵדי , ּ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמ, ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]47דף [ -י ּ

ָכר ְלאֹוֵבד ְוַיִין ְלָמֵרי ָנֶפׁש)משלי לא(, ְוִאי ָלא. ְּלֹכָלא נו ׁשֵ ִּאית ַיִין ָאֳחָרא ְדִאיהו . ּ ּתְ ּ
ֵּיאֹות ְלָקְרָבא ִאֵלין ִמִלין ּבְ, ְּוַעל ָדא. ִּדיָנא ֵניהּ ר ִדיָנא, ָּקְרּבָ ִגין ְדִיְתַעּבָ ּּבְ ַער , ּ ְוִיּתְ
ר ַיִין. ַרֲחֵמי ֹכָלא, וַאְייֵתי ַיִין, ַאְעּבָ   .ְּוֵכן ּבְ

ֵניה ְלָעְלִמין ֶמן ָלא ַאְעֵדי ִמָקְרּבָ יב, ְּוׁשֶ ְנַחת ְקָנאֹות ִדְכּתִ ר ִמּמִ  לא ִיּצֹוק )במדבר ה(, ּּבַ
ֶמן ְוגֹו ְעָיא ַרֲחֵמיְּדָהא ָהָכ. 'ָעָליו ׁשֶ ְּדָהא ּכָֹלא ִדיָנא, א ָלא ּבַ יב, ּּ  )במדבר ה(, ִּדְכּתִ

ְטָנה ְוָנְפָלה ְיֵרָכה ְּוָצְבָתה ּבִ ן ְיָי)במדבר ה(ּוְכִתיב . ּ ְּוַעל ָדא ְוֹזאת ּתֹוַרת ֶזַבח ', ְוגֹו'  ִיּתֵ
ָלִמים ִאם ַעל ּתֹוָדה ַיְקִריֶבּנו   .ַּהּשְׁ

  א''ג ע'' ידף
י ִחְזִקָיה י ִיְצָחקִּרּבִ ּ ֲהָוה ָיִתיב ָקֵמיה ְדִרּבִ אֹוַרְייָתא, ּ ַפְלגות ֵליְלָיא ְלִמְלֵעי ּבְ ָּקמו ּבְ ּ .

י ִיְצָחק ְוָאַמר ְרכו ֶאת ְיָי)תהלים קלד(, ָּפַתח ִרּבִ ה ּבָ ל ַעְבֵדי ְיָי' ּ ִהּנֵ ַהאי ְקָרא ָהא ', ְוגֹו' ּכָ
ּאוְקמוָה ַחְבַרָייא ּ ַמר, ּ ִני ְמֵהיְמנוָתאֲאָבל ַהאי . ְוָהא ִאּתְ ָבָחא הוא ְדָכל ִאיּנון ּבְ ּׁשְ ּ ּ ּ .

ֵני ְמֵהיְמנוָתא ּוַמאן ִאיּנון ּבְ ּ אֹוַרְייָתא. ּ ְדֵלי ּבְ ּתַ ִּאיּנון ְדִמׁשְ ּ ָמא , ּ ְוַיְדִעין ְלַיֲחָדא ׁשְ
ְדָקא ֵיאֹות א ּכַ ֵני ְמֵהיְמנוָתא. ַּקִדיׁשָ ָבָחא ְדִאיּנון ּבְ ּוׁשְ ּ ּ ִּאיּנון ְדַקְייִמין , ּ ַפְלּגו ֵליְלָיא ּ ּּבְ

ָרֵאל) א''ג ע''דף י(ְלִמְלֵעי  ְכֶנֶסת ִיׂשְ ה ּבִ ֵקי ּבָ אֹוַרְייָתא וִמְתַדּבְ ּּבְ א , ּ ָחא ֵליה ְלקוְדׁשָ ּבְ ְּלׁשַ ּ
ִמיֵלי ְדאֹוַרְייָתא ִריך הוא ּבְ ּּבְ ּּ ְ.  

א ֲחֵזי אֹוַרְי, ּתָ ַפְלגות ֵליְלָיא ְלִמְלֵעי ּבְ ֲעָתא ְדַבר ָנׁש ָקם ּבְ ׁשַ ּּבְ ְּורוַח ָצפֹון , יָתאּ
ַפְלגות ֵליְלָיא ַער ּבְ ִריך הוא, ִּאּתְ א ּבְ ָחא ֵליה ְלקוְדׁשָ ּבְ א ַקְייָמא וְמׁשַ ַּהִהיא ַאַיְלּתָ ּ ּ ְּ ּ ּ ּ .
ֲעָתא ְדִהיא ַקְייָמא ּוְבׁשַ ּ ָמה ֶאֶלף, ּ ָבן, ּכַ ה ִרּבְ ִקיוַמְייהו, ְוַכּמָ ה ּבְ ַּקְייִמין ִעּמָ ּ ְּוֻכְלהו , ּּ ּ

אָרן ְלׁשַ אׁשָ א ַקִדיׁשָ ָחא ְלַמְלּכָ   .ּּבְ
אֹוַרְייָתא ַפְלגות ֵליְלָיא ְלִמְלֵעי ּבְ ַּההוא ַמאן ְדָזֵכי ְוָקם ּבְ ּ ִריך הוא , ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ

ָמה ְדאוְקמוָה, ָּאִצית ֵליה ּּכְ ּ יב, ּ יִבים )שיר השירים ח(, ִּדְכּתִ ים ֲחֵבִרים ַמְקׁשִ ּנִ ּגַ ֶבת ּבַ ּ ַהיֹוׁשֶ
ִמי ְּוָכל ִאיּנון אֹוְכלֹוִסין ְלֵעיָלא. ִעִניְְלקֹוֵלך ַהׁשְ א ִדְמַזְמִרין , ּ ְחּתָ ּבַ ִני ּתוׁשְ ְּוָכל ּבְ ּ

אֹוַרְייָתא, ְלָמאֵריהֹון א ְדִאיּנון ְדָלעו ּבְ ְחּתָ ּבַ ִגין ּתוׁשְ ְכֵכי ּבְ ּתַ ְלהו ִמׁשְ ּּכֻ ּ ּ ּ ּ ּ , ּוַמְכְרִזי ְוָאְמֵרי, ּ
ְרכו ֶאת ְיָי)תהלים קלד( ה ּבָ ל ' ּ ִהּנֵ ְרכו ֶאת ְיָי. 'ַּעְבֵדי ְיָיּכָ ַּאּתון ּבָ א . 'ּ חו ְלַמְלּכָ ּבָ ַּאּתון ׁשַ ּ

א א ַאּתון ַאֲעְטרו ֵליה ְלַמְלּכָ ַּקִדיׁשָ ּ ּ ּ ּ.  
ר ָנׁש ַההוא ּבַ יה ּבְ א ִמְתַעְטָרא ּבֵ ְּוַהִהיא ַאַייְלּתָ ּ ּ א, ּ ְוָאְמַרת ָחֵמי , ְוָקַמת ָקֵמי ַמְלּכָ

ך ָרא ֲאֵתיָנא ְלַקּמָ ַמאי ּבְ ך, ְּבְ ַעְרָנא ְלַגּבָ ָרא ִאּתְ ַמאי ּבְ ָבָחא ּכָֹלא , ְּבְ ּוַמאן ִאיּנון ִדׁשְ ּ ּ ּ
א י ַמְלּכָ ֵבית ְיָי, ָהָדר ְוָאַמר. ִּדְלהֹון ַקּמֵ ֵלילֹות' ָהעֹוְמִדים ּבְ ִּאֵלין ִאְקרון ַעְבֵדי ְיָי. ּּבַ ּ ּ ,'

א ִּאֵלין ִאְתָחזון ְלָבְרָכא ְלַמְלּכָ ּוִבְרְכָתא ִדְלהֹון ּבִ. ּ  )תהלים קלד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְרָכָתאּ
או ְיֵדיֶכם ֹקֶדׁש וָבְרכו ֶאת ְיָי ּׂשְ ּ ַרך ַעל . 'ְוגֹו' ּ א ִיְתּבְ א ַקִדיׁשָ ְַאּתון ִאְתָחזון ְדַמְלּכָ ּ ּ ּ ּ

ְרָכָתא ִהיא ָּיַדְייכו וִבְרְכָתא ְדַעל ָיַדְייכו ּבִ ּ ּ ּ.  
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או ְיֵדיֶכם ֹקֶדׁש יה, ָּלָאהֲאַתר ִע. ַּמהו ֹקֶדׁש. ּׂשְ ְּדַמּבוָעא ְדַנֲחָלא ֲעִמיָקא ָנִפיק ִמּנֵ ּ ּ ּ .
יב קֹות, ִּדְכּתִ ְּוֵעֶדן הוא ְדִאְקֵרי ֹקֶדׁש ִעָלָאה. ְוָנָהר יֹוֵצא ֵמֵעֶדן ְלַהׁשְ ּ או , ּ ך ׂשְ ִגין ּכַ ּּבְ ְ

ן. ְיֵדיֶכם ֹקֶדׁש ּוַבר ָנׁש ְדָעִביד ּכֵ ' ָ ְיָבֶרְכך ְיָי.ַּמאי ָקא ַמְכְרֵזי ָעֵליה, ְוָזֵכי ְלַהאי, ּ
יֹון ִריך הוא, ִּמּצִ א ּבְ ָבֵרך ְלקוְדׁשָ ַּאּתְ ּתְ ְּ ֵּמֲאַתר ְדִאְקֵרי ֹקֶדׁש ִעָלָאה, ְּ ְְוהוא ְיָבֵרך ָלך . ּ ְ ּ

ֵּמֲאַתר ְדִאְקֵרי ִציֹון ֲחָדא, ּ ְרכון ּכַ ְתּבָ ְּדַאּתְ וַמְטרֹוִניָתא ּתִ ּ ּ.  
ֲחָדא ְל ָמה ְדִזווָגא ִדְלכֹון ֲהָוה ּכַ ּּכְ ּ ּ אּ ָחא ְלַמְלּכָ ּבְ ְרָכא . ׁשַ ך ֵמַההוא ֲאַתר ְדִמְתּבָ ּּכַ ּ ְ

ָרֵאל ֶנֶסת ִיׂשְ ְרָכאן, ּכְ ְֵמַההוא ֲאַתר ַיְזִמין ָלך ּבִ ֲָהָדא הוא ִדְכִתיב ְיָבֶרְכך ְיָי, ּ יֹון ' ּ ִּמּצִ
ַלם טוב ְירוׁשָ ּוְרֵאה ּבְ ּ ַל ם. ּ ַּמאן הוא טוב ְירוׁשָ ּ ְרָכאן ְדָנְפָקא . ּ ִּאיּנון ּבִ אּ ְלּכָ , ָּלה ִמּמַ

א ְדַצִדיק א ַקִדיׁשָ ַּעל ְיֵדי ְדַההוא ַדְרּגָ ּ ּ ּ ּ טוב ' ְָיָבֶרְכך ְיָי, ּוַעל ָדא. ּ יֹון וְרֵאה ּבְ ִּמּצִ ּ ּ
ַלם ְּוֹכָלא ַחד ִמָלה, ְּירוׁשָ ּ.  

ָוְרֵאה ָבִנים ְלָבְניך ְוגֹו ִפיר', ּ ּוְרֵאה ָבִנים ְלָבֶניך ׁשַ ָ ָרֵאל, ּ לֹום ַעל ִיׂשְ ַמאי , ַּמהו ׁשָ
ָרֵאל ֵעי ָהָכא ַעל ִיׂשְ ָלָמא ְלֵעיָלא, ֶּאָלא. ָקא ּבָ י ׁשְ ִגין ְדַאְסּגֵ ּּבְ ְּדַכד הוא ָזֵכי ְלכוֵלי , ּ ּ ּ

א, ַהאי ָלָמא ְלֵעיָלא ְוַתּתָ י ׁשְ ָרֵאל. ַּאְסּגֵ לֹום ַעל ִיׂשְ ָבָחא הוא . ְסָתם, ׁשָ לֹום ׁשְ ְּוׁשָ
ֵאי ָבָחא הוא ְדָכ, ְּדִעָלֵאי ְוַתּתָ ּׁשְ ָעְלָמא. ל ָעְלִמיןּ ָלָמא ּבְ יאו ׁשְ ּוִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא ַאְסּגִ ּ ּּ ,

יב ן ְיָי'  ְיָי)תהלים כט(, ִּדְכּתִ לֹום' ֹעז ְלַעּמֹו ִיּתֵ ׁשָ י )ויקרא ד(. ְְיָבִרך ֶאת ַעּמֹו ּבַ  ֶנֶפׁש ּכִ
י יֹוֵסי ָפַתח. ֶתחָטא ָיפוַח ַהיֹום ְוָנסו ַה)שיר השירים ב(, ִּרּבִ ּ ַעד ׁשֶ ּּ ָלִלים ְוגֹוּ ָמה ִאית ', ּצְ ּכַ

א ְלִאְזַדֲהָרא ֵמחֹוֵביהֹון ְּלהו ִלְבִני ָנׁשָ ָכל יֹוָמא , ְּדָלא ְלֶמחֵטי ָקֵמי ָמאֵריהֹון, ּ ְּדָהא ּבְ
רֹוָזא ָנִפיק ְוָקאֵרי א, ְויֹוָמא ּכָ א ַקִדיׁשָ ְייכו ְלָקֵמי ַמְלּכָ ִני ָעְלָמא ִלּבַ ֲערו ּבְ ַּאּתְ ּ ֲערו . ּ ַּאּתְ

ַּדֲהָרא ֵמחֹוַבְייכוְלִאְז א ִעָלָאה. ּ ווְייכו ֵמֲאַתר ַקִדיׁשָ ּגַ א ְדָיַהב ּבְ ְמָתא ַקִדיׁשָ ֲערו ִנׁשְ ַּאּתְ ּ ּ ּ ּ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמ, ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]49דף [ -י ּ

 ] בשנה215יום [סדר הלימוד ליום ח אייר 
א, ְּדָתֵניָנן ְבֵני ָנׁשָ א ּבִ ְמָתא ְלַנְחּתָ ִריך הוא ַאִפיק ִנׁשְ א ּבְ ֲעָתא ְדקוְדׁשָ ׁשַ ּּבְ ּ ּ יד ַאְסִה, ְּ

ה ִיעוִדין ַכּמָ ה ּבְ ּּבָ ה ַקְסטֹוִרין, ּ ַכּמָ ִגין ְלַנְטָרא ִפּקודֹוי, ּבְ ּּבְ ר ָלה . ּ ְּולא עֹוד ֶאָלא ְדַאְעּבָ ּ ּ
ָעא ְעׁשְ ּתַ ֶאֶלף וְתַמְנָיא ָעְלִמין ְלִאׁשְ ְדֵלי , ּּבְ ּתַ הו ְיָקָרא ְדִאיּנון ְדִמׁשְ ּוְלֶמחֵמי ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ

אֹוַרְייָתא ְלבוׁש ְיָקרּ ְוַקְיי)נפקא(. ּבְ א ּבִ ִדיוְקָנא ְדַהאי ָעְלָמא, ָּמא ָקֵמי ַמְלּכָ ּּבְ ּ ְלבוׁש , ּ ּּבִ
ל יֹוָמא א ּכָ יָקָרא ְדַמְלּכָ ַלת ּבִ ּכָ ְּיָקר ִעָלָאה ִאְסּתְ ה ִעְטִרין, ּ ַכּמָ ְּוַאְעַטר ָלה ּבְ ּ.  

  ב''ג ע'' ידף
א ְלָעְלָמא ֲעָתא ְדָמֵטי ִזְמָנא ְלַנְחּתָ ׁשַ א ְדֵעֶדן ְדַאְרָעא ַעְבַדת ָמדֹו, ּּבְ ִגְנּתָ ָּרָהא ּבְ ּ

ָלִתין יֹוִמין ְּלֵמחֵמי ְיָקָרא ְדָמאֵריהֹון ְדַצִדיַקָייא, ּתְ ּ ּ ְּוַסְלָקא ְלַאְתָרָהא ְלֵעיָלא, ּ ּוָבַתר , ּ
ת ְלָעְלָמא א) ב''ג ע''דף י(, ָּדא ַנְחּתַ א ַקִדיׁשָ ַּאְעָטר ָלה ַמְלּכָ ּ ַבע ִעְטִרין, ּ ׁשְ  ַּעד ְדָאַתת, ּבְ

ר ָנׁש גֹו ּגוָפא ְדּבַ ְּוָעאַלת ּבְ ר ָנׁש. ּ גוָפא ְדּבַ ְּוַכד ִאיִהי ּבְ ַהאי ָעְלָמא, ּ , ְוָחַבת ּבְ
ֲחׁשֹוָכָהא ְדַלת ּבַ ּתַ ווָהא ָעָלה. ְּוִאׁשְ ל ְיָקָרא ָדא, ְוַאְמַרת, אֹוַרְייָתא ּתַ ּוַמה ּכָ ְוָכל , ּ

א ִעָלָא ָתא ַמְלּכָ ִלים ְלַנְפׁשָ ְלמוָתא ַאׁשְ ַּאׁשְ י ֶתחָטא, ְּוִהיא ָחָבָאת ָקֵמיה, הּ ַמה , ֶנֶפׁש ּכִ
ִּדין הוא ְדֶתחָטא ּ ּ.  
י יֹוֵסי ָיפוַח ַהיֹום, ָאַמר ִרּבִ ָרא ַעד ׁשֶ י ֶתחָטא ַאֲהַדְרָנא ִלּקְ ֶּנֶפׁש ּכִ ֵעיָטא ְלַהאי , ּּ

ָאה, ֶּנֶפׁש ְלִאְזַדֲהָרא ֵמחֹוָבָהא ָיפוַח ַהיֹו, ְּוִתיתוב ְלִאְתַדּכְ ַּעד ׁשֶ ֹלא ָיפוַח , םּּ ַּעד ׁשֶ ּ
יָפא, ּיֹוָמא ְדַהאי ָעְלָמא ּקִ א ִדיָנא, ְּוֵייֵתי ַההוא יֹוָמא ּתַ ע ָלה ַמְלּכָ ְּדִיְתּבַ ּ ְלָנְפָקא , ּ

ָלִלים. ֵמַהאי ָעְלָמא ין ַחְבַרָייא ְדָקא ַאְמֵרי, ְּוָנסו ַהּצְ ָּדא הוא ָרָזא ּבֵ ּ ֲעָתא ְדָמֵטי , ּּ ִּדְבׁשַ ּ
ר ָנׁש יה,  ְלָנְפָקא ִמן ָעְלָמאִּזְמָנא ְדּבַ ר ִמּנֵ ּצוְלָמא ְדַבר ָנׁש ִאְתַעּבָ ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ

ָיפוַח ַהיֹום ַּעד ׁשֶ ָלִלים. ַּעד ְדָלא ִיְנׁשֹוף יֹוָמא ְלָנְפָקא ֵמַהאי ָעְלָמא, ּּ , ְּוָנסו ַהּצְ
ְּדִאְתֲעָבר צוְלָמא ְּיתוב ָקֵמי ָמאֵריה, ּ ּ.  

י ֶאְלָעָזר ָאַמר ִקיוֵמיה,ִרּבִ ד ִאיהו ּבְ ר ָנׁש ּכַ ֵרין צוְלִמין ִאית ֵליה ְלּבַ ּ ּתְ ּ ּ ּ ַחד , ּּ
ָלִלים, ְוַחד ְזֵעיָרא, ַרְבְרָבא יב ַהּצְ ֵרי, ִּדְכּתִ ֲחָדא. ּתְ ֵחי ּכַ ּכְ ּתַ ר ָנׁש , ְוַכד ִמׁשְ ֵדין הוא ּבַ ּּכְ

ִקיוֵמיה ּּבְ ּ ִתיב, ְּוַעל ָדא. ּ ָלִלים ּכְ ֵע. ְּוָנסו ַהּצְ ֵדין ּבָ עֹוָבדֹויּכְ ָלא ּבְ ּכְ ר ָנׁש ְלִאְסּתַ , י ּבַ
ָנא לֹון ָקֵמי ָמאֵריה ּוְלַתּקְ ִריך הוא ִאְקֵרי ַרחום . ְּויֹוֵדי ָעַלְייהו, ּ א ּבְ ִגין ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ ּ ְּ

ל ְלִאיּנון ְדָתִבין ָקֵמיה, ְּוַחּנון ּוְמַקּבֵ ּ ּ ּ.  
ָלִלים ָיפוַח ַהיֹום ְוָנסו ַהּצְ ְּוָדא הוא ַעד ׁשֶ ּ ּּ יה, ּ ָרן ִמּנֵ ְּדֵכיָון ְדִאיּנון ְצָלִלים ִמְתַעּבְ ּ ּ ּ ,

קֹוָלָרא ִפיס ּבְ ִזְמָנא ְדָקִאים ִאיהו , ְּוִאיהו ּתָ ך ּכְ ל ּכַ ׁשוָבה ִהיא ֲאָבל ָלא ְמַעְלָיא ּכָ ּּתְ ּ ְּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]50דף [ -ּ

ִקיוֵמיה ּּבְ ּ א ַאְכִריז ְוָאַמר. ּ ֹלֹמה ַמְלּכָ יֵמי ּבְ)קהלת יב(, ּוׁשְ ָ וְזכֹור ֶאת ּבֹוְרֶאך ּבִ ָחורֹוֶתיך ּ ּ
ר ֹלא ָיֹבאו ְיֵמי ָהָרָעה ְוגֹו   .'ַּעד ֲאׁשֶ

ָיפוַח ַהיֹום ּוַעל ָדא ַעד ׁשֶ ּּ ר ָנׁש ְלַאְתְקָנא עֹוָבדֹוי, ּ ְּדַכד ָמטון יֹומֹוי . ְּדָבֵעי ּבַ ּ
ְלָקא ִמן ָעְלָמא ִריך הוא ּתֹוֵהא ָעֵליה, ְּלִאְסּתַ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ י ֶתחָט, ְואֹוֵמר, ְּ א ְוֶנֶפׁש ּכִ

ְמָעה קֹול ָאָלה י, ְוׁשָ ָרא ּבִ ּקְ ִמי ְדָלא ְלׁשַ אֹוָמָאה ִדׁשְ ְּוָהא אֹוֵמיָנא ָלה ּבְ ּ ה , ּ ּוַאְסֲהִדית ּבָ
ת ְלָעְלָמא ד ַנְחּתַ ְּוהוא ֵעד ַוַדאי, ּכַ ה, ּ ה ִזְמִנין ְדַאְסֲהִדית ּבָ ּמָ ִּמּכַ ְּלַנְטָרא ִפּקוָדי, ּ ּ .

ר ָנׁש הו ך הֹוִאיל וּבַ ִגין ּכַ ּּבְ ּ א, א ֵעדְ ֲעָתא ְדֵיתוב ָקֵמי ַמְלּכָ ׁשַ ּּבְ אֹו . אֹו ָרָאה אֹו ָיָדע, ּ
הו, ָרָאה ל ּבְ ּכַ ִּאיּנון חֹוִבין ְדָעַבד ְוִאְסּתְ ּ ִבירוָרא ְדִמָלה ְדָעַבר ָעל ִפּקוָדא . ּ ּאֹו ָיָדע ּבְ ּ ּ ּּ ּ

ְּדָמאֵריה יד, ּ ִּאם ָלא יֹוֵדי ָעַלְייהו ָקֵמי ָמאֵריה , ִאם לא ַיּגִ ד ִיפוק ֵמַהאי )כתיבמה (ּ ּ ּכַ ּ
א ֲעֹונֹו, ָעְלָמא א ֲעֹונֹו. ְוָנׂשָ ֵּהיַאך ַפְתִחין ֵליה ִפְתָחא, ְוַכד ִיּשָׂ ּּ ְּוֵהיַאך ְיקום ָקֵמי , ְ ְ

ִתיב, ָּמאֵריה י ֶתחָטא ּכְ י ֶתחָטא)ויקרא ד(. ְּוַעל ָדא ֶנֶפׁש ּכִ א ָפַתח.  ֶנֶפׁש ּכִ י ַאּבָ , ִּרּבִ
ל ֹזאת ּבָ)תהלים מד( ְבִריֶתך ּכָ ְרנו ּבִ ּקַ ַכֲחנוך ְוֹלא ׁשִ ַָאְתנו ְוֹלא ׁשְ ָּ ּ ַאְתנו. ּ ל ֹזאת ּבָ ל , ּּכָ ּכָ

ֵעי ֵליה או ָעֵלינו ִמּבָ ֵּאלו ּבָ ּ ּ ּ ל ִדיִנין ִדְלֵעיָלא ָאתו ֲעָלָנא. ּ ֶּאָלא ּכָ ּ ּּ ַכֲחנוך. ּ ְָוָלא ׁשְ ְוָלא , ּ
יָנא ִמילוֵלי אֹוַרְייָתך ְַאְנׁשֵ ּ אן אֹוִליְפָנ. ּ י ִמלוֵלי אֹוַרְייָתא, אִמּכָ ל ַמאן ְדַאְנׁשֵ ּּכָ ְוָלא , ּּ

ה ֵעי ְלִמְלֵעי ּבָ ִריך הוא, ּּבָ א ּבְ י ְלקוְדׁשָ ִאלו ַאְנׁשֵ ּּכְ ּ ְּ ּ ָמא , ּ ָלה ׁשְ ְּדָהא אֹוַרְייָתא ּכֻ ּּ
ִריך הוא ֲהִוי א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ְּ.  
ְבִריֶתך ְרנו ּבִ ּקַ ָוֹלא ׁשִ יה, ּ ר ּבֵ ּקֵ ְּדָכל ַמאן ִדְמׁשַ ּ ים ּ א ְדָרׁשִ ַהאי ָאת ַקָייָמא ַקִדיׁשָ ּ ּבְ ּ ּ

יה א, ּּבֵ ָמא ְדַמְלּכָ ׁשְ ר ּבִ ּקֵ ִאלו ְמׁשַ ּּכְ ּ ַבר ָנׁש, ּ יה ּבְ ים ּבֵ א ִאְתְרׁשִ ָמא ְדַמְלּכָ ִגין ִדׁשְ ּּבְ ּ ּ .
ַהאי ְקָרא יה ּבְ ּוְקָרא ָאֳחָרא אֹוֵדי ּבֵ יב, ּ ם ֱאֹלֵהינו)תהלים מד(, ִּדְכּתִ ַכְחנו ׁשֵ ּ ִאם ׁשָ ּ 

ֵפינו ְלֵאל ָזר ְפרֹוׂש ּכַ ַּוּנִ ם ֱאלֵהינו. ּ ַכְחנו ׁשֵ ִּאם ׁשָ ַכֲחנוך , ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ולא ׁשְ ָּכְ ודא (ּ

ֵפינו ְלֵאל ָזר. )היא אורייתא דאיהו שם אלהינו ְפרֹוׂש ּכַ ַּוּנִ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ּ ְרנו , ּכְ ּקַ ְּוֹלא ׁשִ
ְבִריֶתך ְּוֹכָלא ַחד ִמָלה. ָּבִ ְקָרא ָהָכאַמאי . ּ ָפיו ִלְרׁשוָתא ָאֳחָרא. ׁשִ ְּדָפִריׂש ּכַ ר , ּּ ּקֵ ּוְמׁשַ

ִרית ַהאי ּבְ ַהאי. ּבְ ִרית, ְּוַעל ָדא אֹוַרְייָתא ֲאִחיַדת ּבְ ְּדָכל ַמאן ְדָנִטיר ַהאי ּבְ ִאלו , ּ ּּכְ ּ
ָלה ָּנִטיר אֹוַרְייָתא ּכֻ ַהאי, ּ ר ּבְ ּקֵ ּוַמאן ִדְמׁשַ אֹו, ּ ר ּבְ ּקֵ ִאלו ְמׁשַ ּּכְ ָלהּ ַּרְייָתא ּכֻ ּ.  

  א''ד ע'' ידף
א ֲחִזי ַזר, ּתָ ַמר ְדִאיהו ָנִטיר אֹוַרְייָתא, ַאְבָרָהם ַעד ָלא ִאְתּגְ ָּהא ָלא ִאּתְ יון , ּ ּכֵ

ִתיב ַזר ַמה ּכְ י )בראשית כו(, ְּדִאְתּגְ ַמְרּתִ מֹור ִמׁשְ קֹוִלי ַוִיׁשְ ַמע ַאְבָרָהם ּבְ ר ׁשָ ּ ֵעֶקב ֲאׁשֶ
ַזר. תֹוֹרָתיִמְצֹוַתי ֻחּקֹוַתי ְו ִגין ְדִאְתּגְ ְּוֹכָלא ּבְ א, ּ יָמא ַקִדיׁשָ יה ְרׁשִ ים ּבֵ ִּאְתְרׁשִ ְוָנִטיר , ּ

ְדָקא ֵיאֹות ָלה, ֵּליה ּכְ ִאילו ָנַטר אֹוַרְייָתא ּכֻ ָּסִליק ֵליה ּכְ ּ ּּ ּאוף ָהִכי ) א''ד ע''דף י(ִיְצָחק . ּ
ִתיב ִריִתי ָאִקים ֶאת ִיְצָח)בראשית יז(, ּכְ ִרית. ק ְוֶאת ּבְ   .ְּוַעל ָדא אֹוַרְייָתא ִאְקֵרי ּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמ, ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]51דף [ -י ּ

א ֲחֵזי ִרית, ּתָ ִגין ְדָנַטר ֵליה ְלַהאי ּבְ ּיֹוֵסף ּבְ יה, ּ ָרא ּבֵ ּקְ ָעא ְלׁשַ ָזָכה ִליָקָרא , ְּוָלא ּבָ
ַהאי ָעְלָמא ֵרי , ְוֹלא עֹוד. ְּוִליָקָרא ְלָעְלָמא ְדָאֵתי, ּבְ ִריך הוא ַאׁשְ א ּבְ ֶּאָלא ְדקוְדׁשָ ּ ְּ ּ

ֵמ ַגִויהׁשְ ּיה ּבְ יב, ּ מֹו)תהלים פא(, ִּדְכּתִ יהֹוֵסף ׂשָ , ְּוָזָכה ְלִבְרָכָתא ְדַהאי ָעְלָמא. ּ ֵעדות ּבִ
ּוְלִבְרָכָתא ְדָעְלָמא ְדָאֵתי ּ ּ.  

י ִיְצָחק ִתיב , ָאַמר ִרּבִ כֹור ׁשֹורֹו ָהָדר לֹו ְוגֹו)דברים לג(ּכְ ִגין ְדָנִטיר ְלַהאי . ' ּבְ ּיֹוֵסף ּבְ
ִרית ׁשֹורָז, ּבְ ָנא, ָכה ּבְ ְּדִאיהו ַקְדָמָאה ְלָקְרּבְ י ְיהוָדה. ּ ָּאַמר ֵליה ִרּבִ ִאי ָהִכי ֲאַמאי , ּ

ָמאָלא ִמָלה ְדִאיִהי ׂשְ ַרך ּבְ ִּאְתּבְ ּ ֵעי ֵליה, ְ יִמיָנא ִמּבָ ִתיב , ּּבִ ּ וְפֵני ׁשֹור )יחזקאל א(ְּדָהא ּכְ
ֹמאל ִגין ְדָיִגין ַעל חֹוֵב. ֵמַהּשְׂ ָּאַמר ֵליה ּבְ   .ּי ְדָיָרְבָעםּ

ַהאי ְקָרא, ָּאַמר ֵליה ִרית, ָרָזא אֹוִליְפָנא ּבְ ְּדֵכיָון ְדיֹוֵסף ָנַטר ֵליה ְלַהאי ּבְ ּ ְּדַהאי , ּ
ין ְתֵרין ַדְרּגִ ִרית ָאִחיד ּבִ ין ְלֵעיָלא, ּּבְ ֵרין ַדְרּגִ ְּוִאיּנון ּתְ ּ ָמָהן ִאְתְקרון, ּ ׁשְ ְואֹוִליְפָנא . ּּבִ

ת ָפָרה ֲא ָפָרׁשַ הּּבְ ין ִעָלִאין ֲהִוי, ּדוּמָ ֵרין ַדְרּגִ א ֵמִאיּנון ּתְ ְּדַהאי ָפָרה ַחד ַדְרּגָ ּ ּ ּ ְּוִזווָגא , ּּ ּ
כֹור ׁשֹורֹו ָהָדר לֹו ְוַקְרֵני ְרֵאם ַקְרָניו ָהָדר לֹו וַדאי, ְּדָפָרה ׁשֹור ִאְקֵרי ְּוָדא הוא ּבְ ּ .

ׁשֹור ְדָעְלָמא ל .  ַקְרָניוֶּאָלא ְוַקְרֵני ְרֵאם, ְּוָלאו ַהאי ּכְ ַּקְרָנא ִעָלָאה הוא ַעל ּכָ ּ
ח ַיְחָדיו ַאְפֵסי ָאֶרץ, ָאֳחָרִנין ים ְיַנּגַ ֶהם ַעּמִ ְּוַעל ָדא ּבָ ּ.  

א י ַאּבָ ַמע, ָאַמר ִרּבִ א, ַמׁשְ יָמא ַקִדיׁשָ ְּדָכל ַמאן ְדָנִטיר ְלַהאי ָאת ְרׁשִ ּ ֵרין , ּ ִּאיּנון ּתְ
י ָרן ּבֵ ין ִעָלִאין ִאְתַקּשְׁ ַּדְרּגִ ֹכָלא. ּהּ ְּלַנְטָרא ֵליה ּבְ יָקָרא ִעָלָאה, ּ ּוְלַאְעְטָרא ֵליה ּבִ ּ ּ ְוַעל . ּ

ְתֵרין  נֹו. ַּחד הוא. ּ ַמְלכו)ג''לך לך צ(ָּדא ָזָכה ּבִ ק . ְוַחד ּבְ א ִאְתְדּבַ ֹלֹמה ַמְלּכָ ְּדֵכיָון ִדׁשְ ּ ּ
ים ָנְכִריֹות ׁשִ ּנָ ִרית ָחִביב ִמּכָֹלאּוַעל ָד, ִּאְתְייִהיב ַמְלכוָתא ְלָיָרְבָעם, ּּבְ   .ּא ּבְ

ְמעֹון י ׁשִ ך ָאַמר ִרּבִ ִגין ּכַ ר, ְּבְ ר ָנׁש ְדאֹוִליד ּבַ א, ַּהאי ּבַ ִכיְנּתָ ׁשְ ר ּבִ ְּדִהיא , ִאְתְקּשַׁ
ִּפְתָחא ְדָכל ִפְתִחין  ִּפְתָחא , ּ ִעָלִאין)דהיא פתחא דכל כתרין, א והאי רביא דאתגזר אתקשר בשכינתא''ס(ּּ

ר  אְּדִאְתְקּשָׁ ָמא ַקִדיׁשָ ׁשְ ּ ְוַההוא ָדָמא ְדָנִפיק ֵמַההוא ַרְבָיא)דאמר רבי שמעון(. ּּבִ ּ ּ ָנִטיר , ּ
ִריך הוא א ּבְ ָּקֵמי קוְדׁשָ ָעְלָמא, ְּ ֲעָתא ְדִדיִנין ִמְתָעִרין ּבְ ּוְבׁשַ ִריך , ּ א ּבְ ח קוְדׁשָ ּגַ ְַאׁשְ ּ

ַההוא ָדָמא ּהוא ּבְ ּ ִזיב ָעְלָמא, ּ ך ּכְ. ְוׁשֵ ְוְבִגין ּכַ ֹמַנת ָיִמים ִיּמֹול )בראשית יז(ִתיב ּ ּ וֶבן ׁשְ
ל ָזָכר ָנה)תהלים צ(ּוְכִתיב . ָלֶכם ּכָ ֹמִנים ׁשָ ְגבורֹות ׁשְ ַחד ַמְתְקָלא . ּ ְוִאם ּבִ ְּוֹכָלא ּבְ

  .ַּסְלָקא
ַההוא ָדָמא אָנא ּבְ ּּתָ ֶחֶסד, ּ ָמא ּבְ ּסְ ְלהו ָעְלִמין, ָזֵכי ָעְלָמא ְלִאְתּבַ ְּוַקְייִמין ּכֻ יב, ּ , ִּדְכּתִ

ַמִים ָוָאֶרץ ְוגֹו)ירמיה לג( יַנח. ' ִאם לא ְבִריִתי יֹוָמם ָוָלְיָלה ֻחּקֹות ׁשָ . ִאם ֹלא ְבִריִתי ּתִ
ה   .יֹוָמם ָוָלְיָלה ָלּמָ

ְמעֹון י ׁשִ ֲחָדא, ָאַמר ִרּבִ ְתִרין ִאְתַאֲחָדן ּכַ ֵרין ּכִ ֵניָנן ּתְ ָאר , ּתָ ְּוִאיּנון ִפְתָחא ְדָכל ׁשְ ּּ
ְתִרי ָדא, ְוַחד ַרֲחֵמי, ַּחד ִדיָנא, ְוָתאָנא, ןּכִ ָמאן ָדא ּבְ ּסְ ּוִמְתּבַ א, ּ ְּדַכר ְונוְקּבָ א ותאנא ''ס(. ּ

ְרָיא ֶחֶסד)וחד רחמי, חד דינא, חד דכר וחד נוקבא ִסְטָרא ִדְדכוָרא ׁשַ ּ ּבְ ִסְטָרא )ד''לך לך צ(. ּ  ּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]52דף [ -ּ

ְרָיא ִדיָנא א ׁשַ ְּדנוְקּבָ ּ ָדא. ּא ְוַחד סוָמָקאּ ַחד ִחָווָר)ובגין כך(. ּ ָמא ָדא ּבְ ּסְ ּוְבִגין ְלִאְתּבַ ּ ,
ָדא)בגין כך( ָרן ָדא ּבְ יֹוָמם ָוָלְיָלה. ּ ִמְתַקּשְׁ הו ּבְ ִרית ָאִחיד ּבְ ִדיָנא ְוֶחֶסד, ְּוַהאי ּבְ . ּבְ

ַקְדִמיָתא ִדיָנא ּבְ ֶחֶסד. ּבְ יה ּבְ ְרָיא ּבֵ ּוְלָבַתר ׁשַ ֹכָלא, ּ ָסם ּבְ ִרית ְּוָדא הו. ְּוִאְתּבְ א ּבְ
ַתְרַווְייהו, ְּדִאְקֵרי יֹוָמם ָוָלְיָלה ְּדָאִחיד ּבְ ּ.  

ְדָקא ֵיאֹות ִרית ּכְ ּוַמאן ְדָזֵכי ְלַנְטָרא ְלַהאי ּבְ ל יֹומֹוי, ּ יה ּכָ הו , ְּוָלא ָחֵטי ּבֵ ָּאִחיד ּבְ
יֹוָמם ָוַלְיָלה ָּעְלָמא ָדא ְוָעְלָמא ְדָאֵתי, ְוָזֵכי ִלְתֵרין ָעְלִמין. ּבְ ַּעל ָדא ִאְקֵרי ַאְבָרָהם ְו. ּ

ִלים יב, ׁשְ ִמים)בראשית יז(, ִּדְכּתִ ְ ִהְתַהֵלך ְלָפַני ְוְהֵיה ּתָ ִלים, ּ ד ָזָכה . ְוֵאיָמַתי ִאְקֵרי ׁשְ ּכַ
ַתְרַווְייהו יֹוָמם ָוַלְיָלה, ּּבְ יב. ּבְ י' ּ יֹוָמם ְיַצְוה ְיָי)תהלים מב(, ִּדְכּתִ יֹרה ִעּמִ ַּחְסדֹו וַבַלְיָלה ׁשִ ּ ּ .

ִלים. ְּוַתְרווְייהו ַאֲחִסין ַאְבָרָהם ִקיוָמא ׁשְ יה ֶחֶסד ּבְ ְּוָלא ִאְתַקְייָמא ּבֵ ּּ ַזר, ּ . ַּעד ְדִאְתּגְ
ַזר יָון ְדִאְתּגְ יה, ּּכֵ ִּאְתָקָיים ּבֵ ּוָזָכה ְלַתְרווְייהו, ּ ִלים, ּ   .ְוִאְקֵרי ׁשְ

יב ָמה ְדָתֵניָנן ִדְכּתִ ּּכְ ב ֶפ)בראשית יח(, ּ ּ ְוהוא יֹוׁשֵ חֹום ַהיֹוםּ , ֶּפַתח ָהֹאֶהל. ַּתח ָהֹאֶהל ּכְ
א יָרָאה ְדַמְלּכָ ְתָרא ֲעׂשִ ָּדא הוא ּכִ ּ ָאר , ּ א ִדׁשְ ָנא ַקִדיׁשָ ּכְ ְּדִאיהו ִפְתָחא ְלָכל ַמׁשְ ּ ּ ּּ

ְתִרין א , ּכִ ּוַקְרִייה ָדִוד ַמְלּכָ יב, )א צדק''נ(ּ ִפְתָחא )להאי(ּ ֲע)תהלים קיח(, ִּדְכּתִ ּ ִפְתחו ִלי ׁשַ ֵרי ּ
ַער ַלְיָי, ֶצֶדק חֹום ַהיֹום. 'ּוְכִתיב ֶזה ַהּשַׁ ד ָנֲהָרא ְנִהירו ְדֶחֶסד. ּּכְ ּּכַ יה, ּ ּחוַלק ַעְדּבֵ ּ ,

ַהאי ָמה ְדָיִתיב ּבְ ַהאי, ּּכְ יה. ָיִתיב ּבְ ֵּאיָמַתי ִאְתָקָיימו ּבֵ ּ ַזר, ּ ד ִאְתּגְ ך ִאְקֵרי . ּכַ ְוְבִגין ּכַ ּ
ִרית יֹוָמם ָוַלְיָלה אָנ. ּבְ ִתיבּתָ ַעל ' ַּמאי וָפַסח ְיָי. ַּעל ַהֶפַתח' ּ וָפַסח ְיָי)שמות יב(, א ּכְ

ְרָיא ַעל ַהאי ִפְתָחא ֶחֶסד. ַּהֶפַתח ְּדׁשַ ָמא, ּ ּסְ ִחית ְוגֹו. ְלִאְתּבַ ׁשְ ן ַהּמַ ך ְוֹלא ִיּתֵ ְוְבִגיֵני ּכַ ּ'.  

  ב''ד ע'' ידף
י ֶאְלָעָזר ֵניָנן, ָאַמר ִרּבִ ד , ָהא ּתָ יֹוָרא ּכַ אּּגִ ִכיְנּתָ ְדֵפי ִדׁשְ חֹות ּגַ ַזר ְוָעִייל ּתְ ִּאְתּגְ ּ ,

יר ר ֶצֶדק ְוָלא ַיּתִ ר ֶצֶדק וַדאי, ִאְקֵרי ּגֵ ַההוא , ּּגֵ ְתָרא ) ב''ד ע''דף י(ָּזֵכי ְלֵמיַעל ּבְ ּכִ
ְּדֶצֶדק ְוַאת ַאָמְרת יֹוָמם ָוַלְיָלה ְדָזכו ְלַתְרַווְייהו ּ ּ ּּ.  

ְמעֹון י ׁשִ ִריֶא, ָּאַמר ֵליה ַרּבִ א, ְלָעָזר ּבְ א ַקִדיׁשָ ְרׁשָ ָּלא ָדֵמי ַמאן ְדָאֵתי ִמׁשָ ּ ּ ,
ְזָעא ִדְקׁשֹוט ּוִמּגִ א, ּ יׁשָ ְזָעא ּבִ יִפין, ְּלַמאן ְדָאֵתי ִמּגִ ּקִ ין ּתַ יׁשִ א ְדַגֲעֵלי ּבִ ְרׁשָ ּוִמׁשָ ּ .

הו ִתיב ּבְ ָרֵאל ּכְ ִיׂשְ לה ֶזַר)ירמיה ב(, ּּבְ יך ׂשֹוֵרק ּכֻ ּ ְוָאֹנִכי ְנַטְעּתִ אומֹות עֹוְבֵדי . ע ֱאֶמתְ ּּבְ
ִתיב  ָרם ְוִזְרַמת סוִסים ִזְרָמָתם)יחזקאל כג(ֲעבֹוָדה ָזָרה ּכְ ׂשָ ר ֲחמֹוִרים ּבְ ׂשַ ר ּבְ   .ּ ֲאׁשֶ

ך ְוְבִגין ּכַ ין ַזְרָעא ִדְקׁשֹוט, ּ ָרֵאל ַקִדיׁשִ ִּיׂשְ טוָרא ְדִסיַני, ּ ָסמו ּבְ ְזָעא ְדִאְתּבְ ּּגִ ּ ּ ּ ,
ְייה ל זוֲהָמאְּוִאְתְפַסק ִמּנַ ּו ּכָ ִמין, ּ ְלהו ִמְתַבּסְ ּּכֻ א ְדיֹוָמם , ּ ַקָייָמא ַקִדיׁשָ ְּוֻכְלהו ַעְייֵלי ּבְ ּ ּ ּ

ֹכָלא, ָוַלְיָלה ֵלִמים ּבְ אומֹות עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה. ְּלֶמֱהִוי ׁשְ ר , ֲּאָבל ּבְ ָיא ְלֶמְעּבַ ַקׁשְ
ְייהו זוֲהָמא ִּמּנַ ַּוֲאִפילו ַעד ג, ּ ר ֶצֶדקּוְבִג. ָּדִרין' ּ ך ּגֵ   .ּוַדאי. ְין ּכַ

ְּדָאַמר ַרב ַהְמנוָנא ָסָבא ְרָיין , ּאומֹות עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה, ּ ָזרו ׁשַ ַּעד ָלא ִאְתּגְ
ין ִאין ְדָלא ַקִדיׁשִ ּתָ ִכְתִרין ּתַ ּּבְ ְרָיא ָעַלְייהו, ּ ְּורוַח ִמְסֲאָבא ׁשַ ָזרו. ּ ָיירו ְוִאְתּגְ יָון ְדִאְתּגְ ּּכֵ ּ ּ ,
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמ, ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]53דף [ -י ּ

ְרָיין א ׁשַ ִכְתָרא ַקִדיׁשָ ִאין)של שכינתא(ּ ּבְ ּתָ ְתִרין ּתַ ָאר ּכִ ְרָיא ַעל ׁשְ א , ּ ְדׁשַ ְּורוָחא ַקִדיׁשָ ּ
ְרָיא ָעַלְייהו ָרֵאל. ּׁשַ ין, ֲאָבל ִיׂשְ ֵני ַקִדיׁשִ ין ּבְ ַּקִדיׁשִ ין, ּ ָרׁשִ ָסמו , ְּדִגְזִעין ְוׁשָ ְּוִאְתּבְ
טוָרא ְדִסיַני ּּבְ ְמֵהיְמנוָת, ּ ְּוָעאלו ּבִ אּ ֵליָמָתא ַקִדיׁשָ ְרָיא . ּא ׁשְ ַזר ׁשַ ֲעָתא ְדִאְתּגְ ׁשַ ּּבְ

ֹכָלא יב, ּּבְ ְיָי)דברים ד(, ִּדְכּתִ ם ַהְדֵבִקים ּבַ ְלֶכם ַהיֹום' ּ ְוַאּתֶ ֱּאלֵהיֶכם ַחִיים ּכֻ  )ויקרא ה(. ּּ
ֵזָלה ְוגֹו יב ֶאת ַהּגְ ם ְוֵהׁשִ י ֶיחָטא ְוָאׁשֵ י יֹוֵסי ָאַמר. 'ְוָהָיה ּכִ י ֵמי ֹנַח )ישעיה נד(, ִרּבִ  ּכִ

י ֵמֲעבֹור ֵמי ֹנַח ְעּתִ ּבַ ר ִנׁשְ ָיא. ֹזאת ִלי ֲאׁשֶ ִתיב , ַהאי ְקָרא ַקׁשְ ּבול )בראשיתז(ּכְ ּ וֵמי ַהּמַ ּ
ּבול)בראשית ט(ּוְכִתיב . ָּהיו ַעל ָהָאֶרץ י ַהּמַ ר עֹוד ִמּמֵ ׂשָ ל ּבָ ֵרת ּכָ ּבול . ּ ְולא ִיּכָ ֵּמי ַהּמַ

ִתיב י ֵמי ֹנַח ֹזאת ִלי, ַחְוָלא ֵמי ֹנ, ּכְ ִתיב ּכִ ֵעי ֵליה, ֹזאת ִלי. ְוָהָכא ּכְ   .ֵּהם ִלי ִמּבָ
אָנא ָעְלָמא, ֶּאָלא ָהִכי ּתָ ִאין ְסִגיאו ּבְ ד ַזּכָ ח , ּּכַ ּבַ ּתְ ִריך הוא ַחֵדי וִמׁשְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ְּ

הו ָעְלָמא. ּּבְ ָאה ּבְ אֵרי ַזּכָ ד ׁשָ יה, ְּדָתֵניָנן ּכַ ַכח ּבֵ ּתְ ָלָמא , ְּוִאׁשְ ְבָיכֹול ַאִטיל ׁשְ ּּכִ
ָעְלָמא ִגיֵניה, ּבְ ְרָכא ּבְ ל ַמֲעָלה, ְּוָכל ָעְלָמא ִמְתּבָ ָפַמְלָיא ׁשֶ ָלָמא ּבְ . ְמָנא ָלן. ְּוַאִטיל ׁשְ
יב ה ִלי)ישעיה כז(, ִּדְכּתִ לֹום ַיֲעׂשֶ לֹום ִלי ׁשָ ה ׁשָ ָמֻעִזי ַיֲעׂשֶ ּ אֹו ַיֲחֵזק ּבְ ָלִמין . ּ ֵרין ׁשְ ּתְ
לֹום ִלי. ָהָכאֲאַמאי  ה ׁשָ א, ֶּאָלא ַיֲעׂשֶ ֵרי ְדַכר ְונוְקּבָ ְּדַאׁשְ ּ ה ִלי. ּ לֹום ַיֲעׂשֶ , ּׁשָ

ְרָכאן ֲאָבָהן   .ְּדִמְתּבָ
יַנְייהו א ּבֵ י יֹוֵסי, ַּמאי ִאיּכָ ְרָכאן ֲאָבָהן, ָאַמר ִרּבִ ד ִמְתּבָ ה ִלי, ּכַ לֹום ַיֲעׂשֶ , ּׁשָ
ֹכָלא ָלָמא ּבְ ְּדַאְקִדים ׁשְ ּ לֹום ַקִדיםּוְבִגי. ּ ך ׁשָ לֹום ִלי. ְן ּכַ ה ׁשָ ַמאי ַטֲעָמא ָלא , ַיֲעׂשֶ

לֹום ָהָכא ַקְדִמיָתא. ַּאְקִדים ׁשָ א ּבְ נוְקּבָ ְרָיא ּבְ ִגין ְדִיְתַעֵבר ִחְוָיא ְדׁשַ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ ְוֵייֵתי , ּ
ַאְתֵריה ֵרי ּבְ ְּדכוָרא ְלִמׁשְ ּ ה ַאְקִדים, ּ ך ַיֲעׂשֶ ּוְבִגין ּכַ ב ושם ''א ע''ויקרא פ(. לֹוםּוְלָבַתר ׁשָ, ְּ

  )מתחילזה המאמר
ָעְלָמא אֵרי ּבְ ָאה ׁשָ ִזְמָנא ְדַזּכָ אָנא ּבְ ָעְלָמא, ִּדיִנין ָלא ִמְתָעִרין, ּּתָ ְלִטין ּבְ , ְוָלא ׁשַ

ָעְלָמא ָאה הוא אֹות ּבְ ר ָנׁש ַזּכָ ום ְדַההוא ּבַ ִּמּשׁ ּ ּ יָקֵריה, ּ ֵעי ּבִ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ְּ ,
ִגיֵניהְוָע ְּלָמא ִמְתַקֵיים ּבְ ּ.  

י יֹוֵסי ְנָיא ָאַמר ִרּבִ ִריך , ּתַ א ּבְ ָכחו ַחָייִבין ָקֵמי קוְדׁשָ ּתְ ִזְמָנא ִדְבִני ָעְלָמא ִאׁשְ ְּבְ ּ ּ ּּ
ָעְלָמא, ּהוא ַכח ּבְ ּתְ ָאה ְדִאׁשְ ַּההוא ַזּכָ ֲהֵדיה)בעי(, ּ ֵעי ּבַ ּתָ ִריך הוא ִאׁשְ א ּבְ ּ קוְדׁשָ ּ ִגין , ְּ ּבְ
ֲהַדְייהו, ֵעי ַרֲחִמין ַעל ָעְלָמאְּדִיְב ְּוִיְתַפֵייס ּבַ ִריך הוא. ּ א ּבְ ֶּמה ָעֵבד קוְדׁשָ ֵעי , ְּ ּתָ ִאׁשְ

ֲהֵדיה ַעל ִאיּנון ַחָייֵבי ָעְלָמא ּּבַ ּ ְלחֹודֹוי. ּ ָּאַמר ֵליה ְלאֹוָטָבא ֵליה ּבִ יָצָאה ְלֻכְלהו, ּ ּוְלׁשֵ ּּ .
ָא ר ָנׁש ַזּכָ ַּמה ָאְרֵחיה ְדַההוא ּבַ ּ ִביק ִדיֵדיה. הּ ּׁשָ ִדיל ְדִיְתְפָייס , ּ ְּוָנִסיב ִלְדּכוֵלי ָעְלָמא ּבְ ּ ּ

ֲהַדְייהו ִריך הוא ּבַ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ְּ.  
ה. ְמָנא ָלן ִריך הוא. ִמּמֹׁשֶ א ּבְ ְּדָאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ּ ָרֵאל, ְּ ּ ָעׂשו ָלֶהם )שמות לב(, ָּחבו ִיׂשְ

ֲחוו לֹו ְוגֹו ּתַ ָכה ְוִיׁשְ ּּתו ָאַמר ֵליה' ֵּעֶגל ַמּסֵ ִמיֵדם ְוגֹו, ּ י ְוַאׁשְ ּנִ ֲעָתא ', ֶהֶרף ִמּמֶ ַהאי ׁשַ ּבְ
ָרֵאל ֵמָעְלָמא צון ִיׂשְ ּתֵ ִגין ְיָקָרא ִדיִדי ִיׁשְ ה ִאי ּבְ ָּאַמר ֹמׁשֶ ְּוָלא ֵייְמרון , ַטב ִלי מֹוָתא, ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]54דף [ -ּ

ִביְקָנא ַהאי ְדכוֵלי ָעְלָמא ְּדׁשָ ּ ִגין ְיָקָרא ִדיִלי, ּ ה ֶאת ְפֵני ְיָיִּמַיד ַו. ּּבְ . ֱאֹלָהיו' ְּיַחל ֹמׁשֶ
ָרֵאל ִגיֵניהֹון ְדִיׂשְ ה ַאְתֵרי ּבְ ַכּמָ יָתה ּבְ ְרֵמיה ַלּמִ יט ּגַ ְּואֹוׁשִ א , ּ ה ִאם ִתּשָׂ יב ְוַעּתָ ִּדְכּתִ

ְפְרך ְוגֹו ַָחָטאָתם ְוִאם ַאִין ְמֵחִני ָנא ִמּסִ ן, ְוָתאָנא. 'ּ ּמָ ה ִמּתַ ַּעד ְדָמַחל , ָלא ָזז ֹמׁשֶ
ָרֵאלּקו ִריך הוא ְלִיׂשְ א ּבְ ְּדׁשָ ֶחם ְיָי, ְ יב ויּנָ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ ּ ר ' ּ ר ִדּבֶ ַּעל ָהָרָעה ֲאׁשֶ

ְדָבֶרך' ּ ַויֹאֶמר ה)במדבר יד(ּוְכִתיב . ַלֲעׂשֹות ְלַעּמֹו י ּכִ   .ָָסַלְחּתִ

  א''ו ע'' טדף
ִתיב ֹנַח ּכְ ְּוִאלו ּבְ א ּ ַויֹאֶמר ֱאֹלִהים ְלֹנַח ֵק)בראשית ו(, ּ ר ּבָ ׂשָ ל ּבָ ְלָפַני ) א''ו ע''דף ט(ץ ּכָ

ך ְוגֹו. ְוִלי ַמה ַאּתְ ָעִביד, ָּאַמר ֵליה ֹנַח. 'ְוגֹו ִריִתי ִאּתָ ְָאַמר ֵליה ַוֲהִקימֹוִתי ֶאת ּבְ ּ '
יַבת ֲעֵצי ֹגֶפר ה ְלך ּתֵ ָעא ַרֲחֵמי ַעל ָעְלָמא. ֲָעׂשֵ ּוְנִחיתו ַמָיא, ְוָלא ּבָ ּ ֵני , ּ ְּואֹוִבידו ּבְ

ִתיב, ָמאָעְל ך ֵמי ֹנַח ּכְ ְוְבִגין ּכַ ְלָיין, ֵּמי ֹנַח וַדאי. ּ ְּדֵביה ֲהוֹו ּתַ ָעא ַרֲחֵמי ַעל , ּ ְּדָלא ּבָ
  .ָעְלָמא

י יֹוֵסי אן ָאַמר ִרּבִ יב, ִמּכָ ָמה : ּוָיֶחל. ּ ַוָיֶחל ֹנַח ִאיׁש ָהֲאָדָמה)בראשיתט(, ַּמאי ִדְכּתִ ּכְ
ִּדְבִגיֵניה , ִאיׁש ָהֲאָדָמה. ְּדִאְתָעִביד חֹול, ָברֹוּ ֹלא ָיֵחל ְד)במדבר ל(, ְדַאּתְ ָאֵמר ּ

ֵני ָעְלָמא ִציאו ּבְ ּתְ ָעא ַרֲחֵמי ָעַלְייהו, ִּאׁשְ ְּדָלא ּבָ  )ב''ח ע''בראשית נ(ָּדָבר ַאֵחר ִאיׁש . ּ
ִציאו ַקְדָמֵאי, ָהֲאָדָמה ּתְ ִּדְבִגיֵניה ִאְתְקָייַמת ְלָבַתר ְדִאׁשְ ּ ּ יב ֹלא אֹו, ּּ ִּסיף ְלַקֵלל ִּדְכּתִ

ֲעבור ָהָאָדם ְוגֹו   .'ּעֹוד ֶאת ָהֲאָדָמה ּבַ
אָנא ֵמי ֹנַח ִאְקרון ֵמיה, ּּתָ ִרים ְדִאְקרון ַעל ׁשְ ְּדהוא ּגָ ּ ּ ּ י יֹוֵסי. ּ ֹזאת ִלי , ָאַמר ִרּבִ

ִריך הוא. ַמאי ָקא ַמְייֵרי א ּבְ ֶּאָלא ָאַמר קוְדׁשָ ְּ ְרמו ִלי, ּ ֵלי ֹזאת , ֵּמי ֹנַח ּגָ ְּדַאּגְ
ָעְלָמא ִריִתי אֹוָתם. ּבְ יב ַוֲאִני ֹזאת ּבְ ִרית ְוגֹו. ִּדְכּתִ י . 'ֹזאת אֹות ַהּבְ י ָנַתּתִ ּתִ ֶאת ַקׁשְ

ָעָנן ֹזאת. ּבֶ ִמי ִדְרִמיָזא ּבְ ח ֶאָלא ִליָקָרא ִדׁשְ ּגַ לֹוַמר ֵלית ַמאן ְדַאׁשְ ּּכְ ּ ִרים ֵליה. ּּ ּוַמאן ּגָ ּ ,
  .ֵמי ֹנַח

אן ִסיָמָנא ַלֲחִסיָדא ַז ָאהִמּכָ יֹומֹוי, ּכָ ת ּבְ ְלָייא ַהאי ֶקׁשֶ ְְוָלא ִאְצְטִריך , ְּדָלא ִאְתּגַ

יֹומֹוי ְלַהאי  ּוַמאן ִאיהו.  אֹות)זאת(ָעְלָמא ּבְ ַּההוא ְדָבֵעי ַרֲחֵמי ַעל ָעְלָמא. ּ ְּוִאְתַחֵזי , ּ
ָנא ֲעלֹוי ן יֹוָחאי. ְלַאּגָ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ גֹון ִרּבִ ְְדָלא ִאְצְטִריך ָעְל, ּכְ יֹומֹוי ְלַהאי אֹותּ , ָמא ּבְ

ָעְלָמא ֲהָוה ְּדָהא הוא אֹות ִסיָמָנא ּבְ ּ.  
ַזר ַעל ָעְלָמא ְלֵעיָלא ֵזָרה ְדִאְתּגְ ְּדָלא ֲהָוה ּגְ ּ ְּדָלא ְמַבֵטל ָלה, ּ ּ יב. ּ ְּוַהְיינו ִדְכּתִ ּ ,

ָאָדם)שמואל בכג( ל ּבָ ָאָדם,  מֹוׁשֵ ל ּבָ ִריך הוא מֹוׁשֵ א ּבְ ּקוְדׁשָ ִריך ּוִמי מֹו. ְּ א ּבְ קוְדׁשָ ל ּבְ ְׁשֵ ּ
ְבָיכֹול ִזיר. ַּצִדיק. ּהוא ּכִ ִריך הוא ּגָ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ְּוִאיהו ְמַבֵטל, ְּ ּ.  

ן יֹוָחאי ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ גֹון ַרּבִ ָבא ְדַתְרָעא , ּכְ ְּדיֹוָמא ַחד ֲהָוה ָיִתיב ַאּבָ  )א דמערתא''נ(ּ
א ְדָנִה, ָזַקף ֵעינֹוי, ְּדלוד ְמׁשָ ים ְנהֹוָרא ג, ירָּחָזא ׁשִ ך , ִזְמִנין' ְוַאְסּתִ ְַאְדָהִכי ִאְתֲחׁשָ ּ

א אוָכָמא ִוירֹוָקא, ְנהֹוָרא ְמׁשָ ׁשִ יה ּבְ ְּוִאְתַחֵזי ּבֵ ּ ֵריה. ּ י ֶאְלָעָזר ּבְ ָּאַמר ֵליה ְלִרּבִ א , ּ ּתָ
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ִרי ַזר ְלֵעיָלא, ֲאַבְתָראי ּבְ ֵזָרה ִאְתּגְ ְּוֶנחֵמי ְדָהא ַוַדאי ּגְ ּ א , ּ ֵעי ְּוקוְדׁשָ ִריך הוא ּבָ ּּבְ ְ

ַזר ְלֵעיָלא, ְלאֹוָדָעא ִלי ְלָיא ַההוא ִמְלָתא ְדִאְתּגְ ָלִתין יֹוִמין ּתַ ְּדַוַדאי ּתְ ּּ ּ ּ ְוָלא ָעִביד . ּ
ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ ַּעד ְדאֹוְדֵעיה ְלַצִדיַקָייא, ְּ ּ ּ י ֹלא )עמוס ג(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ  ּכִ

ה ְיָי ִביִאיםֱּאלִהים ָדָב' ַיֲעׂשֶ ָלה סֹודֹו ֶאל ֲעָבָדיו ַהּנְ י ִאם ּגָ   .ר ּכִ
ֶרם ַההוא ּכֶ ַּעד ַדֲהוֹו ַאְזֵלי ָעאלו ּבְ ּ ָּחמו ַחד ִחוָיא ְדֲהָוה ָאֵתי. ּ ּופוֵמיה ְפִתיָחא , ּ ּ ּ א ''נ(ּ

ַעְפָרא, )והוה לחיש בלישניה ַאְרָעא ּבְ ְמעֹון. ּוְמַלֲהָטא ּבְ י ׁשִ ִניק ַרּבִ ּתְ דֹוי ְוַקְטָפר ְי, ִאׁשְ
יה ְדִחְוָיא ֵריׁשֵ ּּבְ ִכיך ִחוָיא, ּ ָּמִאיך פוֵמיה, ְׁשָ ּ ּ ִניה ַמְרִחיׁש. ְ ָּאַמר ֵליה ִחְוָיא . ְּוָחָמא ִליׁשָ

ִּזיל ְוֵאיָמא ְלַההוא ִחְוָיא ִעָלָאה, ִחוָיא ִכיַח, ּ ָעְלָמא ׁשְ ן יֹוָחאי ּבְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ . ְּדָהא ַרּבִ
יה ְלַחד נו ַּעְייֵליה ְלֵריׁשֵ ּ א ְדַעְפָראּ ָאה ִאְתֲחָזר , ָאַמר ּגֹוֵזר ֲאָנא. ְּקּבָ ם ְדַתּתָ ׁשֵ ּּכְ

א ְדַעְפָרא ְּלנוְקּבָ א, ּ א ִדְתהֹוָמא ַרּבָ ן ִעָלָאה ִיְתַחֵזר ְלנוְקּבָ ּּכֵ ּ ּ.  
ְצלֹוָתא ְמעֹון ּבִ י ׁשִ ְמעו ַחד ָקָלא, ָרִחיׁש ַרּבִ ַּעד ַדֲהוֹו ְמַצֵלי ׁשָ ּפוְטְקָרא ְדִקיְטָפא , ּּ ּ ּ

ּלו ְלַאְתַרְייכוּעו ָעְלָמא, ּ ָראן ּבְ ַּקְטִפיָרא ְדבוְרָייֵני ָלא ׁשָ ן יֹוָחאי , ְּדָהא, ּ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַרּבִ
ִטיל לֹון ְמעֹון. ּבָ י ׁשִ ָאה ַאְנּתְ ַרּבִ ֵני ָעְלָמא, ַזּכָ ל ּבְ יָקָרך ַעל ּכָ ֵעי ּבִ ְְדָמאָרך ּבָ ְ ה . ּ ֹמׁשֶ ּבְ

ִתיב  ה ְו)שמות לכ(ּכְ ַמע ְדָאִחיד ֵליה ַפְרּגֹוָדא', גֹו ַוְיַחל ֹמׁשֶ ְּדַמׁשְ ּ ּ ְמעֹון , ּ י ׁשִ ְוַאְנּתְ ַרּבִ
ִריך הוא ְמַקֵיים, ּגֹוֵזר א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ   .ְּוַאְנּתְ ְמַבֵטל, ּהוא ּגֹוֵזר. ְּ

א ְמׁשָ ְּוִאְתֲעָבר ַההוא אוָכָמא, ַּאְדָהִכי ָחָמא ְדָנִהיר ׁשִ ְמעֹון, ּ י ׁשִ  ּוַדאי ָהא, ָאַמר ַרּבִ
ם ּסָ י ַצִדיק ְיָי)תהלים יא(, ָּעאל ְלֵביֵתיה ְוָדַרׁש, ָעְלָמא ִאְתּבְ  )א''ג ע''בראשית כ(ְצָדקֹות ' ּ ּכִ

ר ֶיחזו ָפִנימֹו י ַצִדיק ְיָי. ָּאֵהב ָיׁשָ ר ֶיחזו , ְצָדקֹות ָאֵהב' ַּמאי ַטְעָמא ּכִ ום ְדָיׁשָ ִּמּשׁ ּ ּ
ָּפִנים ִעָלִאין ִד. ַמאי ָפִנימֹו. ָפֵנימֹו ּ יה, ְבֵני ָעְלָמאּ ֵעי ַרֲחֵמי ִמּנֵ עון ְלִמּבָ ּּבָ ל ַמה , ּ ַעל ּכָ

  .ְּדִאְצְטִריָכן
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 ] בשנה216יום [סדר הלימוד ליום ט אייר 
ֵריה י ֶאְלָעָזר ּבְ ָּאַמר ֵליה ִרּבִ ֵעי ֵליה, ּ ר ֶיחֶזה ָפֵנימֹו ִמּבָ ִרים , ִּאי ָהִכי ָיׁשָ אֹו ְיׁשָ

ר ֶיחזו, ֶּיחזו ַּמר ֵליה ָרָזא ִעָלָאהָא. ַּמאי ָיׁשָ ְּדִאיּנון , ּ יָקא )ב''קל(ּ  ְיֵמי ֳקָדם ְדַעּתִ
א ִּדְזֵעיר ַאְנִפין, ִויֵמי עֹוָלם. ְּסִתיָמא ְדָכל ְסִתיִמין, ַּקִדיׁשָ ְּדִאיּנון ִאְקרון ָפִנימֹו, ּ ּ ּ ,

ר ַמה ְדִאְצְטִריך ְלֵמחֵמי)דאינון( ֹאַרח ֵמיׁשָ ְ ָחָמאן ּבְ ּ.  

  ב''ו ע'' טדף
ָעְלָמאְּדָת ח ּבְ ּגַ ִריך הוא ַאׁשְ א ּבְ ֲעָתא ְדקוְדׁשָ ׁשַ ּאָנא ּבְ ּ ָרן עֹוָבֵדיהֹון , ְּ ׁשְ ְּוָחָמא ְדִמְתּכַ

א א ְלַתּתָ ְזֵעיר ַאְנִפין, ִּדְבִני ָנׁשָ א ּבִ יָקא ַקִדיׁשָ ְלָייא ַעּתִ ִּאְתּגַ ּ ל ִאיּנון , ּ ָלן ּכָ ּכְ ּוִמְסּתַ ּ
ַאְנִפין ְסִתיִמין ַּאְנִפין ּבְ ְלהוּוִמְת, ּ ְרָכן ּכֻ ּּבָ ְרָכן. ּ ִלין . ַמאי ַטְעָמא ִמְתּבָ ּכְ ום ְדִמְסּתַ ִּמּשׁ ּ

ר ֹאַרח ֵמיׁשָ ִאֵלין ּבְ ִּאֵלין ּבְ ָמאָלא, ּ ְּדָלא ָסטו ִליִמיָנא וִלׂשְ ו ''דף ט(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ

ר ֶיחזו ָפֵנימֹו) ב''ע ְלהו. ָּיׁשָ ְרָכן ּכֻ ּוִמְתּבָ ְקָיין ָדא ְלָד, ּּ ּוְמׁשַ ְלהו , אּ ְרָכן ּכֻ ַּעד ְדִאְתּבָ ּּ
ַחד. ָּעְלַמָיא ְלהו ָעְלִמין ּכְ ְכֵחי ּכֻ ּתַ ּוִמׁשְ מֹו ֶאָחד'  ְיָי)זכריה יד(ּוְכֵדין ִאְתְקֵרי , ּּ   .ֶּאָחד וׁשְ

א, ּוַכד חֹוֵבי ָעְלָמא ְסִגיאו יָקא ַקִדיׁשָ ים ַעּתִ ַאְנִפין, ַּאְסּתִ ִחין ַאְנִפין ּבְ ּגִ ְּוָלא ַמׁשְ ּ ,
ָעְלָמאּוְכ ים, ְּוכֹוְרָסָוון ְרִמיו, ֵּדין ִדיִנין ִמְתָעֵרי ּבְ יק יֹוִמין ַאְסּתִ ְלָייא, ְוַעּתִ . ְּוָלא ִאְתּגַ

יב ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ יק יֹוִמין ְיִתיב)דניאל ז(, ּ ּ ָחֵזה ֲהִוית ַעד ִדי כֹוְרָסָוון ְרִמיו ְוַעּתִ ַּעד ִדי . ּ
ְּדִאיּנון ּכִ, ּכֹוְרָסָוון ְרִמיו ְקָיין ְלֻכְלהו ָאֳחָרִנין, ְּתִרין ִעָלִאיןּ ִּדְמׁשַ ִקיוַמְייהו, ּּ ְּלאוקוֵמי ּבְ ּ ּ ּּ .
ּוַמאן ִאיּנון יק יֹוִמין ְיִתיב. ֲאָבָהן. ּ ְלָייא, ְוַעּתִ ּוְכֵדין ְמַהְפִכין ַחָייֵבי ָעְלָמא . ְּוָלא ִאְתּגַ ּ ּ

  .ַרֲחֵמי ְלִדיָנא
אָנא א. ּתָ ְטָרא ְדִאיּמָ ְרִדיִנין ִנימוִסין ְקִליִפיןָנְפִק, ִּמּסִ ּין ּגַ קוְלפֹוי , ּ ְּוַאֲחִדין ּבְ
ִּדְגבוָרה ְלִטין ַעל ַרֲחֵמי, ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ׁשַ ' ַעל ְיָי',  ַהּנֹוָעִדים ַעל ְיָי)במדבר טז(ּכְ

ׁש ָכחו ָעְלִמין ֲחֵסִרין. ַמּמָ ּתְ ּוְכֵדין ִאׁשְ ֵלִמין)א קטירין''ס(, ּ ּוְקָטטו, ּ ְדָלא ׁשְ ָתא ִאְתָער ּ
ֻכְלהו ּּבְ ּ.  

א ִרין עֹוָבֵדיהֹון ְלַתּתָ ִני ָעְלָמא ַמְכׁשְ ָמן ִדיִנין, וַכד ּבְ ּסְ ּוִמְתָעֵרי , ּוִמְתַעְבָרן, ִּמְתּבַ
ָיא ַער ִמן ִדיָנא ַקׁשְ א ְדִאּתְ יׁשָ ְלָטן ַעל ַההוא ּבִ ַּרֲחֵמי ְוׁשַ ּ ֶחְדָוה , ְוַכד ִמְתֲעָרן ַרֲחֵמי. ּ

ִחיןְּוִניחוִמין ִמׁשְ ּכְ א, ּתַ יׁשָ ִליִטין ַעל ַההוא ּבִ ום ְדׁשָ ִּמּשׁ ּ  )שמות לב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ
ֶחם ְיָי ום . ַעל ָהָרָעה' ּוִיּנָ ֶחם ִמּשׁ ַּוִיּנָ ָיא)דשלטא על הרעה(ּ ְפָיא ִדיָנא ַקׁשְ ּ ְדִאְתּכַ ְלִטין , ּ ְוׁשַ

  .ַרֲחֵמי
אָנא ָמן ִדיִנין, ּתָ ּסְ ֲעָתא ְדִמְתּבַ ׁשַ ּּבְ ְלִטין ַרֲחֵמי,ּ ִקיוֵמיה,  ְוׁשַ ב ּבְ ְתָרא ְוִכְתָרא ּתָ ל ּכִ ּּכָ ּ ּ ,

ֲחָדא ְלהו ּכַ ְרָכאן ּכֻ ּוִמְתּבָ ל ַחד ְוַחד ְלַאְתֵריה. ּּ ְייִבין ּכָ ֲחָדא, ְּוַכד ּתַ ְלהו ּכַ ְרָכאן ּכֻ ּוִמְתּבָ ּּ ,
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ִליִפין ְוַתְייִבין ְלִסְטָרָהא ַקְלִדיֵטי ּגְ א ּבְ ָמא ִאיּמָ ּסְ ֵליָמה, ּוִמְתּבַ ׁשוָבה ׁשְ ֵדין ִאְקֵרי ּתְ , ּּכְ
ָפר ָעְלָמא ֵליָמָתא ָיְתָבא, ְּוִאְתּכַ ֶחְדָווָתא ׁשְ א ּבְ יב, ְּדָהא ִאיּמָ  ֵאם )תהלים קיג(, ִּדְכּתִ

ֵמָחה ִנים ׂשְ פוִרים, ַהּבָ ּוְכֵדין ִאְתְקֵרי יֹום ַהּכִ יה , ּּ יב ּבֵ ִּדְכּתִ ל )ויקרא טז(ּ  ְלַטֵהר ֶאְתֶכם ִמּכָ
ּוִמְתַפְתִחין נ. אֵתיֶכםַּחטֹ ִליִפין' ּ ְרִעין ְדִסְטִרין ּגְ   .ּּתַ

אָנא ם, ּתָ י ֶיחָטא ְוָאׁשֵ ִתיב ְוָהָיה ּכִ י ֶיחָטא, ּכְ ם, ַּמהו ּכִ ֶּאָלא ָהִכי . ּוְלַבּסֹוף ְוָאׁשֵ
אָנא י ֶיחָטא ֵמִאיּנון חֹוִבין ְדִאְקרון ֵחְטא, ּתָ ּּכִ ּ ל ֲחָטאֹות ָהָאָד, ּ יב ִמּכָ ם. םִּדְכּתִ : ְוָאׁשֵ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר  ב ַלְיָי)במדבר ה(ּכְ ם ַהּמוׁשָ ם. 'ּ ָהָאׁשָ ן: ְוָאׁשֵ ן , ִויַתּקֵ לֹוַמר ִאם ְיַתּקֵ ּכְ
ָזל, עֹוָבדֹוי ר ּגָ ֵזָלה ֲאׁשֶ יב ֶאת ַהּגְ יב. ְוֵהׁשִ יב ְוֵהׁשִ ַמע ִדְכּתִ ׁשְ י יֹוֵסי ִמּמַ יב , ָּאַמר ִרּבִ וָיׁשִ

ִתיב ֶאָלא ְוֵהׁשִ יב ַדְייָקא, יבָּלא ּכְ   .ְּוֵהׁשִ
ְנָיא א, ּתַ ּתָ קוִפין ְדׁשַ ע ּתְ ַאְרּבַ ּּבְ ְלָיא ַעד , ְוִדיִנין ִמְתָעִרין, ָּקָלא ִאְתְפָסק, ּ ּוְתׁשוָבה ּתַ ּ
ַקן ַּסְלִקין , ּ ְדָעְלָמא)א זימנין''ס(ַזווָיין ' ְוד, ָקָלא ָנִפיק, ְּוַכד ִדיִנין ִמְתָעִרין. ְּדִאְתּתְ

ין ַער, רֹוָזא ָקֵריּכָ. ְוַנְחּתִ ח ְוִיּתְ ּגַ ין. ְּוֵלית ַמאן ְדִיׁשְ ִריך הוא ַזּמִ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ִּאם ְיתובון , ְּ ּ
ב, ּ ִאְתְפָסק)א קלא''כלא ס(, ְוִאי ָלאו, ְּיתוב ְּוִדיַנָיא ִאְתָעִבידו וְכֵדין ִאְתְקֵרי ַוִיְתַעּצֵ ּ ּ ,

ָראי י ּבָ ָבּתֵ ב ּבְ   .ּוִיְתַעּצֵ
י ְיהו ֵניָנן, ָדהָּאַמר ִרּבִ א, ּתָ י ַמְקְדׁשָ ִּמן יֹוָמא ְדִאְתָחַרב ּבִ ַכח , ּ ּתְ ֵּלית יֹוָמא ְדָלא ִאׁשְ

א יׁשָ יה ִרְתָחא ּבִ ום ְדָתֵניָנן. ַמאי ַטְעָמא. ּּבֵ ִּמּשׁ י ֵייָסא, ּ י יוָדִאי ָאַמר ִרּבִ , ָּאַמר ִרּבִ
ַל ְירוׁשָ ֵנס ּבִ לא ִיּכָ רוך הוא ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ע ַהּקָ ּבַ ִּנׁשְ ּ ּם ִדְלֵעיָלאְּ ָרֵאל , ּ ְנסו ִיׂשְ ִיּכָ ַּעד ׁשֶ ּ

א ַל ם ִדְלַתּתָ ְירוׁשָ ּּבִ ך. ּ ְוְבִגין ּכַ ָעְלָמא, ּ ַכַחת ּבְ ּתְ   .ִרְתָחא ִאׁשְ
י יֹוֵסי ַגֵלה)ויקרא יח(, ָאַמר ִרּבִ ך ֹלא ּתְ ִתיב ֶעְרַות ָאִביך ְוֶעְרַות ִאּמְ ּ ּכְ ָ ך , ּוְכִתיב. ָ ִָאּמְ

ך ִהיא ַוַדאי. ָּתהִּהיא לא ְתַגֶלה ֶעְרָו ְּוָתֵניָנן ִאּמְ ָלה ֶעְרָייָתה. ָ ָּהא ִאם ּגִ ֵעי , ּ ְלַמאן ּבָ
ָנא, ְּלָאָתָבא ָלה ַּמאי ְדַגֵלי. ּוַדאי ְלַתּקְ ּ.  

ר ָנׁש ּבַ א ּבְ יׁשָ ד ַסְגָיא ִיְצָרא ּבִ ִאיּנון ֶעְרָיין, ְּדַתְנָיא ּכַ י ֶאָלא ּבְ ָּלא ַסּגִ ְּוֻכְלהו חֹוֵבי , ּ ּ
ּוְכִתיב ֹלא ְתַגֶלה. ַּההוא ֶעְרָיאֲאִחיָדן ּבְ ן. ּ ּקַ ד ִאְתּתָ ן ָלֳקֵבל ַההוא ְדַגֵלי, ּכַ ּקַ ִּאְתּתָ ּ ּ ,

ׁשוָבה   .ּוָדא ִאְקֵרי ּתְ
י ִיְצָחק ל חֹוֵבי ָעְלָמא ֲאִחיָדן , ָאַמר ִרּבִ ָדא)א דא''ס(ּכָ ְלָיא ,  ּבְ א ִאְתּגַ ַּעד ְדִאיּמָ

ִגיֵניהֹון ְל. ּבְ ְלָיין , ָיאְוַכד ִאיִהי ִאְתּגַ ִנין ִאְתּגַ ל ִאיּנון ּבְ ּּכָ  ֹלא )דברים כב(ּוְכִתיב . )בגינה(ּ
ִנים ח ָהֵאם ַעל ַהּבָ א. ִתּקַ ן ָעְלָמא ְלַתּתָ ּקַ ן ּכָֹלא, ְוַכד ִאְתּתָ ּקַ ּקוָנא , ִּאְתּתָ ַּעד ְדַסְלָקא ּתִ ּּ

א א ַקִדיׁשָ ְקָנא, ְּלִאיּמָ ה ְדִאְתּגַ, ּוִמְתּתַ ָיא ִמּמָ ּסְ ִתיב. ְלָיאְּוִאְתּכַ ך ּכְ ְוְבִגין ּכַ  )תהלים לב(, ּ
סוי ַחָטָאה ע ּכְ ֵרי ְנׂשוי ֶפׁשַ ַּאׁשְ ׁשוָבה, ּּ ּוְכֵדין ִאְקֵרי ּתְ ׁשוָבה ַוַדאי, ּ ּּתְ ּוְכֵדין יֹום . ּ

פוִרים ִאְתְקֵרי ַּהּכִ יב, ּ ָמה ִדְכּתִ ְטָהרו' ּ ִמּכֹל ַחטֹאֵתיֶכם ִלְפֵני ְיָי)ויקרא טז(, ּּכְ   .ּּתִ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]58דף [ -ּ

  א''ז ע'' טדף
י  ׁשוָבה) א''ז ע''דף ט(ָאַמר ִרּבִ ְּיהוָדה ֵאיָמַתי ִאְתְקֵרי ּתְ ְסָיא ְוַקְייָמא . ּ א ִמְתּכַ ד ִאיּמָ ּּכַ

ִנין ֶחְדָוה ַעל ּבְ יב, ּבְ ֵמָחה)תהלים קיג(, ִּדְכּתִ ִנים ׂשְ ִקיוָמא וַמאן ְדֲהָוה .  ֵאם ַהּבָ ְּוָתָבאת ּבְ ּ ּ ּ
ב ְלַאְתֵריה, ָסִגיר ִבין ַחד ְלַחדְּוֻכְל. ּּתָ ל ַחד ְוַחד, ּהו ּתָ ְרָכאן ּכָ ּוְכֵדין ִאְתְקֵרי , ּוִמְתּבָ

ׁשוָבה  ׁשוָבה ְסָתם ְלַאְכְלָלא ּכָֹלא, )שלימתא(ּּתְ ּּתְ ּ.  
י ִיְצָחק ר ָעְלָמא, ָאַמר ִרּבִ ׁשַ ד ִמְתּכְ ֲחָדא, ּכַ ר ּכַ ׁשַ ּּכוֵליה ִמְתּכְ ִתיב . ּ י )תהלים קח(ּכְ  ּכִ

ַמ דֹול ֵמַעל ׁשָ ִָים ַחְסֶדךּגָ ַמִים. ּ ַמִים, ֵמַעל ׁשָ ְּדַסְלָקא ְלֵעיָלא ֵמֲאַתר ְדִאְקֵרי ׁשָ ּּ ּוַמאי . ּ
א. ִּאיהו ׁשוָבה. ָּדא ִאיִהי ִאיּמָ ְּוַהְיינו ְדִאְקֵרי ּתְ ּ ּ.  

י ְיהוָדה ָאַמר ַמִים, ִּרּבִ יב ֵמַעל ׁשָ ַּדְייָקא ִדְכּתִ ַמִים. ּ ִתיב ַעל ׁשָ ַמע , ִאְלָמֵלא ּכְ ַמׁשְ
ַמִיםַהה ּוא ֲאַתר ְדַקְייָמא ַעל ׁשָ ּ יר, ּ ַמִים. ְוָלא ַיּתִ יָון ְדָאַמר ֵמַעל ׁשָ ַמע ַההוא , ּּכֵ ַּמׁשְ

ַמִים ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא ֲּאַתר ְדַקְייָמא ַעל ַהּשָׁ ּ ּ   .)והיינו דאקרי תשובה, א ומאי איהי אימא''ס(. ּ
ָרן עֹוָבִדין , ְּדָתאָנא ׁשְ ַההוא ִזְמָנא ְדִמְתּכַ ּּבְ אּ ֶחְדָווָתא, ְלַתּתָ א ּבְ ְלָיא , ְוִאיּמָ ִּאְתּגַ

א יָקא ַקִדיׁשָ ֶחְדָווָתא, ְּוָתב ְנהֹוָרא ִלְזֵעיר ַאְנִפין, ַּעּתִ ּוְכֵדין ּכָֹלא ּבְ ִלימו, ּ ׁשְ ּּכָֹלא ּבִ ּ ,
אן ִבְרּכָ ָכחו ּבְ ּתְ ּּכָֹלא ִאׁשְ ֶחְדָווָתא, ְוַרֲחִמין ִזְמִנין, ּ ְלהו ּבְ ְּוָעְלִמין ּכֻ , ּא הוא ִדְכִתיבֲהָד, ּ

ּ ָיׁשוב ְיַרֲחֵמנו ִיְכּבֹוש ֲעֹונֹוֵתינו)מיכה ז( ּ ְלָייא . ַּמאן ָיׁשוב. ּ א ְלִאְתּגַ יָקא ַקִדיׁשָ ָּיׁשוב ַעּתִ ּ
ְזֵעיָרא ַקְדִמיָתא, ּבִ ְלָייא ְדֲהָוה ָסִתים ּבְ ָּיׁשוב ְלִאְתּגַ ׁשוָבה, ּ ְּוֹכָלא ִאְתְקֵרי ּתְ ּ.  

י ְיהוָדה ְכַללּכֹ, ָּאַמר ִרּבִ ֵמֲחרֹון ' ּ ְלַמַען ָיׁשוב ְיָי)דברים יג(ּוְכִתיב . ּּכָֹלא ְסָתם, ָּלא ּבִ
ַָאפֹו ְוָנַתן ְלך ַרֲחִמים י ִיְצָחק. ּ ּּכָֹלא הוא ַוַדאי, ָאַמר ִרּבִ ּ יה , ּ ְּוָהא אֹוִקיְמָנא ִמֵלי ַקּמֵ ּ

ְמעֹון י ׁשִ   .ְּדַרּבִ
ֵזָלה יב ֶאת ַהּגְ ִאילו ַחְב, וֵהׁשִ ן ׁשָ ּמָ ִתיב, ַּרָייאּּתַ ְגֵזָלה ּכְ יב ֶאת , ִּמְפֵני ַמה ּבִ ְוֵהׁשִ

יר ֵזָלה ְוָלא ַיּתִ ָאה, ֶּאָלא ָהא אֹוִקיְמָנא. ַהּגְ ַתּתָ ִוי ְדִחילו ִעָלָאה ּכְ ָּדא ׁשַ ּ ּ ּ , ְּוָדא ְדָגִניב. ּ
ָאה ָלֳקְבֵליה ּתָ ִוי ְדִחילו ּתַ ּׁשַ ּ ּ ְּוָלא ְדִחילו ִעָלָאה, ּ ּ ּ.  

ִתיב ְלֵעיָל י ֶתחָטא, אַּמה ּכְ ְדָקַאָמָרן)ב''ג ע''י(. ֶנֶפׁש ּכִ ִריך ,  ּכִ א ּבְ ְְדאֹוַרְייָתא ְוקוְדׁשָ ּ ּ
ְווִהין ָעֵליה ּהוא ּתָ ּ י ֶתחָטא ְוגֹו, ּ י ִתְמעֹול ַמַעל ְוגֹו. 'ְוַאְמֵרי ֶנֶפׁש ּכִ אֹו . 'ּוְכִתיב ֶנֶפׁש ּכִ

ַבע ְוגֹו ּשָׁ י ּתִ י ִיְצָחק. 'ֶנֶפׁש ּכִ ִתיבֶנֶפׁש, ָאַמר ִרּבִ ָמה, ְּוָלא רוַח,  ּכְ וָהָכא . ְוָלא ְנׁשָ
יב.  ְוֶנֶפׁש)א רוחא''ס(ּּגוָפא  ֵזָלה, ִּדְכּתִ יב ֶאת ַהּגְ ם ְוֵהׁשִ י ֶיחָטא ְוָאׁשֵ ַּמאן ְדָבֵעי . ְוָהָיה ּכִ

ָנא עֹוָבדֹוי יב, ְלַתּקְ ָמה ְדַאָמָרן ְוֵהׁשִ יב. ּּכְ ן עֹוָב, ַמאן ְוֵהׁשִ ַמאן ִדיַתּקֵ ֶּאָלא ּכְ ִגין , ִדיןּ ּבְ
ְּדָיִתיב ַמּבוֵעי ַמָיא ְלַאְתַרְייהו ּ ָקָאה ְנִטיָען, ּּ חֹובֹוי ְלִאְתַמְנָעא , ְלַאׁשְ ִרים ּבְ ְּדָהא הוא ּגָ ּ

ְייהו ֵזָלה ְוגֹו. ִּמּנַ יב ֶאת ַהּגְ ַמר. 'ְּוַעל ָדא ְוֵהׁשִ ָמה ְדִאּתְ   )כ''ע(. ּּכְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמ, ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]59דף [ -י ּ

י ׁשִ א ֲהָוה ָיִתיב ָקֵמיה ְדַרּבִ י ַאּבָ ִּרּבִ ֵריה, ְמעֹוןּ י ֶאְלָעָזר ּבְ י , ָּעאל ִרּבִ ָאַמר ַרּבִ
ְמעֹון ִתיב, ׁשִ ָמר ִיְפָרח ְוגֹו)תהלים צב(, ּכְ ּתָ ָמר. 'ּ ַצִדיק ּכַ ּתָ ָמר, ַּצִדיק ּכַ ּתָ ְּדָהא . ַמאי ּכַ

ב ְלַאְפְרָחא ל ִאיָלֵני ָעְלָמא ֵלית ְדִמְתַעּכֵ ָמר, ִּמּכָ מֹו ּתָ ְבִעין ׁשְ. ּכְ ַמאי . ִניןְּדָסִליק ְלׁשִ
ָמר ּתָ ב ִדְקָרא ַאְסִהיד. ַטְעָמא ּכַ ֶּאָלא ַאף ַעל ּגַ עו ְלַגָלָאה, ּ ְלהו ָלא ּבָ ַּחְבַרָייא ּכֻ ּּ ּ ּ.  

ָמר ִיְפָרח ּתָ ַמר, ֲּאָבל ַצִדיק ּכַ לוָתא ְדָבֶבל ִאּתְ ַּעל ּגָ א , ּ ִכיְנּתָ ַבת ׁשְ ְּדָהא ָלא ּתָ
ִני, ְלַאְתָרָהא ְבִעין ׁשְ סֹוף ׁשִ י ְלִפי ְמֹלאת )ירמיה כט(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ןֶּאָלא ּבְ  ּכִ

ָנה ֶאְפקֹוד ֶאְתֶכם ְבִעים ׁשָ ָמר ִיְפָרח. ְלָבֶבל ׁשִ ּתָ ְּוָדא הוא ַצִדיק ּכַ ְּדָסִליק ְדַכר , ּ ּ
ִנין ְבִעין ׁשְ א ְלׁשִ ִריך הוא: ַּצִדיק. ְּונוְקּבָ א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ  )תהלים יא(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְּ

ִדיק'  ְיָי)שמות ט(, ּוְכִתיב. ְצָדקֹות ָאֵהב' ּי ַצִדיק ְיָיּכִ ּ ִאְמרו ַצִדיק )ישעיה ג(, ּוְכִתיב. ַּהּצַ ּ
י טֹוב   .ּכִ

א ּגֶ ְלָבנֹון ִיׂשְ ֶאְרז ּבַ ִריך הוא. ַּמהו ֶאֶרז, ּּכְ א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ יב. ְּ ֲאָרִזים, ִּדְכּתִ חור ּכָ . ּּבָ
א)לימאא דיתיב על כורסיא דיעקב ש''ס( ּגֶ ְלָבנֹון ִיׂשְ ְלָבנֹון ַוַדאי, ּ ּבַ ּּבַ ְּוָדא הוא ֵעֶדן ִדְלֵעיָלא, ּ ּ ּ ,

ִתיב  ְּדָעֵליה ּכְ ָ ַעִין ֹלא ָרָאָתה ֱאלִהים זוָלְתך)ישעיה סד(ּ ַההוא ֲאַתר , ְוַהאי ֶאֶרז. ּ ּּבְ
א, ִּעָלָאה ּגֶ   .ִיׂשְ

ַהאי ֶאֶרז ְתָרָאה הוא ּכְ ָגלוָתא ּבַ ּוָדא ּבְ ב ְלַסְלָקָאהְּדִאְת, ּ א. ַּעּכָ ְעּתָ ְּדָסִליק ַעד , ּוִמּשַׁ
ִקיוֵמיה ְּדָקִאים ּבְ ּ ירוָתא ְדיֹוָמא ַאֲחִריָנא. ּהוא יֹוָמא, ּּ ְּוׁשִ ְנהֹוָרא , ּ ַּעד ְדָעִביד ֵצל ּבִ

ִעדוָנא ְדַמָיא, ְוֶאֶרז ָלא ָסִליק. ִּדיָמָמא ֶּאָלא ּבְ ּ ּ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ּ ֲאָר)במדבר כד(ּכְ ִזים  ּכָ
א. ֲעֵלי ָמִים ּגֶ ְלָבנֹון ִיׂשְ ך ֶאֶרז ּבַ ּּכַ ן ָנִפיק ַמּבוָעא ְוַנֲהָרא ְדַמָיא. ְ ּמָ ְּדִמּתַ ּ ּ ָקָאה, ּ . ְלַאׁשְ

ִריך הוא, וֶאֶרז א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ יב, ְּ ֲאָרִזים)שיר השירים ה(, ִּדְכּתִ חור ּכָ   .ּ ּבָ

  ב''ז ע'' טדף
ֵבית ְיָי תוִלים ּבְ יָחאְּלִזְמָנא ְד', ּׁשְ א ְמׁשִ ַחְצרֹות ֱאֹלֵהינו ַיְפִריחו. ַמְלּכָ ּּבְ ְתִחַיית , ּ ּּבִ

ִתים יָבה. ַהּמֵ ׂשֵ ּעֹוד ְינובון ּבְ ַכח ָעְלָמא ָחרוב, ּ ּתְ ַההוא יֹוָמא ְדִיׁשְ ּּבְ ּ ים . ּ ְּדֵשִנים ְוַרֲעַנּנִ
יב, ִּיְהיו ים וָהָאֶרץ ַהֲח)ישעיה סו(, ְּלָבַתר ִדְכּתִ ַמִים ַהֲחָדׁשִ ה ַהּשָׁ  )תהלים קד(ּוְכֵדין , ָדׁשָ

ַמח ְיָי ִתיב' ִיׂשְ יו ּכְ ַמֲעׂשָ ך . ּבְ ל ּכַ ה ) ב''ז ע''דף ט(ְְוּכָ ר ְיָי)תהלים צב(ָלּמָ י ָיׁשָ יד ּכִ ּצוִרי '  ְלַהּגִ
  .ְוֹלא ַעְוָלָתה ּבֹו

ּּתו ָפַתח ְוָאַמר ן ַמְפִריד )משלי טז(, ּ ַלח ָמדֹון ְוִנְרּגָ ְהפוכֹות ְיׁשַ ּ ִאיׁש ּתַ ּ ַּאלוףּ ִאיׁש . ּ
ַלח ָמדֹון ְהפוכֹות ְיׁשַ ּּתַ ּ ָמה ְדַאָמָרן, ּ ַּחָייַבָיא ַעְבֵדי ְפִגימו ְלֵעיָלא, ּּכְ ּ ּ ּ ן ַמְפִריד . ּ ְוִנְרּגָ

ַּאלוף ל עֹוָלם, ּ ִריך הוא, ַּמְפִריד ַאלופֹו ׁשֶ א ּבְ ְּוָדא קוְדׁשָ ְּ.  
ַלח ָמדֹון ְהפוכֹות ְיׁשַ ָּדָבר ַאֵחר ִאיׁש ּתַ ּ ַלחַּמהו . ּּ ַלח ְלִאיּנון ְנִטיָען. ְּיׁשַ ְּיׁשַ : ָמדֹון. ּ

ְטָרא ְדִדיָנא ְּדַיְנָקן ִמּסִ ן ַמְפִריד ַאלוף. ּ ְּוִנְרּגָ ָמה ְדַאָמָרן, ּ ַּחָייַבָיא ַעְבִדין ְפִגימו , ּּכְ ּּ ּ ּ
ַכח: ַמְפִריד. ְּלֵעיָלא ּתְ ְּדִיחוָדא ָלא ִאׁשְ א, ַמְפִריד, ּ ְלּכָ א ּוְל. ְלַמְטרֹוִניָתא ִמּמַ ַמְלּכָ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]60דף [ -ּ

ְטרֹוִניָתא ך ָלא ִאְקֵרי ֶאָחד. ִמּמַ ְוְבִגין ּכַ ִזווָגא , ְּדֶאָחד ָלא ִאְקֵרי, ּ ד ִאיּנון ּבְ ֶּאָלא ּכַ ּ ּ ּ
ַּווי ְלִאיּנון ַחָייַבָיא ְדַעְבִדין ִפרוָדא ְלֵעיָלא. ֲחָדא ּ ּ ּּ ּ ִאין ִאיּנון ַצִדיַקָייא. ּ ַּזּכָ ּ ְּדִאיּנון , ּ ּ

ְּמַקְייָמן ִקיוָמא ִד ִאין ִאיּנון ָמאֵריהֹון ִדְתׁשוָבה ְדַתְייִבין ּכָֹלא ְלַאְתַרְייהו, ְּלֵעיָלאּ ְּוַזּכָ ּ ּ ּ ּּ.  
ֵניָנן ׁשוָבה ַיְתֵבי, ְּוַעל ָדא ּתָ ֲּאַתר ְדַבֲעֵלי ּתְ יה, ּ מוִרים ָלא ַיְתֵבי ּבֵ ַּצִדיִקים ּגְ ּ ַמאי . ּ

ֲאַתר ִעָלָאה. ַטְעָמא ָקנו ּבַ ֶּאָלא ִאיּנון ִאְתּתָ ּּ ן, ּ ּמָ ַכח ִמּתַ ּתְ א ִמׁשְ ְנּתָ ְקיו ְדּגִ ֲאַתר ְדׁשַ ּּבַ ּ ּ .
ׁשוָבה ְּוָדא הוא ּתְ ׁשוָבה. ּ ֲעֵלי ּתְ ְּוַעל ָדא ִאְקרון ּבַ ּ ֲאַתר ָאֳחָרא. ּ ָקנו ּבַ ְּוִאֵלין ִאְתּתָ ּ ,

ְּדִאְקֵרי ַצִדיק ּ.  
ֲאַתר ִעָלָאה ְּוַעל ָדא ִאֵלין ַיְתִבין ּבַ ּ ֲאַתר, ּ ִּאֵלין . ַמאי ַטְעָמא. ּ זוְטָראְּוִאֵלין ַיְתִבין ּבַ

ְייִבין ַמָיא ְלַאְתַרְייהו ּּתַ ֵּמֲאַתר ִעָלָאה ְדַנֲהָרא ֲעִמיָקא, ּ ַּעד ַההוא ֲאַתר ְדִאְקֵרי ַצִדיק, ּ ּ ּ .
מוִרים ְּוַצִדיִקים ּגְ ַּנְגִדין לֹון ֵמַההוא ֲאַתר ְדִאיּנון ַיְתֵבי, ּ ּ ּ ּוַעל ָדא ִאֵלין . ְלַהאי ָעְלָמא, ּ ּ

ִאיןִּעָל ּתָ ׁשוָבה. ִּאין וִאֵלין ּתַ ָאה חוָלֵקיהֹון ְדָמאֵרי ּתְ ַּזּכָ ּ ָאה חוָלֵקיהֹון ְדַצִדיַקָייא. ּ ּוַזּכָ ּ ּ ּ ,
ִּדְבִגיֵניהֹון ָעְלָמא ִמְתַקְייָמא ּ.  

ם ְוגֹו י ֶיחָטא וָאׁשֵ ִתיב ְלֵעיָלא. 'ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב וָהָיה ּכִ אֹו ָמָצא ֲאֵבָדה , ַּמה ּכְ
ה ְוגֹוְוִכֶחׁש  ִריך הוא ִמּכָֹלא', ּּבָ א ּבְ ָלק קוְדׁשָ ִגין ָדא ִאְסּתַ ְּדָהא ּבְ ּּ ּ ּ א . ְּ ְבָיכֹול קוְדׁשָ ּּכִ

ִקיוֵמיה ַכח ּבְ ּתְ ִריך הוא ָלא ִאׁשְ ּּבְ ּ ּּ א ֵמַאְתָרָהא, ְ ָרֵאל ִאְתָפְרׁשָ ֶנֶסת ִיׂשְ ְּדָהא ּכְ ֲהָדא , ּ
ָרֵאל. ּ ַמאי ֱאמוָנה)א''קצ, ה''ל(. ּ ָאְבָדה ָהֱאמוָנה)ירמיה ז(, ּהוא ִדְכִתיב ֶנֶסת ִיׂשְ . ָּדא ּכְ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר  ֵלילֹות)תהלים צב(ּכְ ּ ִוֱאמוָנְתך ּבַ ָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ּ  )ירמיה ט(ָּאְבָדה ָהֱאמוָנה ּכְ
  .ְּוֹכָלא ַחד, ַעל ַמה ָאְבָדה ָהָאֶרץ

ַגְווָנא ָדא. ּוָלא ֲאבוָדה, וָלא ֶנֱאֶבֶדת, וָהא אֹוִקיְמָנא ָאְבָדה ּ ַהַצִדיק )ישעיה נז(, ּּכְ
ִתיב, אֹו ֶנֱאַבד, ָּאבוד, ָאָבד יב ָאְבָדה ָהֱאמוָנה. ֶּאָלא ָאַבד, ָלא ּכְ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ ּ ּ ,

ֵזָלה אֹו ֶאת ָהֲאֵבָדה ְוגֹו יב ֶאת ַהּגְ ך ְוֵהׁשִ ִגין ּכַ   .'ְּבְ

ּדוְכִתין ִאי, ָאַמר ַרְעָיא ְמֵהיְמָנארעיא מהימנא  ּ םּ ֵגיִהּנָ תֹות , ת ּבְ ּבָ יִמין ִלְמַחְלֵלי ׁשַ ְּרׁשִ

ַפְרֶהְסָיא ִתיוְבָתא ֵמאֹותֹו ִחלול, ּבְ ְּוָלא ַחְזִרין ּבְ ּּ ּ ּוְמָמָנן ָעַלְייהו. ּ ם. ּ ֵגיִהּנָ ְּואוף ָהִכי דוְכִתין ִאית ּבְ ּ ּ ְּלִאיּנון , ּ
תֹו. ִּדְמַגֵלי ֶעְרָיין ּוְלִאיּנון ִדְמַגִלין ָפִנים ּבַ ּ ּּ ּ ּ ֲהָלָכהּ לא ּכַ ְפִכין ָדם ָנִקי. ָרה ׁשֶ ּוְלִאיּנון ְדׁשַ ּ ּ ּוְלִאיּנון ְדאוִמין . ּ ּ ּ ּ

ְקָרא ְכִבין ִעם ִנָדה. ְלׁשַ ּוְלִאיּנון ְדׁשָ ּ ּ ת ֵאל ֵנָכר. ּ ְפָחה. אֹו זֹוָנה. אֹו ּבַ ְלעֹוֵבר ַעל , ְּואוף ָהִכי. אֹו ׁשִ
ה''שס ִּאית דוְכָת, ְלָכל חֹוָבא. ּה ֹלא ַתֲעׂשֶ ּ םּ ֵגיִהּנָ ּוְמָמָנא ָעֵליה, א ּבְ ּ.  

ָטן ֵיֶצר ָהָרע ִדיֵליה ְּוׂשָ ּ ְלהו חֹוִבין, ּ ְּמָמָנא ַעל ּכֻ ְּודוְכִתין וְמָמָנן ִדיֵליה, ּ ּ ּ ִתיוְבָתא. ּ ְּוִאי ָהָדר ּבְ ּ ַמה , ּּ
ִתיב ֶעיך)ישעיה מה(, ּכְ ָ ָמִחיִתי ָכָעב ְפׁשָ יַעָייא ְדד, ּ יִמין ְדַרׁשִ ִּאְתָמחו ְרׁשִ ּ ל חֹוָבה ּּ ם ִמּכָ ּוְכָתא ְדֵגיִהּנָ ּּ
  .ְוחֹוָבה

יִמין ְלֵעיָלא יִמין ְלַתָתא. ְּוָלא ְלַתָתא, ְּוִאית חֹוִבין ְרׁשִ ְּוִאית ִדְרׁשִ יִמין . ְּוָלא ְלֵעיָלא, ּ ּוִאית ִדְרׁשִ
ְּלַתָתא וְלֵעיָלא ּ ִּאְתָמחון ְלַתָתא ִאְתְמחון ְלֵעיָלא. ּ ּ ִתי, ּּ ַתר ְדָאֲהָדר ּבְ ּּבָ ּוְבָתאּ ְּועֹוד אוְקמוָה ָמאֵרי . ּ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמ, ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]61דף [ -י ּ

ע ֲעֹונֹוָתיו ֲחקוִקים לֹו ַעל ַעְצמֹוָתיו, ַמְתִניִתין ָּרׁשָ ַּצִדיק. ּ ָּזִכיֹוָתיו ֲחקוִקים לֹו ַעל ַעְצמֹוָתיו, ּ . ֲאַמאי. ּ
ֲעֵלי חֹוֵביהֹון ין ּבַ יִמין ּבֵ ִגין ְלֶמֱהִוי ְרׁשִ הו, ּבְ ְתמֹוְדָעא ּבְ ְּלִאׁשְ ע ִאיהו , ּיק ָעֵליהְוָקָלא ָנִפ, ּ ַּהאי ָרׁשָ

ם ֵגיִהּנָ ְרפו ַעְצמֹוָתיו ּבְ ִּיׂשָ ּ.  

עֹוָלם, ְואֹוִקיְמָנא ִעים ֵהן ֵהן ַהַמִזיִקים ּבָ ל ְרׁשָ מֹות ׁשֶ ִּנׁשְ ְּוִדיָנא ִדְלהֹון אוְקמוָה ָעַלְייהו ָמאֵרי . ּ ּ ּ ּ
ָמְתהֹון ַמְתִניִתין ית ֵאֶפר ַתַחת , ְּדִנׁשְ ֶרֶפת ְוַנֲעׂשֵ פֹות ַרְגֵלי ַהַצִדיִקיםִּנׂשְ ּּכַ ּ ּוְבַמאי ִאתֹוְקדון. ּ ֵאׁש . ּּ ּבְ

ְּדכוְרְסָיא יה, ּ ְּדִאְתַמר ּבֵ ִביִבין ִדי נור ַגְלִגלֹוִהי נור ָדִליק)דניאל ז(, ּּ ּ ּכֹוְרְסִייה ׁשְ ּ ּ ּ ּּ ּ  )ונהר דינור נגיד ונפיק(. ּ
א' ֵמד ֵּחיָוון ְדֶאׁשָ ְּדָסֲחִרין ְלכוְרְסָיא ְדִדין, ּ ּ ְּדִאיהו ֲאֹדָני, ּ ִּדיָנא ְדַמְלכוָתא ִדיָנא, ּ ּ ּ ּ.  

יה, ּוַההוא ָנָהר ִּאְתַמר ּבֵ ּ ָנָהר ִדי נור ָנִגיד ְוָנַפק ִמן ֳקָדמֹוִהי)דניאל ז(, ּ ָמְתהֹון ְדַצִדיַקָייא. ּ ִּנׁשְ ּ ּּ ,
יה ַּטְבִלין וִמְתְדִכין ּבֵ ּ יֵעי. ּ ָמֵתהֹון ִדְרׁשִ יה, ְּוִנׁשְ ִעירו ַקֵמיהְוִאְת, ִּנדֹוִנין ּבֵ ּּבְ ׁש ְלָפַני ֵאׁש, ּּ ּקַ ְּוַהְיינו ֵאׁש , ּכְ

ה ִאיִהי ַחָמה. אֹוֶכֶלת ֵאׁש ַּנְרִתיָקה ִדיֵליה. ְיהֹוִ ּ ּ ּ וַהְיינו ָרָזא ְדאוְקמוָה)א''ז ע''דף י(לשמור . ֲאֹדָני, ּ ּ ּ ּ ,
ְרִתיָקה ַצ רוך הוא ַחָמה ִמּנַ דֹוׁש ּבָ ֶּלָעִתיד ָלֹבא מֹוִציא ַהּקָ ּ ּּ ּ הְּ ִּדיִקים ִמְתַרְפִאין ּבָ ה, ּּ ִעים ִנדֹוִנין ּבָ ּוְרׁשָ ּ.  

ּוֵמֵחיוון ְדכוְרְסָיא ְדִדיָנא ּ ּ ִנין, ּ א ְלֵמיַכל ָקְרּבְ ֲּהָוה ָנִחית ַאְרֵיה ְדֶאׁשָ ִּאיּנון ִדְמָמָנן, ּ ל ֵאֶבר , ּ ַעל ּכָ
ל ַקֵטיגֹור ֶאָחד ָמה ְדאֹוְקמוָה, ְּדָחב ְמַחּבֵ ּּכְ ה ֲעֵביָרה , ּ ּוִמַיד ְדָנַחת ֵאׁש . 'ָקָנה לֹו ַקֵטיגֹור א, ַאַחתָעׂשָ ּּ

ל ָגבֹוַה ּׁשֶ ים ְוַעתוִדים וִעִזים, ּ ְּואֹוִקיד לֹון ְלִאֵלין ֵאָבִרין וְפָדִרין ְוֵאמוִרין ְדָפִרים וְכָבׂשִ ּ ּ ּ ּ ּּ ּה ְדָנִחית ''ְיהֹוָ. ּ
א ְלאֹוְקָדא לֹון ַאְרִיה ְדֶאׁשָ ּּכְ ִּאתֹוְקדון ֵאָבִרים ִד, ּ ּ ִלים ִדְמָמָנן ָעַלְייהו, ְלהֹוןּ ִּאתֹוְקדון ְמַחּבְ ּ ּ ְפִרין , ּ ּוִמְתּכַ ּ

ָרֵאל ִכיְנָתא, ּחֹוִבין ְדִיׂשְ ְּדִאיּנון ֵאָבִרים ִדׁשְ ּ ּ ּ.  

ַההוא ִזְמָנא ְּדִאיּנון ִמּכוְרְסָייא ְדַרֲחֵמי, ֵּחיָוון ִמְתָקְרִבין ִדְמָמָנן ַעל ַזְכָוון, ּּבְ ּ ּ ְּדִאיִהי ְתׁשוָב, ּ ִּאיָמא , הּּ
ּוְבָמה ִמְתָקְרִבין. ִּעָלָאה ם ְידֹוָ. ּ ׁשֵ הֹון, ד''ּבְ ּוְבִגין ָדא. ְּדָעאל ּבְ ן ַלְידֹוָ, ּ ְּדֵלית ַמאן ְדָיִכיל ְלק ִרב . ד''ָקְרּבָ ּ

יַנְייהו, ֵחיָוון ויסֹוִדין ָלם ּבֵ ֵמיה, ְּלַאְעָלָאה ׁשְ ֶּאָלא ׁשְ ֵמיה ַמִים ְלֵאׁש, ּ ׁשְ ְּדָקִריב ּבִ ה ָדא ְלָדאְו, ּ , ָּלא ְמַכּבֶ
  .ְּוָלא ַמְפִריד ֵליה, ְּוָקִריב רוָחא ְלַעְפָרא

ַההוא ִזְמָנא ָלִמים ֵחיָוון ִויסֹוִדין, ּּבְ ים, ִּאיּנון ׁשְ יַנְייהו, ְּוִאְתְקִריאו ֳקָדׁשִ ְּדֵלית ְטֵמִאים ּבֵ , ְועֹוד. ּ
ָלִמים ָדא ה ְתָרָאה' ּׁשְ ִלימו ְדַעמו, ּבַ ְּדִאיהו ׁשְ ּ ּ ּ ָּדא ְדֶאְמָצִעיָתאּּ יה, ּ ָכל ֲהָויֹות ִדְכִליָלן ּבֵ ּּבְ ית , ּ ְלָכל ׁשִ
ִּסְטִרין ִדיֵליה ית ְסִפיָרָאן, ּ ְּדִאיּנון ׁשִ ּ.  

ּוָרָזא ְדִמָלה ָּחַתם רום וָפָנה ְלַמְעָלה, ּ יה, ּ הו. ִּליִמיָנא ְדֶחֶסד, ו''ּבְ ָמאָלא ִדְגבוָרה, י''ּבְ ִּלׂשְ , י''וה. ּ
ַעמוָדא ְד ּּבְ ּ ֶנַצח''יו. ֶּאְמָצִעיָתאּ הֹוד הי. ּה ּבְ ְיסֹוד וי. ו''ּבְ ְלהו. ה''ּבַ ִּאיָלָנא ְדָאִחיד לֹון ּכֻ ֵעץ . ִּתְפֶאֶרת, ּּ
ה ְפִרי ִיפֹול ָהֵעץ. ּעֹוׂשֶ ּוְבִגין ָדא ְמקֹום ׁשֶ ּ ּ ם יה, ּ ָכל ֲהָוָיה. ו''ׁשָ ָלִמים ָלה' ה, ְּואוף ָהִכי ּבְ ְתָרָאה ׁשְ . ּּבַ
ּוְלָכל ֲהָווָי ה, יןּ ַּדֲאִחיָדן ּבָ ַגְווָנא ָדא. ּ ה', ּו ִעם ה''ְיה, ּּכְ ה ''ְוָהָי', י ִעם ה''וה. ֲהָוָיה', י ִעם ה''הו. ְיהֹוָ

ָאר ֲהָווָיין ּואוף ָהִכי ׁשְ ּ.  

ית ִסְטִרין''ּוִאיּנון ח ַצִדיק ַחי ָעְלִמין, ּי ַאְתָוון ְדׁשִ ִּדְכִליָלן ּבְ ּ ְוָרָזא ְדִמָלה .ה''ִּאְתָעִביד ֲחָי' ְוִעם ה, ּּ ּ
גֹון ֵתיַבת ֹנַח', ִאיִהי ה ל ִמין וִמין, ּּכְ ה ִמּכָ ִניׁש ּבָ ְּדִאְתּכְ ּ ָנא, ּ ְבָעה ְלָקְרּבְ ְבָעה ׁשִ ַנִים ׁשִ ַנִים ׁשְ ְּדִאיּנון ׁשְ ּ .

ָעה ַנִים ַאְרּבָ ַנִים ׁשְ ר. ׁשְ ָעה ֶעׂשֶ ְבָעה ַאְרּבָ ְבָעה ׁשִ ה ִאׁשְ', ּוֵתיָבה ה. ח''ָהא י. ׁשִ ְּתִלים ַחָיהּּבָ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]62דף [ -ּ

ִליל ו)'א פתח ואמר באתי לגני וגו''ס( ּ ְוַצִדיק ִאיהו ּכָ ּ ַּדְרִגין' ּ ג. ּ יה ֶחְלָמא ּבְ ינו ְלִמְפַתר ּבֵ ּוְבִגין ָדא ַתּקִ ּ ּ ּּ ּ '
לֹומֹות ג, ׁשְ ְּדִאיהו ו, ִּפְדיֹונֹות' ּבְ ָבן ו', ּ חוׁשְ ְּוִאיהו ֻסָלם ְדֶחְלָמא ְדַיֲעֹקב. 'ּּבְ ּ ִליל , ּּ ּמוָצב . ְסִפיָראן' וּכָ ּ

ִכיְנָתא ַתָתָאה, ַּאְרָצה ּׁשְ ּ ַּתָתָאה' ְוָדא ה, ּ ִביִעי', ָּדא י, וֹראׁשֹו. ּ יה ִאיהו ַצִדיק ׁשְ ּּבֵ ּ ַמְיָמה. ּּ ַּמִגיַע ַהׁשָ ָּדא , ּ
ִּאיָמא ִעָלָאה ְטָרא ְדֶחְלָמא, ִּעָלָאה' וָדא ה, ּ ְּדִמּסִ ְלָטא ַעל י' ה, ּ ְּדִאיהו ֵריׁשָ', ׁשַ ּא ְדסוְלָמאּ י ִמן ''ה, ּ

ּוְבִגין ָדא. ֱאלִקים ה ַמְלֲאֵכי ֱאֹלִהים עֹוִלים וגֹו)בראשית כח(, ּ   .ד''ְוָלא ַמְלֲאֵכי ְידֹוָ',  ְוִהּנֵ

ִסְדָרן ֹחֶלם, ַאְתוון ּכְ ֶתר ַעל ד, עֹוִלים ּבְ ְּדִאיהו ּכֶ טוָתא ִדְלהֹון, ַאְתָוון' ּ ְּדִאְתְפׁשָ ּ ֵּמָחְכָמה ַעד ַמְלכות , ּּ
א ִגין ְדָחְכָמה ִאיִהי י. ַּקִדיׁשָ יָנה ה', ּּבְ ית ְסִפיָראן ו', ּבִ ְתָרָאה' ַּמְלכות ה', ׁשִ ל . ּבַ ֶתר ַעל ּכָ ֹחֶלם ּכֶ
  )'א ויחלום וכו''ב ד''ו ע''כאן חסר ותמצאהו לקמן דף רמ( )כ רעיא מהימנא''ע(. ַאְתוון

ַמת ָה)ויקרא ד( יַח ֶיחָטא ְלַאׁשְ ׁשִ א ָפַתח . ָעם ִאם ַהּכֵֹהן ַהּמָ י ַאּבָ  )שיר השירים א(ִּרּבִ
י ְוגֹו ָאֲהָבה ַנְפׁשִ יָדה ִלי ׁשֶ ים ְצִאי ָלך ְוגֹו', ַּהּגִ ׁשִ ּנָ ְִאם לא ֵתְדִעי ָלך ַהָיָפה ּבַ ָהֵני ', ְּ

ה ֹמׁשֶ ְּקָרֵאי אוְקמוָה ַחְבַרָייא ּבְ ּ ֲעָתא ְדֲהָוה ָסִליק ֵמָעְלָמא, ּ ׁשַ  )במדבר כז(ְּדָאַמר , ּּבְ
ר ְוגֹו' קֹוד ְיָיִיְפ ׂשָ ר ִיֵצא ִלְפֵניֶהם ְוגֹו', ֱּאֹלֵהי ָהרוחֹות ְלֹכל ּבָ ּוָתֵניָנן ְדַעל ', ֲאׁשֶ

ַמר לוָתא ִאּתְ   .ּּגָ
א ֲחִזי א, וּתָ א ַקִדיׁשָ ָרֵאל ַאָמָרן ְלַמְלּכָ ֶנֶסת ִיׂשְ ָאֲהָבה . ָּהֵני ְקָרֵאי ּכְ יָדה ִלי ׁשֶ ַּהּגִ

י ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ַנְפׁשִ י ְרִאיֶתם)שיר השירים ג(ּכְ ָאֲהָבה ַנְפׁשִ א .  ֵאת ׁשֶ א ַקִדיׁשָ ּוְלַמְלּכָ ּ
ַמר י ֵאיָכה ִתְרֶעה, ִאּתְ ָאֲהָבה ַנְפׁשִ   .ַאְנּתְ ׁשֶ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמ, ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]63דף [ -י ּ

 ] בשנה217יום [סדר הלימוד ליום י אייר 
ִסְפָרא ְדַרב ַהְמנוָנא ָסָבא ָאַמר ּּבְ ַכ, ּ ּתְ ָרֵאל ִאׁשְ ְנֶסת ִיׂשְ ל ִזְמָנא ְדּכְ יה ּּכָ ּח ּבֵ

ִריך הוא א ּבְ קוְדׁשָ ּּבְ ִלימו, ְּ ׁשְ ִריך הוא ּבִ א ּבְ ְבָיכֹול קוְדׁשָ ּּכִ ּ ְרעוָתא ֵליה , ְּ ְּוֵרָעי ּבִ ּ
ֵּמַההוא ְיִניקו ַדֲחָלָבא , ּ ְלַגְרֵמיה)ולאחרנין זן ליה( ּ ּ ְדִאיָמא ִעָלָאה)א דמלכא''ס(ּ ּוֵמַההוא , ּ ּ

ְּיִניקו ְדִאיהו ָיִניק ּ ֵקי ְלָכ, ּ ָאר ָאֳחָרִניןַאׁשְ י . ְוָיִניק לֹון, ל ׁשְ ְּואֹוִליְפָנא ְדָאַמר ַרּבִ
ְמעֹון ִריך הוא, ׁשִ א ּבְ קוְדׁשָ ָכַחת ּבְ ּתְ ָרֵאל ִאׁשְ ֶנֶסת ִיׂשְ ל ִזְמָנא ִדּכְ ּּכָ ִריך הוא , ְּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ

ִלימו ׁשְ ֶחְדָוה, ּּבִ ְרָיין, ּבְ יה ׁשַ ְרָכאן ּבֵ יה ְלָכ, ּּבִ ָאר ָאֳחָרִניןְּוָנְפִקין ִמּנֵ ְוָכל ִזְמָנא . ל ׁשְ
ִריך הוא א ּבְ קוְדׁשָ יה ּבְ ָכַחת ּבֵ ּתְ ָרֵאל ָלא ִאׁשְ ִּדְכְנֶסת ִיׂשְ ּ ּ ְרָכאן ִאְתְמָנעו , ְּ ְבָיכֹול ּבִ ּּכִ

ָאר ָאֳחָרִנין ל ׁשְ יה וִמּכָ ִּמּנֵ ּ.  
א א, ּוָרָזא ְדִמְלּתָ ַכח ְדַכר ְונוְקּבָ ּתְ ָכל ֲאַתר ְדָלא ִאׁשְ ּּבְ ּ ָראן ֲעלֹויּבִ, ּ , ְרָכאן ָלא ׁשָ

ֵעי וָבֵכי ִריך הוא ּגָ א ּבְ ְּוַעל ָדא קוְדׁשָ ּ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ְּ ַאג ַעל )ה''ירמיה כ(ּכְ ֹאג ִיׁשְ  ׁשָ
י ֶאת ֵהיָכִלי ְוכו, ּוַמאי אֹוֵמר. ָּנִוהו ַרְפּתִ יִתי ְוׂשָ י ֶאת ּבֵ הֶחַרְבּתִ   .'ּאֹוי ׁשֶ

  ב''ז ע'' ידף
ֲעָתא  ָגלוָתא) ב''ז ע''דף י(ּוְבׁשַ ָרֵאל ַנְפַקת ּבְ ֶנֶסת ִיׂשְ ְּדּכְ יה, ּ יָדה ִלי , ַּאְמַרת ַקּמֵ ַּהּגִ
י ָאֲהָבה ַנְפׁשִ אי, ׁשֶ ך, ַּאְנּתְ ְרִחיָמא ְדַנְפׁשָ י ּבָ ְַאְנּתְ ְדָכל ְרִחימו ְדַנְפׁשִ ּ ּ , ֵאיָכה ִתְרֶעה. ּ

ְרָמך זון ּגַ ְֵאיך ּתָ ֵּמֲעִמיָקא ְדַנֲחָלא ְדָלא ָפִס, ְּ ּ ִהירו ְדֵעֶדן . יקּ ְרָמך ִמּנְ זון ּגַ ֵּאיך ּתָ ּ ְּ ְ

ֳהָרִים. ִּעָלָאה ּצָ יץ ּבַ ְרּבִ ַתְקָיין ִמָנך , ֵאיָכה ּתַ זון ְלָכל ִאיּנון ָאֳחָרִנין ְדִאּשְׁ ְֵאיך ּתָ ְּ ּ ּ
ִדיָרא   .ּתָ

ָכל יֹוָמא ְזָנא ִמָנך ּבְ ַתְקָיא, ְַוֲאָנא ֲהִויָנא ַאּתְ ֵקיָנא ְלָכל ִא, ּוִמּשְׁ ֵאיְוַאׁשְ ּתָ , ּיּנון ּתַ
י ָזנו ּבִ ָרֵאל ִאּתְ עֹוְטָיה, ְּוִיׂשְ ָלָמה ֶאְהֶיה ּכְ א ׁשַ ּתָ ֵּאיך ֶאֱהִוי ִמְתַעְטָפא, ְּוַהׁשְ ָלא , ְ ּבְ

ְרָכאן ְרָכאן, ּבִ ד ִיְצָטְרכון ִאיּנון ּבִ ּּכַ יִדי, ּ חון ּבִ ּכְ ּתַ ְֵהיאך , ַָעל ֶעְדֵרי ֲחֵבֶריך. ְּוָלא ִיׁשְ

ִּאיקום ָעַלְייהו ָרֵאל, ֶָעְדֵרי ֲחֵבֶריך. ְּוָזָנא ְלהו, ּ ְוָלא ֶאְהֶיה ַרְעָיא ְלהו,ּ ִּאֵלין ִאיּנון ִיׂשְ ּ ,
ֵני ֲאָבָהן ְּדִאיּנון ּבְ א ְלֵעיָלא, ּ ְּדִאיּנון ְרִתיָכא ַקִדיׁשָ ּ ּ ּ.  

ִריך הוא א ּבְ ָּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ בֹוק ַאְנּתְ ִדיִדי, ְּ ְּדָהא ִדיִדי ִמָלה ְטִמיָרא, ּׁשְ ּ ּ הוא ּ
ים. ְֲהֵרי ָלך ֵעיָטא, ְְלַגְרָמך, ְֲאָבל ִאם לא ֵתְדִעי ָלך. ְלִאְתְיַדע ׁשִ ּנָ ָמה ְדַאּתְ , ַּהָיָפה ּבַ ּכְ

ך ָיָפה ַרְעָיִתי ִעְקֵבי ַהּצֹאן. ְָאֵמר ִהּנָ ִּאֵלין ִאיּנון ַצִדיַקָייא, ְְצִאי ָלך ּבְ ּ ּ ין , ּ ְּדִאיּנון ִנָדׁשִ ּ ּ
ין ֲעֵקִבין ּיהֹון ָיִהיב ָלך ֵחיָלא ְלַקְייָמאּוְבִגיֵנ, ּבֵ ִדיֹוַתִיך ַעל )ועם כל דא(. ְ ְ וְרִעי ֶאת ּגְ ּ ּ

נֹות ָהרֹוִעים ּכְ ן, ִמׁשְ ית ַרּבָ ל ּבֵ נֹוקֹות ׁשֶ ִּאֵלין ִאיּנון ּתִ ִגיֵניהֹון, ּ ְּדָעְלָמא ִמְתַקְייָמא ּבְ ּ ,
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]64דף [ -ּ

ָגלוָתא ָרֵאל ּבְ ְנֶסת ִיׂשְ נֹו. ְּוָיֲהִבין ֵחיָלא ִלּכְ ּכְ ית , ת ָהרֹוִעיםִמׁשְ ן ֲאַתר ּבֵ י ַרּבָ ּתֵ ִּאֵלין ּבָ
ִדיָרא הֹון ּתָ ַכח אֹוַרְייָתא ּבְ ּתְ א ְדִאׁשְ   .ִּמְדָרׁשָ

ים ְוגֹו ׁשִ ּנָ ָּדָבר ַאֵחר ִאם ֹלא ֵתְדִעי ָלך ַהָיָפה ּבַ ְ א ֲחֵזי. 'ּ ֲעָתא ְדַצִדיַקָייא , ּתָ ׁשַ ּּבְ ּ ּ
ָעְלָמא ָכחו ּבְ ּתְ נֹוקֹו, ִּאׁשְ אֹוַרְייָתאְּוִאיּנון ּתִ ֵחי ְוָלָעאן ּבְ ּכְ ּתַ ן ִמׁשְ ית ַרּבָ ל ּבֵ ַיְכָלא , ת ׁשֶ

ָגלוָתא הֹון ּבְ ָרֵאל ְלַקְייָמא ִעּמְ ֶנֶסת ִיׂשְ ּּכְ ְבָיכֹול ִהיא ְוִאיּנון ָלא ַיְכֵלי , ְוִאי ָלאו. ּ ּּכִ
ָעְלָמא ָכחו. ְּלִאְתַקְייָמא ּבְ ּתְ ִאין ִאׁשְ ְפָסן ּבְ, ְּוִאי ַזּכָ ִּאיּנון , ְוִאי ָלא. ַקְדִמיָתאִּאיּנון ִאּתָ

ִגיֵניהֹון ְדָיין ְדָעְלָמא ִמְתַקְייָמא ּבְ ּּגַ ַקְדִמיָתא, ּ ְפִסין ּבְ ִריך הוא ָסִליק , ִמּתָ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְּ

הו חֹוָבה, לֹון ֵמָעְלָמא ַכח ּבְ ּתְ ב ְדָלא ִאׁשְ ַּאף ַעל ּגַ ְלחֹודֹוי. ּ ֶּאָלא ָרִחיק , ְּוָלא ָדא ּבִ
יה ִל ָגלוָתאִּמּנֵ ְלָייא ּבְ ָרֵאל וִאְתּגַ ֶנֶסת ִיׂשְ   .ּּכְ

ַמת ָהָעם יַח ֶיחָטא ְלַאׁשְ ׁשִ ַמת . ֲאַמאי ֶיחָטא. ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ִאם ַהּכֵֹהן ַהּמָ ְלַאׁשְ
ִגין חֹוֵבי ָעְלָמא ְדַגְרמו ַהאי, ָהָעם ּּבְ ַמת ָהָעם וַדאי, ּ ָמה ִדיֵליה, ְּלַאׁשְ ְּוָלא ְלַאׁשְ ּ .
ַּרע טוֵביהִיְג: ֶיחָטא ֹכָלא, ּ ְּוָדִאין ִדיֵניה ּבְ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ  ְוָהִייִתי ֲאִני )מלכים א א(ּכְ

לֹמה ַחָטִאים ּוְבִני ׁשְ יַח. ּ ׁשִ ְדָקַאָמָרן, ָּדָבר ַאֵחר ִאם ַהּכֵֹהן ַהּמָ ִריך הוא ּכִ א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ ְּ .
ָרֵאל וֵמָעְלָמא, ֶיחָטא ֶנֶסת ִיׂשְ ְרָכאן, ִּיָגַרע ִמן ּכְ ְּדָלא ָיִהיב ְלהֹון ִספוק ּבִ ִּאיהו . ֲאַמאי. ּּ

ַמת ָהָעם וַדאי א ִהיא, ְּלַאׁשְ ִגין חֹוָבה ְדַעּמָ יַח ֶיחָטא)ויקרא ד(. ּּבְ ׁשִ י .  ִאם ַהּכֵֹהן ַהּמָ ִרּבִ
ָרֵאל ֲעָבֶדיך)שמות לב(, ִּיְצָחק ָפַתח ָ ְזכֹור ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק וְלִיׂשְ ָיאַהאי ְקָרא ַק, ּ , ׁשְ

ב ֵעי ֵליה ְלִמְכּתַ ָרֵאל, ָּהִכי ִמּבָ ְּזכֹור ְלַאְבָרָהם וְלִיְצָחק וְלִיׂשְ ֶּאָלא ָהִכי . ַמאי ְלִיְצָחק, ּ
ֵניָנן יִמיָנא, ּתָ ִליל ּבִ ָמאָלא ִאְתּכְ ָכל ֲאַתר ׂשְ ּוִבְכָלָלא ִדיִמיָנא הוא, ּבְ ּ , ְּדַהאי ְיִמיָנא. ּ

ַנת ְלָעְלִמין ּקְ ָמאָלאְלַאְכְל, ִאְתּתַ יה ׂשְ ְּוַעל ָדא ָלא ָפִליג. ָּלא ּבֵ ִגין ְלַאְכְלָלא ֵליה , ּ ּּבְ
ַאְבָרָהם יה ּבְ ך ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק . ּּבֵ ְוְבִגין ּכָ ָלָלא ַחד)דייקא(ּ ָרֵאל)אבל(.  ּכְ ְּדָהא , ּ וְלִיׂשְ

ַגְדפֹוי  ַתְרווְייהו ָאִחיד לֹון ּבְ ּּבְ ִלים ּבְ, )א בכתפוי''ס(ּ   .ֹּכָלאְּוהוא ׁשְ
ך ְעּתָ ָלֶהם ּבָ ּבַ ר ִנׁשְ ִריך הוא ַלֲאָבָהן. ְֲאׁשֶ א ּבְ ּאֹוָמָאה אֹוֵמי קוְדׁשָ ֲאָבָהן , ְּ ּבַ

ך ְעּתָ ָלֶהם ּבָ ּבַ ר ִנׁשְ יב ֲאׁשֶ ְִדְלֵעיָלא ֲהָדא הוא ִדְכּתִ ּ ּ ָראן , ּּ ִאיּנון ְדׁשָ ִאיּנון ִדְלֵעיָלא ּבְ ּּבְ ּ ּ ּּ
ך ר ֲאֵליֶהם ַאְרּבֶ. ְּבָ ַדּבֵ י. 'ה ֶאת ַזְרֲעֶכם ְוגֹוַוּתְ ר ָאַמְרּתִ ֵעי ֵליה, ֲאׁשֶ ר ָאַמְרּתָ ִמּבָ . ֲּאׁשֶ

ך ַלֲאָבָהן ִריך הוא ָאַמר ּכַ א ּבְ ְֶאָלא קוְדׁשָ ְּ ּ י. ִּזְמָנא וְתֵרין ִזְמִנין, ּ ר ָאַמְרּתִ ְּדָצִביִתי : ֲאׁשֶ
י ְרעו ַנְפׁשִ ְּדָהא ֲאִמיָרה ְרעוָתא הוא, ּּבִ ּ  ֲאֹדָני ָאַמר )מלכים א ח(, בֲּהָדא הוא ִדְכִתי, ּ

ֲעָרֶפל ּכֹון ּבָ ה ָלך. ִלׁשְ ך ְוֶאֱעׂשֶ ְְועֹוד ַמה ּתֹאַמר ַנְפׁשְ ָ.  
ּעֹוָלם ִדְלֵעיָלא. ַמאי ְלעֹוָלם, ְּוָנֲחלו ְלעֹוָלם יה ַהִהיא ֶאֶרץ, ּ ַּדֲאִחיָדא ּבֵ ָזַנת , ּ ְוִאּתְ

ָרַכת, ֵּמַההוא עֹוָלם ַמאי הו, ְוִאי ַהאי ֶאֶרץ ִאּתְ ַמת ָהָעם הוא ַדֲהִוי. אּּבְ ְּלַאׁשְ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמ, ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]65דף [ -י ּ

  א''ח ע'' ידף
י ִיְצָחק ָאַמר יַח ֶיֱחָטא, ִרּבִ ׁשִ א, ִאם ַהּכֵֹהן ַהּמָ ָּדא ּכֵֹהן ִדְלַתּתָ ַקן ַלֲעבֹוָדה , ּ ְּדִאְתּתְ

יה ַחָטָאה ַכח ּבֵ ּתְ ְּוִאׁשְ ַמת ָהָעם הוא ַדֲהִוי ַוַדאי, ּ ְּלַאׁשְ ּ ַּווי ְלִאיּנון ְדַסִמיִכין ָע. ּ דף (, ֵּליהּ

ַגְווָנא ָדא) א''ח ע''י יה ַחָטָאה, ּּכְ ַכח ּבֵ ּתְ ּבוָרא ְדִאׁשְ ִליָחא ְדּצִ ּׁשְ ּ ּ ּ בגין דעמא לא אשתכחו זכאין (, ּ

ּ ַווי ְלִאיּנון ְדַסְמִכין ָעֵליה)קמיה קודשא בריך הוא ּ י ְיהוָדה. ּ ֲהָנא, ָּאַמר ִרּבִ ן ּכַ ּכֵ ל ׁשֶ ְּדָכל , ְוּכָ
ָרֵאל ְלהו ֲאִחיָדן ְּוִעָל, ִיׂשְ ִאין ּכֻ ִּאין ְוַתּתָ ְרָכא ַעל ְידֹוי)א מחכאן''נ(ּ ּ וְמַצָפאן ְלִאְתּבָ ּ.  

ֵניָנן אֵרי ְלַכְווָנא ִמִלין, ְּדָהא ּתָ ֲעָתא ְדַכֲהָנא ׁשָ ׁשַ ּּבְ ּ ָנא ִעָלָאה, ּ ּוְלָקְרָבא ָקְרּבְ ּּכָֹלא , ּ
ִבְרָכָתא וְבֶחְדָווָתא ָכחו ּבְ ּתְ ִּאׁשְ א, ְיִמיָנא. ּ ָעָראׁשָ יִמיָנא. ֵרי ְלִאּתְ ִליל ּבִ ָמאָלא ִאְתּכְ , ׂשְ

ָדא ר ָדא ּבְ ְּוֹכָלא ִאְתֲאִחיד ְוִאְתְקׁשַ ֲחָדא, ּ ְלהו ּכַ ְרכון ּכֻ ְּוִאְתּבָ ַכח. ּּ ּתְ ְּדַעל ְיָדא , ִאׁשְ
ֵאי, ְּדַכֲהָנא ְרָכאן ִעָלֵאי ְוַתּתָ ֵעי ְלָקְרָבא. ְּוָהא אֹוְקמוָה, ִּמְתּבָ ך ּבָ ְוְבִגין ּכַ ָנא ּ  ָקְרּבְ
ֵפר חֹוֵביה, ָּעֵליה ִגין ְדִיְתּכַ ּּבְ ּּ.  

י יֹוֵסי ֵניָנן, ָאַמר ִרּבִ ר ָנׁש, ָהא ּתָ ָפר חֹוָבא ְדּבַ ְּדַעל ְיָדא ְדַכֲהָנא ִאְתּכַ ּ ד ָקִריב , ּּ ּכַ
ָנא א ְדִאיהו ָחֵטי. ָקְרּבְ ּתָ ַּהׁשְ ּוַמאן ְיַכֵפר ָעֵליה, ַּמאן ַמְקִריב ָעֵליה, ּ יָמ. ּּ ּא ְדִאיהו ִאי ּתֵ ּ

יה ְרכון ָעֵליה ִעָלֵאי , ָּהא ִאיהו ִאְתַקְלָקל, ַּמְקִריב ַעל ַנְפׁשֵ ַדאי ְדִיְתּבָ ְּוָלאו ִאיהו ּכְ ּ ּ ּ ּ
ֵאי ְרכון ַעל ְיֵדיה. ְוַתּתָ ֵאי ָלא ִיְתּבָ ּתָ ּּתַ ן ִעָלֵאי, ּ ּכֵ ל ׁשֶ י ְיהוָדה. ּּכָ ְוָהא . ְוָלא, ָּאַמר ִרּבִ
ִתיב  יתֹוּ ְוִכֶפר)ויקרא טז(ּכְ ֲעדֹו וְבַעד ּבֵ ְעָיא ְלַכְפָרא ָעֵליה, ּ ּבַ ֲּאַמאי ּבַ ִגין ְדִאיהו ָחב , ּ ּּבְ ּ

ְרֵמיה ְּיַכֵפר ַעל ּגַ ֲעדֹו, ּ יב ְוִכֶפר ּבַ ִּדְכּתִ ּ.  
י ִחָייא א, ָּאַמר ִרּבִ ֲהָנא ַרּבָ ר ּכַ ָאן ֲאַתר ִאְתְקׁשַ ר . ָהא ְיִדיַע ּבְ ּוְבָאן ֲאַתר ִאְתְקׁשַ

ֲהָנא ָאֳחָרא ְּוַההוא ְדִאְקֵרי ְסָגן ְיִדיָעא, ּכַ ך. ּ ִגין ּכַ ֵניה , ְּבְ ּּכֵֹהן ָאֳחָרא ָקא ַמְקִריב ָקְרּבָ
ַקְדִמיָתא יה, ּבְ ר ּבֵ ְּוָסִליק ֵליה ַעד ַההוא ֲאַתר ְדִאְתְקׁשָ ּ ּ ַתר ְדַכֲהָנא ָסִליק ְלַההוא . ּ ּּבָ ּ

ִבין ֵליה ְלַסְלָקא ְלַאְתֵריה, ֲאַתר ָּלא ְמַעּכְ ְפָרא חֹוֵביהּוְלִא, ּּ ְּתּכַ ָאֳחָרא ָקא , ְּוַעל ָדא. ּ
ֵניה ַּמְקִריב ָעֵליה ָקְרּבָ יָון ְדָאֳחָרא הוא ַמְקִריב. ּ ּּכֵ ך ַעל ְיֵדיה, ּ ל ּכַ ְפִקין ּכָ ְּוָלא ִמְסּתַ ְ ּ ,

ְּוִאיּנון ִעָלִאין, ְּלָבַתר ִאיהו ַמְקִריב ָרן ְלַכְפָרא חֹוֵביה, ּ ְלהו ִמְתַחּבְ ּּכֻ ּּ א ּוַמְלּכָ. ּ ּא ַקִדיׁשָ
ם ַעל ְיַדְייהו ּכַ ַגווָנא ָדא. ִּאְסּתְ יו, ּּכְ ְחּתָ   .ַּהִמְתַפֵלל וָטָעה ַיֲעמֹוד ַאֵחר ּתַ

א ֲהוֹו ַיְתֵבי י ַאּבָ י ֶאְלָעָזר ְוִרּבִ י ֶאְלָעָזר. ִרּבִ יֹוֵמי ְדֹראׁש , ָאַמר ִרּבִ א ּבְ ֲּחֵמיָנא ְלַאּבָ
פוִרים ָנה ְויֹום ַהּכִ ַּהּשָׁ ר ָנׁשְּדָלא ּבָ, ּ ל ּבַ ַמע ְצלֹוָתא ִמּכָ ֶּאָלא ִאי ָקִאים ָעֵליה , ֵעי ְלִמׁשְ ּ
ָלָתא יֹוִמין קֹוֶדם ָאה ֵליה, ּתְ ְמעֹון ֲהָוה ָאַמר ָהִכי. ְּלַדּכְ י ׁשִ ר , ְּדִרּבִ ְצלֹוָתא ְדַהאי ּבַ ּּבִ

יָנא ָפר ָעְלָמא, ָּנׁש ַדֲאָנא ַמְדּכֵ ְתִקיָעה ְדׁשֹוָפ. ִאְתּכְ ן ּבִ ּכֵ ל , רְּוָכל ׁשֶ ְּדָלא ְמַקּבֵ
ָרָזא ִדְתִקיָעה ים ְלִמְתַקע ּבְ ר ָנׁש ְדָלאו ִאיהו ַחּכִ ִקיָעָתא ְדּבַ ּּתְ ּ ּ ּ.  

י ֵייָסא ָסָבא ָאַמר, ְּדָתֵניָנן ִסְדָרן, ִרּבִ ִקיָעָתא ּכְ ִליָלא ִמּכָֹלא, ַקְדָמָאה. ָהֵני ּתְ . ּּכְ
ְנָייָנא ִסְדָרא, ּתִ ִסְדָרא ַוֲחָדא ּכְ ב, ֲחָדא ּכְ יַנְייהוּגְ דֹוָלה ּבֵ ּוָרה ּגְ ִליָתָאה. ּ ַחד ָהָכא ְוַחד , ּתְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]66דף [ -ּ

יַנְייהו בוָרה ּבֵ ָּהָכא ּגְ ּפוְסָקא ַסְלָקא. ּ ּ א, ּ יָפא ְוַחד ַרְפָיא. ּל קוַמְטָרא ַנְחּתָ ּקִ ְוָהא . ַחד ּתַ
ּאוְקמוָה ָרה. ּ ע. ְּוִאיּנון ֲעׂשָ ׁשַ ָלָלא ְדֹכָלא. ְּוִאיּנון ּתֵ ַּחד ּכְ ּ.  

א ַלֲאָבָהן, ָּמא ִמְתַעְטָרא ִיְצָחקּוְבַהאי יֹו ִתיב. ְּוהוא ֵריׁשָ ַהאי יֹוָמא ּכְ  )ישעיה לג(, ּבְ
ָּפֲחדו ְבִציֹון ַחָטִאים ּּ ַהאי יֹוָמא ִיְצָחק ִאְתֲעָקד. ּ ָרה ַמִליַלת , ְּוָעִקיד ּכָֹלא, ּבְ א ''ס(ְּוׂשָ

יף ַלֲחָדא)מיללת ּקִ ָאה חוָלֵקיה. ּ ְוקֹול ׁשֹוְפָרא ּתַ ַּזּכָ יַנְייהו, ּ ַּמאן ְדָעַבר ּבֵ ִזיב , ּ ּתְ ְוִאׁשְ
ְייהו א. ִּמּנַ י ַאּבָ ַהאי יֹוָמא, ָאַמר ִרּבִ א ְדִיְצָחק ּבְ ּתָ ך ָקֵריָנן ַפְרׁשְ ִגין ּכָ ּּבְ ּ ִּדְבַהאי יֹוָמא , ְ

א ַההוא ִדְלֵעיָלא, ִאְתֲעָקד ִיְצָחק ְלַתּתָ ר ּבְ ּוִאְתְקׁשַ ּ . ר ֵאיָמַתי ִאְתְקׁשַ)א באברהם''נ(. ּ
יב ֲעָתא ִדְכּתִ ׁשַ נֹו ְוגֹו)בראשית כב(, ּּבְ   .'ּ ַוַיֲעקֹוד ֶאת ִיְצָחק ּבְ

י ֶאְלָעָזר ַהאי יֹוָמא ַאְעָטר ִיְצָחק ְלַאְבָרָהם, ָאַמר ִרּבִ יב, ּּבְ  )בראשית כב(, ִּדְכּתִ
ה ֶאת ַאְבָרָהם ה. ְוָהֱאלִהים ִנּסָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ַמאי ִנּסָ ים ָאִרים  ְוֶאל)ישעיה מט(, ּכְ  ַעּמִ

י מֹו ְיָי)שמות יז(. ִנּסִ י'  ַוִיְקָרא ׁשְ ַמע ָלן. ִנּסִ ְכִליל ְיִמיָנא . ַמאי ָקא ַמׁשְ ּתָ ִגין ְדִאׁשְ ּּבְ
ִלים ּתְ ה ֶאת ַאְבָרָהם. ְוִאׁשְ ּוָדא הוא , ּוָהֱאלִהים ַדְייָקא. ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְוָהֱאֹלִהים ִנּסָ

  .ּ וַפַחד ִיְצָחק)בראשית לא(
א ָאַמרִר י ַאּבָ ִתיב , ּבִ ִפיל ְוֶזה ָיִרים)תהלים עה(ּכְ י ֱאֹלִהים ׁשֹוֵפט ֶזה ַיׁשְ י ֱאלִהים . ּ ּכִ ּכִ

ִּאְלָמֵלא ְדַאְעָבר ִדיָנא ְדִיְצָחק, ׁשֹוֵפט ּ אֵרי, ּ ֲאַתר ְדַיֲעֹקב ׁשָ א ''ס( ְוִאְתָחֵסי )א ואתסי''ס(, ּּבַ

ן)א ואתבסם''ס( )ואתסחי ּמָ ִגיֵניהַווי ְלָעְלָמ,  ּתַ ּא ְדֶיְעַרע ּבְ ְּוָרָזא ְדִמָלה, ּ י ָבֵאׁש )ישעיה סו(, ּ  ּכִ
ָפט' ְיָי ְסמוָתא ְדָעְלָמא. ִּנׁשְ ְּוָדא הוא ִאְתּבַ ּ ּ.  

  ב'' יח עדף
ַאְתָרא ְדַיֲעֹקב ְּוֵכיָון ְדָעאל ּבְ יה) ב''דף יח ע(ְוַיֲעֹקב ָאִחיד , ּ א, ּּבֵ ִכיך ֶאּשָׁ ֵדין ׁשָ , ְּכְ

ּוְמֵריהְּוִאְצְטָננו ּג ר ָנׁש. ּ ְרֵמיה, ְּדֲהָוה ָרִגיז, ְלּבַ רוְגֵזיה ְלָקְטָלא , ְּוָחַגר ְוָזִיין ּגַ ְּוָנַפק ּבְ ּ
א יָמא ָקם ַעל ִפְתָחא. ִלְבֵני ָנׁשָ יה, ַּחד ַחּכִ י , ְּוָאִחיד ּבֵ ָאַמר ִאְלָמֵלא ָלא ָאִחיד ּבִ
י ַקף ּבִ ַכ, ְוִאְתּתְ ּתְ א ִאׁשְ ְבֵני ָנׁשָ ָדא. חָּהא ָקטוָלא ּבִ ָקפו ָדא ּבְ עֹוד ְדִאְתּתָ ּּבְ ּ ְּוָאִחיד ָדא , ּ

ָדא ִּאְצְטָנן רוְגִזיה ַעל ְדָנַפק ְלָקְטָלא, ּבְ ּ ַּמאן ָסִביל רוְגָזא ְוּתוְקָפא , ָנַפק ְלאֹוָכָחא. ּ ּ ּ
ר ָנׁש ְּדִדיָנא ְדַההוא ּבַ ּ ָּדא ְדָקִאים ֲאִפְתָחא, ֱהִוי ֵאיָמא. ּ ּ ּ.  
א ּבְ ך ָאַמר קוְדׁשָ ּּכַ ָרֵאלָ ִּריך הוא ְלִיׂשְ ַני, ְ ְדָחלון, ּבָ ָהא ֲאָנא ָקִאים ַעל , ָּלא ּתִ

ַהאי יֹוָמא ְוָהבו ִלי ֵחיָלא, ִּפְתָחא ֲּאָבל ִאְזְדָרזו ּבְ ּ ה. ּ ֹוָפר. ּוְבּמָ ּשׁ ַכח קֹול . ּבְ ּתְ ְּדִאי ִאׁשְ
ְדָקא ֵיאֹות א, ׁשֹוָפר ּכְ יה ְלַתּתָ ּוְמַכְווֵני ּבֵ ּ ּוֵביה ִמְתַעְטֵרי ֲאָבָהן, יקַּההוא ָקָלא ָסִל, ּ ּ ּ ,

ֵניה ְדַיֲעֹקב ּכְ ִמׁשְ ְּוַקְייֵמי ּבְ ׁשֹוָפָרא. ּ ֵעי ְלִאְזַדֲהָרא ּבְ ְּוַעל ָדא ּבָ ַההוא ָקָלא , ּ ּוְלִמְנַדע ּבְ ּ ּ
ּוְלַכְווָנא    .)ביה(ּ

ׁשֹוָפָרא ּן ְדַההוא ְּוָכל ִאיּנון אֹוְכלֹוִסי. ְּדָלא ָסִליק ְרִקיָעא ַחד, ָוֵלית ָלך ָקָלא ּבְ ּ
ָנַתן קֹולֹו ִלְפִני ֵחילֹו '  ַוְיָי)יואל ב(. ּוַמאי ָקא ָאְמֵרי, ָּיֲהִבין ֲאַתר ְלַההוא ָקָלא, ְרִקיָעא
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמ, ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]67דף [ -י ּ

ַההוא ָרִקיַע. 'ְוגֹו ְּוָקִאים ַההוא ָקָלא ּבְ דו , ַּעד ְדָאֵתי ָקָלא ָאֳחָרא, ּ  )א ואתערו''ס(ּוִאְתַעּתְ
ֲחָדא ִזווָג, ּכַ ְּוַסְלִקין ּבְ ּ ֵניָנן. א ִלְרִקיָעא ָאֳחָראּ ּוַמאי , ִּאית קֹול ְדָסִליק קֹול, ְּוַעל ָדא ּתָ
א. ִּאיהו ָרֵאל ְדַתּתָ ַּההוא ָקָלא ִדְתִקיָעָתא ְדִיׂשְ ּ ּ ּ.  

א ל ִאיּנון ָקִלין ִדְלַתּתָ ָרן ּכָ ְּוֵכיָון ְדִמְתַחּבְ ּ א , ּ ְּוַסְלִקין ְלַההוא ְרִקיָעא ִעָלָאה ְדַמְלּכָ ּּ ּ
יהַּקִדיׁשָ אֵרי ּבֵ א)א מתעתדן''ס(ִּמְתַעְטָרן , ּא ׁשָ ְלהו ָקֵמי ַמְלּכָ ּ ּכֻ ּוְכֵדין ּכוְרְסָוון ְרִמיו , ּ ּ ּ

ן ּקַ ְּוכוְרְסָייא ָאֳחָרא ְדַיֲעֹקב ָקִאים ְוִאְתּתָ ִסְפָרא ְדַרב ַהְמנוָנא . ּ ְחָנא ּבְ ּכַ ַּעל ָדא ַאׁשְ ּ ּ
ָנה, ָסָבא ִאיּנון ְצלֹוֵתי ְדֹראׁש ַהּשָׁ  )דההוא קול(ְצלֹוָתא ְוֹקל ׁשֹוָפָרא , ֲהָוה ָאַמרְּד, ּּבְ

ָאה ְּדַאִפיק ַההוא ַזּכָ ַההוא ׁשֹוָפָרא, ּּ יה ּבְ ַכח ִמרוֵחיה וִמַנְפׁשֵ ּתְ ְּדִאׁשְ ּ ּ ּ ּ ְּדַההוא קֹול ָסִליק , ּ ּ
ְכֵחי ְמַקְטְרִגין ְלֵעיָלא. ְּלֵעיָלא ּתַ ּוְבַההוא יֹוָמא ַקְייִמין וִמׁשְ ּ ּ ַּההוא ָקָלא ְוַכד ָסִליק . ּ

ְלהו ִאְתַדְחָיין ָקֵמיה, ְּדׁשֹוָפָרא ּּכֻ ּ ּ ָאה חוָלֵקיהֹון ְדַצִדיַקָייא. ְּוָלא ַיְכִלין ְלַקְייָמא, ּ ַּזּכָ ּ ּ ּ ,
ְּדַיְדִעין ְלַכְווָנא ְרעוָתא ְלָקֵמי ָמאֵריהֹון ּ ַהאי יֹוָמא, ּ ָנא ָעְלָמא ּבְ ָקל , ְוַיְדִעין ְלַתּקְ ּבְ

ִתיבְּוַעל ָדא . ׁשֹוָפָרא ֵרי ָהָעם יֹוְדֵעי ְתרוָעה)תהלים פט(, ּכְ   .ְוָלא ּתֹוְקֵעי, יֹוְדֵעי. ּ ַאׁשְ
ַהאי יֹוָמא ִלים ִמּכָֹלא, ּבְ ר ָנׁש ׁשְ ּבַ ָלא ּבְ ּכְ א ְלִאְסּתַ ֵעי ַעּמָ א , ּּבָ ְּדָיַדע ָאְרחֹוי ְדַמְלּכָ ּ

א א, ַּקִדיׁשָ יָקָרא ְדַמְלּכָ ְּדָיַדע ּבִ ְּדִיְבֵעי ָעַלְייהו ּבָ, ּ ַהאי יֹוָמאּ ּוְלִזְמָנא ָקל . ּעוָתא ּבְ
ֻכְלהו ָעְלִמין ּׁשֹוָפָרא ּבְ א, ּ ַכָווָנה ְדִלּבָ ָחְכְמָתא, ּּבְ ְרעוָתא, ּבְ ִלימו, ּּבִ ׁשְ ַלק . ּּבִ ִגין ְדִיְסּתָ ּּבְ

ְדָקא ֵי. ִּדיָנא ַעל ְידֹוי ִמן ָעְלָמא ַכח ּכְ ּתְ ִליָחא ִדְלהֹון ָלא ִאׁשְ ַּווי ְלִאיּנון ִדׁשְ ּ ְּדָהא , אֹותּ
ִגיֵניה)עמא(חֹוֵבי ָעְלָמא  ָרא ּבְ יַח , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ַאְתָיין ְלַאְדּכְ ׁשִ ִאם ַהּכֵֹהן ַהּמָ

ָרֵאל, ֶיחָטא ִליָחא ְדָכל ִיׂשְ ְּדהוא ׁשְ ּ ַמת ָהָעם הוא, ּ ְרָיא ָעַלְייהו, ְּלַאׁשְ ִגין ְדִדיָנא ׁשַ ּּבְ ּ.  
ְד ָאה ּכְ ִליָחא הוא ַזּכָ א, ָקא ֵיאֹותּוַכד ׁשְ ִאין ִאיּנון ַעּמָ ְלִקין , ַּזּכָ ְּדָכל ִדיִנין ִמְסּתַ ּ ּ

ְייהו ַעל ְיֵדיה ִּמּנַ ֲהָנא, ּ ן ּכַ ּכֵ ל ׁשֶ ֵאי, ּכָ ְרָכאן ִעָלֵאי ְוַתּתָ ְּדָעֵליה ִמְתּבָ ּ ּ.  
י ֶאְלָעָזר ּּכֵֹהן ְוֵלִוי ַעד ָלא ִיְסַלק ְלפוְלָחָנא, ְּוַעל ָדא, ָאַמר ִרּבִ ְדִקין, ּ , ּ ֲאַבְתֵריהּבַ

ַסְנֶהְדִרין ְלֵמיָדן ִדיָנא, ָּלא ָסִליק ְלפוְלָחָנא, ְוִאי ָלא, ְוַיְדִעין ָאְרחֹוי ְועֹוָבדֹוי   .ְּוֵכן ּבְ

  א'' יט עדף
ְדָקא ֵיאֹות ַכח ּכַ ּתְ א, ְוִאי ִאׁשְ ָּיֲהִבין ָעֵליה חוְמָרא ְדַמְקְדׁשָ ּ ּ ָלא ָסִליק , ְוִאי ָלא. ּ

יך ְואוֶריך ְלִאיׁש ֲחִסיֶדך)דברים לג(, א ִדְכִתיבֲּהָדא הו. ְּלפוְלָחָנא ָ וְלֵלִוי ָאַמר ּתוּמֶ ָ ָּ ּ ּ .
ּ ְלאוִרים וְלתוִמים)אהרן(ִּמְפִני ַמה ָזָכה  ּ ּוְלִמְפַלח פוְלָחָנא, ּ ר )דברים לג(ֱהֵוי אֹוֵמר . ּּ  ֲאׁשֶ

יתֹו ְוגֹו יןְוֵכ. 'ָּהאֹוֵמר ְלָאִביו וְלִאּמֹו לא ְרִאיִתיו ְוגֹו. 'ִנּסִ ִאֵלין ַדְרּגִ ָכחו ּבְ ּתְ ּיָון ְדִאׁשְ ּ ּּ ,
ָפֶטיך ְלַיֲעֹקב ְוגֹו ֵדין יֹורו ִמׁשְ ָּכְ ּ ימו ְקטֹוָרה ְוגֹו', ּ ָכא רוְגָזא. 'ָּיׂשִ ּכְ ּוְלַזְמָנא , ְּלׁשַ

ָלָמא ֶחך. ׁשְ מון ּכָֹלא, ְָוָכִליל ַעל ִמְזּבְ ּסְ ִגין ְדִיְתּבַ ּּבְ ּ ְרָכאן ּבְ, ּ חון ּבִ ּכְ ּתַ ֻּכְלהו ָעְלִמיןְּוִיׁשְ ּ ,
ֵדין  ֵרך ְיָי)דברים לג(ּכְ ּגו ְוֶנְעַלם ְוגֹו)ויקרא ד(. 'ֵחילֹו וגֹו' ְ ּבָ ָרֵאל ִיׁשְ ל ֲעַדת ִיׂשְ ּ ְוִאם ּכָ ּ' .

ְמעֹון ָפַתח י ׁשִ ַמְעָנה קֹוִלי ְוגֹו)ישעיה לב(, ַּרּבִ ֲאַנּנֹות קֹוְמָנה ׁשְ ים ׁשַ ה ִאית ֵליה . ' ָנׁשִ ּמָ ּּכַ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]68דף [ -ּ

ר ָנׁש יָקָרא ְדָמאֵריה,ְלּבַ ָלא ּבִ ּכְ ּ ְלִאְסּתַ א , ּ יה קוְדׁשָ ִלים ַקּמֵ ְרָיה ׁשְ ַכח ּבִ ּתְ ִגין ְדִיׁשְ ּּבְ ּ ּ
ִריך הוא ּּבְ ר ָנׁש , ְ ִריך הוא ְלּבַ א ּבְ ָרא קוְדׁשָ ְּדַכד ּבָ ּ ִלים) א''דף יט ע(ְּ ָרא ֵליה ׁשְ ָמה , ּּבָ ּכְ

ַמר ה ָהֱאֹלִהים ֶאת)קהלת ז(, ְּדִאּתְ ר ָעׂשָ ר ְוגֹו ֲאׁשֶ א. ' ָהָאָדם ָיׁשָ ֶּאת ָהָאָדם ְדַכר ְונוְקּבָ ּ .
ְדכוָרא ִליַלת ּבִ א ִאְתּכְ ְּונוְקּבָ ִתיב, ּ ר ּכְ ים. ּוְכֵדין ָיׁשָ ּבֹונֹות ַרּבִ   .ְּלָבַתר ְוֵהָמה ִבְקׁשו ֶחׁשְ

א ֲחִזי א ִעָלָאה, ּתָ א ִדְתהֹוָמא ַרּבָ ִּמנוְקּבָ ּ א רוַחָת, ּ ַכַחת ַחד נוְקּבָ ּתְ ִּאׁשְ ּא ְדָכל רוִחיןּ ּ ,
ָמה י ָאָדם. ְּוָהא אֹוִקיְמָנא ִליִלית ׁשְ ַקְדִמיָתא ְלַגּבֵ ַכַחת ּבְ ּתְ ֲעָתא . ְוִהיא ִאׁשְ ּוְבׁשַ

ֵרי ָאָדם ִלים ּגוֵפיה, ְּדִאְתּבְ ּתְ ְּוִאׁשְ ְטָרא , ּ ִּאְזְדָמנו ַעל ַההוא ּגוָפא ֶאֶלף רוִחין ִמּסִ ּ ּ ּ ּ
ָמאָלא ָדא ְלַאֲעָלא. ִּדׂשְ יהָּדא ּבְ יה, ּ ּבֵ ָעא ְלַאֲעָלא ּבֵ ַּעד ְדָגַער , ְוָלא ֲהוֹו ַיְכֵלי, ְּוָדא ּבָ

ִריך הוא א ּבְ הו קוְדׁשָ ּּבְ ּ ָלא רוָחא, ְּ ִכיב ּגוָפא ּבְ ְּוָאָדם ֲהָוה ׁשָ ְּוֵחיזו ִדיֵליה ְירֹוָקא , ּ ּ ּ
ְּוָכל ִאיּנון רוִחין ָסֲחָרן ָעֵליה, ֲהָוה ּ ּ.  

ֲעָתא ָנִחית ֲעָנ ַהִהיא ׁשַ ּ ְלָכל ִאיּנון רוִחין)וזריק(וָדָחא , ָנא ַחדּבְ ֲעָתא ָדא . ּ ּוְבׁשַ ּ
ִתיב א , ּ ַוֹיאֶמר ֱאלִהים ּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶנֶפׁש ַחָיה ְוָהא אֹוִקיְמָנא)בראשית א(, ּכְ ְּדנוְקּבָ ּ

ַרת ִמן ְדכוָרא ִמן ַההוא ֶנֶפׁש ְדָאָדם ִּאְתַעּבְ ּ ּ ְּוִהיא ַאִפיַקת ַההוא רוָחא, ּ ּ יה ְלָנ, ּ ָבא ּבֵ ּׁשְ
ָאָדם ְדָקא ֲחִזי, ּבָ ֵרין ִסְטִרין ּכַ ִליל ִמּתְ ַאָפיו )בראשיתב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּכָ ּ ַוִיַפח ּבְ ּ ּ

ַמת ַחִיים ַוְיִהי ָהָאָדם ְלֶנֶפׁש ַחָיה ִּנׁשְ ׁש. ּ ַהאי. ְּלֶנֶפׁש ַחָיה ַמּמָ ַפק ּבְ ּוַמאן ְדִאְסּתָ ּ ִגין , ּ ּבְ
ָאהִּאי ַחָי, ְּדָלא ָיַדע ּתָ ָרֵאל, ּה זֹו ִהיא ַחָיה ּתַ ָמה ִיׂשְ ּאֹו ַחָיה ִדׁשְ ּ ּאֹו ִמְדכוָרא אֹו , ּ ּ
א ִתיב ְלֶנֶפׁש ַהַחָיה. ִּמנוְקּבָ ֶּאָלא ְלְנֶפׁש ַחָיה ְסָתם, ֲּאָבל ָלא ּכְ ַמע ּכָֹלא, ּ ְּדַמׁשְ ּ.  

ִסְטרֹוי, וַכד ָקם ָאָדם קוָעה ּבְ ֲּהַוות נוְקָבֵתיה ּתְ ּ א ְדֵביהְוַהִהיא ִנׁשְ. ּ ְּמָתא ַקִדיׁשָ ּ ּ ,
י ְלַהאי ִסְטָרא ִליַלת, ְּוַסֵגי ְלַהאי וְלַהאי, ּוְלַהאי ִסְטָרא, ֲהָוה ַאְסּגֵ ִגין ְדָהִכי ִאְתּכְ . ּּבְ

ִריך הוא ְלָאָדם א ּבְ ְּלָבַתר ָנַסר קוְדׁשָ ְּוָתִקין ְלנוְקֵביה, ְּ  )בראשית ב(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ
ָלע ְוגֹוֱאֹלִה' ַּוִיֶבן ְיָי ָלע ָהא אֹוִקיְמָנא. 'ים ֶאת ַהּצֵ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ֶאת ַהּצֵ  )שמות כו(ּכְ

ן ּכָ ׁשְ ַכָלה ַלחוָפה, ַוְיִביֶאָה ֶאל ָהָאָדם. ּוְלֶצַלע ַהּמִ ִתּקוָנָהא ּכְ ּּבְ ּ ּּ.  
יון ְדָחַמת ִליִלית ָדא ּּכֵ א, ַעְרַקת, ּ ְכַרֵכי ַיּמָ ַען ִהיא ְזִמ, ְוִהיא ּבִ א ְוַעד ּכְ יָנא ְלַאְבָאׁשָ

ֵני ָעְלָמא יָעָתא. ּבְ א רֹוִמי ְרׁשִ ִריך הוא ְלַחְרּבָ א ּבְ ין קוְדׁשָ ְּוַכד ַזּמִ ן , ְּ ּוְלֶמֱהֵוי חֹוְרּבָ
א, ְּיַסֵלק ְלַהאי ִליִלית, ְלָעְלִמין ֵרי ָלה ְלַהאי חוְרּבָ ְּוִיׁשְ ָנא ְדָעְלָמא, ּ ִגין ְדִהיא חֹוְרּבְ ּּבְ ּ .

יָעה ִליִלית וָמְצָאה ָלה ָמנֹוַח)ישעיה לה(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ם ִהְרּגִ ּ ַאך ׁשָ ּ ְ.  
ְדַמת ְדָנא, ּוְבִסְפֵרי ַקְדָמֵאי ַאְמֵרי ְּדִאיִהי ַעְרַקת ִמן ָאָדם ִמּקַ ֵניָנן ָהֵכי, ּ , ַוֲאָנן ָלא ּתָ

יה ַחת ִעּמֵ ּכָ ּתְ א ָדא ִאׁשְ ִגין ְדָהא נוְקּבָ ּּבְ ּ ּ א דהא נוקבא ''ס(ֶפׁש ֲאָבל ַעד ָלא ַקָמת ַהאי ֶנ, ּ

ְדָקא ֵיאֹות)דא לא אשתכחת עמיה אבל עד לא אתתקנת נוקבא דא יה ְדָאָדם ּכְ ּ ִעּמֵ ֲּהַות ִמְזַדְווָגא , ּ
ְדָקא ֵיאֹות יה ּכְ ַנת ִעּמֵ ּקְ יה ְוַכד ַהאי ִאְתּתַ ִּעּמֵ א , ַעְרַקת ִהיא ְלַיָמא, ּ ּוְזִמיָנא ְלַאְבָאׁשָ

ִני ָעְלָמא   .ּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמ, ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]69דף [ -י ּ

ֵתיה, ַהאיַאְסָווָתא ְל ִאּתְ ר ָנׁש ּבְ ֲעָתא ְדִאְזָדַווג ּבַ ַהִהיא ׁשַ ּּבְ ּ ּ ה , ּ ְקדוּשָׁ יה ּבִ ְּיַכִוון ִלּבֵ ּ ּ
ַנת, ְוֵליָמא ָהֵכי, ְּדָמאֵרי ִקְטָפא ִאְזַדּמְ אֵרי, ֲּעִטיָפא ּבְ אֵרי ׁשָ עֹול ְוָלא , ׁשָ ָלא ּתִ
ְנפֹוק ַעְדָבך, ּּתִ ְָלא ִדיָדך ְוָלא ּבְ ְ ּּתוב ּתוב. ּ אַיּמָ, ּ לֹוי ִליך ָקָראן, א ִאְתְרִגיׁשָ ְלּגַ ְּגַ ּ ,

א ֲאִחיְדָנא חוָלָקא ַקִדיׁשָ ּּבְ א ִאְתָעַטְפָנא, ּ ה ְדַמְלּכָ ְקדוּשָׁ ּּבִ ּ ּ.  
ֲעָתא ֲחָדא ֵתיה ַעד ׁשַ יה וְלִאּתְ ּוְלַחְפָיא ֵליה ְלֵריׁשֵ ּ ּ ּ ָכל ִזְמָנא, ּ יֹוִמין ' ַעד ג, ְוֵכן ּבְ

ִליָטה ָבה, ַלּקְ ּוְבִסְפָרא ְדָאַנח . ּּתוב ֵליָתא קֹוֶלֶטת, יֹוִמין' ּ ְדָלא קֹוֶלֶטת ְלגְּדָכל ַהְרּכָ ּ
א ָאַמר ֹלֹמה ַמְלּכָ ְמָדאי ִלׁשְ ָלִתין יֹוִמין, ַאׁשְ ְּוָאַמר ִדְלָבַתר ְדִסֵיים עֹוָבָדא. ּתְ ּ ֵדי , ּ ִליׁשְ
ַּמִיין ְצִליָלן סֹוֲחָרֵניה ְלַעְרֵסיה ּוְנטוָרא ְדֹכָלא. ּ ּ ּ   )לבתר(. ּ

ּאן ְדַיְנָקא ְלַרְבָיאַמ ְזַדִווג ְלַבר ָנׁש, ּ ָּלא ּתִ ֲעָתא ְדַרְבָיא ָנִאים, ּ ׁשַ ֶּאָלא ּבְ ּוְלָבַתר . ּ
ִניק ֵליה ֲעָתא ֲחָדא, ָּלא ּתָ ְתֵרין ִמיִלין, ַעד ׁשַ ִגין , אֹו ַחד ִמיל, ּּכִ ִאי ָלא ַיְכָלא ּבְ
ֵכי, ַּצֲעָרא ְדַרְבָיא ִזְמָנא ְדִאיהו ּבָ ּּבְ ה ְלָעְלִמיןּוְבָד. ּ ֵפי ִמּנָ   .ּא ָלא ִמְסּתָ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]70דף [ -ּ

 ] בשנה218יום [סדר הלימוד ליום יא אייר 
ִאין ִאיּנון ַצִדיַקָייא ַּזּכָ ּ ִריך הוא אֹוִליף לֹון ָרִזין ֲעִמיִקין ִדְלֵעיָלא , ּ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ

א ִגין אֹוַרְייָתא, ְוַתּתָ הַּמאן ְדִיׁשְ, ְּדָהא אֹוַרְייָתא, ְּוֹכָלא ּבְ ַדל ּבָ ּּתָ ִעְטִרין , ּ ִּמְתַעָטר ּבְ
א ָמא ַקִדיׁשָ ִּדׁשְ א הוא, ּ ָמא ַקִדיׁשָ ְּדָהא אֹוַרְייָתא ׁשְ ּ ה. ּ ַדל ּבָ ּתָ ּוַמאן ְדִיׁשְ ּ ּ ים , ּ ִאְתְרׁשִ

א ָמא ַקִדיׁשָ ׁשְ ְּוִאְתַעָטר ּבִ א, ּוְכֵדין ָיַדע ָאְרִחין ְסִתיִמין, ּ ְּוָרִזין ֲעִמיִקין ִדְלֵעיָלא ְוַתּתָ ּ ,
ֵפי ְלָעְלִמין   .ְוָלא ִמְסּתָ

  ב''ט ע'' ידף
א ֲחִזי ַההוא יֹוָמא ִאְתְפָקדו ַעל ִאיָלָנא ַחד) ב''ט ע''דף י(, ּתָ ּּבְ ְּוָעְברו ַעל ִפּקוָדא , ּּ ּּ
ַקְדִמיָתא, ְּדָמאֵריהֹון ָתא ִהיא ָחַבת ּבְ ּוְבִגין ְדִאּתְ ִתיב, ְּוָאָתא ָעָלה ַההוא ָנָחׁש, ּ , ּכְ

ך ְו)בראשית ג( ְהוא ִיְמׁשֹול ּבָ אן וְלָהְלָאה. ּ ָכחו ַחָייִבין ָקֵמי , ִּמּכָ ּתְ ָכל ִזְמִנין ְדגוְבִרין ִאׁשְ ּּבְ ּ ּ ּ
ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ ים , ְּ ָּהא אֹוִקיְמָנא ְדִאיּנון ָנׁשִ ָיא)דלעילא(ּ ְטָרא ְדִדיָנא ַקׁשְ , ּ ִמּסִ

ְלָטָאה ֲעֵליהֹון ְטָרא ְדִד, ְּזִמיִנין ְלׁשַ ָיאִּמּסִ י )ישעיה ג(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, יָנא ַקׁשְ  ַעּמִ
לו בֹו ים ָמׁשְ יו ְמעֹוֵלל ְוָנׁשִ לו בֹו וַדאי, ּנֹוְגׂשָ ים ָמׁשְ ָּנׁשִ ּ.  

ְתַהֶפֶכת ְּוִאֵלין ִאְקרון ַלַהט ַהֶחֶרב ַהּמִ ּ ְתַהֶפֶכת, ּ ָּלאו ְדִאיּנון ֶחֶרב ַהּמִ ּ ֶּאָלא ַלַהט , ּ
ִרית)ויקרא כו(ְּדִאְקֵרי , ֵּמַההוא ֶחֶרב ָמְלָאה '  ֶחֶרב ַלְיָי)ישעיה לה(,  ֶחְרב נֹוֶקֶמת ְנַקם ּבְ

ְּוַההוא ַלַהט ַהֶחֶרב ִמְתַהֶפֶכת. ָדם ְּלִזְמִנין ּגוְבִרין וְלִזְמִנין נוְקִבין, ּ ּ   .ְוָהא אֹוִקיְמָנא, ּ
ָעְלָמא, ווי ְלָעְלָמא ְלָטן ּבְ ין ׁשַ ד ִאיּנון ָנׁשִ ד ָחָמא ְנִביָא, ּּכַ ָרֵאל ֵמֲעְקֵמי , הּכַ ְּדִיׂשְ

חֹוִבין ָקֵמי ָמאֵריהֹון, ָּאְרַחְייהו ָכחו ּבְ ּתְ ְּוִאיּנון ִאׁשְ ֵדין ָאַמר, ּ ֲאַנּנֹות ֵהיך , ּכְ ים ׁשַ ְָנׁשִ

ִקיָטאן ָעְלָמא, ַּאּתון ׁשְ ָעָרא ּבְ ֵּהיך ַאּתון ַיְתָבן ְדָלא ְלִאּתְ ּ  )ס''ק(ּוְבֲאַתר ָאֳחָרא . קֹוְמָנה, ְ
ְּוָהא אוְקמוָה ַחְבַרָייא. )ב''ז ע''כאן חסר ועיין לקמן קס(א ְלַהאי ְקָרא אֹוִקיְמָנ ּ ּ.  

ַמר ְדבֹוָרה, ֲאָבל ָלא ִאּתְ ָחן ּבִ ּכְ ָמה ְדַאׁשְ ֶּאָלא ּכְ יב . ּ  ִהיא ׁשֹוְפָטה ֶאת )שופטים ד(ִּדְכּתִ
ֵעת ַהִהיא ָרֵאל ּבָ ֵניָנן. ִיׂשְ ָת, ְּוַעל ָדא ּתָ ר ָנׁש ְדִאּתְ . ּא ָקא ְמָבְרָכא ֵליה ְלָפתֹוָראַּווי ְלּבַ

ך ְדבֹוָרה ּּכַ ֵעת ַהִהיא, ְ ָרֵאל ּבָ הו ַמאן , ִהיא ׁשֹוְפָטה ֶאת ִיׂשְ ַכח ּבְ ּתְ ַּווי ְלָדָרא ְדָלא ִאׁשְ ּ
א א, ְּדָדִאין ְלַעּמָ ֶּאָלא ַחד נוְקּבָ ּ.  

א ֲחֵזי ָעְלָמא, ּתָ חו ּבְ ּכָ ּתְ ין ִאיּנון ְדִאׁשְ ֵרין ָנׁשִ ּּתְ ּ ִריך ְוָאְמ, ּ א ּבְ א ְדקוְדׁשָ ְחּתָ ּבַ ְֵרי ּתוׁשְ ּ ּ ּ
ְּדָכל ּגוְבִרין ְדָעְלָמא ָלא ֵייְמרון ָהֵכי, ּהוא ּ ּ ּוַמאן ִאיּנון. ּ ה. ְּדבֹוָרה. ּ ה ָאְמָרה. ְוַחּנָ , ַחּנָ

ְיָי)שמואל א ב( ך ְוֻכְלהו ְקָרֵאי'  ֵאין ָקדֹוׁש ּכַ ְלּתֶ י ֵאין ּבִ ּּכִ ּ ְּדִהיא ַפְתַחת ִפְתָחא . ָ ּ ּ
גֹון , ְּמֵהיְמנוָתא ְלָעְלָמאִּד פֹות ָיִרים ֶאְביֹון)שמואל א ב(ּכְ ּ ֵמִקים ֵמָעָפר ָדל ֵמַאׁשְ ָהא , ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמ, ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]71דף [ -י ּ

ִּפְתָחא ִדְמֵהיְמנוָתא ּ יִבי ִעם ְנִדיִבים. ּ ָּהא ְמֵהיְמנוָתא ִדְלֵעיָלא, ְלהֹוׁשִ ּ ֲאַתר ַדֲאָבָהן , ּ ּּבַ
ְרָיין ִד, ִּאֵלין ֲאָבָהן. ַּמאן ְנִדיִבים. ׁשַ ים ֶנֱאָספו)תהלים מז(ְכִתיב ּכְ   .ּ ְנִדיֵבי ַעּמִ

יִבי ִעם ְנִדיִבים ָּדָבר ַאֵחר ְלהֹוׁשִ מוֵאל, ּ ָאה ַעל ׁשְ א ִעם , ִּנּבְ ין ְלִאְתְקׁשָ ְּדִאיהו ַזּמִ ּ
ה ְוַאֲהֹרן יב, ֹמׁשֶ מֹו)תהלים צט(, ִּדְכּתִ קֹוְרֵאי ׁשְ מוֵאל ּבְ ֹכֲהָניו וׁשְ ה ְוַאֲהֹרן ּבְ ּ ֹמׁשֶ  א שמואל(. ּ

א ָכבֹוד ַיְנִחיֵלם)ב מוֵאל. ַמאן ַיְנִחיֵלם.  ְוִכּסֵ ָּדא ׁשְ ְּדַאֲחִסין ְיָקָרא ְדַמְלכוָתא ִלְתֵרין . ּ ּ ּ
א ָכבֹוד ַיְנִחיֵלם. ַמְלִכין ִריך הוא ְדהוא ַאֲחִסין ּכוְרְסָייא , ָּדָבר ַאֵחר ְוִכּסֵ א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ְּ

ִּדיֵליה ְלַעְבדֹוִהי א ָכבֹוד ַיְנִחיֵלםֲּהָדא הוא ִד, ּ ֵּיַחּתו '  ְיָי)שמואל א ב( )עוד(. ְכִתיב ְוִכּסֵ
ֵניָנן. ַמאי ָקא ַמְייֵרי, ְמִריָבו ָחֵסר, ְמִריָבו א ', ֵמִריב ו, ֶּאָלא ְמִריָבו ּתָ ְוָדא ַמְלּכָ

ַמר ָהָכא א ְוָרָזא ְדָחְכְמָתא ִאּתְ ַּקִדיׁשָ ִל, ּ ָעִרין ְוׁשַ ֲעָתא ְדִדיִנין ִמּתְ ׁשַ ּּבְ ְלִטין ַעל ּ יִטין ׁשַ
ְפָיין, ַרֲחֵמי ּבוָעא ְדַנֲחָלא, ְוַרֲחֵמי ִאְתּכַ ַרך ִמּמַ ִריך הוא ִאְתּבְ א ּבְ ֲעָתא ְדקוְדׁשָ ּוְבׁשַ ּ ּ ּ ּ ְּ ְ ,

ְפָיין ִדיֵני ְבִרין ַרֲחֵמי ְוִאְתּכַ ֵדין ּגַ   .'ֵּיַחּתו ְמִריָבו ֵמִריב ו' ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְיָי, ּּכְ
ַמִי ּשָׁ ְרָיא . ַמאי ָעָליו. ָעָליו. ם ַיְרֵעםָעָליו ּבַ א ׁשַ יָקא ַקִדיׁשָ ֲעָתא ְדַטָלא ְדַעּתִ ׁשַ ּּבְ ּ

יה, ָּעֵליה ּוַמְלָיא ֵריׁשֵ ַמִים, ּ ַההוא ֲאַתר ְדִאְקֵרי ׁשָ ּּבְ ֵדין ַיְרֵעם, ּ ר ֵחיֵליהֹון : ּכְ ּבַ ַיּתְ
יִפין ּקִ ְּותוְקֵפיהֹון ְדִדיִנין ּתַ ן ֹעז ְלַמְלּכֹו. ּ ִריך הואָּד, ְוִיּתֶ א ּבְ ּא קוְדׁשָ ְוָיֵרם ֶקֶרן . ְּ

יחֹו ָרֵאל ְדִאְקֵרי ֶקֶרן ַהיֹוֵבל , ְמׁשִ ֶנֶסת ִיׂשְ ָּדא ּכְ ּ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא)ג היובל''א ל''ס(ּ יחֹו . ּ ּכְ ְמׁשִ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר  יַח ֱאֹלֵהי ַיֲעֹקב)מלכים ב כג(ּכְ יחֹו,  ְמׁשִ ך ֶקֶרן ְמׁשִ ִגין ּכָ   .ַמרוָהא ִאּתְ, ְּבְ

א א ַקִדיׁשָ ָבָחא ְדַמְלּכָ ָחא ׁשְ ּבְ ְּדבֹוָרה ְדָאַתת ְלׁשַ ּ ּ ִעיר '  ְיָי)שופטים ה(, ּ ֵצאְתך ִמּשֵׂ ָּבְ

ֵדה ֱאדֹום ַצְעְדך ִמּשְׂ ָּבְ ד. ּ ָלא , ְמַלּמֵ ין ְלַקּבְ ָאר ַעּמִ ִריך הוא ַאְזִמין ְלָכל ׁשְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ְּ

עו, ְלאֹוַרְייָתא ָעאןְוִכי ָל. ְּוָלא ּבָ ֵלי ָקֵמיה ְדָלא ּבָ ּא ֲהָוה ּגַ ּ ֶּאָלא ְדָלא ְיֵהא לֹון , ּ ּ
ִּפְתחֹון ֶפה ִריך הוא אֹוַרְייָתא ֲהוֹו ַנְטֵרי ָלה, ּ א ּבְ ְּדִאְלָמֵלא ָיַהב לֹון קוְדׁשָ ּ ּ ְּוָכל ִאיּנון . ְּ

ְּקָרֵאי ְדָאְמָרה ְדבֹוָרה ָרָזא ְדָחְכְמָתא, ּ ְלהו ּבְ ּּכֻ ּ ֲעָת, ּ ְרָמהַעד ַהִהיא ׁשַ ַחת ּגַ ּבְ ּא ְדׁשַ ּ ,
ָרֵאל ִיׂשְ י ֵאם ּבְ ְמּתִ ּקַ י ְדבֹוָרה ׁשַ ְמּתִ ּקַ ֱאַמר ַעד ׁשַ ּנֶ ה רוַח , ּׁשֶ ָלק ִמּנָ ְּדָהא אוְקמוָה ְדִאְסּתַ ּ ּ ּ ּ ּּ

ך , ְּנבוָאה ְוְבִגין ּכָ יר)שופטים ה(ּ ִרי ׁשִ ּ עוִרי עוִרי ְדבֹוָרה עוִרי עוִרי ַדּבְ ּ ּ ּ ּ ּ.  

  א''ע'  כדף
ַחָטָאה, ּוָכל ָדא ָכחו ּגוְבִרין ּבְ ּתְ ד ִאׁשְ ּּכַ ּ ֵרי ָעַלְייהו רוַח , ּ ָדִאין ְלִמׁשְ ְּוָלאו ִאיּנון ּכְ ּ ּ

א וַדאי ּקוְדׁשָ ּגו ְוגֹו)ויקרא ד() א''ע' דף כ(. ּ ָרֵאל ִיׁשְ ל ֲעַדת ִיׂשְ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא ', ּ וִאם ּכָ ּּכְ
ה הֹוָרָאה ְדָטעו ּבָ ּּבְ ּ ל ֲעַדת. ּ ּגוֲאָבל וִאם ּכָ ָרֵאל ִיׁשְ ֵעי , ּ ִיׂשְ ּגו ִמּבָ ָרֵאל ִיׁשְ ל ִיׂשְ ּוִאם ּכָ

ָרֵאל, ֵּליה ל ֲעַדת ִיׂשְ ֶּאָלא ִאיּנון . ַמאי ּכָ ַל ם)כולהון(ּ ְירוׁשָ ָחן ּבִ ּכְ ּ ְדִאְשּתַ ן , ּ ּמָ ְּדָהא ִמּתַ
א ן ָטָעאן, ָנְפָקא אֹוַרְייָתא ְלָכל ַעּמָ ּמָ ְּוִאי ִאיּנון ַדֲהוֹו ּתַ ל ִיׂשְ, ּ וָתֵניָנן , ָרֵאל ָטָעאןּכָ

ן ָטָעאן ְּדֵכיָון ְדַתּמָ א ָטָעאן, ּ ל ַעּמָ ֵכי ֲאַבְתַרְייהו, ּכָ ִגין ְדֻכְלהו ַמׁשְ ּּבְ ּ ּוֶנְעַלם ָדָבר . ּּ ּ
ָהל ָהל ִאֵלין ַסְנֶהְדֵרי, ֵמֵעיֵני ַהּקָ ָרֵאל, ֵּעיֵני ַהּקָ ִּאֵלין ִאיּנון ִדְמָמָנן ַעל ִיׂשְ ּ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]72דף [ -ּ

ִּפּקוָדרעיא מהימנא  ָטעוּ ן ַעל ַסְנֶהְדֵרי ְגדֹוָלה ׁשֶ ּא ָדא ְלָהִביא ָקְרּבָ ּ ' ָּתָנִאין וֲאמֹוָרִאין ע, ּּ

ַּסְנֶהְדֵרי ְגדֹוָלה ָהיו ה ָעַלְייהו, ּּ ּוֹמׁשֶ ה ֲהוֹו' ְוע. ּ ּוְבִגין ָדא ָאְמרו ָמאֵרי . ּוַאֲהֹרן ָעַלְייהו, ַּסְנֶהְדֵרי ְקַטּנָ ּ ּ
ִביָנ, ַמְתִניִתין ה ׁשוׁשְ א ֲהָוהֹּמׁשֶ ִּמַתָמן ַסְנֶהְדֵרי ְגדֹוָלה, ְּוָדא ִתְפֶאֶרת, ּא ְדַמְלּכָ ּ ִביָנא . ּּ ַּאֲהֹרן ׁשוׁשְ

גֹון , ּא ְזֵעיָרא ָקֵריָנן ֵליה''ֵה, ְּוָדא ַמְלכות, ְּדַמְטרֹוִניָתא ְתך )בראשית כט(ּכְ ָרֵחל ּבִ ִנים ּבְ ַבע ׁשָ ָ ֶאֱעָבְדך ׁשֶ ָּ
ה ַטּנָ ָמה ִאְתְק. ַהּקְ הְּוַעל ׁשְ   .ֵּרי ַסְנֶהְדֵרי ְקַטּנָ

ְבִעין ָלׁשֹון ּוִמַתָמן ֲהוֹו יְדִעין ַסְנֶהְדִרין ׁשִ ּ ְבִעים ָפִנים ַלתֹוָרה, ּ ְּדִאיּנון ׁשִ ּ ּ ְבִעים ָלׁשֹון , ּ ְּדִאית ׁשִ
ָעה ְוכו ְטָרא ְדַמְלכות ָהְרׁשָ ִּמּסִ ּ ֵפרוָדא', ּ ּּכָֹלא ּבְ ּ ִנְפְרדו ִאֵיי ַהגֹוִים ּ ֵמֵאֶלה)בראשית י(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ּ ּ

ֵפרוָדא ָדא ִמן ָדא ְבִעין ָלׁשֹון ּבְ ְלהו ׁשִ ַאְרצֹוָתם ִלְלׁשֹונֹוָתם ּכֻ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּ.  

אֹוַרְייָתא ָלׁשֹון ַחד' ע, ֲאָבל ּבְ ָּפִנים ַלתֹוָרה ּבְ , ָּחְכָמה ְזֵעיָרא ַמְלכות, ֲהָלָכה ֲחָדא' ו. ְוָדא ְיסֹוד. ּ
ְבִעין ָלׁשֹון ְּדָבה ׁשִ ן סֹוד, ּ ּבָ חוׁשְ ָבה, ִּויסֹוד ִאיהו ָלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש. ִמן ְיסֹוד, ּּכְ ְבִעין , סֹוד ַהֶמְרּכָ ׁשִ ּבְ

ָכל ּכֹחֹו, ַּקֶתְדָרִאין א ְמָבַרך ּבְ ֵמיה ַרּבָ ל ָהעֹוֶנה ָאֵמן ְיֵהא ׁשְ ְָעַלייהו ִאְתַמר ּכָ ּ ל , ּּ ּקֹוְרִעין לֹו ְגַזר ִדינֹו ׁשֶ ּ
ָנה ְבִעים ׁשָ ְבִעים ָלׁשֹון, ֹון ַחדָלׁש. ׁשִ ַּעל ִמָדה ְזֵעיָרא ְדָחְכָמה ְזֵעיָרא, ִּאיהו ׁשִ ַּעל ִמָדה ' ְּדִאיִהי י, ּ

ַּעל ִמָדה ְזֵעיָרא ְדָחְכָמה ב', ַּעל ָחְכָמה ְזֵעיָרא ְדִאיִהי י. ְזֵעיָרא ְפוון', ּ הֹון ַדַעת וְתבוָנה, ְּתֵרין ׂשִ ִּדּבְ ּ ּ ּ ,
ְב ְתִלימו ׁשִ הֹון ִאׁשְ ּּבְ   )כ רעיא מהימנא''ע(. ִּעין וְתֵריןּ

אֹוְרָחא י יֹוֵסי ֲהוֹו ַאְזֵלי ּבְ י ִחָייא ְוִרּבִ י . ַּעד ַדֲהוֹו ַאְזֵלי, ִּרּבִ י יֹוֵסי ְלִרּבִ ָאַמר ִרּבִ
ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא, ִּחָייא ֵדל ּבְ ּתַ ִּנׁשְ יק יֹוִמין, ּּ ִמֵלי ְדַעּתִ ּּבְ י ִחָייא ְוָאַמר. ּ ָּפַתח ִרּבִ ים תהל(, ּ

ָ ַחָטאִתי אֹוִדיֲעך וגֹו)לב אן אֹוִליְפָנא', ּ י ֶחְטאֹוי וָלא ְמֹפָרׁש , ִמּכָ ר ָנׁש ִדְמַכּסֵ ְּדָכל ּבַ ּ
א א ַקִדיׁשָ ע ָעַלְייהו ַרֲחֵמי, ּלֹון ָקֵמי ַמְלּכָ ָּלא ָיֲהִבין ֵליה ְלִמְפַתח ִפְתָחא , ְּוִיְתּבַ ּ

ִּדְתׁשוָבה ִגין ְדִאיהו ִאְכִסיף , ּ ּּבְ יה)מכסיא ''נ(ּ א . ּ ִמּנֵ ְּוִאי ִאיהו ָפִריׁש לֹון ָקֵמי קוְדׁשָ ּּ
ִריך הוא ּּבְ רון ַרֲחֵמי ַעל ִדיָנא, ְ ּבְ ִריך הוא ָחִייס ָעֵליה ְוִיְתּגַ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ.  

ֵכי ן ִאי ִאיהו ּבָ ּכֵ ל ׁשֶ ל ִפְתִחין ְסִתיִמין ִאיהו ָפַתח, ּוּכָ ְּדָהא ּכָ ּּ ל ְצלֹוֵתיה, ּ , ְּוִאְתַקּבָ
ְּפִריׁשו ְדֶחְטאֹוי, ְּוַעל ָדא ּ א, ּ ְּיָקָרא הוא ְדַמְלּכָ ָרא ַרֲחֵמי ַעל ִדיָנא, ּ ְּוַעל ָדא . ְּלַאְגּבָ
ִתיב  ָדְנִני)תהלים נ(ּכְ ָדְנִני.  זֹוֵבַח ּתֹוָדה ְיַכּבְ בוִדין ִאיּנון. ַּמהו ְיַכּבְ ֵרין ּכִ ּּתְ , ַּחד ְלֵעיָלא, ּ

א ָעְלָמא ֵד, ְוַחד ְלַתּתָ ָעְלָמא ְדָאֵתי, יןַּחד ּבְ   .ְּוַחד ּבְ
ֹכָלא ָיא ּבְ ְסִגיאות ִמִלין, ַּהאי ְקָרא ַקׁשְ ּּבִ ַעי ַסִגי, ּ אֹוֶדה ֲעֵלי ְפׁשָ ְּדָהא ּבְ ַּמהו . ּ

יִתי ַעי ַלְיָי, ָָחָטאִתי אֹוִדיֲעך ַוֲעֹוִני לא ִכּסִ ְּועֹוד ְדָהא אֹוֶדה ', ּוְלָבַתר אֹוֶדה ֲעֵלי ְפׁשָ
ַעי ַלְי ֵעי ֵליה', ָיֲּעֵלי ְפׁשָ ְּלך ִמּבָ ָ.  
ֶּאָלא ָדִוד רוַח ַהּקֶֹדׁש ַאָמָרן, ּ ל ִמלֹוי ּבְ ּּכָ ַמָיא ָאַמר, ּ ּוְלַמְלכוָתא ִדׁשְ ּ ּ ִגין ְדִאיִהי , ּ ּּבְ

ֵאי ְלִעיָלֵאי ּתָ ִליָחא ִמּתַ ֵאי, ּׁשְ ּתָ ּוֵמִעיָלֵאי ְלּתַ א, ּ ּוַמאן ְדָבֵעי ְלַמְלּכָ ָּלה אֹוַדע , ּ
ַקְדִמיָתא ָל ָדא ַחָטאִתי אֹוִדיֲעךְוַע. ּבְ ּ יִתי)א למלכותא דשמיא קאמר''ד(, ּ ,  ַוֲעֹוִני ֹלא ִכּסִ

ל עֹוָלם ִדיקֹו ׁשֶ ַעי ַלְיָי. ִּמּצַ א', ָאַמְרִתי אֹוֶדה ֲעֵלי ְפׁשָ א ַקִדיׁשָ ָלָמא , ָּדא ַמְלּכָ ִּדׁשְ
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ּּכָֹלא ִדיֵליה ּ ר ָנׁש ְלַאֲעָלָאה ָקֵמיה ּבְ, ּ ָלָמא ְדָבֵעי ּבַ ּוׁשְ ּ ָלִמים ָהִכי . הֹוָדָאהּ ְּדָהא ׁשְ
הֹוָדָאה ָלָמיו)ויקרא ז(ִּדְכִתיב , ִמְתָקְרִבין ּבְ אָת )תהלים לב(.  ַעל ֶזַבח ּתֹוַדת ׁשְ ה ָנׂשָ  ְוַאּתָ
ָּדא ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא. ֲּעֹון ַחָטאִתי ֶסָלה ּ ְרָיא, ּ א ׁשַ יָקא ַקִדיׁשָ ֲּאַתר ְדַעּתִ ך. ּ ִגין ּכָ ַהאי , ְּבְ

ֹכָלאְקָרא ָאִח   .ּיד ּבְ

  ב''ע'  כדף
ַגווָנא ָדא א, ּּכְ עוֵתיה ְלַמְלּכָ ע ּבָ ַּמאן ְדִיְתּבַ ּ ְרעוֵתיה, ּ א ּבִ ָמא ַקִדיׁשָ ֵעי ְלַיֲחָדא ׁשְ ּּבָ ּ ,

א ּתָ א ְלֵעיָלא וֵמֵעיָלא ְלּתַ ּתָ ִּמּתַ ָרא, ּּ ַחד ִקׁשְ ָרא ּכָֹלא ּבְ ּוְלַקּשְׁ וָרא , ּ ּוְבַההוא ִקּשׁ ּ ּ
עוֵת ַכח ּבָ ּתְ י יֹוֵסי. ּיהִּאׁשְ יָמא, ָאַמר ִרּבִ א, ַּמאן הוא ַחּכִ ָדִוד ַמְלּכָ עוֵתיה ּכְ ע ּבָ ְּלִמְתּבַ ּ ,

א ְּדהוא ֲהָוה ָנִטיר ִפְתָחא ְדַמְלּכָ ּ י ִחָייא וַדאי ָהִכי הוא. ּּ ָּאַמר ֵליה ִרּבִ ְּוַעל ָדא . ּּ
א ַקִדיׁשָ) ב''ע' דף כ(ָאְרֵחי , אֹוַרְייָתא אֹוִליף ָלן ְּדַמְלּכָ ִגין ְדִנְנַדע ְלֵמיַהך ֲאַבְתֵריה, אּ ּּבְ ּ ְּ ,

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר  ֵלכו וגֹו'  ַאֲחֵרי ְיָי)דברים יג(ּכְ   .'ֱּאלֵהיֶכם ּתֵ
י יֹוֵסי ָפַתח וָאַמר ִכי ְוגֹו'  ּכֹה ָאַמר ְיָי)ירמיה לא(, ִּרּבִ ָמע ְנִהי ּבְ ָרָמה ִנׁשְ ּכֹה . 'קֹול ּבְ

ָּהא אוְקמוָה', ָאַמר ְיָי ֵרי ְלַמְלָלאּבְ, ּ ָּכל ֲאַתר ִדְנִביָאה ׁשָ מֹוְדָען, ּ ּתְ , ֲּהוֹו ִמלֹוי ִאׁשְ
ִריך הוא', ְוָהָכא ַהאי ּכֹה ָאַמר ְיָי א ּבְ ּקוְדׁשָ ָמע, ּוַמה ָאַמר. ְּ ָרָמה ִנׁשְ   .קֹול ּבְ

ֵניָנן א, ָהִכי ּתָ ּתָ א ְלּתַ י ַמְקְדׁשָ ִּדְבַההוא יֹוָמא ְדִאְתָחַרב ּבֵ ּ ָרֵאל ַא, ּ ָגלוָתאְוִיׂשְ ְּזלו ּבְ ּ ,
ָרֵאל. ִּויֵדיהֹון ְמַהְדָקן ַלֲאחֹוָרא, ֵריַחִיין ַעל ַצאָוֵריהֹון ית , ּוְכֶנֶסת ִיׂשְ ָרַכת ִמּבֵ ִאְתּתְ

ְתֵריהֹון א ְלֵמיַהך ּבַ ת. ְַמְלּכָ ֲעָתא ְדַנְחּתַ ׁשַ ה ַעל , ּּבְ ַקְדִמיָתא ְוֶאְבּכֶ ְַאְמַרת ֵאיָהך ּבְ

ַני, ָמדֹוָראי ֲעִליְוַע, ְוַעל ּבָ ת. ל ּבַ ד ַנְחּתַ ה ָדָמא ְדָחִסיֵדי , ָחַמת ַאְתָרָהא ָחִריב, ּכַ ְּוַכּמָ ּ
ַגָווה ד ּבְ א, ִּאּתֹוׁשַ ֶאּשָׁ א וֵביָתא ִאּתֹוַקד ּבְ ּוֵהיָכָלא ַקִדיׁשָ ּ.  

ֵדין ֲאִריַמת ָקָלא ֵאי, ּכְ ְּוִאְתְרִגיׁשו ִעָלֵאי ְוַתּתָ ּוָמָטא ָקָלא ְלֵעיָלא, ּ ַעד ֲאַתר , ּ
יהְּדַמ ֵרי ּבֵ א ׁשָ א ְלָאַהְדָרא ָעְלָמא ְלֹתהו ָוֹבהו. ְּלּכָ ּוָבָעא ַמְלּכָ ּ ָמה , ּ ַּעד ְדַנְחּתו ּכַ ּ

ְרָיין, אֹוְכלֹוִסין ה ַמּשִׁ ְייהו, ְוַכּמָ ְנחוִמין ִמּנַ ָלה ּתַ ָּלֳקְבָלה ְוָלא ִקּבְ ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב . ּ
ִכי ַתְמרוִרים  ָמע ְנִהי ּבְ ָרָמה ִנׁשְ ֶניָהּקֹול ּבְ ֵחם ַעל ּבָ ֶניָה ֵמֲאָנה ְלִהּנָ ה ַעל ּבָ , ָרֵחל ְמַבּכָ

ְנחוִמים ְייהו ּתַ ָלה ִמּנַ ְּדָלא ִקּבְ ּ י ֵאיֶנּנו. ּ א ֲהָוה ָסִליק ְלֵעיָלא : ּּכִ א ַקִדיׁשָ ִגין ְדַמְלּכָ ּּבְ ּ ּ
ַגָווה, ְּלֵעיָלא ַכח ּבְ ּתְ ְּוָלא ִאׁשְ י ֵאיְנּנו, ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ּכִ י ֵאיָנםוָלא , ּ ִתיב ּכִ   .ּכְ

י ִחָייא ָּאַמר ֵליה ִרּבִ ֶניָה, ּ ה ַעל ּבָ ֶנֶסת , ָּאַמר ֵליה אֹוִליְפָנא. ַמאי ָרֵחל ְמַבּכָ ְּדִהיא ּכְ
ָרֵאל ְּוָדא ִאְנּתו ְדַיֲעֹקב וַדאי. ִיׂשְ יב , ּ , ּוְכִתיב. ּ ַוֶיֱאַהב ַיֲעֹקב ֶאת ָרֵחל)ט''בראשית כ(ִּדְכּתִ

ִנים )תהלים קיג(ָהָתם , ּוְכִתיב. ָקָרה וָרֵחל ֲע)בראשית כט( ִית ֵאם ַהּבָ יִבי ֲעֶקֶרת ַהּבַ  מֹוׁשִ
ֵמָחה   .ׂשְ
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י ֵאיֶנּנו ָּדָבר ַאֵחר ּכִ ַמר, ּ ָמה ְדִאּתְ ִית ְוגֹו)בראשית לט(, ּּכְ ּבַ דֹול ּבַ : ֵּאיֶנּנו', ּ ֵאיֶנּנו ּגָ
ִליק ְלֵעיָלא ְוִאְתְרִחיק ִמֹכָלא ְּדָהא ִאְסּתָ ּ ה: ֵּאיֶנּנו. ּ ִזווָגא ּבָ ּּבְ ָחא : ֵּאיֶנּנו. ּ ּכְ ּתַ שמות (ְלִאׁשְ

א)ה''קס ֵמיה ַרּבָ   .ּ ׁשְ
י ִחָייא ְרָיא ְלִאְתַגָלָאה, ָּאַמר ִרּבִ א, ָּאַמר ֵליה. ֵּמָאן ֲאַתר ׁשַ י ַמְקְדׁשָ ן . ִמּבֵ ְּדַתּמָ

ָרֵאל ל ַאְרָעא ְדִיׂשְ ְרָיא וְלָבַתר ַאְסָחַרת ּכָ ּׁשַ ד ַנְפַק. ּ ָקַמת ַעל , ת ִמן ַאְרָעאְלָבַתר ּכַ
ַלת יֹוִמין ן ּתְ ּמָ ָרא ְוָיִתיַבת ּתַ יְרָייָהא . ַמְדּבְ ַרת אוְכֻלָסָהא וַמּשִׁ ַּדּבְ ּ  ְוַיְתָבָהא )א ומתיבתהא''ס(ּ

א י ַמְלּכָ ָבה ָבָדד וגֹו)איכה א(ְּוָקָראָת ָעָלה , ִמּבֵ י יֹוֵסי. ' ֵאיָכה ָיׁשְ י ִחָייא וִרּבִ כו ִרּבִ ּּבָ ּ.  
י יֹוֵסיָאַמר  ָרֵאל ֵמַאְרָעא, ִרּבִ לו ִיׂשְ א, ָּלא ּגָ י ַמְקְדׁשָ ָרֵאל , ְּוָלא ִאְתָחַרב ּבֵ ַּעד ְדִיׂשְ

א ִחיוָבא ָקֵמי ַמְלּכָ חו ּבְ ּכָ ּתְ ְלהו ִאׁשְ ּּכֻ ּ ּ ִחיוָבא , ּ חו ּבְ ּכָ ּתְ ֵרי ָעְלָמא ִאׁשְ ְּוַעד ְדַדּבְ ּ ּ
ַקְדִמיָתא ֵלעו ַעּמִ)ישעיה ג(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּבְ ֶריך ַמְתִעים ְוֶדֶרך אֹוְרחֹוֶתיך ּבִ ּי ְמַאּשְׁ ּ ָ ְ ָ .

ִחיוָבא א ַאְזִלין ּבְ י ַעּמָ ְּדֵכיָון ְדֵריׁשֵ ּ כו ֲאַבְתַרְייהו, ּ א ִאְתְמׁשָ ל ַעּמָ ּּכָ י ִחָייא ָאַמר . ּ ִּרּבִ
ּגו, ֵמָהָכא ָרֵאל ִיׁשְ ל ֲעַדת ִיׂשְ ַמאי ֲהִוי, ְּוִאם ּכָ ִגין ְוֶנְעַלם ָד. ּבְ ּּבְ ָהלּ . ָבר ֵמֵעיִני ַהּקָ

ְייהו א ִאיּנון ֵריׁשַ ְּדֵעיַני ַעּמָ ּ ָכן ֲאַבְתַרְייהו, ּ א ִאְתַמּשְׁ ְּדָכל ַעּמָ ּ.  
ִבין. ַּאְזלו ֲעׂשָ ָנא ּבַ ַּעד ַדֲהוֹו ָאְזֵלי ָחמו ַחד ֲאַתר ְמֻדּשָׁ יה, ּ ּוְנָהר ַמָיא ְדֲהָוה ָנִגיד ּבֵ ּ ּּ .

י ִחָייא. ּ ַחד עֹוָפא ְוָרִחיׁש ָקַמְייהוָּפַרח, ַּעד ַדֲהוֹו ַיְתֵבי. ָּיְתבו , ִּניקום ֵמָהָכא, ָּאַמר ִרּבִ
ִחין ּכְ ּתַ ְּדַוַדאי ַנְגֵרי טוַרָיא ָהָכא ִמׁשְ ּ ּ ָּקמו ְוַאְזלו, ּ ְייהו. ּ ַּעד ְדָאַהְדרו ֵריׁשַ ּ ָּחמו ִאיּנון , ּ ּ

ִּלְסִטין ְדָרָהִטין ֲאַבְתַרְייהו חו ָקַמְייהו ַחד ִטיָנָראְוַאׁשְ, ִאְתְרִחיׁש לֹון ִניָסא, ּ ּּכָ ְוַחד , ּ
יה א ּבֵ ל ַההוא יֹוָמא ְוָכל ֵליְלָיא, ְּמַעְרּתָ ן ָיְתבו ּכָ ּמָ ָּעאלו ּתַ ּ ּ.  

י ִחָייא וָאַמר ָּפַתח ִרּבִ יָרא ַעְבִדי ַיֲעֹקב ְוגֹו)ירמיה ל(, ּ ה ַאל ּתִ י ִהְנִני ', ּ ְוַאּתָ ּכִ
יֲעך ֵמָרחֹוק רֹוב, ֵמָרחֹוק. ָמֹוׁשִ ֵעי ֵליהִמּקָ ְּוָהא אוְקמוָה ַהאי ְקָרא. ּ ִמּבָ ָמה , ֵמָרחֹוק, ּ ּכְ

בו ֵמֶאֶרץ ֶמְרָחק יב, ֲאָבל ֵמָרחֹוק. ְּדַאּתְ ָאֵמר ְוׁשָ ַההוא ִדְכּתִ ּּכְ '  ֵמָרחֹוק ְיָי)ירמיה לא(, ּ
ִביא ַלְחָמה)משלי לא(ּוְכִתיב . ִנְרָאה ִלי ְרָחק ּתָ  ֲעִמיָקא )א''א ע''בראשית רכ(. ּוַמאן ִהיא. ּ ִמּמֶ
ֲּאַתר ְדַההוא ָנָהר ָנִגיד ְוָנִפיק, ְּדַנֲחָלא ב ַיֲעֹקב. ּ יָרא ַעְבִדי , ְוׁשָ יב ַאל ּתִ יָון ִדְכּתִ ּּכֵ ּ
ב ַיֲעֹקב, ַיֲעֹקב ָמה ְדָתֵניָנן. ַּמהו ְוׁשָ ֶּאָלא ּכְ ִריך הוא ָסִליק ְלֵעיָלא , ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ְּ

יב, ְּלֵעיָלא ָמה ִדְכּתִ ָרחֹוק'  ָלָמה ְיָי) יתהלים(, ּּכְ ֲעמֹוד ּבְ ּוֵמַההוא ֲאַתר ָרחֹוק ִהְנִני , ּתַ ּ
יֲעך   .ָמֹוׁשִ

  א''א ע'' כדף
ב ַיֲעֹקב ָרֵאל, )לכורסיא(ְּלַאְתֵריה , וׁשָ ְכְנֶסת ִיׂשְ ְּלִאְזַדְווָגא ּבִ ַקט. ּ . ָּדא ְיסֹוד: ְוׁשָ

ֲאַנן ה, ְוׁשַ ֵרי ִדיוֵריה ּבָ ְּלִמׁשְ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ִּיְצָחקִמ, ְוֵאין ַמֲחִריד. ּ ּ ַוֶיחַרד )בראשית כז(, ּּכְ
דֹוָלה  ִתיב)בראשית לא(ְּוַעל ָדא ) א''א ע''דף כ(ִיְצָחק ֲחָרָדה ּגְ ְּוַההוא ַפַחד . ּ וַפַחד ִיְצָחק ּכְ ּ

ַער ד ִאּתְ ָלק ְיסֹוד ַלֲאַתר ָאֳחָרא, ּכַ ּ ָפֲחדו ְבִצ)ישעיה לג(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ִּאְסּתַ ּיֹון ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמ, ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]75דף [ -י ּ

ִציֹון ַדְייָקא. ַּחָטִאים ּּבְ ִזיב ָלן , ְּוַעל ָדא ְוֵאין ַמֲחִריד, ּ ִריך הוא ׁשֵ א ּבְ א קוְדׁשָ ּתָ ְּוַהׁשְ ְּ

ַהאי ֲאַתר, ֵמָרִחיק יר ָלן ּבְ ְלָוה, ְוַאְסּתִ ֵקט וְבׁשַ ַהׁשְ א . ְּוֵאין ַמֲחִריד ִמּכָֹלא, ּּבְ ְּדַכד קוְדׁשָ ּ
ִריך הוא ָעִביד ִניָסא ּבְ ּּבְ   .ֹּכָלא ָעִבידְ

י יֹוֵסי ָפַתח י ְוגֹו)שופטים ד(, ִּרּבִ י ְוָהָלְכּתִ ְלִכי ִעּמִ ָרק ִאם ּתֵ ַמאי ָקא ', ּ ַויֹאֶמר ֵאֶליָה ּבָ
ְרָיא ָעָלה. ַמְייֵרי א ׁשַ ָרק הֹוִאיל ְורוַח ַקִדיׁשָ ֶּאָלא ָאַמר ּבָ ּ ּ ִזיב, ּ ּתְ ְזכוָתה ִאׁשְ ּּבִ ְוָלא , ּ

ֵרי ָעַלי ִנְזָקא ִגיָנה. ִליׁשְ ָזָבא ּבְ ּתְ ָתא ְלִאׁשְ ָרק ָסִמיך ַעל ִאּתְ ּוַמה ּבָ ֲּאָנן ְדאֹוַרְייָתא . ְּ
א א ַקִדיׁשָ ֵמיה ְדַמְלּכָ ָנא ְדִהיא ׁשְ ִּעּמָ ּ ּ ה, ּ ה ְוַכּמָ ּמָ   .ַעל ַאַחת ּכַ

ל ַההוא יֹוָמא א ּכָ ָּיְתבו ּגֹו ַההוא ְמַעְרּתָ ּ ד ָרַמׁש ֵליְלָיא, ּ ִאְתְנִהיר ִסיֲהָרא , ּכַ
אּבִ ֵרי ַטָייֵעי. ְמַעְרּתָ ָּעְברו ּתְ אֵרי ַעל , ּ ַּוֲחָמֵריהֹון ְטִעיִנין ֵמַחְמָרא וֵמיְכָלא ְלַגְרַמְייהו ׁשָ ּ

ָייא ַלֲחָמֵרי, ָנִבית ָהָכא, ָאְמֵרי ַהאי ְלַהאי. ָּמטוָלא ּתְ ַּוֲאָנן ָנעול , ִּניַהב ֵמיְכָלא וִמׁשְ
א ָדא ָּאַמר ֵליה ַחְבֵריה ַע. ִּלְמַעְרּתָ ָבא, ּד ָלא ִניעולּ יָמא ַהאי ְקָרא ְדָלא ִמְתַייּשְׁ   .ּּתֵ

ָּאַמר ֵליה ַמאי הוא ָּאַמר ֵליה ִמָלה ַחד. ּ יב, ּ י )תהלים נב(, ִּדְכּתִ ָ אֹוְדך ְלעֹוָלם ּכִ

יָת ְוגֹו יָת. 'ָעׂשִ י ָעׂשִ ִתיב ָמה, ַּמהו ּכִ ָוְכִתיב ִכי טֹוב ֶנֶגד ֲחִסיֶדיך. ְוָלא ּכְ י. ּ  ְוִכי ְלַגּבֵ
יֵדיה, ָּאֳחָרא ָלאו ִאיהו טֹוב ִריך , ָּאַמר ַווי ְלִטיוָעָנא. ָּלא ֲהָוה ּבִ א ּבְ ַבְקָנא ְלקוְדׁשָ ְְדׁשָ ּ ּּ

ִגיֵניה ּהוא ּבְ א ֲחדו. ּ ְמַעְרּתָ י יֹוֵסי ַדֲהוֹו ַיְתֵבי ּבִ י ִחָייא ְוִרּבִ ִּרּבִ ּ י , ּ י ִחָייא ְלִרּבִ ָּאַמר ִרּבִ
ְּוָלא ֲאָמִרית ְלך ְד, יֹוֵסי ִריך הוא ִניָסאָ א ּבְ ַּכד ָעִביד קוְדׁשָ ֹכָלא ָעִביד, ְּ   .ַּנְפקו. ּּבְ

י ִחָייא וָפַתח ד ַנְפקו ַאְקִדים ִרּבִ ּּכַ ּ לֹום ָלָרחֹוק)ישעיה נז(, ּּ לֹום ׁשָ ָלָמא .  ׁשָ ֵרי ׁשְ ּתְ
רֹוב, ַחד ָלָרחֹוק, ָהָכא ּ ָדא )תו לרחוק(. ְּדִאְתָעִביד ָקרֹוב, ָלָרחֹוק. ְּוֹכָלא ַחד, ְוַחד ַלּקָ

ּהוא ָמאֵריה ִדְתׁשוָבה ּ ּ א ִאיהו ָקרֹוב, קֹוֶדם ֲהָוה ָרחֹוק, ּ ּתָ ר ָנׁש , ּּתו ָרחֹוק. ְּוַהׁשְ ד ּבַ ּכַ
ִריך הוא. ִאְתְרִחיק ֵמאֹוַרְייָתא א ּבְ ָּרִחיק הוא ְמקוְדׁשָ ּ ּוַמאן ְדָקִריב ְלאֹוַרְייָתא. ְּ ָקִריב , ּ

ִריך הוא ּבַ א ּבְ ֵּליה קוְדׁשָ ּ א ָאתו ִאיּנון , ֲּהֵדיהְּ ָנא ְועולו ִלְמַעְרּתָ רו ִעּמָ א ִאְתַחּבָ ּתָ ְּוַהׁשְ ּ ּ ּ ּ
הֹון פו ִעּמְ ּתָ ּתָ ְנָקלו ַלֲחָמַרְייהו. ַּטָייִעין ְוִאׁשְ ּתֶ ִּאׁשְ ְלהו ְלפום , ּוַאְתִקנו ְלֵמיַכל, ּ ַּנְפקו ּכֻ ּ ּּ

א   .ְמַעְרּתָ
ָּאַמר ַחד ִמן ַטְייָען ֵניְמרו ָלן ָמאֵרי ְדאֹו יָת , ַרְייָתאּ י ָעׂשִ ַָהאי ְקָרא אֹוְדך ְלעֹוָלם ּכִ

יָת. 'ְַּוה ְוגֹו1ַוֲאק י ָעׂשִ יָת, ּכִ י ָעׂשִ ִתיב ָמה, ַּמהו ּכִ י טֹוב ֶנֶגד ֲחִסיֶדיך. ְוָלא ּכְ ָוְכִתיב ּכִ ּ ,
י ָאֳחָרא ָלאו הוא טֹוב   .ְּוִכי ְלַגּבֵ

י ִחָייא יָת וַדאי, ָּאַמר ִרּבִ י ָעׂשִ יָתּוַמה ָע, ּּכִ ַּדֲעַבד , ִּדְבִגין ַהאי עֹוָלם. ְלעֹוָלם. ׂשִ
ַקן ֵליה ִריך הוא ְוַאּתְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ָכל יֹוָמא, ְּ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ר ָנׁש ְלקוְדׁשָ ּאֹוֵדי ּבַ ְּ ּ .

ְמך ִכי טֹוב ְנֶגד ֲחִסיֶדיך1ַוֲאק ְַָוה ׁשִ ָ ָּהִכי הוא וַדאי, ּ ִאין, ּ ָמא , ָּלֳקֵבל ִאיּנון ַזּכָ ׁשְ
ִריך הוא טֹובְּדק א ּבְ ּוְדׁשָ ְּוָלא ָלֳקְבֵלי ַחָייַבָיא. ְּ ְדֵלי , ּ ּתַ ָכל יֹוָמא ְוָלא ִמׁשְ ִּדְמַבִזין ֵליה ּבְ ּ ּּ

אֹוַרְייָתא ַתר ּכֹוָתָלא. ֵּיאֹות הוא, ָּאַמר ֵליה. ּבְ ַמְעָנא ִמּבָ ֵפיָנא , ֲּאָבל ִמָלה ׁשְ ּוִמְסּתָ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]76דף [ -ּ

י ִחָייא . ְּלַגָלָאה ָּאְמרו ֵליה ִרּבִ ּ י יֹוֵסיּ ְֵאיָמא ִמיָלך, ְוִרּבִ ְּדאֹוַרְייָתא ָלאו ִאיהו ְירוָתא , ּ ּ ּ
  .ַלֲאַתר ַחד

ַתר , ָעאָלָנא ְלָמָתא, ּיֹוָמא ַחד ֲהִויָנא ָאִזיל ְללוד, ָאַמר לֹון ְרָמאי ּבָ ְוִאְסַמְכָנא ּגַ
יָתא, ּכֹוָתָלא ַחד ַההוא ּבֵ ן יֹוָחאי ֲהָוה ּבְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַּמְעָנא ִמפוֵמיה ַהאי ְקָראְוׁשָ, ְּוַרּבִ ּ ּ ,

יָת י ָעׂשִ לֹום , ָאֹוְדך. ָאֹוְדך ְלעֹוָלם ּכִ ֶלך ָעָליו ֲהׁשָ ְָדִוד ַהּמֶ ַעל ,  ֲאָמרֹו)לקודשא בריך הוא(ּ
ְתָרָאה ַההוא עֹוָלם, ַּההוא עֹוָלם ּבַ יה ּבְ א ָאִחיד ּבֵ ְּדִאיהו ֲעַבד ְדָדִוד ַמְלּכָ ּ ּ ּ ּוֵביה ָיִרית , ּ ּ

י טֹוב.ַּמְלכוָתא ְמך ּכִ ֶוה ׁשִ ִריך הוא, ָ ַוֲאּקַ א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ ִיחוָדא ְדַהאי ָעְלָמא , ְּ ּּבְ ּ
ַָמאן ִאיּנון ֲחִסיֶדיך. ֶָנֶגד ֲחִסיֶדיך. ֵאיָמַתי ִאְקֵרי טֹוב. ְּדִאְקֵרי טֹוב ּ.  

ּוִאֵלין ִאְקרון ַחְסֵדי ָדוד , ֶּאָלא ִאית ֶחֶסד ְוִאית ֶחֶסד ּ ֱאָמִנים)ט''קסתרומה , ט''ויחי רי(ּ .  ַהּנֶ
א יָקא ַקִדיׁשָ ְּוַכד ִאֵלין ַחְסֵדי ָדִוד ִאְתַמְלָיין ֵמַההוא ִטיבו ִדְנִגידו ְדַעּתִ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ֵדין ִאְקֵרי , ּ ּכְ

ְייהו. ְיסֹוד טֹוב ַכח טֹוב ְלַגּבַ ּתְ ֵדין ִאׁשְ ָמה )א כד אשתכח כמה דאיהו ביה''ס(ְּדָהא . ּּכְ  ּכְ
ַכח ְדִאיהו ּתְ ְּדִאׁשְ ּ יהּ ְתָרָאה, ּ ּבֵ ם ְלַהאי ָעְלָמא ּבַ ַכח . ָּהִכי ִאיהו ְמַבּסָ ּתְ ְּוֹכָלא ִאׁשְ

ְבָרָכה א, ּבִ ה ְלַהאי ַדְרּגָ ְּוַעל ָדא ָדִוד ֲהָוה ְמַחּכֶ ּ ְּדָנִהיר ְלַהאי עֹוָלם ְדִאיהו ָאִחיד , ּ ּ ּ
יה   .ּּבֵ

  ב'' כא עדף
ַמְעָנא לֹון ִּמִלין ִאֵלין ָהִכי ׁשְ י יֹוֵסי . ָּנא ַמאי הואֲאָבל ָלא ְיַדְע, ּ י ִחָייא ְוִרּבִ ָּאתו ִרּבִ ּ

יה ֵריׁשֵ קו ֵליה ּבְ ְּוַנּשְׁ ּ י . ּ ְמעֹון , ִּחָייא) ב''דף כא ע(ָאַמר ִרּבִ י ׁשִ ַעְפָרא ַרּבִ ְַמאן ָחֵפי ֵעיָניך ּבְ ּ
ן יֹוָחאי ַאְתָרך ְוַאְנּתְ ַמְרִעיׁש טוַרָיא ִעָלֵאי, ּבֶ ְּדַאְנּתְ ּבְ ּ ּ ַּוֲאִפילו, ְּ ַמָיא ְוֹכָלא ּ ּ ִצפֹוֵרי ׁשְ ּ

יה ַלק ִמּנֵ ְסּתָ ד ּתִ ֲעָתא ּכַ ַהִהיא ׁשַ ִמלוָלך ַווי ְלָעְלָמא ּבְ ַּחָדאן ּבְ ּ ּּ ְ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמ, ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]77דף [ -י ּ

 ] בשנה219יום [סדר הלימוד ליום יב אייר 
ְבָרא ּּתו ָפַתח ְוָאַמר ַההוא ּגַ ֲעָתא, ּּ ַהִהיא ׁשַ יה ּבְ ַמְעָנא ִמּנֵ ָּהא ִמָלה ָאֳחָרא ׁשְ ּ ,

ּקְ יבּבַ ְחנוָניו ְוגֹו)דניאל ט(, ָּרא ִדְכּתִ ִפַלת ַעְבְדך ְוֶאל ּתַ ַמע ֱאלֵהינו ֶאל ּתְ ה ׁשְ ּ ְוַעּתָ ּ ָּ ּ '
ָמא ָדא ְמַעְלָיא , וָאַמר ָהֵכי. ְלַמַען ֲאֹדָני ִּאי ׁשְ ִפיר הוא, ּ ִמּכָֹלא)א לעילא''נ(ּ ּׁשַ ְּדָהִכי , ּ

א ִדיל ַמְלּכָ ָמא. ַאְמִרין ָעִביד ּבְ י ִדיָנא, ּ ָדאֲאָבל ׁשְ ָּהא ְיִדיַע ְדהוא ֲאַתר ּבֵ ּ יה , ּ ְּדִמּנֵ ּ
א. ָּנִפיק ִדיָנא ְלָעְלָמא ִגין ַעְבְדך, ַּמאן ָחָמא ְדַאְמִרין ְלַמְלּכָ ָָעִביד ּבְ ִגין ִמָלה , ּ ּאֹו ּבְ

  .ְְזֵעיָרא ִמָנך
ְֶאָלא ָהִכי ִאְצְטִריך א, ּ יָתא ְלַמְלּכָ ָמא ָדא ַאְתִקין ּבֵ ִּדׁשְ אּוֵב, ּ א ְלַתּתָ ְוָדא , ּי ַמְקְדׁשָ

ָדא ָדא, ָאִחיד ּבְ ר ָדא ּבְ ִגין ְדִאְתָקׁשָ ּּבְ ִקיוֵמיה. ּ א ָקִאים ּבְ א ְלַתּתָ ְּוַכד ַמְקְדׁשָ ּ ַהאי , ּּ
ִקיוֵמיה ָמא ְלֵעיָלא ָקִאים ּבְ ּׁשְ ּ ּ יָתא ָדא. ּ ֵני ּבֵ א ּבְ ַמאן ְדָאַמר ְלַמְלּכָ ְּוָדא הוא ּכְ ּ ּ ,

ִג, ְּוֵהיָכָלא ָדא ַכַחת ַמְטרֹוִניָתא ְדָיְתָבא ְלַבר ֵמֵהיָכָלהּבְ ּתְ ּין ְדָלא ִיׁשְ ּ דניאל (, ּאוף ָהָכא. ּ

ֵמם ְלַמַען ֲאֹדָני)ט ך ַהּשָׁ ָ ְוָהֵאר ָפֶניך ַעל ִמְקָדׁשְ ָּ ְּדָלא . ַמאי ַטְעָמא ְלַמַען ֲאֹדָני. ּ
ח ְלַבר ִמן ִדיוֵריה ּכַ ּתְ ִּיׁשְ ּ ּ.  
י ִחָייא ְוִרּבִ ְווהו ִרּבִ ּּתַ ַההוא ֵליְלָיא, י יֹוֵסיּ ְּוַחדו ּבְ ּ ַתר ְדָאְכלו. ּ ּּבָ ָּפַתח ַחְבֵריה ַטְייָעא , ּ ּ ּ

ְייכו ִמָלה ַחד, ְוָאַמר ֵּאיָמא ַקּמַ יה ַהאי יֹוָמא, ּ ַדְלָנא ּבֵ ּתְ ְּדִאׁשְ ּ יב, ּ , ַּהאי ְקָרא ִדְכּתִ
ר ְיהוָדה)תהלים סג( ִמְדּבַ ְהיֹותֹו ּבְ יָרָתאָּדִו, ּ ִמְזמֹור ְלָדִוד ּבִ ד ֲהָוה ָעִריק , ד ָאַמר ׁשִ ּכַ

י ְוגֹו)תהלים סג(ֲאַמאי ָאַמר , ֵמֲחמֹוי ֲחֶרָך ָצְמָאה ְלך ַנְפׁשִ ה ֲאׁשַ ָ ֱאלִהים ֵאִלי ַאּתָ ּ' .
ה ִדיָרא, ֱאֹלִהים ֵאִלי ַאּתָ ְגבוָרה ֲאִחיָדא ּתְ ְּדָהא ּבִ ֲחֶרָך. ּ ְְוִכי ָדִוד ֵהיך ָיִכיל , ֲּאׁשַ ּ

ֲחָרא ֵליה ְל ְּלׁשַ ִריך הואּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ַאְרָעא ְרִחיָקא, ְּ א , ּבְ ִכיְנּתָ ַרך ֵמַאְרָעא ִדׁשְ ְּוִאְתּתָ ְ

ְרָיא   .ׁשַ
ן, ֶּאָלא ּמָ ַרך ִמּתַ ב ְדִאְתּתָ ְַאף ַעל ּגַ ִריך , ּ א ּבְ ֲחָרא ֵליה ְלקוְדׁשָ ִביק ִדיֵדיה ְלׁשַ ְָלא ׁשָ ּ ּ ּ ּּ

ַמְעָנא. ּהוא ֲחֶרָך, ַוֲאָנא ׁשְ ַמאן ְד: ֲּאׁשַ ך, ָאַמרּּכְ ר ְדָלא , ְֵאיִזיל ְלִאְתֲחָזָאה ַקּמָ ּּבַ
ֲחֶרָך. ָיִכיְלָנא ך ֲאׁשַ ּּכַ ְרָיא, ְ א ׁשַ ִכיְנּתָ ר ַדֲאָנא ְלַבר ֵמֲאַתר ִדׁשְ ּּבַ י. ּ , ָָצְמָאה ְלך ַנְפׁשִ

ך ִאיִבין ְלַגּבָ אי ְוגוָפא ִדיִלי ּתְ ְְדָהא ַנְפׁשָ ּ ּ ך, ּ ִגין ַדֲאָנא , ְוָלא ָיִכיְלָנא, ְְלִאְתֲחָזָאה ַקּמָ ּּבְ
ִלי ָמִים ָאֶרץ ִצָיה ְוָעִיִף ּבְ א , ּּבְ ִכיְנּתָ ְּדָהא ֶאֶרץ ִצָיה ְוָעֵיף ִאְקֵרי ְלַבר ֵמֲאַתר ִדׁשְ ּּ

ְרָיא ִכיַח ָהָכא. ׁשַ ִגין ְדַמִים ַחִיים ָלא ׁשְ ּּבְ ּוַמאן ִאיּנון ַמִים ַחִיים. ּ ּ א. ּ ִכיְנּתָ , ָּדא ׁשְ
ה  יב ּבָ ִּדְכּתִ ֵאר ַמִים ַחִיים )בראשית כו(ּ ִתיב, ּּבְ ִלי ָמִים ּכְ ְּוַעל ָדא ֶאֶרץ ִצָיה וָעֵיף ּבְ ּ.  

י יֹוִסי י ִחָייא ְוִרּבִ ָּאְמרו ִרּבִ ִקיָנא ָקָמן, ּ א ְוַדְמכו, ַּוַדאי אֹוְרָחא ּתַ ָּעאלו ִלְמַעְרּתָ ּ .
ַפְלּגו ֵליְלָיא ָרא ְדַנֲהֵמי, ּּבְ ַמְדּבְ ְמעו ָקל ֵחיָוָתא ּבְ ּׁשַ ָע. ּ י ִחָייא. ּרוַאּתְ ָהא , ָּאַמר ִרּבִ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]78דף [ -ּ

ָרֵאל ִּעיָדן הוא ְלַסְייָעא ִלְכֶנֶסת ִיׂשְ ּ א, ּ ַחת ְלַמְלּכָ ּבַ ל ַחד ְוַחד , ָּאְמרו. ְּדִהיא ְמׁשָ ּכָ
אֹוַרְייָתא ַמע ְוָיַדע ּבְ ה ְדׁשָ ֵּליָמא ִמָלה ִמּמַ ְלהו, ּ ָּיְתבו ּכֻ ּּ.  

י ִחָייא וָאַמר ָּפַתח ִרּבִ ַחר ִמְזמֹור ְלָדִוד ַלְמַנ)תהלים כב(, ּ ַח ַעל ַאֶיֶלת ַהּשַׁ ַמאן . ּּצֵ
ַחר ָרֵאל. ַּאֶיֶלת ַהּשַׁ ֶנֶסת ִיׂשְ ְּוִכי ַאֶיֶלת . ּ ַאֶיֶלת ֲאָהִבים ְוַיֲעַלת ֵחן)משלי ה(ְּדִאְקֵרי . ָּדא ּכְ

ַחר ל יֹוָמא, ַהּשַׁ ְּדִאְקֵרי ַאֶיֶלת ֲאָהִב, ֵּמַההוא ֲאַתר: ַּאֶיֶלת, ֶּאָלא. ְוָלא ּכָ . ים ְוַיֲעַלת ֵחןּ
ַחר ְּוִהיא ַאְתָיא ֵמַההוא ֲאַתר ְדִאְקֵרי ׁשַ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ ַחר ָנכֹון מֹוָצאֹו)'הושע ו(ּכְ ׁשַ ,  ּכַ

ָרֵאל ָקָאַמר ָדא ֶנֶסת ִיׂשְ א ַעל ּכְ ָרֵאל ָדא , ְּוָדִוד ַמְלּכָ ֶנֶסת ִיׂשְ א ''ס(ְּדָהא ֹלא ֲאְמָרה ּכְ

היא אתייא מההוא אתר דאקרי שחר כמה דאת אמר כשחר נכון מוצאו ודוד מלכא דאקרי אילת אהבים ויעלת חן ו

ַחר)על כנסת ישראל קאמר דא יב ַעל ַאְיֶלת ַהּשַׁ ַמע ִדְכּתִ ּ ַמׁשְ ּ.  
א ֲחִזי ֲעָתא ְדָרַמׁש ֵליְלָיא, ּתָ ׁשַ ֵחי , ּּבְ ּכְ ּתַ ֵאי ִמׁשְ ִּפְתִחין ְסִתיִמין ְדִעָלֵאי ְוַתּתָ ּ א ''ס(ּ

ל ָעְלָמא, ּל ִאיּנון ְרִחיִקיןְוָכ. )משתככי ָטאן ּכָ ּוְמַהְדִרין ַעל ּגוֵפי , ִמְתָעִרין ְוַאְזִלין ְוׁשָ ּ ּ
א ִני ָנׁשָ ְּוַסֲחֵרי ְלַאְתַרְייהו וְלַעְרַסְייהו, ּבְ ּ א. ּ א ַקִדיׁשָ ְּוָחָמאן ִדיוְקָנא ְדַמְלּכָ ּ ּ ֵפי, ּּ . ּוִמְסּתָ

ִמֵלי ִד ַעְרַסְייהו ּבְ ָקפו ּבְ ְּדָהא ִאּתָ ּ ּ אּ ָמא ַקִדיׁשָ א. ּׁשְ ל ַחד , ּוְבֵני ָנׁשָ ָמְתהֹון ַסְלִקין ּכָ ִּנׁשְ
ְדֲחֵזי ֵליה ְּוָהא אוְקמוָה, ְּוַחד ּכִ ָאה חוָלֵקיהֹון ְדַצִדיַקָייא. ּ ַּזּכָ ּ ּ ָמְתהֹון ַסְלִקין , ּ ְּדִנׁשְ ּ

ֲאַתר ָאֳחָרא ְדָלא ִאְצְטִריך, ְּלֵעיָלא ֵבי ּבַ ְְוָלא ִמְתַעּכְ ּ.  

  א''ב ע'' כדף
ד ִאְתְפַלג ֵליְלָיא רֹוָזא ָקִאים ְוָכִריז, ּּכַ ּוִפְתִחין ְפִתיחו, ּכָ ֵדין רוָחא ַחד ִדְסָטר . ּּ ּּכְ ּ

ַער ִכנֹור ְדָדִוד) א''ב ע''דף כ(ְוָאִקיׁש , ָצפֹון ִאּתְ ן ֵמֵאָליו, ּּבְ א. ּוְמַנּגֵ ַחת ְלַמְלּכָ ּבְ , ְוׁשַ
ַע ּבְ ֲעׁשֵ ּתַ ִריך הוא ִמׁשְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ א ְדֵעֶדןְּ ִגְנּתָ ַּצִדיַקָייא ּבְ ּּ.  

אֹוַרְייָתא ַדל ּבְ ּתָ ַההוא ִזְמָנא ְוִאׁשְ ַער ּבְ ָאה חוָלֵקיה ַמאן ְדִאּתְ ַּזּכָ ּ ּ ּ ְּוָכל ַמאן ְדָקִאים , ּ
אֹוַרְייָתא ַדל ּבְ ּתָ ַההוא ִזְמָנא ְוִאׁשְ ּּבְ ִריך הוא וְכְנֶסת , ּ א ּבְ ִּאְקֵרי ַחְבֵריה ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ

ָר ֶּאָלא ְדִאֵלין ִאְקרון ַאִחים ְוֵרִעים ֵליה, ְולא עֹוד. ֵאלִיׂשְ ּ ּּ יב. ּ  ְלַמַען )תהלים קכב(, ִּדְכּתִ
ך לֹום ּבָ א ׁשָ ָרה ּנָ ֲהֵדי ַמְלֲאִכין ִעָלִאין. ְַאַחי ְוֵרָעי ֲאַדּבְ ְּוִאְקרון ֲחֵבִרים ּבַ ְרָיין , ּ ּוַמׁשִ

יב, ִּעָלִאין יִבים ְלקֹוֵלך ֲחֵבִרים ַמ)שיר השירים ח(, ִּדְכּתִ   .ְְקׁשִ
ד ָאֵתי ְיָמָמא רֹוָזא ָקִאים ְוָכִריז, ּכַ ּוַפְתִחין ִדְסָטר ָדרֹוָמא ִאְתְפָתחו, ּכָ ּ ּ ּוִמְתַעִרין . ּּ

ּּכָֹכִבים וַמָזלֹות ּוִפְתִחין ְדַרֲחִמין ִאְתְפָתחו, ּ ּ ָחן. ּּ ּבְ יל ּתוׁשְ א ְיִתיב ְוַקּבִ ּוַמְלּכָ ֶנֶסת . ּ ֵדין ּכְ ּכְ
ָרֵא ּל ַנְטָלא ְלִאיּנון ִמִלין ְוַסְלָקאִיׂשְ ּ ַגְדָפָהא. ּ ְּוָכל ִאיּנון ֲחֵבִרים ֲאִחיָדן ּבְ ּוִמַלְייהו , ּ ּּ

א ֵחיָקא ְדַמְלּכָ ְרָיין ּבְ א. ַּאְתָיין ְוׁשַ ֵדין ָפִקיד ַמְלּכָ ל ִאיּנון ִמִלין, ּּכְ ב ּכָ ְּלִמְכּתַ ּ.  
ֵני ֵהיָכֵל ל ִאיּנון ּבְ ִתיבו ּכָ ּוְבִסְפָרא ּכְ ּ ך ָעַלְייהו, ּיהּ ְּוחוָטא ְדֶחֶסד ִאְתְמׁשַ ּ ְּדֵמַההוא , ְּ ּ

א ִעְטָרא ְדַמְלּכָ ר ָנׁש ּבְ ּחוָטא ִאְתֲעָטר ּבַ ּ ִאין, ּ יה ַדֲחִלין ִעָלִאין ְוַתּתָ ּוִמּנֵ ּ ּ ּהוא ָעאל , ּ
א ְרֵעי ַמְלּכָ ָכל ּתַ ידֹוי, ּבְ ִזְמָנא ְדָמאֵר. ְּוֵלית ַמאן ְדִיְמֵחי ּבִ ַּוֲאִפילו ּבְ ּ ּיהֹון ְדִדיָנא ַקְייִמין ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמ, ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]79דף [ -י ּ

ָּלא ַדְייִנין ָעֵליה ִדיָנא, ְלֵמיָדן ָעְלָמא ּ א. ּ ימו ְדַמְלּכָ ְרׁשִ ים ּבִ ִגין ְדָהא ִאְתְרׁשִ ּּבְ ּ ּ ,
א מֹוְדָעא ְדִאיהו ֵמֵהיָכָלא ְדַמְלּכָ ּתְ ְּדִאׁשְ ּ ּ ּוְבִגין ָדא ָלא ַדְייִנין ָעֵליה ִדיָנא, ּ ּ ּ ּ ָאה . ּ ַזּכָ

ּחוָלֵקיהֹון ְדַצ אֹוַרְייָתאּ ְדֵלי ּבְ ּתַ ִּדיַקָייא ְדִמׁשְ ּ ִאיב ַעל ִמֵלי , ּּ א ּתָ ִזְמָנא ְדַמְלּכָ ן ּבְ ּכֵ ְּוָכל ׁשֶ ּ
  .ְּדאֹוַרְייָתא
א ֲחֵזי ָּרָזא ְדִמָלה, ּתָ אֹוַרְייָתא, ּ א ֶאָלא ּבְ ָרֵאל ָקֵמי ַמְלּכָ ֶנֶסת ִיׂשְ ָּלא ַקְייָמא ּכְ ְוָכל . ּ

ַאְרָע ָרֵאל ּבְ אֹוַרְייָתאִּזְמָנא ְדִיׂשְ ָדלו ּבְ ּתְ הֹון. ּא ִאׁשְ ָראת ִעּמְ ָרֵאל ׁשָ ֶנֶסת ִיׂשְ ד . ּכְ ּכַ
ֵלי אֹוַרְייָתא ָטלו ִמּמִ ִּאְתּבְ ֲעָתא ֲחָדא, ּ הֹון ׁשַ ך. ָּלא ַיְכָלא ְלַקְייָמא ִעּמְ ִגיֵני ּכַ , ְּבְ

אֹוַרְייָתא א ּבְ י ַמְלּכָ ָעַרת ְלַגּבֵ ָרֵאל ַאּתְ ֲעָתא ִדְכְנֶסת ִיׂשְ ׁשַ ִקיף ֵחיָלָהא, ּּבְ א , ִאְתּתָ ּוַמְלּכָ
ָלא ָלה א ַחֵדי ְלַקּבְ ַּקִדיׁשָ ּ ּ.  

א ָרֵאל ָאַתת ְלָקֵמי ַמְלּכָ ה, ּוָכל ִזְמָנא ִדְכְנֶסת ִיׂשְ ַכַחת ִעּמָ ּתְ , ְּואֹוַרְייָתא ָלא ִאׁשְ
ׁש ֵחיָלָהא ׁשַ ְבָיכֹול ּתָ ין ֵחיָלא ִדְלֵעיָלא. ּכִ ַּווי ְלִאיּנון ִדְמַחְלׁשִ ּּ ּ ךּבְ, ּ ִאין ִאיּנון , ְִגיֵני ּכַ ַּזּכָ
אֹוַרְייָתא ְדֵלי ּבְ ּתַ ְּדִמׁשְ ְכֶנֶסת , ּ ה ּבִ ָפא ּבָ ּתְ ּתַ ֲעָתא ְדִאְצְטִריך ְלִאׁשְ ַהִהיא ׁשַ ן ּבְ ּכֵ ל ׁשֶ ְּוּכָ ְּ

ָרֵאל ִריך הוא ָקאִרי ָעֵליה. ִיׂשְ א ּבְ ֵדין קוְדׁשָ ּּכְ ּ ה )ישעיה מט(, ְּ ּ ַויֹאֶמר ִלי ַעְבִדי ָאּתָ ּ
ך ֶאְתָפָארִיׂשְ ר ּבְ ָּרֵאל ֲאׁשֶ ָ.  

י יֹוֵסי ָפַתח ְוָאַמר ַלְיָלה )ישעיה כא(, ִּרּבִ ִעיר ׁשֹוֵמר ַמה ּמִ א דוָמה ֵאַלי קֹוֵרא ִמּשֵׂ ּ ַמּשָׂ ּ ּ
ֵליל ַּהאי ְקָרא אֹוְקמוָה ַחְבַרָייא. ּׁשֹוֵמר ַמה ּמִ ה ֲאַתר, ּ ַכּמָ א דוָמה. ּבְ ֲּאָבל ַמּשָׂ ל , ּ ּכָ

ָגלוָתאִּזְמִנין ְדִיׂשְ ָכחו ּבְ ּתְ ָּרֵאל ִאׁשְ ְוִזְמָנא ְוִקָצא , ִּאְתְייַדע ִזְמָנא ְוִקָצא ִדְלהֹון, ּ
לוָתא ְּדַההוא ּגָ ּ ְּוָגלוָתא ֶדֱאדֹום. ּ א דוָמה, ּ ּהוא ַמּשָׂ ּ ְלָייא ְוָלא ִאְתְייַדע , ּ ְּדָלא ִאְתּגַ
ִאיּנון ָאֳחָרִנין   .ּּכְ

ִריך הוא ָאַמר א ּבְ ּקוְדׁשָ ִעירֵאַלי קֹו, ְּ ָגלוָתא ְדָשִעיר, ֵרא ִמּשֵׂ ַמְעָנא ּבְ ָּקָלא ׁשְ ּ ,
יַנְייהו ִּאיּנון ְדַדֲחֵקי ּבֵ ּ ְכֵבי ְלַעְפָרא, ּ ִּאיּנון ְדׁשַ ַלְיָלה ׁשֹוֵמר . ּוַמאי ַאְמֵרי. ּ ּׁשֹוֵמר ַמה ּמִ

ְבָען ִלי ַעל ַמְטרֹוִניָתא ֵליל ִאיּנון ּתַ ַּמה ּמִ   .יִליַּמה ֲעָבִדית ִמן ַמְטרֹוִניָתא ִד, ּ
ִניׁש ְלָפַמְלָיא ִדיֵליה ִריך הוא ּכָ א ּבְ ֵדין קוְדׁשָ ּּכְ ּ ּ ַני ְרִחיַמי, ְוָאַמר, ְּ ְּדִאיּנון , ָּחמו ּבָ ּ

ָגלוָתא ְּדִחיִקין ּבְ ְבִקין ַצֲעָרא ִדְלהֹון, ּ : ׁשֹוֵמר, ְוַאְמֵרי. ְוַתְבִעין ִלי ַעל ַמְטרֹוִניָתא, ְּוׁשַ
ִמיָרה ְדֵביָתךָאן, ַּאְנּתְ ְדִאְקֵרי ׁשֹוֵמר ִמיָרה ִדיָלך ָאן הוא ׁשְ ְ הוא ׁשְ ְּ ּ ּ ַלְיָלה. ּ ַמה : ַּמה ּמִ

ַלְיָלה ֵליל. ָּהִכי ַנְטַרת ָלה, ַּעְבַדת ּמִ ּוְלִזְמִנין , ְּדָהא ְלִזְמִנין ִאְתְקֵרי ַלְיָלה. ַּמה ּמִ
ּמוִרים הוא)שמות יב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ִאְתְקֵרי ֵליל ּ ֵליל ׁשִ ִּתיב הוא ַהַלְיָלה ַהֶזהּוְכ. ּ ּ ּ.  

ִריך הוא ָאִתיב לֹון א ּבְ ֵדין קוְדׁשָ ּּכְ ַכח, ְּ ּתְ ִמיָרה ִדיִדי ִאׁשְ ין , ָּהא ׁשְ ְּדָהא ֲאָנא ַזּמִ
ֲהָדה, ָּלֳקְבָלה ָחא ּבַ ּכְ ּתַ ּוְלִאׁשְ יָתא, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ָאַמר ׁשֹוֵמר, ּ ַּההוא ְדָנִטיר ּבֵ ּ ,

ָלק ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא. הָאָתא ֹבֶקר ְוַגם ָלְיָל ַקְדִמיָתא ִאְסּתַ ְּדָהא ּבְ ּ ּ א ''ס(ְּוָסִליק ְלַההוא , ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]80דף [ -ּ

ִדיָרא)ב''ד ע''ע( ּבֶֹקר )אתר יה ּתְ ּ ְדִאְזְדַמן ּבֵ ּ א ָאָתא ּבֶֹקר. ּ ּתָ ָרא . ַהׁשְ ין ְלִאְתַחּבְ ָהא ַזּמִ
ַלְיָלה ִגיֵניכֹון . ָהא ְזִמיָנא ִהיא, ְוַגם ַלְיָלה. ּּבַ בוֲאָבל ּבְ   .ִּאְתַעּכְ

ָעאן ָדא ְּוִאי ַאּתון ּבָ ֵבי, ּ ּׁשובו, ַּעל ַמה ַאּתון ִמְתַעּכְ ְתׁשוָבה. ּ ּׁשובו ּבִ ּ ֵדין ֵאָתיו. ּ , ּּכְ
אי ָמדֹוָרא ֲחָדא, ָּאתו ְלַגּבָ ְּוֻכָלָנא ֵנתוב ְלַאְתָרָנא, ְּוֶנֱהֵוי ּכָֹלא ּבְ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ

ב ְיָי)דברים ל( בוְתךֱָאלֶהיך'  ְוׁשָ ָ ֶאת ׁשְ יב ָלא ְנֱאַמר, ּ ב)ב''ב ע''דף כ(, וֵהׁשִ ֵרין . ּ ֶאָלא ְוׁשָ ּתְ
ִתיב ָהָכא ב ּכְ ב ְוׁשָ ָרֵאל, ֶּאָלא. ְוׁשָ ִריך הוא. ַחד ִלְכֶנֶסת ִיׂשְ א ּבְ ְּוַחד ְלקוְדׁשָ ְּ ֲהָדא . ּ

ב ְיָי ְצך ִמּכָ' ּהוא ִדְכִתיב ְוׁשָ ב ְוִקּבֶ בוְתך ְוׁשָ ֱָאֹלֶהיך ֶאת ׁשְ ָ יםָּ   .ל ָהַעּמִ
ָּפַתח ַההוא ַטְייָעא ְוָאַמר ּ ִני ֱאֹלִהים)איוב לח(, ּ ל ּבְ ָרן ָיַחד ּכְֹכֵבי ֹבֶקר ַוָיִריעו ּכָ ּ ּבְ א . ּ ּתָ

א ְדֵעֶדן, ֲחֵזי ִגְנּתָ ָעא ִעם ַצִדיַקָייא ּבְ ְעׁשְ ּתַ ִריך הוא ָאֵתי ְלִאׁשְ א ּבְ ד קוְדׁשָ ּּכַ ּ ּ ּּ ל ִמֵלי , ְ ּּכָ
ָא ּתָ ִאין ִמְתָעִרין ָלֳקְבֵליה, )א עלאה''ס(ה ְּדָעְלָמא ּתַ ְּוָכל ִעָלִאין ְוַתּתָ ְוָכל ִאיָלֵני . ּ
א ְדֵעֶדן ִּדְבִגְנּתָ ָבָחא ָלֳקְבֵליה, ּ ַּפְתֵחי ׁשְ נו )דברי הימים א טז(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ּ ָאז ְיַרּנְ

ֲּעֵצי ַהָיַער ִמִלְפֵני ְיָי י ָבא' ּ ּוֲאִפילו עֹוֵפי ְדַא. ּכִ ּ יה, ְרָעאּ ָבָחא ַקּמֵ י ׁשְ ְלהו ְמַרֲחׁשֵ ּּכֻ ּ ּ .
ְלהֹוָבא ָנַפק ֵדין ׁשַ ַגְדפֹוי ְדַתְרְנגֹוָלא, ּכְ ּוָבַטׁש ּבְ א, ּּ א ַקִדיׁשָ ח ְלַמְלּכָ ּבַ ְוָקֵרי . ְּוָקֵרי ְוׁשָ

אֹוַרְייָתא ְדלון ּבְ ּתַ א ְדִיׁשְ ִּלְבֵני ָנׁשָ ָבָחא ְדָמאֵריהֹון, ּ ּוִבׁשְ ּוְבפוְלָחֵניה, ּ ּ ָאה חוָלֵקיהֹון . ּּ ַּזּכָ
ְּדַמאן ְדַקְייִמין ֵמַעְרַסְייהו ּ אֹוַרְייָתא, ּ ְדָלא ּבְ ּתַ   .ְּלִאׁשְ

ד ָאֵתי ַצְפָרא ִחין, ּכַ ִּפְתִחין ִדְדרֹוָמא ִנְפּתָ ְּוַתְרֵעי ְדַאְסָווָתא ָנְפִקין ְלָעְלָמא, ּ ְּורוָחא , ּ
ַער חו, ְּדִמְזָרח ִאּתְ ּכָ ּתְ חֹות ׁשוְלָטֵניה ְוָכל , ְּוַרֲחֵמי ִאׁשְ ִּאיּנון ּכְֹכַבָיא וַמָזֵלי ִדְמָמָנן ּתְ ּ ּ ּ ּּ ּ

א ִעָלָאה, ְּדַהאי ּבֶֹקר ָבָחא ְוַזְמִרין ְלַמְלּכָ ְלהו ַפְתִחין ׁשְ ּּכֻ ּּ ָרן ַיַחד , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ּבְ
ֵני ֱאלִהים ל ּבְ ּּכְֹכֵבי ֹבֶקר ַוָיִריעו ּכָ ֵני ֱאֹלִהי, ּ ָעאן ָהָכא ּבְ ִנין , םַמה ּבָ ְּדִאיּנון ְמַזּמְ ּ

ַהאי ּבֶֹקר רוָעה ּבְ ָעְלָמא, ּּתְ ִזְמָנא ְדֶחֶסד ַאְתַער ּבְ ל ִדיִנין ִאְתֲעָברו ּבְ ְּוָהא ּכָ ּ ֶּאָלא . ּ
ֵני ֱאלִהים ל ּבְ ַּוָיִריעו ּכָ ָיין, ּ ר ּתוְקָפא ְדִדיִנין ַקׁשְ ּבַ ָּהא ִאּתְ ר ֵחיָלא ִדְלהֹון, ּּ ּבַ ָמה , ַּאּתְ ּכְ

  . ֹרָעה ִהְתרֹוְעָעה ָאֶרץ)ישעיה כד(ֵמר ְדַאּתְ ָא
ך ָעְלָמא, ְְוָכל ּכַ ַער ּבְ ִגין ְדַהאי ּבֶֹקר ִאּתְ ל , ּּבְ ַער ְוָאֵתי ְלִמְנַטע ֵאׁשֶ ְוַאְבָרָהם ִאּתְ

ַבע ְבֵאר ׁשָ ַמְעָנא ָלה. ּבִ ִּמָלה ָדא ָהִכי ׁשְ ּ ַבע ַוַדאי, ּ ְבֵאר ׁשָ ּ ַוִיְקָרא )בראשית כא(ּוְכִתיב , ּּבִ
ם ְיָיׁשָ ׁשֵ   .ֵאל עֹוָלם' ם ּבְ

ָּפַתח ַחְבִריה ָטָייָעא ְוָאַמר ְלחו ְוגֹו)בראשית מה(, ּ ים ׁשֻ ּ ַהּבֶֹקר אֹור ְוָהֲאָנׁשִ ַמאי ', ּ
ִזְמָנא ְדָאֵתי ַצְפָרא. ַּמהו ּבֶֹקר, ָהִכי אֹוִליְפָנא. ַהּבֶֹקר אֹור ֶּאָלא ּבְ ָרן, ּ , ְוִדיִנין ִמְתַעּבְ

ָעא ְלִאּתְ ְטָרא ָדא, ָעָראְוֶחֶסד ּבָ ל ִאיּנון ְדַאְתָיין ִמּסִ ּּכָ ּ ֵרי , ּ , ּ ְלַאְתַרְייהו)א מפקדי''ס(ְמַבּקְ
ְרָכאן ְלָעְלָמא ָנא ּבִ ֵבי ְלָעְלָמא, ְּוָדא הוא ַהּבֶֹקר אֹור. ְלַזּמְ ְוֶחֶסד , ְּדָהא ַרֲחֵמי ִמְתַיׁשְ

ַאְתֵריה ֵדין הוא ּבֶֹקר אֹור, ָּקֵאי ּבְ י טֹוב)ית אבראש(ּוְכִתיב . ּּכְ   . ַוַיְרא ֱאֹלִהים ֶאת ָהאֹור ּכִ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמ, ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]81דף [ -י ּ

א ֲחֵזי ין ְיִדיָען, ּתָ ַדְרּגִ ּּכָֹלא הוא ּבְ , ָהא ְיִדיָעא, ּבֶֹקר אֹור. ָהא ְיִדיָעא, ֵליְלָיא. ּ
ִדיָרא יה ּתָ ַכח ּבֵ ּתְ א ִעָלָאה ְדִאׁשְ ְּוהוא ַדְרּגָ ּ ּ א. ֵאיָמַתי. ּּ ְמׁשָ ד ָנִהיר ׁשִ א ְיִדיָעא. ּכַ ְמׁשָ , ׁשִ

א ִעָלָאה ְּוהוא ַדְרּגָ ּ ם ְלֹכָלא, ּ ִּדְמַבּסָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ְּוָנִהיר ְלֹכָלא, ּ י )תהלים פד(, ּּכְ  ּכִ
ֶמׁש וָמֵגן ְיָי א, ְוַהאי ּבֶֹקר אֹור. ֱאֹלִהים' ּׁשֶ ׁשָ ּמְ ִגין . ְוָדא ָנִהיר ְלֵליְלָיא, ָנִהיר ִמׁשִ ּבְ

ך ָדא, ְּכַ ְלָיא ָדא ּבְ ּּכָֹלא ּתַ ַערְוַהאי. ּ ד ִאּתְ ֵני ָעְלָמא ִאְתַאֲחָדן ,  ּבֶֹקר אֹור ּכַ ל ּבְ ּכָ
ֶחְדָוָתא ַאֲחדוָתא ּבְ ָעְלָמא, ּּבְ ֵחי ּבְ ּכְ ּתַ א ָהא ָנִהיר ְיָמָמא, ּוִמׁשְ ּתָ ִּעיָדן ְרעוָתא , ְוַהׁשְ ּ

אֹוְרָחא, ּהוא   .ְְלֵמַהך ּבְ
י יֹוֵסי י ִחָייא ְוִרּבִ ִריכו לֹון ִרּבִ ּּבְ קו לֹו, ּ ְייהוְּוַנּשְׁ ֵריׁשַ ָדרו לֹון, ּן ּבְ ְּוׁשַ י ִחָייא . ּ ָּאַמר ִרּבִ

י יֹוֵסי ִריך ַרֲחָמָנא, ְלִרּבִ ן, ְּבְ ין ָאְרָחָנא ַקּמָ ַדר לֹון , ְּדַתּקִ ִריך הוא ׁשָ א ּבְ ּוַדאי קוְדׁשָ ּ ְּ

ן ּבָ אֹוַרְייָתא. ּגַ ְדֵלי ּבְ ּתַ ִאין ִאיּנון ְדִמׁשְ ַּזּכָ ּ ה ׁשַ, ּ ְּוָלא ַאְרִפין ִמיּנָ י . ֲעָתא ֲחָדאּ ַּנְפקו ִרּבִ
י יֹוֵסי ְּוַאְזלו ְלָאְרַחְייהו, ִּחָייא ְוִרּבִ י יֹוֵסי. ּ יר , ָאַמר ִרּבִ אי ָקׁשִ ַּוַדאי ְרִחימוָתא ְדִלּבָ ּ ּ

ִאֵלין ַטָייֵעי ּּבְ י ִחָייא. ּ ַווְהָנא ַעל ָדא, ָּאַמר ִרּבִ ָּלא ּתַ ְמעֹון, ּ י ׁשִ יֹומֹוי ְדִרּבִ ְּדָהא ּבְ ּ ,
ן ָחְכְמָתאֲּאִפיל ַמָיא ְמַרְחׁשָ ּו ִצֳפֵרי ׁשְ א, ּ מֹוְדָען ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ּתְ ְּדָהא ִמלֹוי ִאׁשְ ּ ּ.  

י ִחָייא וָאַמר ָּפַתח ִרּבִ ך ׁשֹוֵכב ִעם ֲאבֹוֶתיך ְוגֹו' ּ ַויֹאֶמר ְיָי)דברים לא(, ּ ה ִהּנְ ֶָאל ֹמׁשֶ ָ' .
א ֲחִזי ָע, ּתָ ה ַקָיים ּבְ ל ִזְמָנא ְדֲהָוה ֹמׁשֶ ּּכָ ָרֵאל, ְלָמאּ יַדְייהו ְדִיׂשְ ֲּהָוה ָמְמֵחי ּבִ ִגין , ּ ּבְ

יַנְייהו ָלא  ַכח ּבֵ ּתְ ה ִאׁשְ ִריך הוא וְבִגין ְדֹמׁשֶ א ּבְ ִחיוָבא ָקֵמי קוְדׁשָ חון ּבְ ּכְ ּתַ ְּדָלא ִיׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ

יָחא ְדֶיחמו ְיָקָרא ְדק א ְמׁשִ ַההוא ָדָרא ַעד ָדָרא ְדֵייֵתי ַמְלּכָ ְּיֵהא ּכְ ּ ּ ּ ּ ּ ִריך הוא ּ א ּבְ ּוְדׁשָ ְּ

קו ָדִרין ָאֳחָרִנין קו ַמה ְדָלא ִאְתְדּבָ ווַתְייהו ְדִאיּנון ִאְתַדּבְ ּּכְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ.  

  א''ג ע'' כדף
א, ְּדָתֵניָנן ְפָחה ֲחָדא ַעל ַיּמָ ַּמה ְדָלא ָחָמאת ֵעיָנא ִדְיֶחְזֵקאל ְנִביָאה, ָחָמאת ׁשִ ִאי . ּ

ך ל ּכַ קו ּכָ ְִאיּנון ִאְתָדּבָ ּ ּ ן, ּ ּכֵ ל ׁשֶ ָרֵאל ּכָ יהֹון ְדִיׂשְ ן. ְּנׁשֵ ּכֵ ל ׁשֶ ַנְייהו ּכָ ן. ּּבְ ּכֵ ל ׁשֶ . ּּגוְבִרין ּכָ
ן ּכֵ ל ׁשֶ ן. ַסְנֶהְדִרין ּכָ ּכֵ ל ׁשֶ יִאים ּכָ ה, ְנׂשִ ן ְנִביָאה ִעָלָאה ְמֵהיָמָנא ֹמׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ ְּדִאיהו , ְּוּכָ ּ

ָר. ַּעל ּכָֹלא א ִאֵלין ַטָייֵעי ַמְדּבְ ּתָ ְּוַהׁשְ ךּ ל ּכַ ין ָחְכְמָתא ּכָ יֵמי , ְא ְמַרֲחׁשִ ן ַחּכִ ּכֵ ל ׁשֶ ּכָ
ְמעֹון, ָּדָרא י ׁשִ יה ְדַרּבִ ן ִאיּנון ְדַקְייֵמי ַקּמֵ ּכֵ ל ׁשֶ ּּכָ ּ ּ ָכל , ּ ) א''ג ע''דף כ(ְּואֹוְלֵפי ִמיֵניה ּבְ

ְמעֹון ְדהוא ִעָלָאה ַעל ּכָֹלא. יֹוָמא י ׁשִ ן ַרּבִ ּכֵ ל ׁשֶ ן ְוּכָ ּכֵ ל ׁשֶ ּּכָ ּ ּ ּ.  
ה ַתר ְדִמית ֹמׁשֶ ִתיב, ּּבָ ך. 'ּ ְוָקם ָהָעם ַהֶזה ְוָזָנה ְוגֹו)דברים לא(, ַמה ּכְ ַווי ְלָעְלָמא , ְּכַ

ְמעֹון י ׁשִ יה ַרּבִ ַלק ִמּנֵ ד ִיְסּתָ ָתמו ֵמָעְלָמא, ּּכַ ְּדַמּבוֵעי ְדָחְכְמָתא ִיְסּתְ ּ ּ ר ָנׁש , ּ ְוִיְבֵעי ּבַ
ִּמָלה ְדָחְכְמָתא ח ַמ, ּ ּכַ אֹוַרְייָתא, ּאן ְדֵייָמאְוָלא ִיׁשְ ל ָעְלָמא ּבְ ִגין ְדָלא , ְוָטָעאן ּכָ ּּבְ

יַנְייהו ח ּבֵ ּכַ ּתְ ָחְכְמָתא, ִּיׁשְ ַער ּבְ ִתיב. ַּמאן ְדִאּתְ ל ֲעַדת , ַּעל ַההוא ִזְמָנא ּכְ ְוִאם ּכָ
ּגו ָרֵאל ִיׁשְ אֹוַרְייָתא. ִּיׂשְ ּגו ּבְ ְּוָלא ִיְנְדעון אֹוְרָחָהא, ְּוִאם ִיׁשְ ִגין ְוְנְעַלם , ַּמאי הואּבְ, ּ ּּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]82דף [ -ּ

ָהל ח ַמאן ְדָיַדע ְלַגָלָאה ֲעִמיְקָתא ְדאֹוַרְייָתא ְואֹוְרָחָהא, ָּדָבר ֵמֵעיֵני ַהּקָ ּכַ ּתְ ְּדָלא ִיׁשְ ּ ּּ .
ָעְלָמא ֵדין ּבְ ֵחי ּכְ ּכְ ּתַ ּווי ְלִאיּנון ָדִרין ְדִמׁשְ ּ ּ.  

י ְיהוָדה ִריך הו, ָּאַמר ִרּבִ א ּבְ ין קוְדׁשָ ַּזּמִ ּא ְלַגָלָאה ָרִזין ֲעִמיִקין ְדאֹוַרְייָתאְּ ִזְמָנא , ּ ּבְ
יָחא א ְמׁשִ ִגין , ְּדַמְלּכָ ּ ְדָמְלָאה ָהָאֶרץ ֵדָעה ֶאת ְיָי)ישעיה יא(ּבְ ים' ּ ִים ַלָים ְמַכּסִ ּמַ . ּּכַ

דו עֹוד ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהו ְוִאיׁש ֶאת ָאִחיו ֵלאֹמר ְדעו)ירמיה לא(, ּוְכִתיב ּ ְוֹלא ְיַלּמְ ּ ּ '  ֶאת ְיָיּ
ן ְיִהי ָרצֹון דֹוָלם ָאֵמן ּכֵ ם ְוַעד ּגְ ַטּנָ י כוָלם ֵיְדעו אֹוִתי ְלִמּקְ ּּכִ יא )ויקרא ד(. ּ ר ָנׂשִ  ֲאׁשֶ

ה ַאַחת ְוגֹו ם' ֶיחָטא ְוָעׂשָ ָגָגה ְוָאׁשֵ ׁשְ י ִיְצָחק. ּבִ אֵני ִרּבִ יב , ּתָ ָכל ֲאַתר ִדְכּתִ ָנא ּבְ ַּמאי ׁשְ
הו ְוִאם ָמה ְדַאּתְ, ּּבְ יַח ֶיחָטאּכְ ׁשִ ּגו.  ָאֵמר ִאם ַהּכֵֹהן ַהּמָ ָרֵאל ִיׁשְ ל ֲעַדת ִיׂשְ , ְּוִאם ּכָ

יא ֶיחָטא ר ָנׂשִ יא ֶיֱחָטא, ְוָהָכא ֲאׁשֶ ִתיב וִאם ָנׂשִ   .ַמאי ָקא ַמְייֵרי, ְוָלא ּכְ
ַחָטָאה, ֶּאָלא ֵחי ָהִכי ּבְ ּכְ ּתַ ֲהַנָיא ָלא ִמׁשְ ִּאֵלין ּכַ ְר, ּ ִדיָראְּדָהא ּכֵֹהן ָנִטיר ּגַ , ֵּמיה ּתְ

ָכל יֹוָמא ִגין ְדָמטוָלא ְדָמאֵריה ָעֵליה ּבְ ּּבְ ּ ּ ּ ְלהו, ּ ָרֵאל ּכֻ ּוָמטוָלא ְדִיׂשְ ּ ּ ּוָמטוָלא ְדָכל ַחד , ּּ ּ ּ
ד ֶיחָטא, ְוַחד ָווָהא ִאיהו ּכַ ְּוַעל ָדא ּתַ ּ ִתיב, ּ ך ְוִאם ּכְ ְוְבִגין ּכָ ל ֲעַדת . ּ ְּוֵכן ְוִאם ּכָ

ּגו ָרֵאל ִיׁשְ חֹוָבה ַחד, ִּיׂשְ ְכחו ּבְ ּתַ ָווָהא הוא ְדֻכְלהו ִיׁשְ ּּתַ ּ ּ ּ ְּדִאי ִאֵלין ֶיֶחְטאון, ּּ ִּאֵלין ָלא , ּּ
ִתיב, ֶּיֶחְטאון ך ְוִאם ּכְ ְוְבִגיֵני ּכַ יא ֶיחָטא. ּ ר ָנׂשִ ס , ַּוַדאי, ֲאָבל ָהָכא ֲאׁשֶ יה ּגַ ִגין ְדִלּבֵ ּּבְ ּ

יה א ַאְזִלין ֲאַבְתֵריה, ּּבֵ חֹותֹויְוִאְתְמ, ְּוַעּמָ יא ֶיחָטא. ּנון ּתְ ר ָנׂשִ גֹון . ְּוַעל ָדא ֲאׁשֶ ּכְ
ה ֲעׂשֶ ְייהו, ְּדָעַבר ַעל ִמְצֹות לא ּתַ ְּוהוא ָעִביד ַחד ִמּנַ יה ְוִאם, ּ ִתיב ּבֵ ְּוַעל ָדא ָלא ּכְ ּ ,
ִסְפָקא ֲהוֹו ְּדָהא ִמלֹוי ָלא ּבְ ּ.  

י ְיהוָדה ָפַתח ִּרּבִ יִאים ֵהִביאו)שמות לה(, ּ ׂשִ ַֹהם ְוֵאת ַאְבֵני ּ ְוַהּנְ  ֵאת ַאְבִני ַהּשׂ
ן לוִאים ָלֵאפֹוד ְוַלֹחׁשֶ ַּהּמִ יִאים. ּ ָנא ְדִמִלין ִאֵלין ַאְקִריבו ְנׂשִ ַּמאי ׁשְ ּּ ר ָנׁש , ּ ְוָלא ּבַ

ִתיב , ָאֳחָרא רוַמת ְיָי)שמות לה(ְוָהא ּכְ  )שמות לה(ּוְכִתיב ', ּ ּכֹל ְנִדיב ִלּבֹו ְיִביֶאָה ֵאת ּתְ
ןְוַאְבֵני ׂשֹ ַּהם ְוַאְבִני ִמלוִאים ָלֵאפֹוד ְוַלֹחׁשֶ ּ.  
ִריך הוא, ֶּאָלא א ּבְ ָּאַמר קוְדׁשָ ְלָיא ַהאי ְנָדָבה, ְּ ב ִדְבֹכָלא ּתַ ַּאף ַעל ּגַ ְּסִליקו , ּ

יִאים ׂשִ ָכחו, ַמאי ַטְעָמא. ִּאֵלין ֲאָבִנים ַלּנְ ּתְ א ְדַכֲהָנא ִאׁשְ ִגין ְדַעל ִלּבָ ּּבְ ּ א . ּ ָּאַמר קוְדׁשָ
ִּריך הואּבְ הו, ְ ס ּבְ ְייהו ּגַ יִאים ְדִלּבַ ֵּליתו ְנׂשִ ּ ּ ֵחי ַעל , ּ ּכְ ּתַ ְּוֵייתון ִאֵלין ֲאָבִנים ְדִאיּנון ִמׁשְ ּ ּּ

א ְדַכֲהָנא ְייהו, ִּלּבָ סות ִלּבַ ֵפר ָעַלְייהו ִמּגַ ְּוִיְתּכַ ּ ּ ּ ְוָהיו ַעל ֵלב ַאֲהֹרן )שמות כח(ּוְכִתיב , ּ
ֹבאֹו ִלְפֵני ְיָי לוִאים ְוַעל', ּבְ ַֹהם ְוֵאת ַאְבֵני ַהּמִ יִאים ֵהִביאו ֵאת ַאְבֵני ַהּשׁ ׂשִ ּ ָדא ְוַהּנְ ּ ּּ
ְּלַכְפָרא ָעַלְייהו ּ.  

יא ְיֱחָטא ַוַדאי ר ָנׂשִ ך ֲאׁשֶ ּוְבִגין ּכָ ל ִמְצֹות ְיָי. ְּ ה ַאַחת ִמּכָ ר ֹלא ' ְוָעׂשָ ֱאֹלָהיו ֲאׁשֶ
ה ּנָ ָמה ְדאוְקמוָה, ֵתָעׂשֶ ּּכְ ּ הְּדָעַבר ַעל ִמ, ּ ֲעׂשֶ . ּאֹו הֹוַדע ֵאָליו ַחָטאתֹו. ְצַות לא ּתַ

יה ס ּבֵ יה ּגַ ִּדְבִגין ְדִלּבֵ ּ ּ ֲחָטֵאיה, ּ ח ּבַ ּגַ ּוְלָבַתר ִאְתְייַדע ֵליה, ָּלא ַאׁשְ יה , ּ ְּוָעִביד ִמּנֵ
ׁשוָבה   .ּּתְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמ, ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]83דף [ -י ּ

י יֹוֵסי ֲהוֹו ַיְתֵבי ַחד ֵליְלָיא י ְיהוָדה ְוִרּבִ אֹוַרְייָתא, ִּרּבִ י ְיהוָדה . ְוָלָעאן ּבְ ָּאַמר ִרּבִ
י יֹוֵסי ֵליְלָיא, ְלִרּבִ ֲּחֵמיָנא ְדָצחוָתא ְדאֹוַרְייָתא ּבְ ּ יָמָמא, ּ יר ִמּבִ ָאַמר . ֲאַמאי, ּהוא ַיּתִ

ב, ֵּליה ְכּתָ ּבִ ִגין ְדָצחוָתא ְדתֹוָרה ׁשֶ ּּבְ ּ ַעל ֶפה הוא, ּ ּבְ ּּתֹוָרה ׁשֶ ַעל ֶפה. ּ ּבְ , ְּותֹוָרה ׁשֶ
ְלָטא ְו ֵליְלָיא ׁשַ יָמָמאּבְ יר ִמּבִ ְלָטא, ַאְתֲעַרת ַיּתִ ּוְבִזְמָנא ְדִאיִהי ׁשַ ֵדין ִאיהו ָצחוָתא , ּ ּּכְ ּ

  .ְּדאֹוַרְייָתא
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]84דף [ -ּ

 ] בשנה220יום [סדר הלימוד ליום יג אייר 
י יֹוֵסי ְוָאַמר ָלְיָלה)איוב לה(, ָּפַתח ִרּבִ י נֹוֵתן ְזִמירֹות ּבַ ּ ְולא ָאַמר ַאֵיה ֱאלֹוַה עֹוׂשָ ּ ּ .

א  ַער רוַח ָצפֹון)ב''א ע''שלח לך קע(, ֲחִזיּתָ ֲעָתא ְדִאּתְ ׁשַ ּ ּבְ ָּהא אוְקמוָה, ְּוִאְתְפַלג ֵליְלָיא, ּ ּ ,
ְלהֹוָבא ַחד ָנִפיק ְדפֹוי ְדַתְרְנגֹוָלא, ְּדׁשַ חֹות ּגַ ּוָבַטׁש ּתְ ְדפֹוי ְוָקאֵרי, ּּ ְּוַההוא . ְּוָאִקיׁש ּגַ

יה ּבֵ ִזְמָנא ְדָמֵטי ּגַ ְלהֹוָבא ּבְ ּׁשַ ַער ָלֳקְבֵליה, ּ יה, ְּוִאּתְ ֵכי ּבֵ , ְּוִאְזַדְעָזע ְוָקאֵרי, ִּאְסּתָ
ִגין ְיָקָרא ְדָמאֵריה ח ּבְ ּגַ ֵכי ְוַאׁשְ ְּוִאְסּתְ ד ְרעוֵתיה, ּ ְּלֶמְעּבַ א, ּ   .וָקֲאִרי לֹון ִלְבֵני ָנׁשָ

  ב''ג ע'' כדף
ְכִוי ָחא, ּוַעל ָדא ִאְקֵרי ׂשֶ ּגָ ֶבר. ַאׁשְ ִגי, ְוִאְקֵרי ּגֶ ְלהֹוָבא ּבְ ׁשַ ַער ּבְ ) ב''ג ע''דף כ(ּן ְדִאּתְ

ִּדְגבוָרה ָעְלָמא, ּ ָעָרא ּבְ ִסְטָרא ִדְגבוָרה ָקא ַאְתָיא ְלִאּתְ ּּבְ ֵני ְמֵהיְמנוָתא . ּ ֵדין ִאיּנון ּבְ ּּכְ ּ
ָרֵאל, ַקְייִמין בוָרה ְוֵחיָלא ִלְכֶנֶסת ִיׂשְ ה ְדאֹוַרְייָתא, ְּוָיֲהִבין ּגְ ּוְכֵדין ִאְקֵרי ִרּנָ , ְּוַעל ָדא. ּ

ָּיִרית ָדִוד ַמְלכוָתא הוא וְבנֹוי ְלָעְלִמין וְלָדֵרי ָדִרין ּ ּ ּ ּ ּ.  
ְרְנגֹוָלא ָקאֵרי ַעְרַסְייהו, וַכד ּתַ א ָנְייֵמי ּבְ ּוְבֵני ָנׁשָ ְרְנגֹוָלא ָקאִרי . ְוָלא ִמְתָעֵרי, ּ ּתַ

ּ ְוָהא אוְקמוָה)ב''א ע''קע(, ְּוָאַמר ַמה ְדָאַמר, ְלָבַתר ַגְדפֹויְלָבַת. ּ ַטׁש ּבְ ַווי , ְוָאַמר, ּר ּבָ
ִּלְפָלְנָיא ָנִזיף ְדָמאֵריה ּ ְבָקא ְדָמאֵריה, ּ ּׁשַ ַער רוֵחיה, ּ ְּדָלא ִאּתְ ּ ח ִליָקָרא , ּ ּגַ ְוָלא ַאׁשְ

ְּדָמאֵריה ּ.  
ד ָנִהיר ְיָמָמא רֹוָזא ָקֵרי ָעֵליה ְוָאַמר, ּכַ י נֹוֵתן , ּּכָ ְּוֹלא ָאַמר ַאֵיה ֱאלֹוַה עֹוׂשָ ּ

ָלְיָלהְז ָחן, ִּמירֹות ּבַ ּבְ ִאיּנון ּתוׁשְ ְּלַסְייָעא ֵליה ּבְ ּ ּ ִסיוָעא ֲחָדא, ּ ּוְלֶמֱהֵוי ּכָֹלא ּבְ י. ּּ , עֹוׂשָ
ֵעי ֵליה ִני ִמּבָ י, ּעֹוׂשָ ַפְלגות ֵליְלָיא, ֶּאָלא. ַּמהו עֹוׂשָ ר ָנׁש ָקם ּבְ ֲעָתא ְדּבַ ׁשַ ּּבְ ּ ,

ה ְדאֹוַרְייָתא ִרּנָ ַדל ּבְ ּתְ ְּוִאׁשְ ה ְדאֹוַרְייָתא ָלא ִאְתְקֵרי, ּ ְּדִרּנָ ֵליְלָיא, ּ ְּוַכד ִאיהו . ֶּאָלא ּבְ
אֹוַרְייָתא ַכח ּבְ ּתְ ד ָנִהיר ְיָמָמא, ִאׁשְ ֵני ֵליה , ּכַ ָרֵאל ְמַתּקְ ִריך הוא וְכְנֶסת ִיׂשְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ְּ

ין ָזָבא ִמּכָֹלא וְלָנֲהָרא ֵליה ּבֵ ּתְ ַחד חוָטא ְדֶחֶסד ְלִאׁשְ ּּבְ ּ ּ ִאיןּּ   .ּ ִעָלִאין וַתּתָ
י ְיהוָדה ָאַמר א ַהאי ְקָרא, ִּרּבִ י ַאּבָ ַמְעָנא ְדָאַמר ִרּבִ י, ֲּאָנא ׁשְ ַּאֵיה ֱאלֹוַה עֹוׂשָ ּ ,

ֵעי ֵליה ה ִלי ִמּבָ י, ּעֹוׂשֶ ָמה ְדַאַמְרת. ַּמהו עֹוׂשָ ֶּאָלא ּכְ ַפְלגות , ּ ֲעָתא ְדִאיהו ָקם ּבְ ׁשַ ּּבְ ּ ּ
ַדל ּבְ, ֵליְלָיא ּתְ ד ָנָהר ְיָמָמא, אֹוַרְייָתאְּוִאׁשְ ַההוא חוָטא ִדיֵליה, ּכַ ַער ַאְבָרָהם ּבְ ִּאּתְ ּ ּ ּ ,

יה  יב ּבֵ ִּדְכּתִ רֹוך ַנַעל ְוגֹו)בראשית יד(ּ ְ ִאם ִמחוט וַעד ׂשְ ִריך הוא וְכְנֶסת . 'ּ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ְּ

ֵני ֵליה ָרֵאל ְמַתּקְ ְרָיה ֲח, ִּיׂשְ ָכל יֹוָמא ּבִ הְּוַעְבֵדי ֵליה ּבְ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ֱאלֹוַה , ָדׁשָ ּ
י   .עֹוׂשָ

ּ אוְקמוָה)א''ד ע''לך לך צ(וָהא  יב. ָּדא ַאְבָרָהם: ל''א. ה''ל ו''א, ּ יה, ִּדְכּתִ ָהֵאל , ּּבֵ
דֹול ִריך הוא' ו. ַהּגָ א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ ָרֵאל' ה. ְּ ֶנֶסת ִיׂשְ ְּוָדא הוא ֱאלֹוַה. ָּדא ּכְ ְּוִאיּנון . ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמ, ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]85דף [ -י ּ

ר ָנׁשַּעְבִדין  ָכל יֹוָמא, ֵּליה ְלּבַ ִנין ֵליה ּבְ ּוְמַתּקְ ִתיב, ּ ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ י, ּ ָמה ְדַאּתְ , עֹוׂשָ ּכְ
יו)תהלים קמט(ָאֵמר  עֹוׂשָ ָרֵאל ּבְ ַמח ִיׂשְ י יֹוֵסי.  ִיׂשְ ך הוא, ָאַמר ִרּבִ ּוַדאי ּכַ ְּוֹכָלא ַחד , ְּ
  .ִּמָלה

י ְיהוָדה ָפַתח ְוָאַמר ִּרּבִ ר ָחָטאאֹו הֹוַדע, ּ ְטָרא , הֹוַדע ֵאָליו. ּ ֵאָליו ַחָטאתֹו ֲאׁשֶ ִמּסִ
ֵעי ֵליה)א נודע''נ(אֹו ָיַדע , ְּדַמאן ּ ַחָטאתֹו ִמּבָ ִריך . ַּמהו הֹוַדע ֵאָליו, ּ א ּבְ ְֶאָלא קוְדׁשָ ּ ּ

ָרֵאל ּהוא ָפִקיד ִלְכְנֶסת ִיׂשְ ַּההוא חֹוָבא ְדהוא ָחב, ְּלאֹוָדָעא ֵליה ְלַבר ָנׁש, ּ ּ ה ּוַב, ּ ּמָ
ּמוַדע ֵליה ִדיָנָהא, ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ּבְ ַמִים ֲעֹונֹו ְוֶאֶרץ ִמְתקֹוָמָמה לֹו)איוב כ(ּכְ ּ ְיַגלו ׁשָ ּ .
ַמאן ְדָפִקיד ְלָאֳחָרא, הֹוַדע ֵאָליו   .ּּכְ

ִריך הוא א ּבְ ר ָנׁש ָחב ָקֵמי קוְדׁשָ ֲעָתא ְדּבַ ׁשַ ְּדָתִניָנן ּבְ ּ ּ ֲחָטֵא, ְּ ח ּבַ ּגַ ּיה ְוָלא ַאׁשְ
א ָקֵמי ָמאֵריה ִתיוְבּתָ ְּלָאַהְדָרא ּבְ ּ ְתֵפיה, ּ ַתר ּכִ ֵדי ֵליה ּבָ ּוַאׁשְ ּ ׁש ַסְלַקת , ּ ָמֵתיה ַמּמָ ִּנׁשְ

ִריך הוא א ּבְ ְּוַאְסִהיַדת ָקֵמי קוְדׁשָ ֵדין. ְּ ָרֵאל, ּכְ א ִלְכֶנֶסת ִיׂשְ ְוָאַמר אֹו , ָּפִקיד ַמְלּכָ
ר ָחָטא יט ִדיָנא ָעֵליהא, ּהֹוַדע ֵאָליו ַחָטאתֹו ֲאׁשֶ ֹּוׁשִ ְּואֹוַדע ֵליה חֹוֵביה, ּ ָמה ְדַאּתְ , ּ ּכְ

ַל ם ֶאת ּתֹוֲעבֹוֶתיָה)יחזקאל טז(ָאֵמר    .ּ הֹוַדע ֶאת ְירוׁשָ
ַתר ְדָמֵטי ָעֵליה ִדיָנא ּּבָ ּ א ָקֵמי ָמאֵריה, ּ ִתיוְבּתָ ַער רוָחא ְלֶמֲהָדר ּבְ ֵדין ִאּתְ ּּכְ ּ ּּ ,

ע ְלִמְקַרב ָקְרּבְ ּנָ יה, ָנאְוִאְתּכַ ס ּבֵ יה ּגַ ְּדָהא ַמאן ְדִלּבֵ ּ ּ י ֲחָטֵאיה, ָחֵטי, ּ ְוָלא , ְּוַאְנׁשֵ
ח ָעֵליה ּגַ ין ָלֳקְבֵליה, ַּאׁשְ ִריך הוא ַזּמִ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּוָפִקיד ְלאֹוָדָעא ֵליה ְלַההוא חֹוָבא, ְּ ּ ּ ,

יה י ִמּנֵ ִגין ְדָלא ִיְתְנׁשֵ ּּבְ ּ.  
י יֹוֵסי ָדִוד)א מנלן דהכי''ס(ַּדאי ָּהִכי הוא ו, ָאַמר ִרּבִ ְחָנא ּבְ ּכַ ְּדֵכיָון ְדָעַבד ,  ְוָהִכי ַאׁשְ ּ

ַבע ַּההוא עֹוָבָדא ְדַבת ׁשֶ יה, ּ ח ּבֵ ּגַ ִריך הוא. ָּלא ַאׁשְ א ּבְ ָּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ית , ְּ ַאּתְ ַאְנׁשִ
ְרָנא ָלך, ֵּליה ִתיב. ְֲאָנא ַאְדּכַ ה ָהִא)שמואל ב יב(, ִּמַיד ַמה ּכְ ה ', יׁש ּכֹה ָאַמר ה ַאּתָ ַאּתָ

ָּהִאיׁש ְדָלא ָדַכִרית ֵליה ּ ית ֵליה, ּ ה ָהִאיׁש ְדַאְנׁשִ ַּאּתָ ִדיָנא, ּ ה אֹוַדע ֵליה ּבְ ּוְבּמָ ּ.  
ִריך הוא ָקָאַמר, ּאוף ָהָכא א ּבְ ּקוְדׁשָ ִפיר , ְּ ר ָחָטא ְוׁשַ ּהֹוַדע ֵאָליו ַחָטאתֹו ֲאׁשֶ ּ

ִתיב , ְּוָהִכי הוא, ִּמָלה יב, אֹו נֹוַדע ֵאָליוְּדָלא ּכְ ָמה ִדְכּתִ י )שמות כא(, ּּכְ  אֹו נֹוַדע ּכִ
ח הוא אֹוַרְייָתא, ּׁשֹור ַנּגָ ֵליְלָיא ְלִמְלֵעי ּבְ ּוַמאן ְדָקִאים ּבְ ּאֹוַרְייָתא ָקא מֹוְדָעא ֵליה , ּ

א ְדאֹוָדָעא ִלְבָרה, ּחֹוֵביה ִאיּמָ אֹוַרח ִדיָנא ֶאָלא ּכְ ְּוָלא ּבְ ּ ִמָלה ָרִכ, ּּ ְּוהוא ָלא , ְיךּּבְ
י ֵליה א ָקֵמי ָמאֵריה, ַּאְנׁשֵ ִתיוְבּתָ ְּוָתב ּבְ ּ ּ.  

  א''ד ע'' כדף
יָמא ָדִוד ַפְלּגו ֵליְלָיא, ּוִאי ּתֵ ְּדֲהָוה ָקם ּבְ ִדיָנא, ּ ֲערו ָעֵליה ּבְ ֲּאַמאי ַאּתְ ֶּאָלא , ּ

אִני ָדִוד ר, ּׁשָ ה ְדִאְתְקׁשַ ּמָ ְּדִאיהו ָעַבר ּבְ ּ ּוָבָעא ִדיָנא, ּ ָדן, ּ ה ְדָעַבר ִאּתְ ּוְבּמָ ּ ּהוא ָחָטא . ּ
א ַל ם ַקִדיׁשָ י ְירוׁשָ א וְלַגּבֵ ָּלֳקְבֵליה ְדַמְלכוָתא ַקִדיׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ַל ם, ּ ַרך ִמְירוׁשָ ּוְבִגין ָדא ִאְתּתָ ּ ְּ ,

יה ּוַמְלכוָתא ַאְעִדיו ִמּנֵ ּ ּ ּ ְדָקא ֵיאֹות) א''ד ע''דף כ(ַעד , ּ ַקן ּכְ   )ואתעניש(. ְּדִאְתּתְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]86דף [ -ּ

י ְיהוָדהָאַמר ִר ִריך הוא ַאְעִניׁש ֵליה ְלָדִוד ַעל ְיָדא ִדְבֵריה, ּּבִ א ּבְ ַּמהו ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ ,
יב יֶתך)שמואל ב יב(, ִּדְכּתִ ָ ִהְנִני ֵמִקים ָעֶליך ָרָעה ִמּבֵ י יֹוֵסי. ָ , ָהא אֹוִקיְמָנא, ָאַמר ִרּבִ

ר ָנׁש ָאֳחָרא ִגין ְדִאי ְיקום ָעֵליה ּבַ ּּבְ ּ לֹום , ָּאַמר ֵליה. ֵּחם ָעֵליהָלא ְיַר, ּ ְוָהא ַאְבׁשָ
ין  יׁשִ ה ֵעיִטין ּבִ ַכּמָ ָעא ְלָקְטָלא ְלָאבוי ּבְ ר ָנׁש ָאֳחָרא, ּ ָעֵליה)דבר(ּּבָ יר ִמּבַ ָאַמר . ַיּתִ

ַמְעָנא   .ֵּליה ָלא ׁשְ
ַמְעָנא, ָּאַמר ֵליה ַבע ְסָתם, ֲאָנא ׁשְ ַבת ׁשֶ ִר. ָּדִוד ָחָטא ּבְ א ּבְ ּיך הואָּאַמר קוְדׁשָ ְ ,

ָרא ְדַבת ֵאל ִנָכר ּוַמאן ִאיהו, ְּוִיְנקֹום נוְקָמָתא, ֵּליֵתי ּבְ לֹום. ּ ָרה ִדְיַפת , ָּדא ַאְבׁשָ ִּדּבְ ּ ּ
ָרָבא, ּתֹוַאר ֲהָוה אן אֹוִליְפָנא. ִמּקְ ְקָרָבא, ִמּכָ ָתא ָדא ּבִ ַּמאן ְדָנִטיל ִאּתְ ה, ּ , ְוָחִמיד ּבָ

ן סֹוֵרר  ה ּבֵ ַען. ּומֹוֶרהְּלסֹוף ָנִפיק ִמּנָ ִגין ְדַעד ּכְ ה , ַּמאי ַטְעָמא ּבְ ָּלא ָפְסָקא ִמּנָ ּ
ְּוָהא אוְקמוָה, ּזוֲהָמא ּ.  

י יֹוֵסי ָפַתח ְוָאַמר ע ְיָי)ישעיה סב(, ִּרּבִ ּבַ יִמינֹו וִבְזרֹוַע ֻעזֹו'  ִנׁשְ ּּבִ ַּהאי ְקָרא אוְקמוָה, ּ ּ .
א ֲחֵזי ר ָנׁש ָחֵטי , ֲאָבל ּתָ ל ִזְמָנא ְדּבַ ִריך הואּּכָ א ּבְ י ְדקוְדׁשָ ַּקּמֵ ּ א , ְּ ִּאית ַדְרּגָ

מֹוְדָעא ְלֵעיָלא ָלֳקְבֵלי ַהאי ַחָטָאה ּתְ ְּדִאׁשְ ר ָנׁש, ּּ ְּלַדְייָנא ֵליה ְלּבַ ל , ּ ּכַ א ''ס(ְוִאְסּתָ

ֵליָמָתא ָקֵמי ָמאֵריה, ּ ָעֵליה)ואסתכן א ׁשְ ְתיוְבּתָ ב ּבִ ִּאי ּתָ א ְוִדיָנא ָל, ִּאְתֲעָבר חֹוֵביה, ּ
ְלָטא ֲעלֹוי ב. ְוָלא ָמאֵטי ֲעלֹוי, ׁשַ י ַההוא , ִאי ָלא ּתָ ים ַההוא ַחָטָאה ְלַגּבֵ ִּאְתְרׁשִ ּ ּ

א א ָאֳחָרא ִאְזְדַמן ְלָקְבֵליה, אֹוִסיף ְלֶמחֵטי. ַּדְרּגָ ָּהא ַדְרּגָ ּ א ַקְדָמָאה, ּ ַדְרּגָ ם ּבְ ּכַ , ְוִאְסּתְ
יר ׁשוָבה ַיּתִ ְעָיא ּתְ ֵדין ּבַ א,  ְוִאי אֹוִסיף ְלֶמֱחֵטי)בואי לא ת(. ּּכְ א ַעל ַדְרּגָ ּאֹוִסיף ַדְרּגָ ַעד , ּ
ין ה ַדְרּגִ ִלים ַלֲחִמׁשָ ְּדַאׁשְ ּ.  

ַקן ְיִמיָנא ָלֳקְבֵליה יָון ְדִאְתּתְ ּּכֵ ם ָעֵליה, ּ ּכַ ָמאָלא ְזִמיָנא. ְּוִאְסּתְ ָמא , ָהא ׂשְ ְלַאְסּכְ
יִמיָנא יה, ּבִ ְלָלא ּבֵ ּוְלִאְתּכַ יָון ִדׂשְ. ּּ יִמיָנאּּכֵ ם ּבִ ּכַ ְלָיא , ָמאָלא ִאְסּתְ ֵדין ָלא ּתַ ּכְ

ְתׁשוָבה ְּוָהא אוְקמוָה, ּּבִ ִדיָנא, ּ מו ָעֵליה ּבְ ּוְכֵדין ּכָֹלא ִאְסְתּכָ ּ ְרָיא ָעֵליה, ּּ   .ּוִדיָנא ׁשַ
ר ָנׁש ְרָיא ָעֵליה ְדּבַ ִלים ְוׁשַ ּתְ ּוַכד ִדיָנא ִאׁשְ ּ ָקנו ֶא, ּ ָיים ְוִאְתּתְ ֵדין ִאְסּתָ ָעןּּכְ , ְצּבְ

גֹו ָחֵמׁש ָמאָלא, ָחֵמׁש ּבְ ׂשְ ַההוא , ְיִמיָנא ּבִ ָכמו ָעֵליה ּבְ ְּלַאֲחָזָאה ְדָהא ּכָֹלא ִאְסּתְ ּ ּ ּּ
ָרן, ִּדיָנא ר ָנׁש, ְוָידֹוי ִמְתַיּשְׁ ָווָנה ְדּבַ ָלא ּכַ ְּלַאֲחָזָאה ִמָלה ּבְ יה, ּ וון ּבֵ ְּוָלא ִיְתּכְ ְוַעל . ּ

ִתיב ּכַֹח ְיִמיְנך ְיָי' ָיְנך ְיָי ְיִמ)שמות טו(, ָּדא ּכְ ְָנְאָדִרי ּבַ ְרַעץ אֹוֵיב' ּ ְלָלא . ּתִ ְּלִאְתּכַ
יִמיָנא ָמאָלא ּבִ ִלים ִדיָנא, ׂשְ ּוְכֵדין הוא ַקָייָמא ְדֹכָלא, ְּוַאׁשְ ּ ּ ָעא , ְּוַעל ָדא. ּּ ד ּבָ ּכַ

ִריך הוא ְלַקְייָמא ּכָֹלא א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ִתיב , ְּ ע)ישעיה סב(ּכְ ּבַ יִמינֹו וִבְזרֹוַע ֻעזֹו וגֹו'  ְיָי ִנׁשְ ּּבִ ּ'.  
י ְיהוָדה ָפַתח ִּרּבִ ִתיב , ּ ָמִרים)ויקראכג(ּכְ פֹת ּתְ ּ ְפִרי ֵעץ ָהָדר ּכַ ַמאן , ְּפִרי ֵעץ ָהָדר. ּ

ָמה קֹוִצין ִאית ַסֲחָרֵניה, ְּוִכי ֶאְתרֹוג ֵמֵעץ ָהָדר הוא. ָּדא ֶאְתרֹוג. ּהוא אן , ְּוָהא ּכַ ִמּכָ
אן ֶּאָלא ָרָזא ְדִמָלה. ּ ְוַאת ַאְמַרת ְפִרי ֵעץ ָהָדר,ּוִמּכָ יב, ּּ ' ּ ַוִיֶבן ְיָי)בראשית ב(, ִּדְכּתִ

ה ַוְיִביֶאָה ֶאל ָהָאָדם ר ָלַקח ִמן ָהָאָדם ְלִאּשָׁ ָלע ֲאׁשֶ  )בראשית ב(ּוְכִתיב . ֱאֹלִהים ֶאת ַהּצֵ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמ, ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]87דף [ -י ּ

ִרי ׂשָ ר ִמּבְ ְּוָדא הוא ְפִרי ֵעץ, ֶּעֶצם ֵמֲעָצַמי וָבׂשָ . ְּמָנָלן ְדָאָדם ֵעץ ִאְקֵרי.  ָהָדרּ
יב ֶדה)דברים כ(, ִּדְכּתִ י ָהָאָדם ֵעץ ַהּשָׂ   . ּכִ

ָמִרים פֹת ּתְ ִנין, ּּכַ ְבִעין ׁשְ ִנין ִעָלִאין, ְּדָסִליק ְלׁשִ ְבִעין ׁשְ ְכָללו ׁשִ ּתָ ּוֵביה ִאׁשְ ּ ּ ְוָדא . ּ
א ר ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ַּאְכָפת ְוִאְתְקׁשַ פֹותְּוַעל ָדא ִאְקֵר. ּ ִפיתו, ּי ּכַ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ּכְ , ּּכְ

ְּדָסִליק ְלָהָכא וְלָהָכא ַמִים וָבָאֶרץ ַדְייָקא. ּ ּשָׁ י ֹכל ּבַ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ּכִ ּ ּ.  
י יֹוֵסי ָאַמר ַח, ִרּבִ ְּפִרי ֵעץ ָהָדר ָדא ִמְזּבֵ ְּדָעִביד ֵפיִרין, ּ . ְוָסִליק ֵאִבין ְלָכל ִסְטִרין, ּ

ִגין ְדָכל ע. ַמאי ַטֲעָמא ִנין' ּּבְ ָּיֲהִבין ָלה חוָלָקא, ׁשְ ְלהו, ּ ְרָכא ְמּכֻ ְּוִאְתּבָ ַמאי ָקא . ּ
ַח. ַמְייֵרי י ִמְזּבֵ ִגין ְדַמאן ְדָחֵטי ְלַגּבֵ ּּבְ ֹכָלא ָחֵטי, ּ ִפית ָלֳקְבֵלי ַההוא ְדָכִפית , ּּבְ ְּדָהא ּכָ ּ ּ

ָדא, ְּלֵעיָלא ר ָדא ּבְ ְּוַעל ָדא ִאְתְקׁשַ ִתיב ְוַכפֹת ְּפִרי ֵע, ּ ָמִרים ְוָלא ּכְ פֹת ּתְ ּץ ָהָדר ּכַ ּ
ָמִרים   .ּתְ

ִתיב  ָניו)ויקרא ז(ּכְ ַחת ּבָ ַחת ַאֲהֹרן וִמׁשְ ָּדא : ֹזאת, ֶּאָלא. ַמאי ָקא ַמְייֵרי. ּ ֹזאת ִמׁשְ
ַח ח ַעל ְיָדא ְדַאֲהֹרן, ִמְזּבֵ ְּדִאְתְמׁשַ יב, ּ ח ָהעֹו)שמותמ(, ִּדְכּתִ ְחּתָ ֶאת ִמְזּבַ ָלה ְוֶאת ּ וָמׁשַ

ָליו ל ּכֵ ַחת . ּכָ ָניו)א זו משחת''ס(ּוִמׁשְ ח,  ּבָ ְלהו ִאְתְמׁשַ ְּדָהא ְמּכֻ י, ּּ ְרָכא, ְוִאְתַרּבֵ , ְוִאְתּבָ
א   .ְוִאְתַדּכָ

  ב''ד ע'' כדף
א ֲחִזי ָכל יֹוָמא, ּתָ ַח ִזְמָנא ֲחָדא ּבְ ְזּבֵ ָחג סֹוְבִבים ֶאת ַהּמִ ְבָעה ִזְמִנין ְלָבַתר, ּבֶ . ְוׁשִ

ִפיִזין, ֶּאָלא.  ָקא ַמְייֵריַמאי ין אוׁשְ א ְדַזּמִ ְּלַמְלּכָ ּ הו, ּ א , ְּוִאְתֲעָסק ּבְ ַּוֲהָוה ֵליה ְלַמְלּכָ
ת ְיִחיָדָאה א, ָּאְמָרה ֵליה, ּבַ ְחּתָ ָעַלי, ָמאִרי ַמְלּכָ ּגַ ִפיִזין ָלא ִאׁשְ ִגין אוׁשְ ּּבְ , ָּאַמר ֵליה. ּ

י ַפְרְקָטא ֲחָדא ַאְס ַרּתִ ַּחָיִיך ּבְ ְ ָכל יֹוָמאּ   .)דשוי ככלהו() ב''ד ע''דף כ(, ְִליק ָלך ּבְ
ך ָכל יֹוָמא ְויֹוָמא ְדָחג, ָּכַ ָרֵאל ָלֳקֵבל אוִמין ְדָעְלָמא, ּּבְ ַּמְקִריִבין ִיׂשְ ַח . ּ ָאַמר ִמְזּבֵ

א א ַקִדיׁשָ ֵחי ָמאִנין ְוחוָלִקין, ְּלַמְלּכָ ּכְ ּתַ ְּלֻכְלהו ִמׁשְ ּ , ָּאַמר ָלה. ְוִלי ַמה ַאְנּתְ ָיִהיב, ּ
ְבָעה יֹוִמין ִעָלִאין ָכל יֹוָמא ְויֹוָמא ְיסֹוְבבון ֵליך ׁשִ ּּבְ ְ ְבִעין , ְְלָבְרָכא ָלך, ּ ְְוָיֲהִבין ָלך ׁשִ

ְבִעין ָפִרים , )בכל יומא(ּחוָלִקין  ָכל יֹוָמא ָלֳקֵבל ׁשִ ְבִעין חוָלִקין ּבְ י יֹוֵסי ֲאָמר ׁשִ ִּרּבִ ּ
ָחג   .ְּדִמְתָקְרִבין ּבֶ

י  ָכל יֹוָמא, ְּיהוָדה ָאַמרִרּבִ ְבָעה ּבְ ְרָכא , ׁשִ ִגין ְדָהא ִאְתּבָ ְלהו)מאתר(ּּבְ ּ ִמּכֻ , ּוְלסֹוף, ּ
ְבָעה יֹוִמין ַכח, ׁשִ ּתְ ח ְרבוָתא ִאׁשְ ְרָכא ֵמֲאַתר ִדְמׁשַ ִּמְתּבָ ְבָעה ִזְמִנין)ולבתר(. ּ ָלֳקֵבל ,  ׁשִ

ְבָעה יֹוִמין ל ִאיּנון ׁשִ ִגין ְלַקְייָמא , ּּכָ ְרָכאן ִמן ַמּבוָעא ְדַנֲחָלאּּבְ ָּלה ּבִ ּ ִדיר , ּ ְּדָנִגיד ּתָ
ְרָכא , ּוָלא ָפִסיק ַכח ְדִאְתּבָ ּתְ ָכל יֹוָמא ְויֹוָמא)תדיר(ִּאׁשְ ְרָכא ,  ּבְ ְבָעה יֹוִמין ְדִאְתּבָ ַּעד ׁשִ

ּבוָעא ְדַנֲחָלא ִּמּמַ ֲחָדא ְוִאְתְקָיימו. ּ ְבָעה ִזְמִנין ּכַ ְרָכאן ְלָבַתר ְּוֵכן ִזְמָנא ָאֳחָרא ׁשִ  ּבִ
ֵּמֲאַתר ִעָלָאה ְדַמּבוָעא ָנִפיק ְוָלא ָפַסק ּ ּ ְדַקאְמָרן, ּ   .ּכִ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]88דף [ -ּ

ָכל יֹוָמא ִנים )שמואל א ב(, ַמְכִריִזין ָעָלה ְוָאְמִרין, ּבְ ת ּבָ ְבָעה ְוַרּבַ  ַעד ֲעָקָרה ָיְלָדה ׁשִ
ְבָעה. ֻאְמָלָלה ָרֵאל: ַעד ֲעָקָרה ָיְלָדה ׁשִ ֶנֶסת ִיׂשְ ָכל , ָּדא ּכְ ְבָעה ּבְ ְרָכא ִמּשִׁ ְּדִאְתּבָ

ן ִעָלָאה, יֹוָמא ּבָ ְּוָסִליק ְלחוׁשְ ִנים ֻאְמָלָלה. ּ ת ּבָ ִּאֵלין אוִמין עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה, ְוַרּבַ ּ ,
ן ַרב ּבָ יֹוָמא ַקְדָמָאה ְלחוׁשְ ְּדַסְלִקין ּבְ ָכל יֹוָמא ְויֹוָמא, ּּ . ּוְלָבַתר ִמְתַמֲעִטין ְוַאְזִלין ּבְ

י ְלהֹון, ּל ָדאְוַע ַח ַמְדּכֵ ָרֵאל ִמְזּבֵ ַח ְמַכֵפר ַעל חֹוֵביהֹון ְדִיׂשְ ִּמְזּבֵ ְרָכאן , ּ ְוָאִריק ְלהֹון ּבִ
א   .ֵּמֵעיָלא ְלַתּתָ

א: ַוֲעַנף ֵעץ ָעבֹות א ַקִדיׁשָ ָּדא ַמְלּכָ ַלת . ְּדָאִחיד ִלְתֵרין ִסְטִרין, ּ ך ֲהַדס ּתְ ְוְבִגין ּכָ ּ
ֵרין ַקְייִמין: ְוַעְרֵבי ַנַחל. ְּדָאִחיד ְלָכל ִסְטָרא, ף ֵעץ ָעבֹותְּדִיְתֲעֵבד ֲעָנ, ֲעָנף , ִּאֵלין ּתְ

ָמִרים, ְּדֵמָהָכא ָנִפיק ָמִרים. ְּלַכפֹות ּתְ פֹות ּתְ א, ּּכַ ְוָהא , ָּאִחיד ְלֵעיָלא ְוָאִחיד ְלַתּתָ
ַמר ֶּאְתרֹוג ָנְפָקא ִמּגֹו ּכוִבין ְדִאיָלָנא ְוָהִכי הוא. ִאּתְ ּ ָמִרים ָהִכי ָנֵמי ָאִחיד ּכַ. ּ ּפֹות ּתְ

הו ַוַדאי ּּבְ ל ַמה ְדָנִפיק ְלָעְלָמא ֵמָהָכא ָנְפָקא וֵמָהָכא ַאְתָיין, ּ ּּכָ   )א אתזן''ס(. ּ
י יֹוֵסי ָפַתח ח ֱאֹלִהים)תהלים מג(, ִּרּבִ ח ֱאֹלִהים.  ְוָאבֹוָאה ֶאל ִמְזּבַ ָּדא הוא . ַמאן ִמְזּבַ ּ
ַח ִדְלֵעיָלא ִּמְזּבֵ ח ֱאֹלִהים ַוַדאיִמ, ּ ֵאר ְדִיְצָחק. ְּזּבַ ְּוַהְיינו ּבְ ח ְיָי. ּ ָמה ', ּוְלִזְמִנין ִמְזּבַ ּכְ

ח ְיָי)מלכים א ח(ְדַאּתְ ָאֵמר  ְּוַעל ָדא ָיְרִתין ָעְלִמין ֵמָהָכא ִדיָנא ', ּ ָקם ִמִלְפֵני ִמְזּבַ ּ
ַהאי ִסְטָרא וְבַהאי ִס, ְוַרֲחֵמי ִגין ְדִהיא ַיְנָקא ּבְ ּּבְ ְּוָהא אוְקמוָה ִמָלה, ְטָראּ ּ  )ויקרא ה(. ּ

י ִתְמעֹול ַמַעל וגֹו י ִיְצָחק ָאַמר', ֶנֶפׁש ּכִ ָּהא אוְקמוָה ֶנֶפׁש וַדאי, ִרּבִ ּ ִתיב . ּ שמואל א (ּכְ

ְצרֹור ַהַחִיים ֵאת ְיָי)כה ּ וָהְיָתה ֶנֶפׁש ֲאדֹוִני ְצרוָרה ּבִ ּוְכִתיב וֵאת ֶנֶפׁש , ֱָאלֶהיך' ּ
ַלעָאֹוְיֶביך ְי ף ַהּקָ תֹוך ּכַ ה ּבְ ְַקְלֶעּנָ ּ.  

ִּפּקוָדא ָדארעיא מהימנא  ּ ֶהְקֵדׁש ָצִריך ְלָהִביא ֶקֶרן ְוחֹוֶמׁש, ּ ְַהמֹוֵעל ּבְ ּ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּּ

יתֹו יֹוֵסף ָעָליו ֶקֶרן ו ּחֹוֶמׁש ִדיֵליה ה. 'ְוֶאת ֲחִמׁשִ ִמְצֵחיה ֶּקֶרן ְדֲהָוה . ּ ֶקֶרן ַהיֹוֵבל)יהושע ו(וָדא . 'ּ ּּבְ ּ
ְּדַההוא ַפר ְדִהְקִריב ָאָדם ָהִראׁשֹון ּ ַנָיא, ַהאי. ּּ ָרא ְדָכל ָקְרּבַ ִּאיהו ִעּקָ ּ א. ּ ֶרן ַקֶייֶמת לֹו ְלעֹוָלם ַהּבָ , ַּהּקֶ

ָעְלָמא ֵדין ּוֵפירֹות ִדיֵליה ּבְ ּ ּ   )מ''כ רע''ע(. 'ה' וָדא ה. ּ

ִאין ִאיּנון ַצִדיַקָייא ְדִאית לֹון חוָל ַּזּכָ ּ ִריך הואּּ א ּבְ קוְדׁשָ ָּקא ִעָלָאה ּבְ ְּ חוָלָקא , ּ ּּבְ
א א, ַקִדיׁשָ י ַמְלּכָ ִקדוׁשֵ ּּבְ י ְדָמאֵריהֹון, ּ ִקדוׁשֵ ְרַמְייהו ּבְ י ּגַ ִגין ְדִאיּנון ְמַקְדׁשֵ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ְוָכל . ּ

ַּמאן ְדִאְתַקָדׁש ִריך הוא ְמַקֵדׁש ֵליה, ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ם ִוְהִייֶתם  ְוִהְת)ויקרא כ(ִּדְכִתיב , ְּ ּתֶ ַּקִדׁשְ
ים ְרֵמיה ִמְלַרע. ְקדֹוׁשִ ר ָנׁש ְמַקֵדׁש ּגַ ּּבַ ּ ין ֵליה ִמְלֵעיָלא, ּ ְּמַקְדׁשִ ּ ּ ר ָנׁש , ּ ְּוַכד ִאְתַקָדׁש ּבַ

ה ְדָמאֵריה ְקדוׁשָ ּּבִ ּ ין , ּ יׁשִ א)א ירתין''נ(ַמְלּבִ ְמָתא ַקִדיׁשָ ִריך , ּ ֵליה ִנׁשְ א ּבְ ְַאֲחָסָנא ְדקוְדׁשָ ּ ּ
ָרֵאלּהוא ּוְכֵדין ָיִרית ּכָֹלא, ּ וְכֶנֶסת ִיׂשְ ִריך הוא. ּ א ּבְ ִנין ְלקוְדׁשָ ְּוִאֵלין ְדִאְקרון ּבְ ּ ּ ְּ ּ ,

יב ָמה ִדְכּתִ ם ַלְיָי)דברים יד(, ּּכְ ִנים ַאּתֶ ְּוָהא אוְקמוָה, ֱאֹלֵהיֶכם'  ּבָ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמ, ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]89דף [ -י ּ

  א''ה ע'' כדף
ִתיב  א ֲחֵזי ּכְ ּ ֶנֶפׁש ַחָיה )א''ט ע''י(ְּואֹוְקמוָה , ָּיה ּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶנֶפׁש ַח)בראשית א(ּתָ

א. ְסָתם ּוֵמַההוא חוָלָקא ָיִרית ָדִוד ַמְלּכָ ּ ּ וָרא ִעָלָאה, ּ ִקּשׁ ר ּבְ ְּוִאְתְקׁשַ ְוַאֲחִסין , ּ
ַמר, ַּמְלכוָתא ָמה ְדִאּתְ ְצרֹור ַהַחִיים. ּּכְ ך ְוָהְיָתה ֶנֶפׁש ֲאדֹוִני ְצרוָרה ּבִ ּוְבִגין ּכַ ּ ְוָהא . ְּ

ר ּאו ְּקמוָה ְדֶנֶפׁש ִאְתְקׁשַ רוַח) א''ה ע''דף כ(ּ ָמה, ּּבְ ׁשָ ּנְ ִריך , ְּורוַח ּבִ א ּבְ קוְדׁשָ ָמה ּבְ ְוְנׁשָ ּ ּ
ָאה חוָלֵקיה ַמאן ְדָיִרית ְירוָתא ָדא ִעָלָאה. ּהוא ַּזּכָ ּ ּ ּ ּ ּ.  

ָעְלָמא ֵדין אן ּבְ אן ִדְלהֹון ָלא ַזּכָ יַעָיא ְדַנְפׁשָ ּווי ְלִאיּנון ַרׁשִ ּ ּ ָעְלָמא ּכָ, ּּ ן ּבְ ּכֵ ל ׁשֶ
ִתיב . ְּדָאֵתי ַלע)שמואל א כה(ָּעַלְייהו ּכְ ף ַהּקָ תֹוך ּכַ ה ּבְ ְ ְוֵאת ֶנֶפׁש אֹוְיֶביך ְיַקְלֶעּנָ ְּדַאְזָלן . ָ

ָעְלָמא ָטאן ּבְ ָחן ֲאַתר ְלַנְייָחא, ְוׁשָ ּכְ יה, ְוָלא ַאׁשְ ָרא ּבֵ ֲאָבן , ְּלִאְתַקּשְׁ  )א ואשתאבן''נ(ְוִאְסּתַ
גֹו  ִּסְטָרא ִדְמָסֲאבוָתאּבְ ְיָי, ְוָכרֹוָזא ָקאֵרי ְוָאַמר, ּ י ִתְמעֹול ַמַעל ּבַ ' ִּמְקַדׁש ְיָי' ֶנֶפׁש ּכִ
א ה ָלא ָעֵייל. ִטּמֵ ְקדוּשָׁ ְּדָהא ּבִ ִליל, ּ ְּוִאיּנון ַמִזיֵקי ָעְלָמא. ְוָלא ִאְתּכְ ָקן , ּ ִגין ְדִמְתַדּבְ ּּבְ ּ
הו ֲאָבן, ּּבְ   .ּוִמְסּתַ

י ִיְצָח ָּאַמר ָהא אוְקמוָה, קִרּבִ א , ֶנֶפׁש, ּ ַמְלּכָ ָרֵאל ּבְ ֶנֶסת ִיׂשְ ד ִמְתַעְטָרא ּכְ ּּכַ
א ְּוִאְקֵרי ְצרֹוָרא ְדַחֵיי, ִּאְתֲעָטר, ַקִדיׁשָ ר ּכָֹלא, ּ ִגין ְדָבה ִאְתְקׁשַ ּּבְ ּ י ֶאְלָעָזר ָאַמר. ּ , ִרּבִ

ד ַנְטָלא א ּכַ ִכיְנּתָ ֲאָבָהָתא ַנְטָלא, ׁשְ ע ַמְלַאך )שמות יד(, ִדְכִתיבֲּהָדא הוא , ּבַ ְ וִיּסַ ּ
  .'ְָהֱאלִהים ַההֹוֵלך וגֹו
א ָאַמר י ַאּבָ ֲחָדא, ּּכָֹלא ִאְתָעִביד ַחד ָעָטָרא, ִרּבִ ִגין ְדִיְתֲעָטר ּכַ ּּבְ א , ּ ָמא ַקִדיׁשָ ּוׁשְ
ַגַווְייהו  ֲעָתא. )א בגווני''ס(ִּאְתֲחֵזי ּבְ ַהִהיא ׁשַ ַת)שיר השירים ב(ִאְקֵרי , ּבְ ן  ּכְ ֲעֵצי ַהַיַער ּכֵ ּפוַח ּבַ ּ
ִנים ין ַהּבָ ָרֵאל ִזיו ְיָקָרא ִעָלָאה ָנִטיל ָקַמְייהו. ּדֹוִדי ּבֵ ַּוֲהוו ָחָמאן ִיׂשְ ְּוָדא הוא , ּּ

ְצָרִים)דברים ד(, ְּדָתֵניָנן דֹול ִמּמִ ֹכחֹו ַהּגָ ָפָניו ּבְ ָ ַויֹוִציֲאך ּבְ ך, ִּאֵלין ֲאָבָהָתא. ּ ְוְבִגין ּכָ ּ ,
ר טוִריןַהאי ׁשְ ר ִטָנִרין, ָּמא ַמְתּבַ יה ְלָטב וְלִביׁש, ּוַמְתּבַ ְּוִאית ּבֵ ָאה חוָלֵקיהֹון . ּ ַּזּכָ

ָרֵאל   .ְּדִיׂשְ
א ֲחֵזי ָנא, ּתָ ְמעֹון. ֲאַמאי, ֵעז ְלָקְרּבְ י ׁשִ ִרים, ְוָהא ָאַמר ִרּבִ ָמא ִדיֵליה ּגָ ֵּעז ׁשְ ּ ,

ֵמיה א, ְּלאֹוִליף ִמן ׁשְ יׁשָ א הואְּדָהא ִסְטָרא ּבִ יׁשָ ְמעֹון. ּ ִזיָנא ּבִ י ׁשִ , ֶּאָלא ָהִכי ָאַמר ַרּבִ
ֵעי ְלָקְרָבא ר ָעֵליה רוָחא ִדְמַסֲאָבא, ָּדא ּבָ ְּדָהא ִאי ַאְעּבָ ּ ּ יה, ּ ק ּבֵ ַהאי ֵעז , ּאֹו ִאְתֲעּסַ

ֵניה יה, ָּקְרּבָ ְווָנא ְדִאיהו ָחֵטי ּבֵ ַההוא ּגַ ּּבְ ּ ּ ּ.  
ְמעֹון י ׁשִ ֵנ, וָאַמר ִרּבִ ּ ְדָזָכה )א''ב ועיין צ''ד ע''שמות כ, א''ט ע''בראשית ס(יָנן ִאית ַמאן ָהא ּתָ

ָמה ׁשָ ּנְ ִאְתָערוָתא ְדרוַח, ּבִ ְּוִאית ַמאן ְדָזָכה ּבְ ּ ּ ֶנֶפׁש, ּ ְּוִאית ַמאן ְדָלא ָזֵכי ֶאָלא ּבְ ַהאי . ּ
ֶנֶפׁש ַּמאן ְדָלא ָזֵכי ֶאָלא ּבְ ַה, ְוָלא ָסִליק ַיִתיר, ּ ק ּבְ , ּהוא ִסְטָרא ִמְסֲאָבאָּהא ִאְתְדּבַ

יה, ְּוַכד ִאיהו ָנִאים ָקן ּבֵ ין ַאְתָיין וִמְתַדּבְ יׁשִ ִּאיּנון ִסְטִרין ּבִ ּ ּ ֶחְלָמא , ּ ּומֹוְדִעין ֵליה ּבְ ּ
ִּמִלין ְדָעְלָמא ִדיִבין. ּ הֹון ּכְ הֹון ְקׁשֹוט, ִמּנְ יה. ּוִמּנְ ּוְלִזְמִנין ְדַחְייָכן ּבֵ ּ ְּוַאְחִזיאו ֵליה ִמֵלי, ּ ּ 
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]90דף [ -ּ

ָקר ֶחְלֵמיה, ׁשְ ְּוַצְעִרין ֵליה ּבְ ְּוַעל ָדא אוִמין עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה. ּ הֹון ְדָחָמאן , ּ ִּמּנְ
ֶחְלַמְייהו ִמֵלי ְקׁשֹוט יה, ּּבְ ָקן ּבֵ ִגין ַההוא ִסְטָרא ְדִמְתַדּבְ ּּבְ ּ ּ ְּוֻכְלהו ִמִלין ִלְזַמן ָקִריב. ּ ּּ.  

א ֲחֵזי י, ּתָ יׁשִ ִאֵלין ִזיִנין ּבִ ין, ןּבְ ַלת ַדְרּגִ ִּאֵלין ַעל ִאֵלין, ִּאית ּתְ א ִעָלָאה . ּ ַּדְרּגָ ּ
ִּדְלהֹון ַהְנהו ְדַתְלָיָאן  ּ ֲאִויָרא)ב''א ע''צ, א''א ע''רס, א''ז ע''ב שמות רס''ו ע''ע(ּ ָאה .  ּבַ ּתָ א ּתַ ַּדְרּגָ

א ְבֵני ָנׁשָ ִּדְלהֹון ִאיּנון ְדַחְייָכן ּבִ ּ ֶחְלַמְי, ּ ַכְלֵבי, ּיהוְּוַצֲעָרן ְלהו ּבְ ִגין ְדֻכְלהו ֲחִציִפין ּכְ ּּבְ ּּ .
א ִעָלָאה ָעַלְייהו ְּוִאית ַדְרּגָ ֵאי, ּּ ְּדִאיּנון ֵמִעָלֵאי ְוַתּתָ ּ ר ָנׁש , ּ ּוִאֵלין מֹוָדֵעי ֵליה ְלּבַ ּ

ִדיִבין, ִּמִלין הֹון ּכְ ְלהו ִלְזַמן ָק. ּוִמְנהֹון ְקׁשֹוט, ִמּנְ ְּוִאיּנון ִמֵלי ִדְקׁשֹוט ּכֻ ּ   .ִריבּּ
ֲאִויָרא א ֵמִאיּנון ְדַתְלָיין ּבַ ְּוַההוא ַדְרּגָ ּ ּ יר, ּ ְּדִאיּנון ִעָלִאין ַיּתִ ּ יר . ּ ַּההוא ְדָלא ָזֵכי ַיּתִ ּ

ֶנֶפׁש ָלא רוָחא, ֶּאָלא ּבְ ָנא ְלַקּבְ ּקְ ֵעי ְלִאְתּתַ ְּוַההוא ֶנֶפׁש ּבָ ָנְפָקא , ַּעד ָלא ָרַווח ֵליה, ּ
ַּמה ְדָנְפָקא ֵמַההוא ֶנֶפׁש ָעְלָמא, ּ ט ּבְ ּוָבָעא ְלַסְלָקא, ְּוִאְתְפּשַׁ ֵעי, ּ ַּעד ְדַאְעַרע , ְוָלא ּבָ

ִאיּנון ַדֲאִויָרא הו ּבְ ּּבְ ּ ְּוִאיּנון מֹוִדִעין ֵליה ִמִלין, ּ ּ הֹון ְקִריִבין, ּ , ּוִמְנהֹון ְרִחיִקין ַיִתיר, ִמּנְ
ֶחְלֵמיה ר ּבְ א ָאִזיל ְוִאְתְקׁשַ ּוְבַההוא ַדְרּגָ ּ ּ ְּדָקִני רוַחַעד , ּ ּ.  

יָון ְדָקָנה רוָחא ּּכֵ ַּההוא רוָחא ָנִפיק, ּ ַבר טוִרין ְוִטָנִרין, ּ ט ְוָאִעיל , ְּמּתָ ָּסִליק ְוִאְתָפּשַׁ
י ין ַמְלֲאֵכי ִעָלֵאי ַקִדיׁשֵ ן ָיַדע ַמה ְדָיַדע, ּּבֵ ְּוִאְתַהָדר ְלַאְתֵריה, ְּואֹוִליף ִמִלין, ְּוַתּמָ ּ .

וָרא ֵדין הוא ִקּשׁ ּּכְ הּ ְקדוּשָׁ ר ָנׁש ּבִ ּ ְדּבַ ָמה ְוָקֵני ָלה, ּ ׁשָ ּנְ ַּעד ְדָזֵכי ּבַ ּ.  
ָמה יון ְדָקָנה ְנׁשָ ִּהיא ַסְלָקא ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא, ּּכֵ ּ ֵבי ָלה, ּ ּוְנטוֵרי ִפְתִחין ָלא ְמַעּכְ ּ ּּ ,

ְצרֹו ין ִאיּנון ַצִדיַקָיא ִדְצִריָרן ּבִ ָטא ְוַעְייָלא ּבֵ ְּוַאְזָלא וִמְתַפּשְׁ ּ ּּ ָּרא ְדַחֵייּ ן ָחֵמי , ּ ְוַתּמָ
א וִמְתַהְנָיא ִמן ִזיָוא ִעָלָאה ִּעּנוָגא ְדַמְלּכָ ּ ּ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמ, ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]91דף [ -י ּ

 ] בשנה221יום [סדר הלימוד ליום יד אייר 
  ב''ה ע'' כדף

א רוַח ָצפֹון, ּוַכד ִאְתַער ַאַייְלָתא ַקִדיׁשָ א, ּּבְ ָאה ְדָקֵני ָלה, ַנְחּתָ ְּוָקם ַההוא ַזּכָ ּ ּ ,
ּבָ אֹוַרְייָתאְוִאְתּגַ יָפא ּבְ ּקִ ַאְרֵיה ּתַ א , ַּעד ְדָאֵתי ַצְפָרא, ר ּכְ ַהִהיא ַאַייְלּתָ ְּוָאִזיל ּבְ

א א ְלִאְתֲחָזָאה ָקֵמי ַמְלּכָ ָלא ַחד חוָטא ְדֶחֶסד, ַקִדיׁשָ ְּלַקּבְ ִּאיהו ָדא ) ב''ה ע''דף כ(ּוַמאי , ּ ּ
ּחוָטא ְדַאְבָרָהם ְּדהוא ָקֵני ֵליה, ּ ּ יב, ּ רֹוך ַנַעל)ראשית ידב(, ִּדְכּתִ ְ ִאם ִמחוט ְוַעד ׂשְ ּהוא , ּ

לום ְּוָדא ִאְקֵרי חוָטא , ָּזָכה ְלַהאי חוָטא, ְּוָאַמר ִאם ִמחוט, ָּלא ִאְתֲהֵני ֵמָאֳחָרא ּכְ
  .ְּדַאְבָרָהם

א ַהאי ַאַייְלּתָ ָאה ּבְ ְּוַכד ָאֵתי ַההוא ַזּכָ א, ּ ה ָקֵמי ַמְלּכָ ֵדין ִאְתֲעָטר ִעּמָ ּּכְ ד ְוָדִו, ּ
ַחר)תהלים כב(, ָקָאַמר ַח ַעל ַאֶיֶלת ַהּשַׁ ָרֵאל, ּ ַלְמַנּצֵ ֶנֶסת ִיׂשְ יָרָתא , ָּדא ּכְ ַחר ׁשִ ַּאֶיֶלת ַהּשַׁ

ָרֵאל ִני וגֹו, ִּדְכְנֶסת ִיׂשְ ָגלוָתא ֵאִלי ֵאִלי ָלָמה ֲעַזְבּתָ ְּדָקַאְמֵרי ּבְ ּ'.  
ְמעֹון י ׁשִ ִאין ִאיּנון ָמאֵרי ְדִנׁשְ, ָאַמר ַרּבִ ַּזּכָ ֵני פוְלָחָנא , ָּמאֵרי ְדאֹוַרְייָתא, ְמָתאּ ּּבְ ּ

א א ַקִדיׁשָ ַּווי ְלִאיּנון ַחָייַבָיא. ְּדַמְלּכָ ּ ָמאִריהֹון, ּ ָקא ּבְ אן ְלִאְתַדּבְ ְּדָלא ַזּכָ אן , ּ ְוָלא ַזּכָ
אֹוַרְייָתא אֹוַרְייָתא, ּבְ ְּדָכל ַמאן ְדָלא ָזֵכי ּבְ רוַח, ּ ּנְ, ָּלא ָזֵכי ָלא ּבְ ָמהְוָלא ּבִ . ׁשָ

קוָתא ִדְלהֹון ְּוִאְתַדּבְ ּ ין, ּ יׁשִ ַההוא ִסְטָרא ְדִזיִנין ּבִ ּּבְ א . ּ ַמְלּכָ ְּוַהאי ֵלית ֵליה חוָלָקא ּבְ ּ
א ה, ַקִדיׁשָ ֵּלית ֵליה חוָלָקא ִדְקדוּשָׁ ּ ּ ד ִיפוק ֵמַהאי ָעְלָמא. ּ ַּווי ֵליה ּכַ מֹוַדע , ּּ ּתְ ְּדָהא ִאׁשְ

י ִאיּנון ִזיִנין  ּהוא ְלַגּבֵ יןּ יׁשִ א, ָּמאֵרי ֲחִציפוָתא, ּבִ ַכְלּבָ ִקיֵפי ּכְ לוֵחי ְדנוָרא , ּתַ ּׁשְ ּ ּ
ם ְּדָלא ֵמַרֲחֵמי ָעַלְייהו, ְּדֵגיִהּנָ ּ.  

א ֲחֵזי ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה, ּתָ ָרֵאל ְלַעּמִ ין ִיׂשְ ָרֵאל. ַמה ּבֵ ב ְדָלא ָזֵכי , ִיׂשְ ַּאף ַעל ּגַ
ָרֵאל ר ָנׁש ִיׂשְ ֶנ, ּבַ א ִעָלָאה ָקִאים ָעֵליה, ֶפׁשֶּאָלא ּבְ ַּדְרּגָ ֵעי ְלִמְקִני רוַח, ּּ ְּוִאי ִאיהו ּבָ ּ ,

ָמה ֵעי ְלִמְקִני ְנׁשָ ה, ְּוִאי ִאיהו ּבָ ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה. ָּקֵני ְוָזֵכי ּבָ ָלא ַקְנָיין , ֲאָבל ַעּמִ
ַזר, ְלָעְלִמין ר ִאי ִאְתּגְ   .ר ָאֳחָרא ֵמֲאַת)תחת נפש(ְּדַקֵני ֶנֶפׁש , ּבַ

ֶנֶפׁש ָאה ּבְ ּתָ א ּתַ ַדְרּגָ ָרֵאל ְדַקְייֵמי ּבְ יר, ּויׂשְ י ַיּתִ ֵעי ְלִמְזּכֵ יה , ִּאי ִאיהו ָלא ּבָ ּעֹוְנׁשֵ
ַּווי ְלַההוא ַחָייָבא. ַסְגָיא י ִפּקוֵדי ְדאֹוַרְייָתא, ּ ְּדַאְנׁשֵ ּ אֹוַרְייָתא, ּּ ַדל ּבְ ּתְ י , ְּוָלא ִאׁשְ ַאְנׁשֵ

ִתיב ָעֵלי, ְּלָמאֵריה ּמו ַחָטִאים ִמן ָהָאֶרץ)תהלים קד(ּה ּכְ ּ ִיּתַ ּ.  
ַהאי ִסְטָרא ָקן ּבְ א ְדִאְתַדּבְ ֵני ָנׁשָ א ֲחֵזי ִאית ּבְ ּוּתָ ִגין ַההוא , ּ ּ ֶנֶפׁש ְדָלא )א בהאי''נ(ּּבְ

יר אן ַיּתִ ר ָעַלְייהו ַההוא רוָחא ִמְסֲאָבא, ַזּכָ ְּוַכד ַאְעּבַ ּ ֵרי ָעַלְייהו ְוִאְתְד, ּ ַּאׁשְ יהּ קו ּבֵ ּּבָ ּ .
ר ָנׁש ֵדין ַההוא ַחָטָאה ְדָחֵטי ּבַ ּּכְ ּ ְטָרא ְדַההוא רוַח ִמְסֲאָבא, ּ ּהוא ִמּסִ ּ ּ ִניה ִאיהו , ּ ְּוָקְרּבָ ּ

ִעיָרא ְדָאֵתי ֵמַההוא ִסְטָרא, ַחד ֵעז ִגין ְדִאיהו ּבְ ּּבְ ּ ּ ְּלַכְפָרא ַעל חֹוֵביה, ּ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]92דף [ -ּ

ִריה י ֶאְלָעָזר ּבְ ָּאַמר ֵליה ִרּבִ ִתיב וָה, ּ ',  ֹלא ָתִלין ִנְבָלתֹו ַעל ָהֵעץ ְוגֹו)דברים כא(א ּכְ
א ֶאת ַאְדָמְתך א. ְָולא ְתַטּמֵ ִגין ְדַאְרָעא ִהיא ַקִדיׁשָ ּ ְורוַח ִמְסֲאָבא ָלא )ובאתרא דשארי(, ּּבְ

ֵרי ֲעלֹוי א ְלִמׁשְ ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ַכח ַאְתָרא ּבְ ּתְ ִע, ִאי ָהִכי, ִיׁשְ יָון ְדַההוא ּבְ ּּכֵ אֵרי ּ יָרא ׁשָ
ְטָרָהא ָּעֵליה רוַח ִמְסֲאָבא ְוָאֵתי ִמּסִ א, ּ ֲּאַמאי ַמְקִריִבין ֵליה ִלְסַטר קוְדׁשָ ָּאַמר ֵליה . ּ

ַאְלּתָ   .ָּיאות ׁשָ
ִרי א ֲחֵזי ּבְ ִתיב , ֲאָבל ּתָ י ְיָי)דברים ד(ּכְ ֱּאֹלֶהיך ֵאׁש אֹוְכָלה הוא'  ּכִ א , ָ ִאית ֶאּשָׁ

א ָת. ָאִכיל ֶאּשָׁ ִריך הואֶאּשָׁ א ּבְ ּא ְדקוְדׁשָ ּ א ָאֳחָרא, ְּ א ֲחֵזי ִאית ַמְלֲאִכין . ָאִכיל ֶאּשָׁ ְוּתָ
ִריך הוא א ּבְ יָרָתא ָקֵמי קוְדׁשָ ְּדַאְמִרין ׁשִ ּ יָרָתא, ְּ ד ְמַסְייֵמי ַהִהיא ׁשִ ְטֵלי ּכַ ְּוִאיּנון ִמְתּבַ ּ ,

א ַאְכָלא ִניצֹוָצא ְדֶאּשָׁ א ּבְ. ּּבְ ין קוְדׁשָ א ַזּמִ ָחאְּלַתּתָ א ְדַמְדּבְ ִּריך הוא ֶאּשָׁ ּ א , ְ ְוַהאי ֶאּשָׁ
ֵצי ְלָכל ַההוא ִסְטָרא ָטל ַההוא ִסְטָרא, ַּאְכָלא ְוׁשֵ ְּוִאְתּבַ א, ּ ְלהֹוָבא ְדֶאׁשָ ַההוא ׁשַ ּּבְ ּ ,

ָעְלָמא יה ּבְ ָאר ִמּנֵ ֵניה. ְּוָלא ַאׁשְ ר ָנׁש ִדְמָקֵרב ָקְרּבָ ְּוַההוא ּבַ ּ ּוא ּוְבַהה, ָּקִאים ָעֵליה, ּ
ָנא ְדָסִליק ֵּריָחא ְדָקְרּבְ ְרָיא ֲעלֹוי, ּ יה ִסְטָרא ְדרוַח ִמְסֲאָבא ְדׁשַ ר ִמּנֵ ִּאְתַעּבָ ּ ּ ֵפר, ּ . ְּוִיְתּכַ

ֵצי ּתְ ִטיל וִיׁשְ ך ּכָֹלא ִאְתּבְ ִגיֵני ּכַ ּּבְ א, ְ י ַההוא ֶאּשָׁ ּוֵלית ַמאן ְדָקִאים ְלַגּבֵ ּ.  
אֹוְרָחא י ֲאָחא ֲהָוה ָאִזיל ּבְ ֲחָדאְוִר, ִרּבִ י יֹוֵסי ַאְעָרעו ּכַ י ִחָייא ְוִרּבִ ּּבִ י . ּ ָאַמר ִרּבִ

ַלת, ֲאָחא א, וַדאי ֲאָנן ּתְ ִכיְנּתָ ָלא ַאְנֵפי ׁשְ ֲחָדא ְוָאְזלו, ְּזִמיִנין ְלַקּבְ רו ּכַ ִּאְתַחּבָ ָאַמר . ּ
י ֲאָחא ל ַחד ְוַחד ֵליָמא ִמָלה ִדְקטוָרא ְדאֹוַרְייָתא וֵנִזיל, ִרּבִ ּּכָ ּ ּ ּ.  

י ִחָייא ְוָאַמרָּפַת ַעל ְוגֹו)ישעיה מה(, ּח ִרּבִ ַמִים ִמּמַ ַּהאי ְקָרא ָרָזא הוא ', ּ ַהְרִעיפו ׁשָ
א, ְּדָחְכְמָתא ְּדאֹוִליְפָנא ִמּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ַעל. ּ ַמִים ִמּמַ ָמה . ַּמאי ַהְרִעיפו. ַּהְרִעיפו ׁשָ ּכְ

ָטר ִלְקִחי)דברים לב(ְדַאּתְ ָאֵמר  ּמָ ּ ְוַעל ִסְטָרא ְדִמְטָרא ְדהוא ְמזֹוָנא ְדֹכָלא . ַיֲערֹוף ּכַ ּ ּ ּ ּ
ִריך הוא ִלְמזֹוֵני, ְּוַעל ָדא. ָקָאַמר א ּבְ ל ֵעיִני ָעְלָמא ְמַצָפן ְלקוְדׁשָ ּּכָ ְּ ּ ִגין ְדִאיהו , ּ ּּבְ ּ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, וָזן ּכֹל, ָּיִהיב ְמזֹוָנא ְלֹכָלא ּבֵ)תהלים קמה(, ּכְ   .'ּרו וגֹוָ ֵעיֵני ֹכל ֵאֶליך ְיׂשַ

  א''ו ע'' כדף
ְלָיא ִמְלָתא ַמִים ּתַ יָמא ִדְבֲאַתר ָדא ְדִאְקֵרי ׁשָ ְּוִאי ּתֵ ּ ּ ִניָנן. ּ ְזכוָתא , ָהא ּתָ ְּדָלאו ּבִ ּ

ְלָיא ִמְלָתא ּוְזכוָתא. ּּתַ ָּהא אוְקמוָה ְצָדָקה, ּ ַמִים . ְּזכוָתא, ְּוַתְרּגום ְצָדָקה. ּ ּוְזכוָתא ְוׁשָ ּ
ַּחד ִמָלה הוא ַמִיםו, ּ ַעל)ואי תימא ביה תליא(. ָּהָכא ַהְרִעיפו ׁשָ ִתיב ִמּמַ ַעל ַוַדאי,  ּכְ , ִּמּמַ

א ָקא  יָקא ַקִדיׁשָ ַמִים, ַאְתָיא) א''ו ע''דף כ(ֵּמַעּתִ ְּוָלא ֵמַההוא ֲאַתר ְדִאְקֵרי ׁשָ ְוִאְקֵרי , ּ
ַעל ַדְייָקא, ְּזכוָתא ֶּאָלא ִמּמַ ּ.  

ָחִקים ִיְזלו ֶצֶדק ּוׁשְ ַעלְּדַכ, ּּ ַמִים ָנִטיל ֵליה ִמּמַ אִרי , ּד ׁשָ ֵּמַההוא ֲאַתר ִעָלָאה ְדׁשָ ּּ
ָחִקים ִיְזלו ֶצֶדק, ָעלֹוי ֵדין ׁשְ ּּכְ ָחִקים. ּ ֲּאַתר ְדָטֲחִנין ָמָנא ְלַצִדיַקָייא. ַמאן ׁשְ ּ ּוַמאי . ּ
ְּדִאיּנון ַוַדאי ַטֲחִנין ָמָנא ְלַצִדיַקָייא, ֶנַצח ְוהֹוד. ִּניְנהו ּ ּ ּ ְּלַההוא ֲאַתר ְדִאְקֵרי . ןְלַמא. ּ ּ

ַּצִדיק ְדָהא ִאיּנון ַטֲחִנין ֵליה ְלַההוא ָמָנא ְדַאְתָיא ִמְלֵעיָלא ּ ּ ּ ּ ּ ּ ְּוָכל ַההוא ִטיבו , ּ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמ, ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]93דף [ -י ּ

ַגווְייהו ִניׁש ּבְ א ְדַצִדיק, ִּמְתּכְ ְּלֵמיַהב ֵליה ְלַדְרּגָ ּ ְרכון ֶצֶדק ֵמַההוא ְנִזילו , ּ ִגין ְדִיְתּבָ ּּבְ ּ ּ ּ
ַּעל ָדא ַטֲחִנין ָמָנא ְלַצִדיַקָייאְו, ִּדְלהֹון ּ ַּמאן ַצִדיַקָייא ָדא ַצִדיק ְוֶצֶדק. ּ ּ , יֹוֵסף וָרֵחל, ּּ

ֲחָדא ַצִדיִקים ִאְקרו ְּדַכד ִמְזַדְווָגן ּכַ ּ ּ ּ ּ.  
ְּוִאֵלין ַטֲחִנין ָמָנא ְלַצִדיַקָייא ַוַדאי ּּ ָחִקים ִיְזלו ֶצֶדק, ּ ְּוַעל ָדא וׁשְ ּ ח ֶא. ּּ ְפּתַ ֵדין ּתִ ֶרץ ּכְ

א ע. ְלַתּתָ ֵני ָעְלָמא, ְּוִיְפרו ֶיׁשַ ל ַרֲחֵמי, ּוְצָדָקה ַתְצִמיַח ַיַחד. ּבְ ְּוָכל ִטיבו ְדָעְלָמא , ּכָ ּ
ָעְלָמא, ַּסִגיאו ֵחי ּבְ ּכְ ּתַ א ִמׁשְ ּוְמזֹוַנְייהו ִדְבֵני ָנׁשָ ּ ֵדין ֶחְדָוה ַעל ֶחְדָוה ִאּתֹוַסף, ּ ְוָכל , ּכְ

ְרָכאן י ֲאָחאָאַמ. ָעְלִמין ִמְתּבָ ַמע ָדא ַדָיי, ר ִרּבִ ִּאְלָמֵלא ָלא ֲאֵתיָנא ֶאָלא ְלִמׁשְ ּ ּ ּ.  
י יֹוֵסי וָאַמר ַרכו ְיָי)שופטים ה(, ָּפַתח ִרּבִ ָעם ּבָ ְתַנְדִבים ּבָ ָרֵאל ַהּמִ י ְלחֹוְקֵקי ִיׂשְ ּ ִלּבִ ּ' .

א ֲחִזי ל ְרעוָתא, ּתָ א, ּּכָ ְרָכ, ְוָכל ִלּבָ ר ָנׁש ְלַאְרָקא ּבִ אְּדָבֵעי ּבַ , ּאן ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ
א ָמא ַקִדיׁשָ א. ְּלַיֲחָדא ׁשְ ְרעוָתא וְבַכָוָנה ְדִלּבָ ִריך הוא ּבִ א ּבְ ְצלֹוָתא ְלקוְדׁשָ ִּלְבֵעי ּבִ ּ ּ ּ ְּ ּ ,

ְּלַנְגָדא ֵמַההוא ַנֲחָלא ֲעִמיָקא יב, ּ ָמה ִדְכּתִ ים ְקָראִתיך ְיָי)תהלים קל(, ּּכְ ֲעַמּקִ ן ', ָ ִמּמַ ְּדַתּמָ
ּעוְמָקא ְד ֲעִמיֵקי ִעָלֵאי, ֹּכָלאּ ירוָתא ִעָלָאה, ּּבַ ְּדִאיּנון ׁשֵ ּ ּ א ְוִאיָמא ִמְזַדְווִגין, ּ ְּדַאּבָ ּ .

ָרֵאל י ְלחֹוְקֵקי ִיׂשְ ָרֵאל, ּאוף ָהָכא ִלּבִ ָרֵאל. ַמאן חֹוְקֵקי ִיׂשְ ִתיב ָחקוֵקי ִיׂשְ ֶּאָלא , ָּלא ּכְ
א ְוִאיָמא. ְלחֹוְקֵקי ְּדִאיּנון , ִּאֵלין ַאּבָ אּ ָרֵאל ַקִדיׁשָ ְּדִאיהו ָנִגיד , ְּמֹחְקֵקי ְלִיׂשְ ּ

יַנְייהו   .ִּמּבֵ
ָעם ְתַנְדִבים ּבָ ִּאֵלין ִאיּנון ֲאָבָהן, ַּהּמִ ְּדִאְקרון ְנִדיִבים, ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ  )תהלים מז(ּכְ

ים ֶנֱאָספו ַעם ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ַרכו ְיָי. ְּנִדיֵבי ַעּמִ ֵדין ּבָ אְּלַנְגָד', ּּכְ ְרָכאן ְלַתּתָ יה ּבִ , ּא ִמּנֵ
ְלהו ָעְלָמא ּכֻ ְרָכאן ּבְ ְכחון ּבִ ּתַ ְּוִיׁשְ ְרָכאן ִמְלֵעיָלא ּכָֹלא הוא , ּּ ִחין ּבִ ּכְ ּתַ ְּדַכד ָהָכא ִמׁשְ ּּ ּ

ִלימו ׁשְ ֶחְדָווָתא ּכָֹלא הוא ּבִ ּּבְ ּ ָרֵאל. ּ ָאה חוָלֵקיהֹון ְדִיׂשְ ַּזּכָ ִריך הוא ֵמִריק, ּ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ְּ 
ְרָכאן ִתיב, ְוַצִיית ְצלֹוְתהֹון, ֲעֵליהֹון ּבִ ִפַלת ָהַעְרָער )תהלים קב(, ְּוָעַלְייהו ּכְ ּ ָפָנה ֶאל ּתְ ּ

ִפָלָתם ְוגֹו   .'ְּוֹלא ָבָזה ֶאת ּתְ

  פרשת צו
ְמעֹון ָפַתח ְוָאַמר. ' ֹזאת ּתֹוַרת ָהעֹוָלה ְוגֹו)ויקרא ו( י ׁשִ ַהְרֵר)תהלים לו(, ִּרּבִ י ָ ִצְדָקְתך ּכְ

ה ְוגֹו הֹום ַרּבָ ָפֶטיך ּתְ ֵָאל ִמׁשְ ּ ַהאי ְקָרא אֹוִקיְמָנא ֵליה )ב ושם מוגה''ח ע''פקודי רל(', ּ
ַמר א ֲחֵזי, ְוִאּתְ ָרֵאל ְלֵעיָלא, ַהאי עֹוָלה, ּתָ ֶנֶסת ִיׂשְ ירו ִדּכְ ְּסִליקו וְקׁשִ ּ ּ ְּוִדּבוָקא ִדיָלה , ּ ּ ּ

גֹו ָעְלָמא ְדָאֵתי וָרא ֲחָדא, דְּלֶמֱהִוי ּכָֹלא ַח, ּּבְ ִקּשׁ ִחידו, ּּבְ ּוְבִגין ְדַסְלָקא ְלֵעיָלא . ּּבְ ּ ּ ּ
ִתיב ֹזאת ּתֹוַרת, ְּלֵעיָלא ֲחָדא, ּכְ א ּכַ ָּרָזא ְדַכר ְונוְקּבָ ב, ּ ְכּתָ ּבִ ַעל , ּתֹוָרה ׁשֶ ּבְ ְותֹוָרה ׁשֶ

ֲחִביבוָתא, ֶּפה ְּלַסְלָקא ּבַ ּ.  
ַער ִסְטָרא ְדָצפֹון ד ִאּתְ ָמה ְדאֹוִק, ּּכַ יבּּכְ ַחת )שער השירים ב(, ּיְמָנא ִדְכּתִ ֹמאלֹו ּתַ  ׂשְ

י ֲחִביבוָתא, ְלֹראׁשִ ֵדין ִאיִהי ַסְלָקא ּבַ ּּכְ יִמיָנא, ּ ֶאְמָצִעיָתא, ְּוִאְתַעְטָרא ּבִ ָרא ּבְ , ְוִאְתַחּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]94דף [ -ּ

ים ְּוִאְתְנִהיר ּכָֹלא ֵמָרָזא ְדֹקֶדׁש ַהֳקָדׁשִ ְּוָדא ִמּגֹו ְדָרָזא ְדָאָדם, ּ ְרעו ְד, ּ ּּבִ , ַכֲהָנאּ
יָרָתא, ּוִבְצלֹוָתא   .ּוְבׁשִ

ים ָרָזא ְדרוַח ִעָלָאה, ְּוָהא אֹוִקיְמָנא ְדעֹוָלה ֹקֶדׁש ֳקָדׁשִ ּּבְ ּ ִגין ִדְתַלת רוִחין , ּ ּּבְ ּ
ֲחָדא יָרן ּכַ ָאה ְדִאְקֵרי רוַח ַהּקֶֹדׁש, ְקׁשִ ּתָ ּרוַח ּתַ ּ ֶאְמָצִעיָתא. ּ ּרוַח ִדְלגֹו ּבְ ְּדִאְקֵרי רוַח , ּ ּ

ָאה. ָּמה וִביָנהָחְכ ּתָ ִליָלן , ְּדָנִפיק ִמּגֹו ׁשֹוָפר, ֲּאָבל ַהאי רוַח. ְּוֵכן ִאְקֵרי רוַח ּתַ ּכְ
א וַמָיא ֶאּשָׁ אי. ּּבְ ֲחׁשָ ּרוַח ִעָלָאה ְדִאיהו ָסִתים ּבַ ּ ין, ּּ ל רוִחין ַקִדיׁשִ ְּדֵביה ַקְייִמין ּכָ ּ ּ ְוָכל , ּ
ך ַאֲהְד. ַּאְנִפין ְנִהיִרין ְוְבִגין ּכָ ׁשּ   .ַּרת עֹוָלה רוַח ַמּמָ

  ב''ו ע'' כדף
ּוְלָבַתר ֵמָרָזא ִדְבֵהָמה ָזנו) ב''ו ע''דף כ(, ּ ְפֵקי ְוִאּתְ ִּמְסּתַ ָרא רוָחא ָאֳחָרא, ּ , ְּלִאְתַקּשְׁ

ְּדִאיִהי ּגֹו ְמָסֲאבו ְמנוִנין, ּ ין ְוׁשַ ְרּבִ ֵּמִאיּנון ּתַ ַמר, ּ ָמה ְדִאּתְ ך עֹוָלה ֹקֶדׁש. ּּכְ ְוְבִגין ּכַ ּ 
ים ְלהו, ֳקָדׁשִ ָעְלָמא ּכֻ ָלָמא ּבְ ד ׁשְ ִנין ְלֶמְעּבַ ָאר ָקְרּבְ ּׁשְ ה ִסְטִרין וָמאֵרי ְדִדיִנין, ּ ּמָ ִּמּכַ ּ .

ָמא ּסְ ָרא וְלִאְתַנֲהָרא ִמּגֹו ְרעוָתא ְלִאְתּבַ ְּלִאְתַעּבְ ים ַקִלים, ּ ִגין ְדָלא , ִּאְקרון ֳקָדׁשִ ּּבְ
ּקֹ ִּמְתַעְטֵרי ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא ּבַ ּ יםּ ָדׁשִ ים ַקִלים. ֶדׁש ַהּקֳ ְּוַעל ָדא ִאיּנון ֳקָדׁשִ ּוְנִכיסו , ּ ּ

ָמה ְדאוְקמוָה ָכל ֲאַתר ּכְ ִּדְלהֹון ּבְ ּ ּ ים, ּ ֲּאָבל עֹוָלה ְדִאיִהי ָרָזא ְדֹקֶדׁש ַהֳקָדׁשִ ָלאו , ּ
ִנין ָאר ָקְרּבְ ׁשְ   .ְּדָכל עֹוָבָדָהא ֹקֶדׁש, ִאיִהי ּכִ

א ֲחֵזי ִתיב ְוָל, ּתָ ה, ַבׁש ַהּכֵֹהן ִמדֹו ַבדַמה ּכְ ין ְמַיֲחִדין ִלְקדוּשָׁ ִּאֵלין ְלבוׁשִ ּ ד . ּ ּבַ
ה, ְיִחיָדאי ם. ְּמַיֲחָדא ִלְקדוׁשָ רֹו וְלֵבׁשָ ׂשָ ִים ֶאת ּבְ ּמַ ְגֵדי ֹקֶדׁש ֵהם ְוָרַחץ ּבַ ּוְכִתיב ּבִ ּ .

ֶּאָלא ָרָזא ְדִמָלה. ַּמאי ַטְעָמא ָדא ֹקֶדׁש ְדָקָאַמר ְדִאיִהי ֹק, ּּ יםּּכִ ְּדַסְלָקא , ֶדׁש ֳקָדׁשִ ּ
ים ָדׁשִ ּקֶֹדׁש ַהּקֳ ּּכָֹלא ְוִאְתַעְטָרא ּבְ וָרא ֲחָדא, ּ ִקּשׁ ר רוַח ִמְסֲאָבא. ּּבְ ּוְלָבַתר ַמְפֵני ְוַאְעּבַ ּ ,

ִּדְמָסֵאב ּכָֹלא ְלָטא, ּ א, ְּדָלא ׁשַ ל ִסְטֵרי , ְּוָלא ִיְתְקִריב ּגֹו ַמְקְדׁשָ ר ִמּכָ ְוִאְתֲעּבָ
א ְּדקוְדׁשָ ה ְיִחיָדאי,ּ ְקדוּשָׁ ַאר ּכָֹלא ֹקֶדׁש ּבִ ּתְ ּ ְוִאׁשְ ּ.  

ְמעֹון י ׁשִ ַמר, ְוָאַמר ַרּבִ יב)ד''נח ס(, ָהא ִאּתְ יַע ְיָי)תהלים לו(, ּ ִדְכּתִ . 'ּ ָאָדם וְבֵהָמה ּתֹוׁשִ
ְּוָהִכי ַסְלָקא ָרָזא ְדָאָדם ְטָרא ְדָאָדם, ּ ֵהָמה. ִּמּסִ ְטָרא ִדְבֵהָמה, ּבְ ִתיב ּוְבִגי. ִּמּסִ ך ּכְ ְן ּכַ

ם י ַיְקִריב ִמּכֶ ֵניה ְלֵעיָלא, ָּאָדם וַדאי. ָאָדם ּכִ ְּדָהא ָקְרּבָ ּ ָרא, ּ ָרא ִקׁשְ ּוְלָבַתר ִמן . ְלַקּשְׁ
ֵהָמה ָרא. ַהּבְ ּקְ ְּוֹכָלא ִאיהו ּבַ ָנא ָאָדם , ְּוָדא ִאיהו ָרָזא. ָּאָדם וְבֵהָמה, ּ ְְדִאְצְטִריך ְלָקְרּבְ ּ
ְדָקָאַמ, ּוְבֵהָמה א ֲחֵזי. רּכִ ִריך הוא ָעְלָמא, ּתָ א ּבְ ָרא קוְדׁשָ ד ּבָ ּּכַ ָהִכי ָעֵבד ָאָדם , ְּ
  .ּוְבֵהָמה

ִתיב  יָמא ְוָהא ּכְ ְייהו ְמָקְרִבין ,  ְועֹוף ְיעֹוֵפף ַעל ָהָאֶרץ)בראשית א(ְוִאי ּתֵ ְּדָהא ִמּנַ ּ
ָנא ַּוֲאִפילו עֹוָלה, ָקְרּבְ יב ְוִאם ִמן ָהעֹוף ע, ּ ָמה ִדְכּתִ נֹוּּכְ א ֲחֵזי. ֹוָלה ָקְרּבָ ל , ּתָ ִמּכָ

ֵני יֹוָנה ִּאיּנון עֹוִפין ָלא ְמָקְרִבין ֶאָלא ִמן ַהּתֹוִרים אֹו ּבְ ֶּאָלא ָרָזא ָדא. ּ ַמה , ּ
ָדא ר ּבְ ׁשַ ָדא, ְּדִאְתּכְ ָמאָלא, ָּדא ְיִמיָנא. ָּפִסיל ּבְ   .ְּוֹכָלא ַחד, ְוָדא ׂשְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמ, ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]95דף [ -י ּ

ָּנא ְדִאיּנון ָרָזא ִדְרִתיָכאָהא אֹוִקיְמ, עֹוף ְיעֹוֵפף ַעל ָהָאֶרץ ּ ַלק רוַח . ּ ְסּתָ ּוְבהו ּתִ ּ ּּ
ְּלַסְלָקא ְלֵעיָלא, ַהּקֶֹדׁש ֵרי. ּ ְּדִאיּנון ּתְ ָמאָלא, ַחד ִליִמיָנא, ּ , עֹוף ִליִמיָנא. ְוַחד ִלׂשְ

ָמאָלא. ְוָדא ִמיָכֵאל ְבִריֵאל, ְיעֹוֵפף ִלׂשְ ָמאָלא, ָּדא ִליִמיָנא. ְוָדא ּגַ   .ְוָדא ִלׂשְ
ֵרין ִאֵלין ך ְמָקְרִבין ּתְ ּוְבִגין ּכָ ְ א, ּ ְּלַסְלָקא רוַח קוְדׁשָ ּ ָמאָלא ְמַעֵטר ְוָזִיין , ּ ּוׂשְ ּ

א ָמאָלא, ְלַתּתָ ַבְעָלה. ִויִמיָנא ִליִמיָנא. ְּלַההוא ְסָטר ׂשְ ָתא ּבְ ַרת ִאּתְ ְלֶמֱהִוי , ְּוִאְתַקּשְׁ
ֲחָדא. ַחד ר ּכַ ַלק וִמְתְקׁשַ ְּוֹכָלא ִמְסּתְ ָלק , ּ ִריך הוא ִאְסּתַ א ּבְ א ְוקוְדׁשָ ְּלֵעיָלא ְוַתּתָ ּּ ְּ

ַקף ְלחֹודֹוי ְוִאְתּתָ   .ּבִ
ְזָנא, ּוְבִסְפֵרי ַקְדָמֵאי ָנא ָלא ָיִהיב חוָלָקא ְלִאּתְ ָרא, ִּמְסּכְ ֶּאָלא ְלֵעיָלא ְלִאְתַקּשְׁ ּ ,

ְד ר ְלִסְטֵריה ּכְ ל ַחד ִמְתַקּשָׁ א ּכָ ֲּאָבל ּכָֹלא ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ּ . ְוָהא אֹוִקיְמָנא, ָקא ֵיאֹותּ
ְמעֹון ֲאבֹוי ְוָאַמר)ב''ט ע''שמות רל( י ׁשִ ִאיל ְלַרּבִ י ֶאְלָעָזר ׁשָ וָרא ְדֹכָלא ,  ִרּבִ ָּהא ִקּשׁ ּ ּ

ים ְלִאְתַנֲהָרא ּקֶֹדׁש ַהֳקָדׁשִ ר ּבַ ָרֵאל , ִאְתְקׁשַ קוָתא ְדַרֲעָוא ְדַכֲהֵני ֵליָוֵאי ְוִיׂשְ ִּאְתַדּבְ ּ ּ ּ
ַּעד ֵהיָכן ִאיהו ַסְלָקא, ְּלֵעיָלא ּ.  

ִלימו, ַעד ֵאין סֹוף, ָּאַמר ֵליה ָהא אֹוִקיְמָנא וָרא ְוִיחוָדא וׁשְ ְּדָכל ִקּשׁ ּ ּ ּ ְלַאְצְנָעא , ּ
ַההוא ְצִניעו ּּבְ ק, ּ ְּדָלא ִאְתְדּבַ יה, ְוָלא ִאְתְייַדע, ּ ְּדַרֲעָוא ְדָכל ַרֲעִוין ּבֵ ּ ֵאין סֹוף ָלא . ּ

ד סֹוףְו, ַּקְייָמא ְלאֹוָדָעא ד ֹראׁש ְדַאִין, ָלא ְלֶמְעּבַ  )א ראש כמה דאין''נ(. ְּוָלא ְלֶמְעּבַ
ָּדא ְנקוָדה ִעָלָאה. ַמאן ֹראׁש, ַּאִפיק ֹראׁש ְוסֹוף, ַקְדָמָאה ּ א ְדֹכָלא , ּ ְּדִאיִהי ֵריׁשָ ּ ּ
ָבה, ְסִתיָמָאה ְּדַקְייָמא ּגֹו ַמֲחׁשָ ְּדִאְקֵרי סֹוף ָדָבר, ְוָעִביד סֹוף. ּ   .ל ְלָהָתם ֵאין סֹוףֲאָב, ּ

ַההוא ֵאין סֹוף, ָלאו ְנהֹוִרין, ָּלאו ְרעוִתין ָּלאו ּבוִציִנין ּבְ ל ִאֵלין ְנהֹוִרין , ּ ּּכָ
הו ְלָיין ְלִאְתַקְייָמא ּבְ ּובוִציִנין ּתַ ּ ָקא, ּּ ָלאו , ַּמאן ְדָיַדע ְוָלא ָיַדע, ְּוָלא ַקְייֵמי ְלִאְתַדּבְ

ִּאיהו ֶאָלא ְרעו ִעָלָאה ְס ּּ   .ַאִין, ִּתיָמָאה ְדָכל ְסִתיִמיןּ
ְּוַכד ְנקוָדה ִעָלָאה ָלקו, ְּוָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ר ֵריָחא, ִּאְסּתְ ַמאן ְדָאַרח , ָלא ַיְדִעין ּבַ ּּכְ

ָסם ֵריָחא ְוִאְתּבְ ִתיב , )א ניחח''ס(ְּוָלאו ָדא ַנְייָחא , ּבְ ֵריַח )ויקרא כו(ְּדָהא ּכְ  ְוָלא ָאִריַח ּבְ
ְּדָהא ֵריַח ִניֹחַח ֵריָחא ִדְרעוָתא, ִניֹחֲחֶכם ּ ְּדָכל ָהֵני ְרעוָתא ִדְצלֹוָתא, ּ ּ ּוְרעוָתא , ּ ּ

יָרָתא ּוְרעוָתא ְדַכֲהֵני, ְּדׁשִ ּ ְּדֻכְלהו ָרָזא ְדָאָדם, ּ ּ ְלהו ִאְתָעִבידו ְרעוָתא ֲחָדא, ּּ ֵדין ּכֻ ּּכְ ּ ּ ּ ,
ַתְרגומֹו: ְּרעוָתא, ְּוַההוא ִאְקֵרי ִניֹחַח ֵדי. ּּכְ ְדָקא ּכְ ֲחָדא ּכְ ר ְוִאְתְנִהיר ּכַ ּן ּכָֹלא ִאְתְקׁשַ

ַמר, ֵיאֹות ָמה ְדִאּתְ   .ּּכְ

  א''ז ע'' כדף
יָדא ְדַכֲהָנא ְּוַעל ָדא ִאְתְיִהיַבת ַהאי ִסְטָרא ָאֳחָרא ּבִ יב, ּ ַצו ֶאת ) א''ז ע''דף כ(, ִּדְכּתִ

ָניו ֵלאֹמר ְוָהָכא . ֵּלית ַצו ֶאָלא ֲעבֹוָדה ָזָרה, ְּדָהא אֹוִקיְמָנא, ָרָזא ָהָכא. ַאֲהֹרן ְוֶאת ּבָ
ָבה ָרָעה ִּאְתְייִהיַבת ֵליה ְלִאּתֹוְקָדא ַההוא ַמֲחׁשָ א, ּ ָרא ָלה ִמּגֹו קוְדׁשָ ּוְלַאְעּבְ ּ ַהאי , ּ ּבְ

ְּרעוָתא ְדַסְלָקא ְלֵעיָלא ּ ּ ין ְדִאּתֹוְקָדן, ּ ָנָנא ְוַתְרּבִ ּוְבַהאי ּתְ ָרא ִמן , ּ ִגין ְלִאְתַעּבְ ּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]96דף [ -ּ

ְרׁשוַתְייהו ַקְייָמא, אּקוְדׁשָ ְּוַהאי ַצו ּבִ ּ ָנא , ּ א ִמּגֹו ַהאי ָקְרּבְ א ָלה ִמן קוְדׁשָ ְּלַאְפְרׁשָ ּ
ָרֵאל ֵני ִיׂשְ יָמא ַצו ֶאת ּבְ ְרׁשוַתְייהו ַקְייָמא, ְוִאי ּתֵ ָּהִכי ָנֵמי ְדָהא ּבִ ּ ּ א לאפרשא לה מן ''ס(, ּ

ל ִזְמָנא ְדַעְבֵדי ְרעוָתא ְדָמאֵר)קודשא ּ ּכָ ּ ְלָטָאה ָעַלְייהו, יהֹוןּ ְּדָלא ַיְכָלא ְלׁשַ ּּ.  
ְּוַהאי ְקָרא ּכָֹלא ַאְתָיא ְלַאֲחָזָאה ָרָזא ְדִמָלה א ְלֵעיָלא , ּּ ְּלַאְעְטָרא ְלַהאי רוַח קוְדׁשָ ּ ּ ּ

א ָלה ְלָדא רוַח טוְמָאה, ְּלֵעיָלא ּוְלַאְפְרׁשָ ּ ּ א, ּ א ְלַתּתָ א ָלה ְלַתּתָ ְרעוָתא. ְּלַנְחּתָ ָּדא ּבִ ּ 
ְדָקָאַמָרן ְדָקֲחֵזי ֵליה, ּוִבְצלֹוָתא ּכִ עֹוָבָדא ּכָֹלא ּכִ ְּוָדא ּבְ ּ.  

ָניו ֵלאֹמר, ְּוַהאי ְקָרא מֹוָכָחא ָעַלְייהו יב ַצו ֶאת ַאֲהֹרן ְוֶאת ּבָ ָּדא ֲעבֹוָדה : ַצו. ִּדְכּתִ
ָתא:  ֵלאֹמר)'ס, ח''נ, ח''בראשית ל(. ּרוַח ִמְסֲאָבא, ָזָרה ִתיב . 'ֵרי ִיְרַאת ְיָיְּדִאְק, ָּדא ִאּתְ ּכְ

ּתֹו)ירמיה ג(ּוְכִתיב ָהָתם , ָהָכא ֵלאֹמר ַלח ִאיׁש ֶאת ִאׁשְ . ְּוָהא אֹוְקמוָה. ּ ֵלאֹמר ֵהן ְיׁשַ
ַמר ך ּכָֹלא ִאּתְ ִגין ּכָ ּּבְ ָרָזא ְדָאָדם וְבֵהָמה, ְ ְקָנא ּכָֹלא ּבְ ְּוַכֲהָנא ַקְייָמא ְלִאְתּתַ ּ ּ ּ.  

ָאה חוָלֵקיהֹון ְדַצ ַּזּכָ ָעְלָמא ֵדין וְבָעְלָמא ְדָאֵתיּ ִּדיַקָייא ּבְ ּ ּ ְּדִאיּנון ַיְדֵעי אֹוְרֵחי , ּּ ּ
ֹאַרח ְקׁשֹוט, ְּדאֹוַרְייָתא ה ּבְ ִתיב , ְּוַאְזֵלי ּבָ ַמאן . ֲּעֵליֶהם ִיְחיו'  ְיָי)ישעיה לח(ָּעַלְייהו ּכְ

ִּאֵלין ָאְרֵחי ְדאֹוַרְייָתא. ֲעֵליֶהם ִּיְתַקְיימון: ִּיְחיו. ּ ָעְלָמא ֵדין וְבָעְלָמא ְדָאֵתי,ּ ּ ּבְ ּ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמ, ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]97דף [ -י ּ

 ] בשנה222יום [סדר הלימוד ליום טו אייר 
א ֲחֵזי ִתיב ֹזאת ּתֹוַרת ָהעֹוָלה, ּתָ י ִחָייא, ּכְ ַּהאי ְקָרא אֹוִקיְמָנא ֵליה , ָאַמר ִרּבִ

ְווָנא ַהאי ּגַ לאתקשרא כדקא , לאומתעטרא לעילא לעי, דהיא סלקא: העולה. דא כנסת ישראל, זאת תורת(, ּבְ

ָרֵאל,  ֹזאת ּתֹוַרת)דבר אחר( .)עד אתר דאקרי קדש קדשים, יאות ֶנֶסת ִיׂשְ ָּדא : ָהעֹוָלה. ָּדא ּכְ
ָבה ָרָעה ר ָנׁש ְלַאְסָטָאה ֵליה ֵמֹאַרח ְקׁשֹוט, ַמֲחׁשָ ְּדִאיִהי ַסְלָקא ַעל ְרעוָתא ְדּבַ ּ ּ ִהיא , ּּ

ִּהיא ְדַסְלָקא ְוַאְסִטיַאת , ָהעֹוָלה נוָרא, ֵּליה ְלַבר ָנׁשּ ּוָבֵעי ְלאֹוְקָדא ָלה ּבְ ּ ִגין ְדָלא . ּ ּּבְ
א ְלַאְסָטָאה ִּיְתְייִהיב ָלה דוְכּתָ ּ ּ.  

ך ְוְבִגין ּכָ ל ַהַלְיָלה, ּ ַח ּכָ ְזּבֵ ָרֵאל. ַמאן ַלְיָלה. ַּעל מֹוְקָדה ַעל ַהּמִ ֶנֶסת ִיׂשְ . ָּדא ּכְ
ָאה , ְּדִאיִהי ֹזאת ִגין ְדָאֵתי ְלַדּכְ ר ָנׁש ֵמַההוא ְרעוָתאּּבְ ְּלּבַ ִגין ְדָנַהר , ַעל מֹוְקָדה. ּ ּּבְ

ִקיוַמְייהו ִּדינור ִאיהו ֲאַתר ְלאֹוְקָדא ְלָכל ִאיּנון ְדָלא ַקְייֵמי ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ְּדָהא ָעאִלין לֹון , ּּ
ַההוא נוָרא ְדָדִליק ּּבְ ּ ֵרי ׁשוְלָטֵניהֹון ֵמָעְלָמא, ּ ּוְמַעּבְ לֹו, ּ ּוְבִגין ְדָלא ִיׁשְ ְִאְצְטִריך ַעל , טּ

ל ַהַלְיָלה ַח ּכָ ְזּבֵ ְלָטא, ּמֹוְקָדה ַעל ַהּמִ ְפָיא ְוָלא ׁשַ   .ְוִאְתּכַ
ְפָיא ַהאי, ְּוַעל ָדא ד ִאְתּכַ ָרֵאל, ּכַ ֶנֶסת ִיׂשְ א, ַּסְלָקא ּכְ ְּדִאיִהי רוַח קוְדׁשָ ּ ְּדַסְלָקא , ּ ּ

ְּוִאְתַעְטָרא ְלֵעיָלא ְּדָהא ְסִליקו ִדיָלה, ּ ּ ּ ד , ּ ְפָיא ַהאי ֵחיָלא ָאֳחָראּכַ ְּוִאְתְפַרׁש , ִאְתּכַ
ה ָנא. ִּמּנָ ָרָזא ְדָקְרּבְ ֵעיָנן ּבְ ך ּבָ ּוְבִגין ּכַ א ְלַהאי ִסְטָרא, ְּ א, ְלַאְפְרׁשָ ֵּמרוַח קוְדׁשָ ּ ,

ּוְלֵמיַהב ָלה חוָלָקא ּ ַלק ְלֵעיָלא, ּ ְסּתָ א ּתִ ִגין ְדרוַח קוְדׁשָ ּּבְ ּ ּ ּ ּ.  
י ֲאָחא ָפַתח ְוָאַמ ַח ּתוַקד ּבֹו ְוגֹו, רִּרּבִ ְזּבֵ ַח ּתוַקד ', ְּוָהֵאׁש ַעל ַהּמִ ְזּבֵ ְּוָהֵאׁש ַעל ַהּמִ

ּבֶֹקר. ֲאַמאי, ּבֹו ּבֶֹקר ּבַ ֵניָנן . ְוַכֲהָנא ֲאַמאי. ֲאַמאי, ּוִבֵער ָעֶליָה ַהּכֵֹהן ֵעִצים ּבַ ְוָהא ּתָ
ָכל ֲאַתר ִדיָנא הוא א ּבְ ֶּאּשָׁ ְטָרא ִדיִמ, ּ ּוְרִחיָקא הוא ִמן , יָנא ָקא ָאֵתיְּוַכֲהָנא ִמּסִ ּ

ִדיָנא ְלָעְלִמין, ִּדיָנא ֲהָנא ָלא ִאְזְדַמן ּבְ ְּדָהא ּכַ ֵעי ְלאֹוְקָדא ִדיָנא , ּ ְּוָהָכא הוא ּבָ ּ
ָעְלָמא יב וִבֵער ָעֶליָה ַהּכֵֹהן, ּבְ ִּדְכּתִ ּ.  

  ב''ז ע'' כדף
ר ָנׁש ְדָאֵתי ְלֶמחֵטי ָקֵמ, ֶּאָלא ָהִכי אֹוִליְפָנא ְרֵמיה , ּי ָמאֵריהּּבַ ּהוא אֹוִקיד ּגַ ּ

ְלהֹוִביָתא ְדֵיֶצר ָהָרע ׁשַ ְטָרא ְדרוַח . ּּבְ ְּוֵיֶצר ָהָרע ִמּסִ , ִמְסֲאָבא ָקא ַאְתָיא) ב''ז ע''דף כ(ּ
יה רוַח ִמְסֲאָבא ְרָיא ּבֵ ְּוָהא ׁשַ ֵני ְדַאְתָיין ֵמַהאי ִסְטָרא. ּ מֹוְדָען ָקְרּבָ ּתְ ּוְלִזְמִנין ִאׁשְ ּ ,

ְדָדֵמי ֵליהּוָבָע ָחא ּכִ ֵצי. ּא ְלָקְרָבא ַעל ַמְדּבְ ּתְ ַטל ַההוא רוַח , ְוָלא ִאׁשְ ְּוָלא ִאְתּבְ ּ
ר ָנׁש, ִמְסֲאָבא ין ִמּבַ יה, ּבֵ ּוֵבין ֵמַההוא ִסְטָרא ְדָאֵתי ִמּנֵ ּ ּ ָחא, ּ א ְדַמְדּבְ ֶאּשָׁ ֶּאָלא ּבְ ּ ,

א ְמָבֲעָרא רוַח ִמְסֲאָבא ְּדַההוא ֶאּשָׁ ּ ין ֵמָעְלָמאְּוִזיִנין, ּ יׁשִ ָוון,  ּבִ ָדא ִאְתּכְ , ְוַכֲהָנא ּבְ
ין ֵמָעְלָמא יׁשִ א ִדיָבֵער ִזיִנין ּבִ ָנא ֶאּשָׁ   .ְּלַתּקְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]98דף [ -ּ

ֵעי ְּדָלא ִיְדַעכון ֵליה ְלָעְלִמין, ְּוַעל ָדא ּבָ ּ ְּוָלא ִיְתֲחֵלׁש ֵחיָלא ְוּתוְקָפא ִדיֵליה, ּ ּ ּּ ,
ְבָרא ֵחיָלא ְדּתוְקָפא ָאֳחָרא ּבִ ְּלּתַ ּ א ֵמָעְלָמאּ ה, יׁשָ ְוַכֲהָנא ְיַסֵדר . ְּוַעל ָדא ֹלא ִתְכּבֶ

ּבֶֹקר ּבֶֹקר ּבַ א ּבַ ָעְלָמא, ָּעֵליה ֶאּשָׁ ַער ּבְ ְלָטא ִסְטָרא ִדיֵליה ְוִאּתְ ִזְמָנא ְדׁשַ ּּבְ ּ ִגין , ּ ּבְ
ָמא ָעְלָמא  ְפָיין ִדיִנין, )א ולבסמא דינא''ס(ְלַבּסְ ָעְל, ְּוִאְתּכַ ְּוַעל ָדא , ָמאְוָלא ִמְתָעֵרי ּבְ

ֵניָנן א, ּתָ א ַאְכָלא ֶאּשָׁ א ָאֳחָרא. ִאית ֶאּשָׁ א ִדְלֵעיָלא ַאְכָלא ֶאּשָׁ ֶּאּשָׁ ָחא , ּ א ְדַמְדּבְ ֶּאּשָׁ
א ָאֳחָרא ה ְלָעְלִמין, ְּוַעל ָדא, ַאְכָלא ֶאּשָׁ א ָדא ָלא ִתְכּבֶ ָכל , ֶּאּשָׁ ְּוַכֲהָנא ְמַסֵדר ֵליה ּבִ ּ

  .יֹוָמא

ָפָטהִּפרעיא מהימנא  ִמׁשְ ּּקוָדא ַלֲעׂשֹות ָהעֹוָלה ּכְ ְּוָעָלה ִאְתַמר ֹזאת תֹוַרת ָהעֹוָלה ְוגֹו, ּּ ּ ּ' .

ָנא ים ֲהוֹו ַנְחִתין ַעל ָקְרּבְ ֵאׁש אֹוֵכל . ֵאׁש ׁשֹוֶתה ְוֵאינֹו אֹוֵכל. ֵאׁש אֹוֵכל ְוֵאינֹו ׁשֹוֶתה. ָּחֵמׁש ִאׁשִ
ים. ְוׁשֹוֶתה ֵאינֹו אֹוֵכל ְוֵאינֹו ׁשֹוֶתהֵאׁש. ֵאׁש אֹוֵכל ַלִחים ויֵבׁשִ ְבַלְייהו ִאיּנון.  ׁשֶ ָּלּקֳ ֹּזאת תֹוַרת , ּ
ַח. 'ב, ִהיא ָהעֹוָלה ַעל מֹוְקָדה. ַחד, ָהעֹוָלה ל ַהַלְיָלה. 'ג, ַּעל ַהִמְזּבֵ ַח תוַקד ּבֹו ה. 'ד, ּּכָ ְּוֵאׁש ַהִמְזּבֵ ּ ּ'.  

ְּואוְקמוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין ּעֹוָלה ּכוָלה ַסְל, ּ ּ ָּקא ַלָגבֹוַהּ יָנה. ּ ַּמְראֹות ִדיָלה' ה', ה, ְוָדא ּבִ ת ', י. ּ ּבַ
בֹוד ְיָי)שמות כד(, ְיִחיָדה ֵאׁש אֹוֶכֶלת' ּ וַמְרֶאה ּכְ ל ַמִיין , ּאֹור ְדַבת ֵעיָנא' ו. ּכְ ְוִהיא ֵאׁש ׁשֹוֶתה ּכָ

ִנין ִדְצלֹוָתא, ְּדאֹוַרְייָתא ל ָקְרּבְ ְּואֹוֶכֶלת ּכָ יןְואֹוֶכֶלת ַלִח. ּ ֵטי ְדאֹוַרְייָתא ְדִאיּנון , ין ִויֵבׁשִ ִּאיּנון ְפׁשָ ּ ּ ּּ
ים ֵעִצים ְיֵבׁשִ ֵעִצים ַלִחים. ּּכְ ְּוָרִזי אֹוַרְייָתא ִאיּנון ּכְ ין. ּ   .ְּוַהאי ִאיהו ֵאׁש אֹוֶכֶלת ַלִחין ִויֵבׁשִ

ְצלֹוָתא, ְועֹוד אֹוֶכֶלת ַלִחין ִנין ַדֲהוֹו ְקֵרִבין ּבִ ל ָקְרּבְ ּּכָ הַעל , ּ ין. ִּמְצֹות ֲעׂשֵ ִנין ַדֲהוֹו , ִויֵבׁשִ ל ָקְרּבְ ּּכָ
ְצלֹוָתא ה, ְּקֵרִבין ּבִ ַּעל ִמְצֹות ֹלא ַתֲעׂשֶ ֵריָפה ֶהֶרג ְוֶחֶנק, ְּוַהאי ִאיהו. ּ ה, ְסִקיָלה ׂשְ ְוַעל , ַּעל ִמְצֹות ֲעׂשֵ

ה ִּמְצֹות ֹלא ַתֲעׂשֶ ִכיְנָתא, ּ ַנָיא ִדׁשְ ִּאֵלין ִאיּנון ָקְרּבְ ּ ּּ ה, לֹוָתאְּצ, ּ ה ְוָלא ַתֲעׂשֶ ְּדִפּקוִדין ַדֲעׂשֵ ּ ּ ' ְוָלֳקֵבל ה. ּ
יֹוָמא ְדִכפוֵרי, ַּמְראֹות ִאֵלין ינו ֲחֵמׁש ְצלֹוֵתי ּבְ ַּתּקִ ּ ּּ ּ ת ֵעיָנא. ּ ֶרת ְיֵמי ַהְתׁשוָבה ה, ְוָלֳקֵבל ּבַ ִּאיּנון ֲעׂשֶ ּּ '

ְתָר' ָלֳקֵבל ה, ִּעּנוִיין' ה. ָּלֳקֵבל אֹור ְדַבת ֵעיָנא   .ָאהּבַ

ַתר ָדא ִּפּקוָדא ּבָ ּ ָפָטה, ּ ִמׁשְ ַּלֲעׂשֹות ַהַחָטאת ּכְ ִאים ַוֲאמֹוָרִאים. ּ א , ַּתּנָ ַּאתון ְדִמִסְטָרא ְדִמדֹות ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ
ִריך הוא ַאִתיתו ּּבְ ּ ַרָתא ִדיִלי ְדִאיִהי ֲהָלָכה, ְ ָאה ּבְ ְּדַטְרֲחתון ַסֵגי ְלַנּקָ ּ ּ ּּ , ב ַרבְּדֵעֶר, ֵּמִאֵלין ְקִליִפין, ּ

ין יׁשִ ָיין ּבִ ְּדֵלית לֹון ִתירוץ, ּקוׁשְ ְּדָעַלְייהו ִאְתַמר, ְּוָלא ִפרֹוָקא, ּּ ּ ּ ְמֻעָות ֹלא יוַכל ִלְתקֹון)קהלת א(, ּ ּ ,
ְּוֶחְסרֹון ֹלא יוַכל ְלִהָמנֹות הֹון, ּ ֶּאָלא ִאְתַמר ִתיקו ּבְ ּ ּ ְּוָכל ִתיקו ְדִאסוָרא ְלחוְמָרא. ּ ּ ּ ּ ְּוִאיהו ִתיקו , ּ ' ָחֵסר ןּּ

ְּדֵלית ֵליה ִתּקון ּ ְּדִאיִהי ָעְלָמא ְדָאֵתי, ָּחֵסר נון. ּּ ְּדִתיקו ְדָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ּ ּ ִתיָקה, ּ ך ָעָלה . ׁשְ תֹוק ּכַ גֹון ׁשְ ְּכְ

ָבה ַמֲחׁשָ   .ּבְ

ין ַדֲהָלָכה ָיין ְדִאיּנון ְלבוׁשִ ְּוִאית קוׁשְ ּ ּ ּ צֹות ָזָהב, ּ ּבְ הֹון ִמׁשְ ְּדִאְתַמר ּבְ ּ  )תהלים מה(, ּא הוא ִדְכִתיבֲהָד. ּ
ה צֹות ָזָהב ְלבוׁשָ ּבְ ת ֶמֶלך ְפִניָמה ִמִמׁשְ בוָדה ּבַ ל ּכְ ּּכָ ּ ּ ּּ ּ ּ ְּוַאתון. ְ ַכָמה ְפָסקֹות, ּ ַּפְסִקין לֹון ּבְ ּ ִנין , ּ ּוְלָבַתר ְמַתּקְ

ַכָמה ִפרוִקין ּוְמָפְרִקין לֹון ּבְ ּּ ּ.  

ְּוִאי ָחֵסר ׁשום ְפָסק ִמַמְתִניִתין ּ ָמ, ּ ָנהּּכְ ּה ְדאוְקמוָה ְזה ָחֵסר ִמן ַהִמׁשְ ּ ּ ִנין לֹון, ּ ַּאתון ְמַתּקְ ְּוַהאי הוא , ּ
יוַכל ְלִהָמנֹות ֶּחְסרֹון ׁשֶ ין. ּ יׁש ַעל ַההוא אוָמָנא ְדָחִתיך ְלבוׁשִ ְּוִאי ִייֵתי ִטֵפׁש ְוַיִפיק ׁשום ּבִ ּ ּ ּ ְּ ּ ְוִייָמא ְוִכי , ּ
ִתיב , אֹוַרְייָתא ִאיִהי ָחֵסר ָכל ֵאָבִרין ְדגוָפא, ְּתִמיָמה' ּ תֹוַרת ְיָי)תהלים יט(ְוָהא ּכְ ְּתִמיָמה ּבְ ּ ְּדִאיּנון , ּ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמ, ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]99דף [ -י ּ

ּח ִפקוִדין''רמ ך)שיר השירים ד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ָלך ָיָפה ַרְעָיִתי ומום ֵאין ּבָ ְ ּכֻ ְּ ּ ָהא. ּ ְלבוׁשָ ְּתִמיָמה ּבִ ּ ,
ָנה ְּוֵאיך ָחֵסר ִמן ַהִמׁשְ ְ.  

ַּאתון ֵתיְמרו ּּ ח ֲחִתיָכה, ּן ֵליהּ ּכַ ָניֹות, ּדֹוק ְוִתׁשְ ָאר ְפָסקֹות וִמׁשְ ׁשְ ח ָלה ְמעוֶרֶבת ּבִ ּכַ ְּוִתׁשְ ּ ְּדאֹוַרח . ּּ
ַכָמה ֲחִתיכֹות ין ּבְ ּאוָמָנא ְלֶמְחַתך ְלבוׁשִ ּּ ִאֵלין ֲחִתיכֹות, ְּ ר ַהֲהָלָכה ּבְ ִקי ְלִמְקׁשַ ְּוַתְלִמיד ְדָלאו ִאיהו ּבָ ּ ּ ,

ָייןִּמְתַחְלֵפי ֵלי ּה ְפָסקֹות ְוקוׁשְ ח לֹון ִפרוָקא, ּּ ּכַ ְּוָלא ַאׁשְ ַּעד ְדִייֵתי אוָמָנא. ּ ל ִאֵלין ְסֵפקֹות , ּ ּוָפִריק לֹון ּכָ ּ
ַההוא ִזְמָנא. ִּדְלהֹון ַרָתא, ּּבְ ֲּהָלָכה ְדִאיִהי ּבְ א, ּ ֹכָלא, ְסִליַקת ֳקָדם ַמְלּכָ ֵליָמא ּבְ א , ּׁשְ ְלבוׁשָ גוָפא ּבִ ּּבְ ּ
ה , יָטָהאּוְבַתְכׁשִ ְּוִאְתָקָיים ּבָ ִרית עֹוָלם)בראשית ט(ּ ּוְלִזְמִנין ִאית ְלאוָמָנא ַתְלִמיד . ּ וְרִאיִתיָה ִלְזּכֹור ּבְ ּ ּ

ִקי ָנא לֹון, ּבָ ֵדר ֵליה ְלַתּקְ ִּדיׁשָ ּ ּ.  

ְלהו ְוָאְמרו ָּקמו ּכֻ ּ ַּוַדאי ַאְנְת הוא אוָמָנא ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא, ּּ ּ ך. ּּ ְְדִאְתַמר ּבָ ּ יַניּ ל תֹוָרה ִמּסִ ה ִקּבֵ , ּ ֹמׁשֶ
ְלהו ַתְלִמיִדים ִאיּנון ִדיָלך ְוִמַתָמן ְוֵאיָלך ּכֻ ְּ ּ ּ ּּ ּ ל ָדִרין, ּּ ַע ַעד סֹוף ּכָ ֲּהָדא הוא ְדָאַמר וְמָסָרה . ִּמן ְיהֹוׁשֻ ּ ּ ּ

ַע ַע ִלְזֵקִנים, ִלְיהֹוׁשֻ ְלהו, ּוְזֵקִנים ִלְנִביִאים, ִויהֹוׁשֻ ַּעד סֹוף ּכֻ ִקי ִדיָלך ַמאן הוא ָהא ֲחֵזיָנא ַּתְלִמ. ּ ּיד ּבָ ְּ

ְּדִאְתַמר ָיֹבא ֵאִלָיהו, ּ ַּהּכֹל ְיֵהא מוַנח ַעד ׁשֶ ּּ ּ.  

ַּוַדאי ָהִכי הוא, ָאַמר לֹון ְּדִאיהו ַתְלִמיד ָחֵבר, ּ ּ ְּדָעֵליה ִאְתַמר , ּ ּ ן ַאֲהֹרן ַהּכֵֹהן)במדבר כה(ּ ַגְווָנא .  ּבֶ ּכְ
ַאֲהֹרן  ְּדִאְתַמר ּבְ ָ הוא ִיְהֶיה ְלך ְלֶפה)שמות ד(ּ ּ ֵריה)א''ח ע''דף כ(, ּ ְּדִאיִהי , ִיְהֶיה ִלי ְלֶפה, ּ ָהִכי ָנֵמי ּבְ

ּאֹוַרְייָתא ִדְבַעל ֶפה ַבד ֶפה וְכַבד ָלׁשֹון. ּ ַקְדִמיָתא ּכְ ִגין ְדֵהיִכי ַדֲהֵויָנא ּבְ ּּבְ ּ א , ּּ ְּוָהִכי יֹוִקים ִלי קוְדׁשָ
ִריך הוא ּּבְ אֹו, ְ ַבד ֶפה ּבְ ַעל ֶפהּּכְ ְכָתב, ַּרְייָתא ְדּבְ ּבִ אֹוַרְייָתא ׁשֶ ּוְכַבד ָלׁשֹון ּבְ ְּדָלא ֵייְמרון ִאֵלין ְדָלא , ּ ּ ּּ

ְתמֹוְדִעין ִלי ְּוֵאִלָיהו הוא ִיְהֶיה ִלי ְלֶפה. ָּאֳחָרא ִאיהו, ִּאׁשְ ּ ל ִאֵלין ְסֵפקֹות, ּ ָנא ּכָ ּוְלָפְרָקא , ֵּייֵתי ְלַתּקְ
  .לֹון

ַההוא ִזְמָנא ַרָתא, ֹּזאת תֹוַרת ָהעֹוָלה, ּּבְ ָגלוָתא, ּּבְ ָפָלה ּבְ ַּדֲהַות ְמַהְדָקא ׁשְ ּ ל ַדְרִגין , ּ ְּסִליַקת ַעל ּכָ ּ
ִּדְלֵעיָלא ָלָנה)משלי לא(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ נֹות ָעׂשו ָחִיל ְוַאְת ָעִלית ַעל ּכֻ ּ ַרּבֹות ּבָ ּ ּוְסִליקו ִדיָלה , ּ ּ ּ ּ

א ְדִאיהו ִל ְּתֵהא ְלַאּבָ ּ ים ַיְדִרים, יִמיָנא ֶחֶסדּ ְּדֵביה ָהרֹוֶצה ְלַהְחּכִ ִּמַתָמן ָחְכָמ, ּ   .ה''ח מ''כ, ה''ּ

ך, ָּאַמר ַחד ָתָנא ִגין ָדא ִאְתַמר ּבָ ַוַדאי ּבְ ְּבְ ּ ּ ָלה ִדיָלך, ּ ִגין ּכַ ה ּבְ ְמֹוִליך ִליִמין ֹמׁשֶ ְּ ְְדָלא ְיֵהא ָלך , ּ ּ
ה ִלימו ֶאָלא ּבָ ּׁשְ ְּדַכד ַאְנְת ְת. ּּ ּ הּ ֵליָמא ּבָ ך , ֵּהא ׁשְ ְִאְתַמר ּבָ ר ּבֹו וַמְרֶאה ְוָלא )במדבר יב(ּ ּ ֶפה ֶאל ֶפה ֲאַדּבֶ ּ ּ

ַמְרֶאה. ְבִחידֹות ָהא: ּבְ ַטת ַמְלּבוׁשָ ַגְווָנא ְדַכָלה ְדִאְתַפׁשְ ּּכְ ּ ּּ ּ ר, ּ ׂשָ ֵקירוב ּבָ ְעָלה ּבְ ּוִמְתַייֶחֶדת ִעם ּבַ ּ ָרָמ, ּ ח ''ּבְ
ֵּאָבִרים ִדיָלה הְוָלא ּכַ, ּ יַאת ֵאֶבר ַחד ִמּנָ ַמְרֶאה רמ. ּּסִ ן''ְּוַהאי ִאיהו ּבְ ּבָ חוׁשְ א אתחזי לה דאתמר ''נ(. ּח ּבְ

  )ביה

א ָּאַמר ּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ַקְדִמיָתא ִאְתֲחֵזי ָלך ַהאי ֵחיזו, ּ ּּבְ ַמְרֶאה, ְ ה ּבְ ְּדִאְתַמר ּבָ ְְדִאיהו ָלך ַהַמְרֶאה , ּּ ּ ּ
ֶנה ּסְ ֶנהְּדִאְדּכַ, ַּהָגדֹול ּבַ ה ִזְמִנין ַהּסְ יה ֲחִמׁשָ ּר ּבֵ ּוְכַען ִאְתַגְלָיא ָלך ֵחיזו ָדא. ּ ּ ְּ ָרָמ, ּ ּח ִפקוִדין''ּבְ ְּדִאיּנון , ּ ּ

י תֹוָרה ה חוָמׁשֵ ַחְמׁשָ ּּבְ ין ִדיָלה, ְוֹלא ְבִחידֹות. ּ ְּדִאיּנון ְלבוׁשִ ּ ּ ּ ל ְנִביֵאי, ּ ִּדְבהֹון ָחזו ּכָ ְּדֵלית ֹאַרח . ּ
ְּלִאְתַגָלָאה  רּ ׂשָ ֵקירוב ּבָ ָלה ּבְ ּּכַ ֶּאָלא ְלָחָתן ִדיָלה, ּ ּ ּ.  

הו ַההוא ִזְמָנא ִיְתַקָיים ּבְ ּּבְ ׁשו)בראשית ב(, ּּ תֹו ְוֹלא ִיְתּבֹוׁשָ ֵניֶהם ֲערוִמים ָהָאָדם ְוִאׁשְ ּ ַוִיְהיו ׁשְ ּ ּּ ּ גֹון . ּ ּכְ
א יׁשָ ר ִעְרּבוְבָיא ּבִ תֹו ִדְכַבר ִאְתַעּבָ ָּאָדם ְוִאׁשְ ּ א ֵמָעְלָמא, ֵעֶרב ַרב, ּ יׁשָ ָיא ּבִ ְּדִאיּנון ֶעְרָיין , ּקוׁשְ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]100דף [ -ּ

ִכיְנֵתיה ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּּ ָרֵאל, ְ ן ֶעְרָיין ִדיָלך ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא. ֶּעְרָיין ְדִיׂשְ ּכֵ ל ׁשֶ ְּכָ ְוֵמֲהָלָכה ִדיָלך. ּ ּ ּ .
ָאה ָרִזין ְדאֹוַרְייָתא ִּדְבִגיַנְייהו ָצִריך ְלַכּסָ ּ ְּ ּ ָמה ְדאוְקמוָה , ּ ּּכְ ּ בֹוד ֱאֹלִהים ַהְסֵתר ָדָבר)משלי כה(ּ ּ ּכְ ַעד , ּ

ִרין ֵמָעְלָמא ָרֵאל. ְּדִמְתַעּבְ ָמה ְדאוְקמוָה, ְּוֵלית ְמָלִכים ֶאָלא ִיׂשְ ּּכְ ּ ֵני ְמָלִכים ֵהם, ּ ָרֵאל ּבְ ל ִיׂשְ ַההוא , ּכָ ּּבְ
ּוְכבֹוד ְמָלִכים ֲחקֹור ָדָבר, ִזְמָנא ִריך ַאְנְת ְלַעִתיק יֹוִמין,  ְמֵהיָמָנאָאַמר ַרְעָיא. ּ ּּבְ ּ ְּדִמַתָמן ַאְנְת, ְ ּ ּ ּ ,

ט ֵמִאיָלָנא ַעְנָפא ְדִאְתְפׁשַ ּּכְ ּ יה, ּּ ָמִתין ַעְנָפא ִמּנֵ ָּהִכי ִנׁשְ ּ.  

ִאים ְוָאמֹוָרִאין ם, ַּתּנָ ְּתַלת ִפקוִדין ִאיּנון, ָּהא ַוַדאי עֹוָלה ְוַחָטאת ְוָאׁשָ ּ ּ ָלִמים . ְּתַלת ֲאָבָהן, ּ ׁשְ
לוִמין ְדָכל ֵאֶבר, ֵאֶבר. ַמְטרֹוִניָתא ְּדִאיִהי ַתׁשְ ּ ַגְווָנא ְדיֹוָמא ַקְדָמָאה ְדַחג, ּּ ּּכְ א אתר דאיהו תשלומים ''ס(. ּ

  .)דכלא כגוונא

יֹום טֹוב ִראׁשֹון ֹלא ַחג ּבְ לוִמים ַלִראׁשֹון, ִּמי ׁשֶ ֶז, ֵּאין ַתׁשְ לוִמין ֶזה ּבָ ָאר יֹוִמין ַתׁשְ ּוׁשְ ּוְבהֹון , הּ
ל ַחג ָעֵליה ִאְתַמר  ֹלא ַחג יֹום טֹוב ָהִראׁשֹון ׁשֶ ְּוֶחְסרֹון ֹלא יוַכל ְלִהָמנֹות ֲאָבל ִמי ׁשֶ ּּ ּ ְמֻעָות )קהלת א(ּּ

ֹּלא יוַכל ִלְתקֹון ְוֶחְסרֹון ֹלא יוַכל ְלִהָמנֹות ּ ב ָלעֹוָלה. ּ ְּוַהאי ִאיהו ַחָטאת ִדְמַעּכֵ ּ ֵחְטא ִאיהו )מאי טעמא(. ּ
א, ַחָטאת. ַכרְּד ָסם ַחָטאת. ּנוְקּבָ ּוְלִזְמִנין ְדָהא ִאְתּבְ ִעיר. ְּוִאְתְפַרׁש ֵמעֹוָלה, ּ ַההוא ׂשָ ְּדִאְתַמר , ּּבְ במדבר (ּ

ִעיר ִעִזים ֶאָחד ְלַחָטאת)טו ּ וׂשְ ּ.  

ַתְרַווְייהו ם ָתלוי ָאִחיד ּבְ ֲּאׁשָ ּ ַמאן ְדָאִחיד ְלָכאן וְלָכאן, ּ ּּכְ ְּוִאיהו ָתלוי, ּ ֶאְמָצִעיָתאּּ גֹון. ּ ּבְ ַהּכֹל , ּכְ
ָיֹבא ֵאִלָיהו ָּתלוי ַעד ׁשֶ ּּ ּ ְּוַיְפִריׁש ֵלה ִמַתָמן, ּ ּ ם ָתלוי. ּ ָּהִכי ֲאׁשָ ַתְרַווְייהו, ּ ִּאיהו ָאִחיד ּבְ ַּעד ְדָיֲהִבין ֵליה , ּ ּ

ְּמזֹוָנא ִדיֵליה ּׁשֹוַחד ִדיֵליה, ּ ְּוִיְתְפַרׁש ִמַתָמן, ּ ּ ִּרין ְדַכָלה ָדא ְלָדאּוִמְתָקְרִבין ֵאָב, ּ ם . ּּ ְּדָהִכי ִאיהו ָאׁשָ ּ
ֵריָאה, ְוַחָטאת ִסְרכֹות ַדֲאִחיָדן ּבָ י ֵעיָלא, ּּכְ יִחין ָלה ְלַפְרָחא ְלַסְלָקא ְלַגּבֵ ְּוָלא ַמּנִ ּ רוָחא , ּ א ּבְ ּבָ ְּלָנׁשְ

א ְּדקוְדׁשָ ּ.  

ה ִאיהו ְלעֹוָלה ִּדְכִתיב, ּׂשֶ ה ְל)בראשית כב(, ּ ּ ְוַאֵיה ַהׂשֶ יה . עֹוָלהּ ְּוִאְתַמר ּבֵ ה ָתִמים ָזָכר)שמות יב(ּ ,  ׂשֶ
ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ִאיׁש ָתִמים ַאל. ּ ְְוָהא ָצִריך ְלִמׁשְ ה ִאיהו ִליִמיָנא, ּ ְּדָהא ׂשֶ ָמאָלא, ּ ִעיר ִאיהו ִלׂשְ , ּׂשָ

ִעיר ִעִזים ֶאָחד ְלַחָטאת ְּדַהְיינו ׂשְ ּ ִעיר, ּ ִעיר, ְוִאית ׂשָ ִע. ְוִאית ׂשָ ִעיר ֶאָחד ַלֲעָזאִזל', יר ֶאָחד ַלְיָיׂשָ . ּוׂשְ
ְּוַהְיינו ִדְכִתיב ּ ִעיִרים גֹוָרלֹות גֹוָרל ֶאָחד ַלְיָי)ויקרא טז(, ּ ֵני ַהׂשְ ּ ְוָנַתן ַאֲהֹרן ַעל ׁשְ ּ   .ְוגֹוָרל ֶאָחד ַלֲעָזאֵזל' ּ

ִעיר ּוְבַההוא ׂשֵ ו, ּ ֵעׂשָ ִעיר)בראשית כז(, ִּאְתַמר ּבְ ָמִרים ְדָדם. ֵבדְוָדא ּכָ.  ִאיׁש ׂשָ ל ִאיּנון ׁשְ ְּדָנִטיל ּכָ ּ ּ .
ִחין ֲאַבְעּבועֹות פֹוְרחֹות)דמתמן( ּ ׁשְ ְּוַהְיינו ִדְכִתיב. ְּוָכל ִמיֵני ָצַרַעת, ַּסָפֹחת, ּ ּ ִעיר )ויקרא טז(, ּ א ַהׂשָ ּ ְוָנׁשָ

ל ֲעֹונֹוָתם ֶאל ֶאֶרץ ְגִזָרה ְּוִאיּנון ֲעֹונֹות ָתם. ָּעָליו ֶאת ּכָ אְּדִא, ּ א, ּיהו ִלּבָ ִלּבָ ּוְכֵדין ִאְתְפַרׁש ִמְלָעְרָבא ּבְ ּ ּ ,
ָסם ִאֵלין חֹוִבין, ּוְכֵדין ִאְתּבְ ֵבד ּבְ ְּוִאיהו ּכָ י ַיֲעֹקב ִאיׁש ָתם, ּ ְּוָלא ָקל ְלַסְלָקא ְלַגּבֵ ֲּחדו ָמאֵרי ַמְתִניִתין . ּ

ִּדְמִתיְבָתאן ְּדָקא ַנְחֵתי ִעם ָתָנִאין ְוָאמֹוָרִאין, ּ ּ ְייהו ְוָאַמרָקם. ּ ַּהב ִלי ְרׁשו , ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא, ּ ַחד ִמּנַ
ַאל יִרין ִאֵלין ִמפוָמך, ְלִמׁשְ ַמע ִמִלין ַיּקִ ַתר ְדָזֵכיָנא ְלִמׁשְ ְּבָ ּ ּּ ּ ְְדאֹוַרְייָתא ָדא ְדָנְפָקת ִמפוָמך , ּ ּ ּ ּ  )משלי ג(ּּ

וו ָבה ְּיָקָרה ִהיא ִמְפִניִנים ְוָכל ֲחָפֶציך ֹלא ִיׁשְ ּ ָ ּ ל ָדא ֲהָלָכה ִהיא ְוִלְלמֹוד ֲאִני ָצִריךְו, ּ ְַעל ּכָ ּ ִעיר . ּ ָהא ׂשָ
ִפיר ַּדֲעָזאִזל ׁשַ ָאן ֲאַתר ִאיהו, ּ ם ָתלוי ּבְ ָּאׁשָ ּ ּ.  

ִרי, ָּאַמר ֵליה ִריך ַאְנְת ּבְ ּּבְ ַאְלְת, ְ ִפיר ָקא ׁשָ ּׁשַ ַּמה ַעמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ֶּאָלא. ּ ּּ יה ְיִמיָנא , ּ ָּאִחיד ּבֵ
ְּדִאיּנון ֶחֶסד וְגבוָרה, ָמאָלאּוׂשְ ּ ּ ין ְתֵרין ְדרֹוִעין ְדַבר ָנׁש, ּ גוָפא ְדָאִחיד ּבֵ ּּכְ ּ ּ ר. ּּ ֶנׁשֶ יה , אֹו ּכְ ַּדֲאִחיָדן ּבֵ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמ, ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]101דף [ -י ּ

הֹון ְּתֵרין ַגְדִפין ְלָפְרָחא ּבְ ּ ה ְתֵרין ַגְדִפין, ְּוַכיֹוָנה. ּ ַּדֲאִחיַדת ּבָ ּ ּ ּ ְּדַאְמִתיַלת ְלאֹוַרְייָתא, ּ ח ''דף כ(ין ְּוַגְדִפ, ּ

ה)ב''ע ּ ִדיָלה ְלִמְצֹות ֲעׂשֵ ּ ּוַפְרַחת ְלֵעיָלא, ּוְבהֹון ִהיא ָהעֹוָלה, ּ ה. ּ ָּהִכי ִפקוִדין ְדָלא ַתֲעׂשֶ ּּ ִּאיּנון ְתִפיׂשו , ּ ּּ
ִּדיָלה ָפח, ּ גֹון ִצֳפִרים ַהֶנֱאָחִזים ּבַ ּּכְ ּ ין ִדיָלה. ּ ְּוָכל ַתְפׂשִ ּ ִבין ָלה ְלַפְרָחא, ּ ִּדְמַעּכְ ִאֵלין ,ּ ּ ִאְתְקִריאו ִסְרכֹות ּכְ ּ

ֵבי ְלַכְנֵפי ֵריָאה, ִסְרכֹות א, ִּדְמַעּכְ ּבָ   .ְלָנׁשְ

ם ִכיְנָתא. ָהִכי ָאׁשָ ַגְדפֹוי ִדׁשְ ָרֵאל ָאִחיד ּבְ ְּדִיׂשְ ּּ ְּדִאיּנון ֵחיָוון ְדכוְרְסָייא, ּ ּ ּ הֹון , ּ ְּדָלא ְתֵהא עֹוָלה ּבְ ּ
ָרֵאל ִזְכָוון ְדִיׂשְ י ק, ּּבְ ִריך הואְלַגּבֵ א ּבְ ּוְדׁשָ ִבין ָלה, ְּ ּוְמַעּכְ יִדין ַגְדָפָאה חי, ּ ּוַמְכּבִ ּ ת ֲחָטאֹות ''ת חי''ּ

ם ִאיָמא ְדֵעֶרב ַרב. ִּדְלהֹון ְּוָאׁשָ כוְרְסָייא, ּ ִּסְרָכא ֲאִחיָדא ּבְ ְּדַתָמן ַמְטרֹוִניָתא, ּ ְּוָלא ַמְנַחת ָלה ְלַסְלָקא , ּ ּ
ִּמָגלוָתא ה ְלַסְלָקאְוַזְכָוון ֲאִחיָדן . ּ ּּבָ ֲאִויָרא, ּ ְתָאַרת ּבַ ֲאִויָרא, ִּאׁשְ גֹון ִסְרָכא ָתלוי ּבַ ּּכְ ְּוָדא ַעמוָדא . ּ ּ

ְּדֶאְמָצִעיָתא ַצִדיק)דאיהו אוירא(. ּ ם ָתלוי ּבְ ּ ָהִכי ֲאׁשָ ּּ ַמָיא ְוַאְרָעא, ּ ין ׁשְ ְּדִאיהו ָאִחיד ּבֵ ּ.  

ֵבד יַדת ָעָל, ַחָטאת ִאיִהי יֹוֶתֶרת ַהּכָ ַחָטאֹותַאְכּבִ ָרֵאל, ה ּבְ ְּדִלְכלוִכין ְדחֹוִבין ְדִיׂשְ ּ ּ ַגְווָנא ְדָכֵבד , ּ ּּכְ
ָמִרים יד ׁשְ ְּדִאיּנון ָדִמים, ַמְכּבִ ּ א, ּ ִכיְנָתא, ָּהִכי ִאֵלין ֲחָטאֹות. ַּעל ַעְרִקין ְדִלּבָ יִדין ַעל ַגְדפֹוי ִדׁשְ ַּמְכּבִ ּ ּּ ,

ה ְּדִאיּנון ִפקוִדין ַדֲעׂשֵ ּ ּ ה. ן ְלַכְנֵפי יֹוָנהְּדַדְמָיי, ּּ יִדין ַעל ֲעׂשֵ ד ִאיּנון ַמְכּבִ ה ּכַ ֹּלא ַתֲעׂשֶ ד , ּ ְּדִאיּנון ּכַ ּ
ין ִמַזְכָוון ָרֵאל ְמרוּבִ ּחֹוִבין ְדִיׂשְ ּ אֹוַרְייָתא ְדִאיהו גוָפא, ּ ִּאְתַמר ּבְ ּ ּּ ֵלך ֱאֶמת ַאְרָצה)דניאל ח(, ּ ּ ְוַתׁשְ ְוִאיִהי , ְ

ַחת  יֵדי ֹלא אוַכל קום ' ָי ְנָתַנִני ְי)איכה א(ּצוֹוָ ּּבִ   .ּ ָנְפָלה ֹלא תֹוִסיף קום)עמוס ה(ּ

ּוְבִגין ָדא ִנין, ּ ֲאַתר ְדָקְרּבְ ִאים ַוֲאמֹוָרִאים ְצלֹוִתין ּבַ ינו ַתּנָ ַּתּקִ ּּ ּ ה, ּ מֹות ִמיּנָ ָרא ֲחָטאֹות ַוֲאׁשָ . ְּלַאְעּבְ
ֲחִרית ינו ְצלֹוָתא ְדׁשַ ּוְבִגין ָדא ַתּקִ ּ ּ ּּ ן , ּ ָקְרּבָ ַחרּכְ ּוְצלֹוָתא ְדִמְנָחה. ַּהׁשַ ִים, ּּ ין ָהַעְרּבַ ן ּבֵ ָקְרּבָ ּוְצלֹוָתא . ּכְ ּ

ל ַהַלְיָלה, ְּדַעְרִבית ִלים ּכָ ֵאמוִרים וְפָדִרים ַדֲהוֹו ִמְתַאּכְ ּּכְ ּ ּ ּוְתַלת ֲאָבָהן ְדָתִקינו ְתַלת ְצלֹוִתין. ּ ּ ּ ּ ָלֳקֵבל , ּ
ה ְבָתא ְדִאיּנון ְקִטיִרין ּבָ ֶּמְרּכַ ּ ּ ָּמה ְדאוְקמוָהּכְ. ּ ּ ָבה, ּ ְּדִאיּנון ְפֵני ַאְרֵיה ֶאל ַהָיִמין , ָהָאבֹות ֵהן ֵהן ַהֶמְרּכָ ּ ּ ּ

ְעָתם ְוגו   )כ רעיא מהימנא''ע(. 'ְּלַאְרּבַ

ה)ויקרא ו( ַח ֹלא ִתְכּבֶ ְזּבֵ ִמיד ּתוַקד ַעל ַהּמִ י ִחָייא ָפַתח. ּ ֵאׁש ּתָ ִּרּבִ ּ ַויֹאֶמר )בראשית כב(, ּ
י ְבִני ְוגֹוִיְצָחק ֶאל ַאְב ּנִ ַלת ִזְמִנין ', ָּרָהם ָאִביו ַויֹאֶמר ָאִבי ַוֹיאֶמר ִהּנֶ ַּויֹאֶמר ַויֹאֶמר ּתְ ּ

ַּויֹאֶמר ַחד ְדַאְבָרָהם, ְּדִיְצָחק ית' ג, ֶּאָלא. ֲאַמאי ָהִכי, ּ ֵראׁשִ ה ּבְ ַלת , ְלַמֲעׂשֶ ְּדִאיּנון ּתְ ּ
ְרִביִעי. ְּדִיְצָחק ֲהוֹו י ְבִני ְדִחיָקא ,ְּוַחד ְדַאְבָרָהם ּבָ ּנִ ּ ִדְכִתיב ִהּנֶ י)א ודייקא''ס(ּ ּנִ .  ִהּנֶ

ַמִים ְמֹאֹרת ָחֵסר)בראשית א(, ּוְכִתיב ְרִקיַע ַהּשָׁ   . ְיִהי ְמֹאֹרת ּבִ
יָמא ַויֹאֶמר ַויֹאֶמר ַיִתיר ִאיּנון ְּוִאי ּתֵ ּ ָבה, ֶּאָלא. ּ ַמֲחׁשָ , ְּוִאֵלין. ִּאיּנון ְסִתיִמין ֲהוֹו ּבְ

ּ ַויֹאֶמר ֱאֹלִהים ְיִהי )בראשית א(ּוְכִתיב , ַּוֹיאֶמר ִיְצָחק ֶאל ַאְבָרָהם. ין ִמּגֹו ֲחׁשֹוָכאִּאְתַגְלָי
ִים ִויִהי ַמְבִדיל , ַּויֹאֶמר ָאִבי. אֹור ַוְיִהי אֹור תֹוך ַהּמָ ּוְכִתיב ַויֹאֶמר ֱאֹלִהים ְיִהי ָרִקיַע ּבְ ְּ ּ

ין ַמִים ָלָמִים ה ָהֵאׁש. ּבֵ ִים, ַּויֹאֶמר ִהּנֵ וו ַהּמַ ַּויֹאֶמר ֱאֹלִהים ִיּקָ י. ּ ּנִ ַוֹיאֶמר , ַּויֹאֶמר ִהּנֶ
  .ֱאֹלִהים ְיִהי ְמאֹורֹות

ַח ְוגֹורעיא מהימנא  ְּועֹוד ֵאׁש ָתִמיד תוַקד ַעל ַהִמְזּבֵ ּ ה , ָּדא אֹוַרְייָתא. 'ּּ ְּדִאְתַמר ּבָ ירמיה (ּּ

ה תֹוָרה, ּה ַוַדאיֹלא ִתְכּבֶ. ' ֲהֹלא ֹכה ְדָבִרי ָכֵאׁש ְנֻאם ְיָי)כג ַּדֲעֵביָרה ֵאיָנה ְמַכּבָ ּ ה . ּ ֲּאָבל ֲעֵביָרה ְמַכּבָ
ה ִמְצָוה ְדִאיִהי ֵנר, ִּמְצָוה ּוַמאן ְדָעִביד ֲעֵביָרה ִדְמַכּבָ ּ ּ ּ ה ֵנר ִדיֵליה, ּּ ָּהִכי ְמַכּבָ ּ ה , ּ ְּדִאְתַמר ּבָ  ֵנר )משלי כ(ּּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]102דף [ -ּ

ַמת ָאָדם ִמגוֵפיה' ְיָי ִּנׁשְ ֲחׁשֹוָכא, ּּבויְּוַהאי הוא ּכִ, ּ ְתַאר גוָפא ּבַ ְּדִאׁשְ ּּ ִכיְנָתא . ּ ְּוָהִכי ַמאן ְדָסִליק ׁשְ ּ
ּבוי ַוֲחׁשֹוָכא ְלַההוא ֲאַתר)לכל העולם(ָּגִרים , ֵמַאְתָרָהא ּ ּכִ י )משלי ל(, ַוֲחׁשֹוָכא ִאיִהי ֲעֵביָרה. ּ ְפָחה ּכִ  ְוׁשִ

ִּתיַרׁש ְגִביְרָתה ּ ּ.  

ּוְסִליקו ְדִמְצָוה ִמּסִ ּ ּ ְּטָרא ְדַעֵמי ָהָאֶרץּ ה ִמְצָוה, ּ ְּלהֹון ְמַכּבָ הֹון, ּ ִעים )שמואל א ב(, ְּלַקֵיים ּבְ ּ וְרׁשָ
ך ִיָדמו ֹחׁשֶ ּּבַ ּ י ָמאֵרי תֹוָרה. ְ ִבָייה עֹוָלִמית, ֲּאָבל ְלַגּבֵ ֵּלית ֵליה ּכְ ַכָמה ָרִזין , ּ הֹון ְדָנֲהִרין ָלה ּבְ ּּבְ ּ ּ

ָנן. ְקֵריז ִאְת''ְּדאֹור ָר, ְּדאֹוַרְייָתא ּוִמְצֹות ְדאֹוַרְייָתא ִדְמַקְייִמין ָלה ַרּבָ ּ ּ ּּ ְייהו, ּ ּתֹוָרה ִאיהו ְלַגּבַ ּ ַלְיָלה , ּ
ה ָעַלְייהו ה , ְּויֹוָמם ָלא ִתְכּבֶ ִגין ִדְמַקְייִמין ּבָ ּּבְ   . ְוָהִגיָת ּבֹו יֹוָמם ָוַלְיָלה)יהושע א(ּּ

ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא ן ְדָסִליק ִמפוַמְייהו ּבְ ְּוָעׁשָ ּ ּ ּּ ן ַהַמֲעָרָכה, ּ ִּאיהו ָעׁשָ ִּדְמַסְדִרין ָלה, ּ ּ י , ּ ּוַמֲעִריִכין ָלה ְלַגּבֵ ּ
ְעָלה גֹון , ּּבַ רֹות)במדבר ח(ּכְ ַהֲעלֹוְתך ֶאת ַהּנֵ הֹון ְלַהֲעלֹות ֵנר ָתִמיד, ָ ּבְ ְּדִאְתַמר ּבְ ּ ן ַהַמ. ּ ּוְבָעׁשָ ֲעָרָכה ְוָעָנן ּ

ֹטֶרת ן ִדיָלה, ַהּקְ ְּדאֹוַרְייָתא ָעׁשָ ּ א, ּ י ָחְכְמָתא, ִּיְתַער ִמִלּבָ מֹוָחא, ְלַגּבֵ ְּדִאיהו ּכְ ַגְווָנא ַדֲעָנָנא, ּ . ּּכְ
א ְּדִאְתָערוָתא ַדֲעָנָנא ִמִלּבָ ּ ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ ָקה ֶאת ּוְלָבַתר ְוִהׁשְ,  ְוֵאד ַיֲעֶלה ִמן ָהָאֶרץ)בראשית ב(ּ

ל ְפֵני ָהֲאָדָמה   .ּּכָ

  א''ט ע'' כדף
ן יָנה, ָהִכי ִיְתַער ָעׁשָ א, ִמּבִ ִלּבָ ְּדִאיהו ּבְ יה, ּ ְּדאוְקמוָה ְלַגּבֵ ּ ּ ְּדִאיִהי , ְוָסִליק ְלַגֵבי ָחְכָמה. ַּהֵלב ֵמִבין, ּ

מֹוָחא)א במוחא''נ() א''ט ע''דף כ( ן)ומאן(.  ּכְ ַּעמו, ּ ָדא)דעת(. ּ וַמאי ָעׁשָ ָּדא ְדֶאְמָצִעיָתאּ ֵלב , ַּדַעת, ּ
  .ֵּמִבין ַדַעת

ן יָנה, ְּלָבַתר ְדָנִחית ָעׁשָ ָמאָלא, ָחְכָמה ְלַגֵבי ּבִ ְּדִאיּנון ָדא ִלׂשְ ּ ִּאיהו ָנִחית ָמֵלא . ְוָדא ִליִמיָנא, ּ ּ
א ְוִאיָמא ְּלאֹוְקָדא ֵעִצים ְדִאיּנון ַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים, ה''ָּמֵלא י, ֵּמַאּבָ ּּ ְטָרא ְדֵעץ ַחִייםִמ, ּ ּּסִ ְּדִאיּנון ֵאָבִרים , ּ ּ

ְּדגוָפא ְּדַתָמן ה, ּ ָּהֵעִצים וַדאי' ּ ְלהֹוִבין ְדאֹוַרְייָתא, ּ ׁשַ יה , ְּלאֹוְקָדא לֹון ּבְ ְּדִאְתַמר ּבֵ  ֲהֹלא ֹכה )ירמיה כג(ּּ
ֵאׁש ְנֻאם ְיָי ְרִחימו. 'ְדָבִרי ּכָ ְלהֹוִבין ְדֵנר ִמְצָוה ּבִ ׁשַ ּּבְ   )'ב תנאים ואמוראים וכו''ז ע''קנ(כ ''ע. ּּ

ִּפקוָדא  ָכל יֹוָמא ְתִמיִדין)ב''י ע''שייך לדף ק(ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ַּוֲאַבְתֵריה ְלַהְדִליק ֵאׁש. ּ ְלַהְקִריב ּבְ
ה ַח ֹלא ִתְכּבֶ ֵּאׁש ָתִמיד תוַקד ַעל ַהִמְזּבֵ ּ ְתֵריה. ּּ ן, ַּוֲאּבַ ְּתרוַמת ַהֶדׁשֶ ּ . ְרָבן ֶנֶדר אֹו ְנָדָבהָק, ַּוֲאַבְתֵריה. ּ

ִאים ְוָאמֹוָרִאים ל ִאֵלין ְתִמיִדין, ַּתּנָ ּּכָ ִריך הוא, ּ א ּבְ ִּאיּנון ִמדֹות ְדקוְדׁשָ ּ ּ ִּדְצִריֵכי ְלֶמֱהִוי לֹון ַנְייָחא, ְּ ּ .
ְלהו ַחד ְּוַאף ַעל ַגב ְדָכל ְסִפיָרן ּכֻ ּּ ל ָמקֹום, ּ ל ְסִפיָרה וְסִפיָרה ְמָמָנא ַעל, ִמּכָ תֹות וְזָמִנין ְויֹוִמין ּּכָ ּבָ ּ ׁשַ

ְּוַהִהיא ִמָדה ְדׁשוְלָטנוָתא ְדַההוא ִזְמָנא, ָטִבין ּ ּ ּ ּ ה, ּ ִלילו ּבָ ל ְסִפיָרן ִאְתּכְ ם , ּּכָ ְלהו ַעל ׁשֵ ְּוִאְתְקִריאו ּכֻ ּּ
ֶחֶסד ֲחָסִדים, ַּהִהיא ִמָדה ָכל ִמָדה, ּבְ ְגבוָרה ְגבורֹות ְוָהִכי ּבְ ּּבִ ּּ.  

ּבָ גֹון ׁשֹור, ַתת ְמָלאָכהְוִאית ַהׁשְ ְּדִאית ֵליה עֹול, ּכְ אֹוי, ַוֲחמֹור. ּ ְּדִאית ֵליה ַמׂשְ ין עֹול ַמְלכות . ּ ּּבֵ
ַמִים גֹון ְתִפיִלין, ׁשָ ין עֹול ַמְלכות ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות. ּּכְ ּּבֵ ּ פום עֹוָבַדְייהו, ּ ּּכְ ִאֵלין יֹוִמין ִאית לֹון , ּ ּּבְ

ַתת ְמָלא ּבָ אֹוַרְייָתא וְבִפּקוִדין. ָכה ְוַנְייָחאַהׁשְ ק ּבְ ַּמאן ְדָלא ִאְתֲעּסַ ּ ִּאית ֵליה עֹול ַמְלכות ֲעבֹוַדת , ּ ּ
ּּכֹוָכִבים וַמָזלֹות אֹוַרְייָתא וְבִפּקוִדין. ּ ק ּבְ ּוַמאן ְדִאְתֲעּסָ ּ ּ ַמִים, ּ ' ְּדִאיִהי ה, ִּאית לֹון עֹול ַמְלכות ׁשָ

ְתָרָאה ַמִים, ּבַ   . ִאְתְקִריַאתַּמְלכות ׁשָ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמ, ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]103דף [ -י ּ

ּעֹול ִמְצֹות ִאיִהי ַוַדאי ַמָיא ְוַאְרָעא, ּ ְרָיין ִדׁשְ ל ּבִ ִריאו ּכָ ִגין ְדָבה ִאְתּבְ ּּבְ ּ ּ ּ בראשית (, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ

ְרָאם)ב ִהּבָ ַמִים ְוָהָאֶרץ ּבְ ּ ֵאֶלה תֹוְלדֹות ַהׁשָ ה. ּ ָרָאם' ּבְ ת ְויֹום טֹוב. ּבְ ּבָ יָנה ְדִאיהו ַּנְחַת, ְוַכד ֵייֵתי ׁשַ ּת ּבִ ּ
ָמה ְיֵתיָרה', ַעל ה, ו''יד ַמִים ְנׁשָ ְּדִאיִהי ַמְלכות ׁשָ ּ ָחרות ַעל ַהלוחֹות)שמות לב(ְּוִאיהו , ּ יִציַאת . ּּ ָּאֹנִכי ּבִ

ַרָתא, ִּמְצַרִים ת ַגְדָפָהא ַעל ּבְ ּוְפִריׁשַ ּ ְרָיין ִדיָלה, ּ ְּוַעל ַמׁשִ ּ ְרָיין ְדָסָמֵאְּוִאְתַמר. ְוִאית לֹון ַנְייָחא, ּ ַמׁשִ ּ ּבְ ל ''ּ
ם ְיָי)דברים כח(, ְוָנָחׁש י ׁשֵ ל ַעֵמי ָהָאֶרץ ּכִ ּ ְוָראו ּכָ ִָנְקָרא ָעֶליך ְוָיְראו ִמֶמך' ּ ָּ ת, ּ ּבָ , ּאֹות ְתִפִלין ְואֹות ׁשַ

ִקיִלין, ְּואֹות ְדיֹוִמין ָטִבין ְלהו ׁשְ ִרית ּכֻ ְּואֹות ּבְ ּ.  

ַד ְּוִאית אֹות ְדׁשַ יה, ן ֶעֶבד''ּהו ְמַטְטרֹוְּדִאי, י''ּ ְּוַכָמה ַעָבִדין ַתְלָיין ִמּנֵ ּ ִּדְמָמָנא ַעל ִאֵלין ְדַעְבִדין , ּ ּּ
ל ְפָרס ִּפּקוֵדי ַעל ְמָנת ְלַקּבֵ ְרָיין ִדיֵליה ְמָמָנן ָעַלְייהו''ְמַטְטרֹו. ּּ ּן וַמׁשִ ּ ּ ִגיַנְייהו ִאְתַמר. ּּ ּּבְ  ְלַמַען )שמות כג(, ּ

ָָינוַח ׁשֹוְרך ַוֲח ָמֹוֶרך ְוַעְבְדך ַוֲאָמְתךּ ָ ל ְפָרס. ָ לֹא ַעל ְמָנת ְלַקּבֵ ֲּאָבל ִאיּנון ְדַעְבִדין ִפקוִדין ׁשֶ ּּ ּ ּ ִּאיּנון , ּ
א וַמְטרֹוִניָתא נֹוי ְדַמְלּכָ ּּבְ א. ּ ְתִרין ְוָתִגין ַעל ֵריׁשָ יֹוִמין ְדחֹול, ְּוִאיּנון ּכִ ְּדַעָבִדין ּבְ ּוְבִגיַנְייהו ִאְתַמר . ּ ּ ּ

ָתָגא ֲחָלףּוְדִא ַתַמׁש ּבְ ּׁשְ ְייהו יוַמת, ּ ֵרב ְלַגּבַ ְּוַהָזר ַהּקָ ּ י ַעָבִדין. ּ תֹות ִאְתְקִריאו ְלַגּבֵ ּבָ ְּדׁשַ ּּ.  

ּוְבִגין ָדא ֲעָבִדים, ּ ָבִנים ִאם ּכַ ָבִנים. ִאם ּכְ הֹון , ִאם ּכְ ְּדִאְתַמר ּבְ ִנים ַאֶתם ַלְיָי)דברים יד(ּ . ֱאֹלֵהיֶכם' ּ ּבָ
ֲעָבִד ָאר אוִמין)ויקרא כה(, יםִאם ּכַ ָרֵאל ֲעָבִדים ְוָלא ׁשְ י ִלי ְבֵני ִיׂשְ ַּאָבל ִאיּנון ַחָייַבָיא ְדָלא . ּ ּכִ ּ

אֹוַרְייָתא וִמְצֹות ַתְדִלין ּבְ ִּמׁשְ ּּ ְּוֵלית ָעַלְייהו עֹול תֹוָרה ְועֹול ְתִפִלין, ּ ּ ָאר ִפקוִדין, ּ ּוׁשְ ִּאיּנון ֲעָבִדין , ּּ
ְּלאוִמין ְדָעְלָמא הו, ּ ִדין ּבְ ַתֲעּבְ ּוִמׁשְ גֹון . ּּ ִמְצָרִים)דברים ו(ּכְ ּ ֲעָבִדים ָהִיינו ְלַפְרֹעה ּבְ ּ.  

תֹות ְוָיִמים טֹוִבים ּבָ הו ַויֹוִציֵאנו ְיָי, ְוִאי ַנְטֵרי ׁשַ ִּאְתַמר ּבְ ּּ הו. ֱּאֹלֵהינו' ּ ְּוִיְתַקָיים ּבְ  ְלַמַען )שמות כג(, ּ
ָָינוַח ׁשֹוְרך ַוֲחמֹוֶרך ָ תֹוָרה וְבִמְצֹותֲחמ, ּ ֹּור ּבַ ן ֲאָמְתך וְבֶהְמֶתך, ּ ֵפׁש ּבֶ ְָוִיּנָ ָּ ֵהָמה ִאְקֵרי, ּ . ַעם ָהָאֶרץ ּבְ

תֹוָרה ּוְלָבַתר ְדִייעול ַגְרֵמיה ְתחֹות ָאָדם ּבַ ּ ּּ ּ ּ יה , ּ ִּיְתַקָיים ּבֵ יַע ְיָי)תהלים לו(ּ ּ ָאָדם וְבֵהָמה תֹוׁשִ ִּאם הוא . 'ּ
ּסוס ְדָרִכיב ָעֵליה ּּכַ ּ ָמאֵריה, ְּוָסִביל ֵליה, ּ ָמאֵריהּ   .ְּוָלא ְמָבֵעט ּבְ

ּוַמאי ְסִבילו ְדַעם ָהָאֶרץ ְלַתְלִמיד ָחָכם ּ ּ ִגין. ּ ת ָצִריך ִאיהו, ּבְ ּבָ יֹום ׁשַ ְּדַתְלִמיד ָחָכם ּכְ ְ ּ ְּדֵלית ֵליה , ּּ ּ
ִּמִדיֵליה ָממֹוֵניה, ּ ְּוִאי ַעם ָהָאֶרץ ָסִביל ֵליה ּבְ יה, ּ א ֵליהְּוִאְתְנִהיג ּבֵ ְמׁשָ פום ְרעוֵתיה ְלׁשַ ּ ּכְ ּ ּ ּוְלִאְתָנֲהָגא , ּּ

פום ְרעוֵתיה ִפּקוִדין ּכְ ּּבְ ּ ּ יַע ְיָי, ּ יה ָאָדם וְבֵהָמה תֹוׁשִ ִּיְתַקֵיים ּבֵ ּ ּ יַע ֵליה ִמׁשֹוד וְגֵזָלה. 'ּ ּיֹוׁשִ יַע ֵליה , ּּ ּיֹוׁשִ
ִּמַמְלַאך ַהָמְות ִליט ָעֵליה, ְּ ְּדָלא ׁשַ ָחט ֵל, ּּ ין ָפגום ִדיֵליהְוִיׁשְ ַסּכִ ּיה ּבְ ּ ּ ין ָפגום. ּּ ַסּכִ ִחיט ּבְ ְּוָכל ַמאן ְדׁשָ ּּ ,

ִליכון אֹותֹו, ְּנֵבָלה ִאיהו ֶלב ַתׁשְ יה ַלּכֶ ְּדִאְתַמר ּבֵ ּ ּּ ְּדִאיהו ָסָמֵא, ּ   .ל''ּ

ָתא ת ַמְלּכְ ּבָ ת, ְּוֶנֶפׁש ְדַתְלִמיד ָחָכם ִאְתְקִריַאת ׁשַ ּבָ ַמת ַחִייםְוֹעֶנ. ֶּנֶפׁש ְיֵתיָרה ְדׁשַ ּג ִדיֵליה ִנׁשְ ּ ְּורוַח , ּ
ְכִלי ָמה ְיֵתיָרה. ׂשִ א, ּרוַח ְיֵתיָרה, ְּוִאיּנון ְנׁשָ ָמה ְורוָחא ְוַנְפׁשָ ְּדִאיּנון ַעָבִדין, ַּעל ְנׁשָ גוָפא, ּ ְלִטין ּבְ ְּדׁשַ ּ ,

ְּדיֹוִמין ְדחֹול ָמה ְיֵתיָרה. ּ ל ַחי, ְנׁשָ ַמת ּכָ ֶתר ּבְ)ב''ב ע''רמ(, ִנׁשְ ת, ֹּראׁש ַצִדיק ּכֶ ּבָ ְּדִאיהו יֹום ׁשַ ּוְבַהאי . ּ
ָמה ְיֵתיָרה ְתַהֵלל ָיה ְּנׁשָ ּ א ְוִאיָמא, ּ ְּדִאיּנון ַאּבָ ּ ְּדָעָלה ִאְתַמר, ּ ּ  ַעִין ֹלא ָרָאָתה ֱאֹלִהים )ישעיה סד(, ּ

ָזוָלְתך ָבה ְלִעַלת ָהִעלֹות, ּ ִגין ְדִאיהו ֶמְרּכָ ּּבְ ּ ּ ה ְוָלא , ּ ְּדִאיהו ְמכוּסֶ ּ ִליט ָעֵליה ֵעיָנאּ ּׁשַ ּוְבִגין ָדא ַעִין ֹלא , ּ ּ
  .ָרָאָתה

א ְוִאיָמא, ָּנָהר ְדָנִפיק ְמֵעֶדן, ּרוָחא ְיֵתיָרה ִנין. ִּמֵבין ַאּבָ ִתיָתָאה , ּוַמֲהָלכֹו ֲחֵמׁש ְמָאה ׁשְ ּוָמֵטי ִלׁשְ
ְּדִאיהו ַצִדיק ּ קֹות ֶאת ַהָגן. ּ   .ּותַמְלכ, ְּדִאיִהי ֶנֶפׁש ְיֵתיָרה, ְּלַהׁשְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]104דף [ -ּ

  ב''ט ע'' כדף
יֹוִמין ְדחֹוָלא ְלָטא ּבְ ָמה ְדׁשַ ְּנׁשָ בֹוד', ַעל ֶעֶבד ְיָי, ּ ֵסא ַהּכָ ָמה ְדאוְקמוָה . ִאיִהי ִמּכִ ּּכְ ּ ) ב''ט ע''דף כ(ּ

א ַהָכבֹוד, ָמאֵרי ַמְתִניִתין ּסֵ מֹות ְגזורֹות ִמַתַחת ּכִ ׁשָ ל ַהּנְ ּּכָ יֹוֵמי ְדחֹול. ּּ ְלָטא ּבְ ְּורוַח ְדׁשַ ּ ', ַעל ֶעֶבד ְיָי, ּ
א ְמַטְטרֹו ָנה, ן''ִּאיִהי ֵמַעְבָדא ְדַמְלּכָ ית ִסְדֵרי ִמׁשְ ִליל ׁשִ א, ּכָ ּסֵ ׁש ַמֲעלֹות ַלּכִ ִליט . ְוִאיִהי ׁשֵ ְּוֶנֶפׁש ְדׁשַ ּ

חֹול ֵסא ִדין, ּבְ ִציִצית, ן''ַסְנַדְלפֹו, ִּאיִהי ִמּכִ ּבַ ְּתֵכֶלת ׁשֶ ּ ִפיר, ּ ה ִלְבַנת ַהּסַ ַמֲעׂשֵ אֲאָב. ּכְ ַרָתא ְדַמְלּכָ ּל ּבְ ּ .
ֶפַסח ְכִלית, ּבַ מוִרים, ִּאיִהי ֶנֶפׁש ַהׂשִ ֵּליל ׁשִ מוָרה, ּ ַּמָצה ׁשְ מור ָלֳקְבֵליה ִאיִהי יֹום טֹוב, ּ ְּורוַח ׁשִ ּ ְוִאיִהי , ּּ

ת ּבָ מֹור, יֹום ׁשַ ִגין ְדִאיִהי ֲאִצילות ִמַמְלכות. ָזכֹור ְוׁשָ ּּבְ ּ ּּ ּ.  

א וַמְטרֹוִניָתא, יםְּוָהִכי ַתְלִמיֵדי ֲחָכִמ נֹוי ְדַמְלּכָ ּּבְ תֹות ְוָיִמים טֹוִבים, ּ ּבָ ְוֵלית לֹון , ִּאְתְקִריאו ׁשַ
ֲעֵלי ְמָלאָכה, ִּמִדְלהֹון ְּדָלאו ִאיּנון ּבַ נֹוי ְדחוִלין, ּ ָאר ֲעָבִדין ּבְ ׁשְ ּּכִ ָעְלָמא ֵדין. ּ ַּאְגָרא ִדְלהֹון ּבְ ּוְבָעְלָמא , ּ
ָגא לֹון, ְּדָאֵתי ֶתהְלַעּנְ ָכל ִמיֵני ַמֲאָכל וִמׁשְ ּ ּבְ ִפיִרין, ּ ין ׁשַ ְלבוׁשִ ּוְלאֹוְקָרא לֹון ּבִ ּ ת, ּ ּבָ ַגְווָנא ְדׁשַ , ּּכְ

יה ְּדִאְתַמר ּבֵ ְכסות ְנִקָיה, ּּ ֵדהו ּבִ ּבְ ּּכַ ּ תֹות ְוָיִמים טֹוִבים. ּ ּבָ ר ָנׁש ְלׁשַ ל ַמה ְדָעַבד ּבַ ד לֹון, ּּכָ   .ִאית ְלֶמְעּבַ

ּוַמאן ִדְמַחֵלל ּ ָבת ַחָייב ְסִקיָלהּ ָתָגא. ּ ׁשַ ַתַמׁש ּבְ ְּוָהִכי ַמאן ְדִאׁשְ ּ ִמי . ֲחָלף, ּ ַתֵמׁש ּבְ ְּוָהִכי הוא ַהִמׁשְ ּ ּ ּ
ׁשֹוֶנה ֲהָלכֹות ִּדְמַחֵלל תֹוָרֵתיה, ּׁשֶ ּּ ן ַהְמַבֶזה ֵליה. ּ ּכֵ ל ׁשֶ ְּוּכָ תֹות ומֹוֲעדֹות, ּ ּבָ ִאילו ְמַבֶזה ׁשַ ּּכְ ּּ ְּואוְקמוָה . ּ ּ

ל ַהְמַבֶזה ֶאת ַהמֹוֲעדֹות, ְתִניִתיןָמאֵרי ַמ ּּכָ ִעיָקר, ּ ִאלו ּכֹוֵפר ּבָ ּּכְ ּ.  

ית ַהִמְקָדׁש ְוִאְתְקִריאו ֹקֶדׁש ּוְכַגְווָנא ְדָכל ָמאֵני ּבֵ ּ ּ י ַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים, ּּ ְמׁשֵ ל ִאיּנון ִדְמׁשַ ָּהִכי ּכָ ּ ּ ,
ְּוַתְלִמיֵדי ְדַרב ְדִאיּנון ָלֳק. ִּאְתְקִריאו ֹקֶדׁש ּ ֵּבל ֵאָבִרים ְדגוָפאּ ים, ּ ְּוָרָזא ְדִמָלה . ִּאְתְקִריאו ֹקֶדׁש ֳקָדׁשִ ּ
הֹון ים)שמות כו(, ָקא ָרִמיז ּבְ ָדׁשִ ין ַהֹקֶדׁש וֵבין ֹקֶדׁש ַהּקֳ ּ ְוִהְבִדיָלה ַהָפֹרֶכת ָלֶכם ּבֵ ַאְת , ן''ּוְמַטְטרֹו. ּּ
ְרָיין ִדיָלך ְוַמׁשִ ּ ָכל ֵליְלָיא' ָנא ֳקָדם ְיָיְּצִריִכין ְלָקְרָבא לֹון ָקְרּבְ, ּּ   .ּבְ

ַמִים ל ָעֵליה עֹול ַמְלכות ׁשָ ָיה ְלַקּבֵ ֲּעׂשִ ּ ַלת ִיסוִרין ַדֲעִניות ְלַתְלִמיד ָחָכם ִאיהו ָמְות ְלגוָפא , ּ ָּדא ַקּבָ ּ ּ ּ ּ ּּ
ִּדְמזֹוָנא ְדאֹוַרְייָתא. ִּדְבִעיָרן ְכ, ּ א ׂשִ ְמָתא ְורוָחא ְוַנְפׁשָ ִּאיהו ְמזֹוָנא ְדִנׁשְ ּ ָרֵאל, ִּלִייםּ ְּדִאיּנון ּכֵֹהן ֵלִוי ְוִיׂשְ ּ .

יה י יה ה, ֵלִוי. ָחְכָמה ַוַדאי', ּּכֵֹהן ּבֵ ְּתבוָנה', ּּבֵ ָרֵאל. ּ יה ַדַעת, ִיׂשְ ּּבֵ ְתָרָאה' ה, ֶנֶפׁש ְיֵתיָרה. 'ְוָדא ו, ּ , ּבַ
ה ושס''רמ ה''ּח ִמְצַוות ְעׂשֵ ּ ֹזאת ַהתֹוָרה )במדבר יט(, ּא ִדְכִתיבֲּהָדא הו, ְּותֹוָרה ָדא ָאָדם. ּה ֹלא ַתֲעׂשֶ

ָמא ְמֹפָרׁש. ָאָדם ִליל ׁשְ ד, ַּהאי ִאיהו אֹוַרְייָתא ְמזֹוָנא ְלָאָדם. א''ו ֵה''א ָוא''ד ֵה''יֹו, ְוָדא ּכָ ַּאְנִפין ' ּבְ
ִּדיֵליה ָרא, ְּמזֹוָנא ִדְבִעיָרן. ּ ה )קהלת ז(, ְּוָכל ִמיֵני ֵפירֹות, ָּנֲהָמא ְוַחְמָרא וִבׂשְ ּ ֶזה ְלֻעַמת ֶזה ָעׂשָ

  .ָהֱאֹלִהים

ר ָנׁש ְְוָצִריך ּבַ ָכל ֵליְלָיא, ּ א ּבְ ְמָתא ִדְבִעיָרן, ְלָקְרּבָ א ְורוָחא ְוִנׁשְ ן ַנְפׁשָ ָּקְרּבָ ְּוִיְתַוֶדה . 'ֳקָדם ְיָי, ּ
ַכָמה ִמיֵני ִודוִיין ּּבְ ְבֵתיה, ּ ַמֲחׁשַ ָנא ֳקָדם ְיָי, ְּוִיְסַלק לֹון ּבְ ַמעְלַא. 'ָקְרּבְ ְקִריַאת ׁשְ  )בלב אחד(, ָּפָקא לֹון ּבְ

ִריך הוא א ּבְ ְּלָקֵמי קוְדׁשָ א, ְּ ַעְרִקין ְדִלּבָ ְּוַיִפיק רוֵחיה ְדָדִפיק ּבְ ּ ּ ּ ֵרָפָתה, ֶנֶפׁש. ּ ׂשְ ְּיַכִוון ּבִ ִחיָטָתה, ּ ּוִבׁשְ ּ ,
ֲהַנָייא, ּוִבְנִחיָרָתה ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב וָמַלק ֶא, ַּדֲהוֹו ְנִחיִרין ּכַ ּת ֹראׁשֹו ִממול ָעְרפֹו ְוֹלא ַיְבִדילּ ְּוַהְיינו . ּּ

ּוְתָלָתא ִמיתֹות ִאֵלין. ֶחֶנק ָמָרה סוָמָקא, ּ ְטחֹול. ּאוָכָמא, ְירֹוָקא, ֲּהוֹו ּכְ ָמָרה ּבַ ֵבד ּבַ ּכָ ְּדִאיּנון ּבַ ְּוִאיּנון , ּ
ְתַלת ְקִליִפין ֶדֱאגֹוָזא ּּכִ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמ, ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]105דף [ -י ּ

ח ֲאָב, ְּוקֹוֶדם ָדא ן ִמְזּבַ ָדה ְסִקיָלה, ִניםְיַתּקֵ ִּויַכִוין ְלֶמְעּבְ ִּמָמָרה ִחָווָרא, ּ ַכְנֵפי ֵריָאה, ּ ְלַטת ּבְ , ְּדׁשַ
ִעיָרן ְתפוִסין ַתָמן ִאיּנון ִסְרכֹות ְדִאֵלין ּבְ ּּבְ ּ ּּ ּ א ְתֵכָלא. ּּ ּוְנִחיַתת ֶאׁשָ ּ ֵצי לֹון, ּ ִּויהֹון ֵחיָוון וְבִעיָרן ְועֹוִפין , ִּויׁשֵ

ֵמיה ָעַלְייהו', א ַלְיָיְלָקְרָב, ַּדְכָיין ְרָייא ׁשְ ּוְלׁשַ ּ הו. ּ ַההוא ִזְמָנא ִיְתַקֵיים ּבְ ּּבְ ּ ְוַאֶתם ַהְדֵבִקים )דברים ד(, ּּ ּ
ְיָי סוְסָיא ְדָרִכיב ָמאֵריה ָעַלְייהו. ֱּאֹלֵהיֶכם ַחִיים' ּבַ ּויהֹון ּכְ ּ ּ י ִתְרַכב ַעל )חבקוק ג(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ  ּכִ

ָסוֶסיך ַמְר בֹוֶתיך ְיׁשוָעהּ ּּכְ ּוְבַההוא ִזְמָנא , ָ יַע ְיָי)תהלים לו(ּ ּ ָאָדם וְבֵהָמה תֹוׁשִ ּ'.  

  א''ע'  לדף
ִקיל ְלָכל ָמאֵרי תֹוָרה ְּוָתא ֲחֵזי ִאיהו ׁשָ ְטָרא ְדאֹוַרְייָתא, ּּ ִקיל ַגְרֵמיה ִמּסִ ְּוָהִכי ָצִריך ְלֶמֱהִוי ׁשָ ּ ּ ְּ ,

ְטָרא ְדֵאָבִרים ְדגוָפא ּוִמּסִ ּ ּ ַקל ַגְרֵמיה ְלָכל ַעֵמי ָהָאֶרץ,ּ ּ ָצִריך ְלִמׁשְ ּ ּּ ָמה ְדאוְקמוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין. ְ ּּכְ ּ ּ ,
לֹו ָתלוי ּבֹו, ְּלעֹוָלם ִיְרֶאה ָאָדם ַעְצמֹו ל ָהעֹוָלם ּכֻ ִאלו ּכָ ּּכְ ּּ ּ ָמֵתיה. ּ יה וְברוֵחיה וְבִנׁשְ ַנְפׁשֵ ִּויַכִוין ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ,

ִני ד לֹון ָקְרּבְ ֵני ָעְלָמא, ןְלֶמְעּבַ ל ּבְ ה. ִעם ּכָ ָבה טֹוָבה ְלַמֲעׂשֶ ִריך הוא ְמָצֵרף ַמֲחׁשָ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּוְבָדא . ְּ
יַע ְיָי ָּאָדם וְבֵהָמה תֹוׁשִ יה. 'ּ ְלהו ָתָנִאין ְוָאמֹוָרִאין ְלַגּבֵ ָּקמו ּכֻ ּ ּּ ָקָלא ֲחָדא, ּ ְלהו ּבְ ְּוָאְמרו ּכֻ ַּאְנְת הוא , ּּ ּ

ל ָדא, ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא ד ּכָ ְּדִאית ָלך ְרׁשו ְלֶמְעּבַ ּ ָרֵאל, ְּ ִקיל ְלָכל ִיׂשְ ְּדַאְנְת ׁשָ ַלח ָלך , ּ ְוְבִגין ָדא ׁשָ ּ ּ ּ
יַנְייהו ִריך הוא ּבֵ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ   )כ רעיא מהימנא''ע(. ְּ

י ִחָייא. ּ ֹזאת תֹוַרת ָהעֹוָלה)ויקרא ו(תוספתא  , ַּהאי ַגְווָנאַּהאי ְקָרא אֹוִקיְמָנא ֵליה ּבְ, ָּאַמר ִרּבִ

ָרֵאל: ֹּזאת תֹוַרת ֶנֶסת ִיׂשְ ָבה ָרָעה. ָּדא ּכְ ר ָנׁש, ָּהעֹוָלה ָדא ַמֲחׁשָ ְּדִאיִהי ַסְלָקא ַעל ְרעוָתא ְדּבַ ּ ּּ ,
ְּלַאְסָטָאה ֵליה ֵמָאְרָחא ִדְקׁשֹוט ר ָנׁש: ִהיא ָהעֹוָלה. ּ ִּהיא ִהיא ְדַסְלָקא ְוַאְסְטָייה ֵליה ְלּבַ ֵעי ְלאֹו, ּּ ְקָדא ּבָ

נוָרא) א''ע' דף ל(ֵּליה  ִגין ְדָלא ִיְתְייִהיב ֵליה דוְכָתא ְלַאְסָטָאה. ּּבְ ּּבְ ּ ּ ל ַהַלְיָלה, ּ ַח ּכָ ך ַעל ַהִמְזּבֵ ּוְבִגין ּכָ ּ ְ ּ .
ָרֵאל. ַמאן ַלְיָלה ֶנֶסת ִיׂשְ ר ָנׁש ֵמַההוא ְרעוָתא, ָּדא ּכְ ָאה ּבַ ְּדִאיִהי ֹזאת ְלִאְתַדּכְ ּ ּ.  

ִּגין ְדָנַהר ִדי נור ִאיהו ֲאַתר ְלאֹוְקָדאּבְ, ַעל מֹוְקָדה ּ ּ ִקיוַמְייהו, ּ ְּלָכל ִאיּנון ְדָלא ַקְייֵמי ּבְ ּ ּ ְּדָהא , ּּ
ֵרי ׁשוְלָטֵניהֹון ֵמָעְלָמא ַההוא נוָרא ְדָדִליק וְמַעּבְ ָּעאִלין לֹון ּבְ ּ ּ ּ לֹוט . ּ ּוְבִגין ְדָלא ִתׁשְ ּ  ַעל )א אצטריך''ס(ּ

ל ַהַלְיָלה ְלָטא, ּמֹוְקָדה ּכָ ְפָייא ְוָלא ׁשַ   )כ תוספתא''ע(. ְוִאְתּכַ

ִתיב  ה ְיָי)מלכים א יט(ּכְ דֹוָלה ְוָחָזק ְוגֹו' ֹעֵבר ְוגו'  ְוִהּנֵ דֹוָלה ְדַאָמָרן. 'ְּורוַח ּגְ ּרוַח ּגְ ּ ,
ּוְכִתיב ֹלא ָברוַח ְיָי יב. 'ּ ְּוַאַחר ָהרוַח ַרַעׁש ִדְכּתִ ֵאִני רוַח ָוֶא)יחזקאל ג(, ּ ּשָׂ ַמע ַאֲחַרי ּ ַוּתִ ׁשְ

דֹול ֲּהֵרי ַרַעׁש ֲאַבְתֵריה ְדרוַח. קֹול ַרַעׁש ּגָ ּ ָּדא הוא ִדְכִתיב , ְוַאַחר ָהַרַעׁש ֵאׁש. ּ ּ דניאל (ּ

ּ ְנַהר ִדי נור ָנִגיד ְוָנֵפק ִמן ֳקָדמֹוִהי ְוגֹו)ז ּ'.  
יב י ִיְצָחק ָאַמר ַהְיינו ִדְכּתִ ִּרּבִ ּ וְדמות ַהַחיֹות ַמְרֵא)יחזקאל א(, ּ ּ ַגֲחֵלי ֵאׁש ּ יֶהן ּכְ

ין ַהַחיֹות ְוֹנַגה ָלֵאׁש וִמן ָהֵאׁש יֹוֵצא ָבָרק  ַמְרֵאה ַהַלִפיִדים ִהיא ִמְתַהֶלֶכת ּבֵ ּּבֹוֲערֹות ּכְ ּ ּ ּ ּּ
ה ְּוַאַחר ָהֵאׁש קֹול ְדָמָמה ַדּקָ ְתָרָאה, ּקֹול ָדא. ּ ְּדִהיא ְדָמָמה, קֹול ּבַ ְּדֵלית ָלה ִמָלה , ּ ּ ּ

ְרָמהֶּאָלא ִה, ְּפָרָטא ּיא ְדָמָמה ִמּגַ י ָעָלה. ּ ׁשֵ ּנְ ֻכְלהו ָעְלִמין, ְּוַכד ִמְתּכַ ַמע ּבְ ּתְ ִּהיא ִאׁשְ ּ ,
ה ְּוֻכְלהו ִמְזַדֲעְזֵעי ִמּנָ ּ ּ ה. ּ ְּדָמָמה ַדּקָ ה, ּ ִגין . ֲּאַמאי ִהיא ַדּקָ  ְזֵעיָרא )דאתיא( )א דאיהי''ס(ּבְ

  .ִּמּכָֹלא
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]106דף [ -ּ

י ִחָייא ָאַמר ִמיד ּתו, ִּרּבִ הֵּאׁש ּתָ ַח ֹלא ִתְכּבֶ ְזּבֵ ֹו ְדִיְצָחק, ַקד ַעל ַהּמִ ָּדא ֶאּשׁ ּ .
יב ה ָהֵאׁש ְוָהֵעִצים)בראשית כב(, ִּדְכּתִ ִמיד,  ִהּנֵ ִדיר, ְּוַהְיינו ֵאׁש ּתָ ְּדַקְייָמא ּתָ , ְוָהֵעִצים. ּ

ִּאֵלין ֵעִצים ְדַאְבָרָהם ּבֹ, ּ ּבֶֹקר ּבַ יב וִבֵער ָעֶליָה ַהּכֵֹהן ֵעִצים ּבַ ִּדְכּתִ   .ֶקרּ
ָנן ַח, ּתְ א ְדִיְצָחק ָנִגיד וָמֵטי ְלַהאי ִמְזּבֵ ֵּמֶאּשָׁ , ְּוָנִפיק ּגוְמָרא ַחד ִלְסַטר ִמְזָרח, ּ

ְּוגוְמָרא ַחד ִלְסַטר ָדרֹום, ְּוגוְמָרא ַחד ִלְסַטר ָצפֹון, ְּוגוְמָרא ַחד ִלְסַטר ַמֲעָרב ' ְלד, ּ
ָחא ָּזְווָיין ְדַמְדּבְ   .ָּזְווָיין'  ְלדְּוַכֲהָנא ַאְסַחר ָלה, ּ
ָחא  ַמְדּבְ ֶבׂש ַחד)א במזרח''ס(ּבְ ין ְיִדיָען,  ִאית ּכֶ ַדְרּגִ ָאה. ּבְ ּתָ א ּתַ ָמֵטי ְוָנִחית , ְוַדְרּגָ

ית ַחד, ִּלְתהֹוָמא ִעָלָאה ֲעָתא ְדִאיּנון ּגוְמִרין ָמטו ְלד. ִמּגֹו ׁשִ ּוְבׁשַ ּ ּ ּ ַחד ִזיָקא , ָּזְווָיין' ּ
ַער ְוָנִחית ְלַההו הֹוָמא ִעָלָאהִּאּתְ   .ּא ּתְ

ּוְבַההוא ֲאַתר ִּאית ַחָייִלין ַחָייִלין ְדָאְמֵרי ָקדֹוׁש, ּ ּ ָקל ַרב ִעָלָאה, ּ ְטָרא ָאֳחָרא . ּּבְ ּוִמּסִ
ָקל ְנִעימוָתא ִעָלָאה, ַאְמֵרי ָקדֹוׁש ּּבְ ְטָרא ָאֳחָרא. ּ ַּחָייִלין ָאֳחָרִנין ְדָאְמֵרי ָקדֹוׁש, ּוִמּסִ ּ .

ַכח. ָייןַזְוו' ְוֵכן ְלד ּתְ ָכל ָזְווָייא ִאׁשְ ָוון ַחָייִלין ּבְ ית ְמָאה ֶאֶלף ִרּבְ ּׁשִ ְּוָעַלְייהו ַחד , ּ
י ֵאפֹוָדא, ְמָמָנא ׁשֵ ְּוֻכְלהו ִמְתַלּבְ ֵאי, ּ ּתָ ָחא ָלֳקֵבל ּתַ ְּוַקְייֵמי ְלַסְדָרא פוְלָחָנא ְדַמְדּבְ ּ ּּ.  

א  ֵלי ַיּמָ ְלּגַ ֵחי ּגַ ּכְ ּתַ ֲאַתר ָאֳחָרא ִמׁשְ ין ְיִדיָען, ְּדַנֲהִמיןּּבַ ַדְרּגִ ין ּבְ ן ַחָייִלין , ְוַנְחּתִ ְּוַתּמָ
ָקל ְנִעימוָתא בֹוד ְיָי)יחזקאל ג(, ַּאְמִרין ּבְ רוך ּכְ ְ ּבָ קֹומֹו' ּ יָרָתא. ִמּמְ ׁשִ ֵחי ּבְ ּבְ ְּוֻכְלהו ְמׁשַ ּ ,

יָמָמא וְבֵליְלָיא ְכֵכי ּבִ ּתַ ָבָחא , ְּוָלא ִמׁשְ ְּוֻכְלהו ְמַסְדֵרי ׁשְ ּ ָקל ְנִעימוָתאּ   .ּּבְ
ֲאַתר ָאֳחָרא ֵחי ַחָייִלין ַחָייִלין, ּבַ ּכְ ּתַ ִּמׁשְ ֶרֶתת, ּ ִזיַע ּבְ ְדִחילו ּבְ ָמה ְדַאּתְ , ַּקְייִמין ּבִ ּכְ

י ַההוא . )וגבה להם ויראה להם(. ּ ְוֹנַגה ָלֶהם ְוִיְרָאה ָלֶהם)יחזקאל א(ָאֵמר  ֵלי ְלַגּבֵ ּכְ ְּוֻכְלהו ִמְסּתַ ּ ּ
ָחא ִד   .ְּלֵעיָלאַּמְדּבְ

ָחא י ַמְדּבְ ּבֵ א ְדִיְצָחק ַעל ּגַ ֲעָתא ְדָמֵטי ֶאּשָׁ ּוְבׁשַ ּ ין ְלָכל , ּ ָמה ִזיִקין ַסְלִקין ְוַנְחּתִ ּּכַ
ְייהו, ִעיָבר ּוִמְתַלֲהִטין ִמּנַ יִפין ָמאֵרי ְדֵחיָלא, ּ ּקִ ָמה ּתַ ִרין ְדָעְלָמא, ּּכַ יּבָ ְוִאְלָמֵלא . ּּגִ

ָחאְּדַכֲהָנא ָקִאים ַעל ַמְד ּוְמַסֵדר ָאִעין, ּבְ ֵּמִאֵלין . ָּלא ָיִכיל ָעְלָמא ְלֵמיָקם ָקַמְייהו, ּ
ּּגוְמִרין ְוִזיִקין ְדָנְפִקין יהֹון ְדִאיּנון ֵחיָוון, ּ ּבֵ ִּמְתַלֲהָטן ּגַ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר וְדמות ַהַחיֹות , ּ ּּכְ ּ ּ

ַמְרֵאה ַהַלִפיִד ַגֲחֵלי ֵאׁש ּבֹוֲערֹות ּכְ ַּמְרֵאיֶהם ּכְ   .יםּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמ, ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]107דף [ -י ּ

 ] בשנה223יום [סדר הלימוד ליום טז אייר 
ְטָרא ִדיִמיָנא ְדִאיּנון ֵחיָוון ִּמּסִ ּ ַער רוָחא ֲחָדא ִמְלֵעיָלא, ּ ִּאּתְ ּ ַההוא , ּ יב ְוָיִתיב ּבְ ָּנׁשִ

א ָמא, ֶאּשָׁ ּסְ ּוִמְתַלֲהָטא וִמְתּבַ יָרא, ְוָלִהיט, ּ ִזיָווא ַיּקִ ִכיך ּבְ ה ַח, ְְוׁשָ ָּייִלין ְוָנִהיר ְלַכּמָ
ִסְטָרא ִדיִמיָנא ְּדַקְייִמין ּבְ ָמאָלא. ּ ְטָרא ִדׂשְ יָפא, ִּמּסִ ּקִ ַער רוָחא ָאֳחָרא ּתַ ר , ִּאּתְ ַמְתּבָ

יב , ִטָנִרין א)א ויתיב''ס(ְוָנׁשִ ַההוא ֶאּשָׁ ר, ּ ּבְ ּבָ ַקף ְוִאְתּגַ יה ַההוא . ְוִאְתּתְ ׁש ִמּנֵ ֵדין ִאְתְלּבַ ּּכְ ּ
ְטָרא ִדׂשְ ּרוָחא ְדִמּסִ ּ ה ַחָייִלין ְדַקְייִמין ְלַההוא ְסַטר)א ולהיט''ס(ְוָנִהיר , ָמאָלאּ ּ ְלַכּמָ ּ ְוֵכן . ּ

ע ִסְטִרין ְרָיין' ְלד, ְלַאְרּבַ ָחא. ַמׁשִ ֲעָתא ְדַכֲהָנא ָסִליק ַעל ַמְדּבְ ׁשַ ָמן ּבְ ּסְ ְּוֻכְלהו ִמְתּבַ ּ ּ.  

  ב''ע'  לדף
ָחאן ִאיּנון ֵרין ַמְדּבְ א ּתְ י ַאּבָ אָּאַמר ִרּבִ ּוְתֵרין ְלֵעיָלא,  ְלַתּתָ ַּחד ְפִניָמָאה ְדֹכָלא. ּ ּ ּ ,

יה ְקֹטֶרת ְפִניָמָאה) ב''ע' דף ל( ְּדִמְתָקֵרב ּבֵ ּ ה, ּ וָרא ִדְמֵהיְמנוָתא. ְוַדּקָ ִּקּשׁ ּ ְּוַכֲהָנא ִעָלָאה , ּ
ר , ִּמּכָֹלא א ָדא)א אקטר''נ(ִאְתְקׁשַ וָרא ִדְמֵהיְמנוָתא, ּ ְקטֹוְרּתָ ִקּשׁ ּּבְ ּ ח ְו, ּ ָדא ִאְתְקֵרי ִמְזּבַ
ָרא ִדְמֵהיְמנוָתא, ַּהָזָהב ר ִקׁשְ ּוֵמָהָכא ִאְתְקַטר ְוִאְתְקׁשַ ּ ָרא, ּ ַחד ִקׁשְ ָחא . ּבְ ְוַחד ַמְדּבְ
ת, ָאֳחָרא ֹחׁשֶ ח ַהּנְ דֹול)רברבא עלאה(, ְּוָדא הוא ְלַבר, ְוִאְקֵרי ִמְזּבַ ר ַהּגָ , ּ וִמיָכֵאל ַהּשַׂ

ָנא ִריך הואַּמְקִריב ָעֵליה ָקְרּבְ א ּבְ ּ ַנְייָחא ְדקוְדׁשָ ּ א. ְּ ח ַהָזָהב, ּוְלַתּתָ ח , ִּמְזּבַ ּוִמְזּבַ
ת ֹחׁשֶ ָדא ְקֹטֶרת, ַהּנְ ּוְבָדא ֲחָלִבין ְוֵאמוִרין. ּבְ ּ.  

ִתיב ח ֵלב)משלי כז(, ְּוַעל ָדא ּכְ ּמַ ֶמן וְקֹטֶרת ְיׂשַ ֶמן ַוֲחָלִבין ְוֵאמוִרין . ּ ׁשֶ ִתיב ׁשֶ ְּוָלא ּכְ
ח ּמַ ְסמוָתא ְדרוְגָזא ְוִדיָנא ִאיּנון, ְיׂשַ ב ְדִאְתּבַ ַּאף ַעל ּגַ ּ ּ ּ ֶמן וְקֹטֶרת. ּ ֶחְדָווָתא , ֲּאָבל ׁשֶ

ְּדֹכָלא ִאיהו ְטָרא ְדרוְגָזא ְוִדיָנא, ּּ ְּוָלא ִמּסִ ָחא ְדִאיהו ְפִניָמָאה ִדְקֹטֶרת . ּ ְּוָדא ַמְדּבְ ּ א ''ס(ּּ

ה)דאינון פנימאה דקטרת ַדּקוָתא ְד, ּ ַדּקָ ּּבְ וָרא ִדְמֵהיְמנוָתא, ֹּכָלאּ ִקּשׁ ּּבְ ּ ִּאְקֵרי קֹול ְדָמָמה , ּ
ה ָחא ְפִניָמָאה, ַּדּקָ ּוְבִגין ְדִאיהו ַמְדּבְ ּ ּ וָרא ִדְמֵהיְמנוָתא, ּ ִקּשׁ ר ּבְ ְּדִאְתְקׁשַ ּ ּ ּ.  

ָחא ָאֳחָרא ַח ַהִחצֹון, ַמְדּבְ ח ְיָי. ִאְקֵרי ִמְזּבֵ ְקֵרי ִא, ָאֳחָרא. 'ּוְפִניָמָאה ִאְקֵרי ִמְזּבַ
ת ֹחׁשֶ ח ַהּנְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ִמְזּבַ ר ִלְפֵני ְיָי)ח, מלכים א(ּכְ ת ֲאׁשֶ ֹחׁשֶ ח ַהּנְ ָקֹטן ֵמָהִכיל '  ִמְזּבַ

י יֹוֵסי ָאַמר ֵמָהָכא. 'ְוגֹו ֶחך)דברים לג(, ִרּבִ ֵרי, ָ ְוָכִליל ַעל ִמְזּבְ חֹוַתי . ּתְ ּוְכִתיב ַעל ִמְזּבְ
  .ְלָרצֹון

א  י ַאּבָ ִתיב ,  ָאַמר)אאח(ִרּבִ ַח ְוגֹו)שמות יז(ּכְ ה ִמְזּבֵ ָּלֳקֵבל ַההוא ְפִניָמָאה ',  ַוִיֶבן ֹמׁשֶ ּ
ָנה ַהאי י' ְּוַעל ָדא ִאְתְקֵרי ְיָי, ּּבָ י. ִנּסִ א. ַּמהו ִנּסִ יָמא ְדָאת ַקָייָמא ַקִדיׁשָ ים ְרׁשִ ְּדָרׁשִ ּ ּּ .

י ָרא ַהאי ְרׁשִ ֲעָתא ַדֲעָמֵלק ָאָתא ְלַאְעּבְ ִּדְבׁשַ ָרֵאלּ א ִמַנְייהו ְדִיׂשְ ָּמא ַקִדיׁשָ ּ ח , ּ ַהאי ִמְזּבַ
ַּקְייָמא ָלֳקְבֵליה ְלַנְקָמא ַההוא נוְקָמא ְדָאת ַקָייָמא ּּ ּ ּ  ֶחֶרב )ויקרא כו(ְּוַעל ָדא ִאְתְקֵרי , ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]108דף [ -ּ

ִרית א. נֹוֶקֶמת ְנַקם ּבְ יָמא ַקִדיׁשָ ָרֵאל ְרׁשִ ְּוָדא ַאְתְקַנת ְלהו ְלִיׂשְ ָנה . ּ ה ּבָ ָלֳקֵבל ּוֹמׁשֶ
ַח י' ְּוָקֵרי ֵליה ְיָי, ַהאי ִמְזּבֵ ַח ְפִניִמי. ִנּסִ ְּוָדא הוא ִמְזּבֵ ה)יט, מלכים א(, ּ ּ קֹול ְדָמָמה ַדּקָ ּ.  

ַח ְוגֹו ְזּבֵ ִמיד ּתוַקד ַעל ַהּמִ ְּוַעל ָדא ֵאׁש ּתָ ִדיָרא', ּ ַכח ּתְ ּתְ ּוַמאי ִאיהו. ֵּאׁש ְדִאׁשְ ּ .
א ְדִיְצָחק ֲהָנא ִאיּנון ָאִעין. י''ֲאֹדָנ, ָּמא ָדאׁשְ, ּוְכֵדין. ֶּאּשָׁ ְּוַכד ְיַסָדר ָעָלה ּכַ ּ ,

ָמא ׁשְ ְסָמא ּבִ ָמא ְדַרֲחֵמי, ִאְתּבַ ׁשְ ְּוָקֵריָנן ָלה ּבִ ָמא ָדא', ְיָי, ּ ׁשְ ְּוָקֵריָנן ָלה ּבִ ּוְלִזְמִנין . ּ
ַגְווָנא ָדא ַּקְייָמא ּכְ ַגְווָנא ָדא, ּ ּוְלִזְמִנין ַקְייָמא ּכְ ְמעֹון ָאַמרִרּבִ. ּּ ֵרי ֲהוֹו, י ׁשִ , ּתְ

ּוְפִניָמָאה ַקְייָמא ַעל ַההוא ִדְלַבר ּ ָזן, ּּ ּוִמָנה ִאּתְ ָדא, ּ ָרא ָדא ּבְ  ֶזה )ויקרא ו(. ְּוִאְתַקּשְׁ
ן ַאֲהֹרן י ִחְזִקָיה ָפַתח. ָקְרּבָ ִּרּבִ יו' ּ ַצִדיק ְיָי)תהלים קמה(, ּ ָכל ַמֲעׂשָ ָכל ְדָרָכיו ְוָחִסיד ּבְ . ּּבְ

ָכל ְדָרָכיו' ִּדיק ְיָיַצ ֵניָנן, ּּבְ יָקָרא , ָהא ּתָ ָלא ּבִ ּכְ א ְלִאְסּתַ ָמה ִאית לֹון ִלְבֵני ָנׁשָ ּכַ
ְּוָלא ִיְסטו ֵמָאְרַחְייהו ְלַבר, ְּדָמאֵריהֹון ָעְלָמא. ּ ֵלי ּבְ ָכל יֹוָמא ְויֹוָמא ִדיָנא ּתָ ְּדָהא ּבְ ּ ,

ֵרי ְוַק ִגין ְדָעְלָמא ַעל ִדיָנא ִאְתּבְ ּּבְ   .ְּייָמאּ
ָרא ֵמחֹובֹוי, ְּוַעל ָדא ּמְ ר ָנׁש ְלִאְסּתַ ֵעי ּבַ ְרָיא ֲעלֹוי, ּבָ ְּדָלא ָיַדע ִזְמָנא ְדִדיָנא ׁשַ ּ .

ֵביֵתיה ְרָיא ֲעלֹוי, ָּיִתיב ּבְ יֵתיה ְלַבר. ִּדיָנא ׁשַ ְרָיא ֲעלֹוי, ָּנַפק ִמּבֵ ְוָלא ָיַדע . ִּדיָנא ׁשַ
ִּאי ְיתוב ְלֵביֵתיה ִאי ָלאו ה, יק ְלָאְרָחאָנִפ. ּ ָמה ְוַכּמָ ֵדין ִדיָנא , ַעל ַאַחת ּכַ ְּדָהא ּכְ ּ

יה ְ ֶצֶדק ְלָפָניו ְיַהֵלך)תהלים פה(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ָּנְפָקא ַקּמֵ ך. ּ ִגין ּכָ ֵעי , ְּבְ ּבָ
א ֵעי ַרֲחֵמי ָקֵמי ַמְלּכָ ְּלַאְקְדָמא וְלִמּבָ ִזיב ִמן ִדיָנא, ּ ּתְ ִגין ְדִיׁשְ ּּבְ ׁשַ, ּ ְרָיא ּבְ ֲּעָתא ְדׁשַ

ָעְלָמא ָעְלָמא. ּבְ ְרָיא ִדיָנא ּבְ ל יֹוָמא ְויֹוָמא ׁשַ ְּדָהא ּכָ  ְוֵאל )תהלים ז(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ
ָכל יֹום   .זֹוֵעם ּבְ

א ִאית ְלֵמיַמר ּתָ ֵניָנן, ַהׁשְ ֲערו ַחְבַרָייא, ָהא ּתָ ְּוִאּתְ ָכל ֲאַתר ֶחֶסד הוא, ּ ָמה , ֵּאל ּבְ ּכְ
דֹול)דברים י(ֵמר ְדַאּתְ ָא ְּוָדא ְנִהירו ְדָחְכָמה ִעָלָאה,  ָהֵאל ַהּגָ ּ  ַאְמַרת )ב''ט ע''קי(ְוַאּתְ , ּ

ָכל יֹום ָמָהן, ְוֵאל זֹוֵעם ּבְ ל ִאֵלין ׁשְ ִביק ְקָרא ּכָ ַהאי, ּׁשָ ִאי ָהִכי ָלא ַקְייִמין , ְוָאִחיד ּבְ
יב, ְועֹוד. ִּמיֵלי ּבֹור)ישעיה ט(, ִּדְכּתִ ּ נֹוִקים ֵליה ִדיָנאאֹו,  ֵאל ּגִ   .ּאֹו נֹוִקים ֵליה ַרֲחֵמי, ּ

ַמְעָנא ַּחָייַבָיא ְמַהְפֵכי ַרֲחֵמי ְלִדיָנא, ֶּאָלא ָהִכי ׁשְ ּ ְתִרין . ּ ָכל ִאיּנון ּכִ ְּדֵלית ָלך ּבְ ְּ

א א ַקִדיׁשָ ִּעָלִאין ְדַמְלּכָ ּ ִדיָנא, ּ ִליָלן ַרֲחֵמי ּבְ ַרֲחֵמי, ְּדָלא ּכְ ְּמַהְפֵכי , ּיַבָיאְּוַחָי. ְוִדיָנא ּבְ
  .ַרֲחֵמי ְלִדיָנא

  א''א ע'' לדף
י ְיהוָדה ָּאַמר ֵליה ִרּבִ ּבֹור, ּ יב ֵאל ּגִ ַההוא ִדְכּתִ ִפיר ּבְ ּׁשַ ּ ָכל יֹום , ּ ֶּאָלא ֵאל זֹוֵעם ּבְ

ִדיָנא, ַּמהו ָכל יֹוָמא ְויֹוָמא ַקְייָמא ּבְ ְּדָהא ּבְ ִאין, ּ ין ִדְבֵני ָעְלָמא ַזּכָ ין ְדָל, ּּבֵ א ּּבֵ
ִאין יֵדיה. ַזּכָ ְמעֹון, ָּלא ֲהָוה ּבִ י ׁשִ ִאילו ֵליה ְלַרּבִ ָּאתו ׁשָ ּ ַּוַדאי ֵאל זֹוֵעם , ָאַמר לֹון. ּ

ָכל יֹום ְּוָהא אוְקמוָה ַחְבַרָייא, ּבְ ּ ְּלִזְמִנין הוא ִדיָנא, ּ . ַרֲחֵמי) א''א ע''דף ל(ְּלִזְמִנין הוא , ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמ, ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]109דף [ -י ּ

ֵני ָעְלָמא ִאין ּבְ אן. ְּוהוא ֶחֶסד, ְּייָמאָהא ֵאל ַק, ִאי ַזּכָ , ָּהא ֵאל ַקְייָמא, ְוִאי ָלא ַזּכָ
ּבֹור ָכל יֹוָמא, ְוִאְקֵרי ּגִ ְּוַעל ָדא ַקְייָמא ּבְ ּ.  

ִפיר הוא ֲּאָבל ִמָלה ׁשַ ּ ָכל ֲאַתר, ּ ּ ְדָחְכְמָתא ִעָלָאה הוא)רב(ְּנִהירו , ֵאל ּבְ ְּוַקְייָמא , ּּ
ָכל יֹוָמא ִקיוֵמיה ּבְ ּּבְ ּ י, ּ ל ַהיֹום)תהלים נב(, בִּדְכּתִ ַער . ּ ֶחֶסד ֵאל ּכָ ְּוִאְלָמֵלא ְדַהאי ֵאל ִאּתְ

ָעְלָמא ֲעָתא ֲחָדא, ּבְ ָּלא ָיִכיל ָעְלָמא ְלֵמיָקם ֲאִפילו ׁשַ יִפין ְדִמְתֲעִרין , ּ ּקִ י ִדיִנין ּתַ ּמֵ ִּמּקַ ּ
ָכל יֹוָמא ָעְלָמא ּבְ ַמִים ְוָהָאֶרץ ּ ֵאֶלה תֹוְלדֹות)בראשית ב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּבְ  ַהּשָׁ

ְרָאם ִהּבָ ְרָאם, ּבְ ִהּבָ ְקֵרי ּבְ ַאְבָרָהם, ַאל ּתִ ִאְתָערוָתא ְדַאְבָרָהם ַקְייֵמי, ֶּאָלא ּבְ ּּבְ ְוַכד , ּ
ָעְלָמא ַער ַאְבָרָהם ּבְ ָכל יֹוָמא ְויֹוָמא ָדֵחי ְלהו ְלַבר, ִאּתְ ֵחי ּבְ ּכְ ּתַ ל ִאיּנון ִדיִנין ְדִמׁשְ ּּכָ ּ ּ ּ ּ ,

יהְוָלא ַקְי   .ּיִמין ַקּמֵ
ָכל יֹום, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ָכל יֹום, ִנְזָעם, ְוֵאל זֹוֵעם ּבְ ִתיב, ּאֹו ְזעום ּבְ , ָלא ּכְ

ַכח. ֶּאָלא זֹוֵעם ּתְ ָכל יֹוָמא ְויֹוָמא ְדִדיָנא ִאׁשְ ם , ָּדֵחי לֹון ְלַבר, ּּבְ ְּוַקְייָמא הוא וְמָבּסֵ ּ ּ
ָלא ָיִכיל , ְוִאְלָמֵלא ַהאי. ַּחְסדֹו' ּ יֹוָמם ְיַצְוה ְיָי)בתהלים מ(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ָעְלָמא

ִגיֵניה ְדַאְבָרָהם. ָּעְלָמא ְלֵמיָקם ֲאִפילו ִרְגָעא ֲחָדא ְּוַעל ָדא ּכָֹלא ַקְיימו ּבְ ּ ּ ּּ.  
ּבֹור יב ֵאל ּגִ ּבֹור, ְּוַהאי ִדְכּתִ ָּלאו ְדִאיהו ּגִ ֶּאָלא ַהאי ְקָרא ֶרֶמז הוא ְדָקא ָרִמ, ּ ּ יז ּ

א, ַלֲאָבָהן ּוְרִמיָזא הוא ְדָקא ָרִמיז ִלְמֵהיְמנוָתא ִעָלָאה ַקִדיׁשָ ּ ּ ּ יב , ּּ ּ ֶפֶלא )ישעיה ט(ִּדְכּתִ
לֹום ר ׁשָ ּבֹור ֲאִבי ַעד ׂשַ ָּדא ָחְכְמָתא ִעָלָאה, ֶּפֶלא. יֹוֵעץ ֵאל ּגִ ְּדִהיא ְפִליָאה , ּ ּ

ְסָיא ִמּכָֹלא ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ְּוִאְתּכַ ך ָדָבר)ם יזדברי(ּכְ י ִיָפֵלא ִמּמְ ּ ּכִ ָ ָּדא הוא ָנָהר , יֹוֵעץ. ּ ּ
ִּעָלָאה ְדָנִגיד ְוָנִפיק ֵקי ְלֹכָלא, ְּוָדא יֹוֵעץ ְלֹכָלא, ְּוָלא ָפְסָקא, ּ   .ְּוַאׁשְ
דֹול, ֵּאל ָדא ַאְבָרָהם ָמה ְדאֹוִקיְמָנא ָהֵאל ַהּגָ ּבֹור. ּּכְ ּבֹור, ָּדא ִיְצָחק, ּגִ יב ַהּגִ . ִּדְכּתִ

ְּדָאִחיד ְלַהאי ִסְטָרא וְלַהאי ִסְטָרא, ָּדא ַיֲעֹקב, ִבי ַעדֲא ִלים, ּ ִקיוָמא ׁשְ ְּוַקְייָמא ּבְ ּ ר . ּ ׂשַ
לֹום ָּדא ַצִדיק, ׁשָ ָלָמא ְדָעְלָמא, ּ ְּדִאיהו ׁשְ ּ ָלָמא ְדֵביָתא, ּ ָלָמא ְדַמְטרֹוִניָתא, ּׁשְ   .ּׁשְ

י ְיהוָדה י ִחְזִקָיה ְוִרּבִ ָּאתו ִרּבִ כו. ּקו ְידֹויְוַנּשְׁ, ּּ ָאה חוָלָקָנא, ּּבָ ְּוָאְמרו ַזּכָ ִאיְלָנא , ּ ְּדׁשָ
ָאה הוא ָדָרא. ַהאי ַּזּכָ ַגַווְייהו, ּ אֵרי ּבְ ְּדַאּתְ ׁשָ ּ.  

ְמעֹון י ׁשִ ִתיב, ָאַמר ִרּבִ ר ַיְקִריבו ַלְיָי. ּכְ ן ַאֲהֹרן וָבָניו ֲאׁשֶ ֶּזה ָקְרּבַ א ֲחֵזי. 'ּ ַּחָייֵבי , ּתָ
ְרִמ, ָעְלָמא ִריך הואּגַ א ּבְ ּין ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ ְּ ָרֵאל, ּ ֶנֶסת ִיׂשְ ְלָקא ִמּכְ ֲּהָדא הוא . ְּלִאְסּתַ
ן ַמְפִריד ַאלוף)משלי טז(, ִדְכִתיב ַלח ָמדֹון ְוִנְרּגָ ְהפוכֹות ְיׁשַ ּ ִאיׁש ּתַ ּּ ּ ַּמאן הוא ַאלוף. ּ ּּ .

ִריך הוא  א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ ָמה ְדַא, )דאיהו אלופו של עולם(ְּ ּ ַאלוף ְנעוַרי )ירמיה ג(, ּתְ ָאֵמרּכְ ּ ּ
ה ין ְלֹזאת ִמֶזה)חייבי(ְּוִאיּנון . ָאּתָ ָלָמא ְדֵביָתא, ּ ַמְפִריׁשִ ְּדִאיהו ׁשְ ּ ְּוִאיּנון ִזווָגא ֲחָדא, ּ ּ ּ.  

א וְבנֹוי ָּאָתא ַאֲהֹרן ַקִדיׁשָ ְרַווְייהו, ּ ְּוַעל ְיַדְייהו ִמְתָקְרִבין ּתַ ֹזא, ּ . תְּוִאְזְדַווג ֶזה ּבְ
ֹזאת ָיֹבא ַאֲהֹרן ֶאל ַהּקֶֹדׁש)ויקרא טז(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ן ַאֲהֹרן וָבָניו.  ּבְ . ֶּזה ָקְרּבָ
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ַמְטרֹוִניָתא א ִעָלָאה ּבְ א ַקִדיׁשָ ְּוִאיּנון ְמַזְווֵגי ְלַמְלּכָ ּ ּ ְרָכאן ִעָלִאין , ּ ְּוַעל ְיַדְייהו ִמְתּבָ ּ
ִאין ְרָכאן , ְוַתּתָ ְכִחין ּבִ ּתַ ֻכְלהו ָעְלִמיןּוִמׁשְ ּּבְ ָלא ִפרוָדא, ּ ַכח ּכָֹלא ַחד ּבְ ּתְ ְּוִאׁשְ ּ ּ.  

יָמא ן, ְוִאי ּתֵ ִתיב ֹזאת ָקְרּבָ ְּדָהא , ָלאו ָהֵכי. ְּלָקְרָבא ֹזאת ְלַאְתֵריה, ֲאַמאי ָלא ּכְ
ָרֵאל ֵרי ְלַאְייָתָאה ִזווָגא ָלה ִלְכֶנֶסת ִיׂשְ ֲהָנא ֵמֵעיָלא ָקא ׁשָ ּּכַ ּ ּ , ַהאי ֶזהַּעד ְדָמֵטי ְל, ּ

ֲחָדא ֹזאת וְלָקְרָבא לֹון ּכַ ְּלִאְזַדְווָגא ּבְ ּ ָנא ְוָקִריב ִזווָגא. ּ ִלים ָקְרּבְ ֲהָנא ַאׁשְ ך ּכַ ּוְבִגין ּכָ ּ ְּ ,
ָעְלָמא ֵדין וְבָעְלָמא ְדָאֵתי ָאה חוָלֵקיהֹון ּבְ ַּזּכָ ּ ּ ּ.  

א ִלְטֶבְרָיה י יֹוֵסי ֲהוֹו ָאְזֵלי ֵמאוׁשָ י ִחָייא ְוִרּבִ ִּרּבִ י ִחָייא,ּ ִתיב , ּ ָאַמר ִרּבִ  )תהלים קלב(ּכְ
י ָבַחר ְיָי ִציֹון ְוגֹו' ּכִ ְלהו ְדכוָרא', ֹּזאת ְמנוָחִתי ְוגֹו. 'ּּבְ ְּלִזְמִנין ָקָראן ְלַהאי ַחְבַרָייא ּכֻ ּ ּ ּ ּ ,

ִגין ְדִאיהו  ּּבְ א ָקָרא ֵליה.  ַרֲחֵמי)א דציון איהו''ס(ּ ְּוָהָכא ְקָרא נוְקּבָ ּ.  
י  א, יֹוֵסיָאַמר ִרּבִ ִמיַע ִלי ִמּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ָּהִכי ׁשְ ֲעָתא ְדִזווָגא ִאְזְדַווג )אבל(, ּ ׁשַ ּ ּבְ ּ ּ ּ

ֲחָדא ְכָלָלא ֲחָדא, ּכַ יה ּבִ ִליַלת ּבֵ א ִאְתּכְ ְּלַאֲחָזָאה ְדָהא נוְקּבָ ּ ָמא , ּ ׁשְ א ּבִ ִּאְתְקֵרי נוְקּבָ
ְרָכאן ְדַמְטרֹוִניָתא ִא, )דדכורא( ֵדין ּבִ ְּדָהא ּכְ ָכחוּ ּתְ ַלל, ּׁשְ ה ְפִריׁשוָתא ּכְ ְּוָלא ֲהִוי ּבָ ְוַעל . ּּ

ִתיב ב לֹו ּכְ י ָבַחר ְיָי. ָּדא ְלמֹוׁשָ ִציֹון' ּוְכִתיב ּכִ ִציֹון ַדְייָקא, ּּבְ ּּבְ ַגִויה , ּ ַההוא ְדִאית ּבְ ּּבְ ּ ּ ּ
יה ְרָיא ּבֵ ְּדׁשַ ִתיב ְלִציֹון, ּ ין ְדָקָרא ְלַה, ְּוֹכָלא ַחד. ְּוָלא ּכְ ָמא ִדְדכוָראּּבֵ ׁשְ ּאי ּבִ ּוֵבין , ּ

א ַחד ַקְייִמין א ּכָֹלא ַחד וְבַדְרּגָ ָמא ְדנוְקּבָ ׁשְ ְּדָקָרא ְלַהאי ּבִ ּ ּ ּּ.  
ִתיב, )פתח רבי יוסי ואמר( ה)תהלים פז(, ְּוַעל ָדא ּכְ ּ וְלִציֹון ֵיָאֵמר ִאיׁש ְוִאיׁש יוַלד ּבָ ּ ּּ ַחד . ּ

ד ִמְזַד. ְוַחד ְלַרֲחֵמי, ְלִדיָנא ִזווָגא ַחדּּכַ ֲחָדא ּבְ ְּווֵגי ּכַ ּ ֵדין ִציֹון ִאְקֵרי, ּ ְּוִציֹון , ּּכְ
מֹוַדע ּתְ ַלים ִאׁשְ ְלָייא, ִּוירוׁשָ ָדא ּתַ ַכח ְדָדא ּבְ ּתְ   .ְּוִאׁשְ

  ב''א ע'' לדף
י יֹוֵסי ְוָאַמר ִתיב , ָּפַתח ִרּבִ ם )ויקרא כ(ּכְ ּתֶ ים) ב''א ע''דף ל(ּ ְוִהְתַקִדׁשְ  ַמאן .ִוְהִייֶתם ְקדֹוׁשִ
ְרֵמיה ִמְלַרע ִּדְמַקֵדׁש ּגַ ּ ּ ין ֵליה ִמְלֵעיָלא, ּ ְּמַקְדׁשִ ּ ְרֵמיה ִמְלַרע. ּ ַּמאן ְדַמְסִאיב ּגַ ּ ּ ,
ְּמָסֲאִבין ֵליה ִמְלֵעיָלא ין ֵליה ִמְלֵעיָלא ָיאות. ּ ְּמַקְדׁשִ ּ ְרָיא , ּּ ה ְדָמאֵריה ׁשַ ְּדָהא ְקדוּשָׁ ּ ּ ּ

יָמא ִמְלֵעיָלא. ֲאַתרֲּאָבל ְמָסֲאִבין ֵליה ֵמָאן , ָּעֵליה ְּוִאי ּתֵ ְרָיא , ּ ְּוִכי ְמָסֲאבוָתא ׁשַ
  .ְּלֵעיָלא

י ִחָייא ַּהְיינו ְדָתֵניָנן, ָאַמר ִרּבִ ַער עֹוָבָדא ְלֵעיָלא, ּ א ִאּתְ ּתָ עֹוָבָדא ִדְלּתַ ּּבְ ִאי . ּ
ה ְקדוּשָׁ א ִהיא ּבִ ּתָ ּעֹוָבָדא ִדְלּתַ ה ְלֵעיָלא, ּ ַער ְקדוּשָׁ ִּאּתְ ְרָיא ָעֵליהְוָאֵתי , ּ , ְּוׁשַ

יה ְּוִאְתַקָדׁש ּבֵ א. ּ ַאב ְלַתּתָ ַער רוַח ִמְסֲאבוָתא ְלֵעיָלא, ְּוִאי ִאיהו ִאְסּתְ ִּאּתְ ּ ְוָאֵתי , ּ
ְרָיא ָעֵליה יה, ְּוׁשַ ַאב ּבֵ ְלָיא ִמְלָתא. ְּוִאְסּתְ עֹוָבָדא ּתַ ְּדָהא ּבְ ּ.  

ְּדָהא ֵלית ָלך ַטב וִביׁש א וְמָסֲאבוָת, ָּ ְּקדוּשָׁ ּ א ְלֵעיָלא, אּ ְרׁשָ ְּדֵלית ֵליה ִעָקָרא ְוׁשָ ּ ּ .
ַער עֹוָבָדא ִדְלֵעיָלא א ִאּתְ ּתָ ּוְבעֹוָבָדא ִדְלּתַ ּ ּ עֹוָבָדא, ּ ַער , ַּמה ְדָתֵלי ּבְ עֹוָבָדא ִאּתְ ּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמ, ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]111דף [ -י ּ

ִמִלין. ְוִאְתָעִביד עֹוָבָדא, ְּלֵעיָלא ּוַמה ְדָתֵלי ּבְ ּ ִמִלין, ּ ִמָלה. ּּבְ ַזר ּבְ ד ִאְתּגְ ַער ָהִכי ִאּתְ, ּּכַ
  .ְּלֵעיָלא

יָמא ַער, ְוִאי ּתֵ ִתיב. ִּמָלה ַמה ִאּתְ ר ָדָבר)ישעיה נח(, ֶּאָלא ָהִכי ּכְ ַּההוא ָדַבר. ּ ְוַדּבֵ ּ ,
ַער ִמָלה ָאֳחָרא ְלֵעיָלא ִּאּתְ ְּדִאְקֵרי ָדָבר, ּ ר ָהָיה' ּ ְדַבר ְיָי)הושע א(. ּ  )ג, שמואל א(. ֲאׁשֶ

ְדַבר ְיָי)הלים לגת(. ָהָיה ָיָקר' ּוְדַבר ְיָי ַמִים ַנֲעׂשו'  ּבִ ֵניָנן. ּׁשָ ַּהִהיא ִמָלה ַסְלָקא, ְּדָהא ּתָ ּ ,
ַּעד ְדַסְלָקא , ּוָבַקע ְרִקיִעין יה)א דאתיישבא''ס(ּ דוְכּתֵ ּ ּבְ ַער, ּ ַער ַמה ְדִאּתְ , ִאי ַטב, ְּוִאּתְ

יׁש. ַטב יׁש, ִאי ּבִ ִתיב. ּבִ ַמְר)דברים כג(, ְּוַעל ָדא ּכְ   .ּּתָ ִמּכֹל ָדָבר ָרע ְוִנׁשְ
לוָלב' ד ְבָעה, ִּמיִנין ּבַ יָמא ְדז. ְּוִאיּנון ׁשִ ֶּאָלא , ָלאו ָהֵכי. ִּמיִנין ִאיּנון' ְּוִאי ּתֵ

ין ִלְתָלָתא אֹוֲחָרִנין ָעה ִניְנהו ְוִאיּנון ִמְתָפְרׁשִ ַּאְרּבְ ּ ְבָעה . ּ ֲערו ׁשִ ּוְבעֹוָבָדא ִדְלהֹון ִאּתְ ּ ּ
ה ִסְטִרין,ָּאֳחָרִנין ְלֵעיָלא ַכּמָ   . ְלאֹוָטָבא ָעְלָמא ּבְ

ָרֵאל ֶנֶסת ִיׂשְ ְכָלָלא, ּכְ ב ְדִאיִהי ּבִ ית, ַּאף ַעל ּגַ ְלהו ׁשִ ְרָכא ְמּכֻ ִּמְתּבָ א ולאתברכא ''ס(, ּ

ֲחָלא ַדֲעִמיָקא ְדַמּבוָעא)מאינון שית ּ וִמּנַ ּ ּ ְּדָנִגיד ְוָלא ָפִסיק ְלָעְלִמין ֵמימֹוי ְדַנְגָדא , ּ א ''ס(ּּ

ָאה. ְוַיְנָקא ְלַבת, ּ ָעַלְייהו)נגדאמל ת ָלה ְלָעְלָמא ִעָלָאה ְוַתּתָ ִגין ְדִאיִהי ּבַ ְּדָהא ּבְ ּ ּ ּ ,
ִאְתָערוָתא ָדא ְייהו ּבְ ְרָכא ִמּנַ ִּאְתּבָ ּ ְייהו. ּ ְרָכא ִמּנַ ָרֵאל ִאְתּבָ ֲעָתא ִדְכֶנֶסת ִיׂשְ ׁשַ ְּדָהא ּבְ ּ ּ ,

ְרָכן ְלהו ָעְלִמין ִאְתּבָ ּּכֻ ָמה ַּעל ָדא. ּ ַח ּכְ ְזּבֵ ַמר)ב''ד ע''כ( סֹוְבִבים ֶאת ַהּמִ   .ּ ְדִאּתְ
ָערוָתא ָדא ִאּתְ ְּועֹוד ּבְ ַמָיא, ּ ְרָכא ּבְ ְלהו ִמְתּבָ יָתא ּכֻ ּׁשִ ּ יה, ּ ְפָקא ּבֵ ְּלִאְסּתַ ֲאִבין , ּ ּתַ ְוִאׁשְ
ּבוָעא ְדֵייָנא  ְלהו ִמּמַ ּּכֻ ּ ּ ּ ֲעִמיָקא ְדֹכָלא)א דנחלא''ס( )דמיא( )א דימא''ס(ּ א ְלָעְלָמא, ּ . ְלַנְחּתָ

ך ְוְבִגין ּכָ ין, ּ ְלהו ַלִחין ְוָלא ְיֵבׁשִ ְעָיין ּכֻ ּּבַ ְרָכאן ְלָעְלָמא, ּ ָכא ּבִ ִגין ְדִאיָלֵני , ְלַאְמׁשָ ּּבְ
ִדיָרא, ִּאֵלין ְלהו ַלִחין ּתְ ּּכֻ ִדיָרא, ּ ִחין ּתְ ּכְ ּתַ ְּוַטְרִפין ִדְלהֹון ִמׁשְ ּוְזַמן ֶחְדָווָתא ִדְלהֹון , ּ ּ

  .ַהאי ִזְמָנאּבְ
ִסְפָרא ְדַרב ַהְמנוָנא ָסָבא ְּוָתֵניָנן ּבְ ָדא ַעל ִאיָלִנין , ּ ְּדָהא ַההוא ֵחיָלא ְדִאְתָפּקְ ּ ּ ּ

ל ַחד ְוַחד ֵמִאֵלין, ִּאֵלין ְרָכאן ְדֶחְדְווָתא ְלֵעיָלא, ּּכָ ָּלא ָנִטיל ּבִ ִזְמָנא ָדא, ּ ֶּאָלא ּבְ ּ .
ְלהו ְלֵעי ְּוֶחְדָווָתא ִדְלהֹון ּכֻ א, ָּלאּּ ְּוֶחְדָווָתא ְדִאיָלִנין ִאֵלין ְלַתּתָ ִזְמָנא ָדא , ּ ְלהו ּבְ ּּכֻ ּ ּ

ְלָיין. ּהוא א ּתַ י ַמְלּכָ ִאיּנון ַקִדיׁשֵ ֲערוָתא ִדְלהֹון ּבְ ְּוִאּתְ ּ ּ ָרֵאל ַנְטֵלי לֹון. ּ ּּכָֹלא , ְוַכד ִיׂשְ
ִזְמָנא ָדא ַער ּבְ ְרָכא, ִּאּתְ ְרָכאן )ל מתברכאא לכנסת ישרא''ס(, ְוָעְלָמא ִמְתּבָ  ְלַאְרָקא ּבִ

  .ְלָעְלָמא
ִתיב  בֹוד'  קֹול ְיָי)תהלים כט(ּכְ ִים ֵאל ַהּכָ י יֹוֵסי, ַעל ַהּמָ קֹול . ָּדא ַאְבָרָהם, ָאַמר ִרּבִ

ּכַֹח' ְיָי ָהָדר' קֹול ְיָי. ָּדא ִיְצָחק: ּבַ קֹול . ָּדא ֶנַצח: ׁשֹוֵבר ֲאָרִזים' קֹול ְיָי. ָּדא ַיֲעֹקב: ּבֶ
ר' קֹול ְיָי. ָּדא הֹוד: חֹוֵצב ַלֲהבֹות ֵאׁש' ְיָי ָּדא ַצִדיק: ָיִחיל ִמְדּבָ ְיחֹוֵלל ' קֹול ְיָי. ּ

א . ָּדא ֶצֶדק: ַּאָילֹות ְדֵלי ַעל ַיּמָ ְּוֻכְלהו ִמְתּגַ ּ ַמָיא)מיא(ּ ְקָיין ּבְ ֲּהָדא הוא . ְּלַגְדָלא, ּ ְוִאְתּשַׁ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]112דף [ -ּ

ן ְוָנָהר יֹוֵצא ֵמֵעֶדן)בראשית ב(, ִדְכִתיב קֹות ֶאת ַהּגָ ְרָכאן .  ְלַהׁשְ ְּוֻכְלהו ָהֵני ִמְתָעֵרי ּבִ ּ
ְקיו, ְלָעְלָמא ֵּמַההוא ׁשַ ְלהו, ּ ְקָיין ּכֻ ׁשַ ְּדִאּתְ ּּ.  

א ֲחֵזי ַבע ָקִלין, ּתָ א, ָהֵני ׁשֶ ּתָ ָאר יֹוֵמי ׁשַ ׁשְ ִמָלה ְדפוָמא ּבִ ְלָיין ּבְ ּּתַ ּ א, ּ ּתָ ָלא , ְוַהׁשְ
עֹוָבָדא ְלָיין ֶאָלא ּבְ ֵעיָנן,ּּתַ ִגין ִדְבִזְמָנא ָדא. ְּוָלא ִמָלה,  ַוֲאָנן עֹוָבָדא ָקא ּבָ ּּבְ ְְמָבֵרך , ּ

א ּתָ   .ְלָכל ׁשַ
ִביָעָאה ְדָחג יֹוָמא ׁשְ ּהוא ִסיוָמא ְדִדיָנא ְדָעְלָמא, ּּבְ ּ ּ א, ּּ י ַמְלּכָ , ּוִפְתִקין ָנְפִקין ִמּבֵ

ַהאי יֹוָמא ְייָמן ּבְ ּוְגבוָרן ִמְתָעֵרי וִמְסּתַ ּ ּ הו)תליין(ְוַעְרֵבי ַנַחל , ּ ָעָרא . ּ ּבְ ּוָבֵעיָנן ְלִאּתְ
בוָרן ְלַמָיא ּּגְ ַח, ִזְמִנין' ּוְלַסֲחָרא ז. ּ ָיא ְדִיְצָחק, ְלַרָווָאה ְלַהאי ִמְזּבֵ ִּמּמַ ִגין , ּ ּבְ

יָרא ְדִיְצָחק ְּדִאְתַמְלָיא ַמָיא ַהאי ּבֵ ְּוַכד הוא ִאְתַמְלָיא, ּּ ְרָכ, ּ ל ָעְלָמא ִאְתּבָ ַמָיאּכָ   .ּא ּבְ

  א''ב ע'' לדף
ֵעיָנן ְלַמָיא בורֹות ּבָ ּוְבַהאי יֹוָמא ּגְ ּ ַהאי ) א''ב ע''דף ל(ְּדָהא , ּוְלַסְייָמא לֹון ְלָבַתר, ּ ּבְ

ְייֵמי ִדיָנא ּיֹוָמא ִמְסּתַ ַאְרָעא. ּ א לֹון ּבְ ֵעיָנן ְלַבְטׁשָ ך ּבָ ּוְבִגין ּכָ ּוְלַסְייָמא לֹון ְדָלא , ְּ ּ
ְכחו ּתַ ָערוָתא ְוִסיוָמא הואְּד, ִּמׁשְ ַּהאי יֹוָמא ִאּתְ ּ ָערוָתא ְוִסיוָמא הוא . ּּ ְּוַעל ָדא ִאּתְ ּ ּ ּּ

ַעְרֵבי ַנַחל   .ְּדַעְבִדיָנן ּבְ
י ִחָייא ַוַדאי ָהִכי הוא ָּאַמר ִרּבִ ִפיר, ּ ְטָרא ְדַנַחל, ְוַעְרֵבי ַנַחל. ְּוׁשַ ַנְפֵקי , ִּמּסִ

בוָראן ּוְמַסְייֵמיּוְבַהאי יֹוָמא ִמְתָעֵרי . ּּגְ ִתיב. ּ ַהאי יֹוָמא ּכְ ב ִיְצָחק )בראשית כו(, ּבְ ּ ַוָיׁשָ
ִים ֵאֹרת ַהּמַ ִתיב ָחֵסר. ַּוַיְחפֹור ֶאת ּבְ ֵאֹרת ּכְ ב. ּבְ ב, ַּוָיׁשָ ַּמהו ַוָיׁשָ ֶּאָלא יֹוָמא ַקְדָמָאה . ּ

ָכל ָעְלָמא, ְּדַיְרָחא ירוָתא ְדִדיָנא ַהָוה ּבְ ּׁשֵ . ּכוְרְסָייא ְלֵמיָדן ָעְלָמאְּוִיְצָחק ַקְייָמא ְל, ּ
ַהאי יֹוָמא ָעָרא ִדיִנין וְלַסְייָמא ִדיִנין, ּבְ ב ִיְצָחק ְלִאּתְ ַּוָיׁשָ ּ ּ ֵאֹרת ַהַמִים. ּ , ַּוַיְחפֹור ֶאת ּבְ

ָרֵאל ֶנֶסת ִיׂשְ בוָרן ִלּכְ ָעָרא ְלַמָיא, ְּלַאְרָקא ּגְ ן ְלָעְלָמא, ְּלִאּתְ ְגבוָרן ַנְחּתָ ְּדָהא ַמָיא ּבִ ּּ.  
בוָרן ּוְבִגין ְדִאֵלין ּגְ ּ ִעיָבא, ּּ ין ֶאָלא ּבְ ְּויֹוָמא ְדִעיָבא ָלא ַנְייָחא רוֵחיהֹון , ָּלא ַנְחּתִ ּ

ִגין ְדָעְלָמא ִאְצְטִריך ְלהו, ְּדַקְייֵמי ָעְלָמא ֶּאָלא ּבְ ְּ ִדיָנא . ַמאי ַטֲעָמא. ּ ִגין ְדָעְלָמא ּבְ ּּבְ
ֵרי ְעָיא ָהִכי, ִאְתּבְ ִג. ְּוֹכָלא ּבַ ְלָיא ִמְלָתאּבְ עֹוָבָדא ּתַ ך ּכָֹלא ּבְ ּין ּכָ ּ ֲהָנא , ְּוַעל ָדא. ְ ּכַ

א עֹוָבָדא ְוִתּקוָנא ְדִאיהו ָעִביד ְלַתּתָ ּּבְ ּ ָנא לֹון, ּ ִאין ְלַתּקְ ֲערו ִעָלִאין ְוַתּתָ ִּאּתְ ְקֵני , ּ ּוִמְתּתַ
  .ַעל ְידֹוי

ֵניָנן י יֹוֵסי ָהא ּתָ ַהאי יֹוָמאַּהֲעָרָבה ְדַדְמָיא ְל, ָאַמר ִרּבִ ְפָוון ּבְ ָאַמר . ּוַמאי ִהיא, ׂשִ
י ִחָייא א הוא ְדָאֵתי, ִּרּבִ ב ְדִלְדָרׁשָ ַּאף ַעל ּגַ ּ ָּהִכי הוא ַוַדאי, ּ ַהאי יֹוָמא . ּ ְּדָהא ּבְ

ְלָיא ְפָוון ּתַ ׂשִ א ְלֵמיַהב ִפְתִקין ְלַסְנִטיָרא, ּבְ ַהאי יֹוָמא ָפִקיד ַמְלּכָ ּּבְ ְייֵמי ִדיִנ, ּ ּוִמְסּתַ , יןּּ
א ֵמָעְלָמא יׁשָ ָנא ּבִ ים ִליׁשָ ירוָתא ְדִדיָנא הוא. ְוַאְסּתִ יֹוָמא ַקְדָמָאה ְדַיְרָחא ׁשֵ ּּבְ ּ ּ ּ ,

ַהאי יֹוָמא ְּוִסיוָמא הוא ּבְ ּ ַמר. ּ   .ְוָהא ִאּתְ
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א ֲחֵזי ְרָכאן ִדְלהֹון, ּתָ ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה ּבִ ֵלִמין וְמַסְייֵמי ַעּמִ יֹוָמא ָדא ׁשְ ּּבְ ּ ּּ, 
ִדיָנא ָראן ּבְ ִבְרָכָתא. ְוׁשָ ָראן ּבְ יֹוָמא ָדא ְמַסְייֵמי ִדיִנין ִדְלהֹון ְוׁשָ ָרֵאל ּבְ ְּוִיׂשְ ּ ְּדָהא . ּּ

א ַמְלּכָ ָעא ּבְ ְעׁשְ ּתַ א, ְליֹוָמא ָאֳחָרא ְזִמיִנין ְלִאׁשְ ּתָ ְרָכאן ְלָכל ׁשַ , ְּלַנְטָלא ִמיֵניה ּבִ
ֵחי  ּכְ ּתַ ּוְבַההוא ֶחְדָווָתא ָלא ִמׁשְ ְלחֹוַדְייהוּ ָרֵאל ּבִ א ֶאָלא ִיׂשְ ַמְלּכָ ּּבְ ּוַמאן ְדָיִתיב ִעם . ּ ּ

א ְלחֹוֵדיה, ַמְלּכָ ְּוָנַטל ֵליה ּבִ ִאיל, ּ ל ַמה ְדָבֵעי ׁשָ ָרֵאל . ְּוָיִהיב ֵליה, ּּכָ ְּוַעל ָדא ִיׂשְ
ָראן ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה ְמַסְייֵמי, ׁשָ ִתיב. ְּוַעּמִ י ֶאְתֶכם )אמלאכי (, ְּוַעל ָדא ּכְ  ָאַהְבּתִ

  .'ְוגֹו' ָאַמר ְיָי
ְלָוה, ָּאַמר ֵליה ׁשַ ו ּבְ ַמְלכו, ָּהא ֲחֵמיָנא ֵליה ְלֵעׂשָ ְכִריָכן ִעָלִאין, ּּבְ ִליט ַעל , ּּבִ ְוׁשָ

ָמָמה, ָעְלָמא ים ֶאת ָהָריו ׁשְ ָכל ֲאַתר ָהִכי הוא, ָּאַמר ֵליה. ְוַאּתְ ָאַמר ָוָאׂשִ יָון . ּּבְ ּכֵ
א ֵזָרהְּדַמְלּכָ ַזר ּגְ א ּגָ ִפְתֵקיה, ּ ַקִדיׁשָ ֵזָרה ּבְ ִוי ַהִהיא ּגְ ְּוׁשַ ָמה ְדִאְתָעִביד, ּ . ְּקָרא ַאְסִהיד ּכְ

ָמָמה ים ֶאת ָהָריו ׁשְ ִפְתָקא ִדיִלי, ְּוַעל ָדא ָוָאׂשִ ִויִתי ּבְ ל ִאיּנון ָטָבן ְדָגַזר . ָּהא ׁשִ ְּוֵכן ּכָ ּ
ָרֵאל ָּעַלְייהו ְדִיׂשְ יב, ּ יִתי'  ֲאִני ְיָי)יחזקאל יז(, ִּדְכּתִ י ְוָעׂשִ ְרּתִ  ְוֹזאת ּתֹוַרת )ויקרא ז(. ִּדּבַ

ָלִמים ֹזאת ּתֹוַרת ַהַחָטאת ְנָחה ְוֹזאת ּתֹוַרת ֶזַבח ַהּשְׁ ם ְוֹזאת ּתֹוַרת ַהּמִ י ִיְצָחק . ָּהָאׁשָ ִרּבִ
ֹכָלא, ָאַמר א ָדא ּבְ ָּהא אוְקמוָה ִאי ְלַתּתָ ּ ּ ֹכ. ּ ִּאי ְלֵעיָלא ָדא ּבְ ַדל . ָּלאּ ּתְ ּוַמאן ְדִאׁשְ ּ

אֹוַרְייָתא ֹכָלא, ּבְ ָּנְטָלא ְלחוָלֵקיה ּבְ ּ ָכל ִסְטִרין, ּ ָנא , ְוִאְתֲאִחיד ּבְ ֵעי ְלָקְרָבא ָקְרּבְ ְוָלא ּבָ
יה ַמר, ַּעל ַנְפׁשֵ   .ְוָהא ִאּתְ
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 ] בשנה224יום [סדר הלימוד ליום יז אייר 
י ִיְצָחק ָפַתח י ַהּתֹוָרה ֹלא ְיָדעוִני ' ִּנים ֹלא ָאְמרו ַאֵיה ְיָי ַהּכֲֹה)ירמיה ב(, ִּרּבִ ְּותֹוְפׂשֵ
עו ִבי ְּוָהרֹוִעים ָפׁשְ דֹוָלה, ַהּכֲֹהִנים. ּ ְכהוָנה ּגְ ין ּבִ ׁשִ ּמְ ִּאֵלין ּכֲֹהִנים ִדְמׁשַ ּ ּוְמָקְרִבין ִמִלין , ּ ּ
ין ְלַאְתַרְייהו ַּקִדיׁשִ ְד, ּ ל ַחד ְוַחד ּכַ ּוְמַייֲחִדין ִיחוָדא ּכָ י ַהּתֹוָרה ַמאן . ָקא ֲחֵזיּ ְותֹוְפׂשֵ

י ַהּתֹוָרה י ַהּתֹוָרה ִניְנהו, ִּאיּנון ּתֹוְפׂשֵ ֲהֵני ָלאו ּתֹוְפׂשֵ ִּאֵלין ִאיּנון ֵליָוֵאי, ֶּאָלא. ְּוִכי ּכַ ּ ,
ִכּנֹורֹות י ּבְ ְטָרא ְדאֹוַרְייָתא, ְּדַתְפׂשֵ ְּדַאְתָיין ִמּסִ ְטָרא ִדְלהֹו. ּ . ן אֹוַרְייָתאְּוִאְתְייִהיַבת ִמּסִ

א א ַקִדיׁשָ א ְדַמְלּכָ ְחּתָ ּבַ ָבָחא ְדתוׁשְ ְּוִאיּנון ְמָמָנן ַעל ׁשְ ּ ּ ּ ִלים , ּ ְּלַיֲחָדא ֵליה ִיחוָדא ׁשְ ּ
ְדָקא ֵיאֹות עו ִבי. ּכְ ְּוָהרֹוִעים ָפׁשְ א. ּ ִּאֵלין ִאיּנון ַרְבְרֵבי ַעּמָ א, ּ ְּדִאיּנון ַרְעָיין ְלַעּמָ ּ ,

ר  ַרְעָיא ְדַמְדּבַ   .ָּעאֵניהּּכְ

  ב''ב ע'' לדף
ְּוִאֵלין ִאיּנון ג ין' ּ ָנא, ַּדְרּגִ ִדיר ַעל ָקְרּבְ ָחא ּתָ ּכְ ּתַ ָחא ַרֲעָוא , ְּדַבְעָיא ְלִאׁשְ ּכְ ְלַאׁשְ

א ֻכְלהו ָעְלִמין, ְּלֵעיָלא ְוַתּתָ ְרָכאן ּבְ ָחא ּבִ ּכְ ּתַ ּוְלִאׁשְ ָנא. ּּ ֲהָנא ְמָקֵרב ָקְרּבְ ָוון , ּכַ ְּוִאְתּכְ
ְדָקא ֲחֵזיְלַיֲחָדא  א ּכַ ָמא ַקִדיׁשָ ּוְלַאְתֲעָרא ִסְטָרא ִדיֵליה, ּׁשְ ּ יר. ּ ׁשִ ְווָנן ּבְ , ְּוֵליָוֵאי ִאְתּכַ

ָעָרא ִסְטָרא ִדְלהֹון ִסְטָרא ְדַכֲהָנא) ב''ב ע''דף ל(, ְּלִאּתְ ְלָלא ּבְ ּוְלִאְתּכַ ָוון . ּּ ָרֵאל ִאְתּכְ ְּוִיׂשְ
ֵליָמ א ׁשְ א וְרעוָתא ְלִתיוְבּתָ ִּלּבָ ּ א, ָתאּ א ַקִדיׁשָ ע ָקֵמי ַמְלּכָ ּנָ , ְּוַהאי ָנִטיל ּכָֹלא, ְּוִאְתּכְ

ַפר חֹוֵביה ְּוִאְתּכְ ֵאי, ּ ִעָלֵאי ְוַתּתָ ַכח ֶחְדָווָתא ּבְ ּתְ   .ְּוִאׁשְ
י ְיהוָדה ָפַתח ִּרּבִ ִים ֲעִליֹוָתיו ְוגֹו)תהלים קד(, ּ ֶרה ַבּמַ ד . 'ּ ַהְמּקָ ִריך הוא ּכַ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ

ָרא ָע ִּמּגֹו ַמָיא ַאִפיק ֵליה, ְלָמאּבָ ּ ְּוִסֵדר ֵליה ַעל ַמָיא, ּ ּ ָּפַלג ַמָיא ִלְתֵרין. ָמה ֲעַבד. ּ ּ .
א ַּפְלּגוָתא ְלַתּתָ ּוַפְלּגוָתא ְלֵעיָלא, ּ ּ ְייהו עֹוָבִדין. ּ ָאה ָעֵבד , ְּוָעִביד ִמּנַ ּתָ ִּמַפְלגוָתא ּתַ ּ

ן ָעְלָמא ָדא ְּוִסֵדר ֵליה ַעל ַפְל, ְּוִתּקֵ ּ ּּגוָתא ָדאּ ְּוַאְתִקין ֵליה ְלֵעיָלא ָעַלְייהו, ּ ֲהָדא . ּּ
ים ְיָסָדה)תהלים כד(, ּהוא ִדְכִתיב י הוא ַעל ַיּמִ ּ ּכִ ּוַפְלּגו ָאֳחָרא ַסְלֵקיה ְלֵעיָלא. ּ ּ ּ ְוָתַקר , ּ

ְקָרִאין ִעָלִאין יה ּתִ ּּבֵ ִים ֲעִליֹוָתיו ְוגֹו, ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַהְמָקֶרה ַבּמַ ּ'.  
ֵרין ַפְלּגוַתָיא ִאֵליןַו ין ּתְ ֲּעַבד ָרִקיַע ּבֵ ּ ּ  ְיִהי ָרִקיַע )בראשית א(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ

ִים ְוגֹו תֹוך ַהּמָ רוָחא ', ְּבְ ין ִמּגֹו ִטיֵפי ִטיֵפי ּבְ ְּוָעַלְייהו ַאְתִקין ְוִסֵדר ִעָלִאין ַקִדיׁשִ ּ ּ ּּ ּ ּ
ִסיָטא  ּבְ יב.)מגו רוחא דאתגזר מפומיה, א וסדר מלאכי עלאי קדישי''ס( )א בבוצינא''ס(ְדִאְתַגְזָרא ּבְ , ּ ִדְכּתִ

ל ְצָבָאם)תהלים לג( ּ וְברוַח ִפיו ּכָ ּ ּ.  
יֹוָמא יה ּבְ ְחּתֵ ּבַ ֵרי ּתוׁשְ ּוְבִאֵלין ַאְתִקין ְוִסֵדר ְמַזּמְ ּ ּ א, ּּ ְלהֹוֵבי ֶאּשָׁ ׁשַ ְּוִאיּנון . ְּוִאְתָעְרבו ּבְ

ְּגדוֵדי ַחָייִלין יֹוָמאַאְמִרין ׁשִ, ּ ַצְפָרא, יָרָתא ּבְ ָחן ּבְ ּבְ א, ּּתוׁשְ ַרְמׁשָ ד ָמֵטי . ּוְזִמיָרן ּבְ ּכַ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמ, ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]115דף [ -י ּ

יָרָתא, ֵליְלָיא ְלהו ַפְסֵקי ׁשִ ּּכֻ ּ ְייהו. ּ ְּלֵעיָלא ִמּנַ א, ּ דוִדין ְדֶאּשָׁ ּּגְ יף, ּ ּקִ ְלהֹוָבא ּתַ ׁשַ , ּבְ
א ְדָאְכָלא ַּקְייִמין וְמִריִחין ֶאּשָׁ   .ּהוְוָאַהְדֵרי ְלַאְתַרְיי, ּ

ִסְטָרא ָאֳחָרא ִּדְתהֹוִמין ַסְלִקין ִאֵלין ַעל ִאֵלין, ְוִאית ּבְ ּ ּ הֹוָמא ִעָלָאה. ּ , ְּוִאית ּתְ
ָאה ּתָ ָיא, ּוְתהֹוָמא ּתַ ְטָרא ְדִדיָנא ַקׁשְ אָרן ָמאֵריהֹון ְדִדיִנין ִמּסִ ּוְבֻכְלהו ׁשָ ּ ּ גֹו . ּּ ְוִאית ּבְ

ָאה ּתָ ְלהֹוָבן , ִּסְטָרא ִדְתהֹוָמא ּתַ ְּדאֹוְקִדין ִזיִקין נוִריןׁשַ ְּמָמָנן ַעל ִדיִנין ְדָעְלָמא, ּ ּ ,
נוָרא ְּלאֹוְקָדא ְלַחָייַבָיא ּבְ ּ ְּדַנְגֵדי ֵמַההוא ָנָהר ִדינור, ּ ּ ּ ּ א. ּ ְּוֻכְלהו ֶאּשָׁ ְּוֵחיזו ִדְלהֹון , ּ ּ

א ְדָלִהיט ֵאי, ֶּאּשָׁ ין ִעָלֵאי ְוַתּתָ   .ְּוַקְייִמין ּבֵ
ָנָנא ְדַמְד ָחא ָסִליקְּוַכד ּתְ א, ּבְ ָרן ְוַסְלִקין ֵמַההוא ַדְרּגָ ִּמְתַעּבְ ּ יָצָאה , ּ ְּדַקְייִמין ְלׁשֵ

יָפא ְדָנַהר ִדינור, ּוְלאֹוָבָדא ּקִ א ּתַ ְּוַההוא ְנִגידו ְדֶאּשָׁ ּ ּ ּ ּ יף ְוִעָלָאה, ּ ּקִ ְּדִאיהו ּתַ ּ ַּאְהָדר , ּ
ְּוֻכְלהו. ְּלַאְתֵריה ָנָנא ְדַמְדּבְ, ּ ְקַנת ָלֳקְבֵלי , ָחאִּמְתַהְנָיין ִמּתְ ִגין ְדִאְתּתָ  )א מדבחא''ס(ּּבְ

א ִעָלָאה יה, ַּמְלּכָ ך ִמְתַהְנָיין ִמּנֵ ּוְבִגין ּכָ , ּוְתָנָנא ָאֳחָרא ָסִליק. ְּוִאיּנון ְקֵרִבין ְלָהָכא, ְּ
ְּרעוָתא ְדֹכָלא ְדַסְלָקא ְלֵעיָלא, ְלָכל ַחד ְוַחד, ְוָהא אֹוִקיְמָנא ּ ּּ ּ ְּדִאיהו ַנְי, ּ ּיָחא ְדרוָחאּ ּ ,

א א ַקִדיׁשָ י ַמְלּכָ   .ְּלַגּבֵ
ַמר ָחא ַסְלָקא ְוִאְתַחֵזי אוִריֵא, ָהא ִאּתְ ִּדְבַמְדּבְ ּּ יָפא, ל''ּ ּקִ ֵחיזו ְדַחד ַאְרָיא ּתַ ּּכְ ְרִביַע , ּ

ָרֵאל. ַּעל ַטְרֵפיה ֲהֵני ְוִיׂשְ ל ּבְ, ְּוַחָדאן, ַּוֲהוו ָחָמאן ּכַ ַּדֲהוֹו ַיְדִעין ְדִאְתַקּבַ ַרֲעָוא ָקֵמי ּ
א א ַקִדיׁשָ א ָנִחית. ַּמְלּכָ א ָאֳחָרא ִעָלָאה ַקִדיׁשָ ְּוֶאּשָׁ ָאה, ּ ּתָ א ּתַ ָלא ֶאּשָׁ ר , ְלַקּבְ ֵדין ּבַ ּכְ

ּ ְוִאְזַדְעָזע ָקֵמי ָמאֵריה)א דחיל''נ(ָנׁש ָאִזיל  ֵליָמָתא, ּ א ׁשְ ִתיוְבּתָ ְּוָתב ּבְ ּ.  
ְדרו ֵליה דֹורֹוָנא א ְדׁשַ ְּלַמְלּכָ ּ ּ ּ ר ָקֵמיה, ּ ִּזיל ְוטֹול דֹורֹון , ָּאַמר ְלַעְבֵדיה, ְּוִאְתְייׁשָ

ְּדַאְייִתיאו ִלי, ָּדא ִריך הוא ְלאוִריֵא. ּ א ּבְ ך ָאַמר קוְדׁשָ ּּכַ ּ ְּ יל דֹורֹוָנא ִדְבַני , ל''ְ ִּזיל ְוַקּבִ ּ
ֹכָלא. ַמְקִריִבין ָקַמאי ֵחי ּבְ ּכְ ּתַ ָמה ֶחְדָווה ִמׁשְ ִסימוָתא, ּּכַ ָמה ּבְ ַכחּּכַ ּתְ ֹכָלא ִמׁשְ ד , ּ ּבְ ּכַ
ֲהָנא ְוֵליָוָאה ָנא, ּכַ ְּוַההוא ְדַמְקִריב ָקְרּבְ ְדָקא ֵיאֹות, ּ ָנא ּכְ , ְּמַכְווֵני ְלָקְרָבא ָקְרּבְ
ִלים ִיחוָדא ׁשְ   .ּּבְ

א ֲחֵזי ִתיב, ּתָ ֵצא ֵאׁש ִמִלְפֵני ְיָי)ויקרא ט(, ּכְ ַח ֶאת ָהעֹוָלה ' ּ ַוּתֵ ְזּבֵ . 'ְוגֹוַוּתֹאַכל ַעל ַהּמִ
ָּדא אוִריֵא ְלהֹוָבא, ל''ּ ׁשַ א ּבְ ֵחיזו ְדֶאּשָׁ ְּדָנִחית ּבְ ּ ָחא, ּ ָלא , ַּעד ְדָנִחית ְלַמְדּבְ ְלַקּבְ

ַאְרֵיה ַרְבְרָבא ּדֹורֹוָנא ְוִאְתַחֵזי ּכְ ָנא, ּ   .ְרִביַע ַעל ָקְרּבְ
ִאין ָכחו ַזּכָ ּתְ ָרֵאל ָלא ִאׁשְ ּאֹו ַההוא ְדַמְקִריב ָקְרּבְ, ְּוַכד ִיׂשְ ְדָקא ּ ָנא ָלא ָקִריב ּכַ

ֵניה, ָּיאות ל ָקְרּבָ ר, ְּוָלא ִאְתַקּבָ ֹאַרח ֵמיׁשָ ָנָנא ּבְ ַוֲהָוה ָקם , ֲּהוֹו ָחָמאן ְדָלא ָסִליק ּתְ
א ְדָצפֹון ַּחד רוָחא ִמנוְקּבָ ּ ָחא, ּ א ֲחִציָפא, ְוָעאל ְלַמְדּבְ ְלּבָ ַּוֲהוו ָחָמאן ִדיוְקָנא ְדַחד ּכַ ּ ּ ּּ ,

ָנאְרִביַע ַעל ָקְר ָנא. ּבְ ַרֲעָוא ַההוא ָקְרּבְ ל ּבְ ֵדין ֲהוֹו ַיְדֵעי ְדָלא ִאְתַקּבָ ּּכְ ּ.  
ְדרו ֵליה דֹורֹון א ְדׁשַ ְּלַמְלּכָ ּ ּ ּ יה, ּ ַדאי ְלָקְרָבא ַקּמֵ א ְדָלאו ִאיהו ּכְ ָּחָמא ֵליה ַמְלּכָ ּ ּ ּ ,

א ֲּאִסיקו ַההוא דֹורֹוָנא, ָאַמר ַמְלּכָ ּ א, ּ ְּוָהבו ֵליה ְלַכְלּבָ ַדאי ְלַאֲעָלא ְּד, ּ ָּלאו ִאיהו ּכְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]116דף [ -ּ

ָנא ִאְתְקִריב. ָקַמאי ֲעָתא ְדָקְרּבְ ׁשַ ך ּבְ ּּכַ ַרֲעָוא, ְ ל ּבְ א , ְוָלא ִאְתַקּבָ ּדֹורֹוָנא ְלַכְלּבָ
ך ֲהוֹו ָחָמאן. ִאְתְמַסר ְוְבִגין ּכָ ָחא, ּ י ַמְדּבְ ּבֵ א ַעל ּגַ ִּדיוְקָנא ְדַכְלּבָ ּ ּּ.  

  א''ג ע'' לדף
ִתיב  א ֲחֵזי ּכְ ֵצא ֵאׁש ִמִלְפֵני ְיָי)ויקרא ט() א''ג ע''ף לד(ּתָ ַח ֶאת ' ּ ַוּתֵ ְזּבֵ ַוּתֹאַכל ַעל ַהּמִ

י ְיהוָדה. ָהעֹוָלה ָּדא אוִריֵא, ָּאַמר ִרּבִ ָחא, ל''ּ א ַעל ַמְדּבְ ְלהֹוִביָתא ְדֶאּשָׁ ׁשַ ְּדִאְתֲחֵזי ּבְ ּ ,
ָנא ַמר ְרִביַע ַעל ָקְרּבְ ָמה ְדִאּתְ ֹכָלאּוְכֵדין ֶחְדָווָתא. ּּכְ ַרֲעָווא, ּ ֲהָוה ּבְ ל ּבְ , ְּדָהא ִאְתַקּבָ

יב ָמה ִדְכּתִ ל ָהָעם' ַּוֵיָרא ְכבֹוד ְיָי, ּּכְ ְּוִאי ָלא ֲהָוה ִעְרּבוְבָיא ִדְבֵני ַאֲהֹרן. ֶאל ּכָ ִמן , ּ
ְצָרִים ָרֵאל ִמּמִ ּיֹוָמא ְדָנְפקו ִיׂשְ א, ּ ַכח ַרֲעָוא ָהִכי ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ּתְ   .ָּלא ִאׁשְ

ֵאׁשמהימנא רעיא  ים ּבְ רֹוף ֳקָדׁשִ ִּפּקוָדא ָדא ִלׂשְ ּ יֹום . ּ ר ַהָזַבח ּבַ ׂשַ ַּוֲאַבְתֵריה ְוַהּנֹוָתר ִמּבְ ּ ּ

ֵרף ֵאׁש ִיׂשָ י ּבָ ִליׁשִ ַּהׁשְ ִסְתֵרי תֹוָרה. ָּתָנִאין ְוָאמֹוָרִאין. ּ ים, ִאית ֹקֶדׁש, ּּבְ ים, ְוִאית ֳקָדׁשִ . ְוִאית ֹקֶדׁש ֳקָדׁשִ
ים ְדִאתֹוָקדוַמה ֲהָנָאה ִאית ֳקָדׁשִ ִריך הוא ּבַ א ּבְ ּ ְלקוְדׁשָ ּ ּ ּּ ְ ִגין ִיְצָחק. ּ ִּאי ֵתיָמא ּבְ ָרֵאל , ּ ֲעָתא ְדִיׂשְ ִּדְבׁשַ ּ

ָעקו ל ִיְצָחק ַקֵמיה, ּּבְ ָּסִליק ֲאָפרֹו ׁשֶ ּ ִגיֵניה, ּ ֵתִזיבו ּבְ ֵריָפה ִאׁשְ ְּדִאי ַחָייִבין ׂשְ ּ ּּ א ִאיהו. ּ ַּהאי ִלְדָרׁשָ ְוִאי . ּ
ִגין ֵּתיְמ ים)א ואי בגין''נ( )צדיקייא(ּרון ּבְ ֵריַפת ֳקָדׁשִ ֵני ַאֲהֹרן ַדֲהוֹו ׂשְ הֹון ַוֵתֵצא ֵאׁש ִמִלְפֵני , ּ ּבְ ִּדְכִתיב ּבְ ּ ּ ּ ּ

ַּוֹתאַכל אֹוָתם ַוָימותו' ְיָי ּ ים. ּ ֵריַפת ֳקָדׁשִ מֹו ׂשְ ָרֵאל ּכְ ָפָרה ְלִיׂשְ ּוִמיַתְתהֹון ּכַ א ָקא , ּ ּאוף ָדא ִלְדָרׁשָ ּ   .ָאֵתיּ

ָרָגא, ֶּאָלא ׁשְ ין ּבִ ְּתַלת ֶאׁשִ א ִחָווָרא: ּ ֶּאׁשָ א אוָכָמא, ּ ְּוֶאׁשָ א ְתֶכְלָתא, ּ ְּוֶאׁשָ ּ , ְנִביִאים, ּתֹוָרה: ָלֳקֵבל. ּ
ּוְכתוִבים ָרֵאל, ֵלִוי, ּכֵֹהן: ָלֳקֵבל. ּ ִכיְנָתא. ְוִיׂשְ ּוְתֵכֶלת ִאיִהי ׁשְ ִאיּנ, ְקִריָבא ָלן, ּ ּון ְוִאיִהי ֲאִחיָדא ּבְ
ַכְנֵפי ִמְצָוה, ְּפִתילֹות הֹון ְוָעׂשו ָלֶהם ִציִצית, ּּבְ ְּדִאְתַמר ּבְ ּ ּּ ִכיְנָתא. ּ ְּוַהאי ְתֵכֶלת ְדִאיִהי ׁשְ , ִּאיִהי ִדיָנא, ּּ

ִנין ְוִעָלָוון ַּדֲאִכיַלת ָקְרּבָ ּ.  

א ֵני ָנׁשָ ַחת ּבְ ּכָ ים, ִאי ַאׁשְ ְּדִאיּנון ֵעִצים ְיֵבׁשִ ּ ַגְווָנא ְדִא, ּ יןּּכְ ּיּנון ְפִתילֹות ְיֵבׁשִ ָחא, ּ ָלא ִמׁשְ ְּדִאיִהי , ּבְ
ֵריָפה)דלידונון(ִאיִהי לֹון , אֹוַרְייָתא ַרֲחֵמי ִעיָרן. ְואֹוִקיַדת לֹון,  ׂשְ ּוְבִגין ְדַעֵמי ָהָאֶרץ ִאיּנון ּבְ ּ ָמה , ּ ּכְ

ֶקץ ְּדאוְקמוָה ְדִאיּנון ׁשֶ ּ ּ ּ ֶרץ, ֹוןאֹוִקיַדת ל, ְּדִאיִהי ֲאֹדָני, ְּתֵכֶלת. ּ ה ִעם ׁשֶ ִגין ְדָקְרִבין ְלַגּבָ ּּבְ ְּדִאיהו ֵיֶצר , ּ ּ ּ
ֵרב יוָמת)במדבר ג(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ָזר, ָהָרע ּ ְוַהָזר ַהּקָ ּ.  

ִתיוְבָתא ִמיָתְתהֹון ַחְזִרין ּבְ ְּוִאי ּבְ ּ ֲהָנא )א כד שחיט לון מלאך המות מיכאל''נ(, ּ ּ ַמְלָאך ִמיָכֵאל ְדִאיהו ּכַ ּ ְ

ִנין, אַרּבָ ָנא ֳקָדם ְיָי, ָּנִחית ָעַלְייהו, ַּאְרֵיה ְדָאִכיל ָקְרּבְ   .'ְלָקְרָבא לֹון ָקְרּבְ

ָמֵתיה ְּוֹקֶדם ְדִתפוק ִנׁשְ ּ ַכָמה ִודוִיין, ּּ ִּמְתַווֶדה ּבְ ִוון ִלְגמֹור ֶאת , ּּ ָמֵתיה הוא ֲהָוה ִמְתּכַ ְּוַכד ָנִפיק ִנׁשְ ּ
ם ָרֵאל וָברוך, ַהׁשֵ ַמע ִיׂשְ ְׁשְ ּ םּ ָמֵתיה ָמאָנא ,  ׁשֵ ם ְיהֹוָ)א קרבנא''נ(ְּלָקְרָבא ִנׁשְ ְּוָצִריך ְלִמְתַוֶדה , ה'' ְלׁשֵ ְ ּ

ִריך הוא א ּבְ ְּלקוְדׁשָ ָלא ְלָקְרָבא ה, ְּ ֵמיה' ְלַקּבֵ ׁשְ ֵצי, ּּבִ ְּדָאִכיל ְוׁשֵ י יה, ּ ִתיוְבָתא ְלַגּבֵ ּוְלַאְחְזָרה ּבְ ּ , ו''ּּ
ָבן מ''ֶאְהֶי חוׁשְ ֹּדָני ָקֵריָנא ֵליה ִדיָנא ְדַמְלכוָתא ִדיָנאַּדֲא. ב''ּה ּכְ ּ ּ ּ ּ.  

ָמא ְמֹפָרׁש ׁשְ ְּדִאיהו יֹו, ִּויַכִוון ּבִ ֵלב ֶאָחד, א''ו ֵה''א ָוא''ד ֵה''ּ ּוֵביה ִיפֹוק רוֵחיה. ּּבְ ּ ּ ֶנֶפׁש ִדיֵליה . ּּ ּּבְ ּ
ל ָעֵליה ִמיָתה ְוִיסוִרין ְּמַקּבֵ ַכָמה ִודו. ּ ְמָתא מֹוֶדה ּבְ ּוְבִנׁשְ ִחיָטה . ִּיין וִמְתָחֵרטּּ ל ָעֵליה ִמיָתה ׁשְ ֶנֶפׁש ְמַקּבֵ ּּבְ

ֵריָפה ְְוִאי ָצִריך ד, ׂשְ ית ִדין' ּ ֵריָפה ֶהֶרג ְוֶחֶנק, ִּמיתֹות ּבֵ ְּדִאיּנון ְסִקיָלה ׂשְ ל ֵליה ֵמֲאֹדָנ, ּ ֶנֶפׁש ''ְּמַקּבֵ י ּבְ
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ִּדיֵליה ַכָמה ִוידוִיין. ּ ָמֵתיה מֹוֶדה ּבְ ּוְבִנׁשְ ּ י ֶאְהֶיְוחֹו, ּּ ִתיוְבָתא ְלַגּבֵ ִּזר ּבְ ּ ָמָהן, ה''ּ ְתֵרין ׁשְ ה ''ְיהֹוָ, ְּדָאִחיד ּבִ
  .ה''ְיהֹוָ

ְבֵתיה ְיַכִוין ְלַאָפָקא ודוי ַמֲחׁשַ ּּבְ ּ ַלת ִמיָתה ָעֵליה, ּּ ֵלב א, ְּוַקּבָ ָמא ְמֹפָרׁש', ּּבְ ְּדִאיהו ׁשְ ַגְווָנא ָדא , ּ ּּכְ
ַתֲחִוים ַעל ְפֵניֶהם ּבֵ)כבוד(. א''ו ֵה''א ָוא''ד ֵה''יֹו ּיה ּכֲֹהִנים ּכֹוְרִעים וִמׁשְ ּ ּ בֹוד , ּ ם ּכְ רוך ׁשֵ ְְואֹוְמִרים ּבָ ּ

בֹוד. ַּמְלכותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד ן''ִּאיהו ל, ּכָ ּבָ חוׁשְ ם. ּב ּבְ ִוין ִלְגמֹור ֶאת ַהׁשֵ ּוֵביה ָהָיה ִמְתּכַ ּ ' ו איהו א''וא(. ּ

  .)בלב

ּיְמרון ְוִכי ַעם ָהָאֶרץ ְמָנא ָיַדע ָדאִּאי ֵת, ְוַתָנִאין ְוָאמֹוָרִאין ׁשֹור. ּ ֶּאָלא ַוַדאי ַעם ָהָאֶרץ ִאיהו ּכְ ּ אֹו , ּ
ה ִעיָרן ָלא ַיְדֵעי אֹוַרְייָתא. אֹו יֹוָנה, ּ תֹור)פר(אֹו , אֹו ֵעז, ׂשֶ ם ְידֹוָ, ַמה ּבְ , ָהִכי ַעם ָהָאֶרץ. ד''ְּדִאיִהי ׁשֵ

ֲהָנא. ָלא ָיַדע אֶּאָלא ִמיָכֵאל ּכַ ָנא ֳקָדם ְיָי,  ַרּבָ ִּאיהו ָעִביד ֵליה עֹוָלה ְוָקְרּבְ ָמא ', ּ ׁשְ ְּוִאיהו ְמַכְוון ּבִ ּ
ְסִליקו ְדרוֵחיה, ְמֹפָרׁש ּּבִ ּ ּ ֵלב ֶאָחד, ּ ְּדִתפוק ּבְ ּ ָכל ֵליְלָיא, ּ ר ָנׁש ּבְ ַגְווָנא ְדַכד ָנִפיק רוָחא ְדּבַ ּּכְ ּ ּ.  

ָנן ּוְבִגין ָדא אוְקמוָה ַרּבָ ּ ּ ר ָנׁש ְלָאַהְדָרא , ְִלְפֵני ִמיָתָתך' ֹום אּׁשוב י, ּ ְִדְבָכל יֹום ְויֹום ָצִריך ּבַ ּ ּ
ִתיוְבָתא ּּבְ יה, ּ ּוְלִמְמַסר רוֵחיה ְלַגּבֵ ּ ּ ֶאָחד, ּ ְּדִיפוק ּבְ ָיְדך ַאְפִקיד רוִחי)תהלים לא(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ ּ ּבְ ָ.  

  ב''ג ע'' לדף
ְּוִאם הוא ַתְלִמיד ָחָכם ֶהְמתֹו ְדֵלית ָחָכם)משלי יב(ְּתַמר ָּעֵליה ִא, ּ ּ יֹוֵדַע ַצִדיק ֶנֶפׁש ּבְ ּּ ֲהָנא, ּ מֹו ּכַ . ּכְ

ים ַיְדִרים ָמה ְדאוְקמוָה ָהרֹוֶצה ְלַהְחּכִ ּּכְ ּ ּ ְּוִאם ַתְלִמיד ָחָכם הוא. ּ יה ֶחֶסד, ּ ְיֵהא ּבֵ ָּצִריך ׁשֶ ּ ְ ְּדִאיהו ' ְוִעם י, ּ ּ
יה ָחְכָמה) ב''ג ע''דף ל(ּוַמאן . ָחִסיד, ָחְכָמה ְּדֵלית ּבֵ ּוְבִגין ָדא אוְקמוָה. ָּלאו ִאיהו ָחִסיד, ּ ּ ּ ְוֹלא ַעם , ּ

יה ה. ָהָאֶרץ ָחִסיד י תֹוָרה', ְּוִאי ִאית ּבֵ ה חוָמׁשֵ ַּחְמׁשָ ָמאָלא, ּ ְּדִאְתְייִהיבו ִמׂשְ ּ תֹוָרה, ּ ִּאְתְקֵרי ִגּבֹור ּבַ ּ ,
ְּוִאי ִאיהו ּבור. ִויֵרא ֵחְטא   .ֵּאין ּבור ְיֵרא ֵחְטא, ּיהִּאְתַמר ּבֵ, ּ

ּוַמאן ְדָזֵכי ְלִתְפֶאֶרת ְּדִאיהו ו, ּ תֹוָרה ִויֵרא ֵחְטא', ּ ְּוִאיהו ָחָכם ֵמִבין ּבַ ָּיִרית ַמְלכוֵתיה, ּ ְּדִאיהו ֵה, ּ , א''ּ
ְִמְצַות ַהֶמֶלך ּ א, ּ ִּאי ָעִביד ִפּקוֵדי ַמְלּכָ ם ְיהֹוָ. ּ יָון ְדָזֵכי ְלׁשֵ ָמ, ה''ּּכֵ ְוָדא , ּא ְמֹפָרׁש ְדִאְתְקֵרי ָאָדםָזֵכי ִלׁשְ

ִליט ַעל גוֵפיה. א''ו ֵה''א ָוא''ד ֵה''יֹו ַההוא ִזְמָנא ׁשַ ּּבְ ּ ּּ ֵהִמית, ּ ְּדִאיהו ׁשוָתפו ְדֶנֶפׁש ַהּבְ ּ ּ ּ ֵהִמית . ּּ ְּורוַח ַהּבְ
ַיית ַהְבֵלי ָעְלָמא ֵהִמית ֲעׂשִ ִּדְבֶנֶפׁש ַהּבְ ַהְבֵלי ָעְלָמ, ּ ּרוַח ְמַמְלָלא ּבְ נשמה דבה כל הרהורין ומחשבות (א ּ

ִליט ָעַלְייהו. )דהבלי עלמא ְּוַתְלִמיד ָחָכם ׁשַ ּ ּ.  

ֵהָמה וְבָכל ָהָאֶרץ)בראשית א(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַמִים וַבּבְ ּ ְוִיְרדו ִבְדַגת ַהָים וְבעֹוף ַהׁשָ ּ ּ ּ ַּמאי וְבָכל . ּ
ָּדא גוָפא. ָהָאֶרץ ּ ומֹוַרֲאֶכם ְוִחְתֶכם)בראשית ט(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּיהְוַדֲחִלין ִמּנֵ, עֹוָלם ָקָטן, ּּ ְטָרא . ּ ִמּסִ

ִליט ָעַלְייהו, ִּדיִמיָנא ּׁשַ יה ְוִיְרדו, ּ ּּבֵ ּ ָמה ְדַאְת ָאֵמר, ּ ּ ְוִיְרְד ִמָים ַעד ָים)תהלים עב(, ּּכְ ְטָרא . ּּ ִמּסִ
ָמאָלא יה, ִּדׂשְ ַּדֲחִלין ִמּנֵ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ומֹו, ּ ְּוָעֵליה ִאְתַמר. ַּרֲאֶכם ְוִחְתֶכםּ ֶהְמתֹו, ּ ּיֹוֵדַע ַצִדיק ֶנֶפׁש ּבְ ּּ.  

ַתר ְדִאיהו ַצִדיק ּּבָ ּ ַכר ִמְצֹות, ּ ָּלא ָיִהיב ֵליה ׂשְ ָעְלָמא ָדא, ּ ֵּלית ֵליה ַאְגָרא ּבְ ְוָלא ְמזֹוָנא ִלְבִעיָרן , ּ
ֵמת ְּדָעִני ָחׁשוב ּכַ ּ ְקִב. ּ ִכיְנָתא ּבִ ִּאיהו ִעם ׁשְ ּיעו ִדיָלה ִעָמה ַעל ּכָֹלאּ ּ ּ ּ ּּ.  

י ְיָי)דברים ד( ֱּאֹלֶהיך ֵאׁש אֹוְכָלה הוא'  ּכִ ָּצִריך ֵליה ָתִמיד ִעָמה, ַהאי ֵאׁש. ָ ּּ ּ ִבָיה, ְּ ְּדֵלית ֵליה ּכְ ּ ,
ִנין ִדְצלֹוִתין ל ָקְרּבָ ְּדִאיהו ָאִכיל ּכָ ּ ּ ּוִמִלין ְדאֹוַרְייָתא, ּ ִכיְנָתא ִאיהו. ּּ ְּדִאיִהי ׁשְ ּ ַפְרָנָסה ִדיֵליהּּ ּ ּוְבָמה, ּ ּ .
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]118דף [ -ּ

ְצלֹוִתין ה , ִּפְתִחי ִלי. ּ ִפְתִחי ִלי)שיר השירים ה(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּּבִ ְצלֹוָתא ְדִאְתַמר ּבָ ּּבִ ּּ  )תהלים נא(ּ
ָפַתי ִתְפָתח ֲּאֹדָני ׂשְ ְּוֵלית ַרְעָיִתי ֶאָלא ַפְרָנָסִתי, ְּדִאיִהי ֲאחֹוִתי ַרְעָיִתי, ּ ִנין ְּדָב, ּ ִנין ַמֲאָכִלין ְדָקְרּבְ ּה ְמַתּקְ ּ

ין ִנין ַקִדיׁשִ א ּבְ ַכָמה ִמיֵני ַמֲאָכִלים, ְּדַמְלּכָ ַנֲהָמא ְדאֹוַרְייָתא, ּּבְ   .ּּבְ

ה  ְּדִאְתַמר ּבָ ּ ְלכו ַלֲחמו ְבַלְחִמי)משלי ט(ּּ ְּדִאיהו ֵייָנא ְדאֹוַרְייָתא, ּוְבַחְמָרא. ִמיִמיָנא, ּ ּ ָמאָלא, ּ . ִּמׂשְ
ִנ ּסוך ַהַמִיםּבְ ְ ַעל ֶפה, ּ ְּוַיִין ְדאֹוַרְייָתא ְדִבְכָתב וּבְ ּ ּ ֵּמַעמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ּ ּ ְּדָכִליל ַתְרַווְייהו, ּ ָרא. ּּ ִבׂשְ , ּבְ

ר ַהּקֶֹדׁש ׂשַ ִנין, ְּדִאיִהי ּבְ ַכָמה ָקְרּבָ ַמ, ּּבְ ר ַהיֹוֵרד ִמן ַהׁשָ ָבׂשָ ְּדָעָלה אוְקמוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין ּבְ ּ ּ ּ . ִים ַעְסִקיָנןּ
ַמִים ַּעמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא. ַּמאי ִמן ַהׁשָ ּּ ְּדָעָלה ִאְתַמר. ּ ּ ִרי, ּ ׂשָ ר ִמּבְ ר ַהּקֶֹדׁש. ּוָבׂשָ ׂשַ ְּדַאְדִליַקת , ְוָדא ּבְ
ְלהֹוִבין ַכָמה ׁשַ ְרִחימו ְדַבְעָלה, ּּבְ ְטָרא ִדְגבוָרה ּבִ ִּמּסִ ּ ּ ּ ְרִחימו ְדַאֲהָבה ּבְ, ּ ִּאתֹוְקַדת ּבִ ּ ַמעּ ְרִחימו , ְקִריַאת ׁשְ ּּבִ

ְּדִיחוָדא ה, ּ ִריך הוא. ְּדֵליְלָיא ְויֹוָמם ָלא ִתְכּבֶ א ּבְ ַחִייכֹון ַאל ִתְתנו ֳדִמי לֹו ְלקוְדׁשָ ְּוַחְבַרָייא ּבְ ּ ּ ְּ ּ ּ ּ ּ ְלֶמֱהִוי , ּ
ַמע ְלהֹוִבין ִדְרִחימו ְדִיחוֵדיה ִדְקִריַאת ׁשְ ׁשָ ִּאיהו ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ יה. ּ ְּלַקְייָמא ּבֵ ַח ֹלא , ּ ֵּאׁש ָתִמיד תוַקד ַעל ַהִמְזּבֵ ּ ּּ

ה   .)כ רעיא מהימנא''ע(. ִתְכּבֶ

ָזבוָתא)ס''פקודי ר( )ב''ג ע''שייך לעיל ל(רעיא מהימנא  ּ ֵלית ְמצֹוָרע ֶאָלא ַההוא ְדִאְתָעִביד ּבְ ּ ּ ּ ּ .

ְּדָחֵמׁש ָדִמים ִאיּנון ְדָדם ִנָדה ִמְסֲאִבין ּ ּ ּ ְלהו ָד, ּ ְּדִאיּנון ּכֻ ּ ּ ָּדִמין ַדְכָיין' ְוה. ם ָטֵמאּּ ר ָעַלְייהו. ּ ּוַמאן ְדַאְעּבָ ּ ּ ,
רֹות ר ִדּבְ ר ַעל ֶעׂשֶ ִאלו ַאְעּבָ ּּכְ ּ ַלל תרי, ּ ְּדִאיּנון ּכְ ּג ִפקוִדין''ּ ּ.  

ְפָחה ִיֶצר ָהָרע ִאיִהי ַמְלָיא מוִמין ְּוׁשִ ּוְבִגין ָדא. ּ ר ּבֹו מום ֹלא ִיְקָרב)ויקרא כא(, ּ , ִּגין ָדאּוְב. ּ ָכל ֲאׁשֶ
יה מוָמא ֲהָנא ָלא ֲהָוה ָצִריך ְלָקְרָבא ְלַגֵבי ַמאן ְדִאית ּבֵ ּּכַ ּ ּ ְ ל מוִמין ְדָעְלָמא, ּ ִּמּכָ ִגין ְדַמְטרֹוִניָתא . ּ ּּבְ

ה ִּאְתַמר ּבָ ך)שיר השירים ד(, ּ ָלך ָיָפה ַרְעָיִתי ומום ֵאין ּבָ ְ ּכֻ ְּ ּ ה ַמאן . ּ ָּהִכי ָלא ָצִריך ְלָקְרָבא ְלַגּבָ ְ ְּדִאית ּ
יה מום ּּבֵ ה ָזר , ּ ְּואוף ָהִכי ָלא ָצִריך ְלִמְקַרב ְלַגּבָ ְּ ֵרב יוָמת ְוַהְיינו ַמְמִז)במדבר ג(ּ ּ ְוַהָזר ַהּקָ ּ . ם ָזר''ּמו, ר''ּ

א ּמום נוְקּבָ ּוְבִגין ָדא ָמֵני. ָזר ָזָכר, ּ ִנַדת טוְמָאָתה ֹלא ִתְקַרב ְוַעל ִאי)ויקרא יח(. ּ ה ּבְ ּ ְוֶאל ִאׁשָ ּ ּ ּּנון ּ
ִּדְקִריִבין ָלה הֹון ַוַיְקִריבו ִלְפֵני ְיָי, ּ ִתיב ּבְ ר ֹלא ִצָוה אֹוָתם ַוֵתֵצא ֵאׁש ִמִלְפֵני ְיָי' ּּכְ ֵּאׁש ָזָרה ֲאׁשֶ ּ ּ ד ''ל(. 'ּּ

ּ ַוֹתאַכל אֹוָתם ַוָימותו)א''ע ּ ּ.  

ן ְדַאְתָוון ִאיּנון ְּוָקְרּבָ ִאיׁש' י, ּ ה' ה, ּבָ ִאׁשָ ן ָחָתן' ו, ּּבָ ּבֵ ָלה' ה, ּבַ ּכַ ָאה ִאיהו ַמאן ְדַאְקִריב ַאְתָוון . ּּבַ ַּזּכָ ּ
יה וְבִאְתֵתיה וִבְבֵריה וִבְבַרֵתיה, ד''ִּדְידֹוָ ּּבֵ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ָכל ִמדֹות , ּ ת ָפִנים ּבְ ֲעָנָוה וְבֹבׁשֶ ְנִקיו ּבַ ה וִבְבָרָכה ּבִ ְקדוׁשָ ּּבִ ּּ ּ ּ ּ

  .ָּטִבין ִדְכִתיִבין ַעל ָמאֵרי ַמְתִניִתין

יןּוִמְתַח ין ַקִדיׁשִ ֶאׁשִ ה ְדִאיּנון ֵאׁש, ְּמִמין ּבְ ְּדִאיׁש ְוִאׁשָ ּ ֵּאׁש ֹקֶדׁש ַדֲעֵצי ַהַמֲעָרָכה, ּעֹוֶלה ְויֹוֵרד, ּּ ּ ,
ין ְּדִאיּנון ֲעֵצי ַהּקֶֹדׁש ֵאָבִרין ַקִדיׁשִ ּ ל ָגבֹוַה ָנִחית, ּ ְּוֵאׁש ׁשֶ ים, ּ ָדׁשִ ְּדִאיהו ֹקֶדׁש ַהּקָ י, ּ ּוְבִגין ְתֵרין ֶאׁשִ ּ ן ּ

דו ְיָי)ישעיה כד(, ִּאֵלין ָאַמר ָנִביא ּבְ אוִרים ּכַ ּ ּבָ ִכיְנָתא. 'ּ ין ִדׁשְ ְּדִאיּנון ֶאׁשִ ּ ִתיב , ּּ ְּדָבה ּכְ י ְיָי)דברים ד(ּ '  ּכִ
ֱּאֹלֶהיך ֵאׁש אֹוְכָלה הוא ָ.  

א ַרֲחִמים ּסֵ ְּוִאיּנון ֵאׁש ִעָלָאה ּכִ א ִדין. ּ ּסֵ ֵּאׁש ַתָתָאה ּכִ ּ יָנ. ּ ּה וַמְלכות ַמְלכות ֵאׁש עֹוֶלהְּוִאיּנון ּבִ ּ ּ .
יָנה ֵאׁש יֹוֵרד ַּעמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ה''ְיהֹוָ. ּבִ ּּ ַתְרַווְייהו, ּ יָנה יה. ָּאִחיד ּבְ   .ַּמְלכות' ו ה''ּבִ

ד ָאִחיד לֹון ְרָיא ָעֵליה ָחְכָמה, ִּתְפֶאֶרת ּכַ ְּדֵביה ּכֹ, ּׁשַ ּכַֹח . א''ו ֵה''אא ָו''ד ֵה''ִּאיהו יֹו: ה''ָמ. ה''ַח ַמ''ּ
ִּדיֵליה ְּוֻכְלהו מ. ף''א ָאֶל''ֵה. ו''ף ָוא''ו ָאֶל''ָוא. ף''א ָאֶל''ֵה. ת''ּו ָדֶל''ד ָוא''יֹו, ּ ַתְכִחין , ב ַאְתָוון''ּ ִּמׁשְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמ, ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]119דף [ -י ּ

ר ָנׁש וְבִאְתֵתיה וִבְבנֹוי ּבַ ּּבְ ּ ִלים, ּ ר ָנׁש ׁשְ ּוְבִגין ָדא ֵלית ּבַ ֵבן וַבת, ּ ֶּאָלא ּבְ ּוַמאן ְדֵל. ּ ן ְדִאיהו ּ ּית ֵליה ּבֵ ּ ּ
ִּאְסַתָלק י', ו ת. ִּמיֵניה' ּ ּוַמאן ְדֵלית ֵליה ּבַ ּ ת זוֵגיה, ְּדִאיִהי ֵאם, ִּעָלָאה' ִּאְסָתַלק ה', ְּדִאיִהי ה, ּ ִּמן ּבַ ּ .

ָלא ָדא ְרָיין ָדא ּבְ ְּדַאְתָוון ָלא ׁשַ ּ ּוְבִגין ָדא. ּ ן וַבת, ּ ה ּבֵ ִאיׁש ְוִאׁשָ ּּבְ ְדָקא ִיאֹותְּדִאְתָעֵביד, ּ ְרָיא , ּו ּכְ ׁשַ
ִנים ַאֶתם )דברים יד( )הדא הוא דכתיב. א בנים לקודשא בריך הוא''ס( )ד''שם י(ְּוִאְתְקִריאו , ה''ָּעַלְייהו ְיהֹוָ  ּבָ

  .)כ רעיא מהימנא''ע(. ד ֱאֹלֵהיֶכם''ַלְידֹוָ

א ֲחֵזי ֲעָתא, ּתָ יא ׁשַ ַהֹהִ ב ִדִבֵני ַאֲהֹרן ִמיתו ּבְ ַּאף ַעל ּגַ ְווִנין, ּ ה ּגַ ַכּמָ . ָּיאות ֲהָוה ּבְ
ֲעָתא ִדְקֹטֶרת, ֲחָדא ְּדָלא ֲהָוה ׁשַ ְּדָהא ְקֹטֶרת ָלא ַסְלָקא, ּ ִזְמִנין ְיִדיָען, ּ , ֶּאָלא ּבְ

ּבֶֹקר)שמות ל(ִּדְכִתיב  ּבֶֹקר ּבַ ים ּבַ ֵהִטיבֹו ֶאת .  ְוִהְקִטיר ָעָליו ַאֲהֹרן ְקֹטֶרת ַסּמִ ְוֵאיָמַתי ּבְ
רֹות ְו ֲחָדא' גֹוַהּנֵ ֶמן וְקֹטֶרת ּכַ ְכָחא ׁשֶ ּתַ ין . ְּלִאׁשְ רֹות ּבֵ ּוְכִתיב וְבַהֲעלֹות ַאֲהֹרן ֶאת ַהּנֵ ּ

ה ְוגֹו ִים ַיְקִטיֶרּנָ   .'ָהַעְרּבַ
ּוְבִזְמִנין ִאֵלין ִאְתְקִריב ִזְמָנא ָאֳחָרא, ּ ָעְלָמא, ְוָלא ּבְ ְרָיא ּבְ ִזְמָנא ְדמֹוָתָנא ׁשַ ר ּבְ , ּּבַ

ָמה ְדִאְע ה ְוֵתן ָעֶליָה ֵאׁש )במדבר יז(ַּרע ִדְכִתיב ּּכְ ְחּתָ ה ֶאל ַאֲהֹרן ַקח ֶאת ַהּמַ ּ ַויֹאֶמר ֹמׁשֶ
ֲחָדא. 'ְוגֹו ְכֵחי ּכַ ּתַ ֲעָתא ְדֶשֶמן וְקֹטֶרת ִמׁשְ ׁשַ ּוְבֵני ַאֲהֹרן ָלא ְקִריבו ּבְ ּ ּ ּ.  

  א''ד ע'' לדף
ַחֵיי ַדֲאבוהֹון ֲעָתא ּבְ ְּועֹוד ְדָדֲחקו ׁשַ ּ ּ ְּדָלא ַאְנִסיבוְועֹוד . ּּ ַּוֲהוו ְפִגיִמין, ּ ) א''ד ע''דף ל(, ּ

ְּדַמאן ְדָלא ַאְנִסיב ָּפִגים הוא, ּ ָעְלָמא ַעל , ּ ְרָכאן ּבְ ְכָחא ּבִ ּתַ ַדאי ְלִאׁשְ ְּוָלאו הוא ּכְ
ְרָיין, ְידֹוי ן ַעל ְידֹוי ַלֲאֵחִרים, ֲעלֹוי ָלא ׁשַ ּכֵ ל ׁשֶ ָנן ְרָווי ַחְמָר, ְועֹוד. ּכָ ְּדָהא ּתְ , א ֲהוֹוּ

ך ְוְבִגין ּכַ ֵצא ֵאׁש ִמִלְפֵני ְיָי, ּ ְּדָהא ְקֹטֶרת ָחִביב הוא ִמּכָֹלא. 'ַוּתֹאַכל אֹוָתם ְוגֹו' ַּוּתֵ ּ ּ ,
ִאין ְּוֶחְדָווָתא ְדִעָלִאין ְוַתּתָ ח ֵלב)משלי כז(ּוְכִתיב , ּ ּמַ ֶמן וְקֹטֶרת ְיׂשַ  ֹזאת )ויקרא ז(. ּ ׁשֶ
ָנ ַחת ּבָ ַחת ַאֲהֹרן וִמׁשְ י יֹוֵסי ָאַמר. יוִּמׁשְ יחוָתא ְדַאֲהֹרן, ִרּבִ ֹּזאת ַוַדאי ְמׁשִ ְּדָהא ַאֲהֹרן . ּ

ח ח ְרבות ִעָלָאה ֵמֵעיָלא, ִאְתְמׁשַ ְּוַאְייֵתי ִמְמׁשַ ּ א, ּ ְּוַעל ְיָדא ְדַאֲהֹרן . ְּוָנִגיד ֵליה ְלַתּתָ
ח ְרָכא, ִאְתְמׁשַ א ְלִאְתּבָ יָחָתא ַקִדיׁשָ ָניו ְּוַעל ָדא ֹזאת ִמׁשְ, ִמְמׁשִ ַחת ּבָ ַּחת ַאֲהֹרן וִמׁשְ

  .ַּוַדאי
י ְיהוָדה ָפַתח ִּרּבִ ה ָלך ַהִגיִדי ִלי ַמה )ד, מלכים ב(, ּ ע ָמה ֶאֱעׂשֶ ְ ַוֹיאֶמר ֵאֶליָה ֱאִליׁשָ

ִית ּבָ ְֶיׁש ָלך ּבַ ָפתֹוָרא ֵריַקְנָיא, ֵמָהָכא אֹוִליְפָנא. ּ ְרָיא ּבְ ְרָכָתא ׁשַ ְּוַעל ִמָלה , ְּדֵלית ּבִ
ֶמן. יתֵריָקִנ י ִאם ָאסוך ׁשָ ִית ּכִ ּבַ ְפָחְתך ּכֹל ּבַ ְַוּתֹאֶמר ֵאין ְלׁשִ ּוַדאי ִסיוָעא , ָּאַמר ָלה. ָּ ּּ

א הוא ְּדִניּסָ ַאְתֵריה הוא, ּ ְּדָהא ַוַדאי ּבְ ּ ּ ְרָיין, ּ ְרָכאן ָנְפִקין ְוׁשַ ן ּבִ ּמָ ִתיב ֵהם . ּוִמּתַ ַמה ּכְ
ים ֵאֶליָה ְוִהיא מֹוָצֶקת יׁשִ   . מֹוָצֶקת ְסָתםְוִהיא. ַמּגִ

י יֹוֵסי ָאַמר ֶמן, ִרּבִ ָמה ְדאוְקמוָה, ַּוַיֲעמֹוד ַהּשָׁ ּּכְ ּ יב, ּ ֶמן)ישעיה ה(, ִּדְכּתִ ן ׁשָ ֶקֶרן ּבֶ .  ּבְ
ֶמך)שיר השירים א(ּוְכִתיב  ֶמן ּתוַרק ׁשְ ָ ׁשֶ ֶמן, ּ ְרָכאן ַעל , ְּלַאֲחָזָאה ְדָהא ֵמַהאי ׁשֶ יִדין ּבִ ְנּגִ

אְוַכ, ְּיָדא ְדַכֲהָנא ח , ֲּהָנא ָנִגיד ְלהו ְלַתּתָ ֲּהָדא הוא ,  ְלַהאי ֹזאת)א ואתמשך''ס(ְוַאְמׁשַ
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ָניו ַחת ּבָ ַחת ַאֲהֹרן וִמׁשְ ֶמן ַהטֹוב ַעל ָהֹראׁש)תהלים קלג(ּוְכִתיב , ִּדְכִתיב ֹזאת ִמׁשְ ּשֶׁ , ּ ּכַ
ַמר ָניו ִאּתֹו ְוֶאת ַהּבְ)ויקרא ח(. ְוָהא ִאּתְ י ִחָייא ָפַתח . ָגִדים ַקח ֶאת ַאֲהֹרן ְוֶאת ּבָ ִּרּבִ ּ

אֹוְרך ִנְרֶאה אֹור)תהלים לו( ך ְמקֹור ַחִיים ּבְ י ִעּמְ ָ ּכִ ך ְמקֹור ַחִיים. ָּ י ִעּמְ ּּכִ ֶמן , ָ ָּדא ׁשֶ
ְּדָנִגיד ְוָלא ָפִסיק ְלָעְלִמין, ִּעָלָאה גֹו ָחְכָמה ִעָלָאה ְדֹכָלא, ּ ְרָיא ּבְ ְּדׁשַ ּּ ֲּהָדא הוא , ּ

י ִעּמְ ְרָיא, ָךִדְכִתיב ּכִ ך ׁשַ א ִמָנך ְלָעְלִמין, ִָעּמְ ְְוָלא ִמְתָפְרׁשָ ֲחִביבוָתא ְדֹכָלא, ּ ּּבַ ּ ּ .
ִגין ְדִהיא ְמקֹוָרא וַמּבוָעא ְדַחִיים, ְמקֹור ַחִיים ּּבְ ּ ּ ּ ְּלַאָפָקא ַחִיים ְלִאיָלָנא ִעָלָאה, ּ ּ ּ ,

ּוַלֲאְדָלָקא ּבוִציִנין ְּוַעל ָדא ַההוא ִאיָלָנא ִאְקֵרי ֵע. ּ ִּאיָלָנא ְדָנִטיַע , ּץ ַחִייםּ
ִגין ַההוא ְמקֹוָרא ְדַחִיים א ּבְ ְרׁשָ ּתָ ְּוִאׁשְ ּ ּ.  

  ב''ד ע'' לדף
אֹוְרך ִנְרֶאה אֹור ְָוַעל ָדא ּבְ אֹוְרך. ּ ָּדא אֹור ְדָגִניז ְלַצִדיַקָייא ְלִזְמָנא ְדָאֵתי: ָּבְ ּ ּ ּּ ,

יב ָרֵאל . י טֹובּ ַוַיְרא ֱאֹלִהים ֶאת ָהאֹור ּכִ)בראשית א(, ִּדְכּתִ ּוֵמַההוא ְנִהירו ְזִמיִנין ִיׂשְ ּ ּ
  .ְּלָעְלָמא ְדָאֵתי) ב''ד ע''דף ל(ְלַאְנָהָרא 

ך ְמקֹור ַחִיים ְוגֹו י ִעּמְ ָּדָבר ַאֵחר ּכִ ָ ִריך הוא', ּ א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ ְּדִאיהו ִאיָלָנא ִעָלָאה , ְּ ּ ּ
א ְנּתָ ְמִציעות ּגִ יה ַההוא . אי ַטְעָמאַמ. ְּדָאִחיד ְלָכל ִסְטִרין, ּּבִ ִגין ְדָאִחיד ּבֵ ּּבְ ּ  )א בההוא''נ(ּ

א, ְּמקֹור ַחִיים ְנּתָ ִעְטִרין ִעָלִאין ַסֲחָרֵניה ְדּגִ ְּוַאְעַטר ֵליה ּבְ ּ ּ א ִדְמַעְטָרא ִלְבָרה . ּּ ִאיּמָ ּּכְ ּ ּ
יב, ַּעל ּכָֹלא ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ נֹות ִציֹו)שיר השירים ג(, ּ ּ ְצֶאיָנה וְרֶאיָנה ּבְ ך . 'ן ְוגֹוּ ְוְבִגין ּכָ ּ

ך ְמקֹור ַחִיים י ִעּמְ ּּכִ אֹוְרך ִנְרֶאה אֹור, ָ ְָוַעל ָדא ּבְ ּ.  
י ִיְצָחק ָאַמר ך ְמקֹור ַחִיים, ִרּבִ י ִעּמְ ּּכִ דֹול ְלֵעיָלא, ָ ָּדא ּכֵֹהן ּגָ דֹול , ּ ָּלֳקְבֵליה ּכֵֹהן ּגָ

א ך. ְלַתּתָ ִגין ּכַ ח ְרבו, ְּבְ ֲהָנא ְמׁשַ יד ּכַ אַּאְנּגִ א ְלַתּתָ ּת ִעָלָאה ַקִדיׁשָ ְּוַאְדִליק ּבוִציִנין , ּ
ִלימו ְדז. ְּלֵעיָלא ׁשְ ִלים ּבִ דֹול ׁשְ ְּדֹכֵהן ּגָ ּ ּוְלִאְתַעְטָרא ַעל ּכָֹלא, ּיֹוִמין ִעָלִאין' ּ ּ ּ.  

ְּיֵמי ִמלוִאים' ָּלֳקֵבל ָדא ז א, ּ ַגְווָנא ִד, ְּלַכֲהָנא ִדְלַתּתָ ָחא ּכָֹלא ּכְ ּכְ ּתַ ְּלִאׁשְ . ְּלֵעיָלאּ
ְּוַעל ָדא ְיֵמי ִמלוִאים ִאְקרון ּ ְלמוָתא: ּּ ָאר יֹוִמין . ּיֹוֵמי ַאׁשְ ׁשְ ֲהָנא ּבִ ִלים ּכַ ּתְ ִגין ְדִיׁשְ ּּבְ

ְלָמא ז, ָאֳחָרִנין ֲחָדא' ְלַאׁשְ ְּוִאֵלין ְיֵמי ִמלוִאים ִאְקרון. ּכַ ּ ּ ָאר , ּ ִגין ְדִאְתַאֲחָדן ׁשְ ּּבְ
יה ַער. ְייֵריַמאי ָקא ַמ. ָּאֳחָרִנין ּבֵ ֲהָנא ִאּתְ יה, ְּדַכד ּכַ ָאר ָאֳחָרִנין ִמְתָעִרין ִעּמֵ ל ׁשְ   .ּּכָ

ִתיב וִמֶפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד ְוגֹו ך ּכְ ּוְבִגין ּכָ ּ ֵדין , ּיֹוִמין ַוַדאי' ז. 'ַעד יֹום ְמֹלאת ְוגֹו', ְּ ּכְ
ֹכָלא א ּבְ ֲהָנא ְלַתּתָ ִּאְתֲעָטר ּכַ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ּ ּּכְ ִג. ּ א ּבְ ֲעָתא ְדַכֲהָנא ִדְלַתּתָ ּין ִדְבׁשַ ּ ּ

ַער ֲערון ַעל ְיֵדיה ְלֵעיָלא, ִאּתְ ּּכָֹלא ִיּתְ ּּ א, ּ ְרָכאן ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ְכחון ּבִ ּתַ ְּוִיׁשְ ּ.  
א ָאַמר י ַאּבָ ה ְלַאֲהֹרן, ִרּבִ ח ֹמׁשֶ ָנא ְדַמׁשַ ָרא ְדַההוא , ֶּאָלא. ַּמאי ׁשְ ִגין ְדִאיהו ּבְ ּּבְ ּ ּ ּ

ּ ֲאַתר ְמקֹוָרא ְדַחֵיי)בההואא אחיד ''ס( ְפַאְרּתֹו)ישעיה סג(ּוְכִתיב . ּ ה ְזרֹוַע ּתִ . ְ מֹוִליך ִליִמין ֹמׁשֶ
ל ִאיּנון ז ׁש ּכָ ּמֵ ה ׁשִ ּוֹמׁשֶ ְּיֵמי ִמלוִאין' ּ יה ְדַאֲהֹרן, ּ ָרָאה ּכָֹלא ִעּמֵ ְּלַאׁשְ ּ ּ.  
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י ֶאְלָעָזר י ִחְזִקָיה ֲהָוה ָיִתיב ָקֵמי ְדִרּבִ ִּרּבִ ִריאו ַעד , ָּאַמר ֵליה, ּ ָמה ְנהֹוִרין ִאְתּבְ ּּכַ
ְּוִאֵלין ִאיּנון. 'ָּאַמר ֵליה ז. ָלא ִאְבֵרי ָעְלָמא ם. אֹור ּתֹוָרה: ּ יִהּנָ ן ֵעֶדןאֹור . אֹור ּגֵ . ּגַ
בֹוד א ַהּכָ ּסֵ ְקָדׁש. אֹור ּכִ ית ַהּמִ ׁשוָבה. ּאֹור ּבֵ יַח. ּאֹור ּתְ ל ָמׁשִ ִריאו . אֹורֹו ׁשֶ ְּוִאֵלין ִאְתּבְ ּ

ֵרי ָעְלָמא ַאֲהֹרן' ז. ַעד ָלא ִאְתּבְ יה ּבְ ְּנהֹוִרין ּבוִציִנין ִאְתֲאָחדו ּבֵ ּ ְּוהוא ַאְדִליק , ּ
א ּּבוִציִנין ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ ּ.  
י ֶאְלָעָזר ָפַתח  ב ֶאל ֶהָעָפר)קהלת ג(ִּרּבִ ֵניָנן.  ַהּכֹל ָהָיה ִמן ֶהָעָפר ְוַהּכֹל ׁשָ , ָהא ּתָ
ה, ַהּכֹל ָהָיה ִמן ֶהָעָפר ל ַחּמָ ְלּגַ ֲּאִפילו ּגַ חֹות ּכוְרֵסי . ַמאן ֶהָעָפר. ּ ְרָיא ּתְ ַּההוא ְדׁשַ ּ ּ

א   .ְּיָקָרא ַקִדיׁשָ
ִסְפָרא ְדֵבי ַרב ֵייָסא ָס ֲּאַתר ְדָכִניׁש ְלֹכָלא, ַהּכֹל ָהָיה ִמן ֶהָעָפר, ָבאּּבְ ד, ּ , ְמַלּמֵ

ִביִלין ְלַהאי ִסְטָרא וְלַהאי ִסְטָרא ְּדַנְפקו ׁשְ ּ ָנׁשו ְלַאְנָהָרא, ּ ַעְפָרא ָדא ְדַזְרִקין , ְּוִאְתּכְ ּּכְ ּ
ב ֶאל ֶהָע, ְּוַעל ָדא ַהּכֹל ָהָיה ִמן ֶהָעָפר. ָּלה ְלָכל ִעָבר   .ָּפר ַוַדאיְוַהּכֹל ׁשָ

א, ֶּאָלא ִמן ֶהָעָפר א ַקִדיׁשָ ְּדֵבי ַמְקְדׁשָ ּ ָמה ְדַאּתְ , ְּוַהאי ָעָפר ֵמַעְפָרא ִעָלָאה. ּ ּכְ
א.  ְוַעְפרֹות ָזָהב לֹו)איוב כח(ָאֵמר  ַכח עֹוָבָדא ְלַתּתָ ּתְ ָמה ְדִאׁשְ ָּהִכי ָנֵמי הוא ְלֵעיָלא , ּּכְ ּ

ַגְווָנא ָדא א, ְואֹוִקיְמָנא ָעָפר. ּּכְ ָּעָפר ְדֵבי ַמְקְדׁשָ ה. ּ ְּדָעְלָמא ָדא ּבְ ֵרי' ּ , ְּוַעל ָדא. ִאְתּבְ
ה ל ַחּמָ ְלּגַ ֲּאִפילו ּגַ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּ ְרָאם, ּּכְ ִהּבָ ַמִים ְוָהָאֶרץ ּבְ ה, ֵאֶלה תֹוְלדֹות ַהּשָׁ ' ּבְ

ָרָאם ך. ּבְ יֵני ּכַ ְוְבּגִ חֹות ּכוְרֵסי ְיָקָרא ַּההו. ַמאן ָעָפר. ַהּכֹל ָהָיה ִמן ֶהָעָפר, ּ ִרי ּתְ ּא ְדׁשָ ּ
א   .ַּקִדיׁשָ

ִתיב  ך)שיר השירים ד(ּכְ ָלך ָיָפה ַרְעָיִתי ומום ֵאין ּבָ ְ ּכֻ ְּ ּ ָלך ָיָפה ַרְעָיִתי. ּ ְּכֻ ֶנֶסת , ּ ָּדא ּכְ
ָרֵאל ך. ִיׂשְ ְומום ֵאין ּבָ ּ ָמָהן, ּ ְבִעין וְתֵרין ׁשְ ֵּאלו ַסְנֶהְדִרין ְדִאיּנון ָלֳקֵביל ׁשִ ּ ּ ּ ֶנֶפׁש ' ע. ּ

ְּדַנְחּתו ִעם ַיֲעֹקב ִריך הוא ַעל ּכָֹלא, ּ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ְּוַעל ָדא ֵאין ּבֹוְדִקין ִמן ַהַסְנֶהְדִרין . ְּ
  .ּוְלַמְעָלה
ָנן ִתיב , ּתְ ְהיו ִלי ַמְמֶלֶכת ּכֲֹהִנים ְוגֹוי ָקדֹוׁש)שמות יט(ּכְ ַמאן ַמְמֶלֶכת . ּ ְוַאֶתם ּתִ
ָמה ְדַאּתְ. ּכֲֹהִנים ָניו,  ָאֵמרּכְ ַחת ּבָ ַחת ַאֲהֹרן וִמׁשְ ֶנֶסת , ֹּזאת ִמׁשְ ְרָכא ּכְ ְּדַכד ִאְתּבָ

ָרֵאל ַעל ְיָדא ְדַכֲהֵני ֵמיהֹון, ִּיׂשְ ֵדין ִאְתְקֵרי ַעל ׁשְ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַמְמֶלֶכת , ּכְ
  .ּכֲֹהִנים



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]122דף [ -ּ

  א''ה ע'' לדף
ְמעֹון ָאַמר י ׁשִ א ֲחֵזי, ַרּבִ ְּדַאְמְלכו ָלה , ֶּאָלא ַמְמֶלֶכת,  ָלא ִאְקֵריַּמְלכות ּכֲֹהִנים, ּתָ ּ ּ

ֲהֵני ְּוַעְבדו ָלה , ּכַ א ַעל ּכָֹלא)גבירתא(ּ בוְרּתָ ּ ּגְ ְּדָהא ִמן , ֲּאָבל ַמְלכות ּכֲֹהִנים ָלא ִאְקֵרי. ּ
ַמִים ִאְקֵרי ַמְלכות ַמִים ַוַדאי, ַּהּשָׁ ַּמְלכות ׁשָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ְוָהָכא ַמְמֶלֶכת. ּ ְּדַכֲהֵני ּכְ

ַּאְמְלכו ָלה א, ּ ַמְלּכָ ָראן ָלה ּבְ ּוְמַחּבְ א, ּוְכֵדין ִהיא ַמְמֶלֶכת, ּ ְנֵזי ַמְלּכָ ל ּגִ ַמְמֶלֶכת . ַעל ּכָ
א ל ַזְיֵני ַמְלּכָ ֵאי) א''ה ע''דף ל(. ַעל ּכָ ִעָלֵאי ְוַתּתָ ל ָעְלָמא. ַּמְמֶלֶכת ּבְ   .ַמְמֶלֶכת ַעל ּכָ
י יֹוֵסי ָאַמר ִתיב , ִרּבִ ּ ַוֲאֻגָדתֹו ַעל ֶאֶרץ ְיָסָדה)עמוס ט(ּכְ א : ַּוֲאֻגָדתֹו. ּ ד ִאְזְדַווג ַמְלּכָ ּּכַ

ין, ָּלֳקְבָלה ָכל ִאיּנון ִעְטִרין ַקִדיׁשִ ְכנוְפָיא ַחד, ּּבְ ִתיב, ּּבִ ֵדין ַוֲאֻגָדתֹו ּכְ   .ּּכְ
י ִיְצָחק ָאַמר ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר: ַּוֲאֻגָדתֹו, ִרּבִ ַמאי . ּם ֲאֻגַדת ֵאזֹובּ וְלַקְחּתֶ)שמות יב(, ּכְ

ֲחָדא. ָקא ַמְייֵרי ָראן ּכַ ְייהו, ְּדַכד ִמְתַחּבְ ְרָכא ִמּנַ ְלָטא ַעל ּכָֹלא, ְּוִאְתּבָ ֵדין ׁשַ ְוַנֲהָרא , ּּכְ
א ֲעָתא ְדַכֲהָנא ָפַלח פוְלָחָנא. ְּלֵעיָלא ְוַתּתָ ׁשַ ְּוֹכָלא ּבְ ּּ ּ ָנא, ּ ְוַאְקַטר , ְוַאְקִריב ָקְרּבְ

ֲחָדאּוְמ, ְקֹטֶרת ַּכִוון ִמִלין ְלָקְרָבא ּכָֹלא ּכַ ּ ִתיב. ּ ֵדין ּכְ ַּוֲאֻגָדתֹו ַעל ֶאֶרץ ְיָסָדה, ּכְ ּ.  
י יֹוֵסי ָאַמר יה, ִרּבִ ד ָנַטל ַאֲהֹרן ּכָֹלא ַנְטִלין ִעּמֵ ּּכַ ָרֵאל, ּ ֶנֶסת ִיׂשְ ְרָכא ּכְ , ַּעד ְדִאְתּבָ

ֵאי ְרָכאן ִעָלֵאי ְוַתּתָ ִתיב. ְּוִאְתּבָ ֵדין ּכְ רוך ְיָי)תהלים קלה( ,ּכְ ְ ּבָ ַלם ' ּ ִּמִציֹון ׁשֹוֵכן ְירוׁשָ ּ
ַּהְללוָיה ל ָהָאֶרץ ָאֵמן ְוָאֵמן)תהלים עב(. ּ ֵלא ְכבֹודֹו ֶאת ּכָ בֹודֹו ְלעֹוָלם ְוִיּמָ ם ּכְ ְ וָברוך ׁשֵ ּ ּ.  

פֹוְטַקָיא ְללוד י ֶאְלָעָזר ֲהָוה ָאִזיל ִמּקַ ִּרּבִ ּ י ֵייָסא ְו, ּ יה ִרּבִ ַּוֲהוו ִעּמֵ י ִחְזִקָיהּ ָּפַתח . ִּרּבִ
י ֶאְלָעָזר ְוָאַמר יִתיך ְוגֹו)ישעיה נא(, ִרּבִ ּסִ ִפיך וְבֵצל ָיִדי ּכִ ים ְדָבַרי ּבְ ָ ָוָאׂשִ ָּ ֵניָנן. 'ּ ל , ּתָ ּכָ

ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא ַדל ּבְ ּתָ ר ָנׁש ְדִאׁשְ ּּבַ ּ ן אֹוַרְייָתא, ּּ ְפָווֵתיה ְמַרְחׁשָ ִריך הו, ְּוׂשִ א ּבְ ּקוְדׁשָ א ְּ
ַּחְפָיא ָעֵליה ְדָפָהא, ּ א ָעֵליה ּגַ א ַפְרׂשָ ִכיְנּתָ ּוׁשְ ִפיך , ּּ ים ְדָבַרי ּבְ ֲָהָדא הוא ִדְכִתיב ָוָאׂשִ ּ ּ

יִתיך ּסִ ָוְבֵצל ָיִדי ּכִ ֶּאָלא ְדהוא ְמַקֵיים ָעְלָמא, ְוֹלא עֹוד. ּ ּ ּ ִריך הוא ַחֵדי , ּ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ְּ

יה ִאלו ַההוא יֹוָמא ָנ, ִּעּמֵ ּּכְ ּ ַמָיא ְוַאְרָעאּ  ִלְנטֹוַע )ישעיה נא(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ַטע ׁשְ
ה י ָאּתָ ַמִים ְוִליסֹוד ָאֶרץ ְוֵלאֹמר ְלִציֹון ַעּמִ   .ּׁשָ

אן אֹוִליְפָנא ָמא ְדִציֹון, ִמּכָ ׁשְ ָרֵאל ִאְקרון ּבִ ְּדִיׂשְ ּ ּ ה, ּ י ַאּתָ יב ְוֵלאֹמר ְלִציֹון ַעּמִ ִּדְכּתִ ּ ,
ָמא ְדִציֹוןַּוֲחֵמיָנא ִדְכֶנֶס ׁשְ ָרֵאל ִאְקֵרי ּבִ ּת ִיׂשְ יב, ּ ָפֶדה )ישעיה א(, ִּדְכּתִ ָפט ּתִ ִמׁשְ ּ ִציֹון ּבְ ּ ּ
ְצָדָקה ֶביָה ּבִ   .ְוׁשָ

ּּתו ָפַתח ְוָאַמר ִלּמוָדי)ישעיה ח(, ּ עוָדה ֲחתֹום ּתֹוָרה ּבְ ּ צֹור ּתְ עוָדה. ּ ָּדא . ּצֹור ּתְ
ַּסֲהדוָתא ְדָדִוד יב, ּ ֵדם)קלבתהלים (, ִּדְכּתִ וָרא: צֹור.  ְוֵעדֹוִתי זֹו ֲאַלּמְ ַמאן , ִּהיא ִקּשׁ ּכְ

ֲאַתר ַחד ְּדָקַטר ְקטוָרא ּבַ ִלּמוָדי. ּ ְוָכל , ַּחִתיָמה ְדאֹוַרְייָתא: ֲחתֹום ּתֹוָרה. ֲּחתֹום ּתֹוָרה ּבְ
ְּנִגידו וְרבו ְדָנִגיד ִמְלֵעיָלא ּ ּ ּ ּ ָאן , ּ ּ ֲחִתיָמה ִדיֵליה)א בין''נ(ּבְ ִלּמ. ּ ן . ּוָדיּבְ ִגין ְדַתּמָ ּּבְ

ָחא ַנׁש ְרבו וִמׁשְ ִּאְתּכְ ֵרין ַקָייִמין, ּ ין ּתְ ְרָיין, ּבֵ ן ׁשַ ח , ְּדַתּמָ ִניׁשו ְדָכל ְרבות וְמׁשַ ֲּאַתר ּכְ ּ ּ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמ, ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]123דף [ -י ּ

ְּדָנִגיד ִמְלֵעיָלא ּ ה, ּ פוָמא ְדַאּמָ ָדָאה ֵליה ּבְ ְּלַאׁשְ ּ ּ עוָדה, ּ ַהאי ּתְ ּוְלַאְרָקא ֵליה ּבְ ּ ּוְכֵדין . ּ
ָרא ַחד ְמֵהיָמָנאִאְת ר ּכָֹלא ִקׁשְ   .ְּקׁשַ

א ֲחֵזי אֹוַרְייָתא, ּתָ ְדֵלי ּבְ ּתַ ין ִאיּנון ְדִמׁשְ ַּמה ּבֵ ּ ְדֵלי . ִלְנִביֵאי ְמֵהיְמֵני, ּ ּתַ ִּאיּנון ְדִמׁשְ ּ ּ
אֹוַרְייָתא ָכל ִזְמָנא, ּבְ ִביֵאי ּבְ א . ַמאי ַטֲעָמא. ֲעִדיֵפי ִמּנְ ַדְרּגָ ְּדִאיּנון ַקְייֵמי ּבְ , ִּעָלָאהּ

ִביֵאי יר ִמּנְ אֹוַרְייָתא ַקְייֵמי ְלֵעיָלא, ַיּתִ ְדֵלי ּבְ ּתַ ִּאיּנון ְדִמׁשְ ּ ּ ַאְתָרא ְדִאְקֵרי ּתֹוָרה, ּ , ּּבְ
ּ ְדהוא ִקיוָמא ְדָכל ְמֵהיְמנוָתא)א תפארת''נ( ּ ּ ּ א. ּ ֲאַתר ְדִאְקרון ֶנַצח , ּוְנִביֵאי ַקְייֵמי ְלַתּתָ ּּבַ ּ

אֹוַרְייָתא, )וןאקר(ְּוַעל ָדא . ְוהֹוד ְדֵלי ּבְ ּתַ ִּאיּנון ְדִמׁשְ ּ ִביֵאי, ּ הֹון , ֲעִדיֵפי ִמּנְ ְּוִעָלִאין ִמּנְ
יר ְּדִאֵלין ַקְייִמין ְלֵעיָלא. ַיּתִ ּ א, ּ רוַח ַהּקֶֹדׁש. ְּוִאֵלין ַקְייִמין ְלַתּתָ ִּאיּנון ְדַאְמֵרי ִמִלין ּבְ ּ ּּ ,

ְלהו א ְמּכֻ ַּקְייֵמי ְלַתּתָ   )ועל דא(. ּ
אֹוַרְייָתאַזּכָ ְדֵלי ּבְ ּתַ ִּאין ִאיּנון ְדִמׁשְ ּ יר ַעל ּכָֹלא, ּ א ִעָלָאה ַיּתִ ַדְרּגָ ְּדִאיּנון ּבְ ּ ּ  )ועל דא(. ּ

אֹוַרְייָתא ִנין, ַּמאן ְדָלֵעי ּבְ ְּדָהא אֹוַרְייָתא ָעִדיף . ְּוָלא ְלִעָלָוון, ְָלא ִאְצְטִריך ָלא ְלָקְרּבְ
וָרא ִדְמֵהיְמנ, ִּמּכָֹלא ְּוִקּשׁ ּוָתא ְדֹכָלאּ ּ ִתיב. ּ ּ ְדָרֶכיָה ַדְרֵכי ֹנַעם ְוָכל )משלי ג(, ְּוַעל ָדא ּכְ ּ ּ

לֹום לֹום ָרב ְלאֹוֲהֵבי תֹוָרֶתך ְוֵאין ָלמֹו ִמְכׁשֹול)תהלים קיט(, ּוְכִתיב. ְנִתיבֹוֶתיָה ׁשָ   .ָ ׁשָ

  ב'' לה עדף
ְבָרא ְדֲהָוה ָאֵתי, ַּעד ַדֲהוֹו ָאְזֵלי חו ַחד ּגַ ּכָ ַּאׁשְ יֵדיה' גְו, ּ ַּעְנֵפי ֲהַדס ּבִ ְּקִריבו , ּ

יה ּבֵ ה ָלך ַהאי, ּּגַ ְָאְמרו ֵליה ָלּמָ ּ ִפיר . ָאַמר ְלַרְווָחא אֹוְבָדא. ּ י ֶאְלָעָזר ׁשַ ָּאַמר ִרּבִ
ה' ֲאָבל ג. ָקָאְמָרת . ְוַחד ְלַיֲעֹקב, ַחד ְלִיְצָחק. ַחד ְלַאְבָרָהם, ָּאַמר ֵליה. ִּאֵלין ָלּמָ

יְרָנא ְלה ֲחָדאְוַקׁשִ הו, ּו ּכַ יב. ְּוָאַרְחָנא ּבְ ִגין ִדְכּתִ ָמֶניך טֹוִבים )שיר השירים א(, ּּבְ ָ ְלֵריַח ׁשְ

ֶמך ֶמן ּתוַרק ׁשְ ָׁשֶ ִגין ִדְבַהאי ֵריָחא. ּ א, ּּבְ א ְדַנְפׁשָ ִּאְתְקַיים חוְלׁשָ ּ ּוְבֵהיְמנוָתא ָדא , ּ ּ ּ
ְרָכאן ֵמֵעיָלא ְוַתּתָ, ִּאְתַקְייָמא ְּוִאְתְנִגידו ּבִ ָאה חוָלֵקיהֹון . אּ י ֶאְלָעָזר ַזּכָ דף לה (ָּאַמר ִרּבִ

ָעְלָמא ֵדין וְבָעְלָמא ְדָאֵתי) ב''ע ָרֵאל ּבְ ְּדִיׂשְ ּ ּ ּ.  
א ֲחֵזי ּוֵמֵריָחא ָדא , ֶּאָלא ַעל ֵריָחא, ּ ִמְתַקְייָמא)א נפשא''נ(ֵלית ָעְלָמא , ּתָ ּ

מֹוְדָעא ֵריָחא ָאֳחָרא ּתְ ֲעָתא ְד. ִאׁשְ ׁשַ ְּדָהא ּבְ ָתאּ ּבְ ּ ְוַסְלָקא )נתפרדה החבילה(, ָנִפיק ׁשַ
א ְיֵתיָרא ן ֲעִציִבין, ַנְפׁשָ א ְורוָחא ִמְתָפְרׁשָ ֲארון ַנְפׁשָ ּתָ ְּוִאׁשְ ּ , ָּאָתא ֵריָחא ָדא, ּ

ָדא ְוַחָדאן ּוִמְתָקְרָבן ָדא ּבְ ּ ַתר רוָחא, ְּוַעל ָדא. ּ ֵעי רוָחא ּבָ ּּבָ ָלא ֵריָחא, ּ יָון , ְלַקּבְ ּכֵ
ֲחָדא ְוַחָדאןְּדִאְת ל ֵריָחא ִמְתָקְרָבן ּכַ ָנא. ָּקּבַ ְווָנא ֵריָחא ְדקוְרּבְ י ַהאי ּגַ ּּכֵ ֵריָחא , ּ  )דא(ּבְ

ֲחָדא ּוִמְתַלֲהָטן ּבוִציֵני ְוַחָדאן, ִּמְתָקְרִבין ּכָֹלא ּכַ ּ ּ.  
א ֲחֵזי ֵרי ּבוִציֵני, ּתָ א, ּּתְ ר ָנׁש ַה, ַּחד ְלֵעיָלא ְוַחד ְלַתּתָ ּאי ּבוִציָנא ִאי ָלִהיט ּבַ

א ָנָנא ְדָסִליק , )א לההוא דלעילא''ס(ְּוַכֵבי ָלה , ִּדְלַתּתָ ַּההוא ּתְ ָלִהיט , )א מבוצינא תתאה''נ(ּ
ַּההוא ּבוִציָנא ִעָלָאה ּ ִנין. ּ ָנָנא ְדָקְרּבְ ך ּתְ ּּכַ ָנָנא ְדָסִליק, ְ ָּלִהיט ּבוִציֵני ִעָלֵאי, ַּהאי ּתְ ּ ,
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ַחד ֲחָדאּוִמְתָק, ּוִמְתַלֲהָטן ּבְ ְלהו ּכַ ְּרִבין ּכֻ ֵריָחא ָדא, ּ ך. ּּבְ ְוְבִגין ּכָ  )אשה(', ֵריַח ִניֹחַח ַלְיָי, ּ
ְּוָהא אוְקמוָה ּ.  
ָנא, ְּוַעל ָדא ִּקיוָמא ְדֹכָלא, ֵּריָחא ְדָקְרּבְ ּ ּ ְּוִקיוָמא ְדָעְלָמא, ּ ּ ָנא ַעל ְיָדא . ּ ְוָקְרּבְ

ְּדִמְקַרב ּכָֹלא, ְּדַכֲהָנא ך. ּ ְוְבִגין ּכָ ְלמוָתא,ּ ְבָעה יֹוֵמי ַאׁשְ יה, ּ ׁשִ ִלימו ּבֵ ּתְ ִּאׁשְ ִגין , ּ ּבְ
פוְלָחֵניה ְלהו ּבְ ְרכון ּכֻ ְּדִיְתּבָ ּ ּ ּ א, ּּ אן ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ָכחו ֶחְדָוואן וִבְרּכָ ּתְ ְּוִיׁשְ ּ ּ.  

ִתיב  ה ֲארֹוִמְמך ְוגֹו'  ְיָי)ישעיה כה(ּכְ ַּהאי ְקָרא אוְקמוָה', ֱָאֹלַהי ַאּתָ הֱא' ְיָי, ּ . ֹלַהי ַאּתָ
א ָמא ַקִדיׁשָ ר ָנׁש ְלאֹוָדָאה ִלׁשְ ְּדָבֵעי ּבַ ָחא ֵליה ַעל ּכָֹלא, ּ ּבְ ּוְלׁשַ ּ ָבָחא . ּ ּוַמאן ֲאַתר ׁשְ

ִּדיֵליה ָמה ְדאוְקמוָה, ּ ּּכְ ּ ְּוָהָכא ֵמֲעִמיָקא ְדֹכָלא. ּ יָת ֶפֶלא, ּ י ָעׂשִ יב ּכִ ִּדְכּתִ ָמה : ֶּפֶלא. ּ ּכְ
יב מֹו ֶפֶלאּ ַוִי)ישעיה ט(, ִּדְכּתִ ַמר, ְּקָרא ׁשְ ָמה ְדַאּתְ : ֵעצֹות, ֵעצֹות ֵמָרחֹוק. ְוָהא ִאּתְ ּכְ

יב: ֵמָרחֹוק. יֹוֵעץ, ָאֵמר ְרָחק )משלי לא(, ּוְכִתיב. ִנְרָאה ִלי'  ֵמָרחֹוק ְיָי)ירמיה לא(, ִּדְכּתִ  ִמּמֶ
ִביא ַלְחָמה   .ּּתָ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ֱּאמוָנה ֹאֶמן ְּואוְקמוָה ֱאמוָנה . ּ ֱאמוָנה ְוֵאין ָעְול ֵאל)דברים לב(, ּכְ ּ ּ
ַלְיָלה ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּּבַ ֵלילֹות)תהלים צב(ּכְ ּ ְוֱאמוָנֶתך ּבַ ָ ָקִרים )איכה ג(ּוְכִתיב . ּ ים ַלּבְ  ֲחָדׁשִ

ה ֱאמוָנֶתך ַָרּבָ ָרֵאל ֵמחֹוֵביהֹון, ּ ָאה לֹון ְלִיׂשְ ִריך הוא ְלַדּכְ א ּבְ ין קוְדׁשָ ְּוַזּמִ ָמה ּכְ, ְּ
יב ל )יחזקאל לו(, ִּדְכּתִ ל ֻטְמאֹוֵתיֶכם וִמּכָ ם ִמּכָ י ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִרים וְטַהְרּתֶ ּ ְוָזַרְקּתִ ּ

לוֵליֶכם ֲאַטֵהר ֶאְתֶכם ּּגִ ּ.  
רוך ְיָי ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן ְּבָ ּ  

  פרשת שמיני
ִמיִני ְוגֹו)ויקרא ט( יֹום ַהּשְׁ י ִיְצָחק ָפַת. ' ַוְיִהי ּבַ ָרן ַיַחד ּכְֹכֵבי ּבֶֹקר )איוב לח(, חִּרּבִ  ּבְ

ֵני ֱאֹלִהים ל ּבְ ַּוָיִריעו ּכָ ָרֵאל. ּ ִאין ִאיּנון ִיׂשְ ִריך הוא ָיִהיב לֹון אֹוַרְייָתא , ַּזּכָ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ְּ

א ֶּחְדָווָתא ְדֹכָלא, ַּקִדיׁשָ ִריך הוא, ּ א ּבְ ֶּחְדָווָתא ְדקוְדׁשָ ּ ְּוַאְטָיילוָתא ִדיֵליה, ְּ ּ יב, ּ , ִּדְכּתִ
ֲעׁשוִעים יֹום יֹום)משלי ח( א , ְּואֹוַרְייָתא ּכָֹלא. ּ ָוֶאְהֶיה ׁשַ א ִאיִהי ְדקוְדׁשָ ָמא ַקִדיׁשָ ַּחד ׁשְ ּ ּ

ִריך הוא ּּבְ ְ.  
יב ֵרי ָעְלָמא ִדְכּתִ ּוְבאֹוַרְייָתא ִאְתּבְ ְקֵרי ָאמֹון )משלי ח(, ּ  ָוֶאְהֶיה ֶאְצלֹו ָאמֹון ַאל ּתִ

ֶּאָלא אוָמן ר ָנׁשּו. ּ ֵרי ּבַ ּ ַוֹיאֶמר ֱאֹלִהים )בראשית א(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְבאֹוַרְייָתא ִאְתּבְ
ה ָאָדם ִריך הוא ְלאֹוַרְייָתא. ַנֲעׂשֶ א ּבְ ָּאַמר קוְדׁשָ ֵעיָנא ְלִמְבֵרי ָאָדם, ְּ יה. ּבָ , ָּאְמָרה ַקּמֵ

ך ין ְלֶמֱחֵטי וְלַאְרְגָזא ַקּמָ ר ָנׁש ַזּמִ ְַהאי ּבַ ֲאִריך רוְגָזך ָעֵליהִאי ָל, ּ ּא ּתַ ְּ ֵּהיך ְיקום , ְ ְ

ָעְלָמא ָעְלָמא, ָּאַמר ָלה. ּבְ ָנא ִאְתָקֵריָנא ֶאֶרך , ֲּאָנא ְוַאּתְ נֹוִקים ֵליה ּבְ ְְדָהא ָלאו ְלַמּגָ ּ
  )א דהא כל זמנא דישתדלון באורייתא מתקיימי בעלמא''ס(. ַּאַפִים
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י ִחָייא ָאַמר ב , ִּרּבִ ְכּתָ ּבִ ָעְלָמאּתֹוָרה ׁשֶ ר ָנׁש ּבְ ַעל ֶפה אוְקמוָה ֵליה ְלּבַ ּבְ ְּותֹוָרה ׁשֶ ּ ּ ּ ,
ְדמוֵתינו ַצְלֵמנו ּכִ ה ָאָדם ּבְ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַנֲעׂשֶ ּ ּ י יֹוֵסי ָאַמר ֵמָהָכא. ּ  ֵאת )קהלת ב(, ִרּבִ

ָבר ָעׂשוהו ר ּכְ ֲּאׁשֶ ָּעׂשוהו ַוַדאי, ּ ּ ְּוָדא הוא ֶצֶלם וְדמות. ּ ּ ְדכו: ֶצֶלם, ּ ְּדמות. ָראּּבִ ּ :
ירוָתא ְדאֹוַרְייָתא ב א ְוַעל ָדא ׁשֵ נוְקּבָ ּּבְ ּ ּ   .ְּואֹוְקמוָה', ּ

  א''ו ע'' לדף
י ִיְצָחק ָאַמר ְּפִתיָחא וְסִתיָמא' ִּמְפֵני ַמה ב, ִרּבִ ר ָנׁש ָאֵתי , ֶּאָלא. ּ ֲעָתא ְדּבַ ׁשַ דף (ּּבְ

אֹוַרְייָתא) א''ו ע''ל ָרא ּבְ ָלא ֵליהֲּהֵרי ִהיא ְפִת, ְלִאְתַחּבְ ֲהֵדיה, ּיָחא ְלַקּבְ ָפא ּבַ ּתְ ּתַ ּוְלִאׁשְ ּ .
ר ָנׁש ֲעָתא ְדּבַ ּוְבׁשַ ה, ּ , ֲהֵרי ִהיא ְסִתיָמא, ְְוֵיַהך ְלָאְרָחא ָאֳחָרא, ָּסִתים ֵעינֹוי ִמּנָ

ְטָרא ָאֳחָרא ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ִמּסִ ַעְזֵבִני יֹוַמִים ֱאֶעְזֶבָך, ּכְ ח. ִּאם יֹום ּתַ ּכַ , ּ ִפְתָחאְוָלא ִיׁשְ
ַאְנִפין אֹוַרְייָתא ַאְנִפין ּבְ ה ּבְ ר ּבָ ַּעד ְדֵיתוב ְלִאְתַחּבָ ּ ּ ּ ה, ּ י ִמּנָ ְּוַעל ָדא . ְּוָלא ִיְתְנׁשֵ

א ְוַאְכְרָזא ְוָקֵרי ְלהֹון  ֵני ָנׁשָ ים ֶאְקָרא ְוגֹו)משלי ח(ּאֹוַרְייָתא ַפְתָחת ָקֵמי ּבְ '  ֲאֵליֶכם ִאיׁשִ
ֹראׁש)משלי א(ּוְכִתיב  ִעיר ֲאָמֶריָה ֹתאֵמר ּבְ ָעִרים ּבָ ִפְתֵחי ׁשְ ְקָרא ּבְ   .ּ הֹוִמיֹות ּתִ

י ְיהוָדה ָאַמר ִגין' ב, ִּרּבִ ֵרין ּגַ ֶּאָלא ַחד . ַמאי ָקא ַמְייֵרי. ְּוַחד ְדָאִחיד לֹון, ּתְ
ַמָיא ְוַחד ְלַאְרָעא יל לֹון, ִּלּשְׁ ִריך הוא ָאִחיד ְוַקּבִ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְּ.  

י ֶאְלָעָז ין)צדדים אלין(ְנהֹוִרין ' ג, ר ָאַמרִרּבִ ּ ִאיּנון ִעָלִאין ַקִדיׁשִ ֲחָדא, ּּ , ַּדֲאִחיָדן ּכַ
ָלָלא ְדאֹוַרְייָתא ְּוִאיּנון ּכְ ְּוִאֵלין ָפְתִחין ִפְתָחא ְלֹכָלא, ּ ּּ ָּפְתִחין ִפְתָחא ִלְמֵהיְמנוָתא. ּ ּ ּ ,

יָתא ְדֹכָלא ְּוִאֵלין ּבֵ ִית ִאְקרו. ּּ ְּוַעל ָדא ּבַ יָתא,ּ ּ ְדִאֵלין ִאיּנון ּבֵ ּּ.  
ירוָתא ְדאֹוַרְייָתא ב ך ׁשֵ ּוְבִגין ּכָ ּ  ֲהִוי )א אביה הוי אסוותא''ס(ְּדָהא ִהיא אֹוַרְייָתא . 'ְּ

ך. ְּוַאְסָווָתא ְדָעְלָמא ְוְבִגין ּכָ אֹוַרְייָתא, ּ ַדל ּבְ ּתָ ַּמאן ְדִאׁשְ ָמא , ּ ׁשְ יה ּבִ ַדל ּבֵ ּתָ ִאלו ִאׁשְ ּּכְ ּ ּ ּ
א ַמר. ַּקִדיׁשָ ְּדאֹוַרְייָתא ּכָֹלא, ְוָהא ִאּתְ א ִעָלָאה ִאיִהי, ּ ָמא ַקִדיׁשָ ַּחד ׁשְ ּוְבִגין ְדִאיִהי . ּ ּ

א ָמא ַקִדיׁשָ ֵבית, ּׁשְ א, ַּפְתָחא ּבְ ָמא ַקִדיׁשָ ָלָלא ִדׁשְ ְּדִאיִהי ּכְ ּ ֵרי , ּ ְתַלת ִקׁשְ ּבִ
  .ְּמֵהיְמנוָתא
א ֲחֵזי ְדֵלי ּבְ, ּתָ ּתַ ל ִאיּנון ְדִמׁשְ ּּכָ ּ ִריך הוא, אֹוַרְייָתאּ א ּבְ קוְדׁשָ יה ּבְ ִקין ּבֵ ִּמְתַדּבְ ּ ּ ְּ ,

ִעְטֵרי ְדאֹוַרְייָתא ּוִמְתַעְטֵרי ּבְ ּ א, ּ ְּוִאְתְרִחימו ְלֵעיָלא ְוַתּתָ יט , ּ ִריך הוא אֹוׁשִ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְּ

ן ִאיּנון ְדִמׁשְ)א וקודשא בריך הוא ארשים לון''ס(ּלֹון ְיִמיֵניה  ּכֵ ל ׁשֶ ּ ּכָ אֹוַרְייָתא ָנֵמי ּ ְדֵלי ּבְ ּּתַ
ֵליְלָיא ְּוָהא אוְקמוָה. ּבְ א , ּ ִכיְנּתָ ׁשְ ֵפי ּבִ ּתְ ּתַ ְּדִאיּנון ִמׁשְ ֲחָדא)א בכנסת ישראל''נ(ּ רו ּכַ . ּ ְוִאְתַחּבָ

ִריך הוא ְמַעֵטר ְלהו, ְוַכד ָאֵתי ַצְפָרא א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ַחד חוָטא ְדֶחֶסד, ְּ ּּבְ מֹוְדָעא , ּ ּתְ ְלִאׁשְ
ִאיןּבֵ   .ּין ִעָלִאין ְוַתּתָ

ָרֵאל, ְּוָכל ִאיּנון ּכְֹכֵבי ַצְפָרא ֲעָתא ִדְכֶנֶסת ִיׂשְ ׁשַ אֹוַרְייָתא, ּּבְ ְּוָכל ִאיּנון ְדָלָעאן ּבְ ּ ,
א ֲחָדא, ָאָתאן ְלִאְתֲחָזָאה ָקֵמי ַמְלּכָ ֵרי ּכַ ְלהו ְמַזּמְ ּּכֻ ָרן ַיַחד ּכְֹכֵבי , ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ּבְ

ֵני ֱאֹלִהיםּּבֶֹקר ַוָי ל ּבְ ַּמאי ַוָיִריעו. ִּריעו ּכָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּ  רֹוָעה ִהְתרֹוֲעָעה )ישעיה כד(, ּכְ



ָנה  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ִאיָיר[ – ּ
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ִרין. ָהָאֶרץ ּבְ ְּדִאיּנון ִדיִנין ִמּתַ ּ י ּבֶֹקר, ּ ּמֵ ְלהו ִמּקַ רו ּכֻ ּבָ ְּוַאּתְ ָעְלָמא, ּּ ַער ּבֶֹקר ּבְ ד ִאּתְ , ּכַ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ּבֶֹקר ַו)בראשית כד(, ּכְ ם ַאְבָרָהם ּבַ ּכֵ ֵני ֱאֹלִהים. ַּיׁשְ ל ּבְ ְּוַעל ָדא ַוָיִריעו ּכָ ּּ.  

אֹוְרָחא י ֶאְלָעָזר ֲהָוה ָאִזיל ּבְ ן ָיִאיר ְדֲהָוה ָאֵתי, ִרּבִ י ִפְנָחס ּבֶ ֵחיה ְלִרּבִ ּכָ ַּאׁשְ ָעא , ּּ ּגָ
י ִפְנָחס. ֲּחָמֵריה ַטקוָלא , ָּאַמר ִרּבִ ַּוַדאי ּבְ  )חמית(ֲחֵמיָנא , ֶּחְדְווָתא ַדֲחָמָראּ ְד)א בקלא''נ(ּ

חון ָהָכא ּכְ ּתַ ין ִיׁשְ ַּאְנִפין ַחְדּתִ ַתר ַעְנפֹוי ְדטוָרא, ּ יָון ְדָנַפק ִמּבָ ּּכֵ ּ י , ּּ ָּחָמא ֵליה ְלִרּבִ
ָּאַמר ַוַדאי ַטקוָלא , ֶּאְלָעָזר ְדֲהָוה ָאֵתי ִלים)א קלא''נ(ּ ּתְ י . ּ ְדֶחְדְווָתא ִאׁשְ ָנַחת ִרּבִ

יהֶאְלָע יק ֵליה, ָּזר ְלַגּבֵ ָּאַמר ֵליה ִאי טוְפָסא ְדָאְרָחא, ְּוָנׁשִ ּ ך, ּ ר , ְַחד ְלַגּבָ ֵנִזיל ְוִנְתַחּבֵ
ֲחָדא ְַוַדאי ָלֳקְבָלך ֲאִזיְלָנא, ָּאַמר ֵליה. ְְוִאי ָלאו טֹול ָאְרָחך ְוִזיל. ּכַ ְחָנא , ּ ּכַ יָון ְדַאׁשְ ּּכֵ

ר , ְָלך ֲחָדאְֵאיִזיל ֲאַבְתָרך ְוִנְתַחּבָ   .ּכַ
י ִפְנָחס ְוָאַמר ָּפַתח ִרּבִ טוב ְוגֹו' ָ ְיָבֶרְכך ְיָי)תהלים קכח(, ּ יֹון וְרֵאה ּבְ ִּמּצִ ּ ' ְָיָבֶרְכך ְיָי. 'ּ

יֹון, ִּמִציֹון ָפא . ַּמאי ַטְעָמא ִמּצִ ּתְ ּתַ ְרָכאן ְלִאׁשְ ָראן ּבִ ן ׁשָ ִגין ְדָהא ִמַתּמָ . )א לאשתכחא''ס(ּּבְ
ם ִצָוה ְיָיֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ּכִ ָרָכה ַחִיים ַעד ָהעֹוָלם' ּי ׁשָ ך ְיָבֶרְכך ְיָי. ֶּאת ַהּבְ ָוְבִגין ּכָ ְ ּ '

ְרָכאן ְלֹכָלא ן ַנְפֵקי ּבִ ּמָ ִּמִציֹון ְדָהא ִמּתַ ּ ַלם. ּ טוב ְירוׁשָ ּוְרֵאה ּבְ ּ ַלם , ּ ִּדְבִגיֵני ִציֹון ְירוׁשָ ּּ
ְרָכא ְר, ִאְתּבָ ְּדֵכיָון ְדִציֹון ִאְתְמֵלי ּבִ ּ ְרָכא, ָכאןּ ַלם ִאְתּבָ ֵדין ְירוׁשָ ה , ּּכְ ָכחו ּבָ ּתְ ְּוִאׁשְ ּ

ְרָכא. ַרֲחִמים ַלם ִאְתּבָ ְרָכא, ְּוַכד ְירוׁשָ א ִאְתּבָ ל ַעּמָ   .ּכָ
ל ְיֵמי ַחֶייך ָּכָ יֹוָמך, ּ ת ּבְ ְְדָלא ִיְתֲחֵזי ֶקׁשֶ ָמה ְלָאבוך, ּ ְּכְ טוב . ּ ְּוַעל ָדא וְרֵאה ּבְ ּ ּ

ַלם ּכֹל ְיֵמי ַח ֶָייךְּירוׁשָ ָוְרֵאה ָבִנים ְלָבֶניך. ּ ַּדֲחֵלי ַחָטָאה, ּ ין, ֲחִסיִדין, ּ ֵדין , ַּקִדיׁשִ ּכְ
ָרֵאל לֹום ַעל ִיׂשְ ָרֵאל. ׁשָ לֹום ַעל ִיׂשְ יה , ֶּאָלא. ַמאי ׁשָ ָלָמא ַעל ֵריׁשֵ ַמאן ְדָאַמר ׁשְ ּּכְ ּ

א ְּדָלא ֶיְחַסר ּכָֹלא, ְּדַמְלּכָ ָרֵאל. ּ לֹום ַעל ִיׂשְ ך ׁשָ חון ּבְ, ְּכַ ּכְ ּתַ ִּזְמָנא ְדַצִדיַקָייא ִיׁשְ ּ ּּ
ָעְלָמא   .ּבְ
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י ֶאְלָעָזר ְוָאַמר ִנים ֲאבֹוָתם)משלי יז(, ָּפַתח ִרּבִ ֵני ָבִנים ְוִתְפֶאֶרת ּבָ .  ֲעֶטֶרת ְזֵקִנים ּבְ
ִנים ָהא אֹוִקיְמָנא ֵני ָבִנים. ּבָ א)א''ה ע''ל(ֵּלין ִא, ּבְ ְתֵרי ַמְלּכָ ָאר ּכִ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ,  ׁשְ ּכְ

ַנִיך ִלּמוֵדי ְיָי)ישעיה נד( ּ ְוָכל ּבָ ֵני ִציֹון ַהְיָקִרים)איכה ד(ּוְכִתיב . 'ְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ ּבְ ּכְ
ִנים ֲאבֹוָתם ֲאָבָהן, ְוִתְפֶאֶרת ּבָ ִנין ֶאָלא ּבַ ָּלא ִמְתַעְטָרן ּבְ אן. ּ ִּדְבִנין ָלא ,  אֹוִליְפָנאִמּכָ

ְקיו ְדַנֲחָלא, ִּמְתַעְטֵרי ְקָיין ִמּשַׁ ּתַ ְּוָלא ִמׁשְ ִזְמָנא ַדֲאָבָהן ִמְתַעְטָראן , ּ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ
ְרָכאן יב , ּוִמְתּבָ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ ִנים ֲאבֹוָתם) ב''ו ע''דף ל(ּ   .ְוִתְפֶאֶרת ּבָ

ַּנְחּתו ְוַצלו, אָּמָטא ִעָדן ְצלֹוָת, ַּעד ַדֲהוֹו ָאְזֵלי ַקְפָטר ַחד ִחְוָיא , ַּעד ַדֲהוֹו ְמָצֵלי. ּּ
ַרְגלֹוי ְדֲחָמָרא י ִפְנָחס, ּּבְ ְּדִרּבִ ֵרי ִזְמֵני)א קפטא''ס(ִקְסָטא . ּ ַתר ְדִסְיימו .  ְוָגָעא ּתְ ּּבָ ּּ

י ִפְנָחס, ְצלֹוָתא ַּוַדאי ַצֲעָרא הוא ִלְבִעיָרא ִדיִלי, ָּאַמר ִרּבִ ּ ָּמא ָדא ְּדָהא יֹו, ּ
אֹוַרְייָתא, ַּאְקִדיְמָנא ְרָיא, ַוֲהִויָנא ַמְרִחיׁש ּבְ ֲאַתר ְדִלְכלוָכא ׁשַ ר ִלי ּבַ ְּוַאְעּבַ א , ּ ּתָ ְוַהׁשְ

ָּקמו ְוָחמו ַחד ִחְוָיא ָקִטיר ֲאַרְגֵליה. ְּמַצֲעֵרי ָלה ּ י ִפְנָחס, ּ ִזיל , ִחְוָיא ִחְוָיא, ָּאַמר ִרּבִ
ִקְטפוָרא ְדחוָרא, ְָרךּ קוְט)א ואסטר''ס(ְוַאְתַחר  ּּבְ ּ ר ִחְוָיא. ּ ְוָנַפל ַקְפִסיֵרי , ַּאְדָהִכי ִאְתְנׁשַ
  .ַקְפִסיֵרי

י ֶאְלָעָזר ַצִדיַקָייא, ָאַמר ִרּבִ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ך ְמַדְקֵדק קוְדׁשָ ל ּכַ ּוַמה ּכָ ּ ּ ּ ְּ , ָּאַמר ֵליה. ְ
ַצִד הו ּבְ ִריך הוא ְמַדְקֵדק ּבְ א ּבְ ַּוַדאי קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּוָבָעא ְלאֹוְסָפא לֹון , ְוָנִטיר לֹון, ּיַקָייאְּ
א ַהאי ֲחָמָרא ּתָ ַתְייהו ְוַהׁשְ ה ַעל ְקדוּשָׁ ְּקדוּשָׁ ּ ָתא ִדיִלי ִאְצָטַער, ּ ַּעל ְדָלא ָנַטר ְקדוּשָׁ ּ ּ .

ִליָחא ַהְוָיא ִריך הוא וְבֻכְל, ְוָדא ִחְוָיא ׁשְ א ּבְ לוִחין ִאית ֵליה ְלקוְדׁשָ ה ׁשְ ְּוַכּמָ ּּ ּ ּ ּ ּהו ָעִביד ְּ
ִליחוֵתיה ּׁשְ ָרא, ּ ַחיֹות ּבָ ַּוֲאִפילו ּבְ ֶכם ֶאת ַחַית )ויקרא כו(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ י ּבָ ַלְחּתִ ּ ְוׁשָ

ָלה ֶאְתֶכם ּכְ ֶדה ְוׁשִ ַיד ּגֹוי. ַהּשָׂ ַּוֲאִפילו ּבְ א ְיָי)דברים כח(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ ָֹ ָָעֶליך '  ִיּשׁ

  . ָהָאֶרץּגֹוי ֵמָרחֹוק ִמְקֵצה
י ֶאְלָעָזר ִליחוָתא, ָאַמר ִרּבִ ָרֵאל ָעִביד ׁשְ ּוִביָדא ְדִיׂשְ ּ ע . ִאין, ָּאַמר ֵליה. ּ גֹון ָרׁשָ ּכְ

יָדא ְדַצִדיק ּּבִ ע ָאֳחָרא. ּ ָרֵאל ָרׁשָ יָדא ְדִיׂשְ ע ּבִ ִליחוָתא, ֲּאָבל ָרׁשָ יה ׁשְ ָּלא ָעִביד ּבֵ ּ ,
ִזְמָנא ְדִאיהו ָלא ְמַכְוון ֶּאָלא ּבְ ּ ּ יהּ ר ֹלא ָצָדה )שמות כא(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ּבֵ  ַוֲאׁשֶ

ה ְלָידֹו ר ֹלא ָצָדה ַדְייָקא. ְוָהֱאֹלִהים ִאּנָ ְּדָלא ְלַקָטָלא ֵליה, ַּוֲאׁשֶ ה , ָּדא. ּ ְוָהֱאֹלִהים ִאּנָ
א ְלַתְרַווְייהו, ְלָידֹו ִגין ְלַאְעְנׁשָ ּּבְ ּ.  

י ֶאְלָעָזר יָדא ְדָהֵניֵּהיִכי ָעִביד קו, ָאַמר ִרּבִ ִליחוָתא ּבִ ִריך הוא ׁשְ א ּבְ ְּדׁשָ ּ ּ ּוִביָדא , ְ
ְָאַמר ֵליה ְוָאבוך ָלא ָקָאַמר ָלך. ְּדגֹוי ְ ּ ִאיְלָנא. ּ   .ָּאַמר ֵליה ַעד ָלא ׁשָ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]128דף [ -ּ

יַע ְוגֹו)איוב לד(, ָּפַתח ְוָאַמר ִקיט וִמי ַיְרׁשִ ּ ְוהוא ַיׁשְ ִקיט. 'ּ א , ְּוהוא ַיׁשְ ִזְמָנא ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ
ר ָנׁשּבְ ְלָוה ְלּבַ ִקיטו ְוׁשַ ִּריך הוא ָיִהיב ׁשְ ּ א ֵליה, ְ אי ְלַאְבָאׁשָ ַּמאן הוא ַרּשַׁ ד , ּ ּוְלֶמְעּבַ

ר ָפִנים וִמי ְיׁשוֶרּנו. ֵּליה ַקֵטיגֹוְרָיא ְּוַיְסּתֵ ּ ּ ָחא . ּ ּגְ יר ֵעיֵניה ִמְלַאׁשְ ּוְבִזְמָנא ְדִאיהו ַאְסּתִ ּ ּ ּ ּ
ח ָע, ָּעֵליה ּגַ ַּמאן הוא ְדִיׁשְ ד ֵליה ְנִטירו, ְּלַנְטָרא ֵליה, ֵּליהּ ּוְלֶמְעּבַ ּ א . ּ ְּואֹוְרחֹוי ְדקוְדׁשָ ּ

ָדא ִריך הוא ּבְ ּּבְ ין ְלָעְלָמא ּכָֹלא. ְוַעל ָאָדם ַיַחד, ַעל ּגֹוי, ְ א ַחד, ּּבֵ ין ְלַעּמָ ין , ּבֵ ּבֵ
ְלחֹודֹוי   .ְלָחד ּבִ

א ֲחֵזי ָרן , ּתָ ּשְׁ א ִמְתּכַ ִזְמָנא ִדְבֵני ָנׁשָ אּּבְ ְייהו ְלֵעיָלא , עֹוָבִדין ְלַתּתָ ַער ְלַגּבַ ִּאּתְ ּ
ִריך הוא א ּבְ ְּיִמיָנא ְדקוְדׁשָ ּ ָמה ְרִחיִמין. ְּ ֵדין ִמְתָעִרין ּכַ ָמה ְנטוֵרי ָעְלָמא, ּכְ ָמה , ּּכַ ּכַ

ְּנטוֵרי ְדַבר ָנׁש ָמאָלא, ּ ָמאָלא. ִּמיִמיָנא וִמּשְׂ ְפָיא ׂשְ ְלָטָאהְוָלא ַיְכָלא ְל, ּוְכֵדין ִאְתּכַ . ּׁשַ
א ָרן עֹוָבִדין ְלַתּתָ ּשְׁ א ָלא ִמְתּכַ ּוְבִזְמָנא ִדְבֵני ֱאָנׁשָ ַער, ּ ָמאָלא ִאּתְ ְּוָכל ִאיּנון ְדָאתו , ׂשְ ּ ּ

ָמאָלא ְטָרא ִדׂשְ ֲערו, ִּמּסִ ְלהו ִאּתְ ּּכֻ ּ ְייהו ִדְבֵני , ּ א ְלַגּבַ לוִחין ְלַאְבָאׁשָ ְּוֻכְלהו ִאְתָעִבידו ׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ
א ֵמי אֹוַרְייָתאְּדָה. ָנׁשָ ּא ִאיּנון ְדָעְברו ַעל ִפְתּגָ ּ ּ ַאְנַפְייהו, ּ יִמין ּבְ ְלהו ְרׁשִ ּּכֻ ּּ ּ ,

ָמאָלא ְטָרא ִדׂשְ ֲעֵרי ִמּסִ י ִאיּנון ְדִמּתְ מֹוְדָען ְלַגּבֵ ּתְ ְּוִאׁשְ ּ ּ.  
ך ְוְבִגין ּכָ ְטָרא ִד, ֵחיָווָתא ְועֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה, ּ ְּוָכל ִאיּנון ְדָאתו ִמּסִ ּ ּ ָמאָלאּ , ׂשְ

ְלהו ִאְקרון  ּּכֻ ּ לוִחין)א אינון''נ(ּ ֲעֵרי ְלהו, ּ ׁשְ יִמין ְדִמּתְ י ִאיּנון ְרׁשִ ְּלַגּבֵ ּ ָרֵאל. ּ ַאף ַעל , ְוִיׂשְ
ָרן עֹוָבִדין ב ְדָלא ְמַכׁשְ ְלהו ִמן ִסְטָרא ִדיִמיָנא ָקא ַאְתָיין, ּּגַ ּּכֻ ּ ְפָייא . ּ ּוְבִגין ְדִאְתּכַ ּ

עֹוָבַדְי ָמאָלא, ּיהוְיִמיָנא ּבְ ְלָטא ָעַלְייהו ׂשְ ָמאָלא, ּׁשַ ְטָרא ִדׂשְ ְּוָכל ִאיּנון ְדָאתו ִמּסִ ּ ּ ּ ,
יָדא ְדֵחיָווָתא ְוגֹוי, ְּוַעל ָדא ִליחוָתא ּבִ ּׁשְ ָמאָלא, ְּוָכל ְדָדֵמי לֹון, ּ ְטָרא ִדׂשְ ְּדִאיּנון ִמּסִ ּ ּ ,

ָרֵאל יָדא ְדִיׂשְ ב ְדַחָייָבא, ְּוָלא ּבִ ְּדַאף ַעל ּגַ ּ ְטָרא ִדיִמיָנא ָקא ָאֵתי, ּ ִאיהוּ   .ִּמּסִ
ָרֵאל ַחָייָבא ָרֵאל ַחָייָבא ָאֳחָרא, ְּוִיׂשְ יָדא ְדִיׂשְ ְּדָנַפל ּבִ ּ יה, ּ ָוון ּבֵ ִזְמָנא ְדָלא ִאְתּכַ ּּבְ ּ ּ ,

ְרַווְייהו ִגין ְדִיְתֲעְנׁשו ּתַ ּּבְ ּ ָאה לֹון, ּ א ְלַדּכְ לון עֹוְנׁשָ י ֶאְלָעָז. ִּויַקּבְ . ְמָנָלן, רָאַמר ִרּבִ
יִמיָנא ָּאַמר ֵליה ִאיּנון ּבִ ָמאָלא. ּ ׂשְ ְּוָלא ִאְתְדָבקו ּבִ ֲהָדה ְלָעְלִמין, ּ ְּוָלא ִאְתָעְרבו ּבַ ּ ,

  .ְּלִזְמָנא ָאֳחָרא ִאְתָעְברו, ְּוַעל ָדא

  א''ז ע'' לדף
י ֶאְלָעָזר א ֲחֵזי ִמן , ָּאַמר ֵליה. ְמָנא ָלן, ָאַמר ִרּבִ ּ ִפֶלֶג)שופטים כ(ּתָ ְבָעהּ ּגִ ְּדַאף , ׁש ּבַ

ב ְדַחָייֵבי ִניְנהו ַּעל ּגַ ָרֵאל , ּּ ְייהו ַחָייֵבי ִיׂשְ ּבַ ִריך הוא ְדִיְתָערון ּגַ א ּבְ ָעא קוְדׁשָ ָּלא ּבָ ּ ּ ּ ּ ְּ

ְּוַעל ָדא ִמיתו . ָאֳחָרִנין ל ִאיּנון ִזְמִנין ְדִמיתו)מישראל(ּ ּ ּכָ ּ ַּעד ְדֻכְלהו ַחָייִבין ְדִאְתֲערו . ּ ּ ּ ּּ ּ
ִּמיתו ְוִאְתֲאִבידו, ְּייהוְלַגּבַ ָארו ִאיּנון , ּ ּתָ ְּוִאׁשְ יר) א''ז ע''דף ל(ּ ִאין ַיּתִ ְּדַיַעְבדון ִמָלה , ַזּכָ ּ ּ

ֹאַרח ְקׁשֹוט ִאין ִאיּנון. ּבְ ב ְדַזּכָ ְּוַאף ַעל ּגַ ֶּאָלא ְלִאיּנון , ָּלא ִאְתְייִהיב ִמָלה, ּ ּ
ֲח. ְּדִאְתְייִהיב ִקיָלן ָעְלִמין ּכַ ד ׁשְ ַגְווָנא ְדָעְלָמא ִעָלָאה, ָדאּכַ ָאה ּכְ ּתָ ָּעְלָמא ּתַ ְּוַההוא , ּ

ֲחָדא, ִזְמָנא ִקיָלן ּכַ ָכחו ָעְלִמין ׁשְ ּתְ   .ָּלא ִאׁשְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמ, ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]129דף [ -י ּ

ְייהו ְדַחָייִבין ָאֳחָרִנין, ְּוַעל ָדא ָרֵאל ְלַגּבַ ַּחָייִבין ְדִיׂשְ ּּ ּ א, ּ לוֵחי ַמְלּכָ ָּלאו ִאיּנון ׁשְ ּ ,
ָמאָלאְּדָהא ָלא ַאְתָיין ִמּסִ א. ְּטָרא ִדׂשְ א ְדָחבו ְלַמְלּכָ ְּמַתל ִלְבֵני ָנׁשָ ַער ַסְנִטיָרא , ּ ִאּתְ

ְייהו א לֹון, ְּלַגּבַ א לֹון, ְלַתְפׂשָ א, ּוְלַאְעְנׁשָ ְּלִאיּנון ְדָחבו ְלַמְלּכָ ּ ְייהו. ּ ים ַחד ִמּנַ , ָּקם ַחּכִ
ֵני ַסְנִטיָרא ֲהֵדי ּבְ ְָאַמר ֵליה ַמאן ָיֲהָבך . ּינֹוי ְוָחָמא ֵליהָזַקף ַסְנִטיָרא ֵע, ְוִאְתֲעַרב ּבַ ּ

ן א, ְלַגּבָ ְּוָלאו ַאְנּתְ ֵמִאיּנון ְדָחבו ְלַמְלּכָ ּ ַקְדִמיָתא, ּ ׁש ּבְ ִקילו ֵליה , ָהא ַאְנּתְ ִאְתַעּנָ ּׁשְ ּ
ְּוַקְטלוהו ּ.  

ְטָרא ִדיִמיָנא ָקא ַאְתָיין ָרֵאל ִמּסִ ך ִיׂשְ ּּכַ ָמאָל, ְ ׂשְ ְּוָלא ִאְתָדָבקו ּבִ ְּוָלא ִאְתָעְרבו , אּ
ֲהָדה ְלָעְלִמין חֹוַבְייהו. ּּבַ ְרִמין ּבְ ְּוַכד ִאיּנון ּגַ ְפָיא ְיִמיָנא, ּ ָמאָלא ְוָכל , ְּדִאְתּכַ ַער ׂשְ ְוִאּתְ

ְטֵריה ִּאיּנון ְדָאתו ִמּסִ ּ ּ ֲהַדְייהו, ּ ָרֵאל ָקם ְלִאְתָעְרָבא ּבַ יה, ִּאי ַחד ִמִיׂשְ מֹוְדָען ּבֵ ּתְ , ִּאׁשְ
ְטָרא ִדיִמיָנאַאְמֵרי  ֵּליה ָלאו ַאְנּתְ ֵמִאיּנון ְדָקא ַאְתָיין ִמּסִ ּ ּ ְפָיא ֵמחֹוַבְייהו, ּ ְּדִאְתּכַ ּ ,

ן א ַמאן ָיֲהָבך ְלַגּבָ ְְוָלאו ַאְנּתְ ֵמִאיּנון ְדָחבו ְלַמְלּכָ ּ ּ ׁש . ּ ַכח ְדִאיהו ִאְתַעּנָ ּתְ ִּאׁשְ ּ
ַקְדִמיָתא א ָצַווח ָלֳקְבַלְי. ּבְ ֹלֹמה ַמְלּכָ ַלט ָהָאָדם )קהלת ח(ְוָאַמר , ּיהוּוׁשְ ר ׁשָ  ֵעת ֲאׁשֶ

ָאָדם ְלַרע לֹו א ִאיהו, ְּלַרע לֹו ַוַדאי. ּבְ ִליָחא ְדַמְלּכָ ִגין ְדָלאו ׁשְ ּּבְ ּ ְּוָלא ָאֵתי ֵמַההוא , ּ
  .ִסְטָרא

י ֶאְלָעָזר וַדאי ָהִכי הוא ָּאַמר ִרּבִ ֵניָנן, ּ ָמאָל, ְּדָהא ּתָ ַרֲחֵמי , אְּדִאית ְיִמיָנא ְוִאית ׂשְ
ָרֵאל , ְוִדיָנא ָמאָלא, )לימינא(ִיׂשְ ב ְדַחָייֵבי . ְועֹוְבֵדי ֲעבֹוַדה ָזָרה ִלׂשְ ָרֵאל ַאף ַעל ּגַ ִּיׂשְ ּ
ְפָיין, ִּניְנהו יִמיָנא, ְוִאְתּכַ ָמאָלא, ִּאיּנון ּבִ ׂשְ ָקן ּבִ ֲהָדה , ְּוָלא ִאְתַדּבְ ְּוָלא ִאְתָעְרבון ּבַ ּ

ך . ְלָעְלִמין ְוְבִגין ּכָ ִתיבּ יָעה ְיִמיְנך ַוֲעֵנִני)תהלים ס(, ּכְ ָלק ְיִמיָנא . ָ הֹוׁשִ ְּדַכד ִאְסּתַ ּ
ֲהֵדיה קון ּבַ ָרֵאל ְדִאְתַדּבְ ִּיׂשְ ּ יה, ּ ְלקון ְוִיְתַעְטרון ּבֵ ִּיְסּתַ ּ ּ ּ ָמאָלא. ּ ְפָיא ׂשְ ֵדין ִאְתּכַ ְוָכל , ּכְ

ְטֵריה ִּאיּנון ְדָאתו ִמּסִ ּ ּ ְרַעץ אֹוֵיב' ָ ְיִמיְנך ְיָי)ושמות ט(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ   .ּתִ
ִמיִני ָקָרא ְוגֹו יֹום ַהּשְׁ י ֶאְלָעָזר ְוָאַמר ַוְיִהי ּבַ ִמיִני. 'ָּפַתח ִרּבִ יֹום ַהּשְׁ ַמאי , ַוְיִהי ּבַ

ִמיִני ִתיב וִמֶפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד ְוגֹו. יֹום ַהּשְׁ ֶּאָלא ּכְ ּ ְבַעת ָיִמים ְיַמֵלא ֶאת ֶיְדֶכם', ּ י ׁשִ . ּּכִ
ְבַעתּכִ ֵעי ֵליה, י ׁשִ ְבַעת ָיִמים ִמּבָ ׁשִ ְבָעה ָיִמים ְיַמֵלא ֶאת ֶיְדֶכם, ּּבְ י , ּאֹו ׁשִ ַמאי ּכִ

ְבַעת ָיִמים ְיַמֵלא   .ּׁשִ
ֲהֵני, ֶּאָלא ִאין ִאיּנון ּכַ א, ַּזּכָ א ַקִדיׁשָ ִעְטרֹוי ְדַמְלּכָ ְּדִמְתַעְטֵרי ּבְ ּ ּ ח , ּ ְמׁשַ יִחין ּבִ ּוְמׁשִ

א ְּרבות ַקִדיׁשָ ָחא , ּ ַער ִמׁשְ ִגין ְדִאּתְ ְבָעה, ּ ִעָלָאה)אחרא(ּּבְ ֵקי ְלָכל ׁשִ ָחן , ְּדַמׁשְ ְוִאְתַמּשְׁ
א ֵּמַההוא ְרבות ַקִדיׁשָ ּ ְבָעה ּבוִציִנין, ּ ל ִאיּנון ׁשִ יה ּכָ ְּוִאְתְדָלקו ִמּנֵ ּ ּ ּ ח ְרבות , ּ ְּוַהאי ְמׁשַ

ְבָעה ָלָלא ְדָכל ׁשִ ּהוא ּכְ יה ִאְתּכְ, ּ ְּוֻכְלהו ּבֵ ּ   .ִּלילוּ
יָתא ִאיּנון ַהאי, ְּוָתֵניָנן ׁשִ ִליָלן ּבְ ְּוֻכְלהו ִאְתּכְ ָלָלא ְדֻכְלהו, ּ ְּוָדא הוא ּכְ ּ ך , ּּ ְוְבִגין ּכַ ּ

ְבַעת ָיִמים ְיַמֵלא ְלָיין, ּׁשִ ַהאי ּתַ ָרֵאל, ְּוַעל ָדא. ְּדָהא ּבְ ֶנֶסת ִיׂשְ ַבע, ִאְקֵרי ּכְ ת ׁשֶ . ּבַ
ַבע ת ׁשֶ יָתא ָאֳחָרִניןְּדִא. ַמאי ִאיִהי ּבַ ִליָלא ִמּשִׁ   .יִהי ּכְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]130דף [ -ּ

ְבָעה יָון ְדַהאי ׁשִ ִלים ְלהו ְלַכֲהֵני, ּּכֵ ֹכָלא, ְּוַאְעַטר לֹון, ַּאׁשְ ח לֹון ּבְ ּוָמׁשַ ד ָמטו , ּ ּּכַ
ִמיָנָאה ָרֵאל ְדִאיִהי ּתְ ֶנֶסת ִיׂשְ ֵריה , ִּאְתְפַקד ַאֲהֹרן ְלָקְרָבא ֵעֶגל, ִּלּכְ ִגין ְדִאיהו ּבְ ּּבְ ּ ּ

ְּלַכָפָרא ַעל ַההוא חֹוָבא ְדֵעֶגל ָאֳחָרא ַדֲעַבד ַאֲהֹרן, ָרהְּדָפ ּ ּ י ָפָרה, ּ ְּדִאיִהי , ְּוָחב ְלַגּבֵ
ִמיָנָאה ִלימו ֶדֱממוֵניה , ּתְ ּׁשְ ּ ָרֵאל)א דאמוני''ס(ּ ֹכָלא.  ִיׂשְ ִלים ּבְ ֲהָנא ׁשְ ַכח ּכַ ּתְ , ְּוִאׁשְ

ין ִדיָקר ְתַמְנָיא ִמיֵני ְלבוׁשִ ּּבִ ִלים ּבְ, ּ ְתִריןׁשְ ִלים ְלֵעיָלא, ָכל ּכִ א, ּׁשְ ִלים ְלַתּתָ   .ׁשְ
ּוְבֹכָלא ֵעי ְלַאֲחָזָאה עֹוָבָדא, ּ א. ּבָ ַאֲהֹרן עֹוָבָדא ְלַתּתָ יה ּבְ ְּוַעל ָדא ִאְתָעִביד ּבֵ ּ ,

ַער ָהִכי ְלֵעיָלא ִגין ְדִיּתְ ּּבְ ַגְווָנא ַחד, ּ ח ּכָֹלא ּבְ ּכַ ּתְ ְרָכאן ָע, ְּוִיׁשְ ְלהוּוְכֵדין ִאְתּבָ ְּלִמין ּכֻ ּ ,
ְרָכאן ַעל ְיָדא ְדַכֲהָנא ְכִחין ּבִ ּתַ ּוִמׁשְ ְדָקא ֲחֵזי. ּ ֹכָלא ּכַ ֲהָנא ּבְ ִלים ּכַ ּתְ   .ְּוָהָכא ִאׁשְ

  ב''ז ע'' לדף
ה ָקר ְלַחָטאת. ֵעֶגל ָלּמָ ן ּבָ יב ֵעֶגל ּבֶ ִּדְכּתִ ִגין ַההוא ַחָטאת, ּ ּּבְ ַקְדִמיָתא, ּ . ַּדֲעַבד ּבְ
ִגין ַאִיל ְדִיְצָחק. ַמאי ַטְעָמא ַאִיל, ְוַאִיל ְלעֹוָלה ִמיָמה, ּּבְ ְוַהאי ִאְתֲחֵזי , ַּדֲהָוא עֹוָלה ּתְ

ְלָמא ּכָֹלא, ְלָקְרָבא ַאב, ְוַהאי ֲאַתר. ְּלַאׁשְ ּתְ ְטָרא ְדִיְצָחק ִאׁשְ ִגין ַאִיל . ִּמּסִ ְוַהאי ַאִיל ּבְ
ֹּוָלה ְלֵעיָלא ַסְלָקאּ ְדָהא ע)בגין דאיהי עולה(, ְּדִיְצָחק ִמְתָקְרָבא עֹוָלה ּוְבִגין ְלַאְעְטָרא , ּ ּ

ֵלימוָתא ׁשְ ָּלה ּבִ ִגיָנה: ֵעֶגל ְוַאִיל. ּ ְדָקַאְמָרן, ֵּעֶגל ּבְ ְלָמא , ַאִיל. ּכִ ָּלה ) ב''ז ע''דף ל(ְלַאׁשְ
ְדָקא ֲחֵזי ִלימו ְדִיְצָחק ּכַ ׁשְ ּּבִ ּ.  

ַהאי יה ְדַכֲהָנא ּבְ ָרֵאל ְדָחבו ִעּמֵ ְּוִיׂשְ ּ ּ ַגְווָנא ָדאַמְקִר, ּ יב ְוׁשֹור ְוַאִיל , ּיִבין ּכְ ִּדְכּתִ
ָלִמים ִלְזּבֹוַח ִלְפֵני ְיָי ַּעל ַמה ְדָחבו, ׁשֹור. 'ִלׁשְ ִלימו . ּ ׁשְ ְלָמא ְלַהאי ֲאַתר ּבִ ְּוַאִיל ְלַאׁשְ

  .ְּדִיְצָחק
יה ֵעֶגל ְלַחָטאת יב ּבֵ ַכֲהָנא ִדְכּתִ ָנא ּבְ ַּמאי ׁשְ ּ ָרֵא, ּ ִיׂשְ ִתיב ּבְ . ּל ׁשֹור ְלַחָטאתְוָלא ּכְ

ַקְדִמיָתא, ֶּאָלא א ּבְ ילו עֹוְנׁשָ ָרֵאל ָהא ַקּבִ ַכָמה ֲאַתר, ִּיׂשְ א ּבְ ילו עֹוְנׁשָ ּוְבִגין ְדַקּבִ ּ ַעל , ּ
ְדַקְדֵמיָתא ָרא לֹון חֹוַבְייהו ּכִ ָעא ְלַאְדּכְ ִריך הוא ָלא ּבָ א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ ּ ְּוַעל ָדא ָלא , ְּ

ִתיב ָהָכא ְלַחָטאת ָלִמים,ּּכְ ָלָמא, ּ ֶאָלא ִלׁשְ ִגין ְלַאֲחָזָאה ׁשְ ִריך הוא , ּבְ א ּבְ ְּדָהא קוְדׁשָ ּ ְּ

ָרֵאל ַעל ָדא ִיׂשְ הו ּבְ ָלָמא ּבְ ׁשְ ּּבִ ּ.  
ה, ֲאָבל ַאֲהֹרן לֹוָתא ְדֹמׁשֶ א ִמּצְ יל עֹוְנׁשָ ְּדָהא ָלא ַקּבִ יב, ּ ּ וְבַאֲהֹרן )דברים ט(, ִּדְכּתִ

ף ְיָי ֵעת ַהִהיאּוְכִת. 'ְוגֹו' ִהְתַאּנַ ַעד ַאֲהֹרן ּבָ ם ּבְ ּיב ָוֶאְתַפֵלל ּגַ ַען חֹוָבא ֲהָוה , ּ ְוַעד ּכְ
ֵלי ָקר ְלַחָטאת, ּתָ ן ּבָ ִתיב ְוֵעֶגל ּבֶ ְּלַחָטאת ַוַדאי, ּּכְ ִגין ִדְיַכֵפר חֹוֵביה)ואיל לעולה(, ּ ּ ּבְ ּּ ,

ֹכָלא ִלים ּבְ ּתְ י ְוִיׁשְ   .ְּוִיְתַדּכֵ
ִלי ּתְ ּוְבַההוא יֹוָמא ִאׁשְ ִאיןּ ּמו ִעָלִאין ְוַתּתָ ֹכָלא. ּ ָלָמא ּבְ ַכח ׁשְ ּתְ ֶחְדָווָתא , ְּוִאׁשְ ּבְ

ַההוא יֹוָמא ַכח ִעְרּבוְבָיא ִדְבֵני ַאֲהֹרן ּבְ ּתְ א ְוִאְלָמֵלא ְדִאׁשְ ִּדְלֵעיָלא ְוַתּתָ ּ ּ ּ ִמן יֹוָמא , ּּ
א ָרֵאל ִמן ַיּמָ ָלקו ִיׂשְ ְּדִאְסּתָ ַכח ֶחְדָווָתא ְדִעָל, ּ ּתְ ַההוא יֹוָמאָּלא ִאׁשְ ֵאי ּכְ . ֵּאי ְוַתּתָ

ר ַההוא חֹוָבא ִמן ָעְלָמא ַההוא יֹוָמא ִאְתַעּבָ ּּבְ ָאן , ּ ָרֵאל ִמְתַדּכְ ֲהָנא ְוִיׂשְ ָכחו ּכַ ּתְ ְּוִאׁשְ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמ, ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]131דף [ -י ּ

יה ל ִאיּנון ְמַקְטְרִגין ִדְלֵעיָלא, ּ ַההוא יֹוָמא)כל(. ִּמּנֵ ִּאְתֲעָברו ּכָ ּ ּ ָטאן , ּ ַּוֲהוו ַאְזִלין ְוׁשָ
ַס ָרֵאלּבְ ֲּחָרַנְייהו ְדִיׂשְ ַההוא ִעָדָנא, ּ ָכחו ּבְ ּתְ ְּוָלא ִאׁשְ ּ.  

ֲעָתא בו , ַּעד ְדָגִרים ׁשַ ְּוָקמו ָנָדב ַוֲאִביהוא ְוִעּכְ ּ ּ ֶחְדָווָתא ְדֹכָלא)א וערבבו''ס(ּ ּ .
ָעְלָמא ַכח רוְגָזא ּבְ ּתְ ל ָהָעם' ַּוֵיָרא ְכבֹוד ְיָי, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְּוִאׁשְ ִּמַיד ַוִיְקחו , ֶאל ּכָ ּ

תֹו ְוגֹו ֵני ְבֵני ַאֲהֹרן ָנָדב ַוֲאִביהוא ִאיׁש ַמְחּתָ   .'ּׁשְ
ָנן ָרֵאל ֲהַוות, ּתְ ֶנֶסת ִיׂשְ ַההוא יֹוָמא ֶחְדָווָתא ְדּכְ ּּבְ ִקיטוָרא , ּ ְּלִאְתַקְטָרא ּבְ ּ

ין ִרין ַקִדיׁשִ ֻכְלהו ִקׁשְ ִּדְמֵהיְמנוָתא ּבְ ּ ּ יר ּכֹ. ּּ ֲחָדאְּדָהא ְקֹטֶרת ָקׁשִ ך ִאְקֵרי , ָּלא ּכַ ְוְבִגין ּכָ ּ
ְּוִאיּנון ָאתו. ְקֹטֶרת ֲחָדא, ּ ל ִאיּנון ָאֳחָרִנין ּכַ ירו ּכָ ּוְקׁשִ ּ רו ָלה ְלַבר, ּ ְּוׁשָ רו , ּ ְּדָלא ָקׁשְ ּ

ֲהַדְייהו ָּלה ּבַ ירו ִמָלה ָאֳחָרא, ּ ּוְקׁשִ ּ ך. ּ ְוְבִגין ּכַ יב, ַאְזַהר לֹון ְלַכֲהֵני ְלָבַתר, ּ ויקרא ( ,ִּדְכּתִ

ֹזאת ָיֹבא ַאֲהֹרן ֶאל ַהּקֶֹדׁש)טז   . ּבְ
ָרֵאל בו ֶחְדָווָתא ְדְכֶנֶסת ִיׂשְ ְווִנין ִעְרּבְ ה ּגַ ּוְבַכּמָ ּ ַּחד ְדָלא ִאְתְנִסיבו. ּ ְוָלא ִאְתַחְזָיין , ּ

ְרָכא ָעְלִמין ַעל ְיַדְייהו, ְלָקְרָבא ּוְלִאְתּבָ ְדָקא ֵיאֹות. ּ ֲעָתא ּכְ ְוַחד . ְּוַחד ְדָלא ֲהָוה ׁשַ
ֲעָתא ְּדַדֲחקו ׁשַ ּ ְדַמת ְדָנא, ְוַחד. ּ ְּדָהא ִמּקַ ָּנַפק ִנימוָסא ִדְלהֹון, ּ ַּוַיְקִריבו ִלְפֵני ְיָי, ּ ֵאׁש ' ּ

וָרא ָדא. 'ָזָרה ְוגֹו ִקּשׁ רו ּבְ ַּוַדאי ִמָלה ָאֳחָרא ִאְתְקּשָׁ ּ ּ ָרֵאל ְלַבר, ּּ רו ְלְכֶנֶסת ִיׂשְ   .ְּוׁשָ
י ִפְנָח ָּאַמר ֵליה ִרּבִ ארו ָלה ְלַבר, סּ יָמא ְדִאיּנון ׁשָ ָּלא ּתֵ ּ ּ ָרֵאל ָלא , ּ ֶנֶסת ִיׂשְ ֶּאָלא ּכְ
ָרא ַעל ְיַדְייהו א. ִּאְתַקּשְׁ ַכח ְדַכר ְונוְקּבָ ּתְ ָכל ֲאַתר ְדָלא ִאׁשְ ְּדָהא ּבְ ּ ּ ָרֵאל , ּ ֶנֶסת ִיׂשְ ּכְ

ַלל יַנְייהו ּכְ ְרָיא ּבֵ ך ַאְזַהר ְלַכֲהֵני. ָּלא ׁשַ ִגין ּכַ ֹזאת ָיֹבא ַאֲהֹרן ֶאל ַהּקֶֹדׁשִּד, ְּבְ יב ּבְ , ְכּתִ
א ַכח ְדַכר ְונוְקּבָ ּתְ ְּדִיׁשְ ּ א. ּ ֲהָנא ְלקוְדׁשָ ְּוַעל ָדא ָלא ִייעול ּכַ ּ ִגין . ַּעד ְדִיְתְנִסיב, ּ ּבְ

ָרֵאל ֶנֶסת ִיׂשְ וָרא ְדּכְ ִקּשׁ ף ּבְ ּתַ ּתָ ְּדִיׁשְ ּ ְּדַמאן ְדָלא ִאְנִסיב. ּ ֶנֶסת, ּ אֵרי ָלה ִלּכְ ָרֵאל ּׁשָ  ִיׂשְ
ֲהֵדיה, ְלַבר ָפא ּבַ ּתְ ּתַ ַההוא יֹוָמא , ְּוִהיא ָלא ִאׁשְ ַכח ִעְרּבוְבָיא ּבְ ּתְ ְּוַעל ָדא ִאׁשְ ּ ּ

ְייהו ִמיִני)ויקרא ט(. ְּלַגּבַ יֹום ַהּשְׁ י יֹוֵסי ָפַתח ְוָאַמר,  ַוְיִהי ּבַ ה )שיר השירים ב(, ִּרּבִ ּנָ ׁשֹוׁשַ  ּכְ
ן ַרְעָיִתי ין ַהחֹוִחים ּכֵ נֹותּבֵ ין ַהּבָ ין ַהחֹוִחים.  ּבֵ ה ּבֵ ּנָ ׁשֹוׁשַ ָרֵאל, ּכְ ֶנֶסת ִיׂשְ ְוָהא , ָּדא ּכְ

ָרֵאל ח ָלה ִלְכֶנֶסת ִיׂשְ ּבַ ִריך הוא ְמׁשַ א ּבְ ּאוְקמוָה ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ִריך , ְּ א ּבְ ְַוֲחִביבוָתא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ
ה, ּהוא ָלֳקְבָלָהא ָקא ּבָ ְּלִאְתַדּבְ ּ.  

ִריך הוא, ְנִסיבַּמאן ְדִא, ְּוַעל ָדא א ּבְ ָחא ֵליה ְלקוְדׁשָ ּבְ ֵעי ְלׁשַ ּּבָ ּ ְּ ָחא ָלה , ּ ּבְ ּוְלׁשַ ּ
ָרֵאל ֵעי ְלַאֲחָזָאה עֹוָבָדא, ְלְכֶנֶסת ִיׂשְ ֹכָלא ּבָ ֵניָנן ּבְ ְּדָהא ּתָ ר ָנׁש , ּ ָמה ְדִאיהו ּבַ ּּכְ ּ

ַבת זוֵגיה ִּמְתְדַבק ּבְ ּ ַּוֲחִביבוָתא ִדיֵליה ָלֳקְבָלה, ּ ּ ּ ד ָא, ּ א ּכַ ֵתי ְלִמְפַלח ָקֵמי ַמְלּכָ
א ַער ִזווָגא ָאֳחָרא, ַּקִדיׁשָ ּהוא ִאּתְ ּ ִריך הוא ֲחִביבוָתא ִדיֵליה , ּ א ּבְ ְּדָהא קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ְּ

ָרֵאל ֶנֶסת ִיׂשְ ּכְ ָקא ּבִ ּוַמאן ְדִאְתַער ִמָלה, ְּלִאְתַדּבְ ּ ִריך הוא ְמָבֵרך ֵליה, ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ְּ ְ ,
ָרֵאל ְמ ֶנֶסת ִיׂשְ ַמר, ָּבְרָכא ֵליהּוּכְ   .ְוָהא ִאּתְ
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  א''ח ע'' לדף
ָרֵאל ֶנֶסת ִיׂשְ ח ָלה ִלּכְ ּבַ ִריך הוא ִדְמׁשַ א ּבְ ָבָחא ְדקוְדׁשָ ְּוַעל ָדא ׁשְ ּ ּ ּ ּ ה ְדִאיִהי , ְּ ּנָ ׁשֹוׁשַ ּּכְ

ין ַהחֹוִחים ְּדִאיִהי ְמַעְלָיא ְוַסְלָקא ַעל ּכָֹלא, ּבֵ ּ ּ ָא. ּ ין ׁשְ ָרֵאל ּבֵ ֶנֶסת ִיׂשְ ך ּכְ ּר אוְכלוִסיןְּכַ ּ ,
ִגין ְדִהיא ַסְלָקא  ּּבְ ּוִמְתַעְטָרא ַעל ּכָֹלא) א''ח ע''דף ל(ּ ּ ין ַהחֹוִחים. ּ ָנה ּבֵ ְוֶאְתרֹוג , ְוָדא ׁשֹוׁשַ

ין ַהחֹוִחים ָרֵאל, ּבֵ ֶנֶסת ִיׂשְ ָבָחא ְדּכְ   .ַּעל ּכָֹלא, ְּלַאֲחָזָאה ׁשְ
א ֲחֵזי ְרָכא ַעל ְי, ּתָ ָרֵאל ִמְתּבָ ֶנֶסת ִיׂשְ ְרָכאן ַעל ְיֵדי , ֵּדי ְדַכֲהָנאּכְ ָרֵאל ִמְתּבָ ְוִיׂשְ

ְרָכא ַעל ְיֵדי ְדַכֲהָנא ִעָלָאה. ְּדַכֲהָנא ְּוַכֲהָנא ִמְתּבָ מו )במדבר ו(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ ּ ְוׂשָ
ָרֵאל ַוֲאִני ֲאָבַרֵכם ֵני ִיׂשְ ִמי ַעל ּבְ   .ֶאת ׁשְ

ִתיב  הַוֲח' ָ ְזֹכר ַרֲחֶמיך ְיָי)תהלים כה(ּכְ י ֵמעֹוָלם ֵהּמָ . ָּדא ַיֲעֹקב, ְָזֹכר ַרֲחֶמיך. ָָסֶדיך ּכִ
ה. ָּדא ַאְבָרָהם, ַָוֲחָסֶדיך י ֵמעֹוָלם ֵהּמָ ִריך הוא, ּכִ א ּבְ ּוֵמעֹוָלם ָנַטל לֹון קוְדׁשָ ּ ְוָסִליק , ְּ

א, ּלֹון ְלֵעיָלא ְייהו ְרִתיָכא ַקִדיׁשָ ַּוֲעַבד ִמּנַ ָנא ַעל ָעְלָמא, ּ , ּן ַדֲהוֹו ֵמעֹוָלםּוְבִגי. ְלַאּגָ
ָנא וְלַרֲחָמא ַעל ָעְלָמא ּהוא ְדִכיר ְלהֹון ְלַאּגָ ּ ַגְווָנא ָדא. ּ ִריך הוא . ּּכְ א ּבְ ָּנִטיל קוְדׁשָ ְּ

ְּלַצִדיַקָייא ִמן ָעְלָמא ָנא ַעל ָעְלָמא, ְּוָסִליק לֹון ְלֵעיָלא, ּ   .ְלַאּגָ
ר ָהָכא יָמא ִיְצָחק ֲאַמאי ָלא ַאְדּכַ ַאר ְלִאְתָפְרָעא ֵמִאיּנון ֶּאָל. ְוִאי ּתֵ ּתְ ּא ִאׁשְ ּ

ך)תהלים פט(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ְּדָעאִקין ִלְבנֹוי בוָרּתֶ ָ עֹוְרָרה ֶאת ּגְ '  ְיָי)ישעיה מב(, ּוְכִתיב. ּ
ִאיׁש ִמְלָחמֹות ָיִעיר ִקְנָאה ְוגֹו ִגּבֹור ֵיֵצא ּכְ ָלק ֵמָהָכא, ְּוָדא הוא ִיְצָחק', ּכַ ְּדִאְסּתַ י ִרּבִ. ּ

ִּאֵלין ִאיּנון ַיֲעֹקב ְוַאְבָרָהם, ַָוֲחָסֶדיך' ְָזֹכר ַרֲחֶמיך ְיָי, ִּחָייא ָאַמר ְּדָבֵעיָנן ְלהֹון , ּ
ָנא ֲעָלן ד ְקָרִבין ַקְייָמא, ֲאָבל ִיְצָחק. ְלַאּגָ ֵעיָנן ֵליה , ְּלֶמְעּבַ ך ָלא ּבָ יֵני ּכַ ּוְבּגִ ְּ

ְייהו   .ְּלַגּבַ
י ֵמעֹוָלם ֵה הָּדָבר ַאֵחר ּכִ ִריך הוא ָעְלָמא, ּמָ א ּבְ ָרא קוְדׁשָ ְּדַכד ּבָ ּ ָנַטל ִיְצָחק , ְּ

יה ָעְלָמא ּוָבָרא ּבֵ ְלחֹודֹוי. ּ יה ָעְלָמא, ָּחָמא ְדָלא ָיִכיל ְלֵמיָקם ּבִ ָּנַטל ַאְבָרָהם ְוִקֵיים ּבֵ ּ .
ִהּבָ)בראשית ב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַמִים ְוָהָאֶרץ ּבְ ְקֵרי , ְרָאםּ ֵאֶלה תֹוְלדֹות ַהּשָׁ ַאל ּתִ

ְרָאם ִהּבָ ַאְבָרָהם, ּבְ יר. ֶּאָלא ּבְ ָּחָמא ְדַבְעָיין ִקיוָמא ַיּתִ ַתף ֵליה , ָנַטל ְלַיֲעֹקב, ּּ ְּוׁשָ
ִיְצָחק יֹום ֲעׂשֹות ְיָי. ְּוִקֵיים ָעְלָמא, ּבְ ָמִים' ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ּבְ ְוַעל . ֱאֹלִהים ֶאֶרץ ְוׁשָ

ַאְבָרָהם ְוַיֲע, ָּדא ה. ֹּקב ִאְתַקָיים ָעְלָמאּבְ י ֵמעֹוָלם ֵהּמָ ך ּכִ ְוְבִגין ּכָ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמ, ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]133דף [ -י ּ

 ] בשנה227יום [סדר הלימוד ליום כ אייר 
י ְיהוָדה ָפַתח ִּרּבִ ִמיִני, ּ יֹום ַהּשְׁ ִלים ַאֲהֹרן, ַּוְיִהי ּבַ ּתְ ִאיּנון ז, ְּלָבַתר ְדִאׁשְ , יֹוִמין' ּּבְ

הו ְּוִאְתַעָטר ּבְ ְלָמא ִמן )שא עלאהבההוא משח רבות קדי(, ּ ּתַ ְעָיא ְלִאׁשְ ִמיָנָאה ּבַ ּ יֹוָמא ּתְ
ְבָעה ָלמוָתא ַעל ְיֵדי ְדַכֲהָנא, ׁשִ ְּדַאׁשְ ּ ְתִמיָנָאה, ּ ְּוַעל ָדא פוְלָחָנא ּבִ ְּלִאְתַעְטָרא ִמן , ּּ
ְבָעה ֲהָנא ַעל ַההוא . ׁשִ ָנא ּכַ ּקְ ּוְלִאְתּתַ ַקְדִמיָתא)א דקביל''ס(ּ ְדָחב )חובה(ּ   . ּבְ
ַָויֹאֶמר ֶאל ַאֲהֹרן ַקח ְלך ֵעֶגל, ָּדא הוא ִדְכִתיבֲה ָּהא אוְקמוָה ֵעֶגל וַדאי, ּ ּ ּ ,

ְּלַכְפָרא ַעל ַההוא ֵעֶגל יב , ּ ָכה)שמות לב(ִּדְכּתִ הו ֵעֶגל ַמּסֵ ּ ַוַיֲעׂשֵ ָקר. ּ ן ּבָ ַמאי ַטְעָמא , ּבֶ
ָקר ן ּבָ ן ָפָרה, ּבֶ ְק. ְּוָלא ּבֶ ֵעי ְלִאְתּתַ ֶּאָלא ִאיהו ּבָ י ָפָרהּ ָלא ִאְתֲחֵזי ְלָקְרָבא , ָּנא ְלַגּבֵ

ה ה ְלַגּבָ ִּמיּנָ א. ּ ַדר דֹורֹון ְלַמְלּכָ ַּמאן ְדׁשָ א, ּ י ַמְלּכָ ֲּחִמיתון ְדָנִסיב ִמּבֵ א, ּ , ְוָיִהיב ְלַמְלּכָ
א ְדָרא ְלַמְלּכָ ֶּאָלא דֹוֹרָנא ְלׁשַ ּ י ָאֳחָרא ִאְצְטִריך, ּ א, ְִמּבֵ י ַמְלּכָ י יֹוֵסי ִרּבִ. ְוָלא ִמּבֵ

ִּמִדיֵדיה ְלִדיֵדיה ָלא ִאְתֲחֵזי, ָאַמר ּ ן . ּ ָקר ַוַדאי ְוָלא ּבֶ ן ּבָ ך ּבֶ ִגין ּכָ י ְיהוָדה ּבְ ָּאַמר ִרּבִ ְּ

  .ָּפָרה
יה: ְּלַחָטאת ָאה ַעל ַההוא חֹוָבה ְדָחב ּבֵ ְּלַדּכְ ּ ִמיִמים. ּ ִמיִמים. ְוַאִיל ְלעֹוָלה ּתְ , ּתְ

ֵעי ֵליה ִמים ִמּבָ ְרַווְייהו ָלא . ָלאו ָהֵכי, ּיָמא ְדַעל ַאִיל ְוֵעֶגל ָקָאַמרִאי ּתֵ. ּּתָ ְּדָהא ּתַ ּ
ִמיִמים, ַּסְלִקין ְלעֹוָלה ִתיב ְלעֹוָלה ּתְ ל ְלַחָטאת ַסְלָקא, ְּדָהא ּכְ ְּוֵעּגֶ ִמיִמים, ּ , ַּמהו ּתְ

  .ּוְכִתיב ַאִיל

  ב'' לח עדף
ֶּאָלא ֵאילֹו ְדִיְצָחק י ָפָרה, ּ ְקָרא, ְּלָקְרָבא ְלַגּבֵ ֵרי ִזְמֵני ּבִ ר ּתְ יב, ְּדִאְדּכַ , ַּחד ִדְכּתִ

ה ַאִיל)בראשית כב( א ַאְבָרָהם ֶאת ֵעיָניו ַוַיְרא ְוִהּנֵ ּ ַוִיּשָׂ ח , ָהא ַחד, ּ ְּוַחד ַוֵיֶלך ַאְבָרָהם ַוִיּקַ ְּ

ֵרי, ֶאת ָהַאִיל ַּוַיֲעֵלהו ְלעֹוָלה, ָהא ּתְ ִמיִמים. ּ , ֵרי ַאִילּתְ, ְּוַעל ָדא ַאִיל ְלעֹוָלה ּתְ
ֵרי ְּדִאיהו ּתְ ֵניָנן)א''א ע''ויחי רמ(ְּוַעל ָדא . ּ בורֹות ּתָ ה ָאֳחָרִנין, ּ ּגְ ין ְלַכּמָ ְייהו ִמְתָפְרׁשִ ּוִמּנַ ּ ּ .

ִעיר ִעִזים ְלַחָטאת)ויקרא ט( ר ֵלאֹמר ְקחו ׂשְ ַדּבֵ ָרֵאל ּתְ ֵני ִיׂשְ ּ ְוֶאל ּבְ ֵּעֶגל ְלַחָטאת , ּּ
ֵעי ֵליה ַגְווָנ, ִּמּבָ א. ּא ְדַכֲהָנאּכְ ילו עֹוְנׁשָ ָרֵאל ָהא ַקּבִ ֶּאָלא ִיׂשְ ִתיב , ּ ְּוַעל ָדא ָלא ּכְ

הו ֵעֶגל ְלַחָטאת ּּבְ יה. ַמאי ַטְעָמא. ֶּאָלא ֵעֶגל ְלעֹוָלה, ּ ְּדָכל ִאיּנון ְדָחבו ּבֵ ּ ּ ּ ילו , ּ ַּקּבִ
א ִמלוָלא, עֹוְנׁשָ ין ּבְ ּּבֵ עֹוָבָדא, ּ ין ּבְ פוְלָחָנא, ּבֵ ין ּבְ ַּוֲאִפילו ִאיּנון ְדָלא ַעְבדו ִמִדי, ּּבֵ ּ ּ ּ ּ ,

ְייהו ְלִמְפַלח ֵליה ְרעוָתא ְדִלּבַ ֶּאָלא ִדְסִליקו ֵליה ּבִ ּ ּ ּ ּ ּ ּ יב, ִּאְתֲעָנׁשו, ּ ָמה ִדְכּתִ  )שמות לב(, ּּכְ
ָרֵאל ֵני ִיׂשְ ק ֶאת ּבְ ְרעוָתא ְדָלא ְלִמְפַלח ֵל. ַּוַיׁשְ ל ִאיּנון ִדְסִליקו ֵליה ּבִ ֲּאָבל ּכָ ּ ּ ּ ּ , ּיהּ

ְווָנא ִדְרעוָתא ִמֵניה ֶּאָלא ִדְסִליקו ּגַ ּ ּ ּ ּ ן, ּ ּוְמָקְרִבין ֵליה , ָּהָכא ִאְתַדּכָ ְלעֹוָלה ) ב''דף לח ע(ּ
  .ְוֹלא ְלַחָטאת
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]134דף [ -ּ

ִעיר ִעִזים ְלַחָטאת ֲּאָבל ְקחו ׂשְ ַקְדִמיָתא . ֲאַמאי, ּּ ִגין ַדֲהוֹו ְמָקְרִבין ּבְ ֶּאָלא ּבְ ּ
ִעיִרים ְלִטין , ַלּשְׂ ְּוָדא הוא ְלַחָטאת. ַּעל טוֵרי ָרָמֵאיְּדׁשַ ָאה ֵמַההוא , ּ ּוַבְעָיין ְלִאְתַדּכְ ּ

ְְוֹלא עֹוד ֶאָלא ְלַחְדּתוֵתי ְדִסיֲהָרא ִאְצְטִריך, חֹוָבא ּ ּ ָלִמים)ויקרא ט(. ּ .  ְוׁשֹור ְוַאִיל ִלׁשְ
ִלים ִאיהו, ּׁשֹור ְוָלא ַפר ִגין ְדׁשֹור ׁשְ ּּבְ ָלָמא, ּ ָּדא הוא ִדְכִתיב ֲה, ְלַאֲחָזָאה ׁשְ

ָלִמים י יֹוֵסי ָאַמר. ִלׁשְ ָמאָלא ָקא ַאְתָיין, ִרּבִ ְטָרא ִדׂשְ ְטָרא . ּׁשֹור ְוַאִיל ִמּסִ ׁשֹור ִמּסִ
ָמאָלא יב, ִּדׂשְ ֹמאל)יחזקאל א(, ִּדְכּתִ ִגין ֵאילֹו ְדִיְצָחק, ַאִיל. ּ וְפֵני ׁשֹור ֵמַהּשְׂ ְּוַסְלִקין . ּּבְ
ָלִמים ְלָמ, ִלׁשְ ָלִמיםְלַאׁשְ ָרֵאל ְוַעל ָדא ׁשֹור ָוַאִיל ִלׁשְ ֶנֶסת ִיׂשְ   .ּא לֹון ִלּכְ

י ְיהוָדה ְרָכא ַעל ְיָדא , ָּאַמר ִרּבִ ָרֵאל ִמְתַעְטָרא וִמְתּבָ ִגין ְדְכֶנֶסת ִיׂשְ ּּכָֹלא ּבְ ּ ּ ּ
ְלמוָתא, ְּדַכֲהָנא ַאׁשְ ְּוַהאי יֹוָמא ֶחְדָווָתא ְדֹכָלא ֲהָוה. ּּבְ ָרֵאל ֶּחְדָווָתא ְדְכֶנ, ּ ֶסת ִיׂשְ

ִריך הוא א ּבְ קוְדׁשָ ּּבְ ִאין, ְּ ֶּחְדָווָתא ְדִעָלִאין ְוַתּתָ א. ּ ֲהָנא ְלַתּתָ ִלים ּכַ ּתְ ה ְדִאׁשְ ּוְכּמָ ּ ,
ְבָיכֹו ֲהָנא ְלֵעיָלא''ּכִ ִלים ּכַ ּתְ ין , ּל ִאׁשְ ר ָנָדב ַוֲאִביהוא ְדִאְתֲערו ִעְרּבוְבָיא ּבֵ ּּבַ ּ ּ ּ

א ֵצא ֵאׁש ִמִלְפֵני ְיָיּוְב. ַּמְטרֹוִניָתא וַמְלּכָ ך ַוּתֵ ִּגין ּכָ  )ויקרא י( )חסר(. 'ַוּתֹאַכל אֹוָתם ְוגֹו' ְ
ְפָרעו ְוגֹו יֶכם ַאל ּתִ ה ֶאל ֶאְלָעָזר ְוֶאל ִאיָתָמר ָראׁשֵ ַּויֹאֶמר ֹמׁשֶ ַחת ְיָי', ּ ֶמן ִמׁשְ י ׁשֶ ' ּכִ

א ָאַמר. ֲעֵליֶכם י ַאּבָ עֹוָבִדין ִדְלַת, ִרּבִ ֵניָנן ּבְ אָּהא ּתָ ָערון עֹוָבִדין ְלֵעיָלא, ּתָ ִּאּתְ ּ ,
ַגְווָנא ְדעֹוָבָדא ִדְלֵעיָלא ֵעי ְלִאְתֲחָזָאה ּכְ א ּבָ ְּועֹוָבָדא ִדְלַתּתָ ּ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ל ֶחְדָווָתא ִדְלֵעיָלא, ּתָ ּּכָ א, ּ ְמָנא ַקִדיׁשָ ַההוא ׁשַ ְלָיא ּבְ ּּתַ ן ָנִפיק ֶחְדָוה , ּ ּמָ ְּדִמּתַ
אן ְלֻכְלהו ּב ּוִבְרּכָ ָחא)מיניה(ְּוַכֲהָנא ִעָלָאה , ּוִציִניןּּ ידו ְדִמׁשְ ְנּגִ ּ ִאְתֲעָטר ּבִ ּ ך , ּ ְוְבִגין ּכָ ּ

ֲהָנא ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ּכַ ָחא ִאְתְנִגיד ָעֵליה ּכְ ִּדְרבו ִמׁשְ ּ ּ ּ ֵעי ְלַאֲחָזָאה ֵחידו, ּ ּוְנִהירו , ּּבָ ּ
ְּדַאְנִפין  ְרעֹוָנא ּבְ, )יתיר מכלא(ּ יהְוָלא ִיְתֲחֵזי ּגִ יה, ֵּריׁשֵ ְלבוׁשֵ ְּוָלא ּבִ ֶּאָלא ְלֶמֱהִוי ּכָֹלא , ּ ּ

ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא ִלים ּכְ ּׁשְ ָלל, ּ יה ְפִגימו ּכְ ְּוָלא ִיְתֲחֵזי ּבֵ ֲאַתר , ּּ ִגין ְדָלא ַיֲעִביד ְפִגימו ּבַ ּּבְ ּּ
  .ָאֳחָרא

א ֲחֵזי ַה, ּתָ ִּאְלָמֵלא ֶאְלָעָזר ְוִאיָתָמר ִאְתָחזון ְפִגימו ּבְ יהֹון אֹו ּּ ְלבוׁשֵ ֲעָתא ּבִ ִּהיא ׁשַ
יהֹון ָראׁשֵ ֲעָתא, ּבְ ַהִהיא ׁשַ ִזיבו ּבְ ּתְ ד ִדיָנא, ָּלא ִאׁשְ ֲעָתא ַקְייָמא ְלֶמְעּבַ ְּדָהא ׁשַ ְוַעל . ּּ
ֵניָנן ָעְלָמא, ָּדא ּתָ ֲעָתא ְדמֹוָתָנא ִאְעַרע ּבְ ׁשַ ְרֵמיה ְלִמָלה , ּּבְ ַער ִאיַנׁש ּגַ ָּלא ִיּתְ ּ

ָעְלָמא ֲערון ָעֵליהּבְ, ּבְ ִּגין ְדָלא ִיּתְ ּ ְרֵמיה ְלָטב. ּ ַער ּגַ ר ִאי ִאּתְ  )לדחקא(ְוָיִכיל ְלַדְחָייא , ּּבַ
ֲעָתא ָעְלָמא, ׁשַ ֲעָתא ְדִדיָנא ַקְייָמא ּבְ ִזְמָנא ְוׁשַ ְּדָהא ּבְ ּ יה, ּ ַּמאן ְדִיְעַרע ּבֵ ַּלְקֵטי ֵליה , ּ

ַלק ֵמָעְלָמא ך ְוֹלא ָתמ. ְוִיְסּתָ ְוְבִגין ּכָ ּותוּ ָרֵאל ִיְבּכו ֶאת . ּ ית ִיׂשְ ל ּבֵ ִתיב ַוֲאֵחיֶכם ּכָ ּּכְ
ֵריָפה ְטָרא ְדַכֲהֵני, ַהּשְׂ ִגין ְדִאיּנון ָלא ַאְתָיין ִמּסִ ּּבְ ּ   .ְוָלא ִמְתָזֵקי, ּ

י ֶאְלָעָזר ָפַתח יָנָדב ֲאחֹות ַנְחׁשֹון לֹו )שמות ו(, ִּרּבִ ת ַעּמִ ַבע ּבַ ח ַאֲהֹרן ֶאת ֱאִליׁשֶ ּ ַוִיּקַ
הְל ָמה ְדִאְצְטִריך. ַּוִיַקח ַאֲהֹרן. ִאּשָׁ ְּכָֹלא ּכְ ּ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ּ ּּכָֹלא ּכְ א ֲחֵזי. ּּ ְּראוָיה , ּתָ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמ, ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]135דף [ -י ּ

ַבע ְלָדִוד ת ׁשֶ ֵרי ָעְלָמא, ָהְיָתה ּבַ ִּמיֹוָמא ְדִאְתּבְ ַבע ְלַאֲהֹרן ִמיֹוָמא . ּ ְּראוָיה ָהְיָתה ֱאִליׁשֶ ּ
ֵרי ָעְלָמא   .ְּדִאְתּבְ

ין ֶּאָלא ּכָֹלא ַחד.  ַהאי ְלַהאיַמה ּבֵ ָרא . ָהָכא ְלַרֲחֵמי, ֲאָבל ָהָתם ְלִדיָנא. ּ ד ִאְתַחּבְ ּכַ
ָדִוד ָחא ְקָרִבין, ְלִדיָנא, ּבְ ָדא ָדִמין, ְלַאּגָ ַאֲהֹרן. ְּלאֹוׁשָ ָלָמא, ָהָכא ּבְ , ְלֶחְדָוה, ִלׁשְ

ִּלְנִהירו ְדַאְנִפין ּ ְרָכא, ּ ַבע)הכי(ְּוַעל ָדא ִאְתְקֵרי . ְלִאְתּבָ ת ׁשֶ ַבע,  ָהָתם ּבַ . ָהָכא ֱאִליׁשֶ
ַבע ֶחֶסד: ֱאִליׁשֶ ָרא ּבְ ַבע ְלִדיָנא)תא חזי(, ְּדִאְתַחּבְ ת ׁשֶ ְקָפא,  ּבַ ְּלָיְרָתא ַמְלכוָתא וְלִאּתָ ּ.  

ְמעֹון י ׁשִ יב, ָאַמר ִרּבִ ָּהא ְדָתֵניָנן ִדְכּתִ ֹוָפר)שמות יט(, ּ ִפיר הוא,  קֹול ַהּשׁ ּׁשַ ְוָדא , ּ
ָבה ַדֲאָבָהן, ַיֲעֹקבּהוא  ַמֲחׁשָ ָלק ּבְ ְּדִאְסּתַ ֲחָדא ִמּגֹו ׁשֹוָפר, ּּ ְּדָהא ׁשֹוָפר ַאִפיק , ְּוַנְפקו ּכַ ּ

ֲחָדא א ְורוָחא ּכַ ַּמָיא ְוֶאּשָׁ ְייהו ָקָלא, ּ א ִעָלָאה. ְּוִאְתָעִביד ִמּנַ ך ִאּמָ ּּכַ , ַּאִפיק ַלֲאָבָהן, ְ
ָקל ַחד ָבה ִאְסּתְ. ּבְ ַחד קֹולּוִמּגֹו ַמֲחׁשָ ֲחָדא ּבְ ֹוָפר, ָּלקו ּכַ , ְּוַההוא קֹול ִאְקֵרי קֹול ַהּשׁ

ֲחָדא ֵרי קֹול, ְּוָדא ַיֲעֹקב ְדָכִליל ַלֲאָבָהן ּכַ   .ְוִאּקְ

  א''ט ע'' לדף
ּוְתֵרי ַקֵלי ִניְנהו ֹוָפר. ָנִפיק ָקָלא, ְּדָהא ִמּגֹו ָקָלא, ּ , ֲּאָבל קֹול ַחד ְדִאְקֵרי קֹול ַהּשׁ

ָאר קֹולֹותּוֵמָהָכא ָנ ִזווָגא , ְּפקו ׁשְ ִּמּגֹו ַההוא ׁשֹוָפר ּבְ ּ ָבה) א''ט ע''דף ל(ּ ְבָעה . ְּדַמֲחׁשָ ְוׁשִ
ֹוָפר, ּקֹולֹות ִניְנהו ּשׁ ָבה ּבְ ִזווָגא ְדַמֲחׁשָ ְּדָנְפִקין ּבְ ּ ּ ֵקי לֹון ְוַרִוי לֹון , ּ ְּוָדא ׁשֹוָפר ְדַאׁשְ ּ

ַקְדִמיָתא ְּוָהא אוְקמוָה ִמָלה, ּוְלָבַתר ִלְבִנין, ַלֲאָבָהן ּבְ ּ ּ.  
א ֲחֵזי ַבע, ּתָ ח ַאֲהֹרן ֶאת ֱאִליׁשֶ ָמא ָלה, ַּוִיּקַ ָרא ָלה , ְּלֵמֱחֵדי ָלה, ְּלַבּסְ ְלַחּבְ

א ַמְלּכָ ִלים, ּבְ ִזווָגא ׁשְ ּּבְ ְלהו, ּ ְרָכאן ְלָעְלִמין ּכֻ ָחא ּבִ ּכְ ּתַ ְּלִאׁשְ ִגין . ַּעל ְיֵדי ְדַאֲהֹרן, ּ ּבְ
ך ֲהָנ, ְּכָ ֵעי ּכַ ְנִהירו ְדַאְנִפיןּבָ ָחא ּבִ ּכְ ּתַ ּא ְלִאׁשְ ּ ֵחידו, ּ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ּּבְ ּּכָֹלא ּכְ ְּדָהא , ּּ

ֵחי ּכְ ּתַ ְרָכאן ְוֶחְדָוון ִמׁשְ יה ִדיָנא ְורוְגָזא ְוָעִציבו. ַעל ְידֹוי ּבִ ְּוַעל ָדא ִאְתַרֲחָקא ִמּנֵ ּ ּ ּ ּ ,
ִגין ְדָלא ִיְתְפָגם ֵמַההוא ֲאַתר ְדִאְת ּּבְ ּ יהּּ ָרֵאל . ְּקַטר ּבֵ ית ִיׂשְ ל ּבֵ ְּוַעל ָדא ַוֲאֵחיֶכם ּכָ

ֵרָפה ֲהָנא, ִּיְבּכו ֶאת ַהּשְׂ ִתיב . ְוָלאו ּכַ ֵרך ְיָי)דברים לג(ָּעַלְייהו ּכְ ֵּחילֹו וֹפַעל ָיָדיו ' ְ ּבָ
ְרֶצה ְוגֹו ך ְוגֹו)ויקרא י(. 'ּתִ ה וָבֶניך ִאּתָ ּתְ ַאּתָ ׁשְ ָכר ַאל ּתֵ ְ ַיִין ְוׁשֵ ָ י ְיהוָדה.'ּ ִמּגֹו , ּ ָאַמר ִרּבִ

ְמֵעיָנן א ָדא ׁשַ ּתָ ַּפְרׁשְ ְּדָנָדב ַוֲאִביהוא ְרִוי ַחְמָרא ֲהוֹו, ּ ָהא, ּ י . ִּמְדַאְזַהר ְלַכֲהֵני ּבְ ִרּבִ
ִּחָייא ָפַתח ח ְלַבב ֱאנֹוׁש ְוגֹו)תהלים קד(, ּ ּמַ ָח',  ְוַיִין ְיׂשַ ּכְ ּתַ ֲהָנא ְלֶמְחֵדי וְלִאׁשְ ֵעי ּכַ ִּאי ּבָ א ּ

יר ִמּכָֹלא ְנִהירו ְדַאְנִפין ַיּתִ ּּבִ ּ ּ ַכח, ֲּאַמאי ָאִסיר ֵליה ַחְמָרא, ּ ּתְ יה ִאׁשְ ְּדָהא ֵחידו ּבֵ ּ ּ ,
ַכח ּתְ יה ִאׁשְ ְּנִהירו ְדַאְנִפין ּבֵ ּ ּּ.  

ירוָתא ְדַחְמָרא ֶחְדָווָתא ֶּאָלא ׁשֵ ּ ּסֹוֵפיה ֲעִציבו. ּ ְטָרא ְדֵליָוֵאי ָאֵת. ּ ְּועֹוד ְדַיִין ִמּסִ , יּּ
ֵרי ְּדָהא אֹוַרְייָתא ְוַחְמָרא ְדאֹוַרְייָתא, ֵּמֲאַתר ְדַחְמָרא ׁשָ ְטָרא ִדְגבוָרה הוא, ּ ִּמּסִ ּ א ''ס(. ּ

ּ ְוִסְטָרא ְדַכֲהָנא )יין אתי מסטרא דליואי, וכהנא שירותא וסיומא בעי חדותא ונהירו דאנפין, סיפיה עציבו
  .ַמִיין ְצִליִלין ְנִהיִרין



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]136דף [ -ּ

י יֹוֵסי ָאַמ ל ַחד אֹוִזיף ְלַחְבֵריהִרּבִ ָדא, ּר ּכָ ְּוָכִליל ּכָֹלא ָדא ּבְ ך, ּ ְוְבִגין ּכָ ַחְמָרא , ּ
ֵרי ֶחְדָווָתא ִגין ְדָכִליל ִמּגֹו ַמָיא, ׁשָ ּּבְ ּוְלָבַתר ַאְהָדר ְלַאְתֵריה, ּ ּ ְוָעִציב ְוָרִגיז ְוָדִאין , ּ

  )וכהנא שירותא וסיומא בעי חדותא ונהירו דאנפין(. ִּדיָנא
א ָאַמרִרּבִ ֶמן וַמִים, ֵּמֲאַתר ַחד ָנְפקו, י ַאּבָ ֶמן ִליִמיָנא. ַּיִין ְוׁשֶ ֲהֵני , ַמִים ְוׁשֶ ַנְטֵלי ּכַ

י לֹון יר ִמּכָֹלא, ְוַיְרּתֵ ֶמן ַיּתִ ירוָתא ְוִסיוָמא. ְּוׁשֶ ְּדִאיהו ֶחְדָווָתא ׁשֵ ּ ּ יב, ּּ  )תהלים קלג(, ִּדְכּתִ
ֶמן ַהטֹוב ַעל ָהֹראׁש יֹוֵר ּשֶׁ ָמאָלא. ּד ַעל ַהָזָקן ְזַקן ַאֲהֹרןּּכַ י ֵליָוֵאי, ְוַיִין ִלׂשְ , ַיְרּתֵ

ָרא ּתוק, ְּלַאְרָמא ָקָלא וְלַזּמְ ִתיק ְלָעְלִמין, ְּוָלא ִלׁשְ אי , ְּדָהא ַחְמָרא ָלא ׁשָ ֲחׁשַ ֶמן ּבַ ְוׁשֶ
ִדיר   .ּהוא ּתָ

ין ַהאי ְלַהאי ְלִח, ֶּאָלא. ַמה ּבֵ אי ּבִ ֲחׁשַ ֶמן ְדִאיהו ּבַ ּׁשֶ ִדירּ ְטָרא , ּיׁשו ּתָ ָאֵתי ִמּסִ
ָבה ַמע, ְּדַמֲחׁשָ ּתְ ִדיר ְוָלא ִאׁשְ ְלִחיׁשו ּתָ ְּדִאיהו ּבִ ּ אי, ּ ֲחׁשַ ְּוַעל ָדא הוא , ְּוהוא ּבַ ּ
ְּוַיִין ְדִאיהו . ִמיִמיָנא ִתיק ְלָעְלִמין,  ְלַאְרָמא ָקָלא)ו''קרח קע(ּ ְטָרא , ְוָלא ׁשָ ָאֵתי ִמּסִ
א ָמאָלאְוָיְרִתין, ְּדִאיּמָ ָרא ְלַאְרָמא ָקָלא,  ֵליָוֵאי ִלְסַטר ׂשְ ִדיָנא, ְוַקְייֵמי ְלַזּמְ . ְוַקְייֵמי ּבְ

ִתיב ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ ל ִריב ְוָכל ָנַגע)דברים כא(, ּ   .ּ ְוַעל ִפיֶהם ִיְהֶיה ּכָ
ך ִגין ּכַ א ְלִמְפַלח פוְלָחָנא, ְּבְ ד ִייעול ְלַמְקְדׁשָ ֲהָנא ּכַ ּּכַ ּ י ַחְמָראָּאִסיר ֵליה, ּּ ּתֵ ,  ְלִמׁשְ

אי ִאיּנון ֲחׁשַ ְּדָהא עֹוָבדֹוי ּבַ אי , ּ ָוון)א אתחזי''ס(ּוַבַחׁשַ א ובחשאי אתכוון במה ''ס(, ּ ָאָתאן ְוִאְתּכְ

ּ ְוִזִווג ְלַמאן ְדִזִווג)דאתכוון ּ ְלהו, ּ ְרָכאן ְלָעְלִמין ּכֻ ְּוָנִגיד ּבִ אי, ּ ֲחׁשַ  )ועוד(, ְּוֹכָלא ּבַ
ְל ָרָזאְּדעֹוָבדֹוי ּכֻ ְּוַחְמָרא ְמַגֶלה ָרִזין הוא. ּהו ּבְ ל עֹוָבדֹוי ְלַאְרָמא ָקָלא ָקִאים, ּ   .ְּדָהא ּכָ

ָאְרָחא י ִיְצָחק ֲהוֹו ַאְזֵלי ּבְ י ְיהוָדה ְוִרּבִ י ִמרֹוְנָיא ְלִצפֹוִרי, ִּרּבִ ַוֲהָוה ַרְבָייא ַחד , ִּמּבֵ
ַגָוון  ִכיַח ּבְ ִק, )א לגבייהו''ס(ּׁשְ ַחְמָרא ּבְ י ְיהוָדה ֵניָמא ִמָלה ּבְ א ָאַמר ִרּבִ ּיְנָטא ְדדוְבׁשָ ּ ּ ּ

  .ְּדאֹוַרְייָתא ְוֵנִזיל
י ִיְצָחק ְוָאַמר ִרים ְוגֹו)שיר השירים ז(, ָּפַתח ִרּבִ ֵיין ַהטֹוב הֹוֵלך ְלדֹוִדי ְלֵמיׁשָ ך ּכְ ְ ְוִחּכֵ ְּ' .

ֵיין ַהטֹוב ך ּכְ ְּוִחּכֵ ָּדא ֵייָנא ְדאֹוַרְייָתא, ְ ְּדִאיהו , ּ ְּדָהא ֵייָנא ָאֳחָרא ָלאו ִאיהו ָטב. ָטבּ ּ ,
ְּוָדא הוא ֵייָנא . ְּוָטב ְלָעְלָמא ְדָאֵתי, ָּטב ְלָעְלָמא ָדא. ָּטב ְלֹכָלא, ְּוֵייָנא ְדאֹוַרְייָתא

יר ִמּכָֹלא ִריך הוא ַיּתִ א ּבְ ְּדִניָחא ֵליה ְלקוְדׁשָ ּּ ּ ּ ּוִבְזכו ָדא, ְּ ּ ַּמאן ִדְמַרִוי ִמֵייָנא , ּ ּ
ַער ְלָעְלָמא ְדָאֵתי, ַרְייָתאְּדאֹו י ְלַאֲחָייא, ִּיּתְ ִריך הוא , ְוִיְזּכֵ א ּבְ ד יֹוִקים קוְדׁשָ ּּכַ ְּ

ְּלַצִדיַקָייא י ְיהוָדה. ּ ִנים, ָּאַמר ִרּבִ ְפֵתי ְיׁשֵ ַההוא ָעְלָמא, ּדֹוֵבב ׂשִ ֵניָנן ְדֲאִפילו ּבְ ָּהא ּתָ ּ ּּ ,
אֹוַרְייָתא י ְלִמְלֵעי ּבְ ִניםֲהָדא ה, ִיְזּכֵ ְפֵתי ְיׁשֵ ּוא ִדְכִתיב דֹוֵבב ׂשִ ּ.  

ך ִמֵיין ַהטֹוב, ָּאַמר ַההוא ַרְבָיא ִתיב ְוִחּכֵ ִּאי ּכְ ּ ֵיין ַהטֹוב . ֲהִויָנא ַאְמֵרי ָהֵכי, ְ ֲּאָבל ּכְ
ִתיב יה. ְּוָלא ִמֵיין, ּכְ חו ּבֵ ּגְ ַּאׁשְ י ְיהוָדה, ּ ִרי ֵאיָמא ִמיָלך, ָּאַמר ִרּבִ ְּבְ ִפיר ָקא , ּ ְּדׁשַ ּ

  .ְמַרתַא
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמ, ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]137דף [ -י ּ

  ב''ט ע'' לדף
ַמְעָנא, ָאַמר אֹוַרְייָתא, ֲאָנא ׁשְ ַדל ּבְ ּתָ ְּדַמאן ְדִאׁשְ ּ ה, ּ ְּוַהִהיא ִמָלה , ְוָדִביק ּבָ

פוֵמיה ַמע ּבְ ּתְ ְּדאֹוַרְייָתא ִאׁשְ ּ ְלִחיׁשו) ב''ט ע''דף ל(ְּוָלא ָלִחיׁש ָלה , ּ ֶּאָלא ָאִרים ָקֵליה , ּּבִ ּ
ה יב, ְעָיא ְלַאְרָמא ָקָלאְּדאֹוַרְייָתא ָהִכי ּבַ. ּבָ ְקָרא)משלי א(, ִּדְכּתִ ֹראׁש הֹוִמיֹות ּתִ , ּ ּבְ

ה ְדאֹוַרְייָתא ְלִחיׁשו, ְּלָאָרָמא ִרּנָ ֵיין ַהטֹוב. ְּוָלא ּבִ ִתיק, ּּכְ ֲחַמר ָטב ְדָלא ׁשָ ְּוהוא . ּּכַ
ד ִיפוק ֵמַהאי ָעְלָמא, ָעִתיד ְלָאָרָמא ָקָלא ּּכַ ְּדָלא ִיְסֵטי , ִריםְהֹוֵלך ְלדֹוִדי ְלֵמׁשָ. ּ
ָמאָלא ידֹוי, ִליִמיָנא ְוִלׂשְ ח ְדִיְמֵחי ּבִ ּכַ ּתְ ִנים. ָּלא ִיׁשְ ְפֵתי ְיׁשֵ ַההוא , ּדֹוֵבב ׂשִ ֲּאִפילו ּבְ ּ ּ

ן אֹוַרְייָתא ְפָווֵתיה ְמַרְחׁשָ   .ָּעְלָמא ׁשִ
ֵיין ַהטֹוב ך ּכְ ַמְעָנא ְוִחּכֵ ּּתו ׁשְ ָרֵאל , ְּ ֶנֶסת ִיׂשְ ַמרַהאי ְקָרא ִלּכְ א , ִאּתְ ְחּתָ ּבַ ּוְבתוׁשְ ּ

ַמר ַהאי, ִאי ָהִכי. ִאּתְ ח ָלה ּבְ ּבַ ַּמאן הוא ִדְמׁשַ ּ ִריך הוא. ּ א ּבְ ִּאי קוְדׁשָ ְַמהו הֹוֵלך , ְּ ּ
ֵעי ֵליה, ְלדֹוִדי ּהֹוֵלך ֵאַלי ִמּבָ ְ.  

ָרֵאל ֶנֶסת ִיׂשְ ח ָלה ִלּכְ ּבַ ִריך הוא ָקא ְמׁשַ א ּבְ ֶּאָלא ַוַדאי קוְדׁשָ ּ ּ ְּ ָמ, ּ ּה ְדִהיא ָקא ּכְ
ַחת ֵליה ּבַ ים, ְּמׁשָ ּקִ יב ִחּכֹו ַמְמּתַ ֶנֶסת , ִּדְכּתִ ח ֵלה ִלּכְ ּבַ ִריך הוא ְמׁשַ א ּבְ ך קוְדׁשָ ּּכַ ּ ְּ ְ

ָרֵאל ֵיין ַהטֹוב)דכתיב(. ִיׂשְ ך ּכְ ּ ְוִחּכֵ ְּדהוא ַחְמָרא ְדִמְנְטָרא: ֵּיין ַהטֹוב, ְ ּ ָּדא : ְהֹוֵלך ְלדֹוִדי. ּ
ֶטןְּדִאְקֵרי , ִיְצָחק ִרים. ְיִדיד ִמּבֶ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר: ְלֵמיׁשָ ה ּכֹוַנְנּתָ )תהלים צט(, ּכְ  ַאּתָ

ִרים יִמיָנא, ֵמיׁשָ ָמאָלא ּבִ ְלָלא ׂשְ ִרים. ְּלִאְתּכַ ִּדְבִגין ֶחְדָווָתא ְדַההוא , ְּוָדא הוא ֵמיׁשָ ּ ּ
יִמיָנא, ֲחָמר ַטב ָמאָלא ּבִ ִליל ׂשְ ְּוַחָדאן ּכָֹלא, ִאְתּכְ ּ ְדָהא ּכָֹלא ִמְתֲעֵרי ) שפתי ישניםדובב(. ּ ּ

אן ֶחְדָוואן וִבְרּכָ ֵחדו, ּּבְ ֵחי ּבְ ּכְ ּתַ ְלהו ִמׁשְ ְּוָעְלִמין ּכֻ ּ א, ּ ְרָכאן ְלַתּתָ   .ּוִמְתָעֵרי ְלַאְרָקא ּבִ
יה קו ֵליה ֵריׁשֵ י ִיְצָחק ְוַנּשְׁ י ְיהוָדה ְוִרּבִ ָּאתו ִרּבִ ּ ּ ּ יה, ּ ְּוַחדו ִעּמֵ ּ ָּאְמרו ֵליה ַמה, ּ ָמךּ . ְ ׁשְ

ֵהא. ָּאַמר ְלהֹו ֵייָסא י ֵייָסא ּתְ י ֵייָסא . ָּאְמרו ִרּבִ ָעְלָמא ֵמַרּבִ ִכיַח ּבְ ֵהא ׁשְ יר ּתְ ַיּתִ
יָנָנא, ַחְבָרָנא ָלק ִמּבֵ ְּדִאְסּתַ ְָאְמרו ֵליה וַמאן ָאבוך. ּ ּ ּ ּ ַוֲהָוה , ַאְפַטר ֵמָעְלָמא, ָּאַמר ְלהֹו. ּ

ל יֹוָמא ג א' ּוְבֵליְלָיא ג, ּ ְדאֹוַרְייָתאִּמִלין' אֹוִליף ִלי ּכָ ְדּתָ ִּמיִלין ְדָחְכְמָתא ְדַאּגַ ּ ְוָהֵני . ּ
א ר ָנׁש, ִמיֵלי אֹוִליְפָנא ֵמַאּבָ ַחד ּבַ א ִדיוִרי ּבְ ּתָ ְּוַהׁשְ ַוֲאָנא . ְוָסִליק ִלי ֵמאֹוַרְייָתא, ּ

א ל יֹוָמא ַלֲעִביְדּתָ ּוְבָכל יֹוָמא ַאֲהַדְרָנא ִאיּנון ִמ, ָאִזיל ּכָ אּ ִּלין ְדאֹוִליְפָנא ֵמַאּבָ ּ.  
אֹוַרְייָתא ר ָנׁש ָיַדע ּבְ ָּאְמרו ֵליה ַההוא ּבַ ּ ְוָלא ָיַדע , ָּסָבא הוא. ָאַמר לֹון ָלאו. ּ

ִריך הוא א ּבְ ְּלָבְרָכא ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ ְּ ִנין, ּ ֵבי ַרב, ְּוִאית ֵליה ּבְ ִוי לֹון ּבְ י . ְּוָלא ׁשַ ָאַמר ִרּבִ
ַפר ְלַמְלָלא ,  ִאי ָלא ֲהָוה ָהִכי) הכי הוהא אי לאו''נ(ְּיהוָדה  י ַהאי ּכְ ֲּהָוה ֲאִעיְלָנא ְלַגּבֵ

א ָאִסיר ָלן ְלֵמֱחֵזי ַאְנפֹוי, ְֲעָלך ּתָ ֵדי ֲחָמָרא ִמָנך. ַּהׁשְ ן, ְׁשְ ָּאְמרו ֵליה . ְוַאּתְ ִזיל ְלַגּבָ ּ
ְַמאן הוא ָאבוך ּ י ְזֵעיָרא ִדְכַפר ָראִמין. ּ   .ָּאַמר ִרּבִ

ַמע  י ְיהוָדה וָבָכהׁשָ ִּרּבִ ֵביֵתיה, ּ יה ג, ָּאַמר ֲאָנא ֲהִויָנא ּבְ ִּמִלין ' ְּואֹוִליְפָנא ִמּנֵ
א ִדְבָרָכה ַכּסָ ֵרי, ּּבְ ית ּתְ ֵראׁשִ ה ּבְ ַמֲעׂשֵ יה ּבְ י ִיְצָחק. ְּואֹוִליְפָנא ִמּנֵ ּוַמה ֵמַהאי , ָאַמר ִרּבִ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]138דף [ -ּ

ֵריה אֹוִליְפָנא ל ׁשֶ, ַּרְבָיא ּבְ יה ָלא ּכָ ןִּמּנֵ יֵדיה. ּכֵ ַּאְזלו ְוָאִחידו ּבִ ּ ָּחמו ַחד ֲחַקל ְוָיְתבו . ּ ּ
ן ּמָ ָּאְמרו ֵליה ֵאיָמא ַחד ִמָלה. ּתַ ּ ית, ּ ֵראׁשִ ה ּבְ ַמֲעׂשֵ ְֵמִאיּנון ְדאֹוִליף ָלך ָאבוך ּבְ ְּ ּ ּ.  

דֹוִלים ְוגֹו)בראשית א(, ָּפַתח ְוָאַמר יִנים ַהּגְ ּנִ , א ֱאֹלִהיםַוִיְבָר. ' ַוִיְבָרא ֱאֹלִהים ֶאת ַהּתַ
ל ֲאַתר ְדִדיָנא ֱאֹלִהים ִאְקֵרי יה. ּּכָ ְּוַההוא ֲאַתר ִעָלָאה ֲאַתר ְדָנְפקו ִמּנֵ ּ ּ ָּהִכי ָקֵרי ֵליה , ּּ

ב ְדַרֲחֵמי הוא. ָהָכא ְּוַאף ַעל ּגַ ִּמֵניה ָנְפקו ִדיִנין, ּ ּ ְלָיין, ּ ּוֵביה ּתַ ּ.  
דֹוִלים יִנים ַהּגְ ּנִ ַקְדִמיָתאְּד. ִּאֵלין ֲאָבָהן, ֶאת ַהּתַ ְקָיין ּבְ ין ַעל , ִּאיּנון ִמְתׁשַ ְרׁשִ ּתָ ּוִמׁשְ

ת. ּּכָֹלא ל ֶנֶפׁש ַהַחָיה ָהרֹוֶמׂשֶ ל ֶנֶפׁש ַהַחָיה, ְּוֵאת ּכָ ְּדַהִהיא ֶאֶרץ , ָּדא ֶנֶפׁש, ְּוֵאת ּכָ
ִּעָלָאה ַאִפיַקת ֵמַהִהיא ַחָיה ִעָלָאה ַעל ּכָֹלא ּ ּּ יב ּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶנֶפׁש, ּ ְוָדא . ּ ַחָיהִּדְכּתִ

ַגִויה, ִּאיִהי ֶנֶפׁש ְדָאָדם ַקְדָמָאה יך ּבְ ְּדָמׁשִ ת. ְּ ָכל : ָהרֹוֶמׂשֶ א ּבְ ָּדא ִהיא ַחָיה ְדַרֲחׁשָ ּּ
א, )א סטרין''ס(ּטוִרין  ִים. ְּלֵעיָלא ְוַתּתָ ְרצו ַהּמַ ר ׁשָ ְּדַההוא ָנָהר ִעָלָאה ָנִגיד ְוָנִפיק , ֲּאׁשֶ ּ ּ
ֵקי ְלַה, ֵמֵעֶדן ְרׁשֹוי ַעל ּכָֹלא, אי ִאיָלָנאְוַאׁשְ ׁשָ א ּבְ ְרׁשָ ּתָ יה , ְּלִאׁשְ ָחא ּבֵ ּכְ ּתַ ּוְלִאׁשְ ּ

  .ְּמזֹוָנא ְלֹכָלא
ת ָּדָבר ַאֵחר ַהַחָיה ָהרֹוֶמׂשֶ א, ּ ָּדא הוא ָדִוד ַמְלּכָ ּ יה , ּ יב ּבֵ ִּדְכּתִ ּ ֹלא ָאמות )תהלים קיח(ּ

י ֶאְחֶיה ְוגֹו ָנף ְלִמיֵנ. 'ּכִ ל עֹוף ּכָ ין, ּהוְוֵאת ּכָ ל ִאיּנון ַמְלֲאִכין ַקִדיׁשִ ִּאֵלין ּכָ ּ ּ ,
ָכל יֹוָמא ְויֹוָמא ָמא ְדָמאֵריהֹון ּבְ א ׁשְ ֵחי ְלַקְדׁשָ ּכְ ּתַ ְּדִמׁשְ ּ הו , ּ יב ּבְ ִּדְכּתִ ׁש )ישעיה ו(ּ  ׁשֵ

ָנַפִים ְלֶאָחד ׁש ּכְ ָנַפִים ׁשֵ ד ְרעוָתא ְדָמאֵר. ּכְ ָעְלָמא ְלֶמְעּבַ הֹון ָטאִסין ּבְ ּוִמּנְ ּ ל ַחד , יהֹוןּ ּכָ
ְדָקא ֲחֵזי י ְיהוָדה. ְוַחד ּכַ ך ְלַהאי ַרְבָיא ָלא ִאְתֲחֵזי, ָּאַמר ִרּבִ ל ּכַ ְוַדאי ּכָ ֲאָבל ֲאָנא , ּ

ַלק יה ְדַלֲאַתר ִעָלָאה ִיְסּתְ ָּחֵמי ּבֵ ּ ּ.  

  א''ע'  מדף
י ִיְצָחק ּ ָדא ִהיא ַחָיה )הרומשת(ַּהַחָיה . ַּוַדאי) א''ע' דף מ(, ָאַמר ִרּבִ ִּעָלָאה ַעל ּכָֹלאּ ּ ,

ְּדָהא ָאֳחָרא ֶאֶרץ ַקְרֵייה ְקָרא ָאֶרץ. ּ יב ְוָהעֹוף ִיֶרב ּבָ ָאֶרץ וַדאי, ָּהָכא ִדְכּתִ ְוָלא , ּּבָ
ַמִים ְּדָהא ַההוא ָנָהר. ּבַ ֵקי, ּ ָלא ֵפירוָדא, ָנִגיד ְוָנִפיק ְוַאׁשְ ּּבְ ַּעד ַההוא ֲאַתר ְדִאְקֵרי , ּ ּ
ִתי, ֶאֶרץ ן ּכְ ּמָ ם ִיָפֵרד ְוגֹוּוִמּתַ ּב וִמּשָׁ ְלָיין , ְוָהעֹוף. 'ּ ַהאי ֶאֶרץ ּתַ ְּוַההוא עֹוף ּבְ

ְקָיין ָאֶרץ, ְוִאְתּשַׁ יב ְוָהעֹוף ִיֶרב ּבָ ְּוָדא הוא ִדְכּתִ ָּקמו ְוָאְזלו. ּ י ְיהוָדה. ּ , ָּאַמר ִרּבִ
ָנא ף ְלַהאי ַרְבָיא ִעּמָ ּתֵ ּתַ ְּוָכל ַחד ְוַחד ֵליָמא ִמָלה ְדאֹו, ִנׁשְ   .ַרְייָתאּ
י ְיהוָדה ְוָאַמר ָּפַתח ִרּבִ פוִחים ְוגֹו)שיר השירים ב(, ּ ּתַ יׁשֹות ַרְפדוִני ּבַ ֲאׁשִ כוִני ּבָ ּ ַסּמְ ּ ּּ ּ' .

ִפיר ַמר ְוׁשַ ָגלוָתא. ַּהאי ְקָרא ָהא ִאּתְ ָרֵאל ָקָאַמר ָדא ּבְ ֶנֶסת ִיׂשְ ֲּאָבל ּכְ כוִני. ּ ַּמהו , ַּסּמְ
כוִני ֶּאָלא ַמאן ְדָנ. ַּסּמְ ֵעי ְלַאְסְמָכא ֵליהּ ְ סֹוֵמך )תהלים קמה(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ִּפיל ּבָ

ך. 'ְלָכל ַהּנֹוְפִלים ְוגֹו' ְיָי ְוְבִגין ּכָ ָרֵאל ְדָנְפָלה, ּ ֶנֶסת ִיׂשְ יב, ּּכְ  ָנְפָלה ֹלא )עמוס ה(, ִּדְכּתִ
ְעָיא ְלַאְסְמָכא, ּתֹוִסיף קום כוִני, ּבַ ָנָהא .  ָאְמָרהְלַמאן. ְּוִהיא ָאְמָרה ַסּמְ ָרֵאל ּבְ ְלִיׂשְ

ה ָגלוָתא ִעּמָ ְּדִאיּנון ּבְ ּ ּ ּ.  
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יׁשֹות ֲאׁשִ ה ּבָ ִּאֵלין ִאיּנון ֲאָבָהן. ּוְבּמָ ַקְדִמיָתא, ּ ְּדִאיּנון ִאְתַמְלָיין ּבְ ֵּמַההוא ֲחָמר , ּ
ה, ְּוַכד ִאיּנון ִאְתַמְלָיין. ַּטב ְדִמְנְטָרא ֵחי ְלַגּבָ ּכְ ּתַ ְרָכָאן ִמׁשְ א , ָּהא ּבִ ַּעל ְיָדא ְדַחד ַדְרּגָ ּ
ְּדִאיהו ַצִדיק ּ א. ּ ָמא ַקִדיׁשָ ּוַמאן ְדָיַדע ְלַיֲחָדא ׁשְ ּ ֵחי , ּ ּכְ ּתַ אן ָלא ִמׁשְ ב ְדִבְרּכָ ַּאף ַעל ּגַ

ָעְלָמא ָגלוָתא, ּבְ ָרֵאל ּבְ ֶנֶסת ִיׂשְ ִּאיהו ָסִמיך ְוָסִעיד ָלה ִלּכְ ּ ְּ.  
פוִחים ּתַ ַּרְפדוִני ּבַ ּּ א, ֲּאָבל ָרָזא ָדא, ָּמה ְדַאָמָרןּּכָֹלא ַחד ּכְ, ּ יׁשָ . ָעֵייל ַחְמָרא: ֲאׁשִ

פוַח ּּתַ ּוְמַכִוון ְרעוָתא, ַּאִפיק ַחְמָרא: ּ ּ יׁשֹות ְוַתפוִחים. ּ ְּוַעל ָדא ֲאׁשִ יׁשֹות. ּּ ְלַרָווָאה , ֲאׁשִ
פוִחים. ֵמַחְמָרא ּּתַ ְּלַכְווָנא ְרעוָתא ְדָלא ָיִזיק ַחְמָרא, ּ ּ הְּוָכל ָדא ָל. ּ י חֹוַלת ַאֲהָבה . ּמָ ּכִ

ָגלוָתא, ָאִני א. ּּבְ ָמא ַקִדיׁשָ ּוַמאן ִדְמַייֵחד ׁשְ ּ ַרֲחֵמי, ּ ֵעי ְלַיֲחָדא ִדיָנא ּבְ ּוְלַאְכְלָלא , ּּבָ
ְדָקא ֲחֵזי ְדָקא ֵיאֹות, לֹון ּכַ ְקָנא ּכָֹלא ּכְ ָמא וְלִאְתּתַ ּסְ ְּלִאְתּבַ ֶנֶסת , ּ ְּוָדא ָסִמיך ָלה ִלּכְ ְ

ָרֵאל ּבְ   .ָּגלוָתאִיׂשְ
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 ] בשנה228יום [סדר הלימוד ליום כא אייר 
י ִיְצָחק ָפַתח ּתו ֵיין ְנִסיָכם)דברים לב(, ִּרּבִ ר ֵחֶלב ְזָבֵחימֹו ֹיאֵכלו ִיׁשְ ּ ֲאׁשֶ ִאין ִאיּנון . ּ ַּזּכָ

ין ָרֵאל ְדִאיּנון ַקִדיׁשִ ִּיׂשְ ּ א לֹון, ּ ֵעי ְלַקְדׁשָ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ָרֵאל ּתָ. ְּ א ֲחֵזי ִיׂשְ
ין ל ַחֵיי ָעְלָמא ְדַיְרִתין, ַּקִדיׁשִ ּּכָ ַההוא ָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ְלָיין ּבְ ּּכָֹלא ּתַ ּ ִגין ְדִאיהו ַחִיין , ּ ּּבְ ּ ּ
ְּדֹכָלא א, ּ אֵרי , ְּוהוא ֲאַתר, ְּלֵעיָלא ְוַתּתָ ְּדַיִין ְדִמְנְטָרא ׁשָ ן ָנְפִקין ַחִיין )ואקרי יין(ּ ּמָ ּ וִמּתַ ּ

א ְלֹכָלאּוְק ּדוׁשָ ָרֵאל ָאֳחָרא. ּ ִגין ַיִין ְדִיׂשְ ָרֵאל ּבְ ְּוַיִין ְדִיׂשְ ְלָיא, ּ ָדא ּתַ ְּדָהא . ְוָדא ּבְ
ָרֵאל ְלֵעיָלא יה ָנִטיל ַחִיין, ִּיׂשְ ּּבֵ ך ִאְקֵרי ֵעץ ַחִיים, ּ ְוְבִגין ּכָ ֵּעץ ֵמַההוא ֲאַתר ְדִאְקֵרי , ּ ּ

ן ַחִיין, ַּחִיים ּמָ ַיִין, ְּוַנְפֵקי ִמּתַ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ְּוַעל ָדא ְמָבְרִכין ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ ּ ְּ ְוַיִין . ּ
ְווָנא ַהאי ּגַ א ּכְ ָרֵאל ְלַתּתָ   .ְּדִיׂשְ

ּעֹוֵבד ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ְּדִאיהו ְמָסָאב, ּ ָאב, ּ ֲהֵדיה ִיְסּתְ ּוַמאן ְדָקִריב ּבַ ּ ד , ּ ּכַ
ָרֵאל ַיִין ְדִיׂשְ ַאב ְוָאִסירָהא ִא, ִּיְקַרב ּבְ ן ַההוא ַיִין ְדִאיהו ָעִביד, ְסּתְ ּכֵ ל ׁשֶ ּּכָ ּ ְּוַעל ָדא . ּ

ְלחֹודֹוי יָמא ְדָדא הוא ּבִ ָּלא ּתֵ א, ּ ָרֵאל ְלַתּתָ ל ַמה ְדָעְבֵדי ִיׂשְ ֶּאָלא ּכָ ֵעין , ּ ּּכָֹלא הוא ּכְ ּ
ּדוְגָמא ִדְלֵעיָלא ּ ּ ן ַיִין, ּ ּכֵ ל ׁשֶ ֲאַתר ִעָלָאה, ּכָ ְּדָקֵאי ּבַ ּוְגָמא ְדַיִין ְדִמְנְטָראּד, ּ ּ ּ.  

ָרֵאל ְתָיין ַיִין ְדִיׂשְ ָרֵאל ׁשַ ך ִיׂשְ ִגין ּכַ ּּבְ ה, ְ ְקדוּשָׁ ְדָקא ֲחֵזי ּבִ ְּדִאְתָעִביד ּכַ ַגְווָנא , ּ ּכְ
ָרֵאל ְלֵעיָלא ְּדִיׂשְ א, ּ ַההוא ַיִין ִעָלָאה ַקִדיׁשָ ְרָכא ּבְ א ְוִאְתּבָ ְרׁשָ ּתָ ֵתי ְוִאׁשְ ְּדׁשָ ּ ְוָלא , ּּ

ְמָסֲאבוָתאׁשָ ָּתאן ַיִין ְדִאְתָעִביד ּבִ ְטָרא ִדְמָסֲאבוָתא, ּ ּוִמּסִ ּ ְרָיא רוָחא , ּ יה ׁשַ ְּדָהא ּבֵ ּ ּ
ִּדְמָסֲאבוָתא ֵתי ֵליה )ולאו הוא מסטרא דישראל(. ּ ּ וַמאן ְדׁשָ ּ ַאב רוֵחיה, )בהדייהו(ּ ִּאְסּתְ ּ ,

ַאב ִאיהו ָרֵאל, ְּוִאְסּתְ ְטָרא ְדִיׂשְ ְּוָלאו הוא ִמּסִ ָעְלָמא ְדָאֵתי,ּ ּ ְוֵלית ֵליה חוָלָקא ּבְ ּ ְּדָהא . ּ
ַּההוא ָעְלָמא ְדָאֵתי ַּיִין ְדִמְנְטָרא ִאיהו, ּ ּ.  

ין ָרֵאל ַקִדיׁשִ ְּוַעל ָדא ִיׂשְ ְעָיין ְלַנְטָרא ָדא ַעל ּכָֹלא, ּ ּּבַ ֲאַתר , ּ ר ּבַ ִגין ְדִאְתְקׁשַ ּּבְ
ְּדָעְלָמא ְדָאֵתי ך. ּ ְוְבִגין ּכָ ַיִין ִאְת, ּ יר ִמּכָֹלאּבְ ִריך הוא ַיּתִ א ּבְ ִריך קוְדׁשָ ּּבְ ּ ְּ ִגין ְדִאיהו , ְ ּּבְ ּ

ָמאָלא יִמיָנא, ַּחֵדי ְלִסְטָרא ׂשְ ִליל ּבִ ּוְבגֹו ֶחְדָווָתא ִדיֵליה ִאְתּכְ ּ ְּוַכד ִאְתָעִביד ּכָֹלא . ּ
ֵחידו, ְיִמיָנא א ּבְ ָמא ַקִדיׁשָ ֵדין ׁשְ ּּכְ ֻכ, ּ ֵחי ּבְ ּכְ ּתַ אן ִמׁשְ ְּלהו ָעְלִמיןּוִבְרּכָ ּוְבעֹוָבָדא . ּ

ַער עֹוָבָדא ִדְלֵעיָלא א ִיּתְ ִּדְלַתּתָ ּ ֵני ַיִין ָלֳקֵביל ַיִין, ּ   .ְּוַעל ָדא ְמַזּמְ

  ב''ע'  מדף
ּוְבִגין ְדִאיהו ְמַנְטָרא ְלֵעיָלא ּ ּ א, ּ ֵעי ְלַנְטָרא ֵליה ְלַתּתָ ה , ּּבָ ְּוָכל ְנִטירו ִדיֵליה ְקדוּשָׁ ּ ּ ּ

ָרֵאל ִסְטָרא ִדְמָסֲאבוָתא,ּהוא ְלִיׂשְ א ּבְ ּ וַמאן ְדָפִגים ֵליה ְלַתּתָ ּ ּ ּ ַהאי , ּ ָאב ִאיהו ּבְ ִּיְסּתְ
ָעְלָמא ְדָאֵתי, ָעְלָמא ְּוֵלית ֵליה חוָלָקא ּבְ ּ ְרָיא, ּ ֲּאַתר ְדַההוא ַיִין ְדִמְנְטָרא ׁשַ ּ ּהוא ָלא . ּ

ָּלא ִיְתְנַטר הוא ְלָעְלָמא ְדָאֵתי, ָּנִטיר ֵליה ּהוא ָסִאיב ֵליה) ב''ע' דף מ(. ּ ִּיְסֲאבון ֵליה , ּ ּ
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ַההוא ָעְלָמא ַההוא ַיִין ְדָעְלָמא ְדָאֵתי, ּּבְ ָּלא ְיֵהא ֵליה חוָלָקא ּבְ ּ ּ ּ ִאין ִאיּנון . ּ ַּזּכָ
ָרֵאל ה ִעָלָאה, ִיׂשְ ְקדוּשָׁ ְייהו ּבִ י ַנְפׁשַ ִּדְמַקְדׁשֵ ּ ּ ּ ְְוַנְטֵרי ַמה ְדִאְצְטִריך ְלִאְתַנְטָרא, ּ ּ ,
ּוְמַקְד ְנִטירו ִעָלָאה ָדאּ א ּבִ י ְלַמְלּכָ ּׁשֵ ָעְלָמא ֵדין וְבָעְלָמא ְדָאֵתי. ּּ ִאין ִאיּנון ּבְ ַּזּכָ ּ ּ ּ.  

ָּפַתח ַההוא ַרְבָיא ְוָאַמר ָפט ַיֲעִמיד ָאֶרץ ְוגֹו)משלי כט(, ּ ּ ֶמֶלך ְבִמׁשְ ָּדא . ְַמאן ֶמֶלך. 'ְ
ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ ָפט ָדא ַיֲעֹקב. ְּ ִמׁשְ ּּבְ ָלָלא ַדֲאָבָהןְּד, ּ ִּאיהו ּכְ רומֹות. ּ , ְּוִאיׁש ּתְ

ִתיב רוַמת ּכְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּּתְ רוָמה)שמות כה(ּכְ רומֹות. ּ ְוֹזאת ַהּתְ ו, ְּוִאיׁש ּתְ , ָּדא ֵעׂשָ
ל יֹוָמא רֹות ּכָ רומֹות ְוַעל ַמֲעׂשְ ְּדָבֵעי ַעל ּתְ רומֹות ְדָלאו . ְוָלא ָעִביד ִמִדי, ּ ְּוִאיׁש ּתְ ּ

ָפטִא ּיהו ִמׁשְ ְלקוָתא ְדַרֲחֵמי. ּ רוָמה ִאְסּתַ ְּדָהא ּתְ ּ ּ ָפט, ּ ׁשְ ּמִ ִגין ָדא ָלא ַאְתָיא ּבְ ּּבְ ָמה , ּ ּכְ
ָפט)משלי יג(ְדַאּתְ ָאֵמר  ֹלא ִמׁשְ ּ ְוֵיׁש ִנְסֶפה ּבְ ה, ְּוַעל ָדא, ּ רוֹמת ֶיֶהְרֶסּנָ   .ְּוִאיׁש ּתְ

יָמא ר, ְוִאי ּתֵ א ִאיׁש ּתְ ַרֲחֵמי, ּוָמה ֲהָוהָּהא ָדִוד ַמְלּכָ א ''ס(ְּוֹלא עֹוד ֶאָלא . ֶּאָלא ּבְ

ִתיב )אבל כלא ברחמי הוה. דוד מלכא איש תרומה הוה וארעא אתקיימא בגיניה הכי הוא ודאי ישעיה (ּ ְדָהא ּכְ

ֱאָמִנים)נה ַהאי, ּ ַחְסֵדי ָדִוד ַהּנֶ ָמה ְדִאְתְדַבק ּבְ ּּכְ ַהאי, ּ   .ִּאְתְדַבק ּבְ
א ֲחֵזי ל , ּתָ אּכָ ַדל , ּיֹומֹוי ְדָדִוד ַמְלּכָ ּתָ רוָמה)בגין(ֲּהָוה ִמׁשְ ּ ְדַהאי ּתְ ר , ּ ִיְתְקׁשַ

ָפט ׁשְ ּמִ ֲחָדא, ּּבְ ְּוִיְזַדְווגון ּכַ ֲחָדא)בגין דיתקיים בארעא(. ּ ֹלֹמה ְוִזִווג לֹון ּכַ ְּוַקְייָמא , ּ ָאָתא ׁשְ
ְלמוָתא ַאׁשְ ִקיוָמ, ִּסיֲהָרא ּבְ ְּוַקְייָמא ַאְרָעא ּבְ ּ ָּאָתא ִצְדִקָיהו ְוַאְפִריׁש לֹון. אּ ּ ,

ָפט ָלא ִמׁשְ ָאַרת ַאְרָעא ּבְ ּתְ ֵדין ְוִאיׁש , ְוִאְתֲחִריַבת ַאְרָעא, ְּוִאְתְפִגיַמת ִסיֲהָרא, ְּוִאׁשְ ּכְ
ה רוַמת ֶיֶהְרֶסּנָ   .ּּתְ

ֶמן ְלַכֲהֵני, ְוָתא ֲחֵזי ִגין ְדַבְעָיין ַיִין. ְוַיִין ְלֵליָוֵאי, ׁשֶ ָּלא ִמַיִין ְדִמְנְטָרא ֶא, ָּלא ּבְ ּ ּ
ֲחָדא, ָּאֵתי ְלִסְטָרא ִדְלהֹון ָרא ּכָֹלא ּכַ ְלהו, ְּלַחּבְ ּוְלֵמֱחֵדי ָעְלִמין ּכֻ הו , ּּ ָחא ּבְ ּכְ ּתַ ְּלִאׁשְ

ָדא, ּּכָֹלא ִליל ָדא ּבְ ָמאָלא ּכָ ְּיִמיָנא וׂשְ הו ֲחִביבוָתא ְדֹכָלא. ּ ָחא ּבְ ּכְ ּתַ ְּלִאׁשְ ּ ּ ּוְרִחימוָתא , ּ ּ
  .ֵּני ְמֵהיְמנוָתאִּדְב

ַהאי ַּמאן ְדִאְתְדַבק ְרעוֵתיה ּבְ ּ ּ ַהאי ָעְלָמא, ּ ִלים ּבְ ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ּהוא ׁשְ ח , ּ ּכַ ּתְ ְוִיׁשְ
ְתׁשוָבה ל יֹומֹוי ְדִאְתְדַבק ּבִ ּּכָ ּ ֵחי, ּ ּכְ ּתַ ֶמן ִמׁשְ ַתר . ֲּאַתר ְדַיִין ְוׁשֶ ֵדין ָלא ִיְתְדָבק ּבָ ּּכְ

ְּוָלא ְלִכּסוָפא ִדיֵליה, ֻעְתָראָלא ְל, ָּעְלָמא ָדא ּ א ָצַווח ַעל ָדא ְוָאַמר. ּ ֹלֹמה ַמְלּכָ ּוׁשְ ּ ,
ֶמן)משלי כא( יר,  אֹוֵהב ַיִין ָוׁשֶ ְּדָהא עוְתָרא ָאֳחָרא ִיְזָדַמן ֵליה, ֹלא ַיֲעׁשִ ּ ּ ְּלֶמֱהִוי ֵליה , ּ

יה ּחוָלָקא ּבֵ ָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ יה חוָלָקא ּבְ ּוְלֶמֱהִוי ּבֵ ּ ּ ָעְלָמא ָדא ֲא, ּ ְרָיין ּבְ ֶמן ׁשַ ַּתר ְדַיִין ְוׁשֶ ּ
ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי ּוַמאן ְדָרִחים ֵליה ְלַהאי ֲאַתר. ּ ּ ֵעי עוְתָרא ְוָלא ָרִדיף ֲאַבְתֵריה, ּ ָּלא ּבָ ּ .

ל יֹוָמא עוְתָרא ִעָלָאה ּכָ ְדֵלי ּבְ ּתַ ִאין ִאיּנון ַצִדיַקָייא ְדִמׁשְ ַּזּכָ ּ ּ ּ ּ יב, ּּ  ֹלא ) כחאיוב(, ִּדְכּתִ
ִלי ָפז ַּיֲעְרֶכָנה ָזָהב וְזכוִכית וְתמוָרָתה ּכְ ּ ּ ּ ַהאי ָעְלָמא. ּ  ְלַהְנִחיל )משלי ח(, ְלָבַתר. ַהאי ּבְ

  .ֹּאֲהַבי ֵיׁש ְואֹוְצרֹוֵתיֶהם ֲאַמֵלא
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]142דף [ -ּ

ּּתו ָפַתח ְוָאַמר ה ֲעֵלה ֵאַלי ָהָהָרה ְוגֹו' ּ ַויֹאֶמר ְיָי)שמות כד(, ּ א ָּד, ְוַהּתֹוָרה. 'ֶאל ֹמׁשֶ
ב ְכּתָ ּבִ ְצָוה. ּתֹוָרה ׁשֶ ַעל ֶפה, ְוַהּמִ ּבְ ָּדא ּתֹוָרה ׁשֶ ִתיב ָחֵסר. ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ְלֹהֹרָתם ּכְ ּכְ

ָלא.  ְוֶאל ֶחֶדר הֹוָרִתי)שיר השירים ג( ּכְ יָמא הֹוֹרָתם , ְּלהֹוֹרָתם ְדִמי, ָהָכא ִאית ְלִאְסּתַ ִאי ּתֵ
ָרֵאל ַהאי ְקָראְּדָהא ִי, ָלאו ָהֵכי, ְּדִיׂשְ רו ּבְ ָרֵאל ָלא ַאְדּכָ ֶּאָלא הֹוֹרָתם ְדתֹוָרה . ּׂשְ ּ

ן . ּ ַיִין ְדִמְנְטָרא)אתר(ָּדא . ּוַמאי ִהיא. ּוִמְצָוה ּמָ ִתיָבה ְדֵסֶפר ִעָלָאה ּתַ ִגין ְדָכל ּכְ ּּבְ ּ ּ
ְרָיא ן ָנְפָקא ּתֹוָרה, ׁשַ ּמָ ב, ּוִמּתַ ְכּתָ ּבִ י ְוָד. ְּוַעל ָדא ָקֵריָנן ּתֹוָרה ׁשֶ ַתְבּתִ ר ּכָ ּא הוא ֲאׁשֶ

  )כמה דאת אמר ואל חדר הורתי(. ְּלֹהֹרָתם ַוַדאי, ְלֹהֹרָתם
ַעל ֶפה ּבְ ּ ְדַקְייָמא ַעל ֶפה)א''ויקהל ר(, ּתֹוָרה ָאֳחָרא, ּּתֹוָרה ׁשֶ ּ ַּמאן ִאיהו ֶפה. ּ ָּדא . ּ

ּהוא ַדַעת ְּדִאיהו ֶפה ְדֵסֶפר וְכִתיָבה, ּ ּ ּ ְּדִאְקֵרי ּתֹוָרה , ָרה ָאֳחָראִהיא ּתֹו, ְּותֹוָרה ָדא. ּּ
ַעל ֶפה ּבְ ב, ּׁשֶ ְכּתָ ּבִ ְּדִאיִהי ַקְייָמא ַעל ַההוא ֶפה ְדִאיִהי ּתֹוָרה ׁשֶ ּ ּּ ִליק , ּ ך ִאְסּתָ ִגין ּכַ ְּבְ

ֹכָלא ה ּבְ ָאר ְנִביֵאי ְמֵהיְמֵני, ֹּמׁשֶ ל ׁשְ ָנה ְלך, ַעל ּכָ יב ְוֶאּתְ ִָדְכּתִ ְּלך ַדְייָקא, ּ ָ.  
ִתיב  ע ִלְפֵני ֶמֶלך ְוִיּכֹון )כהמשלי (ּכְ ִלי ָהגֹו ָרׁשָ ֶסף ַוֵיֵצא ַלּצֹוֵרף ּכֶ ְ ָהגֹו ִסיִגים ִמּכָ ּ

ְסאֹו ֶחֶסד ּכִ א ֲחֵזי. ּבַ ָעְלָמא, ּתָ יאו ַחָייִבין ּבְ ֲעָתא ְדַאְסּגִ ׁשַ ּּבְ ּ א , ּ א ַקִדיׁשָ ּּכוְרְסָייא ְדַמְלּכָ ּ
ִדיָנא ַנת ּבְ ּקְ ָאָבת , ִאְתּתַ ִדיָנא)א וקיימא''ס( )תאבתא ואש''ס(ְלִאְסּתְ ְלהֹובֹוי אֹוְקִדין ,  ּבְ ְוׁשַ

ֲעָתא ְדִאְתֲעָבר ַחָייַבָיא ֵמָעְלָמא. ָעְלָמא ּוְבׁשַ ּ ְסאֹו, ּ ֶחֶסד ּכִ ֵדין ְוִיּכֹון ּבַ ֶחֶסד. ּכְ ְוָלא , ּבַ
ַמע ִדיָנא ַמאי ַמׁשְ   .ּבְ

  א'' מא עדף
ָעְלָמא ִעָל ְלָיא ּבְ ָאה ּתַ ּתָ ַמע ְדָעְלָמא ּתַ ַּמׁשְ ְּוָעְלָמא ִעָלָאה ְלפום ָאְרֵחי ְדָעְלָמא , ָאהּ ּ ּ

ָאה ּתָ ֶחֶסד . ּתַ ְסאֹו) א''דף מא ע(ְוִיּכֹון ּבַ ַּמאן ְדָבֵעי ְלָבְרָכא ֵליה. ּכִ ּוְלַאְתְקָנא ּכוְרְסֵייה, ּ ּ ּ ,
ִדיָנא ֶחֶסד ְוָלא ּבְ ַמע. ּבְ א. ַמאי ַמׁשְ ֲהָנא ְלֵבי ַמְקְדׁשָ ְּדַכד ָעֵייל ּכַ ְּדֵיעו, ּ ֶחֶסד ְדִאיהו ּ ּל ּבְ ּ

בוָרה, ַּמָיא ֵתי ְדִאיהו ּגְ ַיִין ְדׁשָ ְּוָלא ֵייעול ּבְ ּ ּ ּ ַמָיא)בהאי מלה(ֵּייעול . ּ ְּוָלא ֵייעול , ּ ּבְ
ַחְמָרא   .ּבְ

י ִיְצָחק י ְיהוָדה ְוִרּבִ ָּאתו ִרּבִ יה, ּ קו ֵריׁשֵ ְּוַנּשְׁ י , ּ י ִרּבִ ּוֵמַההוא יֹוָמא ָלא ִאְתְפַרׁש ִמּבֵ ּ ּ
א, הְּיהוָד יה, ְוַכד ֲהָוה ָעֵייל ְלֵבי ִמְדָרׁשָ י ְיהוָדה ַקּמֵ ֲּהָוה ָקם ִרּבִ ָּאַמר ִמָלה אֹוִליְפָנא , ּ
יה יה ְיָקר, ִּמּנֵ ְּוָיאות ְלַאְנָהָגא ּבֵ ין ַחְבַרָייא. ּ ַלק ּבֵ ְּלָבַתר ִאְסּתְ י , ּ ַּוֲהוו ָקאָרן ֵליה ִרּבִ ּ
ר , ֵייָסא א ְדַמְתּבָ א ְדַפִטיׁשָ ֵּריׁשָ ּ ְלהֹוִבין ְלָכל ְסָטר, ִטָנִריןּ ַּוֲהָוה ָקֵרי ָעֵליה . ְּוַאִפיק ׁשַ

י ֶאְלָעָזר יך)ירמיה א(, ִרּבִ ֶטן ְיַדְעּתִ ּבֶ ְרך ּבַ ֶטֶרם ֶאּצָ ָ ּבְ ר ְיָי)ויקרא יא(. ָ ה ְוֶאל '  ַוְיַדּבֵ ֶאל ֹמׁשֶ
ר ּתֹאְכלו ְוגֹו ַּאֲהֹרן ֵלאֹמר ֲאֵליֶהם ֹזאת ַהַחָיה ֲאׁשֶ ָנ', ּ ִגין . א ָהָכא ַאֲהֹרןַמאי ׁשְ ֶּאָלא ּבְ

ין ִמְסֲאָבא וֵבין ַדְכָיא א ּבֵ ִדיר ְלַאְפְרׁשָ ְּדִאיהו ַקְייָמא ּתָ ּ ּ ין ַהָטֵמא . ּּ יב ְלַהְבִדיל ּבֵ ִּדְכּתִ ּ ּ
ּוֵבין ַהָטהֹור ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמ, ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]143דף [ -י ּ

א ָפַתח ְוָאַמר י ַאּבָ  ֵמָרע ְָנצֹור ְלׁשֹוְנך. 'ּ ִמי ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ ַחִיים ְוגֹו)תהלים לד(, ִּרּבִ
ּ ׁשֹוֵמר ִפיו וְלׁשֹונֹו ְוגֹו)משלי כא(ּוְכִתיב . 'ּסור ֵמָרע ְוגֹו. 'ְוגֹו . ִּמי ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ ַחִיים. 'ּ

ֶּאָלא ִאֵלין ַחִיים ְדִאְקרון ָעְלָמא ְדָאֵתי. ַּמאן ַחִיים ּ ּ ּ ּ ְרָיין, ּ ן ׁשַ ּמָ ְּוַעל ָדא . ְּוַחִיים ּתַ
ֵניָנן ָּלָנא ֵמִאיּנון ַחִייםִהיא ִאי, ֵּעץ ַחִיים, ּתָ ִאיּנון ַחִיין, ּ ִּאיָלָנא ְדִאְתְנַטע ּבְ ּ ְּוַעל ָדא . ּ

ִתיב   .ִּמי ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ ַחִיים ּכְ
א. ַמאן ָיִמים, אֹוֵהב ָיִמים ִלְראֹות טֹוב א ַקִדיׁשָ ָמא ְדַמְלּכָ ֶּאָלא ָדא הוא ׁשְ ּ ּ ּ ּ ,

ִאיּנון יֹוִמין ִעָלִאין ַּדֲאִחיָדא ּבְ ּ ַמִים ַעל ָהָאֶרץְּדִאְק, ּ ַמִים ַוַדאי, ּרון ְיֵמי ַהּשָׁ , ְּיֵמי ַהּשָׁ
ַּמאן ְדָבֵעי ַחִיים ִדְלֵעיָלא. ַּעל ָהָאֶרץ ַוַדאי ּ הו, ּּ ְּלֶמֱהִוי ֵליה חוָלָקא ּבְ ּ ּוַמאן ְדָבֵעי . ּ ּ

הו וְלַרֲחָמא ְלהו ָקא ּבְ ּיֹוִמין ִעָלִאין ְלִאְתַדּבְ ּ ּ ּ ִּיְנַטר פוֵמיה ִמּכָֹל. ּ ּ ּ ִּיְנַטר פוֵמיה , אּ ּ ּ
ֵניה ָיא, ְּוִליׁשָ ּתְ ׁשְ יְכָלא וִמּמִ ִּיְנַטר פוֵמיה ִמּמֵ ּ ּ א, ּ ר ָנׁש , ִּדְמָסֵאב ְלַנְפׁשָ ּוְמַרָחָקא ְלּבַ

ֵּמִאיּנון ַחִיין וֵמִאיּנון יֹוִמין ּ ין)א פומיה ולישניה''ס(ְוִיְנַטר , ּּ יׁשִ ִלין ּבִ ֵניה ִמּמִ ּ ִליׁשָ ְּדָלא , ּ
ַאב ּבְ ְייהו, ּהוִיְסּתְ הו, ְּוִיְתְרַחק ִמּנַ ְּוָלא ְיֵהא ֵליה חוָלָקא ּבְ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ן, ּתָ ּפוָמא ְוִליׁשָ ים ִאיִניׁש , ּ ִעָלָאה ָהִכי ִאְקֵרי)אחרא(ֲאַתר , ּ ך ָלא ַיְפּגִ ְוְבִגין ּכָ ּ
ֵניה ּפוֵמיה ְוִליׁשָ ּ ּ יה ְוַגְרֵמיה, ּ ֲאָבא ַנְפׁשֵ ן ְלִאְסּתַ ּכֵ ל ׁשֶ ְּוּכָ ִג, ּ ָעְלָמא ּבְ ַאב הוא ּבְ ּין ְדִאְסּתְ ּ

ֵהָמה ְוגֹו)ויקרא יא(. ְוָהא אֹוִקיְמָנא, ָאֳחָרא ל ַהּבְ ר ּתֹאְכלו ִמּכָ ּ ֹזאת ַהַחָיה ֲאׁשֶ ַהאי ', ּ
יה ֵסיֵפיה ְּקָרא ָלאו ֵריׁשֵ יה, ּ ְּוָלאו ֵסיֵפיה ֵריׁשֵ ַקְדִמיָתא. ּ ל , ֹּזאת ַהַחָיה ּבְ ּוְלָבַתר ִמּכָ

ֵהָמה ִריך הואֶּאָל. ַהּבְ א ּבְ ּא ָאַמר קוְדׁשָ ְייהו, ְּ ָרֵאל ְמַנְטֵרי ַנְפׁשַ ָכל ִזְמָנא ְדִיׂשְ ּּבְ ּ ,
ר ּתֹאְכלו, ְּדָלא ְלָסֲאָבא לֹון, ְּוַגְרַמְייהו ַּוַדאי ֹזאת ַהַחָיה ֲאׁשֶ ה , ּּ ְקדוּשָׁ ִכיִחין ּבִ ֵּיהֹון ׁשְ

ִמי, ִּעָלָאה ׁשְ ָקא ּבִ ְבִרירו ְדַהִהיא, ְּלִאְתַדּבְ ּּבִ ֵהָמה ְדָבִריְרָנא ְלכו ְלֵמיַכלּ ּ ּבְ ָלא , ּ
הו ֲאבו ּבְ ְסּתַ ּּתִ ִמי, ּ ׁשְ   .ְּוֶתהוֹון ְדֵבִקין ּבִ

ָיא ּתְ יְכָלא וִמׁשְ ְייהו ְוַגְרַמְייהו ִמּמֵ ְּוָכל ִזְמָנא ְדָלאו ִאיּנון ַנְטִרין ַנְפׁשַ ּ ּ ּ ּ קון , ּ ִּיְתַדּבְ
ֲאַתר ָאֳחָרא ִמְסֲאָבא הו, ּבַ ֲאָבא ּבְ ִתיב. ְּלִאְסּתַ ך ּכְ ְוְבִגין ּכַ ר ּתֹאְכלו , ּ ֹּזאת ַהַחָיה ֲאׁשֶ ּ

ל ל וַדאי, ִמּכָ א, ִּמּכָ ָמא ַקִדיׁשָ ְּדִאיהו ָרָזא ִדׁשְ ּ ּ יה, ּ ָקא ּבֵ ְּלִאְתַדּבְ ר . ּ ֵהָמה ֲאׁשֶ ל ַהּבְ ִמּכָ
ַכח ַדְכָיא, ַעל ָהָאֶרץ ּתְ ֵהָמה ִאׁשְ ִגין ְדַהאי ֵמיְכָלא ְדַהאי ּבְ ּּבְ ּ ְיֵהא , ּב ְלכוְוָלא ְיָסַא, ּ

ִמי ׁשְ ְּלכו חוָלָקא ּבִ יה, ּ ָקא ּבֵ ְּלִאְתַדּבְ ּ.  
ר ּתֹאְכלו, ּּתו ֹּזאת ַהַחָיה ֲאׁשֶ ִתיב. ּ ַפְרֹעה ּכְ י ֲאִני ְיָי)שמות ו(, ּבְ ַדע ּכִ ֹזאת ּתֵ ָהא . ' ּבְ

ְְלִאְתָפְרָעא ִמָנך, ְֹזאת ָלֳקְבָלך ר ּתֹאְכלו ִמּכָ. ּ ּאוף ָהָכא ֹזאת ַהַחָיה ֲאׁשֶ ֵהָמהּּ ָהא , ל ַהּבְ
ְייכו, ֹזאת ָלֳקְבֵליכֹון ְּלִאְתָפְרָעא ִמּנַ כֹון, ּ ָסֲאבון ַנְפׁשֵ ִגין . ַמאי ַטֲעָמא. ִּאי ּתְ ּבְ

ה ֲהוֹו ָתא ִמּנָ ְּדַנְפׁשָ ָסֲאבון ְלַההוא ִדיָלה, ּ ְּוִאי ַאּתון ּתְ ּ ּ ּ ִאי ְלָטב , ָּהא ֹזאת ָלֳקְבַלְייכו, ּ
ְייכו ִּהיא ַקְייָמא ְלַגּבַ ְייכו,ּ ּ ִאי ְלִביׁש ִהיא ַקְייָמא ְלַגּבַ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]144דף [ -ּ

  ב''א ע'' מדף
י ֶאְלָעָזר ֵהָמה, ָאַמר ִרּבִ ל ַהּבְ ר ּתֹאְכלו ִמּכָ ֹּזאת ַהַחָיה ֲאׁשֶ ל ִאיּנון ַדֲאִחיָדן ִמן , ּ ִּמּכָ ּ

אֵרי ְלכו ְלֵמיַכל, ְּסָטר ָדא ְּוָכל ִאיּנון ְדָלא ַאְתָיין , ּׁשָ ְטָרא ָד) ב''א ע''דף מ(ּ ָאִסיר , אִּמּסִ
ְטָרא ָדא. ְּלכו ְלֵמיַכל ִעיָרן ְדַאְתָיין ִמּסִ ִגין ְדִאית ּבְ ּּבְ ּ ְטָרא ָאֳחָרא , ּ ְּוִאית ְדַאְתָיין ִמּסִ

יב. ִמְסֲאָבא ְּוִסיָמָנא ִדְלהֹון ִדְכּתִ יָמן. ּּכֹל ַמְפֶרֶסת ַפְרָסה, ּ ְלהו ְרׁשִ ְּוַגְמִריָנן ּכֻ ְּוֻכְלהו , ּ ּ
ים ְלהו ְקָרא ך. ַּאְרׁשִ ְוְבִגין ּכַ ְטָרא ָדא ִמְסֲאָבא, ּ ל ַמאן ְדָאִכיל ֵמִאיּנון ְדַאְתָיין ִמּסִ ּּכָ ּ ּ ּ ,

הו ַאב ּבְ ְטָרא ַדְכָיא, ִּאְסּתְ יה ְדַאְתָיא ִמּסִ ְּוָסִאיב ְלַנְפׁשֵ ּ ּ.  
ַלל ּכָֹלא ְמעֹון ָאַמר ּכְ י ׁשִ ְתִרין ִדְמֵהיְמנוָתא ְלֵעיָל, ַּרּבִ ר ּכִ ָמה ְדִאית ֶעׂשֶ ּּכְ ּ ּ ך . אּ ְּכַ

א י ֵמָסֲאֵבי ְלַתּתָ ְתֵרי ְדָחָרׁשֵ ר ּכִ ַאְרָעא. ִּאית ֶעׂשֶ ִסְטָרא , ְּוָכל ַמה ִדי ּבְ ְייהו ֲאִחיָדן ּבְ ִּמּנַ
ִסְטָרא ָאֳחָרא, ָּדא ְייהו ֲאִחיָדן ּבְ ּוִמּנַ ּ.  

יָמא ְרָיא ָעֵליה רוַח ִמְסֲאָבא, ַהאי ֵעז, ְוִאי ּתֵ ְּדׁשַ ּ ְּדִאי רוַח. ָלאו ָהֵכי. ּ  ִמְסֲאָבא ּ
יה ְרָיא ּבֵ ַגַווְייהו. ָאִסיר ָלן ְלֵמיַכל, ּׁשַ ָרן ּבְ ֶּאָלא ַאְעּבְ ְרָיא , ְּוִיְתֲחזון ָלֳקְבֵליהֹון, ּ ְוָלא ׁשַ

הו ְּלַדְייָרא ּבְ ְרָיין, ּ ְּדַכד ִאיּנון ׁשַ ר ָעַלְייהו, ּ ּרוַח ָאֳחָרא ַאְעּבָ ְרַמְייהו, ּ ן ִמּגַ ּוְפִריׁשָ ּ .
ך ִאְת ְוְבִגין ּכַ ָּחזון ָלֳקְבַלְייהוּ ַגַווְייהו, ּ ּוְמַקְטְרֵגי ּבְ ַגְרַמְייהו, ּ הו ּבְ ְלֵטי ּבְ ְּוָלא ׁשַ ְוַעל , ּ

ִרי ָלן ְלֵמיַכל   .ָּדא ׁשָ
א ֲחֵזי הו, ּתָ ְלָטָאה ּבְ יָון ְדַאְתָיין ְלׁשַ ּּכֵ ַזְקָפן ַעְייִנין ְוָחָמאן , ַּאֲעַבר רוָחא ֲחָדא, ּּ

יִמין ִדְלהֹון ְייהוְוִאְת, ְּרׁשִ ן ִמּנַ ָּפְרׁשָ   .ְוָלא ֲאִסיֵרי ָלן ְלֵמיַכל, ֲאָבל ִאְתֲחזֹו ָלֳקְבֵליהֹון, ּ
ְבִעיֵרי ין ּבִ ֵחיָווָתא, ּבֵ ין ּבְ עֹוֵפי, ּבֵ ין ּבְ א, ּבֵ נוֵני ַיּמָ ין ּבְ ֻכְלהו ִאְתָחזון ְיִמיָנא , ּּבֵ ּּבְ ּ ּ

ָמאָלא  ְטָרא ִדי, )רחמי ודינא(ּוׂשְ ְּוָכל ַמאן ְדָאֵתי ִמּסִ אֵרי ָלן )מסטרא דרחמי(, ִמיָנאּ  ׁשָ
ָמאָלא . ְלֵמיַכל ְטָרא ִדׂשְ ְּוָכל ִאיּנון ְדַאְתָיין ִמּסִ ּ ְלהו ָאִסיר ָלן ְלֵמיַכל, )מסטרא דדינא(ּ ּּכֻ ּ .

א  ִגין ְדַדְרּגָ ּ ְדֻכְלהו ִמְסֲאָבא)א דגרמא''ס(ּּבְ ְּוֻכְלהו ִמְסֲאִבין, ּּ ְרָיא , ּ ְּורוַח ִמְסֲאָבא ׁשַ
ַגַווְי הו, ּיהוּבְ ָרֵאל. ְּוָדֵרי ּבְ א ְדִיׂשְ ְּוַעל ָדא רוָחא ַקִדיׁשָ ּ ּ הו, ּ ָאב , ָּלא ִיְתָעַרב ּבְ ְוָלא ִיְסּתְ
הו ין, ּּבְ חון ַקִדיׁשִ ּכְ ּתַ ִגין ְדִיׁשְ ּּבְ ּ א, ּ מֹוְדעון ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ּתְ ְּוִיׁשְ ָאה חוָלֵקיהֹון . ּ ַּזּכָ

ָרֵאל א ִא, ְּדִיׂשְ א ַקִדיׁשָ ְּדַמְלּכָ הוּ ָאה ְלהו, ְּתְרֵעי ּבְ ּוָבֵעי ְלַדּכְ א ְלהו ַעל ּכָֹלא, ּ ּוְלַקְדׁשָ ּ ּ ּ ,
יה ִגין ַדֲאִחיָדן ּבֵ ּּבְ ּ.  

א ֲחֵזי ִתיב , ּתָ ך ֶאְתָפָאר)ישעיה מט(ּכְ ר ּבְ ָרֵאל ֲאׁשֶ ּ ִיׂשְ ִריך הוא , ָ א ּבְ ִּאי קוְדׁשָ ְּ

ָרֵאל ִיׂשְ הו ּבְ ִּמְתָפַאר ּבְ ֲא, ּ ִסְטָרא ִמְסֲאָבאְֵהיך ַאְתָיין ְלִאְסּתַ ָקא ּבְ ָּבא וְלִאְתַדּבְ ְּוַעל ָדא . ּ
ִתיב צו ֶאת ַנְפׁשֹוֵתיֶכם ְוגֹו, ּכְ ּקְ י ָקדֹוׁש ָאִני ְוֹלא ְתׁשַ ים ּכִ ם ִוְהִייֶתם ְקדֹוׁשִ ּתֶ ְּוִהְתַקִדׁשְ ּ ,'

א ִדיוְקָנא ְדַמְלּכָ ַּמאן ְדִאיהו ּבְ ּ ּ א ֵמאֹוְרחֹוי , ּּ אָּלא ִלְבֵעי ֵליה ְלַאְפְרׁשָ ך . ְּדַמְלּכָ ְוְבִגין ּכַ ּ
ָרֵאל ִריך הוא ְלִיׂשְ א ּבְ ים ְלהו קוְדׁשָ ָּרׁשִ ּ ְטָרא ָדא, ְּ ל ִאיּנון ְדַאְתָיין ִמּסִ ּּכָ ּ ְּוָכל ִאיּנון , ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמ, ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]145דף [ -י ּ

ְטָרא ָאֳחָרא ָרֵאל. ְּדַאְתָיין ִמּסִ ָאה חוָלֵקיהֹון ְדִיׂשְ ַּזּכָ הו, ּ יב ּבְ ִּדְכּתִ ל )ישעיה סא(, ּ  ּכָ
ַרך ְיָי)'פ, א''נח ע(ּירום רֹוֵאיֶהם ַיּכִ י ֵהם ֶזַרע ּבֵ ַרך ְיָי', ְ ּכִ ׁש' ְּבֵ ַרך ְיָי, ַמּמָ ֹכָלא' ְּבֵ   .ּּבְ

א ֲחֵזי ל ַמאן ְדָאִכיל ֵמִאיּנון ַמֲאָכֵלי ַדֲאִסיֵרי, ְוּתָ ּּכָ ּ ִסְטָרא ָאֳחָרא, ּ , ִּאְתְדַבק ּבְ
יה ְוַגְרֵמיה ְּוָגִעיל ַנְפׁשֵ ְרָיא , ּ ְרֵמיה ְדֵלית ֵליה חוָלָקא , ָּעֵליהְּורוַח ְמָסָאב ׁשַ ְּוַאְחֵזי ּגַ ּ ּ ּ

ֱאָלָהא ִעָלָאה ְטֵריה, ּּבֶ יה, ְּוָלא ָאֵתי ִמּסִ ְּוָלא ִאְתְדַבק ּבֵ ְּוִאי ִיפוק ָהִכי ֵמַהאי ָעְלָמא. ּ ּ ,
ְסָטר  ל ִאיּנון ַדֲאִחיָדן ּבִ יה ּכָ ֲּאִחיָדן ּבֵ ּ ּן ֵליה ְוַדְייִנין ּוְמָסֲאִבי, ּ ִדְמָסֲאָבא)א דאתיין מסטר''ס(ּ
ֲעָלא ְדָמאֵריה ר ָנׁש ְדִאיהו ּגַ ּבַ ֵּליה ּכְ ּ ּ ּ ַהאי ָעְלָמא, ּ ֲעָלא ּבְ ָעְלָמא ְדָאֵתי, ּגַ   .ְּוַגֲעָלא ּבְ

ִתיב ָלא א, ְּוַעל ָדא ּכְ ם ּבְ ַכח ַאסווָתא ְלִגעוֵליה', ְוִנְטֵמֶתם ּבָ ּתְ ְּדָלא ִאׁשְ ּ ּ ְוָלא , ּ
ָסֲאבוֵתיה ְלָעְל ָּנִפיק ִמּמְ ְייהו, ַווי לֹון. ִמיןּ ְצרֹוָרא ְדַחֵיי , ַּווי ְלַנְפׁשַ קון ּבִ ְּדָלא ִיְתַדּבְ ּ ּ ּ

ָאבו, ְלָעְלִמין ְּדָהא ִאְסּתְ ִתיב , ַּווי ְלַגְרַמְייהו. ּ ם ֹלא )ישעיה סו(ָּעַלְייהו ּכְ י תֹוַלְעּתָ  ּכִ
ר', ָּתמות ְוגֹו ׂשָ ִרים ֵליה. ָנאִסְרחֹו. ַּמאי ֵדָראֹון. ְּוָהיו ֵדָראֹון ְלָכל ּבָ ַּההוא ְסָטר , ַּמאן ּגָ

יה ק ּבֵ ְּדִאְתַדּבָ ּ ּ.  
ְטָרא ִדיִמיָנא ָרֵאל ַאְתָיין ִמּסִ ָמאָלא, ִּיׂשְ ְסָטר ׂשְ ָקן ּבִ ָּהא ַפְגִמין ִלְסַטר , ִּאי ִאְתַדּבְ

ּוַפְגִמין ְלַגְרַמְייהו, ָּדא ְייהו, ּ ּוַפְגִמין ְלַנְפׁשַ ָעְלָמא ֵדין, ּ ְּפִגיִמין ּבְ ָעְלָמא , ְפִגיִמיןּו, ּ ּבְ
ְסָטר ִדְמָסֲאָבא. ְּדָאֵתי ק ּבִ ן ַמאן ְדִאְתַדּבָ ּכֵ ל ׁשֶ ּּכָ ּ ָדא, ּ ְּדֹכָלא ָאִחיד ָדא ּבְ דברים (ּוְכִתיב , ּּ

ה ַלְיָי)יד י ַעם ָקדֹוׁש ַאּתָ   .'ֱָאֹלֶהיך ְוגֹו'  ּכִ

  א''ב ע'' מדף
י יֹוֵסי ָפַתח ְוָאַמר ל ֲעַמל ָהָא)קהלת ו(, ִּרּבִ ִמֵלי . 'ָּדם ְלִפיהו ְוגֹו ּכָ ְלָנא ּבְ ּכַ ִּאְסּתַ

א ֹלֹמה ַמְלּכָ ָחְכָמה ִעָלָאה, ִּדׁשְ ְּוֻכְלהו ֲאִחיָדן ּבְ ל ֲעַמל ָהָאָדם ְלִפיהו. ּּ , ַהאי ְקָרא, ּּכָ
ֲעָתא ְדַדְייִנין ֵליה  ׁשַ ּּבְ ִתיב) א''ב ע''דף מ(ּ ַההוא ָעְלָמא ּכְ ר ָנׁש ּבְ ל ַההוא ִדיָנא, ְּלּבַ ּּכָ ּ, 

ַההוא ָעְלָמא ְּוָכל ַמאי ְדָסִביל ּבְ יה ִנְקָמָתא ְדָעְלָמא, ּ ְּוָנְקִמין ִמּנֵ ִגין ִפיהו: ְּלִפיהו. ּ ּּבְ ּ ,
ְּדָלא ָנִטיר ֵליה יה, ּ ְּוָסִאיב ֵליה ְלַנְפׁשֵ ִסְטָרא ְדַחֵיי, ּ ְּוָלא ִאְתְדַבק ּבְ ּ ִסְטָרא ִדיִמיָנא, ּ . ּּבְ

ִלים ִדיָנָהא ְלָעַלם וְלָעְלֵמי ָעְלִמיןָלא ּתִ, ְוַגם ַהֶנֶפׁש ֹלא ִתָמֵלא ּתְ ּׁשְ ָּדָבר ַאֵחר ֹלא . ּ
ִלים ְלַסְלָקא ְלַאְתָרָהא ְלָעְלִמין, ִתָמֵלא ּתְ ׁשְ ָאַבת, ָּלא ּתִ ִגין ְדָהא ִאְסּתְ ַקת , ּּבְ ְּוִאְתַדּבְ

ִסְטָרא ָאֳחָרא   .ּבְ
י ִיְצָחק ָאַמר הו, ִרּבִ ָאב ּבְ ל ַמאן ְדִאְסּתְ ּּכָ ִאי, ּ ּלו ָפַלח ְלֲעבֹוָדה ָזָרהּכְ ּ ְּדִאיהו , ּ דברים (ּ

ל ּתֹוֵעָבה',  ּתֹוֲעַבת ְיָי)יז ָנִפיק , ַּמאן ְדָפַלח ְלֲעבֹוָדה ָזָרה. ּוְכִתיב ֹלא ֹתאַכל ּכָ
ְטָרא ְדַחֵיי ִּמּסִ א, ּ ָּנִפיק ֵמְרׁשוָתא ַקִדיׁשָ ְרׁשוָתא ָאֳחָרא, ּ ָאב . ְּוָעִייל ּבִ ּאוף ַמאן ְדִאְסּתְ ּ

ָה ְטָרא ְדַחֵיי, ֵני ֵמיְכֵליּבְ ָּנִפיק ִמּסִ א, ּ ְּוָנִפיק ֵמְרׁשו ַקִדיׁשָ ְרׁשוָתא ָאֳחָרא, ּ ְוֹלא . ְּוָעִייל ּבִ
ַהאי ָעְלָמא, עֹוד ָאב ּבְ ֶּאָלא ְדִאְסּתְ ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ִתיב . ּ ם ּכְ ְּוַעל ָדא ְוִנְטֵמֶתם ּבָ

ָלא א   .'ּבְ
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צו ֶאת ַנ, ּוְכִתיב ּקְ ְרמֹוׂש ָהֲאָדָמה ְּוֹלא ְתׁשַ ר ּתִ ֵהָמה וָבעֹוף וְבָכל ֲאׁשֶ ּבְ ְּפׁשֹוֵתיֶכם ּבַ ּ
א י ֶאְתֶכם ְלַטּמֵ ר ִהְבַדְלּתִ א. ֲּאׁשֶ ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה. ַמאי ְלַטּמֵ א ְלַעּמִ ְּדָהא , ְלַטּמֵ

ְטָרא ִדְמָסֲאָבא ָקא ַאְתָיין, ִּאיּנון ִמְסֲאִבין ּוִמּסִ ַאְתֵריהְּוָכל ַחד ִאְתַדּבָ. ּ   .ּק ּבְ
ְמעֹון ֲאבֹוי י ׁשִ י ֶאְלָעָזר ֲהָוה ָיִתיב ָקֵמי ְדִרּבִ ין , ָּאַמר ֵליה, ִּרּבִ ָּהא ְדָתֵניָנן ַזּמִ

ָרֵאל ָאה ְלהו ְלִיׂשְ ִריך הוא ְלַדּכָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ה, ְּ ּמָ יב, ָּאַמר ֵליה. ּבְ ה ִדְכּתִ ּמָ  )יחזקאל לו(, ּּבְ
י ֲעֵליֶכם ַמִים ְט ם ְוגֹוְוָזַרְקּתִ ן. 'ּהֹוִרים וְטַהְרּתֶ ָאן ִמְתַקְדׁשָ יָון ְדִאְתַדּכְ ּּכֵ ָרֵאל , ּ ְוִיׂשְ

ִריך הוא א ּבְ קוְדׁשָ יה ּבְ ָקן ּבֵ ְּדִאְתַדּבְ ּ ּ ּ יב, ֹּקֶדׁש ִאְקרון, ְּ ָרֵאל )ירמיה ב(, ִּדְכּתִ  ֹקֶדׁש ִיׂשְ
בוָאֹתה' ַלְיָי ית ּתְ י ֹקֶדׁש)שמות כב(ּוְכִתיב , ֵּראׁשִ ְהיון ִלי ְוַאְנׁשֵ ָרֵאל, ּ ּתִ ִאין ִאיּנון ִיׂשְ , ַּזּכָ

ִריך הוא ָקָאַמר ָעַלְייהו א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ י ָקדֹוׁש ָאִני ְיָי, ְּ ים ּכִ יב ', ִוְהִייֶתם ְקדֹוׁשִ ִגין ִדְכּתִ ּּבְ
ק)'דברים י( ל)תהלים קמז(ּוְכִתיב , ּ ובֹו ִתְדּבָ ָפִטים ּבַ ה ֵכן ְלָכל ּגֹוי וִמׁשְ ּ ֹלא ָעׂשָ ּ ְיָדעום ּ

ַּהְללוָיה ּ.  

ִחיָטה, ּ ָדִגים ַוֲחָגִבים)ב''ח ע''נדפס תצא רע(רעיא מהימנא  ֶּאָלא ֲאִסיָפָתם , ֵּאיָנן ְטעוִנין ׁשְ

ִחיָטה, ָּהִכי ָמאֵרי ְמִתיְבָתא. ִּהיא ַהַמֶתֶרת אֹוָתם הֹון, ֵּאין ְצִריִכין ׁשְ ֶּאָלא ְדִאְתַמר ּבְ ּ ּ ַוִיְגַוע )בראשית מט(, ּ
ַּמה נוֵני ַיָמא. ָּאֶסף ֶאל ַעָמיוַּוִי ַיָמא, ּ ִּחיוָתן ּבְ , ָמאֵרי ַמְתִניִתין,  ֲחָכִמים)ו''תיקון נ(ַּאף ַתְלִמיֵדי . ּ

אֹוַרְייָתא ִּחיוַתְייהו ּבְ ּ ה, ּ ן ִמּנָ ְּוִאי ִאְתָפְרׁשָ נוֵנ, ּ ָתֵניָנן ְדַמְתִניִתין)א תנאין''נ(. ִּמַיד ֵמִתים, ּ ְּדָבה ִאְתַרּבו ּכְ ּ ּ י ּ
ָתא ַיֲעלון ְלַמָיא, ַּיָמא ׁשְ ְּוִאי ִאיּנון ִדְבַיּבֶ ּ ּ ְטָטא, ּּ דאינון מארי (ֲאָבל ָאָדם . ִּאיּנון ַמְייִתין, ְוָלא ַיְדִעין ְלׁשַ

ְלהו, )קבלה אינון לעילא ְּדִאיהו ְלֵעיָלא ִמּכֻ ּ ּּ יה , ּ ִּאְתַמר ּבֵ ּ ְוִיְרדו ִבְדַגת ַהָים וְבעֹוף ַהׁשָ)בראשית א(ּ ּּ ּ   .ַמִיםּּ

ְּדִאיּנון ָמאֵרי ַמְתִניִתין ַתִניַנָיא ּ ּ ין ַהָגדֹול, ּ ַּהַתּנִ ִריַח)ישעיה כז(, ּ ִריַח )שמות כו(ָלֳקֵבל ,  ָנָחׁש ּבָ  ְוַהּבְ
ים ָרׁשִ תֹוך ַהּקְ ְַהִתיכֹון ּבְ הֹון ַמֲחלֹוֶקת, ּ ָנה ִאית ּבְ יָנן ָמאֵרי ִמׁשְ ִזְמָנא ְדַתּנִ ין ָדא ְלָדא, ּּבְ ּוַמְקׁשִ ַלע , ּ ּבָ

לֹא ִהִגיַע ְלהֹוָרָאה ומֹוֶרה. ְּלַחְבֵריה ְּוַהאי ִאיהו ַתְלִמיד ְזֵעיר ׁשֶ ּּ ִוין ָדא ְלָדא. ַּחָייב ִמיָתה, ּּ ְּוִאי ִאיּנון ׁשָ ּ ,
הֹון ַמֲחלֹוֶקת ָיא, ְוִאית ּבְ הֹון , ְּוקוׁשְ סוָפה)במדבר כא( )א לבסוף''ס(ִּאְתַמר ּבְ ָבה ּאֹוְקמוָה ַאֲה, ּ ֶאת ָוֵהב ּבְ

סוָפה   .)מ''כ רע''ע(. ּּבְ
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ר ְיָי)ויקרא יב ( י ַתְזִריַע ְוָיְלָדה ָזָכר ְוגֹו'  ַוְיַדּבֵ ה ּכִ ה ֵלאֹמר ִאּשָׁ י ֶאְלָעָזר . 'ֶאל ֹמׁשֶ ִרּבִ
ּתִ)שיר השירים ג(, ָּפַתח ׁשְ ּקַ ֵלילֹות ּבִ ִבי ּבַ ּכָ ִבי. 'י ְוגֹוּ ַעל ִמׁשְ ּכָ ֵעי , ַעל ִמׁשְ ִבי ִמּבָ ּכָ ִמׁשְ ּבְ
ִבי, ֵּליה ּכָ ִריך הוא. ַּמהו ַעל ִמׁשְ א ּבְ ָרֵאל ָאְמָרה ָקֵמי קוְדׁשָ ֶנֶסת ִיׂשְ ֶּאָלא ּכְ ְּ ּוָבָעאת , ּ

לוָתא יה ַעל ּגָ ִּמּנֵ ָנָהא, ּ ין ִעם ּבְ ָאר ַעּמִ ין ׁשְ ִגין ְדִהיא ָיְתָבא ּבֵ ִכיַבת ְלַע, ּּבְ , ְפָראּוׁשְ
ַאְרָעא ָאֳחָרא ִמְסֲאָבא ִכיַבת ּבְ ֵעיָנא, ָאְמָרה, ְּוַעל ְדִהיא ׁשְ ִבי ּבָ ּכָ ְּדָכִאיְבָנא , ַעל ִמׁשְ

ָגלוָתא)א דשכיבנא''נ( יה, ְּוַעל ָדא, ּ ּבְ י וְלַאָפָקא ִלי ִמּנֵ ָאֲהָבה ַנְפׁשִ י ֵאת ׁשֶ ּתִ ׁשְ ּקַ ּּבִ ּּ.  

  ב'' מב עדף
יו ְוֹלא ְמָצאִת ּתִ ׁשְ ּקַ ְּדָלאו ָאְרֵחיה ְלִאְזַדְווָגא , יוּבִ ּ ּ ֵהיָכֵליה) ב''דף מב ע(ּ י ֶאָלא ּבְ ּּבִ ּ ,

ין ָאֳחָרִנין ָיִתיְבָנא. ְקָראִתיו ְוֹלא ָעָנִני יִני ַעּמִ נֹוי, ְּדָהא ּבֵ ְמִעין ֶאָלא ּבְ ְּוָקֵליה ָלא ׁשַ ּ .
יב ַמע ָעם קֹול ֱאֹלִהים ְוגֹו)דברים ד(, ִּדְכּתִ   .' ֲהׁשָ

י ִי ֵלילֹות, ְצָחק ָאַמרִרּבִ ִבי ּבַ ּכָ ִבי . ַּעל ִמׁשְ ּכָ ָרֵאל ַעל ִמׁשְ ָאְמָרה ְכֶנֶסת ִיׂשְ
יה י ְלֶמְחֵדי ִלי, ִּאְתָרַעְמָנא ַקּמֵ ִּדְיֵהא ִמְזְדַווג ַעּמִ ּ ּ ִלים, ּוְלָבְרָכא ִלי, ּ ֵחידו ׁשְ ְּדָהִכי . ּּבְ

ָרֵא ֶנֶסת ִיׂשְ ּכְ א ּבִ ֵניָנן ְדִמִזווָגא ְדַמְלּכָ ּּתָ ּ ּ א , לּ ה ַצִדיִקים ַיְרּתו ְירוַתת ַאֲחַסְנּתָ ּמָ ּּכַ ּ ּ
א ָעְלָמא, ַּקִדיׁשָ ֵחי ּבְ ּכְ ּתַ ְרָכאן ִמׁשְ ה ּבִ   .ְוַכּמָ

א ֲהָוה ָאִזיל ִלְכָפר ַקְנָיא י ַאּבָ א ְדלוד)א בפרקמטיא''ס(, ִּרּבִ י . ּ ִלְמַעְרּתָ יה ִרּבִ ַּוֲהוו ִעּמֵ ּ
י ִחָייא י . ּיֹוֵסי ְוִרּבִ ִתיב, יֹוֵסיָאַמר ִרּבִ ְעָלה ְוגֹו)משלי יב(, ּכְ ת ַחִיל ֲעֶטֶרת ּבַ ת . 'ּ ֵאׁשֶ ֵאׁשֶ

ָרֵאל, ַחִיל ֶנֶסת ִיׂשְ ה. ָּדא ּכְ ַעְצמֹוָתיו ְמִביׁשָ ין )א דא מהימנותא דשאר''נ(ִּאֵלין . ּוְכָרָקב ּבְ  ַעּמִ
ל , עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה ִריך הוא ָלא ָיִכיל ְלִמְסּבַ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ָעְלָמאְּ ָמה ְדַאּתְ , לֹון ּבְ ּכְ

ם)ויקרא כ(, ָאֵמר ר ָנׁש ְוָלא ָיִכיל . ּ ָוָאקוץ ּבָ ָהֵני קֹוִצין ְוגוִבין ְדַדֲחִקין ֵליה ְלּבַ ּּכְ ּ ּ
ל לֹון   .ְלִמְסּבַ

א י ַאּבָ ָּהִכי הוא ַוַדאי, ָאַמר ִרּבִ ת ַחִיל, ּ ָרֵאל, ֵאׁשֶ ֶנֶסת ִיׂשְ א , ָּדא ּכְ ִביְרּתָ ְּדִהיא ּגְ
ָעְלָמאִמּכַ ֵחי ּבְ ּכְ ּתַ ְרָיין ְדִמׁשְ ה ַמּשִׁ ה ַחָייִלין ְוַכּמָ ּּמָ ְעָלה, ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ֲּעֶטֶרת ּבַ , ּכְ

ְפֶאֶרת אשת חיל דא כנסת ישראל דהא בזווגא דמלכא אפיקת כמה חיילין ' ג וכו''ל(. ְּוֹכָלא ַחד, ֲעֶטֶרת ּתִ

) ד''דברים י(ם לקודשא בריך הוא ולכנסת ישראל כמה דכתיב כמה משיריין כמה צדיקים בעלמא וכלהו אקרון בני

ל ַחד ֵליָמא ִמָלה, ּ ַעד ַדֲהוֹו ָאְזֵלי.)אלהיכם' בנים אתם ליי א ּכָ י ַאּבָ ֶנֶסת , ָּאַמר ִרּבִ ּכְ ּבִ
ָרֵאל   .ִיׂשְ
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א ָפַתח ְוָאַמר י ַאּבָ ת ַחִיל ִמי ִיְמָצא)משלי לא(. ִּרּבִ ָרֵא,  ֵאׁשֶ ֶנֶסת ִיׂשְ ְּדִאיִהי , לָּדא ּכְ
ת ַחִיל ָמה ְדַאָמָרן, ֵאׁשֶ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ִמי ִיְמָצא. ּּכְ ַאֲחִרית , ּכְ ר ִיְמָצא ֶאְתֶכם ּבְ ֲאׁשֶ

ִלימו,  ִמי ִיְמָצא)ג מי ימצא לאגחא ביה קרבא''ל(. ַּהָיִמים ׁשְ ה ּבִ ה ְלֶמֱהִוי ּבֵ ַּמאן ִיְזּכֶ ּ ,
ִדיר ה ּתָ ָחא ִעּמָ ּכְ ּתַ ּוְלִאׁשְ ּ.  

ּק ִמְפִניִנים ִמְכָרהְוָרחֹו ֵעי ֵליה, ִּמְכָרה, ּ ִּמְקָחה ִמּבָ ְּלָכל ִאיּנון ְדָלא , ֶּאָלא. ּ ּ
ִלימו ׁשְ ה ּבִ ָקן ּבָ ִּאְתַדּבְ ּ ֲהָדה, ּ ֵלִמין ּבַ יָדא , ְּוָלא ׁשְ ָרא לֹון ּבִ ִהיא ָמְכָרה לֹון ְוַאְסּגְ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ְּדַעָמִמין ָאֳחָרִנין ָרֵאל ֶאת ְיָי )יב, שמואל א(, ּכְ ֵני ִיׂשְ ַּוַיַעְזבו ּבְ ַוִיְמּכֹור ' ּ
ַיד ִסיְסָרא ין. אֹוָתם ּבְ ְלהו ְרִחיִקין ֵמִאֵלין ְפִניִנים ִעָלִאין ַקִדיׁשִ ּוְכֵדין ּכֻ ּ ּּ ּ ְּדָלא ְיֵהא , ּּ

הו ּחוָלָקא ּבְ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְוָרחֹוק ִמְפִניִנים ִמְכָרה. ּ ּּ.  
י ִחָייא ָפַתח ְק ִּרּבִ ָלל ֹלא ֶיְחָסר, ָּרא ֲאַבְתֵריה ְוָאַמרּ ְעָלה ְוׁשָ ה ֵלב ּבַ ַטח ּבָ ּּבָ ַטח . ּ ּבָ

ְעָלה ה ֵלב ּבַ ּּבָ ִריך הוא, ּ א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ ך ָמֵני ֵלה ַעל ָעְלָמא, ְּ ִּדְבִגיֵני ּכַ ָרא , ְּ ְלִאְתַדּבְ
יָדָהא, ָּעָלה ל ִזיוִנין ִדֵליה ַאְפִקיד ּבִ ּּכָ ּ ּ יֵחי ְקָרָבאְּוָכל ִאיּנון, ּ ָלל ֹלא , ְּוַעל ָדא,  ַמּגִ ְוׁשָ
  .ֶיְחָסר

י יֹוֵסי ָפַתח ְקָרא ֲאַבְתֵריה ִּרּבִ ל ְיֵמי ַחֶייָה, ְוָאַמר, ּ ָמַלְתהו טֹוב ְוֹלא ָרע ּכָ ּּגְ ּ .
ָמַלְתהו טֹוב א ְוִלְבֵני ֵהיָכֵליה, ִהיא ְזִמיַנת ָטב ְלָעְלָמא, ּּגְ ְּזִמיַנת ָטב ְלֵהיָכָלא ְדַמְלּכָ ּ .

יב. ְוֹלא ָרע ִגין ִדְכּתִ ִזְמָנא ְדִאיּנון , ּטֹוב ֵאיָמַתי, ּ ְוֵעץ ַהַדַעת טֹוב ָוָרע)בראשית ב(, ּּבְ ּּבְ ּ
ַמִים ְדָקא ֵיאֹות, ָנֲהִרין ָעָלה, ְיֵמי ַהּשָׁ ה ּכְ ּוִמְזַדְווַגן ִעּמָ ּ ּ ְּדִאיּנון ְיֵמי ַחֶייָה, ּ ּ ִגין ְדֵעץ . ּ ּּבְ

ַדר ָלה ַחִי, ַּהַחִיים ּׁשָ ָמַלְתהו טֹוב ְוָלא ָרע. ְּוָנִהיר ָלה, יםּ ּוְבַההוא ִזְמָנא ּגְ ּ י . ּ ָאַמר ִרּבִ
ִפיר הוא א ׁשַ ַּאּבָ ָמרו, ּ ָרֵאל ִאּתְ ְכֶנֶסת ִיׂשְ ְּוֻכְלהו ְקָרֵאי ּבִ ּ י ַתְזִריַע)ויקרא יב(. ּ ה ּכִ .  ִאּשָׁ

ֵניָנן ִחָלה יֹוֶלֶדת ָזָכר, ּתָ ה ַמְזַרַעת ּתְ י ֲא. ִּאּשָׁ ֵניָנן, ָחא ָאַמרִרּבִ ִריך , ָהא ּתָ א ּבְ ְְדקוְדׁשָ ּ ּ
ַזר ַעל ַהִהיא ִטָפה ּהוא ּגָ א, ּ ִּאי ִאיהו ְדַכר ִאי ִאיִהי נוְקּבָ ּ ה ַמְזַרַעת , ּ ְוַאּתְ ַאְמַרת ִאׁשָ

ִחָלה יֹוֶלֶדת ָזָכר י יֹוֵסי. ּּתְ ין ִטָפה ִד, ָאַמר ִרּבִ ִריך הוא ַאְבִחין ּבֵ א ּבְ ַּוַדאי קוְדׁשָ ּ ּ ּּ ְּדכוָרא ְ
א ּוֵבין ִטָפה ְדנוְקּבָ ּ ּוְבִגין ְדַאְבִחין ֵליה, ּּ ּ ַזר ָעֵליה, ּ א, ּּגָ ִּאי ִלֱהִוי ְדַכר אֹו נוְקּבָ ּ.  
י ֲאָחא יָון ְדַמְזַרַעת יֹוֶלֶדת, ְוָיְלָדה ָזָכר, ָאַמר ִרּבִ יב, ְּוִכי ּכֵ ַהאי , )אלא(ְוָיְלָדה , ִּדְכּתִ

ֵעי ֵליה ַהר ְוָיְלָדה ָזָכרִאׁשָ, ְּקָרא ָהִכי ִמּבָ י ּתַ י ַתְזִריַע , ּ ַמהו)א תזריע ויהיה זכר''ס(. ה ּכִ ּכִ
י יֹוֵסי. ְוָיְלָדה ָתא, ָאַמר ִרּבִ ַרת ַעד יֹוָמא ְדיֹוִלַדת ֵלית ָלה , ִאּתְ ִּמן יֹוָמא ְדִאְתַעּבְ ּ ּ
פוָמא ֶּאָלא ְיִלידו ִדיָלה ִאי ִלֱהִוי ְדַכר, ּּבְ ּ ּ ּ ה ּכִ, ְּוַעל ָדא, ּ   .י ַתְזִריַע ְוָיְלָדה ָזָכרִאּשָׁ

  א''ג ע'' מדף
י ַתְזִריַע ה ּכִ י ִחְזִקָיה ָפַתח. ִאּשָׁ ִּרּבִ יך ְיָי)תהלים קד(, ּ ָ ַמה ַרּבו ַמֲעׂשֶ יִאין . 'ּ ָמה ַסּגִ ּכַ

ָעְלָמא א ּבְ א ַקִדיׁשָ ּעֹוָבדֹוִהי ְדַמְלּכָ ָמה , ּ ידֹוִהי ּכַ ר ָנׁש ְדָנִטיל ּבִ ) א''ג ע''דף מ(ְּמַתל ְלּבַ

ֲחָדא ִזְמָנא ֲחָדא, ַּמְקטוִרין ּכַ ְלחֹודֹוי, ְוָזַרע לֹון ּבְ ל ַחד ְוַחד ּבִ ך . ּוְלָבַתר ָנִפיק ּכָ ְּכַ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמ, ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]149דף [ -י ּ

ָחְכָמה ִריך הוא ֲעִביד עֹוָבדֹוִהי ּבְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ֲחָדא ְוָזַרע לֹון, ְּ ּוְבָחְכָמה ָנִטיל ּכָֹלא ּכַ ּ ,
ִזְמֵני ל ַחד ְוַחד ּבְ ּוְלָבַתר ָנְפקו ּכָ יָת)תהלים קד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּהּ ָחְכָמה ָעׂשִ ָלם ּבְ   .ּ ּכֻ

א י ַאּבָ יך ְיָי, ָאַמר ִרּבִ ָָמה ַרּבו ַמֲעׂשֶ א ', ּ יִאין ִאיּנון עֹוָבדֹוִהי ְדַמְלּכָ ָמה ַסּגִ ּּכַ ּ
א ְּוֻכְלהו, ַּקִדיׁשָ ָחְכָמה, ּ ָחְכָמה ָעׂשִ, ְסִתיִמין ּבְ ָלם ּבְ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ּכֻ ְלהו . יָתּ ּּכֻ ּ

ִליָלן ָחְכָמה ּכְ ִביִלין ְיִדיָען, ּבְ ׁשְ יָנה, ְּוָלא ָנְפֵקי ְלַבר ֶאָלא ּבִ י ּבִ ן. ְלַגּבֵ ּמָ ִּאְתָעִבידו , ּוִמּתַ
ָקנו ּּכָֹלא ְוִאְתּתְ ּ וִבְתבוָנה ִיְתּכֹוָנן)משלי כד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ ָחְכָמה . ּ ָלם ּבְ ְּוַעל ָדא ּכֻ ּ

יָת   .ִביָנהּבְ, ָעׂשִ
ָרֵאל: ָהָאֶרץ, ָמְלָאה ָהָאֶרץ ֶנֶסת ִיׂשְ ן ִאְתַמְלָיא ִמּכָֹלא, ָּדא ּכְ ּמָ ְּדִמּתַ ּ ָמה ְדַאּתְ , ּ ּכְ

ָחִלים הֹוְלִכים ֶאל ַהָים ְוגֹו)קהלת א(ָאֵמר  ל ַהּנְ ְּדִהיא ַאִפיַקת לֹון ְלָבַתר. ִָקְנָיֶניך. 'ּ ּכָ ּ ,
ְרָאםּ ֵאֶלה)בראשית ב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ִהּבָ ַמִים ְוָהָאֶרץ ּבְ ה,  תֹוְלדֹות ַהּשָׁ ָרָאם' ּבְ . ּבְ

ך ָמְלָאה ָהָאֶרץ ִקְנָיֶניך ִגיֵני ּכַ ָּבְ ְ.  
א ֲחֵזי נוְקֵביה, ּתָ א ְלִאְזַדְווָגא ּבְ ֲעָתא ְדַבר ָנׁש ָאֵתי ְלִאְתַקְדׁשָ ׁשַ ּּבְ ּ ּ ְרעוָתא )בכוונה(, ּ ּ ּבִ

א ִדיֵליה ַּקִדיׁשָ ּ ַער ָעֵליה, ּ א)אחרא(ּ רוָחא ִּאּתְ א, ּ ַקִדיׁשָ ִליל ְדַכר ְונוְקּבָ ּּכָ ְוָרִמיז . ּ
א לוָחא ְמָמָנא ַעל ִעדוֵייהֹון ִדְבֵני ָנׁשָ ִריך הוא ְלַחד ׁשְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ יֵדיה ַההוא , ְּ ּוָמֵני ּבִ ּ ּ

יב. ְּלָאן ֲאַתר ִיְפקֹוד ֵליה, ְּואֹוַדע ֵליה, ּרוָחא ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ ְּוַהַלְיָלה ָאַמר  )איוב ג(, ּ
ֶבר ֶבר ִמְפַלְנָיא, ְּלַההוא ְמָמָנא, ַּהַלְיָלה ָאַמר. הֹוָרה ּגָ ִריך הוא , ּהֹוָרה ּגָ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְּ

ְּלַההוא רוָחא, ַּאְפִקיד ֵליה ל ַמה ְדַאְפִקיד, ּ ְּוָהא אוְקמוָה, ּּכָ ּ.  
א ֵדין רוָחא ַנְחּתָ יה, ּּכְ ְּוַחד צוְלָמא ִעּמֵ ִדיוְקֵניה ְלֵעיָלא)ב''ד ע''ק(, ּ ּ ַההוא ְדָקִאים ּבְ ּ ּ ּ ּ ,

ֵרי  ַההוא צוְלָמא ִאְתּבְ ּּבְ ַהאי ָעְלָמא, )א אתרבי''ס(ּ ַההוא צוְלָמא ָאִזיל ּבְ ּּבְ ֲּהָדא הוא . ּ
יב ֶצֶלם ִיְתַהֶלך ִאיׁש)תהלים לט(, ִּדְכּתִ ְ ַאך ּבְ ַכח . ְּ ּתְ עֹוד ְדַהאי צוְלָמא ִאׁשְ ּּבְ  )א''כ ע''ויחי ר(ּ

ר ָנׁשִע יה ְדּבַ ּּמֵ ַהאי ָעְלָמא)בצולמא דיליה(, ּ ֲחָדא ,  ָקִאים ּבְ ָראן ּכַ א אשתכח עמיה ''ס(ְדִמְתֲחּבְ

א ְוָאַמר, )בר נש קאים בהאי עלמא ותרין אינון דמתחברן כחדא א ַאְזַהר ִלְבֵני ָנׁשָ ֹלֹמה ַמְלּכָ , ּוׁשְ
ָל)שיר השירים ב( ָיפוַח ַהיֹום ְוָנסו ַהּצְ ּ ַעד ׁשֶ ּּ ֵרי, ִליםּ   .ּתְ

ְמַדאי ין ְדַאׁשְ ּוְבִסְפָרא ְדָחָרׁשִ ּ ְחָנא ְדִאיּנון ְדַיְדֵעי , ּ ּכַ ַּאׁשְ ּ ין )א דבעו''ס(ּ א ָחָרׁשִ  ְלַחְרׁשָ
ָמאָלא הו, ִמְסַטר ׂשְ ָקא ּבְ ּוְלִאְתַדּבְ ּ ָרָגא, ּ ְּיקום ִלְנהֹוָרא ִדׁשְ ֲאַתר ְדִיְתֲחזון ִאיּנון , ּ ּאֹו ּבַ ּ ּ
ּצוְלִמין ִדיֵליה ּ ין, ּ ְקֵני ְלִאיּנון ָחָרׁשִ ְּוֵייָמא ִאיּנון ִמִלין ְדִמַתּתְ ּ ְּלִאיּנון , ְוִיְקֵרי לֹון, ּּ
ָמָהן ִמְסֲאִבין ִדיְלהֹון, ִסְטִרין ִמְסֲאִבין ׁשְ ין , ּּבִ ּ צוְלִמין ִדיֵליה ְלִאיּנון ְדָקאֵרי)ויומי(ְוַיְזּמִ ּ ּ ּ ּ ,

ְרעוֵתיה ְל ן ּבִ ּקַ ְּוֵייָמא ְדהוא ִאְתּתָ ּ ּ ּהו ְלִפּקוַדְייהוּ ּ ר ָנׁש ָנַפק ֵמְרׁשו ְדָמאֵריה , ּ ְּוַההוא ּבַ ּ ּ ּ
ּוִפְקדֹוָנא ִדיֵליה ּ   .ָיַהב ִלְסַטר ִמְסֲאָבא, ּ

ין ְדִאיהו ֵייָמא ּוְבִאיּנון ִמִלין ְדָחָרׁשִ ּ ּ ּ ֵרין , ּ לֹון ְלצוְלֵמי)א ויומי''נ(ְוַיְזִמין , ּּ ִּאְתָחזון ּתְ
ִנין ּבְ ּקְ ּרוִחין וִמְתּתַ ִּאיּנון צוְלִמין ִדיֵליהּ ּ ּ א, ּ ֵחיזו ִדְבֵני ֱאָנׁשָ ּּבְ ּומֹוְדִעין ֵליה ִמִלין , ּ ּ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]150דף [ -ּ

א ּוִמִלין ְלאֹוָטָבא, ְלַאְבָאׁשָ ֵרי רוִחין. ְלִזְמִנין ְיִדיָען, ּ ְּוִאֵלין ּתְ ְכָלָלא , ּ ִלילו ּבִ ְּדָלא ִאְתּכְ ּ
ְּדגוָפא ִאֵלין צוְלִמי, ּ ִליָלן ּבְ א ִאְתּכְ ּתָ ַּהׁשְ הו ומֹוְדִעין ֵליה ְלַבר ָנׁש ִמִלין , ןּ ָנן ּבְ ּקְ ּוִמְתּתַ ּ ּ ּ ּ

א ְּוָדא הוא ְדָנִפיק ֵמְרׁשוָתא ְדָמאֵריה, ְלַאְבָאׁשָ ּ ּ ּ ּוִפְקדֹוָנא ִדיֵליה, ּ ּ ָיִהיב ִלְסַטר , ּ
  .ִמְסֲאָבא

א ֲחֵזי ָדָאה ָמאֵני ְדֵביָתא, ּתָ ָּאִסיר ֵליה ְלַבר ָנׁש ְלַאׁשְ ּיה ְלִסְטָרא ּוְלַאְפְקָדא ֵל, ּ
ְְדָלא ִאְצְטִריך, ָאֳחָרא ּאֹו ִמָלה ָאֳחָרא ִדְכָווֵתיה, ּ ּ ָמה )א דביתיה לקבלא ליה''ס(, ּ ּ ְדָהא ּכַ

ָלא ֵליה ְרִדיֵני ִנימוִסין ְזִמיִנין ְלַההוא ִמָלה ְלַקּבְ ּּגַ ּ ּ ּוֵמַההוא ִזְמָנא, ּּ ארו ָעֵליה , ּ ָּלא ׁשָ ּ
ְרָכאן ְטָרא ָאֳח, ּבִ ְרעוֵתיה ַעל ַההוא ִטיבו . ָּרא הואְּדָהא ִמּסִ ן ַמאן ְדַאְזִמין ּבִ ּכֵ ל ׁשֶ ּּכָ ּ ּ ּ ּ

ִּעָלָאה ִדיֵליה ּ ֵּמַההוא ְדַאְזִמין ֵליה ֲהִוי, ְּדָהא. ְּלָאֳחָרא וְלִסְטָרא ָאֳחָרא, ּ ּ ּ.  
ר ָנׁש ְלָנְפָקא ֵמַהאי ָעְלָמא ְּוַכד ְקִריבו יֹוִמין ְדּבַ ַּההוא צוְלָמא ִעָלָאה ְדָי, ּ ּ , ֲּהֵבי ֵליהּּ

ָכל יֹוָמא יה ּבְ ק ּבֵ א ְדֲהָוה ִמְתָדּבַ יׁשָ ַּאְתָיא ַההוא רוָחא ּבִ ּ ּ ּ ְּוָנִטיל ֵליה ְלַההוא צוְלָמא, ּ ּ ּ ,
יה ְוָאִזיל ֵליה ן ּבֵ ּקַ ְּוִאְתּתָ ר ָנׁש ְלָעְלִמין, ּ ּבַ יה ּבְ ֵדין ִיְנַדע ְדָהא . ְּוָלא ִאְתֲחָזר ּבֵ ּּכְ ּ

ִּאְתַדְחָיא הוא ִמּכָֹל ּ   .אּ

  ב''ג ע'' מדף
א ֲחֵזי ַהאי ָעְלָמא, ּתָ א ְלַאֲעָלא ֵליה ּבְ ְמָתא ַנְחּתָ ֲעָתא ְדִנׁשְ ׁשַ ּּבְ א , ּ ִגְנּתָ א ּבְ ַנְחּתָ

ְּדֵעֶדן ְדַאְרָעא ְּוָחָמאת ְיָקָרא ְדרוֵחיהֹון ְדַצִדיַקָייא ַקְייִמין ׁשוִרין ׁשוִרין, ּ ּ ּ ּ ּ ְלָבַתר ַאְזַלא . ּּ
ם יִהּנָ יַעָייא ְדַצְווִחין ַווי ַוויְוָחָמאת ְל, ַלּגֵ ּהו ְלַרׁשִ ּוְבֹכָלא . ְּוָלא ֵמַרֲחֵמי ָעַלְייהו, ּּ ּ

ה ַסֲהדוָתא ַּאְסִהידו ּבָ ּ א ַקְייָמא ָעֵליה, ּ ְּוַההוא צוְלָמא ַקִדיׁשָ ּ ּ דף (. ַּעד ְדָנִפיק ְלָעְלָמא, ּּ

  )ב''ג ע''מ

ד ָנִפיק ְלָעְלָמא ִּאְזְדַמן ַההוא צוְלָמא ְלַגּבֵ, ּכַ ּ ֲהֵדיה, ּיהּ ַתף ּבַ ּתְ ְּוִאׁשְ י , ּ ְוִאְתַרּבֵ
יה ַמר. ִּעּמֵ ָמה ְדִאּתְ ֶצֶלם ִיְתַהֶלך ִאיׁש)תהלים לט(, ּּכְ ְ ַאך ּבְ פו . ְּ ּתָ ּתָ ּוְבַההוא ֶצֶלם ִאׁשְ ּ ּ

יה, ּ יֹומֹוי ְדַבר ָנׁש)אשתכחו( ְלָיין ּבֵ י ְתמֹול ֲאַנְחנו ְו)איוב ח(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְּוּתַ ֹלא ּ ּכִ
י ֵצל ָיֵמינו ֲעֵלי ָאֶרץ י ֵצל ָיֵמינו ַוַדאי. ֵּנָדע ּכִ ּּכִ ָתא ַעד . ּ ָרא ִאּתְ ּוִמן יֹוָמא ְדִמְתַעּבְ ּ

ִריך הוא, ּיֹוָמא ְדאֹוִליַדת א ּבְ א עֹוָבדֹוי ְדקוְדׁשָ ֵני ָנׁשָ ָּלא ַיְדִעין ּבְ ּ ה ִאיּנון , ְּ ּמָ ּּכַ
ה ִאיּנון ִעָלִאין, ַרְבְרִבין ְּוַכּמָ יך ְיָי)תהלים קד(, ָּדא הוא ִדְכִתיבֲה. ּ ָ ַמה ַרּבו ַמֲעׂשֶ   .'ְוגֹו' ּ

א ֲחֵזי א, ּתָ ִליָלן ְדַכר ְונוְקּבָ ל רוִחין ְדָעְלָמא ּכְ ּּכָ ּ ּ א ָנְפִקין, ְוַכד ָנְפִקין, ּ ְּדַכר ְונוְקּבָ ּ ,
ָאְרַחְייהו ן ּבְ ּוְלָבַתר ִמְתָפְרׁשָ ר ָנׁש, ּּ ְּלָבַתר ִמְזַדְו, ִאי ָזֵכי ּבַ ֲחָדאּ ת זוגֹו. וֵגי ּכַ ְּוַהְיינו ּבַ ּ ,

ִזווָגא  ָרן ּבְ ּוִמְתַחּבְ ּ ֹכָלא)א בגוונא''ס(ּ ּרוָחא ְוגוָפא, ּ ַחד ּבְ יב. ּ  ּתֹוֵצא ָהָאֶרץ )בראשית א(, ִּדְכּתִ
ֶּנֶפׁש ַחָיה ְלִמיָנה ר ָנׁש ְדָנִפיק זוֵגיה ְדָדֵמי ֵליה. ַּמאי ְלִמיָנה. ּ ַּההוא רוָחא ְדּבַ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ.  
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ּוַמאי ָהָאֶרץ יֹות ָאֶרץ)תהלים קלט(, ּכְ ַתְחּתִ י ּבְ ְמּתִ ְּוָהא אוְקמוָה. ּ ֻרּקַ ּ .

ה ָנְפִקין ֶנֶפׁש ַחָיה, ּּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ַוַדאי ְּדָהא ִמּנָ ּ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ּ ָּדא רוֵחיה ְדָאָדם , ּּכְ ּ ּ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמ, ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]151דף [ -י ּ

יב, ַקְדָמָאה ַּהְיינו ִדְכּתִ ן)בראשית ג(, ּ תֹוך ַהּגָ ר ּבְ ְ וִמְפִרי ָהֵעץ ֲאׁשֶ ּ ּוִמְפִרי ָהֵעץ. ּ ָּדא , ּ
ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ ן, ְּ תֹוך ַהּגָ ר ּבְ ה, ְֲאׁשֶ תֹוך ָהִאּשָׁ ר ּבְ ֵניָנן, ְֲאׁשֶ י , ַּהְיינו, ּתָ ה ּכִ ִאּשָׁ
ִתיב, ַתְזִריַע ְוָיְלָדה ָזָכר א. ּכְ ִליל ְדַכר ְונוְקּבָ ְּוָלא ּכָ פום אֹו, ּ ְּדִאיּנון, ְּרחֹוי ְדָעְלָמאּּכְ ּ ,

ְרמו ֵליה ּּגָ ָרן, ּ ָמה ְדַנְפָקן ִמְלֵעיָלא זוגֹות, ְּדָלא ִמְתַחּבְ ּּכַ ּּ ּ.  
ִגין ְדָאָדם ַקְדָמָאה ְּוִזווג ִדיֵליה, ּּבְ ּ ִריך הוא, ּ א ּבְ ָּחבו ְלקוְדׁשָ ּ ְּ ין, ּ ְּוַעל ָדא ִמְתָפְרׁשִ ּ ,

ד ָנְפִקין ִמְלֵעיָלא ּּכַ ִריך הואַּעד ְדֲהָו, ּ א ּבְ י קוְדׁשָ ּה ַרֲעָוא ַקּמֵ ר ָנׁש, ְּ ָיֲהִבין , ִאי ָזָכה ּבַ
ֵּליה זוָגתֹו יה, ְוִאי ָלא, ּ ין ֵלה ִמּנֵ ַּמְפִריׁשִ ִנין ְדָלא , ְּוָיֲהִבין ָלה ְלָאֳחָרא, ּ ּמֹוִליִדין ּבְ

ְדָקא ֵיאֹות ִתיב. ּכְ ֵעי , ַּמאי רוִחי. ּ ֹלא ָידֹון רוִחי ָבָאָדם)בראשית ו(, ְּוַעל ָדא ּכְ ּרוחֹו ִמּבָ
ֵרין רוֵחי, ֵּליה ִּאיּנון ּתְ ְּדַנְפֵקי זוגֹות, ּ ֲחָדא, ּ ָּלא ְידונון ּכַ ִתיב, ּ , ְוָיְלָדה ָזָכר, ְּוַעל ָדא ּכְ

א ִליל ְדַכר ְונוְקּבָ ְּוָלא ּכָ פום אֹוְרחֹוי ְדָעְלָמא, ּ ּּכְ ְרמו, ּ ְּדִאיּנון ּגָ ּ ּ.  
י ֶאְלָעָזר ָאַמר ָלאו  ְּדָהא ּכָֹלא, ָהִכיִרּבִ ֲחָדא, ּ ִליָלן ּכַ א ּכְ ְּדַכר ְונוְקּבָ ן , ּ ּוִמְתָפְרׁשָ ּ

ְטָרא ִדיִמיָנא, ֲאָבל ְוָיְלָדה ָזָכר, ְלָבַתר ֲחָדא ִמּסִ ִליָלן ּכַ ִליָלן , ְוִאם ְנֵקָבה ֵתֵלד, ּּכְ ּכְ
ָמאָלא ְטָרא ׂשְ א וְדַכר ִמּסִ ַחד נוְקּבָ ּּבְ ָמאָל, ּ ְלָטא ְסָטר ׂשְ ירְּדׁשַ , א ַעל ְסָטר ְיִמיָנא ַיּתִ

ְלָטא יִמיָנא ְדָלא ׁשַ ְפָיא ּבִ ּוְדכוָרא ִאְתּכַ ּ א, ּ ּוְכֵדין ַההוא ְדַכר ְדָנִפיק ִמּגֹו נוְקּבָ ּ ּ ּ ַטר , ּ ִמּסְ
ָמאָלא א , ׂשְ נוְקּבָ ל אֹוְרחֹוי ּכְ ֲּאָבל ְדַכר ְדָנִפיק ִמּגֹו ְיִמיָנא, )ולא אקרי דכר(ּּכָ ּהוא , ּ
ְלָטא ְפָיאְּונו, ׁשַ יה ִאְתּכַ א ְדָנְפָקא ִמּנֵ ְּקּבָ ְלָטא, ּ ָמאָלא ָלא ׁשַ ְּוַעל ָדא , ְּדָהא ְסָטר ׂשְ

ִתיב   .ְוָיְלָדה ָזָכר ּכְ
ִזְמָנא ֲחָדא ְלָעְלָמא ה ֶאֶלף ְוִרְבָבן ַנְפֵקי ּבְ ּוִמן יֹוָמא ְדַאְפַקת לֹון. ְוַכּמָ ָּלא ִאְקרון , ּ

ן גו, ַנְפׁשָ ָבן ּבְ ַּעד ְדִאְתַייּשְׁ ה הוא. ָפאּ יב. ג ָיִמים''ל, ְּוַכּמָ ַּהְיינו ִדְכּתִ ים יֹום , ּ ֹלׁשִ ּוׁשְ
ת ָיִמים ְוגֹו ֹלׁשֶ ְבַעת ָיִמים. 'ּוׁשְ ְבַעת ָיִמים ָלא ָעאִלין רוִחין , ְוָטְמָאה ׁשִ ל ׁשִ ְּדָהא ּכָ ּ

ה ה, ְּלַגּבָ ָרא ּבָ ְבַעת ָיִמים, ְּלִאְתַקּשְׁ ָחא , ּגוָפאּרוָחא ָאְזָלא ּבְ, ְּוָכל ִאֵלין ׁשִ ּכְ ְלַאׁשְ
ִתיב. ַּאְתֵריה ַחת ִאּמֹו)ויקרא כב(, ּוְכֵדין ּכְ ְבַעת ָיִמים ּתַ   . ְוָהָיה ׁשִ

ִמיָנָאה ִּאְתֲהָדרו רוָחא ְוגוָפא ְלִאְתֲחָזָאה ָקֵמי ַמְטרֹוִניָתא, ּוְביֹוָמא ּתְ ּ ָרא , ּ ּוְלִאְתַקּשְׁ
ה ּוִבְדכוָרא, ּּבָ גוָפא וְברוָחא, ּ ּּבְ ּ ב ַעל ְדֵמי ָטֳהָרהּוׁשְ. ּ ׁשֵ ת ָיִמים ּתֵ ֹלׁשֶ ים יֹום וׁשְ ֹּלׁשִ ּ ,

גוָפא ָבא רוָחא ּבְ ְּלִאְתַייּשְׁ ְייהו' ְוג. ּ ת ָיִמים ְדִמיָלה. ָּיִמים ַמאי ֲעִביְדּתַ ֹלׁשֶ ֶּאָלא ׁשְ ּ ,
ִאיב ָאר יֹוִמין, ְּדַרְבָיא ּכָ ׁשְ גוָפא ּכִ ְרָיא ָמדֹוֵריה ּבְ ְּורוָחא ָלא ׁשַ ּ ים יֹום ְּוַעל ָד, ּ ֹלׁשִ ּא וׁשְ

ְדֵמי ָטֳהָרה ב ּבִ ׁשֵ ת ָיִמים ּתֵ ֹלׁשֶ   .ּוׁשְ

  א''ד ע'' מדף
ַקְדִמיָתא ְדֵמי ָטֳהָרה ּבְ ְדֵמי ָטֳהָרה. ּוְלָבַתר ְיֵמי ָטֳהָרה, ּבִ ָּדָמא , ְּדֵמי ִמיָלה, ִּאֵלין, ּבִ
ַתר ָדָמא ְדָאֵתי ֵמַרְבָיא ּּבָ ִריך הוא ָנִטיר ְלִאי, ּ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ל ִאֵלין יֹוִמיןְּ ּּנון ְדֵמי ּכָ ּ ּ ,

ְדֵמי ָטֳהָרה, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ב ּבִ ׁשֵ יר ֵה, ָטֳהָרה ְסָתם. ּתֵ ְתָרָאה''ְוָלא ַאְדּכִ ְּדָלא , א ּבַ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]152דף [ -ּ

יָמא ָטֳהָרה ְדַמְטרֹוִניָתא ְּדֵמי ָטֳהָרה ִאְקרון ִאֵלין ְדֵמי ַדְכָיא, ֶּאָלא ָטֳהָרה ְסָתם, ּּתֵ ּ ּ ּּ .
ְקָדׁש ְוגֹו ּבְ)ויקרא יב( ע ְוֶאל ַהּמִ א ֲחֵזי. 'ָּכל ֹקֶדׁש ֹלא ִתּגָ ָכל יֹוָמא ְויֹוָמא, ּתָ ֶנֶסת , ּבְ ּכְ

ָרֵאל א, ִיׂשְ א ְמזֹוָנא ְלרוֵחיהֹון ִדְבֵני ָנׁשָ י ַמְלּכָ ַּנְטָלא ִמּבֵ ְּלהו ) א''ד ע''דף מ(ְוָזַנת , ּ
ה ְקדוּשָׁ ר ְלָהֵני. ּּבִ גו, ּבַ ָבן ּבְ ַּעד ְדִאְתַייּשְׁ ָּפא ִאיּנון רוִחיןּ ָלִתין וְתַלת יֹוִמין, ּ ַתר ּתְ , ּּבָ

ל יֹוָמא ָגַחת ָעַלְייהו ּכָ ֵני ָעְלָמא, ַּאׁשְ ָאר ּבְ ׁשְ גוָפא ּכִ ָרן ּבְ ְּדָהא רוִחין ִמְתַקּשְׁ ּ ָמה , ּ ּכְ
ִלים ֲאַתר ׁשְ ְרָיא ֶאָלא ּבַ ְּדִהיא ָלא ׁשַ ְווָנא, ּ ַהאי ּגַ ל עֹוָבדֹוי ּכְ ך ּכָ ִלימוַּעד ְד, ְּכַ ּתְ . ִּאׁשְ

ָכל ֹקֶדׁש ֹלא ִתָגע ָחא ָעַלְייהו, ּבְ ּגְ   .ְּלַאׁשְ
ָמה ְדאֹוִקיְמָנא. ְוִאם ְנֵקָבה ֵתֵלד ְפָיא ְיִמיָנא, ּּכְ ָמאָלא ַיִתיר ְוִאְתּכַ ְלָטא ְסָטר ׂשְ , ְּדׁשַ

ֵרין ְּוַעל ָדא ּכָֹלא ַעל ַחד ּתְ א, ּ ִּמְדכוָרא, ְּרִחיָקא נוְקּבָ ָרא , ּ גוָפאְלִאְתַקּשְׁ ּרוָחא ּבְ ּ ,
יִמיָנא ָבא ָהִכי ּכִ ָמאָלא ָלא ִאְתַייׁשְ תוְקָפא ַיִתיר, ְּדָהא ׂשְ ָכַחת ּבְ ּתְ ה )ויקרא יב(. ְּוִאׁשְ  ִאּשָׁ

י ַתְזִריַע ְוָיְלָדה ָזָכר ְוגֹו י ְיהוָדה ָפַתח. 'ּכִ ִּרּבִ ְיָי)ב, שמואל א(, ּ י ֵאין '  ֵאין ָקדֹוׁש ּכַ ּכִ
ך ְוֵאין צור ְלּתֶ ּּבִ אֹלֵהינוָ ָיא, ּ ּכֵ ְיָי, ַהאי ְקָרא ַקׁשְ א ָקדֹוׁש ', ֵאין ָקדֹוׁש ּכַ ַמע ְדִאיּכָ ַּמׁשְ

ְיָי, ָאֳחָרא יב ּכַ ִגין ִדְכּתִ אֹלֵהינו', ּּבְ ְּוֵאין צור ּכֵ א צור ָאֳחָרא, ּ ַמע ְדִאיּכָ ַּמׁשְ ּ.  
ֶּאָלא ַוַדאי ְיָי, ּ ין ִניְנהו', ֵאין ָקדֹוׁש ּכַ ה ַקִדיׁשִ ְּדַכּמָ ּ ין ְלֵעיָלא, ּ , ִּדְכִתיב, ַּקִדיׁשִ

א)דניאל ד( ֵאְלּתָ ין ׁשְ ין ִניְנהו. ּ וֵמאַמר ַקִדיׁשִ ָרֵאל ַקִדיׁשִ ִּיׂשְ יב, ּ ים )ויקרא יט(, ִּדְכּתִ  ְקדֹוׁשִ
ְהיו ין. ּּתִ ְּוֻכְלהו ַקִדיׁשִ ּ ְיָי, ּ ין ּכַ ִגין ִדְכִתיב. ּוַמאי ַטְעָמא. 'ְּוָלאו ַקִדיׁשִ ְל, ּּבְ י ֵאין ּבִ ךּכִ . ָּתֶ
ך, ַמאי ְלּתֶ י ֵאין ּבִ א ִדְלהֹון, ָּכִ י ְקדוּשָׁ ְלּתִ ִריך הוא ּבִ א ּבְ ה ְדקוְדׁשָ ֶּאָלא ְקדוּשָׁ ּ ּ ּ ּ ְּ ְּדהוא , ּ ּ

ה ִדְלהֹון ָּלא ִאְצְטִריך ִלְקדוּשָׁ ּ ך, ֲּאָבל ִאיּנון. ְ ְלּתֶ ין ּבִ ָָלאו ִאיּנון ַקִדיׁשִ ּ י , ְּוָדא הוא, ּ ּכִ
ך ְלּתֶ ה ִדְלהֹוןֵאין ְקד, ֵָאין ּבִ ּוּשָׁ ך, ּ ְלּתֶ   .ָּבִ

אֹלֵהינו ְּוֵאין צור ּכֵ ָמה ְדאוְקמוָה. ּ ּּכְ ּ גֹו צוָרה, ּ ִריך הוא ָצר צוָרה ּבְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ ,
ְּוָנַפח רוָחא ְדַחֵיי, ְּוָתִקין ֵליה ּ ְּוַאִפיק ֵליה ַלֲאִויָרא ְדָעְלָמא, ּ ּ ְּוֵאין צור , ָּדָבר ַאֵחר, ּ
אֹלֵהינו ְּדִאְקֵרי צור, ּת צורִאי. ּּכֵ ם)ישעיה נא(, ּ ְבּתֶ יטו ֶאל צור חוּצַ ּ ַהּבִ ּ יָת )שמות יז(. ּ  ְוִהּכִ

חֹוֵרב. ַּבּצור ם ַעל ַהּצור ּבְ ִּהְנִני עֹוֵמד ְלָפֶניך ּשָׁ ְּוֻכְלהו ִאְקרון צור. ָ ּ ּ ֻכְלהו , ּ ְּוֵאין צור ּבְ ּּ
אֹלֵהינו ִּדיֵליה ׁשוְלָטנו וַמְלכוָתא ַעל , ּּכֵ ּ ּ ּ ּ   .ּּכָֹלאּ

ר ָעְרָלתֹו)ויקרא יב(רעיא מהימנא  ׂשַ ִמיִני ִימֹול ּבְ ּ וַביֹום ַהׁשְ ּ ּ ִּפּקוָדא ָדא. ּ ּ ְּלִמְגַזר ִלְתַמְנָיא , ּ

א ָייָמא ַקִדיׁשָ ּיֹוִמין ְגִזירו ְדּקַ ּ ּּ ִּדְכִתיב, ָּרָזא ִעָלָאה. ּ . ִּליֵרָאיו וְבִריתֹו ְלהֹוִדיָעם'  סֹוד ְיָי)תהלים כה(, ּ
ְּלִאיּנון ְיֵרָאיו ִאיּנון ַדֲחֵלי ַחָטָאה, ְלַמאן ּ ר ְלהו, ּ א ָלא ִאְתֲחִזי ְלַגָלָאה ּבַ ָייָמא ַקִדיׁשָ ְּדָהא ָרָזא ְדּקַ ּ ּ ּּ ְוָרָזא . ּ

א ָייָמא ַקִדיׁשָ ְּדּקַ ַכָמה דוְכִתין, ּּ ָּהא אוְקמוָה ְוִאְתַמר ּבְ ּ ּּ ּ ּ ּ.  

ִּאיהו ִחיוָבא ַעל ָע, יֹוִמין' ַלח, ְּוָרָזא ָדא א, ְלָמאּ ְּלָכל ַעָמא ַקִדיׁשָ ִּדְכִתיב. ּ ִמיִני ִימֹול , ּ ּוַביֹום ַהׁשְ ּ ּ ּ
ר ָעְרָלתֹו ׂשַ ִמיִני. ּבְ א, ּיֹום ַהׁשְ ָּדא הוא ָאת ַקָייָמא ַקִדיׁשָ ּ ְּוִאיהו ְתִמיָנָאה ְלָכל ַדְרִגין, ּּ ּּ ּוְגִזירו ְדַההוא . ּ ּ ּ ּ

ָרא ַההוא ָעְרָלה, ַּקָייָמא ֵמ. ְּלַאְעּבְ ִריתִּמּקַ   .י ּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמ, ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]153דף [ -י ּ

ִרית ֵמי ּבְ ָרא ַההוא ָעְרָלה ִמּקַ א ְלַאְעּבְ י ַעָמא ַקִדיׁשָ ְנׁשֵ ַההוא ִזְמָנא ְדִמְתּכַ ְּדָהא ּבְ ּּ ּ ּ ּ ִריך הוא , ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ

ל ָפַמְלָיא ִדיֵליה ִניׁש ּכָ ּּכָ ּ ָרא ְלַההוא ָעְרָלה ְלֵעיָלא, ּ ְּוִאְתְגֵלי ַוַדאי ְלַאְעּבְ ּ ּ ִר, ּ ֵמי ּבְ אִּמּקַ ּית ַקָייָמא ַקִדיׁשָ ּ .
ָרֵאל ַעְבִדין ְלַתָתא ל עֹוָבִדין ְדִיׂשְ ְּדָהא ּכָ ּ ּ ּוְבַההוא ִזְמָנא ִאְתַדְחָייא ַההוא . ִּמְתָעֵרי עֹוָבָדא ְלֵעיָלא, ּ ּ ּ ּ

א ְלֵעיָלא, ָעְרָלה ל ַעָמא ַקִדיׁשָ ִּמּכָ ּ ַעְפָרא. ּ ֵני ָמאָנא ֲחָדא ּבְ ּוְלַההוא ָעְרָלה ְמַתּקְ ָרָאה ַההוא ְלַא, ּ ּׁשְ
ַגִויה ָרָזא ִדְכִתיב. ָּעְרָלה ּבְ ּּבְ ל ְיֵמי ַחְייך)בראשית ג(.  ְוָנָחׁש ָעָפר ַלְחמֹו)ישעיה סה(, ּ ָ ְוָעָפר ֹתאַכל ּכָ ּ ּ.  

אן ַההוא ֲאַתר)א''תיקון ס(, ִמּכָ ּ ְדָלא ִאְצְטִריך ְלַאְנֲהָגא ְקָלָנא ּבְ ְּ ַּאף ַעל ַגב ִדְמַעְבֵרי ֵליה ִמּקַ, ּ ּ ֵּמי ּ
ִרית ְּודוְכֵתיה, ַהאי ּבְ ִרית, ּ ָרא ֵמַהאי ּבְ ד ִמְתַעּבְ ַתר ְדַההוא ָנָחׁש )א דהא''ס(, ַּעְפָרא ִאיהו, ּכַ ּ ְדָהֵרי ּבָ ּ ּ

ֵמי ָאָדם ר ִמּקַ ָעָפר, ִּאְתַעּבָ ִוי ֵליה ָמדֹוֵריה ּבֶ ִריך הוא ׁשַ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ּ ל ְיֵמי ַחְי, ְּ ִּדְכִתיב ְוָעָפר ֹתאַכל ּכָ ּ ּ . ָיךּ
ַעְפָרא ְוַאְתִקין ֵליה ִוי ָמדֹוֵריה ּבְ ֵמי ָאָדם ׁשַ ר ֵליה ִמּקַ ד ַאְעּבָ ִריך הוא ּכַ א ּבְ ְּוֵכיָון ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ַההוא , ְ ך ּבְ ּּכַ ְ

ַּגְווָנא ַמָמׁש ִרין ַלָעְרָלה, ּ ד ְמַעּבְ ְּלִאְתַתְקָנא ֵליה ַעְפָרא, ֲּאָנן ְצִריִכין ּכַ יה ָמד, ּ   .ֹּוֵריהְּלֶמֱהִוי ּבֵ

ִריך הוא א ּבְ ָנא ְלקוְדׁשָ ָרא ָקְרּבְ ר ָנׁש ִאְצְטִריך ְלָקְרָבא ַההוא ּבְ ל ּבַ ּּכָ ּ ְּ ְּ ֶחְדָוה, ּ א, ּבְ ְרעו ְדִלּבָ ּּבִ ּ ,
ִכיְנָתא ְּלֵמיַעל ֵליה ְתחֹות ַגְדפֹוי ִדׁשְ ּ ּ ּּ ָנא, ּ ִריך הוא ְדִאיהו ָקְרּבְ א ּבְ ב ָקֵמי קוְדׁשָ ְּוִאְתַחׁשָ ּ ּ ְּ ִלים, ּ  ׁשְ

ַרֲעָוא ָלא ּבְ   .ְלִאְתַקּבְ

  ב''ד ע'' מדף
ָנא ָדא ָנא ִדְבִעיָרא, ְּוָקְרּבְ ַגְווָנא ְדָקְרּבְ ּּכְ ִּדְכִתיב, יֹוִמין' ְוָדא ַלח, יֹוִמין' ָּדא ַלח, ּ ִמיִני , ּ ּוִמיֹום ַהׁשְ ּ ּ

ַמאי ִיָרֶצה, ָּוָהְלָאה ִיָרֶצה ָתא. ּּבְ ּבְ ר ָעֵליה ַחד ׁשַ ֶמְעּבַ יָון ְד, ּּבְ ָתאּּכֵ ּבְ ר ָעֵליה ַחד ׁשַ ֵדין ִיָרֶצה ָדא , ַּאְעּבָ ּּכְ ּ
ָנא ָנא, ְלָקְרּבְ ת. ֲאַמאי. ְוָדא ְלָקְרּבְ ּבָ י ַההוא ׁשַ ִגין ְדִאְתְדַבק ְוִאְזְדַמן ְלַגּבֵ ּּבְ ּ ּ א, ּ ָּרָזא ִדְבִרית ַקִדיׁשָ ְוַעל , ּ

ָרָזא ִעָלָאה ִאיהו ָּדא ּכָֹלא ּבְ ּּ   )כ רעיא מהימנא''ע(. ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]154דף [ -ּ

 ] בשנה230יום [ הלימוד ליום כג אייר סדר
א י ַאּבָ יה ְדִרּבִ י ֲאָחא ֲהוֹו ַיְתֵבי ֵליְלָיא ַחד ַקּמֵ י ִחָייא ְוִרּבִ ִּרּבִ ּ ַפְלגות ֵליְלָיא . ּ ָּקמו ּבְ ּ

אֹוַרְייָתא ַּעד ְדָנְפקו ְלַבר. ְלִמְלֵעי ּבְ ַטׁש ג, ּ ָּחמו ַחד ּכָֹכָבא ְדֲהָוה ּבָ ֹכָכָבא ' ּ ִזְמֵני ּבְ
ְתֵרי ִסְטֵרי. ָּרא ְוָסִתים ְנהֹוֵריהָאֳח ֵרי ָקֵלי ּבִ ְמעו ּתְ ָקָלא ַחד ִלְסַטר ָצפֹון , ַּאְדָהִכי ׁשָ

א) ב''ד ע''דף מ(ְוָקָלא , ְּלֵעיָלא ִניׁשו , ְּוַההוא ָקָלא ַאְכִריז ְוָאַמר. ַחד ְלַתּתָ ּעולו ְוִאְתּכְ ּ ּ
ְמרוָתא ְדנוְק, ְּלַאְתַרְייכו א ִאְסּתַ ּתָ ַּהׁשְ ּ א ְפִתיָחאּ ִריך הוא ָעאל ְלַטְייָלא , ּּבָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ

ִגְנָתא ִגְנָתא, ּבְ ַצִדיַקָייא ִדי ּבְ ָעא ּבְ ְעׁשְ ּתַ ְּלִאׁשְ ִכיך, ּ ְַאְעָבר ַההוא ָקָלא ְוׁשָ ּ.  
י ִחָייא י ֲאָחא ְוִרּבִ ָּהא ַוַדאי ִעָדן ְרעוָתא, ָּאְמרו, ָּאַהְדרו ִרּבִ ֶנֶס, ּ ְּדִאְתָערוָתא ְדּכְ ּ ת ּ

ָרֵאל  א)עדן(ִיׂשְ א ַקִדיׁשָ ַמְלּכָ ָרא ּבְ ּ הוא ְלִאְתַחּבְ י ֲאָחא, ּ  )אתחברת(ָלא , ַוַדאי, ָאַמר ִרּבִ
יָרָתא ִריך הוא ֶאָלא ִמּגֹו ׁשִ א ּבְ קוְדׁשָ ָרֵאל ּבְ ֶנֶסת ִיׂשְ ֲּאְנִגיָדת ָלה ּכְ ּ ּ ָבָחא ִדיָלה , ְּ ִּמּגֹו ׁשְ ּ

יה   .ְּלַגּבֵ
א חוָטא ְדֶחֶסדְואֹו, ַּעד ְדָאֵתי ַצְפָרא יט ָלה ַמְלּכָ ּׁשִ ּ ָמה ְדַאְמִריָנן, ּ ְּוָרָזא ְדִמָלה ּכְ ּּ ,

ָידֹו ְוגֹו)אסתר ה( ר ּבְ ְרִביט ַהָזָהב ֲאׁשֶ ר ֶאת ׁשַ ֶלך ְלֶאְסּתֵ ט ַהּמֶ ּ ַויֹוׁשֶ ְ יָמא ְדָלה . 'ּ ְּוָלא ּתֵ ּ
א ָדא יט ָלה ַמְלּכָ ְלחֹוָדָהא אֹוׁשִ ּּבִ ֶּאָלא ָלה, ּ הּוְלָכל ִאיּנ, ּ ָרן ּבָ ּון ְדִמְתַחּבְ ר . ּ א ְוִנְתַחּבֵ ּתָ

ֲחָדא   .ָּיְתבו. ּכַ
י ֲאָחא ְוָאַמר ֱּאֹלִהים ֹלא טֹוב ֱהיֹות ָהָאָדם ְלַבדֹו ' ּ ַויֹאֶמר ְיָי)בראשית ב(, ָּפַתח ִרּבִ

ַמר, ֲּאַמאי ָפַתח ְקָרא ָהִכי. 'ְוגֹו ִתיב, ֶּאָלא ָהא ִאּתְ ְּדַעל ָדא ָלא ּכְ ּשֵׁ, ּ י טֹוב ּבַ , ִניּכִ
א ין ָאָדם ְלִאְתָפְרׁשָ ִגין ְדַזּמִ ּּבְ   .ֹּלא טֹוב ֱהיֹות ָהָאָדם ְלַבדֹו, ּוְכִתיב, ּ

ִתיב, ְּוִכי ְלַבדֹו ֲהָוה ָרָאם)בראשית ה(, ְוָהא ּכְ ְּוָתֵניָנן ָאָדם דו ַפְרצוִפין . ּ ָזָכר וְנֵקָבה ּבְ ּ ּּ
ֵרי נוְקֵביה. ְּלַבדֹוֹלא טֹוב ֱהיֹות ָהָאָדם , ְוַאּתְ ַאְמַרת, ִאְתּבְ ַדל ּבְ ּתְ ֶּאָלא ְדָלא ִאׁשְ ּ ּ ּ ְוָלא , ּ

ֶּסֶמך ָלֳקְבֵליה, ַּהַות ֵליה ִסְטרֹוי, ְ ִגין ְדֲהַות ּבְ ֲחָדא ֵמֲאחֹוָרא, ּּבְ ּוְכֵדין ֲהָוה , ַּוֲהוו ּכַ
  .ָּהָאָדם ְלַבדֹו

ֶנְגדֹו ה לֹו ֵעֶזר ּכְ ֶּאֱעׂשֶ ֶנְגדֹו. ּ ַּמהו ּכְ ָדא ַאְנִפין ְל, ָּלֳקֵבל ַאְנפֹוי, ּ ָקא ָדא ּבְ ִּאְתַדּבְ ּ ּ
ַאְנִפין ִריך הוא, ּּבְ א ּבְ ָּמה ֲעַבד קוְדׁשָ יה, ְּ א ִמּנֵ ָּנַסר ֵליה ְוָנִטיל נוְקּבָ ּ ֲּהָדא הוא , ּ
ְלעֹוָתיו)בראשית ב(, ִדְכִתיב ח ַאַחת ִמּצַ א ִדיֵליה. ַּמהו ַאַחת. ּ ַוִיּקַ ָּדא נוְקּבָ ּ ּ ָמה ְדַאּתְ . ּ ּכְ

ִתי)השירים ושיר (, ָאֵמר ַכָלה , ַוְיִביֶאָה ֶאל ָהָאָדם.  ַאַחת ִהיא יֹוָנִתי ַתּמָ ַּאְתִקין ָלה ּכְ ּ
ַאְנִפין ְּוַאְייֵתי ָלה ְלֶמֱהִוי ָלֳקֵביל ַאְנפֹוי ְנִהיִרין ַאְנִפין ּבְ ּ ּ ָקא . ּ ּוְבעֹוד ְדֲהָוה ִמְתַדּבְ ּ ּ

ִסְטרֹוי א ּבְ ֵרין, ְלָבַתר. ֲּהָוה ָהָאָדם ְלַבדֹו, ּנוְקּבָ ֲחָדא, ְּסִליקו ּתְ ַבע ּכַ   .ְּוָקמו ׁשֶ
א ֲחֵזי ָנׁש , ּתָ ֲעָתא ְדִאְתּכְ ׁשַ י ָאָדם)א דאתתקנת''ס(ּּבְ ִריך ,  ְלַגּבֵ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ְקוְדׁשָ ְּ ּ

ַבע . ְ ַוְיָבֶרך אֹוָתם ֱאֹלִהים)בראשית א(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, לֹון ׁשֶ ַחָזן ִדְמָבֵרך ְלַכָלה ּבְ ּּכְ ְ ּ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמ, ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]155דף [ -י ּ

אן אֹוִליְפָנא. ָרכֹותּבְ ֲחָדא, ָּחָתן ְוַכָלה, ִמּכָ ָקן ּכַ ָרכֹות ִאְתַדּבְ ַבע ּבְ ׁשֶ ְרָכן ּבְ יָון ְדִאְתּבָ ּּכֵ ּ ,
דוְגָמא ִדְלֵעיָלא ּּכְ ּ ּ.  

ִאְנּתו ְדָאֳחָרא ָרא ּבְ ְּוַעל ָדא ַמאן ְדָאֵתי ְלִאְתַחּבְ ּ ּ ָּהא ָפִגים ִזווָגא, ּ ּ ' כביכול עביד ב(, ּ

ָרֵאל )רשויות לעילא ֶנֶסת ִיׂשְ ְּדָהא ִזווָגא ְדּכְ ּ ּ ְלחֹודֹוי, ּ ִריך הוא ּבִ א ּבְ קוְדׁשָ יה ּבְ ּּבֵ ּ ִזְמָנא , ְּ ּבְ
ַרֲחֵמי ְּדִאיהו ּבְ ִדיָנא, ּ ּוְבִזְמָנא ְדִאיהו ּבְ ּ א ֲחֵזי. ּ ִאְנּתו ְדָאֳחָרא, ּתָ ר ּבְ ַּמאן ְדִמְתַחּבָ ּ ּ ,

ִר א ּבְ קוְדׁשָ יה ּבְ ר ּבֵ ּקֵ ִאילו ְמׁשַ ּּכְ ּ ּ ָרֵאלּ ֶנֶסת ִיׂשְ ּכְ ּיך הוא וּבִ ּ ִריך הוא , ְ א ּבְ ְּוַעל ָדא קוְדׁשָ ּ ְּ

ְתׁשוָבה ָּלא ְמַכֵפר ֵליה ּבִ ּ ַלק ֵמָעְלָמא, ּ ְלָיא ַעד ְדִיְסּתָ ּוְתׁשוָבה ּתַ ּ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ
מותון)ישעיה כב( ּ ִאם ְיכוַפר ֶהָעֹון ַהֶזה ָלֶכם ַעד ּתְ ּ ּּ ֲע, ְוֵאיָמַתי. ּ ׁשַ ְתׁשוָבה ּבְ ָּתא ְדָעאל ּבִ ּ

א, ְּלַההוא ָעְלָמא ָלא עֹוְנׁשָ   .ְּוִאית ֵליה ְלַקּבְ
י ֶאְלָעָזר ָאַמר ָרֵאל, ִרּבִ ֶנֶסת ִיׂשְ ּכְ ר ּבִ ּקֵ ְתׁשוָבה, ַּמאן ִדְמׁשַ ל ּבִ ַּעד ְדִיְתָדן , ָּלא ִיְתָקּבַ ּ

ם ִדיָנא ְדֵגיִהּנָ ן. ּּבְ ּכֵ ל ׁשֶ ֶנֶסת, ּכָ ּכְ ר ּבִ ּקֵ ִריך הואַּמאן ִדְמׁשַ א ּבְ קוְדׁשָ ָרֵאל וּבְ ּ ִיׂשְ ּ ל . ְּ ְוּכָ
ִאְנּתו ְדָאֳחָרא ד ִדיוְקָנא ְדַמְמֵזר ּבְ ִריך הוא ְלֶמְעּבַ א ּבְ ן ִאי ַאְטַרח ֵליה ְלקוְדׁשָ ּכֵ ּׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ְ ,

א י ְדַמְלּכָ ְּוַאְכִחיׁש פוְמּבִ ּ ּ.  
י ִחָייא ָפַתח ְוָאַמר ִּרּבִ ִריך , ָאִביו. 'ּמֹו ְוגֹו ּגֹוֵזל ָאִביו ְוִא)משלי כח(, ּ א ּבְ ְָדא קוְדׁשָ ּ ּ

ָרֵאל, ִאּמֹו. ּהוא ֶנֶסת ִיׂשְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ַמאי ּגֹוֵזל. ָּדא ּכְ ֵזַלת ֶהָעִני )ישעיה ג(, ּכְ  ּגְ
יֶכם ָבּתֵ ּוַמאן ִאיהו. ּבְ ת זוֵגיה, ּ ָתא ָאֳחָרא ְדָלאו ִאיִהי ּבַ ַּמאן ְדָחִמיד ִאּתְ ּ ּ ּ.  

  א''ה ע'' מדף
ּמָ ֵניָנןּתַ ָרָכה, ן ּתָ ֹלא ּבְ הֶנה ִמן ָהעֹוָלם ַהֶזה ּבְ ל ַהּנֶ ִריך , ּּכָ א ּבְ ִאלו ּגֹוֵזל ְלקוְדׁשָ ְּכְ ּ ּּ ּ

ָרֵאל ֶנֶסת ִיׂשְ ּהוא וּכְ ֱהֶנה ִמן ָהעֹוָלם ַהֶזה. 'ִּדְכִתיב ּגֹוֵזל ָאִביו ְוִאּמֹו ְוגֹו, ּ ל ַהּנֶ ָלל , ּּכָ ּכְ
ִּאיהו ִאיְנּתו, ָּדא הַּמאן ְדִאְת. ּ ִאְנּתו ְלֵמֱהֵני ִמּנָ ק ּבְ ַּדּבָ ּ ב, ּ ְּדִאיִהי ְפנוָיה, ְוַאף ַעל ּגַ ּּ ,

ָרָכה ָלא ּבְ ה ּבְ ָרֵאל, ְּוַאֲהֵני ִמּנָ ִריך הוא וְכֶנֶסת ִיׂשְ א ּבְ ִאלו ּגֹוֵזל קוְדׁשָ ּּכְ ּ ּ ְּ , ַמאי ַטְעָמא. ּ
ִגין ְדִזווָגא ִדְלהֹון ּּבְ ּ ּ ָרכֹות הוא, ּ ַבע ּבְ ׁשֶ ךּוַמה ַע. ּּבְ ְל ְפנוָיה ּכַ ּ ִאְנּתו , ּ ק ּבְ ַּמאן ְדִיְתְדּבַ ּ ּ

ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ְּדָאֳחָרא ְּדָקִאים ּכְ ּ ִזווָגא ְדז, ּ ּּבְ ּ ָרכֹות' ּ ה, ּבְ ָמה ְוַכּמָ משלי (. ַעל ַאַחת ּכַ

ִחית)כח ָמה ְדאוְקמוָה, ָּדא ָיָרְבָעם, ּ ָחֵבר הוא ְלִאיׁש ַמׁשְ ּּכְ ּ ע ְד, ּ ְּוֹאֵמר ֵאין ָפׁשַ ָאַמר ּ
ָּהא ְפנוָיה ִהיא ִגין ָדא ּגֹוֵזל ָאִביו ְוִאּמֹו ֲהִוי. ֲּאַמאי ָאסור, ּ ְּוֹלא עֹוד ֶאָלא ְדָחֵבר . ּּבְ ּ

ִחית ִחית. ּהוא ְלִאיׁש ַמׁשְ ְּדָפִגים ִדיוְקָנא ְוִתּקוָנא ִדְלֵעיָלא. ַּמאן הוא ִאיׁש ַמׁשְ ּ ּ ּ ּ ל . ּּ ּכָ
ן ַמאן ְדָחִמיד ְלִאְנּתו ְד ּכֵ ּׁשֶ ּ ָקא ּ ַּחְבֵריה ְלִאְתַדּבְ ה)א ואתדבק בה''ס(ּ ְּדָפִגים ) א''ה ע''דף מ(, ּ ּבָ

יר ְּוַעל ָדא ִאְתְפִגים הוא ְלָעְלִמין. ַיּתִ ִחית. ּּ ְּדָפִגים ְלֵעיָלא, ִאיׁש ַמׁשְ א, ּ , ּוָפִגים ְלַתּתָ
יה ּוָפִגים ְלַנְפׁשֵ ִחית, ּ יב ַמׁשְ ִחית ַנ)משלי ו(, ּוְכִתיב, ִּדְכּתִ ה ַמׁשְ ּנָ   .ְּפׁשֹו הוא ַיֲעׂשֶ

א ָפַתח ְוָאַמר י ַאּבָ ַחר ְוגֹו)בראשית לב(, ִּרּבִ י ָעָלה ַהּשָׁ ְלֵחִני ּכִ ּ ַויֹאֶמר ׁשַ ַּויֹאֶמר . 'ּ
ְלֵחִני יֵדיה ְדַיֲעֹקב, ּׁשַ ְּוִכי ָעקוד ֲהָוה ּבִ ּ ִאין ִאיּנון ַצִדיַקָייא. ּ ֶּאָלא ַזּכָ ּ ּ ִריך , ּ א ּבְ ְְדקוְדׁשָ ּ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]156דף [ -ּ

ִביק לֹון ְלָעְלִמין, ּל ְיָקָרא ִדְלהֹוןּהוא ָחס ַע  ֹלא )תהלים נה(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְוָלא ׁשָ
ִדיק ן ְלעֹוָלם מֹוט ַלּצַ ִתיב. ִיּתֵ ף ֶיֶרך ַיֲעֹקב)בראשית לב(, ְוָהא ּכְ ַקע ּכַ   .ְ ַוּתֵ

ָבה ֶּאָלא ְלִדיֵדיה ּגָ ַמר. ּ ִתיב , ְוָהא ִאּתְ ַל)בראשית לב(ּכְ ּ ְוהוא ָלן ּבַ ֲחֶנהּ ּמַ . ְּיָלה ַההוא ּבַ
יה ְדַיֲעֹקב ַחל ַמאי ֲהָוה ַדְעּתֵ ֵחם ַוַיֲעִביֵרם ֶאת ַהּנָ ּוְכִתיב ַוִיּקָ ּ ּ ּּ ַנֲחָלא , ּ ָרא ְלהֹון ּבְ ְלַמֲעּבְ

ֵליְלָיא ְרָייא ִדיֵליה. ּבְ ין ַמּשִׁ ֶּאָלא ָחָמא ְמַקְטְרָגא ָאִזיל ּבֵ ּ ר ְלִגיָסא , ּ ָאַמר ַיֲעֹקב ַאְעּבָ
ח ִעְרּבוְבָיא, ְּדַנֲהָראָאֳחָרא  ּכַ ּתְ ִּדְלָמא ָלא ִיׁשְ ּ.  

א ְמָלֲהָטא. ַמאי ָקא ָחָמא ְלהֹוָבא ְדֶאּשָׁ ְרָייֵתיה ָאַמר , ָּחָמא ׁשַ ין ַמׁשִ ַּאְזָלא ְוָטאס ּבֵ
ַגָוון, ַּיֲעֹקב מוָטב ְלַנְטָלא ֵמָהָכא ח ִעְרּבוְבָיא, ְּוַנֲהָרא ָפִסיק ּבְ ּכַ ּתְ ֵחם ִּמַיד . ְּוָלא ִיׁשְ ַּוִיּקָ

ַחל ַּוִיָוֵתר ַיֲעֹקב ְלַבדֹו. ַּוַיֲעִביֵרם ֶאת ַהּנָ ּ ְלחֹודֹוי , ּ ַכח ּבִ ּתְ אן אֹוִליְפָנא ַמאן ְדִאׁשְ ִּמּכָ
ֵליְלָיא ֵביָתא ּבְ ַבִית ְמַיֲחָדא, ּבְ יָמָמא ּבְ ֵליְלָיא, אֹו ּבִ ן ּבְ ּכֵ ל ׁשֶ ְמַיֲחָדא . ַמאי ְמַיֲחָדא, ּכָ

יִתין ָאר ּבֵ ֵליְלָיא ָיִכיל ְלִאְתְזָקאאֹו . ִמּשְׁ ְלחֹודֹוי ּבְ   .ַּמאן ְדָאִזיל ּבִ
א ֲחֵזי ַוִיָוֵתר ַיֲעֹקב ְלַבדֹו ּּתָ ּ ֵדין ַוֵיָאֵבק ִאיׁש ִעּמֹו ְוגֹו, ּ ְטָרא ְדִדיָנא ָקא . 'ּּכְ ֵניָנן ִמּסִ ּּתָ

ְסָטר ֵליְלָיא, ָאֵתי ְּוׁשוְלָטֵניה ּבִ ְסָטר ֵליְלָיא. ּ יָון )א בגלותא''נ(ָתא ְּלַאֲעָלא ָגלו. ַמאי ּבִ  ּכֵ
ׁש ֵחיֵליה, ְּדָסִליק ְנהֹוָרא ׁשַ ר ָעֵליה ֵחיֵליה ְדַיֲעֹקב, ּּתָ ּבָ ְּוִאְתּגַ ּ ְטָרא )א הוא''נ(. ּ ּ ְדָהא ִמּסִ

יה ַיֲעֹקב, ְּדֵליְלָיא ָקא ָאֵתי ּוִבְזְמָנא ְדֲהָוה ֵליְלָיא ָלא ֲהָוה ָיִכיל ּבֵ ּ ד ָסִליק ְנהֹוָרא . ּ ּכַ
ַקף  יה, ֵּחיָלא ְדַיֲעֹקבִאְתּתְ ר ָעֵליה, ְּוָאִחיד ּבֵ ּבָ ִליָחא . ְּוִאְתּגַ ָּחָמא ֵליה ַיֲעֹקב ְדָהא ׁשְ ּ

  .ּהוא
בֹוק ִלי ְדָלא ָיִכיְלָנא ָלך ְָאַמר ֵליה ׁשְ ּ ִגין ְדֲהָוה ָסִליק . ַּמאי ַטְעָמא ָלא ָיִכיל ֵליה. ּ ּּבְ

ר ֵחיָלא ִדיֵדיה, ְנהֹוָרא ּבַ ְּוִאּתְ יב, ּ ֵני )איוב לח( ,ִּדְכּתִ ל ּבְ ָרן ַיַחד ּכְֹכֵבי ֹבֶקר ַוָיִריעו ּכָ ּ ּבְ ּ
ַּמאי ַוָיִריעו. ֱאֹלִהים ְטָרא ְדִדיָנא. ּ ל ִאיּנון ְדַאְתָיין ִמּסִ רו ּכָ ּבָ ְּדִאּתְ ּ ּ ּ ף ַיֲעֹקב . ּ ּקַ ֵדין ִאְתּתָ ּכְ

יה   .ְּוָאִחיד ּבֵ
ַחר י ָעָלה ַהּשָׁ ְלֵחִני ּכִ ָּאַמר ֵליה ׁשַ ִריך ָמָטא ִזְמָנ, ּ א ּבְ ָבָחא ְדקוְדׁשָ ָחא ׁשְ ּבְ ְא ְלׁשַ ּ ּ

א, ּהוא ׁשָ ּנְ ִני. ּוְלִאְתּכַ ַרְכּתָ י ִאם ּבֵ ֵלֲחך ּכִ ַָויֹאֶמר ֹלא ֲאׁשַ ּ ֵעי ֵליה, ּ ָבְרֵכִני ִמּבָ ַמאי , ִּאם ּתְ
ִני ַרְכּתָ ֶּאָלא ָאַמר ֵליה ַיֲעֹקב. ִאם ּבֵ ְרָכאן ְד, ּ ִריך ִלי ִאיּנון ּבִ א ּבְ ַּוַדאי ַאּבָ ּ ָבָעא ְּ

ו ֵפיָנא ִמָנך, ְלָבְרָכא ְלֵעׂשָ ְוִמְסּתָ ְרָכאן, ּ ,  ִאי ָלאו)או(, ִּאי אֹוִדית ָעַלְייהו, ַּעל ִאיּנון ּבִ
ִגיֵניהֹון ַכח ָעַלי ְמַקְטְרָגא ּבְ ּתְ ׁשְ   .אֹו ּתִ

ִּמַיד ָאַמר ֵליה ְמך, ּ ַָויֹאֶמר ֹלא ַיֲעֹקב ֵיָאֵמר עֹוד ׁשִ ָהִכי ֶּאָלא , ַּמאי ָקָאַמר ֵליה. ּ
ימו, ָּקָאַמר ֵליה ַחּכִ עוְקָבא , ָּלאו ּבְ ְרָכאן, )דילך(ְּוָלאו ּבְ ָלא ֵיָאֵמר , ַּרְווַחת ְלִאיּנון ּבִ

ְמך ַיֲעֹקב עוְקָבא ֲהָוה, ָעֹוד ׁשִ ְּדָהא ָלאו ּבְ ָרֵאל, ּ י ִאם ִיׂשְ ָרֵאל ַוַדאי אֹוֵדי ֲעָלך, ּכִ ְִיׂשְ ּ ,
ְרָכאן יה ָנְפקו ּבִ ּוִמּנֵ ּ ִגין , ּ יהּבְ ְּדַאְנּתְ ָאִחיד ּבֵ ָאר אוְכלוִסין, ְּוַעל ָדא, ּ ֲּאָנא ְוָכל ׁשְ ּ ,

  .ּאֹוֵדיָנא ָעַלְייהו
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמ, ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]157דף [ -י ּ

ים ַוּתוָכל ִריָת ִעם ֱאֹלִהים ְוִעם ֲאָנׁשִ י ׂשָ ְטָרא , ּּכִ ל ִאיּנון ְדַאְתָיין ִמּסִ ִּעם ֱאֹלִהים ּכָ ּ
ָיא ים. ְּדִדיָנא ַקׁשְ ו ְואוְכלו, ְוִעם ֲאָנׁשִ ָּדא ֵעׂשָ ּ ִּסין ִדיֵליהּ ְּוִאיּנון , ָיִכיַלת ְלהֹון, ַּוּתוָכל. ּ
ִביק ֵליה ַיֲעֹקב. ְָלא ַיְכִלין ָלך ְרָכאן, ְּוָלא ׁשָ ַּעד ְדאֹוֵדי ֵליה ַעל ִאיּנון ּבִ ּ ֲּהָדא הוא , ּ

ם   .ְִדְכִתיב ַוְיָבֶרך אֹותֹו ׁשָ
א ֲחֵזי ֲעָתא ְדָסִליק ְנהֹוָרא, ּתָ ׁשַ ל ִא, ּּבְ ְפָיין ּכָ ּיּנון ָמאֵרי ְדִדיִניןִאְתּכַ ְוָלא , ּ

ֵחי ּכְ ּתַ ִריך הוא, ִמׁשְ א ּבְ קוְדׁשָ יה ּבְ ֵעי ּבֵ ּתָ ָרֵאל ִמׁשְ ֶנֶסת ִיׂשְ ּוּכְ ּ ּ ֲעָתא ִעיָדן . ְּ ְּוַהִהיא ׁשַ
ְּדַרֲעָוא הוא ְלֹכָלא ּ ה, ּ ֵחי ִעּמָ ּכְ ּתַ א וְלָכל ִאיּנון ְדִמׁשְ יט ָלה ַמְלּכָ ְּואֹוׁשִ ּ ּ ּ ְרִביָטא , ּ ׁשַ

ְּדחו א, ָּטא ְדֶחֶסדּ א ַקִדיׁשָ ַמְלּכָ ִלימו ּבְ ׁשְ ָחא ּבִ ּכְ ּתַ ְּלִאׁשְ ַמר, ּ   .ְוָהא ִאּתְ

  ב'' מה עדף
א ֲחֵזי ָרֵאל, ּתָ ֶנֶסת ִיׂשְ ּכְ ה ּבִ ַכח ּבָ ּתְ ִריך הוא ִאׁשְ א ּבְ ֲעָתא ְדקוְדׁשָ ׁשַ ּּבְ ּ ּ ִאיּנון ִזְמִנין , ְּ ּּבְ

ה ַכח ִעּמָ ּתְ ְּדִאׁשְ ַקְדִמיָתאְּוִהיא ַמְתָעַרת ְרעוָת, ּ יה ּבְ ה, ּא ְלַגּבֵ ַכאת ֵליה ְלַגּבָ ּוַמׁשְ ּ ּ ,
א ָתא ְוִתיאוְבּתָ ְסִגיאות ִחּבָ ּּבִ ְטָרא ִדיִמיָנא, ּ ֵדין ִאְתַמְלָיא ִמּסִ ּּכְ ה אוְכלוִסין , ּ ְּוַכּמָ ּ

ִסְטָרא ִדיִמיָנא ֵחי ּבְ ּכְ ּתַ ֻכְלהו ָעְלִמין, ִּמׁשְ ּּבְ ִריך הוא ִאּתְ. ּ א ּבְ ְּוַכד קוְדׁשָ ַּער ֲחִביבוָתא ְּ
ַקְדִמיָתא ּוְרעוָתא ּבְ ָעַרת ְלָבַתר) ב''דף מה ע(ְוִהיא , ּ ַער, ִאּתְ ִזְמָנא ְדִאיהו ִאּתְ ְּוָלאו ּבְ ּ ,

ַכח ּתְ א ִאׁשְ ִסְטָרא ְדנוְקּבָ ֵדין ּכָֹלא ּבְ ּּכְ ּ ַער, ּ ָמאָלא ִאּתְ ה אוְכלוִסין ַקְייֵמי , ּוׂשְ ְּוַכּמָ ּ
ִסְטָרא ִדׂשְ ּוִמְתָעֵרי ּבְ ֻכְלהו ָעְלִמיןּ ָּמאָלא ּבְ ִתיב. ּ ְווָנא ּכְ ַהאי ּגַ  )א הדא הוא דכתיב''נ(, ּכְ

י ַתְזִריַע ְוָיְלָדה ָזָכר ְוגֹו ה ּכִ ֵניָנן. ַמאי ַטְעָמא. 'ִאּשָׁ ַגְווָנא ְדָעְלָמא , ּתָ ָאה ּכְ ּתָ ָּעְלָמא ּתַ
ַכח ּתְ דוְגָמא ְדָדא, ִּעָלָאה ִאׁשְ ְּוָדא ּכְ ּ.  

אּקוְדׁשָ, ְּוַעל ָדא ַזר ְדַכר אֹו נוְקּבָ ִריך הוא ּגָ ּא ּבְ ּ ּ ָעְלָמא, ְ ָחא ְרעוָתא ּבְ ּכְ ּתַ . ְּלִאׁשְ
ִריך הוא א ּבְ י קוְדׁשָ ָקא ְרעוָתא ְלֵעיָלא ְלַגּבֵ ר ָנׁש ְלִאְתַדּבְ ֵעי ּבַ ּוְבֹכָלא ּבָ ּ ּ ּ ְּ ּ ָחא , ּ ּכְ ּתַ ְלִאׁשְ

ָעְלָמא ָאה חוָלֵקיהֹון ְדַצִדיַקָי. ַרֲעָוון ּבְ ַּזּכָ ּ ּ י , יאּ ָקא ְרעוְתהֹון ְלַגּבֵ ְּדִאיּנון ַיְדִעין ְלַאְדּבְ ּ ּ
א א ַקִדיׁשָ ִתיב, ַּמְלּכָ ְיָי)דברים ד(, ָּעַלְייהו ּכְ ם ַהְדֵבִקים ּבַ ְלֶכם ' ּ ְוַאּתֶ ֱּאֹלֵהיֶכם ַחִיים ּכֻ ּ

ֵאת אֹו ַסַפַחת אֹו ַבֶהֶרת)ויקרא יג(. ַּהיֹום רֹו ׂשְ ׂשָ י ִיְהֶיה ְבעֹור ּבְ י ְיהוָדה . ' ְוגֹוּ ָאָדם ּכִ ִּרּבִ
ֶמׁש)שיר השירים א(, ָּפַתח ְוָאַמר ָזַפְתִני ַהּשָׁ ּשְׁ ַחְרחֹוֶרת ׁשֶ ֲאִני ׁשְ ְראוִני ׁשֶ ַהאי ְקָרא , ּ ַאל ּתִ

ַמר ָגלוָתא, ִאּתְ ָיא ּבְ ּסְ ֲעָתא ְדִסיֲהָרא ִאְתּכַ ׁשַ ֲּאָבל ּבְ ְראוִני, ִהיא ָאְמָרה, ּ ָלאו . ַּאל ּתִ
ְּדִאיִהי ְפִקיַד ּת ְדָלא ְלֵמחֵמי ָלהּ ה, ּ ָרֵאל ְלַגּבָ א ְדִיׂשְ יאוְבּתָ ִגין ְדִאיִהי ָחָמת ּתִ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ ּ ּ ,

ְראוִני, ְלֵמֱחֵמי ְנהֹוָרָהא יְכלון ְלֵמֱחֵמי ִלי, ִּהיא ַאְמַרת ַאל ּתִ ְראוִני ַוַדאי. ָּלא ּתֵ ַּאל ּתִ ּ .
ַחְרחֹוֶרת. ַמאי ַטְעָמא ֲאִני ׁשְ ִגין ׁשֶ ִגין ַד, ּבְ ַקְדרוָתאּּבְ   .ֲּאָנא ּבְ

ַחְרחֹוֶרת ֵעי ֵליה, ַמאי ׁשְ חֹוָרה ִמּבָ ֵרין ַקְדרוֵתי, ֶּאָלא. ּׁשְ ֶמׁש, ּּתְ ָזַפְתִני ַהּשָׁ ּשְׁ , ַחד ׁשֶ
א ְמׁשָ י ׁשִ ָלק ִמּנִ ְּדִאְסּתַ י, ְלַאְנֲהָרא ִלי, ּ ָלא ּבִ ּכְ י ִנֲחרו ִבי. ּוְלִאְסּתַ ְּוַחד ִדְבֵני ִאּמִ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]158דף [ -ּ

ָזַפְתִני ּשְׁ ֵעי ֵליה,ׁשֶ ָזַפְתִני ִמּבָ ֶּאָלא ְרָמז הוא ְדָקא ָרִמיז. ּ ׁשְ ּ ׁש, ּ ׁשֵ ְּדַכד ַנֲהָרא . ּבְ
ׁש ְנהֹוִרין ָנִהיר ׁשֵ א ּבְ ְמׁשָ ָלק, ׁשִ ָלקו, ְּוַכד ִאְסּתַ ית ְנהֹוִרין ִאְסּתְ ל ִאיּנון ׁשִ ּּכָ י. ּ ֵני ִאּמִ , ּבְ

ְטָרא ְדִדיָנא ַקׁשְ ִּאֵלין ִאיּנון ְדַאְתָיין ִמּסִ ּ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ִּנֲחרו ִבי. ָיאּ  ִנַחר )תהלים סט(ּכְ
רֹוִני ָרֵאל )איכה ה(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּגְ ּ ַעל ַצָואֵרנו ִנְרָדְפנו ְדַכד ֲהוֹו ַעְייִלין ִיׂשְ ּ ּ ּ ּ

ָגלוָתא ֲּהוֹו ָאְזֵלי ְיַדְייהו ְמַהְדָקן ַלֲאחֹוָרא, ּּבְ ּא ָיִכילו ְוָל, ְוֵריַחִיין ַעל ַצָואֵריהֹון, ּ
ָחא פוָמא ְּלַאְפּתְ ּ.  

ָרִמים מוִני נֹוֵטָרה ֶאת ַהּכְ ָגלוָתא, ּׂשָ ְּלֵמַהך ּבְ ִגיֵנהֹון , ְ ין ּבְ ַאר ַעּמִ ְלַנְטָרא ִלׁשְ
ָרֵאל י. ְּדִיׂשְ ִלי ֹלא ָנָטְרּתִ ְרִמי ׁשֶ ַקְדִמיָתא, ּּכַ ד ּבְ . ְּדָהא ָלא ָיִכיְלָנא ְלַנְטָרא ְלהֹון ּכַ

ַקְדִמיָתא ְנִט ִליּבְ ְרִמי ׁשֶ ְרִמין, ּיְרָנא ּכַ ָאר ּכַ יה ִאְתְנָטרו ׁשְ ּוִמּנֵ ּ ָאר . ּ א ְנִטיְרָנא ׁשְ ּתָ ַהׁשְ
יַנְייהו ִלי ְדִלֱהִוי ָנִטיר ּבֵ ְרִמי ׁשֶ ִגין ּכַ ְרִמין ּבְ ּּכַ ּ ּ.  
אֹוְרָחא י יֹוֵסי ֲהוֹו ָאְזֵלי ּבְ י ִחָייא ְוִרּבִ י ֲחַקל, ִּרּבִ ד ָמטו ַחד ּבֵ ּ ַדְפִטיָרא ָּחמו ַחד, ּּכַ

ין ָאְרָחא ִלְסַטר ְיִמיָנא י יֹוֵסי. ְּדִקיְטָפא ּבֵ ִכיַח, ָאַמר ִרּבִ ַעְייִנין ׁשְ ֲּעִטיָפא ְדקוְטָרא ּבְ ּ ,
ֶחְדָווָתא א, ֵּלית ָלן ְרׁשו ְלֵמחֵמי ּבְ י ַמְקְדׁשָ ִּמיֹוָמא ְדִאְתֲחִריב ּבֵ ּ ּ.  

ֵבי ָבהָּהָאֶרץ וְמלֹוָא'  ַלְיָי)תהלים כד(, ָּפַתח ְוָאַמר ֵבל ְויֹוׁשְ ּה ּתֵ יָון ְדָאַמר ַלְיָי, ּ ' ּּכֵ
ָּהָאֶרץ וְמלֹוָאה ֵבי ָבה, ּ ֵבל ְויֹוׁשְ ֵבל ָלאו ִמן ַאְרָעא הוא, ֲאַמאי ּתֵ ֶּאָלא ָהִכי . ְּוִכי ּתֵ

ָּהָאֶרץ וְמלֹוָאה' ַלְיָי, ָקָאַמר א, ּ ָּדא ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ְּדִאְקֵרי ֶאֶרץ ַהַחִיים, ּ ֵבל ְויֹו. ּ ֵבי ּתֵ ׁשְ
ָאר ַאְרָעאן, ָּבה ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ָּדא ׁשְ ֶצֶדק)תהלים ט(ּכְ ֵבל ּבְ פֹט ּתֵ ּ ְוהוא ִיׁשְ ְּדֵתֵבל , ּ

ְלָיא ֶצֶדק ּתַ ְּוֹכָלא ַחד ִמָלה, ּבְ ּ.  
י ִחָייא ָאַמר ָּהָאֶרץ וְמלֹוָאה' ַלְיָי, ִּרּבִ יַנח. ּ ּוְמלֹוָאה ַמאי ִהיא, ָהָאֶרץ ּתִ ֶּאָלא ִאֵלין . ּ ּ

ָמִתין ְדַצִדיַקָייא ִּנׁשְ ּ ֵבי ָבה. ּ ֵבל ְויֹוׁשְ ֵבל, ּּתֵ א: ּתֵ ָּדא ַאְרָעא ִדְלַתּתָ ֵבי ָבה. ּ ִּאֵלין : ְּויֹוׁשְ
א ֵני ָנׁשָ י יֹוֵסי. ִּאיּנון ּבְ ים ְיָסָדה , ָאַמר ִרּבִ י הוא ַעל ַיּמִ ַמאי אֹוִקיְמָנא ּכִ ִּאי ָהִכי ּבְ ּ

ּיה ַוַדאי ָהִכי הואָאַמר ֵל. ְוַעל ְנָהרֹות ְיכֹוְנֶנָה ּ ים ְיָסָדה , ּ ְּדַהִהיא ֶאֶרץ ַהַחִיים ַעל ַיּמִ ּּ
ְּדֻכְלהו ַנְפֵקי ֵמַההוא ָנָהר ִעָלָאה ְדָנִגיד ְוָנִפיק ֵמֵעֶדן, ְוַעל ְנָהרֹות ְיכֹוְנֶנָה ּ ּ ּּ ּוְבהו , ּ ּ

א א ַקִדיׁשָ ַמְלּכָ ָקַנת ְלִאְתַעְטָרא ּבְ ִּאְתּתְ   )גין כךוב(. ּוְלֵמיָזן ָעְלִמין, ּ
י ְוגֹו', ְוגֹו' ִמי ַיֲעֶלה ְבַהר ְיָי ְוא ַנְפׁשִ א ַלּשָׁ ר ֹלא ָנׂשָ ְּנִקי ַכַפִים וַבר ֵלָבב ֲאׁשֶ ּ' .

ִתיב י ְוַנְפׁשֹו, ַנְפׁשֹו ּכְ ֶּאָלא ּכָֹלא ַחד ִמָלה. ַּמהו ַנְפׁשִ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאַמר , ּ ע )עמוס ו(ּּכְ ּבַ  ִנׁשְ
ַנְפׁשֹו ' ְיָי ה )ב, שמואל א(ּבְ י ַיֲעׂשֶ ְלָבִבי וְבַנְפׁשִ ר ּבִ ֲאׁשֶ ַההוא . ּּכַ א ִאְתֲאִחיד ּבְ ְּוָדִוד ַמְלּכָ

ֵּלב וְבַההוא ֶנֶפׁש ְוא ַנְפׁשֹו, ּ א ַלּשָׁ   .ְּוַעל ָדא ֹלא ָנׂשָ

  א''ו ע'' מדף
ר ָנׁש, ַּעד ַדֲהוֹו ָאְזֵלי ַחד ּבַ ין, ִּאֲעָרעו ּבְ ׁשִ חֹות ַוֲהָוה ָקם, ְּוַאְנפֹוי ַמְלָיין ַמְכּתְ  ִמּתְ

יה, ִאיָלָנא ַחד לו ּבֵ ּכָ ִּאְסּתְ ין) א''ו ע''דף מ(ְּוָחמו , ּ ׁשִ ִאיּנון ַמְכּתְ ַּאְנפֹוי סוָמִקין ּבְ ּ ָאַמר . ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמ, ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]159דף [ -י ּ

י ִחָייא ַמאן ַאְנּתְ ָּאַמר ֵליה יוָדאי ֲאָנא. ִּרּבִ י יֹוֵסי ַחָטָאה הוא. ּ ָּאַמר ִרּבִ ְּדִאי ָלאו , ּ
ימו ַאְנפ, ָהִכי ָּלא ִאְתְרׁשִ יןּ יׁשִ ִאֵלין ַמְרִעין ּבִ ְּוִאֵלין ָלא ִאְקרון ִיּסוִרין ְדַאֲהָבה, ֹּוי ּבְ ּ ּ ּ .

י ִחָייא ָהִכי הוא ַוַדאי ָּאַמר ִרּבִ ּ א, ּ ֵני ָנׁשָ ְּדִיסוִרין ְדַאֲהָבה ִמְתַחְפָיין ִאיּנון ִמּבְ ּ ּ ּּ.  
א ֲחֵזי ֵאת אֹו , ּתָ רֹו ׂשְ ׂשָ י ִיְהֶיה ְבעֹור ּבְ יב ָאָדם ּכִ ' ָהא ג. ַּסַפַחת אֹו ַבֶהֶרתִּדְכּתִ
ְּוֻכְלהו ִאְקרון ֶנַגע ָצַרַעת, ִזיִנין ָהָכא ּ רֹו ְלֶנַגע , ּ ׂשָ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְוָהָיה ְבעֹור ּבְ

ֹכָלא. ְּסִגירו. ַמאי ֶנַגע ָצָרַעת. ָצָרַעת ְּסִגירו ּבְ ּוְכִתיב ְוהוָבא ֶאל ַאֲהֹרן ַהּכֵֹהן ְוגֹו, ּ ּ' .
ֲּאָבל ִאיּנון ְד ִתיבּ א אֹותֹו, ִּיְתֲחזון ְלַבר ּכְ ְּדָהא ַוַדאי ִאיּנון ְדִיְתֲחזון . ְּוָרָאהו ַהּכֵֹהן ְוִטּמֵ ּ ּ ּ ּ

א ְבֵני ָנׁשָ ְטָרא ִדְמָסֲאָבא ָקא ַאְתָיין, ְלַבר ּבִ ְּוָלאו ִיּסוִרין ְדַאֲהָבה ִניְנהו, ִּמּסִ ּ ּ.  
י יֹוֵסי י ִחָייא. ְמָנא ָלן, ָאַמר ִרּבִ יבִּד, ָּאַמר ִרּבִ ּ טֹוָבה ּתֹוַכַחת ְמגוָלה )משלי כז(, ְכּתִ
ֶרת ֶרת , )א אינהו תוכחת מאהבה כד איהי''ס(ֵאי ַהִהיא ּתֹוַכַחת ֵמַאֲהָבה . ֵּמַאֲהָבה ְמסוּתָ ְּמסוּתָ

א ֵני ָנׁשָ ְרִחימוָתא. ִמּבְ ַגְווָנא ָדא ַמאן ְדאֹוַכח ְלַחְבֵריה ּבִ ּּכְ ּ ּ ָרא ִמלֹוי ִמּבְ, ּ ֵעי ְלַאְסּתְ ֵני ּּבָ
א ְייהו ַחְבֵריה, ָנׁשָ ְּדָלא ִיְכסֹוף ִמּנַ ּ א, ּ ֵני ָנׁשָ ְלָייא ָקֵמי ּבְ ִאְתּגַ ְּוִאי ִמלֹוי ִאיּנון ּבְ ָלאו , ּ

ְרִחימוָתא ִּאיּנון ּבִ ּ.  
ר ָנׁש ד אֹוַכח ְלּבַ ִריך הוא ּכַ א ּבְ ך קוְדׁשָ ּּכַ ְּ ְרִחימוָתא, ְ ֹכָלא אֹוַכח ּבִ ּּבְ ַקְדִמיָתא , ּ ּבְ

ַגְרֵמיה ִדְלגֹוָּמֵחי ֵליה  ּּבְ יה. ּ חֹות ּתֹוְתֵביה. ּמוָטב, ִּאי ָהָדר ּבֵ ְּוִאי ָלאו ָמֵחי ֵליה ּתְ ּ ,
ּ ִאְקרון ִיּסוִרין ְדַאֲהָבה)בעורו(ְּוִאֵלין  ּ יה מוָטב, ּ ִּאי ָהָדר ּבֵ ְּוִאי ָלאו ָמֵחי ֵליה , ּ

ַאְנפֹוי ְלָייא ּבְ ִאְתּגַ ּכְ, ָּקֵמי ּכָֹלא, ּּבְ ִגין ְדִיְסּתַ יהּּבְ ּלון ּבֵ ְּוִיְנְדעון ְדָהא ַחָטָאה ִאיהו, ּ ּ ּ ּ ּ ,
ְּוָלאו ְרִחיָמא ְדָמאֵריה הוא ּ ּ.  
ר ָנׁש אי, ָּאַמר לֹון ַההוא ּבַ ּבָ ִקיְטָרא ְדֵעיָטא ַחד ֲאִתיתון ּגַ ּּבְ ַּוַדאי ָלאו ַאּתון , ּ ּ

ן יֹוָחאי ְד ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ֵבי ִרּבִ ֶּאָלא ֵמִאיּנון ְדִדיוֵריהֹון ּבְ ּ ּ ּּ ָּלא ַדֲחִלין ִמּכָֹלאּ ַני . ּ ִאי ּבָ
כו ְּדַאְתָיין ֲאַבְתָראי ְיַקְטְרגו ּבְ ּ ְלָייא, ּ ִאְתּגַ ֵּאיך ִמַלְייכו ּבְ ּ ָּאַמר ֵליה אֹוַרְייָתא ָהִכי . ְ

יב, ּהוא ִעיר ֲאָמֶריָה ֹתאֵמר)משלי א(, ִּדְכּתִ ָעִרים ּבָ ִפְתֵחי ׁשְ ְקָרא ּבְ ֹראׁש הֹוִמיֹות ּתִ . ּ ּבְ
ךּוַמה  ּמָ ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא ֲאָנן ַדֲחֵלי ִמּקָ ְִאי ּבְ ּ ּ ִריך , ּ א ּבְ ִכּסוָפא ָקֵמי קוְדׁשָ ַכח ּבְ ּתְ ְָהא ִנׁשְ ּ ּ
ֵעי ָצחוָתא, ְוֹלא עֹוד. ּהוא ֶּאָלא ְדאֹוַרְייָתא ּבָ ּ ְבָרא ְוָאַמר . ּ ָּפַתח ַההוא ּגַ  ִמי ֵאל )מיכה ז(ּ

א ָעֹון ְוגֹו מֹוך נֹוׂשֵ נֹוי. ֹּוי וָבָכהָאִרים ְיד. 'ָּכָ ַּאְדָהִכי ָמטון ּבְ ֵריה ְזֵעיָרא . ּ ָּאַמר ּבְ
ַמָייא ָהָכא א ִדׁשְ ִּסַייְעּתָ ּּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]160דף [ -ּ

 ] בשנה231יום [סדר הלימוד ליום כד אייר 
ע )קהלת ז(ָּפַתח ְוָאַמר  ִצְדקֹו ְוֵיׁש ָרׁשָ יֵמי ֶהְבִלי ֵיׁש ַצִדיק אֹוֵבד ּבְ ּ ֶאת ַהּכֹל ָרִאיִתי ּבִ

ָרָעתֹוְַמֲאִריך  אי ָסָבא. ּבְ י דֹוְסּתָ י ִרּבִ י , ַּהאי ְקָרא אֹוִליְפָנא ּבֵ ֵמיה ְדִרּבִ ְּדֲהָוה ָאַמר ִמּשְׁ ּ ּ
יֵמי ֶהְבִלי. ֵייָסא ָסָבא ים ַעל ּכָֹלא, ֶאת ַהּכֹל ָרִאיִתי ּבִ א ְדֲהָוה ַחּכִ ֹלֹמה ַמְלּכָ ְּוִכי ׁשְ ּ ,

ִזְמ ֵּאיך ָאַמר ָהִכי ְדִאיהו ָחָמא ּכָֹלא ּבְ ּ ּ ל ַמאן ְ ֲחׁשֹוֵכי ָעְלָמא ְדָהא ּכָ ָּנא ְדִאיהו ָאִזיל ּבַ ּ ּ
ֲחׁשֹוֵכי ָעְלָמא ַדל ּבַ ּתְ   .ְוָלא ָיַדע ִמִדי, ָלא ָחֵמי ִמִדי, ְּדִאׁשְ

ַמר א, ֶּאָלא ָהִכי ִאּתְ ֹלֹמה ַמְלּכָ יֹומֹוי ִדׁשְ ְלמוָתא, ּּבְ ַאׁשְ ַּקְייָמא ִסיֲהָרא ּבְ ם , ּ ְוִאְתַחּכָ
ל ֹלֹמה ַעל ּכָ ֵני ָעְלָמאׁשְ ּוְכֵדין ָחָמא ּכָֹלא,  ּבְ , ל''ָחָמא ּכֹ. ּוַמאי ָחָמא. ְּוָיַדע ּכָֹלא, ּ

ְּדָלא ַאְעֵדי ִמן ִסיֲהָרא א . ּ ְמׁשָ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ֶאת . )א ליה כשמשא''ס(ַּוֲהָוה ָנִהיר ָלה ׁשִ
יֵמי ֶהְבִלי ָּדא ִסיֲהָרא ְדִאְת. ַמאן ֶהְבִלי. ַהּכֹל ָרִאיִתי ּבִ ִליַלת ִמן ּכָֹלאּ א , ּּכְ ִּמן ַמָיא ְוֶאּשָׁ

ֲחָדא ֶהֶבל ְדָנִפיק ִמן פוָמא. ְּורוָחא ּכַ ּּכְ ְּדָכִליל ִמּכָֹלא, ּּ ּ.  
ַההוא ֶהֶבל ִדיֵליה, ל''ְּוהוא ָחָמא ּכֹ ּּבְ ּ יה, ּ ְּדָאִחיד ּבֵ ִצְדקֹו. ּ א , ֵּיׁש ַצִדיק אֹוֵבד ּבְ ּתָ

יאו ַזּכָ, ֲחֵזי ִזְמָנא ְדַאְסּגִ ּּבְ ָעְלָמאּ ְוַהאי , ּל ָלא ַאְעֵדי ִמן ִסיֲהָרא ְלָעְלִמין''ַהאי ּכֹ, ִאין ּבְ
ח וְרבו ְוֵחדו ִדְלֵעיָלא''ּכֹ ל ְמׁשַ ּל ָנַטל ּכָ ּ ּ ּ י)א ידוי ורוי''ס(ְּוִאְתְמֵלי , ּ ִגין , ּ ְוַחֵדי ְוַרּבֵ ּבְ

ִסיֲהָרא ְּלִאְזַדְווָגא ּבְ ִגיָנה, ּ ְּוהוא ָרַווח ּבְ ּ.  

  ב''ו ע'' מדף
ָעְלָמא יאו ַחָייִבין ּבְ ּוְבִזְמָנא ְדַאְסּגִ ּ ּ ַכת, ּ ִצְדקֹו, ְוִסיֲהָרא ִאְתַחּשְׁ ֵדין ַצִדיק אֹוֵבד ּבְ , ּּכְ

ִתיב ֶּאָלא ַצִדיק אֹוֵבד, ַצִדיק ֶנֱאַבד ָלא ּכְ ִסיֲהָרא)א אתחבר''נ(ְּדָהא ָלא ִאְתֲחֵזי , ּ ְוָלא ,  ּבְ
ח וְרבו ְוֵחדו ְלַמְלָיא  ָּנִטיל ְמׁשַ ּ ּ ה, ָּלהּ ּוְלִאְזַדְווָגא ִעּמָ ּ ּ ִצְדקֹו, ְּוַעל ָדא ַצִדיק אֹוֵבד. ּ , ּבְ

יה, ָּדא ִסיֲהָרא ַכַחת ְלִאְזַדְווָגא ִעּמֵ ּתְ ִּדְבִגין ִסיֲהָרא ְדָלא ִאׁשְ ּ ּ ּ ִאיב , ּהוא ָאִביד, ּ ְּדָלא ׁשָ
ָמה ְדֲהָוה ָעִביד ֵּמֵחידו ּכְ ַער. ּ ָמאָלא ִאּתְ ל ְסָטר ׂשְ ְלָוה ְו, ּוְכֵדין ּכָ ׁשַ ַּחָייִבין ַמֲאִריִכין ּבְ

ָעְלָמא) ב''ו ע''דף מ( יב, ּבְ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ ָרָעתֹו, ּ ע ַמֲאִריך ּבְ ָרָעתֹו . ְְוֵיׁש ָרׁשָ ַמאי ּבְ
ַההוא ְסָטר  יה)א בההיא רעה''נ(ּּבְ ּ ְדִאְתְדַבק ּבֵ ּ ּ.  

ִצְדקֹו ּּתו ֵיׁש ַצִדיק אֹוֵבד ּבְ ְּדַכד ַחָייִבין ְסִגיאו, ּ ָעְלָמאּּ ְלָיא ,  ּבְ  )בחובייהו(ְוִדיָנא ּתַ
ִצְדקֹו חֹוַבְייהו, ַּצִדיק אֹוֵבד ּבְ ַפס ּבְ ִּאיהו ִאּתְ חֹוַבְייהו ִדְבֵני , ּ א ְדִאְתַפס ּבְ גֹון ַאּבָ ּּכְ ּ ּּ

ְלהו ֲחִציִפין , ָּמאֵתיה ַּדֲהוֹו ּכֻ הו ְוָלא ַאְכִסיף ְלהו ְלָעְלִמ, )לגביה(ּּ ְּוהוא ָלא ַאְסִהיד ּבְ ּ , יןּ
יָדן יַעָיא , ּוָמֵחי ּבִ ַרׁשִ הו ּבְ ֵרי ּבְ ְּדָלא ִנְתּגְ ּ , ַוֲהָוה ָאַמר ָלן. )א ולא מחי בידיהון דלא מתגרו בהו''נ(ּ

י ַעְוָלה)תהלים לז( עֹוׂשֵ א ּבְ ַקּנֵ ֵרִעים ַאל ּתְ ּמְ ְתַחר ּבַ ַּוַדאי , ָּאַמר ֲאבוי.  ְלָדִוד ַאל ּתִ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמ, ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]161דף [ -י ּ

ִריך הוא ַאְעִניׁש ִל א ּבְ ּקוְדׁשָ ָדאְּ יַדְייהו, י ּבְ יִדי ִלְמֳחָאה ּבִ ְּדָהא ֲהָוה ְרׁשו ּבִ ּ ְוָלא , ּ
ְטִמירו, ּ ְלהו)א אוכיחנא''נ(ְוָלא ַאְכִסיְפָנא , ֲעָבִדית ְלָיא, ָּלא ּבִ ִאְתּגַ   .ְוָלא ּבְ

ֵריה ָאֳחָרא ְוָאַמר ּּתו ָפַתח ּבְ ֱאֹלִהים ֶאת ָהָאָדם ָעָפר ִמן ' ּ ַוִייֶצר ְיָי)בראשית ב(, ּּ
ְתֵרי יֹוִדין, ֱאֹלִהים' ַּוִייֶצר ְיָי. 'ֲאָדָמה ְוגֹוָה ְתֵרין ִיְצִרין, ּבִ ַחד , ֵיֶצר טֹוב ְוֵיֶצר ָרע, ּבִ

א, ָּלֳקֵבל ַמָיא ם ָמֵלא, ֱאֹלִהים' ְיָי. ְוַחד ָלֳקֵבל ֶאּשָׁ ִליל ְדַכר , ֶאת ָהָאָדם. ׁשֵ ּּכָ
א ָּדא ַעְפָרא ְדַא, ָעָפר ִמן ָהֲאָדָמה. ְּונוְקּבָ אּ ֵרי, ְּרָעא ַקִדיׁשָ ן ִאְתּבְ ּמָ ְּוהוא ֲאַתר , ְּדִמּתַ

א ְּדֵבי ַמְקְדׁשָ ּ.  
ַמת ַחִיים ַאָפיו ִנׁשְ ַּוִיַפח ּבְ ּ א, ּ ְמָתא ַקִדיׁשָ ָּדא ִנׁשְ ָכא ֵמִאיּנון ַחִיים , ּ ְּדִאְתַמּשְׁ ּ ּ

ִּדְלֵעיָלא א ַק, ַּוְיִהי ָהָאָדם ְלֶנֶפׁש ַחָיה. ּ ַנְפׁשָ ִליל ּבְ אָאָדם ִאְתּכְ ֵּמַחָיה ִעָלָאה, ִּדיׁשָ ּ .
יב ְּדַאִפיַקת ַאְרָעא ִדְכּתִ ֶּנֶפׁש ְדַהִהיא ַחָיה ִעָלָאה, ּ ּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶנֶפׁש ַחָיה)בראשית א(, ּּ ּ ּ.  

  )סימן ו(השלמה מההשמטות 
ִּדְכִתיב ּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶנֶפׁש ַחָיה ְּדַההוא ַחָיה ִעיָלָאה, ּ ּ ּוְבִגין ְדַהאי ֶנֶפׁש ַח. ּ ָּיה ִאיִהי ּ

א ִעיָלָאה ה, ַּקִדיׁשָ ִליַלת ּבָ ַגָווה וִאְתּכְ ָכא ָלה ּבְ א ָמׁשְ ד ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ּּכַ ּ ּ ֵדין ָקֵריַנן , ּ ּכְ
ָמה   .ָּלה ְנׁשָ

א ֲחֵזי אֹוַרח ְקׁשֹוט, ְוּתָ ר ָנׁש ָאִזיל ּבְ ָכל ִזְמָנא ְדּבַ ֵניה ְמַמְלָלן , ּּבְ ּופוֵמיה ְוִליׁשָ ּ
י ְצלֹוָתאִּמיִלין ַקִדיׁשִ אֹוַרְייָתא, ן ּבִ יה. ּבְ ַקת ּבֵ ָמָתא ִאְתַדּבְ ְּרִחיָמא הוא , ַּהאי ִנׁשְ

ְּדָמאֵריה ל ִסְטִרין. ּ ָמה ְנטוִרין ַנְטִרין ֵליה ִמּכָ ּּכַ א . ּ יָמא הוא ְלָטב ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ְּרׁשִ ּ
ְרָייא ֲעלֹוי א ׁשַ א ַקִדיׁשָ ִכיְנּתָ ּוׁשְ ְּוָדא ִהיא ְדַסְלָקא ְלֵעיָל. ּ א ּ ּא וְמַמְלָלא ַקֵמי ַמְלּכָ

יָדָהא ָכל ַתְרִעין ְוֵלית ְדִיְמֵחי ּבִ א ְוֲעְייָלא ּבְ ַּקִדיׁשָ ְקֵרי רוַח ְמַמְלָלא. ּ ְּדָהא . ְּוַעל ָדא ִאּתְ
ַתא  ָאר ָנְפׁשָ ל ׁשְ ר ַהאי)נפשתאן(ּכָ א ּבָ ּ ֵלית לֹון ֵרׁשו ְלַמְלָלא ַקֵמי ַמְלּכָ ּ.  

ּוְבִזְמָנא ְדִאיהו ַאְסֵט ּ יןּ יׁשִ ֵניה ְמַמְלָלן ִמיִלין ּבִ ְפָווֵתיה ְוִליׁשָ ּי אֹוְרחֹוי ְוׂשִ א , ּ ִכיְנּתָ ׁשְ
יה ַקת ּבֵ יה ְוָלא ִאְתַדּבְ ַרת ִמּנֵ א ִאְתַעּבְ ָמָתא ַקִדיׁשָ יה ְוִנׁשְ ְלַקת ִמּנֵ ִּאְסּתַ ּ ּ ּוִמִסְטָרא . ּ

ט ְוַאִכ יָפא ִאְתָער רוָחא ֲחָדא ְדׁשָ א ַתּקִ יׁשָ ָעְלָמאְּדִחְוָייא ּבִ ְרָייא ֶאָלא , יל ּבְ ְּדָלא ׁשַ ּ
ן ּמָ ַלק ִמּתַ ה ִעיָלָאה ִאְסּתְ ֲאָתר ִדְקדוׁשָ ּּבְ א. ּ יׁשָ , ּוִאינון ִמיִלין ָסְלִקין ְלֲאָתר ְדִחְוָייא ּבִ

ְּדֹכָלא ְלַאְתֵריה ִאְתַהָדר ֲעָתא ְדָסְלִקין. ּּ ּוְבׁשַ ָלקו סוְחָר, ּ ּּכָֹלא ַמְכִריִזין ְוַאְמִרין ִאְסּתָ ּ ֵּניה ּ
א ִדְפַלְנָיא יׁשָ יָפא. ְּדִמָלה ּבִ ְּפנון ֲאָתר ְלָאְרֵחיה ְדִחְוָייא ַתּקִ ּ ּ.  

ִכּסוָפא ָמה ַסְלָקא ּבְ ָעאקו ְדֹכָלא, ְּוַהִהיא ְנׁשָ ּּבְ ּ ְּוָלא ַיֲהִבין ָלה ֲאָתר ְלַמְלָלא . ּ ּ
ִמְלַקְדִמין ּוְכֵדין ִחְוָייא ִאְזָדַמן. ּכְ י. ּּ אֹוְרִחין ְיִדיָעאן ְּוַכד ַהִהיא ִמָלה ּבִ א ַסְלָקא ּבְ ׁשָ

ָעְלָמא ְורוָחא ַנְחָתא ֵמַההוא  ָמה רוִחין ִמְתָעִרין ּבְ יָפא ּכַ אֵרי ַקֵמי ְדִחְוָייא ַתּקִ ְּוׁשָ ּ ּ
א, ִסְטָרא יׁשָ ִמָלה ּבִ ר ָנׁש ִאְתָער ֵליה ּבְ ח ְדַההוא ּבַ ּכַ ְּוַאׁשְ ּ ּ א . ּ ְּוָהא רוָחא ְמַמְלָלא ַקִדיׁשָ ּ

ַר יהִאְתַעּבְ ְרָייא ֲעלֹוי ְוָסִאיב ֵליה, ּת ִמּנֵ ֵדין ׁשַ ֵריה , ּּכְ ְבׂשָ ּוְכֵדין הוא ָסִגיר וִאְתְפִגים ּבִ ּ ּּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]162דף [ -ּ

ֹכָלא ִחיזו ְדַאְנפֹוי ּבְ ּּבְ ּ ּ ִתיב . ּ ּ ׁשֹוֵמר ִפיו וְלׁשֹונֹו ׁשֹוֵמר ִמָצרֹות )א''משלי כ(ְוַעל ָדא ּכְ ּ
א ַהִהיא ְדָהָוה ְמַמְל, ַּנְפׁשֹו ַוַדאי. ַנְפׁשֹו יׁשָ ִגין ִמלוָלא ּבִ תוָקא ּבְ ָּלא ִאְתֲעִביַדת ַמׁשְ ּ

ַהאי ר ָנׁש ּבְ א ְדּבַ ה ְדעֹוְנׁשָ ּוְכּמָ ּ א, ּ יׁשָ ִגין ִמָלה ּבִ ִגין ִמָלה ָטָבא , ּּבְ יה ּבְ ך עֹוְנׁשֵ ּּכָ ּ דאתי (ְ

  )עד כאן מההשמטות(: )לידיה דיכיל למללא ולא מליל

א ֲחֵזי ָכל ִזְמָנא ְדַהאי ִנׁשְ, ּתָ אּּבְ ַבר ָנׁש, ְּמָתא ַקִדיׁשָ יה ּבְ ַקת ּבֵ ִּאְתַדּבְ ְּרִחיָמא הוא . ּ
ְּדָמאֵריה ל ִסְטִרין. ּ ָמה ְנטוִרין ַנְטִרין ֵליה ִמּכָ ּּכַ א, ּ יָמא הוא ְלָטב ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ְּרׁשִ ּ ,

ְרָיא ֲעלֹוי א ׁשַ א ַקִדיׁשָ ִכיְנּתָ ּוׁשְ ּ.  
ּוְבִזְמָנא ְדִאיהו ַאְסֵטי ָאְרחֹוי ּ יהׁשְ, ּ ָלַקת ִמּנֵ א ִאְסּתְ א ָלא , ִּכיְנּתָ ְמָתא ַקִדיׁשָ ְּוִנׁשְ

יה ִּאְתְדָבַקת ּבֵ יָפא. ּ ּקִ א ּתַ יׁשָ ְטָרא ְדִחְוָיא ּבִ ּוִמּסִ ַער רוָחא ַחד, ּ ט ְוָאִזיל , ִּאּתְ ְּדׁשָ
ָעְלָמא ן, ּבְ ּמָ ַלק ִמּתַ ה ִעָלָאה ִאְסּתְ ֲאַתר ִדְקדוּשָׁ ְרָיא ֶאָלא ּבַ ְּדָלא ׁשַ ּ ּּ ּ ר ּו. ּ ַאב ּבַ ְכֵדין ִאְסּתְ

ֵריה, ָנׁש ְבׂשָ ְּוִאְתְפִגים ּבִ ֹכָלא, ּ ֵחיזו ְדַאְנפֹוי ּבְ ּּבְ ּ ּ ּ.  
א ֲחֵזי א ִעָלָאה, ְוּתָ ִגין ְדַהאי ֶנֶפׁש ַחָיה ִאיִהי ַקִדיׁשָ ּּבְ ּ ָכא , ּּ א ַמׁשְ ד ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ּּכַ

ַגָווה, ָּלה ִליַלת ּבְ ֵדין ָקֵריָנן ָלה ְנ, ְּוִאְתּכְ ָמהּּכְ ְּוָדא ִהיא ְדַסְלָקא ְלֵעיָלא. ׁשָ ּ ּוְמַמְלָלא , ּ ּ
א א ַקִדיׁשָ ְרִעין, ָּקֵמי ַמְלּכָ ָכל ּתַ יָדָהא, ְוַעְייָלא ּבְ ְּוַעל ָדא ִאְתְקֵרי . ְּוֵלית ְדִיְמֵחי ּבִ

ּרוָחא ְמַמְלָלא א, ּ ָתא ֵלית לֹון ְרׁשו ְלַמְלָלא ָקֵמי ַמְלּכָ ָאר ַנְפׁשָ ל ׁשְ ְּדָהא ּכָ ּ   .ר ַהאיּבַ, ּ
משלי (ּוְכִתיב ', ָ ְנצֹור ְלׁשֹוְנך ֵמָרע ְוגֹו)תהלים לד(, ְּוַעל ָדא אֹוַרְייָתא ַאְכִריַזת ְוַאְמַרת

ּ ׁשֹוֵמר ִפיו וְלׁשֹונֹו ְוגֹו)כא ין', ּ יׁשִ ֵניה ְמַמְלָלן ִמִלין ּבִ ְפָווֵתיה ְוִליׁשָ ִגין ְדִאי ׁשִ ּּבְ ּ ּ ּ ִּאיּנון , ּ
ִּמִלין ַסְלִקין ְלֵעיָל ּ ֲעָתא ְדַסְלִקין, אּ ּוְבׁשַ ּ ָלקו ִמּסֹוֲחָרֵניה , ּ ּּכָֹלא ַמְכִריִזין ְוָאְמִרין ִאְסּתֵ ּ ּ

א ִדְפַלְנָיא יׁשָ ְּדִמָלה ּבִ יָפא, ּּ ּקִ ְּפנון ֲאַתר ְלָאְרֵחיה ְדִחְוָיא ּתַ ּ ּ א . ּ ְמָתא ַקִדיׁשָ ֵדין ִנׁשְ ּּכְ
ָלַקת יה ְוִאְסּתְ ָרא ִמּנֵ ִּאְתַעּבְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ ְלַמְלָלאְוָלא ַיְכָלא, ּ י )תהלים לט(ּכְ  ֶנֱאַלְמּתִ

יִתי ִמטֹוב ּדוִמָיה ֶהֱחׁשֵ ּ ּּ.  
ִכּסוָפא ְמָתא ַסְלָקא ּבְ ְּוַהִהיא ִנׁשְ ָעאקו ְדֹכָלא, ּ ּּבְ ּ ִמְלַקְדִמין, ּ ְּוָלא ָיֲהִבין ָלה ֲאַתר ּכְ ּּ .

ִתיב ּׁשֹוֵמר ִפיו וְלׁשֹונֹו ׁשֹוֵמר ִמּצָ, ְּוַעל ָדא ּכְ ַּנְפׁשֹו ַוַדאי ַהִהיא ַדֲהַות . רֹות ַנְפׁשֹוּ ּ
ּתוָקא, ְּמַמְלָלא א, ִּאְתָעִביַדת ַמׁשְ יׁשָ ִגין ִמלוָלא ּבִ ּּבְ ּוְכֵדין ִחְוָיא ִאְזְדַמן. ּ ּ ְּדֹכָלא , ּ ּ

ְּלַאְתֵריה ִאְתַהָדר אֹוְרִחין ְיִדיָען, ּ א ַסְלָקא ּבְ יׁשָ ְּוַכד ַהִהיא ִמָלה ּבִ אִרי ַקּמֵ, ּ ּיה ְוׁשָ
יָפא ּקִ ָעְלָמא, ְּדִחְוָיא ּתַ ָמה רוִחין ִמְתָעִרין ּבְ א ֵמַההוא ִסְטָרא, ּּכַ ְּורוָחא ַנְחּתָ ח , ּ ּכַ ְוַאׁשְ

א יׁשָ ִמָלה ּבִ ַער ֵליה ּבְ ר ָנׁש ִאּתְ ְּדַההוא ּבַ ּ ּ ָרא , ּ א ִאְתַעּבְ ְּוָהא רוָחא ְמַמְלָלא ַקִדיׁשָ ּּ
יה ְרָיא ֲעלֹוי ְוָסִא, ִּמּנֵ ֵדין ׁשַ ּוְכֵדין הוא ָסִגיר, ּיב ֵליהּכְ ּ.  

א יׁשָ ִגין ִמָלה ּבִ ר ָנׁש ּבְ א ְדַהאי ּבַ ָמה ְדעֹוְנׁשָ ּּכְ ּ ִגין ִמָלה ָטָבא. ּ יה ּבְ ך עֹוְנׁשֵ ּּכַ ּ ְ ,
ְּדָקאֵתי ִליֵדיה ִגין ְדָפִגים ְלַההוא רוָחא ְמַמְלָלא. ְּוָלא ַמִליל, ְּוָיִכיל ְלַמְלָלא, ּ ּּבְ ּ ּ ְּדִהיא , ּ

ָקַנ ּת ְלַמְלָלא ְלֵעיָלאִאְתּתְ א, ּ ּוְלַמְלָלא ְלַתּתָ ה, ּ ְקדוּשָׁ ְּוֹכָלא ּבִ א . ּ ן ִאי ַעּמָ ּכֵ ל ׁשֶ ּכָ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמ, ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]163דף [ -י ּ

אֹוְרָחא ֲעִקיָמא ְּוהוא ָיִכיל ְלַמְלָלא ְלהו וְלאֹוָכָחא ְלהו, ַאְזִלין ּבְ ּ ּ ִתיק ְוָלא ַמִליל, ּּ , ְּוׁשָ
יב ָמה ַדֲאֵמיָנא ִדְכּתִ ּּכַ י דוִמָיה, ּ ֶּנֱאַלְמּתִ רּ יִתי ִמטֹוב וְכֵאִבי ֶנְעּכָ ּ ֶהֱחׁשֵ ּ.  

  א''ז ע'' מדף
ין ִדְמָסֲאבוָתא ׁשִ ַמְכּתְ ר ּבְ ֶּנְעּכָ ְּוָדא הוא ְדָאַמר ָדִוד , ּ ּ א ַאְלֵקי ) א''ז ע''דף מ(ּ ַמְלּכָ

ַהאי יה, ּבְ ְּוִאְתְפֵני ִמּנֵ יב, ּ ִני)תהלים כה(, ִּדְכּתִ ַּמהו ְפֵנה ֵאַלי. ּ ְפֵנה ֵאַלי ְוָחּנֵ ָמה ְדַאּתְ ּכְ. ּ
י יֹוֵסי. ּ ַוִיֶפן ַאֲהֹרן)במדבר יב(ָאֵמר  י ִחָייא ְוִרּבִ ַּנְחּתו ִרּבִ קוהו, ּ ּוְנּשָׁ ּ ל . ּ ֲחָדא ּכָ ִּאְזָדָווגו ּכַ ּ ּ

י ִחָייא ָעַלְייהו, ַּההוא אֹוְרָחא ָּקָרא ִרּבִ אֹור ֹנַגה הֹוֵלך ָואֹור )משלי ד(, ּ ְ ְוֹאַרח ַצִדיִקים ּכְ ּ ּ
ָאָדם ְוהוָבא ֶאל ַהּכֵֹהן)ויקרא יג(. ּיֹוםַעד ְנכֹון ַה י ִתְהֶיה ּבְ י . ּ ֶנַגע ָצָרַעת ּכִ ָאַמר ִרּבִ

הו ַחְבַרָייא, ַהאי ֶנַגע, יֹוֵסי ֲערו ּבְ ְווִנין ִדיֵליה ִאּתְ ל ּגַ ּּכָ ּ ּ ּ הו ְלַדְכָיא , ּ ְּוַכֲהָנא ֲהָוה ָיַדע ּבְ
ִּאיּנון ַדֲהוֹו ִיּס, ֲהָוה ָיַדע, ּוְלְמָסֲאָבא ּוִרין ִדְרִחימוָתאּ ּ ַמאן , ּ ָכחו ּבְ ּתְ ּאֹו ִאיּנון ְדִאׁשְ ּ ּ

יה יה ָמאֵריה ְוָרִחיק ּבֵ ְּדָמִאיס ּבֵ ּ ּ ָעְלָמא, ּ ִרים ֶנַגע ּבְ ר ָנׁש ּגָ ְּדָהא ְלפום ָאְרחֹוי ְדּבַ ּ ּ.  
ִתיב  ע)תהלים קמא(ּכְ ֶרׁשַ י ְלָדָבר ָרע ְלִהְתעֹוֵלל ֲעִלילֹות ּבְ ט ִלּבִ אן ,  ַאל ּתַ ֵניָנן ִמּכָ ּתָ

ִרין ֵליה ה ַמְדּבְ ֵעי ְלֵמיַהך ּבָ ר ָנׁש ּבָ ָאְרָחא ְדּבַ ּּבְ ּ י ִיְצָחק. ְּ ָיא, ָאַמר ִרּבִ , ַהאי ְקָרא ַקׁשְ
ֹאַרח ַחָטָאה ִריך הוא ַאְסֵטי ֵליה ְלַבר ָנׁש ְלֵמַהך ּבְ א ּבְ ְּוִכי קוְדׁשָ ּ ּ ְּ ד עֹוָבִדין , ְ ּוְלֶמְעּבַ

ין יׁשִ ָעְלָמא ָדאִּאי ָהִכי ֵלית ִדיָנ, ּבִ ָעְלָמא ְדָאֵתי, ּא ּבְ ְואֹוַרְייָתא ָלא , ְּוָלא ּבְ
ָקַנת ַמע, ִאְתּתְ ׁשְ ַמע ְוִאם ֹלא ּתִ ׁשְ ה ִאם ּתִ יב ּבָ ִּדְכּתִ ּ.  

יה ֶּאָלא ָדִוד ַאְזַהר ְלִלּבֵ ּ אֹוַרח ְקׁשֹוט, ּ ָרא ֵליה ּבְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ְּלַדּבְ  )דברים ד(ּכְ
בֹוָת ֶאל ְלָבֶבך בֹוָת. ַָוֲהׁשֵ ְלַאְהָדָרא , ּוְתַלת, ּוְתֵרין, ֶּאָלא ִזְמָנא ַחד. ַמאי ַוֲהׁשֵ

ָרא, ָּלֳקְבֵליה ּוְלַאְזָהָרא ֵליה, ּוְלַדּבְ י ְלָדָבר ָרע, ְּוָהִכי ָקָאַמר ֵליה. ּ ט ִלּבִ יה , ַאל ּתַ ְּלִלּבֵ
ר ָנׁש )כלומר(ָּקָאַמר ָדִוד  ט ְלפום אֹוְרחֹוי ְדּבַ ּ ַאל ּתַ  )אל תט לדבר רע, לבי,  קאמר ליהא והכי''נ(ּ

ָעְלָמא ִרים ֶנַגע ּבְ ְּדָהא ָדָבר ָרע ּגָ ָעְלָמא, ּ ְרָיא ּבְ   .ְּוַהְיינו ֶנַגע ָצַרַעת, ְוִדיָנא ׁשַ
ֲערו ַחְבַרָייא, ֶנַגע ָצַרַעת ָּהא ִאּתְ ַתְרּגומֹו, ּ י ְיהוָדה, ֲּאָבל ָצַרַעת ּכְ ַמאי , ָּאַמר ִרּבִ

ַתְרּגומֹו ְּדָסִגיר ְוָלא ָפַתח, ְּסִגירו. ּּכְ ְּוַכד ָסִגיר הוא ְוָלא ָפַתח, ּ ֵרי, ּ ֶּנַגע הוא ְדִאּקְ י . ּ ִרּבִ
ְפִקין ֲאָבָהן, יֹוֵסי ָאַמר ְּדָלא ִמְסּתַ ִנין, ּ ן ּבְ ּכֵ ל ׁשֶ י ִתְהֶיה . ּכָ יב ֶנַגע ָצַרַעת ּכִ ְּוַהְיינו ִדְכּתִ ּ

ָאָדם ׁש, ּבְ ָאָדם ַמּמָ אן ָנִחית ְלַמאן, ּבָ ַכח ֶנַגע ְלֹכָלא, ּ ְדָנִחיתּוִמּכָ ּתְ ֵּמַההוא , ִּאׁשְ
  .ְּסִגירו

י ִיְצָחק ַּוַדאי ָדא הוא ָרָזא ְדִמָלה, ָאַמר ִרּבִ ּ ּ ּ יב, ּ ַמאי . ּ ִנֵאר ִמְקָדׁשֹו)איכה ב(, ִּדְכּתִ
ְרמו ַהאי. ַטְעָמא ום ִדְבֵני ָעְלָמא ּגָ ִּמּשׁ ּ יב, ּ אִט' ּ ֶאת ִמְקַדׁש ְיָי)במדבר יט(, ִּדְכּתִ א , ּמֵ ִטּמֵ
ׁש י ֶאְלָעָזר. ַמּמָ א, ָאַמר ִרּבִ ְלַקת , ִטּמֵ ום ְדִאְסּתַ ִּמּשׁ ָלק)שכינתא מניה(ּ ּ ַמאן ְדִאְסּתַ ְוִחְוָיא , ּ

ְרָיא יָפא ׁשַ ּקִ ִגין חֹוֵבי ָעְלָמא, ְּוָסִאיב ְלַמאן ְדָסִאיב, ְּוָאִטיל זוֲהָמא, ּתַ ְּוֻכְלהו ּבְ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]164דף [ -ּ

אֵני ֲאִרי ִחְוָיא, ּתָ ד ׁשָ ָלָאה)תקיפא( ּכַ ִרין, ּ ְלִאְתּגַ ְלִקין ַסְמִכין וִבְנָייִנין וִמְתַעּבְ ִּמְסּתַ ּ ּ ,
יָפא ְוָאִטיל זוֲהָמא ּקִ א ִמְסָאב, ְּוָאֵתי ִחְוָיא ּתַ ַכח ַמְקְדׁשָ ּתְ ּוְכֵדין ִאׁשְ א, ּ . ַּמאן ַמְקְדׁשָ

ַמר  ָמה ְדִאּתְ ֵבית ֶאֶרץ )ויקרא יד(ּּכְ י ֶנַגע ָצַרַעת ּבְ ֲּאחוָזְתֶכם ְוָנַתּתִ  )בראשית ג(ּוְכִתיב . ּ
ה ְיָי ר ָעׂשָ ֶדה ֲאׁשֶ ָחׁש ָהָיה ָערום ִמּכֹל ַחַית ַהּשָׂ ְּוַהּנָ ה' ּ ֶאל . ֱּאֹלִהים ַויֹאֶמר ֶאל ָהִאּשָׁ

ׁש ה ַמּמָ ַגָווה, ָהִאּשָׁ א ִאְתֲאִחיד ּבְ ְּדֲאַתר ַמְקְדׁשָ ּ ּ ְּוַהְיינו ֶאת ִמְקַדׁש ְיָי, ּ ִגין ' ּ א ּבְ ִטּמֵ
יָפא, ֹויחֹוב ּקִ ְלָיא ִחְוָיא ּתַ ום ְדִאְתּגַ ִּמּשׁ ּ.  

א. ַמאן חֹובֹוי יׁשָ ָנא ּבִ א, ָּדא ִליׁשָ יׁשָ ָנא ּבִ ין ְלֵעיָלא , ִּחְוָיא ִאְזָדַמן, ִּדְבִגין ִליׁשָ ּּבֵ
א ין ְלַתּתָ יב, ּבֵ ַלח ְיָי)במדבר כא(, ִּדְכּתִ ָרִפים' ּ ַוְיׁשַ ים ַהּשְׂ ָחׁשִ ָעם ֵאת ַהּנְ ְרִפים אֹו ַהׂשֹו. ּבָ

ִתיב רוִפים ָלא ּכְ ָרִפים, ַּהׂשְ ָרִפים, ֶּאָלא ַהּשְׂ יב . ַמאן ׂשְ יִנים )תהלים עד(ִּדְכּתִ י ַתּנִ  ָראׁשֵ
ָרִפים עֹוְמִדים )ישעיה ו(ּ וְכִתיב )חד אתחזרו לזמנין, א תרי''ס( )וחד לתתא, חד אתאחיד לעילא, תרי(  ׂשְ

ַעל לֹו ַעל לֹו ַוַדאי, ִמּמַ ָמ, ִּמּמַ ב ַעל ְיָי)איוב א(ה ְדַאּתְ ָאֵמר ּכְ ּוְכֵדין ְסִגירו ',  ְלִהְתַיּצֵ ּ
ֹכָלא ִתיב , ְּוֵלית ַמאן ְדָפַתח, ּּבְ ה ְמָנָאֶפת ָאְכָלה )משלי ל(ְּוַעל ָדא ּכְ ן ֶדֶרך ִאּשָׁ ְ ּכֵ ּ

ׁש ַוַדאי. ַמאי ְמָנָאֶפת', ּוָמֲחָתה ִפיָה ְוגֹו ָה ְוָאְמָרה ֹלא ָּאְכָלה וָמֲחָתה ִפי, ְּמָנָאֶפת ַמּמָ
י ָאְון   .ָפַעְלּתִ

  ב''ז ע'' מדף
י ִיְצָחק י ִחָייא ָאַמר ִרּבִ א, ָּאַמר ִרּבִ ַכח ְלַתּתָ ּתְ ְרעוָתא ְדֹכָלא ָלא ִאׁשְ ּּבִ ּ ִגין , ּ ֶּאָלא ּבְ

ַכח ְלֵעיָלא ּתְ ְּדִאׁשְ ַכח. ּ ּתְ ּוְלֵעיָלא ָלא ִאׁשְ חֹוֵבי ָעְל, ּ א ּבְ ַכח ְלַתּתָ ּתְ ד ִאׁשְ , ָמאֶּאָלא ּכַ
ַהאי ְלָייא ַהאי ּבְ ְּדַיְלֵפיָנן ְדֹכָלא ּתַ ּ ַהאי, ּ ֵרט ֹראׁשֹו ְוגֹו)ויקרא יג(. ְוַהאי ּבְ י ִיּמָ . ' ְוִאיׁש ּכִ

י ִחָייא ָפַתח ְוָאַמר  ִּרּבִ ְכלות ְוגֹו)קהלת ב(ּ ֵיׁש ִיְתרֹון ַלָחְכָמה ִמן ַהּסִ ּ ְוָרִאיִתי ָאִני ׁשֶ ּ ,'
ְלָנ ּכַ ה ֲאַתר ִאְסּתַ ַכּמָ אּבְ ֹלֹמה ַמְלּכָ ִמלֹוי ִדׁשְ ּא ּבְ ָחְכְמָתא , ּ ְחָנא ּבְ ּגַ ) ב''ז ע''דף מ(ְוָאׁשְ

יָאה ִדיֵליה ַּסּגִ גֹו, ּ ים ִמלֹוי ּבְ א, ְּוַאְסּתִ ָלא . ְּלגֹו ֵהיָכָלא ַקִדיׁשָ ּכְ ַהאי ְקָרא ִאית ְלִאְסּתַ
יה ֵני ָעְלָמא ָל, ֲאַמאי ָאַמר ְוָרִאיִתי ָאִני, ּּבֵ ָאר ּבְ ֲּאִפילו . ּא ַיְדֵעי ְוָלא ָחָמאן ָדאְוִכי ׁשְ ּ

ה, ַּמאן ְדָלא ָיַדע ָחְכְמָתא ִמן יֹומֹוי ח ּבָ ּגַ ֵיׁש ִיְתרֹון ַלָחְכָמה ִמן , ְּוָלא ַאׁשְ ָּיַדע ַהאי ׁשֶ
ך יְתרֹון ָהאֹור ִמן ַהֹחׁשֶ ְכלות ּכִ ְַהּסִ ְרֵמיה ְוָאַמר ָרִאיִתי ָאִני. ּ ח ּגַ ּבַ ְּוהוא ׁשָ ּ.  

ַגְווָנא , אָנאֶּאָלא ָהִכי ּתָ ין ְדָחְכָמה ִאְתְקֵרי ּכְ ְבָעה ַדְרּגִ ֹלֹמה ִדְבׁשִ ׁשְ ים ּכִ ַּמאן ַחּכִ ּ ּ
ִּדְלֵעיָלא יָתא יֹוִמין ְלֵעיָלא. ּ ִביָעָאה ִעָלָאה ָעַלְייהו, ּׁשִ ּׁשְ א. ּ יָתא יֹוִמין ְלַתּתָ , ׁשִ

ִביָעָאה ָעַלְייהו ין ְלכוְרְסָייא. ּׁשְ יָתא ַדְרּגִ ּׁשִ יב, ּ ּכוְרְסָייאּהוא ַעל, ּ , דברי הימים א(, ִּדְכּתִ

א ְיָי)כט ּסֵ ֹלֹמה ַעל ּכִ ב ׁשְ ְתִרין ְדיֹוִמין ְלֵעיָלא. ְְלֶמֶלך' ּ ַוֵיׁשֶ ְבָעה ּכִ ּׁשִ ּוְכֵדין ָלֳקְבֵליהֹון , ּ
ֹלֹמה ָמָהן ִלׁשְ ְבָעה ׁשְ א. ׁשִ יה ָחְכְמָתא ַקִדיׁשָ ְּלִאְתֲחָזָאה ּבֵ ך ִאְתְקֵרי ׁשֶ. ּ ְוְבִגין ּכָ ַבע ּ

ָמָהן ֹלֹמה: ׁשְ ן ָיֶקה. ָּאגור. ְיִדיְדָיה. ׁשְ   .ֹקֶהֶלת, ִאיִתיֵאל, ְּלמוֵאל. ּבֶ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמ, ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]165דף [ -י ּ

ְבָעה ֲהָבִלים ר ָנׁש ָאֳחָרא. ְוָאַמר ׁשִ ּוַמה ְדִאיהו ָחָמא ָלא ָחָמא ּבַ ּ ַנׁש , ּ ְוַכד ּכָ
ין ְדָחְכְמָתא ַדְרּגִ ָלק ּבְ ָּחְכְמָתא ְוִאְסּתַ ְבָע. ִאְקֵרי ֹקֶהֶלת, ּ ' ָלֳקֵביל ז, ה ֲהָבִלין ָאַמרְוׁשִ

ְתִרין ִדְלֵעיָלא ּּכִ יה, ּ ֶהֶבל, ְּוָכל ֶהֶבל ָקָלא ִאְתָעִביד ִמּנֵ ְּוָעְלָמא ָלא ִמְתַקְייָמא ֶאָלא ּבַ ּ.  
ְמעֹון י ׁשִ ֵמיה ְדַרּבִ ְּוָתאָנא ִמּשְׁ רוָחא וַמָיא ְדֵביה, ּ ֶּהֶבל ַאִפיק ָקָלא ּבְ ּ ּ ּ ְוֵלית ָקָלא , ּ

ֶהֶב ִאין. לֶּאָלא ּבַ ְבָעה ֲהָבִלין ִאְתַקְייִמין ִעָלִאין ְוַתּתָ ׁשִ ְּוָתאָנא ּבְ י ִיְצָחק. ּ , ְוָתאֵני ִרּבִ
א ֲחֵזי ְּדַעל ֶהֶבל ִמְתַקֵיים ָעְלָמא, ּתָ ְּדִאְלָמֵלא ָלא ֲהָוה ֲהָבל ְדָנִפיק ִמפוָמא, ּ ּ ָלא , ּּ

ֲעָתא ֲחָדא ר ָנׁש ֲאִפילו ׁשַ ִּאְתַקָיים ּבַ ּ ּ.  
ַגְווָנא  ֹלֹמה ִמלֹויּכְ ָּדא ָאַמר ׁשְ הו, ּ ְּדָעְלָמא ִמְתַקְייָמא ּבְ יה , ּּ ְּדַהאי ֶהֶבל ְדִמְתַקֵיים ּבֵ ּ ּ

יה ָעְלָמא. ָעְלָמא ְּוַהאי ֶהֶבל ְדִמְתַקֵיים ּבֵ ֵּמֲהָבִלים ִדְלֵעיָלא ָקֲאֵתי, ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ
ֲּהֵבל ֵמֲהָבִלים ִדְלֵעיָלא, ֲהֵבל ֲהָבִלים ִתיב. ּלֹוי ָהִכי ֲהוֹוְוָכל ִמ. ּ ּוַבֲהָבִלים ִדְלֵעיָלא ּכְ ּ ּ ,

ל מֹוָצא ִפי ְיָי)דברים ח( י ַעל ּכָ ָּדא ֲהָבִלים ִדְלֵעיָלא. 'ַמאי מֹוָצא ִפי ְיָי. ִיְחֶיה ָהָאָדם'  ּכִ ּ ּ.  
ְכלות, ְוַתְנָיא ֵיׁש ִיְתרֹון ַלָחְכָמה ִמן ַהּסִ ְּוָרִאיִתי ָאִני ׁשֶ ְכלות ַמּמָ. ּ ָאֵתי , ׁשִּמן ַהּסִ

א ְלָחְכְמָתא ָעְלָמא, ּתֹוַעְלּתָ טוָתא ּבְ ַכח ׁשְ ּתְ ְּדִאְלָמֵלא ָלא ִאׁשְ מֹוְדָעא , ּ ּתְ ָלא ִאׁשְ
ָּחְכְמָתא וִמלֹוי ר ָנׁש ְדאֹוִליף ָחְכְמָתא)א''ג ע''תיקון קכ(. ּ ּ ְוָתאָנא ִחיוָבא הוא ַעל ּבַ ּ ּ ּ ,

טוָתא ּוְלִמְנַדע ָל, ְּלֵמיַלף ְזֵעיר ִמן ׁשְ ִגיֵניה. ּהּ א ְלָחְכְמָתא ּבְ ִגין ְדָאֵתי ּתֹוַעְלּתָ ּּבְ ָמה . ּ ּכְ
א ִלְנהֹוָרא ֵמֲחׁשֹוָכא מֹוַדע ְנהֹוָרא, ְּדַאְתָיא ּתֹוַעְלּתָ ּתְ ְוָלא . ְּדִאְלָמֵלא ֲחׁשֹוָכא ָלא ִאׁשְ

יה)א אתחזיא''נ(ַאְתָייא  א ְלָעְלָמא ִמּנֵ   .ּ ּתֹוַעְלּתָ
ֵיׁש ִיְתרֹון ַלָח ָנא ׁשֶ א. ַלָחְכָמה ְסָתם, ְכָמהּּתָ י ַאּבָ ְמעֹון ְלִרּבִ י ׁשִ א ֲחֵזי , ְּדָאַמר ִרּבִ ּתָ

ָּרָזא ְדִמָלה ָּלא ָנִהיר ָחְכְמָתא ִדְלֵעיָלא, ּ ַער , ְוָלא ִאְתְנִהיר, ּ טוָתא ְדִאּתְ ִגין ׁשְ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ
יר ָל, ְוִאְלָמֵלא ַהאי, ֵמֲאַתר ָאֳחָרא ְּנִהירו וְרבו ַסִגיא ְוַיּתִ ּ ְוָלא ִאְתַחְזָיא , )להוי(א ֲהָוה ּ

א ְדָחְכְמָתא יר. ּּתֹוַעְלּתָ טוָתא ִאְתְנִהיר ַיּתִ ּוְבִגין ׁשְ יר, ּ ּוְנִהיִרין ֵליה ַיּתִ ֲּהָדא הוא , ּ
ֵיׁש ִיְתרֹון ַלָחְכָמה ְכלות ְסָתם, ַלָחְכָמה ְסָתם, ִּדְכִתיב ׁשֶ א. ִּמן ַהּסִ ִאְלָמֵלא , ְְוַכך ְלַתּתָ

ָעְלָמאָלא ֲהָוה ׁשְ ִכיַח ּבְ ָעְלָמא, ּטוָתא ׁשְ ִכיַח ּבְ   .ָלא ֲהִוי ָחְכְמָתא ׁשְ
ְּוַהְיינו ְדַרב ַהְמנוָנא ָסָבא ּ יה ַחְבַרָייא ָרֵזי ְדָחְכְמָתא, ּ ד ֲהוֹו ַיְלִפין ִמּנֵ ּּכַ ֲּהָוה ְמַסֵדר , ּּ

טוָתא ָּקַמְייהו ִפְרָקא ְדִמֵלי ִדׁשְ ּ ּ ּּ א, ּ ִגין ְדֵייֵתי ּתֹוַעְלּתָ ִגיֵניהּּבְ ֲּהָדא הוא . ּ ְלָחְכְמָתא ּבְ
בֹוד ִסְכלות ְמַעט)קהלת י(ִדְכִתיב  ּ ָיָקר ֵמָחְכָמה וִמּכָ ּקוָנא ְדָחְכְמָתא, ּ ום ְדִהיא ּתִ ִּמּשׁ ּ ּ ּ ,

ִתיב. ִּויָקָרא ְדָחְכְמָתא ִסְכלות, ְּוַעל ָדא ּכְ ָחְכָמה ְוֶלֱאחֹוז ּבְ י נֹוֵהג ּבַ   .ְּוִלּבִ
י יֹוֵסי ָאַמר ָי בֹודִרּבִ לֹוַמר ְיָקָרא ְדָחְכְמָתא ְונֹוי ִדיָלה, ָּקר ֵמָחְכָמה וִמּכָ ּּכְ ּ ִויָקָרא , ּ

ְּדָכבֹוד ִדְלֵעיָלא ּ טוָתא ַאְחֵזי ְוַגֵלי ְיָקָרא ְדָחְכְמָתא . ִּסְכלות ְמַעט. ַמאי ִהיא, ּ ְּזֵעיר ִדׁשְ ּ ּּ
ְּוָכבֹוד ִדְלֵעיָלא ל ָאְרִחין ְדָעְלָמא, ּ יר ִמּכָ   .ַּיּתִ
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  א''ח ע''מ דף
ך ִיְתרֹון ָהאֹור ִמן ַהֹחׁשֶ א ִדְנהֹוָרא ָלא ַאְתָייא , ְּכְ ּ ֶאָלא ִמן )א אתחזיא''נ(ּּתֹוַעְלּתָ

ּקוָנא ְדִחָווָרא ַמאי ִהיא)ולעולם(. ֲחׁשֹוָכא ּ ּתִ ּ מֹוַדע , ּאוָכָמא. ּ ּתְ ִּאְלָמֵלא אוָכָמא ָלא ִאׁשְ
ּוְבִגין אוָכָמא, ִּחָווָרא ִליק ִחָו, ּ י ִיְצָחק. וָרא ְוִאְתָיָקרִּאְסּתָ ל ְלָמתֹוק , ָאַמר ִרּבִ ָמׁשָ
ַמר ְּדָלא ָיַדע ֱאיָנׁש ַטֲעָמא ִדְמִתיָקא, ּבְ ַמאן ָעִביד ְלַהאי , ַּעד ְדָטִעים ְמִריָרא, ּ

יב. ֶהִוי אֹוֵמר ַהאי ְמִריָרא. ְמִתיָקא ְּוַהְיינו ִדְכּתִ ה )קהלת ז(, ּ ת ֶזה ָעׂשָ ם ֶאת ֶזה ְלעוּמַ ּ ּגַ
ח ָיֶדך)קהלת ז() א''ח ע''דף מ(ּוְכִתיב . ֱאֹלִהיםָה ּנַ ֶזה ְוַגם ִמֶזה ַאל ּתָ ֱאחֹוז ּבָ ר ּתֶ ָ טֹוב ֲאׁשֶ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמ, ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]167דף [ -י ּ

 ] בשנה232יום [סדר הלימוד ליום כה אייר 
ר ָנׁש ין ִאְתְקֵרי ּבַ ה ַדְרּגִ ַכּמָ אָנא ּבְ ֶבר, ָאָדם: ּּתָ ֻכָלם . ִאיׁש, ֱאנֹוׁש, ּגֶ ּבְ דֹול ׁשֶ ּּגָ

יב)משום( .ָאָדם ַצְלמֹו)בראשית א(, ּ ִדְכּתִ י )בראשית ט(ּוְכִתיב . ּ ַוִיְבָרא ֱאֹלִהים ֶאת ָהָאָדם ּבְ  ּכִ
ה ֶאת ָהָאָדם ֶצֶלם ֱאֹלִהים ָעׂשָ ִתיב. ּבְ ֶבר, ְוָלא ּכְ י ְיהוָדה. ִאיׁש, ֱאנֹוׁש, ּגֶ ִאי , ָּאַמר ִרּבִ

ִתיב , ָהִכי י ַיְקִריב ִמ)ויקרא א(ְוָהא ּכְ ן ַלְיָי ָאָדם ּכִ ם ָקְרּבָ ֵעי )איש, אנוש, ולא גבר(. 'ּכֶ  ַמאן ּבָ
ָנא ַּמאן ְדִאיהו ַחָטָאה וְכִתיב ָאָדם. ְלִמְקַרב ָקְרּבְ ּ ּ ּ.  

א ֲחֵזי י ִיְצָחק ּתָ ִאין, ָאַמר ִרּבִ ִּקיוָמא ְדָעְלָמא ְדִעָלִאין ְוַתּתָ ּ ּ ּ ָנא, ּ ַנְייָחא . ּהוא ָקְרּבְ
ִריך הוא א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ יה ַהאי ַנְייָחאּוַמ. ְּ , ֶהִוי אֹוֵמר ַהאי ָאָדם, ּאן ִאְתֲחֵזי ְלִמְקַרב ַקּמֵ

יָרא ִמּכָֹלא ְּדַיּקִ ִתיב, ָּאַמר ֵליה ִאי ָהִכי. ּ רֹו ְוגֹו, ָהא ּכְ ׂשָ י ִיְהֶיה ְבעֹור ּבְ ְוָהָיה ', ָאָדם ּכִ
רֹו ְלֶנַגע ָצָרַעת ׂשָ א , ָּאַמר ֵליה. ְבעֹור ּבְ ֵעי קוְדׁשָ יר ְּלַהאי ּבָ ָאה ַיּתִ ִריך הוא ְלַדּכָ ּּבְ ְ

א ִעָלָאה ְדֻכְלהו, ִּמּכָֹלא ַדְרּגָ ְּדַמאן ְדִאיהו ּבְ ּ ּ ּ ּּ   .ָלא ִליִתיב ָהֵכי, ּ
ָאָדם ִתיב ּבָ ך ּכְ ְוְבִגין ּכַ ִתיב. ְּוהוָבא ֶאל ַהּכֵֹהן, ּ ֶּאָלא ְוהוָבא, ּוָבא ָלא ּכְ ְּדָכל ַמאן , ּ

ְּדָחֵמי ֵליה יה ְל, ּ ִּאְתַחָייב ּבֵ ֲהָנאּ א ָלא ֵליִתיב ָהִכי, ַאְקרֹוֵבי ָקֵמי ּכַ ְּדִדיוְקָנא ַקִדיׁשָ ּ ּּ .
י ִיְהֶיה בֹו ָנַגע ְוגֹו ה ּכִ ָרם ', ּוְכִתיב ִאיׁש אֹו ִאּשָׁ ׂשָ עֹור ּבְ י ִיְהֶיה ּבְ ה ּכִ ְוִאיׁש אֹו ִאּשָׁ

ָהרֹות ְוגֹו הו ְוהוָבא', ּבֶ ִתיב ּבְ ְּוָלא ּכְ ּ.  
ִתיב, ָּאַמר ֵליה ה)במדבר יב( ְוָהא ּכְ ה ָהִאיׁש)שמות לב(,  ְוָהִאיׁש ֹמׁשֶ י ֶזה ֹמׁשֶ ֲאַמאי ,  ּכִ

א. ָלא ִאְקֵרי ָאָדם ום ְדִאְקֵרי ֶעֶבד ְלַמְלּכָ ָּאַמר ֵליה ִמּשׁ ּ יב, ּ  ֹלא ֵכן )במדבר יב(, ִּדְכּתִ
ה ה ַעְבִדי)יהושע א(. ַּעְבִדי ֹמׁשֶ י ָאָד. ּ ֹמׁשֶ ּם ִדְלֵעיָלאְואֹוף ָהִכי ִאְקֵרי ִאיׁש ְלַגּבֵ ָאַמר . ּ
ִתיב , ֵּליה ִאי ָהִכי ִתיב ָאָדם, ִאיׁש ִמְלָחָמה'  ְיָי)שמות טו(ְוָהא ּכְ תהלים (ָּאַמר ֵליה . ְוָלא ּכְ

יַנְייהו . ִליֵרָאיו'  סֹוד ְיָי)כה ָּאַמר ֵליה ִאי ָהִכי ֲאָנא ּבֵ ֹכָלא)א יתיב''ס(ּ ּ ָאִתיבו ּבְ ּוַבֲאַתר , ּ
  .ָּדא ָלא ָזִכיָנא

אָא י ַאּבָ יה ַעל ְמָנת ְדָלא ְלַגָלָאה, ַּמר ֵליה ִזיל ְלִרּבִ ַּדֲאָנא אֹוִליְפָנא ִמּנֵ ּ ּ ָאַזל . ּ
א י ַאּבָ י ְדִרּבִ ֵחיה ְדֲהָוה ָדִריׁש ְוָאַמר, ְּלַגּבֵ ּכָ ַּאׁשְ ּ ֵלימוָתא ִדְלֵעיָלא , ּ ֵּאיָמַתי ִאְתְקֵרי ׁשְ ּ ּ

ִריך הו, )א דכלא''נ( א ּבְ ד ָיִתיב קוְדׁשָ ּּכַ כוְרְסָייאְּ ּא ּבְ כוְרְסָייא. ּ ְּוַעד ְדָלא ָיִתיב ּבְ ּ ָלא , ּ
ֵלימוָתא ַכח ׁשְ ּתְ יב. ִּאׁשְ ַמְרֵאה ָאָדם ָעָליו )יחזקאל א(, ִּדְכּתִ א ְדמות ּכְ ּסֵ ּ ְוַעל ְדמות ַהּכִ ּ ּ ּ

יב ָאָדם, ִמְלָמְעָלה ַמע ִדְכּתִ ָלָלא, ַּמׁשְ ְּדהוא ּכְ ֵלימוָתא ְדֹכָלא, ּ ּוׁשְ ּ ּ י ְיהוָדהָאַמר . ּ , ִּרּבִ
ַהאי ִחית ָלך ּבְ ּכָ ִריך ַרֲחָמָנא ְדַאׁשְ ְּבְ ִתיב . ְּ ִאיׁש '  ְיָי)שמות טו(ָּאַמר ֵליה ִאי ָהִכי ָהא ּכְ

ִתיב ָאָדם, ִמְלָחָמה ַאְלּתָ. ְוָלא ּכְ ָּאַמר ֵליה ָיאות ׁשָ ּ.  
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א ֲחֵזי ֵלימוָתא ְדֹכָלא, ּתָ ַכח ׁשְ ּתְ ָּהָתם ָלא ִאׁשְ ּ יֵני ּכַ, ּ , ֲאָבל ָהָכא. ְך ִאְקֵרי ִאיׁשּוְבּגִ
ֵלימוָתא ְדֹכָלא ּׁשְ ּ ּוְכָלָלא ְדֹכָלא, ּ ּ ך ִאְקֵרי ָאָדם, ּ ִגין ּכַ  טֹוב )תהלים קיט(ָּקאֵרי ָעֵליה . ְּבְ

ִָלי תֹוַרת ִפיך ֵמַאְלֵפי ָזָהב ָוָכֶסף ּ.  
ּּתו ָאַמר ֵליה ִתיב , ּ ִתיב ִאיׁש , ּ ָאָדם וְבֵהָמה)תהלים לו(ּכְ ָּאַמר ֵליה . ּוְבֵהָמהְוָלא ּכְ

ִתיב . ְוָלא ֵהָמה)שמות יא(ְוָהּכְ יב ָאָדם וְבֵהָמה.  ְלֵמִאיׁש ְוַעד ּבְ ֲּאָבל ַמה ִדְכּתִ ָמה , ּ ּכְ
יב יר)ה, מלכים א(, ִּדְכּתִ ּקִ ר יֹוֵצא ּבַ ְלָבנֹון ַעד ָהֵאזֹוב ֲאׁשֶ ר ּבַ ּאֹוְרֵחיה . ּ ִמן ָהֶאֶרז ֲאׁשֶ

ִּדְקָרא הוא ְּדָנִקיט ִעָל, ּ ְלהוּ ָּאה ְמּכֻ ְלהו, ּ ְּוָנִמיך ְמּכֻ ּ ּאוף ָהָכא ִעָלָאה ְדֹכָלא. ְ ּּ , ָאָדם, ּ
ֵהָמה ְּוָנִמיך ִמּכָֹלא ּבְ ְ.  

ִתיב  א , ָּאַמר ֵליה.  ְוָאָדם ַאִין ַלֲעבֹוד ֶאת ָהֲאָדָמה)בראשית ב(ָּאַמר ֵליה ְוָהא ּכְ ּתָ
ָעְלָמא ָלא ֲהִוי ֶאָלא ּבְ, ֲחֵזי ְּדָכל ַמה ִדי ּבְ ּ ִּגיֵניה ְדָאָדםּ ִגיֵניה ִמְתַקְייֵמי, ּ ְּוֻכְלהו ּבְ ּ ּ ְוָלא , ּ

ָעְלָמא בו ַעד ְדֵייֵתי ַההוא ְדִאְקֵרי ָאָדם, ִּאְתֲחִזיאו ּבְ ְּוֻכְלהו ִאְתַעּכְ ּ ּ ּ ּ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ
ֶדה ֶטֶרם ִיְהֶיה ָבָאֶרץ ְוגֹו)בראשית ב( יַח ַהּשָׂ ום . ַּתְרּגומֹוּכְ, ַעד ָלא: ֶטֶרם. ' ְוֹכל ׁשִ ִּמּשׁ

ְּדִדיוְקָנא ִעָלָאה ָלא ִאְתֲחֵזי ּ לֹוַמר, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְוָאָדם ַאִין, ּּ בו , ּכְ ְלהו ִאְתַעּכְ ּּכֻ ּ ּ
ִגיֵניה ְדַהאי ִדיוְקָנא ּּבְ ּ ּ   .ַּעד ְדִאְתֲחֵזי, ּּ

ך ָלא ִאְתֲחֵזי  ְוְבִגין ּכָ ּ ַהאי ִדיוְקָנא)א אתברי''נ(ּ ִדי, ּּ ֶּאָלא ּבְ ּוְקָנא ְדִאְתֲחֵזי ֵליהּ ּ ֲהָדא , ּ
ם ָמֵלא, ֱאֹלִהים ֶאת ָהָאָדם' ּ ַוִייֵצר ְיָי)בראשית ב(, ּהוא ִדְכִתיב ׁשֵ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא. ּּבְ , ּּכְ

ֵלימוָתא ְדֹכָלא ְּדִאיהו ׁשְ ּ ּ ּ ּוְכָלָלא ְדֹכָלא, ּ ּ ּ.  
אָנא י ִנְבָרא ָאָדם, ּתָ ּשִׁ ּשִׁ ַלם ַהּכִ, ּבַ ׁשְ ּנִ ָעה ׁשֶ ׁשָ א. ֵסאּבְ ּסֵ יב, ְוִנְקָרא ּכִ , מלכים א(, ִּדְכּתִ

א)י ּסֵ ׁש ַמֲעלֹות ַלּכִ י.  ׁשֵ ּשִׁ ּשִׁ ְוְלִפיָכך ִנְבָרא ָהָאָדם ּבַ א, ּ ּסֵ ב ַעל ַהּכִ הוא ָראוי ֵליׁשֵ ּׁשֶ ּ .
ן ּכָֹלא ּקַ יָון ְדִנְבָרא ָאָדם ִאְתּתָ ְּוָתאָנא ּכֵ א, ּ ְּוָכל ַמה ִדְלֵעיָלא ְוַתּתָ ִליל ְּוֹכָלא ִא, ּ ְתּכְ

ָאָדם   .ּבָ

  ב''ח ע'' מדף
י יֹוֵסי ְנָיא ָאַמר ִרּבִ ִתיב , ּתַ ּ וְדמות ְפֵניֶהם ְפֵני ָאָדם)יחזקאל א(ּכְ ּ ּ ָלָלא ְדֹכָלא, ּ ּּכְ ּ ,

ַהאי ִדיוְקָנא ִליָלן ּבְ ְּוֹכָלא ּכְ ּּ ִתיב . ּ י ְיהוָדה ְוָהא ּכְ ּ וְפֵני ַאְרֵיה ֶאל )יחזקאל א(ָּאַמר ִרּבִ
םַהָיִמין ְלַא ְעּתָ ן) ב''ח ע''דף מ(ּוְפֵני ׁשֹור , ְרּבַ ְעּתָ ֹמאל ְלַאְרּבַ ָּאַמר ֵליה ּכָֹלא ַאֵפי , ֵמַהּשְׂ ּ ּ
ּוְבַההוא ִדיוְקָנא ְדָאָדם, ָאָדם ֲהוֹו ּ ּ ּ ְווִנין ְוָכל ִדיוְקִנין, ּּ ל ּגַ ִּאְתַחְזָיין ּכָ ָמה ְדָתֵניָנן . ּ ּּכְ

ָרא ַּאְנפֹוי ַאְנֵפי ִנׁשְ ָּלא ְדהוא ִנ, ּ ָראּ ִדיוְקָנא ְדָאָדם, ׁשְ ֶּאָלא ְדִאְתֲחֵזי ּבְ ּ ּּ ִליל , ּ ום ְדּכָ ִּמּשׁ ּ
ְווִנין ְוָכל ִדיוְקִנין ל ּגַ ּּכָ ּ.  

י ִיְצָחק א ֲחֵזי, ָאַמר ִרּבִ חֹות ׁשוְלָטֵני ְדָאָדם, ּתָ ל ַמאן ְדִאיהו ּתְ ּּכָ ּ ּ . ִאְתְקֵרי ִאיׁש, ּ
ַגְווָנא ְדָאָדם ַקן ּבְ ום ְדִאְתּתָ ִּמּשׁ ּ ַקְדִמיָתא, ּ יה ּבְ א ָאֳחָרא ְדֲהָוה ּבֵ ִּמַדְרּגָ ּ ָרָזא . ּ ְּדַתְנָיא ּבְ

ִסְפָרא ִדְצִניעוָתא)ב''ו ע''מ, ב''ח ע''תרומה קע(ִּעָלָאה  ּ ּבְ ֵרי ָאָדם, ּ ד ִאְתּבְ ִדיוְקָנא , ּכַ ָּנַחת ּבְ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמ, ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]169דף [ -י ּ

א ִעָלָאה ַּקִדיׁשָ ֵרין רוִחין, ּ יה ּתְ ְּוַנְחּתו ִעּמֵ ּ ֵרין ִסְטִרי, ּ ָמאָלא, ןִמּתְ ָלָלא , ִּמיִמיָנא וִמּשְׂ ּכְ
ְּורוָחא ִדיִמיָנא. ְּדָאָדם א, ּ ְמָתא ַקִדיׁשָ יב, ִּאְתְקֵרי ִנׁשְ ַאָפיו )בראשית ב(, ִּדְכּתִ ּ ַוִיַפח ּבְ ּ ּ

ַמת ַחִיים ָמאָלא. ִּנׁשְ ְּורוָחא ִדׂשְ א, ִּאְתְקֵרי ֶנֶפׁש ַחָיה, ּ , ַּוֲהָוה ָאִזיל ְוָנִחית ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ
ֲהֵדי ָאֳחָרא ָבא ּבַ   .ְוָלא ִאְתַייׁשְ
ָתא ּבְ ד ֲהָוה ַעִייל ׁשַ ּ ֵמַההוא רוָחא )א אתנגידו''נ(ִּאְתָעִבידו , ַוֲהָוה ָחב ָאָדם, ּּכַ ּ

ָמאָלא ָעְלָמא, ׂשְ ָטן ּבְ ְרָיין ִמְתַפּשְׁ ָיימו ּגוָפא ִדְלהֹון, ּּבִ ְּוָלא ִאְסּתְ ּ ַהאי . ּ רו ּבְ ְּוִאְתַחּבָ
ּּגוָפא ְדָאָד א, םּ ְדכוָרא ְונוְקּבָ ּּבִ ָעְלָמא, ּ ֵני ָאָדם. ְּוִאְתְיִלידו ּבְ ְּוִאֵלין ִאְקרון ִנְגֵעי ּבְ ּ .

ָנא)א''ה ע''כ( א,  ּתָ ְייהו ְדָלא ִאְתְדָבקו ְלַתּתָ ִּעָלִאין ִמּנַ ּ ּ ּ ֲאִויָרא, ּ ְלָיין ּבַ ְמִעין ַמה , ְוּתַ ְוׁשַ
ְמִעין ִמְלֵעיָלא ְּדׁשַ ּ ְייהו ַיְדִע. ּ ּוִמּנַ אּ   .ּין ִאיּנון ָאֳחָרִנין ְלַתּתָ

ָנא ִּמן ּבוִציָנא ְדַקְרִדינוָתא, ּתָ ּ ּ ִרים ְוָחֵמׁש ִניצֹוֵצי, ּ ַלת ְמָאה ְוֶעׂשְ , ָנְפִקין ּתְ
ְטָרא ִדְגבוָרה ֲחָדא ִמּסִ ְלִפין וִמְתַאֲחָדן ּכַ ִּמְתּגַ ּ ּ בורֹות, ּ ְּדִאְקרון ּגְ ּ ֲחָדא)א ומתלכדן''ס(, ּ ,  ּכַ

גוָפא)גופא(. דְּוִאְתָעִבידו ַח ּ ְוַכד ַעְייִלין ִאֵלין ּבְ ּ ָדא )א ולא איש דא''ס(. ִאְקֵרי ִאיׁש, ּ
ר ִאיׁש ַצִדיק ם ְוָיׁשָ ְּדָתֵניָנן ִאיׁש ּתָ ִתיב, ְּוִאיׁש ְדָהָכא, ּ ְּדֹכָלא ָסִליק , ִאיׁש ִמְלָחָמה ּכְ ּ

י ְיהוָדה ֲאַמאי. ְּוֹכָלא ֲחָדא, ִּדיָנא יֵדיה ָלא ֲהָוה . ָּאַמר ִרּבִ ִאילו . )דרבי יצחק(ּּבִ ָּאתו ׁשָ ּ
ְמעֹון י ׁשִ ָּקֵמיה ְדַרּבִ ָיא, ָאַמר לֹון, ּ ִתיב , ּּתו ַקׁשְ ֵניָנן ּכְ ֵרא )בראשית ב(ְּדָהא ּתָ  ְלֹזאת ִיּקָ

י ֵמִאיׁש ֻלֳקָחה זֹאת ה ּכִ ְּוָהָכא ַאְמִריּתו ְדהוא ִדיָנא, ְּוָתֵניָנן ַמאן ִאיׁש ָדא ֶחֶסד, ִּאּשָׁ ּ ּ ּ.  
אָנאֶא ַחד ַמְתְקָלא ַסְלָקא, ָּלא ָהִכי ּתָ ּּכָֹלא הוא ּבְ ֵאי . ְּוֹכָלא ַחד, ּּ ּתָ ום ְדִדיֵני ּתַ ּוִמּשׁ ּ ּ

ֲערֹוי ְדַהאי)א ומתלכדן''נ(ִמְתַאֲחָדן  ׂשַ ָרן ּבְ ּ וִמְתַחּבְ ָיא. ּ ִּאְקֵרי הוא ִדיָנא ַקׁשְ ר , ּ ְוַכד ִאְתַעּבָ
א ֲעָרא ְדֵריׁשָ יה ׂשַ ִּמּנֵ ָס, ּ א ָלא ִאְזְדָמנו, םִאְתּבְ ְּוִדיִנין ִדְלַתּתָ ּ ך ִאְקֵרי ָטהֹור. ּ ְוְבִגין ּכָ ּ .

ְטָרא ִדְמָסֲאָבא, ְּדָלא ִאְקֵרי ָטהֹור ד ָנִפיק ִמּסִ ֶּאָלא ּכַ ִאְקֵרי , ְוַכד ָנִפיק ִמן ִמְסֲאָבא, ּ
יב. ָטהֹור ן ָטהֹור ִמָטֵמא)איוב יד(, ִּדְכּתִ ִּמָטֵמא ַוַדאי. ּ ִמי ִיּתֵ ִתיבְוָה, ּ י , ָכא ּכְ ְוִאיׁש ּכִ

ֵרט ֹראׁשֹו ֵקֵרַח הוא ָטהֹור הוא ִּיּמָ ּ.  
א ֲחֵזי א ְדַהאי ִאיׁש, ְוּתָ ֵריׁשָ ּּבוִציָנא ְדַקְרִדינוָתא, ּּבְ ּ ּ א . ּ א ְדֵריׁשָ ך ּגוְלַגְלּתָ ּוְבִגין ּכָ ּ ְּ

ַווְרָדא, ְּדַהאי ּסוָמָקא ּכָֹלא ּכְ גֹו סוָמֵקי, ּּ ְעֵרי סוָמֵקי ּבְ ְּוׂשַ ִאין ,ּ ּתָ ְתִרין ּתַ יה ּכִ ְלָיין ִמּנֵ ּ ְוּתַ
א ָעְלָמא, ִּדְלַתּתָ ְּדִמְתֲעִרין ִדיִנין ּבְ ֲעָרא ְוִאְתְגִליׁש. ּ יה ׂשַ ר ִמּנֵ ֵמֶחֶסד , ְּוַכד ִאְתַעּבָ

ָסם ּכָֹלא ִּעָלָאה ִאְתּבְ ֵמיה, ּ   .ְּוִאְתְקֵרי ָטהֹור ַעל ׁשְ
י ְיהוָדה ֵמ, ָּאַמר ִרּבִ ָּאַמר ֵליה . ְוָלא ָטהֹור, ָקדֹוׁש ִאְתְקֵרי, ּיהִאי ִאְתְקֵרי ַעל ׁשְ

ֲעָרא, ָלאו ָהֵכי ֵלי ׂשַ ד ּתָ ְּדָקדֹוׁש ָלא ִאְתְקֵרי ֶאָלא ּכַ ֵלי. ּ ְעָרא ּתָ ׂשַ ה ּבְ ִּדְקדוּשָׁ יב, ּ , ִּדְכּתִ
ַער ֹראׁשֹו)במדבר ו( ֵדל ֶפַרע ׂשְ ְטָרא ְד, ְוַהאי ִאְקֵרי ָטהֹור. ּ ָקדֹוׁש ִיְהֶיה ּגַ ְלָיין ִּמּסִ ּתַ

א ִמֵניה ֲעָרא, ְּלַתּתָ יה ׂשַ ר ִמּנֵ ך ִאְתַעּבָ יֵני ּכַ ּוְבּגִ   .ְּוִאְתַדְכָיא, ְּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]170דף [ -ּ

ְטָרא ְדִדיָנא ל ַמאן ְדִאיהו ִמּסִ ְּוָתא ֲחֵזי ּכָ ּ יה, ּ ַעד , ָּלא ִאְתָדֵכי, ְּוִדיִנין ִמְתַאֲחִדין ּבֵ
ֲעָרא יה ׂשַ ְּדִאְתֲעָבר ִמּנֵ יה ׂשַ, ּ ּוִמְדִאְתֲעָבר ִמּנֵ יָמא ָאָדם. ֲּעָרא ִאְתָדֵכיּ ָלאו . ְוִאי ּתֵ

ֵלימוָתא ְדֹכָלא, ָהִכי ְּדָהא הוא ׁשְ ּ ּ ּ יה, ּ ָכחו ּבֵ ּתְ ְּוַרֲחֵמי ִאׁשְ ך ָלאו ָהִכי ְדֻכְלהו . ּ ִגין ּכַ ּּבְ ּּ ְ

יה ין ִאְתָייֲחדו ּבֵ אן ְוַקִדיׁשִ ְּקדוׁשָ ּ ּ ּהוא ִדיָנא, ֲאָבל ַהאי. ּ יה, ּ ָלא , ְּוִדיֵני ִאְתַאֲחָדן ּבֵ
ֲעָרא יה ׂשַ ָסם ַעד ְדִאְתֲעָבר ִמּנֵ ִּאְתּבְ ּ.  

א ֲחֵזי ְּדָהא ֵליָוֵאי ְדָאתו ֵמַהאי ִסְטָרא ְדִדיָנא, ּתָ ּ ּ ָאן ַעד ְדִאְתֲעָברו , ּ ָּלא ִמְתַדּכְ ּ ּ
ֲעָרא הֹון ׂשַ יב, ִמּנְ ה ָלֶהם ְלַטֲהָרם ַהֵזה ֲעֵליֶהם ֵמי ַחָטאת )במדבר ח(, ִּדְכּתִ ּ ְוֹכה ַתֲעׂשֶ ּ

ָרם ְוגֹוְו ׂשָ ל ּבְ יר. 'ֶּהֱעִבירו ַתַער ַעל ּכָ מון ַיּתִ ּסְ ּוְבִגין ְדִיְתּבַ ּ ְטָרא , ּ ֲהָנא ְדָאָתא ִמּסִ ֵעי ּכַ ּּבָ
ְּדֶחֶסד ִעָלָאה יב, ְלָאָרָמא לֹון, ּ נוָפה ִלְפֵני )במדבר ח(, ִּדְכּתִ ּ ְוֵהִניף ַאֲהֹרן ֶאת ַהְלִוִים ּתְ ּ

ָמה ְדִאיהו ְלַהאי ִא. 'ְיָי ּּכְ ּיׁש ִדְלֵעיָלאּ ָמא , ּ ּסְ ֵעי ְלִאְתּבַ יר)א''ט ע''דף מ(ְּדַכד ּבָ ,  ַיּתִ
יה ֶחֶסד ִעָלָאה ְלָייא ּבֵ ִּאְתּגַ ָסם, ּ ם הוא. ְוִאְתּבְ ּוְמָבּסֵ א, ּ   .ְלַתּתָ

ְכָלָלא ְדָאָדם הוא ְּוַהאי ִאיׁש ּבִ ָחא ְקָרָבא. ּ ִריך הוא ְלַאּגָ א ּבְ ֵעי קוְדׁשָ ְּוַכד ּבָ ַהאי , ְּ ּבְ
הו ְקָרָבאִא יב , ּיׁש ֲאַגח ּבְ ׁש, ִאיׁש ִמְלָחָמה'  ְיָי)שמות טו(ִּדְכּתִ ַהאי ִאיׁש ַמּמָ ְוָלא . ּבְ

הו ְקָרָבא א, ֲּאַגח ּבְ ֲעָרא ְדֵריׁשָ ר ֵליה ׂשַ ַּעד ְדַאְעּבָ ּ ְלׁשוֵליהֹון, ּ לון ִמּשִׁ ְלׁשְ ּתַ ִגין ְדִיׁשְ ּּבְ ּ ּ ,
ְתִרין ְד ל ִאיּנון ּכִ רון ּכָ ּבְ ְּוִיּתָ ּ ֲעֵריּ ׂשַ יֹום ַההוא )ישעיה ז(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ִמְתַאֲחָדן ּבְ ּ ּבַ

ַער ָהַרְגָלִים ְוַגם ֶאת ַהָזָקן . 'ְוגֹו' ְּיַגַלח ְיָי ור ֶאת ָהֹראׁש ְוׂשַ ֶמֶלך ַאּשׁ ֶעְבֵרי ָנָהר ּבְ ּּבְ ּ ְ

ְסֶפה   .ּּתִ
אָנא ה ָלֶהם ְלַטֲהָרם, ּתָ ַגְווָנ. ַמאי ְוֹכה. ְוֹכה ַתֲעׂשֶ ּא ִדְלֵעיָלאּכְ ַּהֵזה ֲעֵליֶהם ֵמי , ּ

יוֵרי ַטָלא ִדְבדֹוְלָחא ָהָכא ֵמי ַחָטאת, ַּחָטאת ּׁשִ ּ ּּ יוֵרי ַטָלא, ּ ְּדִאיּנון ׁשִ ּ ּ ְּלִזְמָנא ְדָאֵתי . ּּ
ִתיב י ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִרים)יחזקאל לו(, ּכְ סו ִבְגֵדיֶהם.  ְוָזַרְקּתִ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ְּוִכּבְ ּּכְ ּ ,

י ִמּכָֹלאְּד ֶחֶסד ִעָלָאה ְוִאְתַדּכֵ ִּתקונֹוי ְדַהאי ִאיׁש ִאְתָסָחן ּבְ ּ ּ ּ.  
ִמְסְפַרִים, ְוָתֵניָנן ַתַער ְוֹלא ּבְ ִתיב ּבְ ֲעָרא . ֲּאַמאי ּכְ ום ְדִיְתַעָבר ׂשַ ֶּאָלא ִמּשׁ ּ ּ
ְרׁשֹוי ׁשָ וְלׁשוֵליהֹון, ּבְ ִאין ִמּשׁ ּתָ רון ִמֵניה ִדיִנין ּתַ ְּוִיְתֲעּבְ ּ ּ ּ רון עֹוָבִדין . ּ ׁשְ ּוְלִזְמָנא ְדִיְתּכַ ּ ּ
א ָרא ֵליה, ְלַתּתָ ֲעָרא ָדא ְלַאְעּבְ ִריך הוא ׂשַ א ּבְ ין קוְדׁשָ ַּזּמִ ּ ּ ִגין ְדָלא , ְּ יה ּבְ ּוְלִמְגְלׁשֵ ּ ּ

ה ֵרט ֹראׁשֹו, ִיְצַמח ְוִיְרּבֶ י ִיּמָ יב ּכִ   .ִּדְכּתִ
י ִיְצָחק ל ֵליָוֵאי, ָאַמר ִרּבִ א, ֹקַרח ֲהָוא, ַרב ִמּכָ ִריך הוא ְלַתּתָ א ּבְ ְּדַעְבֵדיה קוְדׁשָ ּ ּ ְּ ,

ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא ּּכְ ִגיֵניה ְלַהאי ִאיׁש. ֵאיָמַתי. ְּוַקְרֵייה ֹקַרח, ּ ֲעָתא ְדָגִליׁש ּבְ ׁשַ ּּבְ יב , ּ ִּדְכּתִ
  .ֵּקֵרַח הוא

ֲעָרא ָלא ׂשַ יה ּבְ ִק, ְּוַכד ָחָמא ֹקַרח ֵריׁשֵ ט ּבְ , ּׁשוֵטי ַמְלִכיןְוָחָמא ְלַאֲהֹרן ִמְתַקּשֵׁ
ֵעיֵניה ְוִקּנֵא ְלַאֲהֹרן ִריך הוא. ִּאְתַזְלָזל ּבְ א ּבְ ָּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ְֲאָנא ֲעָבִדית ָלך , ְּ

ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא ּּכְ ִעָלִאין, ּ ָעאת ְלַאְעָלָאה ּבְ ִאין, ָּלא ּבָ ַתּתָ א ַוֲהִוי ּבְ יב. ּחות ְלַתּתָ , ִּדְכּתִ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמ, ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]171דף [ -י ּ

ּ ְוָיְרדו ַחִי)במדבר טז( אֹוָלהּ אֹול. ים ׁשְ ם. ַּמאי ִאיהו ׁשְ יִהּנָ ן ַצְווִחין ַחָייִבין. ּגֵ ְּדַתּמָ ְוֵלית , ּ
ַּמאן ִדְמַרֲחֵמי ָעַלְייהו ּוְזִמיִנין ִאיּנון ְלַאֲחָייא וְלַאֲעָלא. ּ ּ ִריך הוא , ּ א ּבְ ַער קוְדׁשָ ד ִיּתְ ּּכַ ְּ

יה ּוְלַאֲחָייא ְלהו, ְּלַעּמֵ יב. ּ אֹול ַוָיַעל'  ְיָי)ב, שמואל א(, ִּדְכּתִ ֵּמִמית וְמַחֶיה מֹוִריד ׁשְ ּ ּ .
ֵרט ֹראׁשֹו)ויקרא יג( ּ ְוִאם ִמְפַאת ָפָניו ִיּמָ אָנא. ּ ִּאית ָפִנים ְוִאית ָפִנים, ּתָ ּוַמאן ָפִנים , ּ ּ

ַּהָללו ל ַזַעם. ּ ִּאֵלין ִאיּנון ְדִאְקרון ָפִנים ׁשֶ ּ ּ ּ ְלָיין ֵמִאיּנון ָפ. ּ ְּוָכל ִאֵלין ְדּתַ ּ ּ , ִנים ֲחִציִפיןּ
יִפין ּקִ ְלהו ּתַ ּּכֻ ְלהו ְדָלא ֵמַרֲחֵמי. ּ ּּכֻ ּ ְטָרא ְדִאיּנון ָפִנים, ּ ֲעָרא ִמּסִ ר ׂשַ ְּוַכד ִאְתַעּבָ ּ ּ ,

רו ּבָ ְלהו ְוִאּתְ ָרן ּכֻ ִּמְתַעּבְ ּ ּ.  
א)א''קמ, ב''א ע''קל(, ְּדַתְנָיא ֲעָרא ְדֵריׁשָ ְלָיין ִמּשַׂ ל ִאיּנון ְדּתַ ּ ּכָ ּ ִּעָלִאין ַעל ִּאיּנון , ּ

ָווַתְייהו, ָאֳחָרִנין ֲעָרא ְדִאיּנון ָפִנים. ְּוָלא ֲחִציִפין ּכְ ְטָרא ְדׂשַ ְלָיין ִמּסִ ְּוָכל ִאיּנון ְדּתַ ּ ּ ּ ּ ּ ,
ְלהו ֲחִציִפין ְוַתִקיִפין ּּכֻ א, ּ ֶאּשָׁ ך ַאְנפֹוי ִמְתַלֲהָטן ּכְ ּוְבִגין ּכָ ְ ום ִניצֹוָצא ְדבוִציָנא , ּ ִּמּשׁ ּ ּ

ְּדַקְרִדינ ִתיב. ּוָתאּ י ָרע' ּ ְפֵני ְיָי)תהלים לד(. ִּחְלָקם' ּ ְפֵני ְיָי)איכה ד(, ּוְבַהאי ּכְ עֹוׂשֵ   .ּבְ
י ִיְצָחק ַמהו ֶנַגע ָלָבן ֲאַדְמָדם ָּאַמר ִרּבִ ׁש הוא. ּ , ִּאי ִחָווָרא ִאְתֲחֵזי, ֶּנַגע ַמּמָ

ר יב ָלָבן ֲאַדְמָדם. ְּוסוָמָקא ָלא ִאְתַעּבָ ַמע ִדְכּתִ ַּמׁשְ י יֹוֵסי. ּ ְּדִחָווָרא ָלא , ָאַמר ִרּבִ ּ
סוָמָקא ִּאְתֲחֵזי ֶאָלא ּבְ ַגְווָנא ִחָווָרא ְוסוָמָקא, ּ ּּכְ י ִיְצָחק ָאַמר. ּ ב ְדִחָווָרא , ִרּבִ ַּאף ַעל ּגַ ּ

יב. ֶּנַגע הוא, ִּאי סוָמָקא ָלא ָאִזיל, ִאְתֲחֵזי ִנים)ישעיה א(, ִּדְכּתִ ּשָׁ  ּ ִאם ִיְהיו ֲחָטֵאיֶכם ּכַ
ינו ֶלג ַיְלּבִ ּשֶׁ ָכחו, ְּוַכד ִאְתֲחָוור. ּּכַ ּתְ ּּכָֹלא ַרֲחֵמי ִאׁשְ ָכחו, ּ ּתְ א דהא ''ס(. ְּוִדיִנין ָלא ִאׁשְ

  )אתעקרו
א י ַאּבָ אֵני ִרּבִ ִתיב ֶנַגע הוא, ּתָ א. ּוְכִתיב ֶנַגע ִהיא, ּּכְ ַּחד ְדַכר ְוַחד נוְקּבָ ד . ּ ֶּאָלא ּכַ

א ִגי, ּנוְקּבָ ָאַבת ּבְ ֵאיִאְסּתְ ּתָ ִתיב ֶנַגע ִהיא, ן חֹוֵבי ּתַ ִגין . ּכְ ְּוַכד ְדַכר ָלא ִאְתָדֵכי ּבְ ּ
ֵאי ּתָ ִתיב ֶנַגע הוא, חֹוֵבי ּתַ   .ּּכְ

  ב''ט ע'' מדף
ֲהָנא י ּכַ מֹוְדָען ִמִלין ִאֵלין ְלַגּבֵ ּתְ ְּוִאׁשְ ִּדיִנין ְדָאתו ֵמַהאי, ּ ּ ְּוִדיִנין ְדָאתו ֵמַהאי, ּ ּ .

מֹוְדָען ָקְר ּתְ ֵני ְדַבְעָיין ְלָקְרָבאְוִאׁשְ ִמים, ּּבָ יב ָזָכר ּתָ ִמיָמה . ִּדְכּתִ ּוְכִתיב ְנֵקָבה ּתְ
ה מֹוְדָען ִמֵלי, ְיִביֶאּנָ ּתְ ֵּמָאן ָאתו ִדיִנין, ְּדָהא ִאׁשְ ּוֵמָאן ִאיּנון חֹוֵבי, ּ ַהאי . ּ ְּדִאְתַאֲחָדן ּבְ

ַהאי ִתיב. אֹו ּבְ ָרה ִזְבֵחי ֱאֹלִה)תהלים נא(, ְּוַעל ָדא ּכְ ּבָ ִנין . ּים רוַח ִנׁשְ ָאר ָקְרּבְ ְּלַאָפָקא ׁשְ
ָרה ּבָ ִתיב רוַח ִנׁשְ ְּדָלא ּכְ ָלָמא ְלָעְלָמא, ּ ְּדִאיּנון ׁשְ ִאין, ּ ְּוֶחְדָוה ְדִעָלִאין ְוַתּתָ  )ויקרא יג(. ּ

ה ַהּכֵֹהן י יֹוֵסי. ְוִאם ִיְרֶאּנָ אֵני ִרּבִ ִתיב , ּתָ ִפָלה ָעֶדיך  ׁשֹוֵמַע)תהלים סה() ב''ט ע''דף מ(ּכְ ָ ּתְ ּ
ִפָלה. 'ְוגֹו ִריך הוא, ּׁשֹוֵמַע ּתְ א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ י ִחְזִקָיה ָאַמר. ְּ ִפָלה, ִּרּבִ ׁשֹוֵמַע , ּׁשֹוֵמַע ּתְ

ֵעי ֵליה ִפלֹות ִמּבָ ּּתְ ִפָלה, ּ ַּמהו ׁשֹוֵמַע ּתְ ִפָלה. ּ ֶּאָלא ּתְ ָרֵאל, ּ ֶנֶסת ִיׂשְ ְּדִאיִהי , ָּדא ּכְ
ִפָלה ִגין ְכֶנֶסת )ואני תפלתי) תהלים סט(א ''ס(ּ וֲאִני ְתִפָלה )תהלים קט(, יבִּדְכּתִ, ּּתְ  ְוָדִוד ּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]172דף [ -ּ

ָרֵאל ָקָאַמר ָלה ּוַמה ְדָאַמר ַוֲאִני ְתִפָלה. ִּיׂשְ ּ ִפָלה, ּּכָֹלא ַחד, ּ ְּוַעל ָדא ׁשֹוֵמַע ּתְ ְוָדא , ּ
ל ַיד ִפָלה ׁשֶ יב, ּּתְ ֵה)שמות יג(, ִּדְכּתִ   .א'' ַעל ָיְדָכה ּבְ

ר ָיבֹואו ׂשָ ל ּבָ ָּעֶדיך ּכָ ַצֲעָרא. ָ ְרָיא ּבְ ֲעָתא ְדגוָפא ׁשַ ׁשַ ּּבְ ין, ּ ׁשִ ַמְכּתְ ַמְרִעין ּבְ ָמה . ּבְ ּכְ
י ִיְהֶיה ְבעֹורֹו ר ּכִ ר. ְּדַאּתְ ָאֵמר וָבׂשָ ׂשָ עֹור ַהּבָ ַגע ּבְ ר ַהַחי. ֶאת ַהּנֶ ׂשָ ך ָלא . ַהּבָ ְוְבִגין ּכָ ּ

ִתיב ל רוַח ָיֹבאו, ּכְ ּּכָ ר ָיֹבאוֶא, ּ ׂשָ ל ּבָ ָּלא ּכָ ַָמהו ָעֶדיך. ּ ַמר. ּ ָמה ְדִאּתְ ֶּאָלא ּכְ ְּוהוָבא , ּ
ִריך הוא, ֶאל ַהּכֵֹהן א ּבְ ָּדא הוא קוְדׁשָ ּ ּ ה ַהּכֵֹהן, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְּ א . ְוִאם ִיְרֶאּנָ ּתָ

ֲאַתר ַחד ַאֲהֹרן ַהּכֵֹהן, ֲחֵזי ִריך הואְו, ּוְבַאְתָרא ָאֳחָרא ַהּכֵֹהן ְסָתם, ּבַ א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ְּ.  
י ִיְצָחק ָאָדם ְוהוָבא ֶאל ַהּכֵֹהן, ָאַמר ִרּבִ י ִתְהֶיה ּבְ ִתיב ֶנַגע ָצַרַעת ּכִ ִאי ָהִכי , ְּוָהא ּכְ

ִריך הוא א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ ה. ָּאַמר ֵליה ִאין. ְּ ל ַדְכיוָתא ְוָכל ְקדוּשָׁ ְלָיא ּכָ ִגין ְדֵביה ּתַ ּּבְ ּ ּ ּ ּ .
ֵעי ֵליה, ֲּאַמאי ְוהוָבא,  ִאי ָהִכי,ָּאַמר ֵליה ְּוהוֲעָלה ִמּבָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ָּאַמר ֵליה. ּ ּכְ

עֹות)שמות כז( ַטּבָ ָדיו ּבַ ּ ְוהוָבא ֶאת ּבַ ּ גֹו ָדא, ּ ְּדָעִייל ָדא ּבְ ּ ּאוף ָהָכא ְוהוָבא. ּ ְנסון , ּ ְּדִיּכָ ּ
ָאה ֵליה , ֵּליה ְלַכֲהָנא יה ְוֵיָעל)כד אהדר ביה(ְּלַדּכְ ּון ִמָלה ַקּמֵ ּּ.  

י ִיְצָחק ֵניָנן, ָאַמר ִרּבִ ָעְלָמא. ֶנַגע ָצַרַעת, ָהִכי ּתָ ְרָיא ּבְ יָפא ׁשַ ּקִ ֶּנַגע הוא ִדיָנא ּתַ ּ .
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ְּסִגירו: ָצַרַעת ְּסִגירו ִדְנהֹוָרא ִעָלָאה, ּכְ ּ ְּסִגירו ְדִטיבו ִעָלָאה. ּ ּ ּ ְּדָלא , ּ

י. ָנִחית ְלָעְלָמא ָאָדםּכִ ָאָדם ְסָתם,  ִתְהֶיה ּבְ א. ְּוהוָבא ֶאל ַהּכֵֹהן. ּבְ ָּדא ּכֵֹהן ִדְלַתּתָ ּ ,
ח ַההוא ְסִגירו ן ְלִמְפּתַ ּקַ ְּדהוא ִאְתּתְ ּ ּ ְרָכן , ּ ָכחו ַעל ְידֹוי ּבִ ּתְ ּוְלֲאְדָלָקא ּבוִציִנָיא ְדִיׁשְ ּ ּ ּ

א ְּלֵעיָלא וְלַתּתָ ַלק ַההוא ֶנַגע. ּ ֵרי ְנִהירו ְדַרֲחֵמי ַעל ּכָֹלא, ְּוִיְתֲעָבר ְוִיְסּתָ ְּוִיׁשְ ּ ּוְבִגין , ּ
ך ְוהוָבא ֶאל ַהּכֵֹהן ּּכָ ְ.  
א י ַאּבָ ֵני ָעְלָמא, ָאַמר ִרּבִ ָחן, ֲּחֵמיָנא ְלִאיְנהו ּבְ ּגְ יָקָרא , ְּדָלא ַמׁשְ ְוָלא ַיְדִעין ּבִ

ָרֵאל, ְּדָמאֵריהֹון ִיׂשְ הו ּבְ ִתיב ּבְ ר ִהְבַדְלּתִ)ויקרא כ(, ּּכְ ים ִלְהיֹות ִליּ ֲאׁשֶ . י ֶאְתֶכם ִמן ָהַעּמִ
י ָקדֹוׁש ָאִני ְיָי)ויקרא כ(, ּוְכִתיב ים ּכִ ם ִוְהִייֶתם ְקדֹוׁשִ ּתֶ , ִּאי ִאיּנון ִמְתַרֲחָקן. 'ּ ְוִהְתַקִדׁשְ

ה ִדְלהֹון ָּאן הוא ְקדוּשָׁ ּ יה, ּ ָּהא ְרעוָתא ִדְלהֹון ִאְתַרֲחַקת ִמּנֵ ּ , ּוְקָרא ַאְכִריז ְוָאַמר. ּ
ֶפֶרד ֵאין ָהִבין)תהלים לב( סוס ּכְ ְהיו ּכְ ּ ַאל ּתִ א ִמּסוס ָוֶפֶרד, ּ ֵני ָנׁשָ ן ּבְ ָמה ִאְתָפְרׁשָ ּּבְ ּ ,

ה ְדַגְרַמְייהו ְקדוּשָׁ ּּבִ ּ יִמין ִמּכָֹלא, ּ ֵליִמין וְרׁשִ ָחא ׁשְ ּכְ ּתַ ְּלִאׁשְ ּ.  
ִזְמִנין ְיִדיָען א הוא ּבְ ְּוַעל ָדא ִזווָגא ִדְבֵני ָנׁשָ ּ ּ ּ יה ְלַכ, ּ ָקא ּבֵ ְּווָנא ְרעוָתא ְלִאְתַדּבְ ּ ּ ּ

ִריך הוא א ּבְ קוְדׁשָ ּּבְ ֲערו. ְּ א , ְּוָהא ִאּתְ ִגְנּתָ ִריך הוא ָעאל ּבְ א ּבְ ַפְלגות ֵליְלָיא קוְדׁשָ ּּבְ ּ ְּ

ָעא ִעם ַצִדיַקָייא, ְּדֵעֶדן ְעׁשְ ּתַ ְּלִאׁשְ ִריך, ּ א ּבְ ַחת ֵליה ְלקוְדׁשָ ּבַ ָרֵאל ְמׁשַ ֶנֶסת ִיׂשְ ְוּכְ ּ ּ ּּ 
הו, ּהוא ָקא ּבְ ֲעָתא ִדְרעוָתא ְלִאְתַדּבְ ְּוִהיא ׁשַ ּ ּ ּ.  

אֹוַרְייָתא ְדֵלי ּבְ ּתַ ְּוַחְבַרָייא ְדִמׁשְ ּ ָרֵאל, ּ ֶנֶסת ִיׂשְ ּכְ ה ּבִ ֵפי ּבָ ּתְ ּתַ א , ִּמׁשְ ָחא ְלַמְלּכָ ּבְ ְלׁשַ
א אֹוַרְייָתא, ַּקִדיׁשָ ָקן ּבְ ֵדין ִעיָדן , ְוִאְתַעּסְ א ּכְ ֵני ָנׁשָ ָאר ּבְ א ּׁשְ ְּרעוָתא ְלִאְתַקְדׁשָ ּ

ִריך הוא א ּבְ ה ְדקוְדׁשָ ְקדוּשָׁ ּּבִ ּ ּ יה, ְּ ָקא ּבֵ ּוְלַכְווָנא ְרעוָתא ְלִאְתַדּבְ ּ ּ ּ ְּוִאיּנון ַחְבַרָייא . ּ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמ, ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]173דף [ -י ּ

ַכח ּתְ ֲעָתא ְדִזווָגא ָאֳחָרא ִאׁשְ ׁשַ אֹוַרְייָתא ִזווָגא ִדְלהֹון ּבְ ְדֵלי ּבְ ּתַ ְּדִמׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ת , ּ ּבָ ְוַהאי ִמּשַׁ
ָרֵאלְל ִריך הוא וִבְכֶנֶסת ִיׂשְ א ּבְ קוְדׁשָ יה ּבְ ָקא ּבֵ ת ְלַכְווָנא ְרעוָתא ְלִאְתַדּבְ ּבָ ּׁשַ ּ ּ ּ ּ ּ ְּדהוא , ְּ ּ

ֵאי ְרָכן ּכָֹלא ִעָלֵאי ְוַתּתָ ִּעיָדן ְרעוָתא ְדִמְתּבָ ּ ּ ּ ּ.  
יה א ִאְתַרֲחקו ִמּנֵ ֵני ָנׁשָ ִּאי ּבְ ְבִעיֵרי, ּ ה, ְּוַעְבָדן ּכִ ָּאן הוא ְקדוּשָׁ ָחא , ּ ִדְלהֹוןּ ּכְ ּתַ ְלִאׁשְ

ין ָכן ֵמֵעיָלא. ַּקִדיׁשִ ין ְדָמׁשְ ָאן ַקִדיׁשִ ָּאן ִאיּנון ַנְפׁשָ ּ ּ א ָצַווח ְוָאַמר. ּ ֹלֹמה ַמְלּכָ משלי (, ּוׁשְ

ֹלא ַדַעת ֶנֶפׁש ֹלא טֹוב)יט ם ּבְ ֹלא ַדַעת. ּ ּגַ ם ּבְ ַּמאן הוא ַדַעת, ּּגַ ִריך . ּ א ּבְ ְָדא קוְדׁשָ ּ ּ
ָּדא הוא ֶנֶפׁש,  ֹלא טֹובֶנֶפׁש. ּהוא עֹוָבַדְייהו, ּ ִכין ּבְ ְּדִאיּנון ַמׁשְ ּ ְּדָהא , ֹלא טֹוב, ּ

ָתא ְדָלאו ִאיהו טֹוב ָכאן ָעַלְייהו ַנְפׁשָ ְטָרא ָאֳחָרא ִאְתַמּשְׁ ִּמּסִ ּ ִגין ְדָלא ְמַכְווֵני , ּ ּּבְ ּ
ִריך הוא א ּבְ ְייהו ְלקוְדׁשָ ִּלּבַ ּ ְּ ּ.  

ֵיֶצ ִריך הוא, ר ָהָרעַּמאן ְדִאְתְלִהיט ּבְ א ּבְ א ְלקוְדׁשָ ָלא ְרעוָתא ְוַכָווָנה ְדִלּבָ ּּבְ ּ ּ ּ ְּ ּ .
א ך ָעֵליה ַנְפׁשָ ְטָרא ְדֵיֶצר ָהָרע ִאְתְמׁשַ ִּמּסִ ם , ְּדָלאו ִאיִהי טֹוב, ְּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ּגַ

ַרְגַלִים חֹוֵטא ֹלא ַדַעת ֶנֶפׁש ֹלא טֹוב ְוָאץ ּבְ ַּמאן ְדִאיהו ָאץ ּבְ. ּּבְ ֲעָתא ּ ַרְגַלִים ְוָדֵחי ׁשַ
א ָלא ְרעוָתא ַקִדיׁשָ ּּבְ ֹכָלא, ּחֹוֵטא ַוַדאי. חֹוֵטא, ּ   .ּּבְ

  א''ע'  נדף
א ְבֵני ָנׁשָ ין ּבִ יׁשִ ין ּבִ ׁשִ ְרָיין ַמְכּתְ ֲחִציפוָתא ִדְלהֹון, ְּוַעל ָדא ׁשַ ַאְנַפְייהו ּבַ ְּוַאְסִהידו ּבְ ּ ּ ּּ ,

ִריך א ּבְ ְְלַאֲחָזָאה ְדָהא קוְדׁשָ ּ הוּ ּ הוא ָמִאיס ּבְ הֹון, ּ יה ּבְ ְּוָלאו ַדְעּתֵ אן , ּ ַּעד ְדִאיּנון ַזּכָ ּ
ִמְלַקְדִמין) א''ע' דף נ( ָראן עֹוָבַדְייהו ּכְ ּוַמְכׁשְ ּ ְרָכן , ּּ ְּוַעל ָדא . )א ומתדכאן''ס(ּוִמְתּבָ

ֲהָנא י ּכַ ין ְלַגּבֵ ׁשִ מֹוְדָען ַמְכּתְ ּתְ ְטָרא , ִאׁשְ ִּאיּנון ְדַאְתָיין ִמּסִ ְּוִאיּנון ְדַאְתָיין , ִּדְמָסֲאָבאּ ּ
ְטָרא ָאֳחָרא   .ִמּסִ

ִתיב ַגְווָנא ָדא ּכְ ַנַען ְוגֹו, ּּכְ י ָתֹבאו ֶאל ֶאֶרץ ּכְ ֵבית ֶאֶרץ ', ּּכִ י ֶנַגע ָצַרַעת ּבְ ְוָנַתּתִ
ֲּאחוַזְתֶכם ַאְרָעא, ְּוִכי ֲאָגר ַטב הוא. ּ אן ְלֵמיָעל ּבְ ִאיּנון ְדַזּכָ ַכח ּבְ ּתְ ְּדִיׁשְ ּ ֶּאָלא ָהא . ּ

ֵביַתְייהו ָחא ַמְטמֹוִנין ְדַאְטְמָרן ּבְ ּכְ ּאוְקמוָה ְלַאׁשְ ּ ּ ָרֵאל, ּ   .ּוְלַאֲהָנָאה לֹון ְלִיׂשְ
א ֲחֵזי ָרֵאל, ֲאָבל ּתָ ִאין ִאיּנון ִיׂשְ ִריך הוא, ַּזּכָ א ּבְ קוְדׁשָ יה ּבְ ָקן ּבֵ ְּדִאיּנון ִמְתַדּבְ ּ ּ ּ ּ ְּ ,

ִריך הוא ָרִחים ְל א ּבְ ְּוקוְדׁשָ יב, ּהוְּ י ֶאְתֶכם ָאַמר ְיָי)מלאכי א(, ִּדְכּתִ ּוִמּגֹו . ' ָאַהְבּתִ
ְּרִחימוָתא ִדיֵליה ּ א, ּ ָּאִעיל ְלהו ְלַאְרָעא ַקִדיׁשָ יַנְייהו, ּ יה ּבֵ ִכיְנּתֵ ָרָאה ׁשְ ְּלַאׁשְ ּוְלֶמֱהִוי , ּ

הֹון ִּדיוֵריה ִעּמְ ּ ין ַעל ּכָ, ּּ חון ַקִדיׁשִ ּכְ ּתַ ָרֵאל ְדִיׁשְ ְּוִיׂשְ ּ ֵני ָעְלָמאּ   .ל ּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]174דף [ -ּ

 ] בשנה233יום [ איירסדר הלימוד ליום כו 
א ֲחֵזי ִתיב , ּתָ ן ְוגֹו)שמות לה(ּכְ א ִלּבָ ר ָנׂשָ ים ֲאׁשֶ ׁשִ ֲעָתא ַדֲהוֹו ַעְבִדין . ' ְוָכל ַהּנָ ׁשַ ּּבְ ּ
א א, ֲהוֹו ַאְמֵרי, ֲעִביְדּתָ ָּדא ְלַמְקְדׁשָ ָנא. ּ ּכְ א. ָּדא ְלַמׁשְ ל ִאיּנון ְו. ָּדא ְלָפרֹוְכּתָ ֵּכן ּכָ

ה ַעל ְיַדְייהו ֵרי ְקדוּשָׁ ִגין ְדִיׁשְ ּאוְמִנין ּבְ ּ ּ א, ּ ְּוִאְתַקַדׁש ַההוא ֲעִביְדּתָ ְוַכד ָסִליק . ּ
ה ָסִליק, ְּלַאְתֵריה ְקדוּשָׁ   .ּּבִ

א ְלֲעבֹוָדה ָזָרה ַגְווָנא ָדא ַמאן ְדָעִביד ֲעִביְדּתָ ּּכְ ְּדָלא , אֹו ְלִסְטָרא ָאֳחָרא, ּ
אַּקִדי א. ׁשָ ר ֵליה ַעל ַההוא ֲעִביְדּתָ יָון ְדִאְדּכַ ּּכֵ ּ ְרָיא ֲעלֹוי, ּ ְוַכד , ָּהא רוַח ִמְסֲאָבא ׁשַ

א ְמָסֲאָבא ָסִליק, ָסִליק ֲעִביְדּתָ ַנֲעִנִים ַפְלֵחי ְלֲעבֹוָדה ָזָרה ִאיְנהו. ּבִ ּּכְ ְלהו , ּ ָקן ּכֻ ּוִמְתַדּבְ ּ ּּ
ֲעבֹוָדה ָז רוַח ִמְסֲאָבא ּבְ ֲחָדא ּבְ ִנין ְלַפְרצוַפְייהו , ָרהּּכַ ְנָיין ּבָ ַּוֲהוו ּבִ ּ  )א לטנופייהו''ס(ּ

ּוְלִגעוַלְייהו ִלְסַטר ִמְסֲאָבא ְלֲעבֹוָדה ָזָרה ּ ָראן ְלִמְבֵני, ּ ְוֵכיָון , ֲּהוֹו ַאְמֵרי ִמָלה, ְוַכד ׁשָ
פוַמְייהו ְּדִאְתְדָכר ּבְ ּ ּ ָּסִליק ָעֵליה רוַח ִמְסֲאָבא, ּ ִליק . ּ ד ִאְסּתָ אּכַ רוַח ִמְסֲאָבא , ֲעִביְדּתָ ּּבְ

ִליק   .ִאְסּתָ
ָרֵאל ְלַאְרָעא יָון ְדָעאלו ִיׂשְ ּּכֵ ָאה לֹון, ּ ִריך הוא ְלַדּכְ א ּבְ ָעא קוְדׁשָ ּּבָ א לֹון , ְּ ּוְלַקְדׁשָ ּ

א ּגֹו ִמְסֲאָבא, ַאְרָעא ִכיְנּתָ ֵרי ׁשְ ׁשְ א ְדָלא ּתִ ִכיְנּתָ ּוְלַאְפָנָאה ֲאַתר ִלׁשְ ַּההוא ְּוַעל ָדא ּבְ. ּ
ְמָסֲאבו, ֶנַגע ָצַרַעת ְנָייִנין ְדָאִעין ַוֲאָבִנין ְדִאְתָעֵבידו ּבִ ֲּהוֹו ָסְתִרין ּבִ ּ ּ ּ.  
א ֲחֵזי ְלחֹודֹוי, ּתָ ָחא ַמְטמֹוִנין ּבִ ּכְ ְּיַהְדרון ֲאָבִנין ְלָבַתר , ִּאי עֹוָבָדא ָדא ֲהָוה ְלַאׁשְ

ָמה ְדִאיּנון ְלַאְתַרְייהו ּּכְ ּ ִתיב. ֵּריהְוַעְפָרא ְלַאְת, ּ ְּוִחְלצו ֶאת ָהֲאָבִנים, ֲאָבל ְקָרא ּכְ ּ .
ח ר רוַח ִמְסֲאָבא. ּוְכִתיב ְוָעָפר ַאֵחר ִיּקַ ִגין ְדִיְתַעּבָ ּּבְ א , ּ ּתָ ְּוִיְתְפֵני ְוִיְתַקַדׁש ַהׁשְ ּ

ִמְלַקְדִמין ּּכְ ה, ּ ְקדוּשָׁ ָרֵאל ּבִ ָכחו ִיׂשְ ּתְ ְּוִיׁשְ א, ּ ּוְבִדיוָרא ַקִדיׁשָ ּ אְלִמׁשְ, ּּ ִכיְנּתָ יַנְייהו ׁשְ   .ֵּרי ּבֵ
אֵרי ְלִמְבֵני ד ׁשָ ְנָין ּכַ ְּוַעל ָדא ַמאן ְדָבֵני ּבִ פוֵמיה, ּ ָרא ּבְ ֵעי ְלַאְדּכְ ּּבָ ְּדָהא , ּ

ֵני ִריך הוא הוא ּבָ א ּבְ ְּלפוְלָחָנא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ יב. ְּ ִגין ִדְכּתִ ֹלא )ירמיה כב(, ּּבְ  הֹוי ּבֹוֶנה ֵביתֹו ּבְ
אֵרי ֲעלֹויּו', ֶצֶדק ְוגֹו ַמָיא ׁשָ א ִדׁשְ ְּכֵדין ִסַייְעּתָ ין ָעֵליה , ּּ ִריך הוא ַזּמִ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ְּ

ָתא לֹום, ְּקדוׁשָ לֹום ָאֳהֶלך )איוב ה(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְּוָקאִרי ָעֵליה ׁשָ י ׁשָ ָ ְוָיַדְעּתָ ּכִ

ָ וָפַקְדּתָ ָנְוך)איוב ה(ַּמהו . 'ְוגֹו ָּהא אוְקמוָה, ּ ד , ּל וָפַקְדּתֲָאָב, ּ פוָמא ּכַ ְּלַאְפְקָדא ִמָלה ּבְ ּ
ֵני ִתיב. ִּאיהו ּבָ ין ְלֵביֵתיה ִסְטָרא ָאֳחָרא. ּוְכֵדין ְוֹלא ֶתֱחָטא ּכְ   .ְּוִאי ָלאו ָהא ַזּמִ

ן ּכֵ ל ׁשֶ ַגְווָנא ָאֳחָרא, ּכָ ַּמאן ְדָבֵני וְרעוֵתיה ּבְ ּ ּ יָתא ְלִסְטָרא ָאֳחָרא, ּ ִגין ִדְמַיֵחד ּבֵ , ּּבְ
יה ֲאָבא ּבֵ יה רוַח ִמְסֲאָבא. ְּלִאְסּתַ ְרָיא ּבֵ ָּהא ַוַדאי ׁשַ ּ ר ָנׁש , ּ ְּוָלא ָנִפיק ַההוא ּבַ

יָתא, ֵמָעְלָמא ַההוא ּבֵ ַּעד ְדִאְתֲעָנׁש ּבְ יה, ּ ּוַמאן ְדָדִייר ּבֵ ּ ְּדָהא ַההוא , ָיִכיל ְלַאְתְזָקא, ּ ּ
יה ְרָיא ּבֵ ִּדיָרה רוַח ִמְסֲאָבא ׁשַ ּ יהְוָאִזיק ַמ, ּ ַכח ּבֵ ּתְ ּאן ְדִאׁשְ ּ.  
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ַמה ְיִדיַע יָמא ּבְ יָתא. ְוִאי ּתֵ ַההוא ּבֵ ַזק ּבְ גֹון ְדִאּתְ ּּכְ ַּההוא ְדָבֵני ָלה, ּ ּ י , ּ אֹו ַאְנׁשֵ
יֵתיה ִנְזֵקי ְדגוָפא, ּּבֵ ּאֹו ּבְ ִנְזֵקי ָממֹוָנא, ּ ּהוא וְתֵרין ָאֳחָרִנין ֲאַבְתֵריה, אֹו ּבְ ּ ָּהא ַוַדאי . ּ

ר יה, ּ ָנׁש ְלטוָראַיֲערֹוק ּבַ ְּוָלא ָידור ּבֵ ִטיֲחָלא ְדַעְפָרא. ּ ָּידור ּבְ יה, ּ ְּוָלא ָידור ּבֵ ּ.  

  ב''ע'  נדף
ך ְוְבִגין ּכַ ָרֵאל, ּ ִריך הוא ָחס ָעַלְייהו ְדִיׂשְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ָכל , ְּ ְּדִאיּנון ָלא ַיְדִעין ִמָלה ּבְ ּ ּ
ֵתי ֶנַגע, ֲאָנא ְיַדְעָנא, ִעיןַּאּתון ָלא ַיְד, ְּוהוא ָאַמר. ִּאיּנון ּבָ יְמָנא לֹון ּבְ ֶנַגע . ְוַאְרׁשִ

ֵביָתא יָפא, ָּדִייר ּבְ ּקִ ְּדָיִפיק ֵליה, ָהא ֶנַגע ָאֳחָרא ּתַ ר ֵליה ִמן ָעְלָמא, ּּ ְּוַיֲעּבַ ּוְכֵדין . ּ
ִית ֶאת ֲאָבָניו ְוֶאת ֵעָציו יָון ְדָאִזיל ֵליה. ְוָנַתץ ֶאת ַהּבַ ּּכֵ ַתץ ֶאת ַמאי ַטֲעָמא ְוָנ, ּ

ִית ְנָין ִלֱהִוי ַקָיים. ַהּבַ ָכל ִזְמָנא ְדַההוא ּבִ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ ִּדיֵליה הוא) ב''ע' דף נ(, ּ ּ ְוָיִכיל , ּ
  .ְּלָאַהְדָרא

א ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ַאְרָעא ָאֳחָרא, ַּהאי ּבְ ן ּבְ ּכֵ ל ׁשֶ יר, ּכָ ִּדְזִמיָנא רוַח ִמְסֲאָבא ַיּתִ ְוָיִכיל , ּ
ר ָנׁש ְלִאְתְזָק י ֶאְלָעָזר. אּבַ ְקִלפֹוי ְדַחְברֹוי ָאֳחָרִנין, ָאַמר ִרּבִ ן ְדִאְקֵרי ּבִ ּכֵ ל ׁשֶ ְּוּכָ ּּ ,
ן ּמָ ָחא ּתַ ּכְ ּתַ יָתא, ְלִאׁשְ ָרן ֵליה ֵמַההוא ּבֵ ַּוֲאִפילו טוְרֵפי ְדַקְסְפָתא ָלא ַמְעּבְ ּ ּ ּ ּּ ך , ּ ְוְבִגין ּכָ ּ

ל יֹוָמא . ֹלא ֶצֶדקהֹוי ּבֹוֶנה ֵביתֹו ּבְ, ַהאי ְקָרא ַאְכִריז ְוָאַמר ּהֹוי ַוַדאי ָקַאְמֵרי ּכָ
יָתא ַההוא ּבֵ   .ּּבְ

יָתא ַחד ּבֵ י יֹוֵסי ָעאל ַחד יֹוָמא ּבְ ְפָתא , ִרּבִ ּסִ . ָעאל ְלגֹו, )א אטרח בטיפסא''ס(ָמָטא ּבַ
ַמע ַחד ָקָלא ְדָאַמר ָנׁשו עולו, ּׁשָ ִּאְתּכְ ּ א ִדיָלן, ּ ָּהא ַחד ְפלוְגּתָ ּ ִּזיק ֵליה ַעד ִּסיְפתו ְוָנְנ. ּ

ָּלא ֵניכול ֶאָלא ִאי ִדיוֵריה ָהָכא, ָּאְמרו, ָּלא ִיְנפֹוק ּ ּ ּּ י יֹוֵסי ְוָדִחיל. ּ , ָאַמר. ָנַפק ִרּבִ
ר ַעל ִמלֹוי ְדַחְבַרָייא ּוַדאי ַמאן ְדַאְעּבָ ּ ּ יה, ּּ ַנְפׁשֵ ִּאְתַחָייב ּבְ ּ.  

י ִחָייא ֵני ָנ, ָּאַמר ֵליה ִרּבִ ָאר ּבְ ַגִויהְּוָהא ּגֹוִים וׁשְ א ַדְייֵרי ּבְ ּׁשָ ּ ִלימו, ּּ ּתְ ָאַמר . ְּוִאׁשְ
ְטַרְייהו ָקא ַאְתָיין, ֵּליה ִּאיּנון ִמּסִ ֲּאָבל ַמאן ְדָדִחיל ַחָטָאה, ּ ַּוֲאִפילו . ָיִכיל ְלַאְתְזָקא, ּ ּ

יה, ִּאיּנון בו ִדיוֵריהֹון ּבֵ ִּאי ְיַעּכְ ּ ּ ָלם, ּּ ׁשְ  )איוב כא(ִתיב ְוָהא ּכְ, ָּאַמר ֵליה. ָּלא ִיְפקון ּבִ
לֹום ִמָפַחד יֶהם ׁשָ ּתֵ גֹון ְדֲהָוה ֵמָאֳחָרא. ּּבָ ָּאַמר ֵליה ּכְ ֶדק, ּ ֵני ִמּצֶ , ְּוְקָרא ָהִכי הוא. ְוִאְתּבְ
לֹום ִמָפַחד יֶהם ׁשָ ּתֵ ְרָיא ֲעֵליֶהם, ּּבָ ֶבט ֱאלֹוַה ָלא ׁשַ לֹום ִמָפַחד ׁשֵ יֶהם ׁשָ ּתֵ ּבָ ׁשֶ ּּכְ ויקרא (. ּ

ר לֹו)יד יד ְוגֹוּ וָבא ֲאׁשֶ ִית ְוִהּגִ יד. ' ַהּבַ ֵעי ֵליה, ְוִהּגִ ַּויֹאֶמר ִמּבָ ר, ּ יד, אֹו ַוְיַדּבֵ . ַּמהו ְוִהּגִ
ָכל ֲאַתר ִמָלה ְדָחְכְמָתא הוא ֶּאָלא ּבְ ּ ּ ְּוָהא אוְקמוָה, ּ ִית. ּ ּבַ ֶנַגע ִנְרָאה ִלי ּבַ ֶנַגע, ּכְ , ּכְ

ֵעי ֵליה ֵע, ִנְרָאה ִלי. ֶּנַגע ִמּבָ ִתיב. ּי ֵליהֵיׁש ִלי ִמּבָ ֵבית , ְּדָהא ּכְ י ֶנַגע ָצַרַעת ּבְ ְוָנַתּתִ
ְּדִיְתֲחֵזי ְלֹכָלא, ֶאֶרץ ֲאֻחַזְתֶכם ֶנַגע ִנְרָאה ִלי. ּ   .ֲאַמאי ּכְ

ֲעָתא ְדַהאי ַעִייל ׁשַ ֶּאָלא ּבְ ּ ְלָיא, ּ ָדא. ָאֳחָרא ִאְתּגַ ּוְמַקְטְרָגא ָדא ּבְ ְּוַעל ָדא ִנְרָאה . ּ
ּסֵ, ִלי ַּההוא ְדִאְתּכַ ְלָיאּ י, י ִאְתּגַ ּסֵ ְלָיא ִאְתּכַ ִדיוְקָנא , ּוְדִאְתּגַ ּוְלָבַתר ִמְתֲחֵזי ֵליה ּבְ ּ ּּ

ְּדַההוא ֶנַגע ְדֵביָתא ּ ָיא ָאֳחָרא, ּ ּסְ יד ַלּכֵֹהן. ְוִאְתּכַ ְּדִמָלה ְדָחְכְמָתא ִהיא, ְּוַעל ָדא ְוִהּגִ ּּ.  
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ֲהָנא יָתא, ּוְכֵדין ָאֵתי ּכַ צ, ְּוִיְרמון ּבֵ ּון ֵליה ֲאָבִנין ְוָאִעין ְוֹכָלאְוִיְנּתְ ּ ָצן . ּ יָון ְדִאְנּתְ ּּכֵ
ְּוִאְתָדָכן ּכָֹלא ְרָכאן, ּ ִתיב, ִמְתּבָ ֵדין ּכְ ְבּתָ)דברים ח(, ּכְ ְבֶנה ְוָיׁשָ ים טֹוִבים ּתִ ִּאֵלין . ּ וָבּתִ
ְּדָהא ַקְדָמֵאי ָלאו ִאיּנון טֹוִבים, ִּאְקרון טֹוִבים ְכָלָלא ִדְקדו, ּ ְּוָלאו ּבִ ה ְוַדְכיו ִניְנהוּ ּּשָׁ ּ.  

י ְיהוָדה יב, ָּאַמר ִרּבִ ַמאי מוְקֵמיָנן ְקָרא ִדְכּתִ ִּאי ָהִכי ּבְ ל )דברים ו(, ּ ים ְמֵלִאים ּכָ ּ וָבּתִ
ר ֹלא ִמֵלאָת ּטוב ֲאׁשֶ ל טוב. ּ ַגַווְייהו ֵהיך ְמֵלִאים ּכָ ְרָיא ּבְ ִּאי רוַח ִמְסֲאָבא ׁשַ ּ ָאַמר . ְּ

י ֶאְלָעָזר ל טובְמֵל, ִרּבִ ָממֹוָנא: ִּאים ּכָ ַכְסָפא, ּבְ ּוְבֹכָלא, ּוְבַדֲהָבא, ּּבְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ּ ּכְ
ל ֶאֶרץ ִמְצַרִים)בראשית מה( י טוב ּכָ י ְיהוָדה. ּ ּכִ י ְדִמְצָרֵאי, ְּוָאַמר ִרּבִ ּתֵ ל ּבָ ַּמְלָיין , ְּוָהא ּכָ

ין ְוַטֲעָוון ֲהוֹו ִגין עוְתָרא ְדַא. ַחְרׁשִ ֶּאָלא ּבְ ּ ַמרּ ִגין עוְתָרא . ְרָעא ִאּתְ ּאוף ָהָכא ּבְ ּ
ּוָממֹוָנא הוא ּ.  

ָרֵאל ֵרין עוְתִרין ַנְטלו ִיׂשְ ּּתְ לוָתא ְדִמְצַרִים, ּ ד ָנְפקו ִמּגָ ַּחד ּכַ ּ ד ָעאלו . ּ ְּוַחד ּכַ
ְמעֹון ָאַמר. ְלַאְרָעא י ׁשִ א ַאְרָעא, ִרּבִ ל ָדא ַוַדאי ֲהָוה ְלִאְתַקְדׁשָ ּּכָ ָר, ּ ּא רוַח ּוְלַאְעּבְ

ָרֵאל, ִמְסֲאָבא ֵמַאְרָעא יָתא ֲהָוה ָנִתיץ. ּוִמּגֹו ִיׂשְ ה ָממֹוָנא, ְוַכד ּבֵ ַכח ּבָ ּתְ , ֲּהָוה ִאׁשְ
יֵתיה, ְּלִמְבֵני ֵליה ּוְלַמְלָיא ּבֵ יָתא, ּ ִגין ְדָלא ִיְצָטֵער ַעל ּבֵ ה, ּּבְ ִדיוָרא ִדְקדוּשָׁ רון ּבְ ְּוִיׁשְ ּ ּ ּּ .

ָהרֹות ְוגֹו ְוִאיׁש אֹו ִא)ויקרא יג( ָרם ּבֶ ׂשָ י ִיְהֶיה ְבעֹור ּבְ ה ּכִ י יֹוֵסי ָאַמר. 'ּשָׁ א , ִרּבִ ִסיְלּתָ ּכְ
ַבֶהֶרת ַעָזה ְּדמֹוְקֵפי ּבְ ֵניָנא, ּ ָדן, ֵחיזֹו ּתָ ּוְבֵחיזֹו ִאּתְ ְווִנין, ּ ִאיּנון ּגַ י ִיְצָחק ש. ּּבְ ' ָאַמר ִרּבִ

ַבֶהֶרת ַעָזה ַּטְעֵמי ִאית ַמאן ְדָגִריס ּבְ אְו. ּ ֻּכְלהו אֹוִליְפָנא ֵמַאּבָ ר ֵחיזור , ּ  ַחד )חיור(ּּבַ
ֵרין. ָסֲהָדא ַחד, ָסִאיב ֵרי ַסֲהֵדי, ּתְ אן וְלָהְלָאה. ְוָדֵכי, ּתְ ְתֵרי, ִּמּכָ ֲּאִפילו ֵמָאה ּכִ ּוְתֵרי , ּ
ֵמָאה יב. ּכְ ִאיׁש ְו)דברים יט(, ְּוָדא אֹוִליְפָנא ְלָבַתר ִדְכּתִ ַּעל ִפי ', גֹוּ ֹלא ָיקום ֵעד ֶאָחד ּבְ

ַנִים ֵעִדים ְוגֹו   .'ׁשְ
ְמעֹון י ׁשִ יה ְדִרּבִ י ִחְזִקָיה ֲהָוה ָיִתיב ַקּמֵ ִּרּבִ ּ ִתיב ֶנַגע ָלָבן ֲאַדְמָדם, ָאַמר, ּ ֵדין , ּּכְ ּכְ

ֵעיֵניה, ּהוא ֶנַגע ְּדָהא ִחָווָרא ָלא ָקִאים ּבְ ּ ְמעֹון ְוָאַמר. ּ י ׁשִ ִתיב , ָּפַתח ַרּבִ  )ישעיה א(ּכְ
ִנים ְוגֹוִאם ִי ּשָׁ ָרֵאל', ְּהיו ֲחָטֵאיֶכם ּכַ ִאין ִאיּנון ִיׂשְ ֵעי , ַּזּכָ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ְּ

ֹכָלא ָאה לֹון ּבְ יה, ְּלַדּכְ ִדיָנא ַקּמֵ חון ּבְ ּכְ ּתַ ִגין ְדָלא ִיׁשְ ּּבְ ּ ְלטון . ּ ּוָמאֵריהֹון ְדִדיָנא ָלא ִיׁשְ ּ ּ
הֹון ַת, ּבְ ְּדָהא ּכָֹלא ָאִזיל ּבָ ּסוָמָקא ְלסוָמָקא. ּר ִזיֵניהּ ְּוִחָווָרא ְלִחָווָרא, ּ ְיִמיָנא . ּ

ָמאָלא, ִליִמיָנא ָמאָלא ִלׂשְ   .ּוׂשְ

  א''א ע'' נדף
ִתיב ו ּכְ ֵעׂשָ יה ִזיֵניה,  ַוֵיֵצא ָהִראׁשֹון ַאְדמֹוִני)בראשית כה(, ּבְ ְרָיא ּבֵ ְּוַעל ָדא ׁשַ ּ א ''דף נ(. ּ

יָמא ַאְדמֹוִני ּכְ) א''ע וְוִאי ּתֵ ֵעׂשָ ָדִוד. ִתיב ּבְ יה ּבְ ּוְכִתיב ּבֵ ּ ַוְיִביֵאהו ְוהוא )טז, שמואל א(, ּ ּ
ֶּאָלא ָדא ִמזֹוֲהָמא ְדַדֲהָבא ִאְתַעִביד. ַאְדמֹוִני ּּ זֹוֲהָרא ְדַדֲהָבא ִאְתְדַבק, ּ ְּוָדא ּבְ ו , ּ ֵעׂשָ ּבְ

יה ִתיב ּבֵ ָער, ּּכְ ַאֶדֶרת ׂשֵ לֹו ּכְ ַּאְדמֹוִני ּכֻ ּזוֲהָמא ְדִהתוָכא ָנַפק ּבְ)ב''ח ע''מ(, ּ ּ ִתיב . ּ יה ּכְ ּּבֵ
ָדִוד   .ִעם ְיֵפה ֵעיַנִים ְוטֹוב ֹרִאי, ּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמ, ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]177דף [ -י ּ

א ֲחֵזי מֹוַדע. ַמאי ַטְעָמא, ּתָ ּתְ ְווָנא ִחָווָרא ִאׁשְ מֹוַדע, ּּגַ ּתְ , ְּוַגְווָנא סוָמָקא ִאׁשְ
ַקְדִמיָתא יה ִחָווָרא, ּסוָמָקא ּבְ ְּוָהא ִאְתֲחֵזי ּבֵ ָּהא ַדְכיו, ּ יהּ אִרי , ָּתא ִאְתְייִליד ּבֵ ְוׁשָ

ָאה ַקְדִמיָתא. ְלִאְתַדּכְ יה סוָמָקא, ִּחָווָרא ּבְ ְּוִאְתַחֵזי ּבֵ ּ ֲאָבא, ּ אֵרי ְלִאְסּתַ ּוְכִתיב , ָהא ׁשָ
אֹו ַהּכֵֹהן יה סוָמָקא, ְוִטּמְ ְּדָהא ִאְתְייִליד ּבֵ ּ ֲאָבא, ּ ָכל ִאיּנון . ְלִאְסּתַ ְּוַכֲהָנא ֲהָוה ָיַדע ּבְ

ְווָנא ְדַדְכיוָתא. ְווִניןּגַ יה ּגַ ּוְלִזְמִנין ְדִאְתֲחֵזי ּבֵ ּ ּ ּ יה , ּ ְּוַיְסִגר ֵליה ְלֵמֱחֵמי ִאי ִאְתְייִליד ּבֵ ּ
ְווָנא ָאֳחָרא י ֵליה, ְוִאי ָלא. ּגַ   .'ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְוִטֲהרֹו ַהּכֵֹהן ְוגֹו, ַּמְדּכֵ

י ְיהוָדה ֲהוֹו ָאְזֵלי  י ִיְצָחק ְוִרּבִ ָאְרָחאִּרּבִ י ְיהוָדה, ּבְ ִתיב , ָּאַמר ִרּבִ  )ה, מלכים ב(ּכְ
ך וְבַזְרֲעך ְלעֹוָלם ְוגֹו ק ּבְ ְדּבַ ְָוָצַרַעת ַנֲעָמן ּתִ נֹוי ֲאַמאי ִיְלקון', ָּ ִּאי הוא ָחָטא ּבְ ָאַמר . ּ

ַאר ְנִביֵאי ָחָמא, ֵּליה יר ִמּשְׁ ע ַיּתִ ָרא ִד. ֱאִליׁשָ ָּחָמא ְדָלא ָנִפיק ִמֵגֲחִזי ּבְ ְוַעל , ְמַעְלָיאּ
ָּדא ָלִייט ְלֻכְלהו ּּ.  

ֶּאָלא ָאַמר ֵליה, ְוֹלא עֹוד י ֵאִלָיהו, ּ א ִעָלָאה ְלַגּבֵ מוׁשָ ׁשִ ֲּאָנא פוְלָחָנא ּבְ ּ ּּ ּ ְוָזֵכיָנא , ּ
ְתֵרין חוָלִקין ְקׁשֹוט, ּּבִ ְּדָהא ְפַלְחָנא ֵליה ּבִ ע ְפִגיַמת ִלי, ּּ ְקָרא, ְּוַאְנּתְ ָרׁשָ , ּאוֵמית ְלׁשִ

ר ַעל ָדא, ָּהא ָעַבְרּתָ ַעל אֹוַרְייָתא ּכָֹלא, ַוֲחִמיַדת ּוַמאן ְדַאְעּבָ ּ ִּמית הוא ְלָעְלָמא , ּ
ִגין ְדַפְלַחת ִלי. ְּדָאֵתי ָנא, ֲּאָבל ּבְ א ִדיָלך ָלא ִלֱהִוי ְלַמּגָ ּמוׁשָ ְׁשִ ּ ֱהִוי ִמיָתה ִדיָלך , ּ ְּתֶ ּ

ָעְלָמא ֵדין ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי ָלא, ּּבְ ךּו. ּ ך וְבַזְרֲעך, ְְבִגין ּכַ ק ּבְ ְדּבַ ְָוָצַרַעת ַנֲעָמן ּתִ גוונא (. ָּ

  )וגוונא דסומקא אשתמודע, דחיוורא אשתמודע
י יֹוֵסי ים ֲאַמאי, ָאַמר ִרּבִ ּתִ ֶמר אֹו ַהִפׁשְ ֶגד ַהּצֶ י ִיְצָחק. ּּבֶ ְרָיא, ָאַמר ִרּבִ ֹכָלא ׁשַ , ּּבְ

ְלָטא ּוְבֹכָלא ׁשַ ַגְווָנא ָד. ּ יבְּוִאית ּכְ ים)משלי לא(, ּא ִדְכּתִ ּתִ ה ֶצֶמר וִפׁשְ ּ ָדְרׁשָ ך. ּ יֵני ּכַ ְוְבּגִ ּ ,
ּׁשוְלָטֵניה ְדַההוא ֶנַגע ְדָנִפיק ֵמֲאַתר ִעָלָאה ּ ּ ּ ּ ֹכָלא, ּ ְלָטא ּבְ ָּדא ׁשַ ְווֵני, ּ ְתֵרי ּגַ ֶצֶמר , ּבִ ּבְ

ים ּתִ ך. ּוְבִפׁשְ ְוְבִגין ּכַ ֶגד ַה, ּ ַרַעת ּבֶ יםֹזאת ּתֹוַרת ֶנַגע ַהּצָ ּתִ ֶמר אֹו ַהִפׁשְ   .ּּצֶ
י ִיְצָחק ֲהָוה ָאִזיל ְלַקְטפוֵרי ַדֲאבֹוי ִּרּבִ ר ָנׁש. ּ קוְטָרא , ָחָמא ַחד ּבַ ְּדַסאֵטי ּבְ ּ

ְּדָמטוָלא ֲאַכְתפֹוי ַכְתָפך ֲאַמאי, ָּאַמר ֵליה. ּ ָטא ּבְ ְׁשוְרָטא ְדִקיׁשְ ּ . ָּלא ָאַמר ֵליה ִמִדי, ּ
ָּחָמא ְדַעִי, ָּאַזל ֲאַבְתֵריה א ֲחָדאּ ְמַעְרּתָ ָּחָמא ְקטוָרא ִדְתָנָנא , ָּעאל ֲאַבְתֵריה, יל ּבִ ּ

חֹות ַאְרָעא א ַחד, ְּדֲהָוה ָסִליק ִמּתְ נוְקּבָ ר ָנׁש ּבְ ְּוָעאל ַההוא ּבַ יה, ּ ְסָיא ִמּנֵ ָּדִחיל . ְּוִאְתּכַ
י ִיְצָחק א, ִרּבִ   .ְּוָנַפק ְלפום ְמַעְרּתָ

רו ִר, ַּעד ְדֲהָוה ָיִתיב י ִחְזִקָיהַּאְעּבְ י ְיהוָדה ְוִרּבִ ּּבִ יהֹון, ָחָמא לֹון, ּ ּבֵ ַסח , ְוָקִריב ּגַ
י ְיהוָדה. לֹון עֹוָבָדא ְזָבך, ָּאַמר ִרּבִ ִריך ַרֲחָמָנא ְדׁשֵ ְּבְ א ְדָסִגיר. ְּ ִּדְסרֹוְנָיא , ַּהאי ְמַעְרּתָ

א, ִהיא ין ִאיּנון, ְוָכל ַיְתֵבי ַהִהיא ַקְרּתָ ָרא ְלִחְווָיין אוָכִמיןְוַאְתָיין ְל, ַּחְרׁשִ , ַּמְדּבְ
ִנין ר ׁשְ ֵני ֶעׂשֶ ְּדִאיּנון ּבְ יר, ּ ין, אֹו ַיּתִ ד ַחְרׁשִ ְייהו, ְלֶמְעּבַ ְּוִאְתָעִבידו , ְּוָלא ְמַנְטָרא ִמּנַ

א ִאיּנון ַהאי ְמַעְרּתָ ין ִדְלהֹון ּבְ ְּסִגיִרין ְוָכל ַזְייֵני ַחְרׁשִ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]178דף [ -ּ

ר ָנׁש ְדֲהָוה ָאֵתיִאְע, ַּעד ַדֲהוֹו ָאְזֵלי, ָּאְזלו ַחד ּבַ ָּרְערו ּבְ ּוְבֵריה ְדֲהָוה ְמַרע, ּ ּ ָקִטיר , ּ
ָּאְמרו ֵליה ַמאן ַאּתְ. ַעל ֲחָמָרא ִרי ְדִאיהו ָקִטיר ַעל , ָּאַמר ְלהֹו יוָדאי. ּ ְּוָדא הוא ּבְ ּ ּ

ָּאְמרו ֵליה. ֲחָמָרא ַפ. ֲּאַמאי הוא ָקִטיר, ּ ַחד ּכְ ָּאַמר לֹון ִדיוִרי הוא ּבְ ּ ֵני , רּ ְּדִאיהו ִמּבְ ּ
ָכל יֹוָמא, רֹוָמֵאי ִרי ֲהָוה אֹוִליף אֹוַרְייָתא ּבְ ְוָלֵעי לֹון , ַּוֲהָוה ַאְהָדר ְלֵביָתא, ְוַהאי ּבְ

ְּלִאיּנון ִמִלין יָתא' ְוג. ּ ַההוא ּבֵ ִנין ֲהָוה ִדיוִרי ּבְ ּׁשְ ּ א יֹוָמא ַחד . ְוָלא ֲחֵמיָנא ִמִדי, ּ ּתָ ְוַהׁשְ
ִרי ְלֵב ּיָתא ְלָאַהְדָרא ִמִליןָעאל ּבְ ר ַחד רוָחא ָקֵמיה, ּ ַּאְעּבָ ַּאֲעָקם פוֵמיה , ְּוָנִזיק ֵליה, ּ ּ ּ

א ִדְסִגירו ִדְסרֹוְנָיא . ְּוָלא ָיִכיל ְלַמְלָלא, ִּוידֹוי ִאְתַעָקמו, ְוֵעינֹוי י ְמַעְרּתָ ַּוֲאֵתיָנא ְלַגּבֵ ּ ּ
ִּדְלָמא ִיְלפון ִלי ִמָלה ְדַאסווָתא ּ ּ ּּ ּ.  

  ב''עא '' נדף
י ְיהוָדה ָּאַמר ֵליה ִרּבִ ּוְבַההוא , ּ יָתא ַיְדַעת ִמן ַקְדַמת ְדָנא) ב''א ע''דף נ(ּ ְּדִאְתְנַזק , ּּבֵ

ר ָנׁש ָאֳחָרא יה ּבַ ר ָנׁש, ָּאַמר ֵליה ְיַדְעָנא. ּּבֵ יה ַחד ּבַ ה יֹוִמין ִאְתְנַזק ּבֵ ּמָ ְּדָהא ִמּכַ ּ ,
ַּוֲהוו ַאְמֵרי ְדַמְרָעא ֲהָוה ְּייהו ַאְמֵרי ְדרוָחא ְדֵביָתאּוִמּנַ, ּ ּ ּ ֵני , ּ ָמה ּבְ יה ּכַ ּוְלָבַתר ָעאלו ּבֵ ּ ּ

א ַּהְיינו ְדַאְמֵרי ַחְבַרָייא, ָּאְמרו. ְּוָלא ִאְתְנִזיקו, ָנׁשָ ּ ַּווי ְלִאינון ְדַעְבִרין ַעל ִמַלְייהו, ּ ּ ּּ.  
י ְיהוָדה ְוָאַמר ָּפַתח ִרּבִ ֹל)ירמיה כב(, ּ ָכל ֲאַתר , א ֶצֶדק הֹוי ּבֹוֶנה ֵביתֹו ּבְ ְּדָהא ּבְ

יה ֶצֶדק ַכח ּבֵ ּתְ ְּדִאׁשְ יה, ּ ל רוִחין ְוָכל ַמִזיֵקי ָעְלָמא ַעְרֵקי ִמּנֵ ּּכָ יה, ּּ ֵחי ַקּמֵ ּכְ ּתַ . ְּוָלא ִמׁשְ
ל ָדא יה, ַּמאן ְדַאְקִדים ְוָנִטיל ֲאַתר, ְּוִעם ּכָ י ִחְזִקָיה. ָּאִחיד ּבֵ ָּאַמר ֵליה ִרּבִ ִאי ָהִכי , ּ

ִקי רוַח ִמְסֲאָבאׁשָ א ּכְ ָמא ַקִדיׁשָ ּל ׁשְ ּ.  
ֲאַתר ִמְסֲאָבא, ָלאו ָהִכי, ָּאַמר ֵליה ְרָיא ּבַ א ָלא ׁשַ ָמא ַקִדיׁשָ ֶּאָלא ׁשְ ך, ּ ְוְבִגין ּכַ ּ ,

ְדַמת ְדָנא א ָנִטיל ֲאַתר ִמּקַ ָמא ַקִדיׁשָ ִּאי ׁשְ ל רוִחין ְוָכל ַמִזיִקין ְדָעְלָמא ָלא ַיְכִלין , ּ ּּכָ ּּ
יהְלִאְתֲחָז ֲהֵדיה, ָּאה ּבֵ ן ְלָקְרָבא ּבַ ּכֵ ל ׁשֶ ָמא . ָנִטיל ֲאַתר, ִּאי רוַח ִמְסֲאָבא ָקִדים. ּּכָ ׁשְ

יה ְרָיא ּבֵ א ָלא ׁשַ ַּקִדיׁשָ ְּדָהא ָלאו ַאְתֵריה, ּ ּ.  
י ַאְתָרא, ְוַכד ֲהָוה ָנִחית ֶנַגע ָצַרַעת ְּוַאִפיק ְלרוַח ִמְסֲאָבא ֵמַאְתֵריה, ֲהָוה ַמְדּכֵ ּ ּ ,

יָתאּוְלָב ֵצי ּבֵ ִמְלַקְדִמין, ֲּאָבִנין ְוָאִעין ְוֹכָלא, ַתר ְמַנּתְ ּוָבֵני ָלה ּכְ ּ א , ּּ ְסָטר ַקִדיׁשָ ּּבִ
ֶצֶדק א, ּבְ ָמא ַקִדיׁשָ ְּדָדִכיר ֵליה ִלׁשְ ּ ה, ּ ֵרי ָעֵליה ְקדוּשָׁ ְּוִלׁשְ ַעְפָרא , ּ ל ָדא ּבְ ְּוִעם ּכָ
יָתא ֵמַאְתֵריה, ָאֳחָרא ֵרי ְטָפִחיםִּמְי, ְּוַיְרִחיק ּבֵ   .סֹוָדא ַקְדָמָאה ּתְ

א ְדָלא ִאְתֲחֵזי ּתָ ַההוא רוַח ִמְסֲאָבא, ַּהׁשְ יה ּבְ ְּוָלא ָנִחית ַמאן ִדְמַקְטֵרג ּבֵ ּ ּ ְּלַאָפָקא , ּ
ֵּליה ֵמַאְתֵריה יה, ּ ַקְנּתֵ ִפיר. ַמאי ּתָ יָתא ׁשַ ְוִאי ָלאו ִיְבֶנה . ִּאי ָיִכיל ְלָנְפָקא ֵמַהאי ּבֵ

ִמְלַק ֵּליה ּכְ ֲאָבִנין ָאֳחָרִנין, ְּדִמיןּ ְּוַיִפיק ְוַיְרִחיק ֵליה ֵמֲאַתר ַקְדָמָאה, ְּוָאִעין ְוֹכָלא, ּבַ ּ ,
א ָמא ַקִדיׁשָ ְּוִיְבֵני ֵליה ַעל ׁשְ ּ.  

ל ָדא ָּלא ָנִפיק ַההוא רוָחא ִמן ֲאַתר ַקְדָמָאה, ְּוִעם ּכָ ְרָיא , ּ ה ָלא ׁשַ ִגין ִדְקדוּשָׁ ּּבְ ּ
ה ֵליה ְלַאְטְרָחא ּכוֵלי ַהאי.ַעל ֲאַתר ִמְסֲאָבא י ִיְצָחק ָלּמָ ּ ָאַמר ִרּבִ ִתיב, ּ ִזְמָנא ָדא ּכְ , ּּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמ, ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]179דף [ -י ּ

ּ ְמֻעָוות ֹלא יוַכל ִלְתקֹון ְוגֹו)קהלת א( א. 'ּ י ַמְקְדׁשָ ִּמיֹוָמא ְדִאְתָחַרב ּבֵ ּ ַכח , ּ ּתְ ָלא ִאׁשְ
ָעְלָמא ר ָנׁש ְלִאְזַדֲה, ַּאסווָתא ּבְ ֵעי ּבַ ך ּבָ ִגיֵני ּכַ ּּבְ י ֵהיִכי ְדִלֱהִוי ָנִטיר, ָראְ   .ּּכִ

ר ָנׁש ְוֶנֱחֵמי ֲהֵדי ַהאי ּבַ י ִיְצָחק. ַאְמֵרי ְנִזיל ּבַ ִאי ֲהָוה ָאִזיל . ָאִסיר ָלן, ָאַמר ִרּבִ
א ָדִחיל ַחָטָאה ְבָרא ַרּבָ י ּגַ ְּלַגּבֵ ע, ּ י ֱאִליׁשָ גֹון ַנֲעָמן ְלַגּבֵ א . ֵּנִזיל ֲאַבְתֵריה, ּכְ ּתָ ַהׁשְ

ְּדִאיהו  י ְרִחיֵקי ָעְלָמאּ ֲעֵלי ִמּכָֹלא, ְרִחיֵקי אֹוַרְייָתא, ָאִזיל ְלַגּבֵ ָאִסיר ָלן ְלִאְתֲחָזָאה , ּּגַ
ְייהו. ָּקַמְייהו ִזיב ָלן ִמּנַ ִריך ַרֲחָמָנא ִדי ׁשֵ ּּבְ ּ ר ָנׁש ָאִסיר ֵליה. ְ י . ְּוַהאי ּבַ ָאַמר ִרּבִ
ּכֹל ִמְתַרְפִאין, ְּיהוָדה ֵניָנן ּבַ ָרה ְוכוח, ְּוָהא ּתָ ּוץ ֵמֲעֵצי ֲאׁשֵ ְוָדא ֲעבֹוָדה , ָּאַמר ֵליה. 'ּ

ִתיב , ְוָלא עֹוד, ָּזָרה ִאיהו ֶּאָלא ְדָהא ּכְ נֹו וִבּתֹו )דברים יח(ּ ֵצא ְבך ַמֲעִביר ּבְ ּ ֹלא ִיּמָ ָ

ֵאׁש ְוגֹו ַּאְזלו ְלָאְרַחְייהו. 'ּבָ ּ.  
א ר ָנׁש ְלַהִהיא ְמַעְרּתָ ּהוא וְבֵריה, ָּאַזל ַההוא ּבַ ּ א, ּ ְמַעְרּתָ ֵרי ֵליה ּבִ ַּעד ְדָנַפק . ּׁשָ

א, ֲּאבֹוי ְלַקְטָרא ַלֲחָמֵריה ָּנַפק ִקיטוָרא ְדֶאּשָׁ א, ּ ֵריׁשָ ּוָמָחא ֵליה ּבְ ַּאְדָהִכי . ְּוַקְטֵליה, ּ
ֵחיה ִמית, ָעאל ֲאבֹוי ּכְ ָּנַטל ֵליה ְוַלֲחָמֵריה. ְּוַאׁשְ ח ְלהו ְלָבַתר י. ְּוָאַזל ֵליה, ּ ּכַ ֹוָמא ְּוַאׁשְ

י ִיְצָחק, ַחד י ְיהוָדה, ְלִרּבִ ּוְלִרּבִ י ִחְזִקָיה, ּ ָכה ָקַמְייהו. ַּדֲהוֹו ַאְזֵלי, ְּוִרּבִ ְוָסח לֹון , ּּבָ
י ִיְצָחק. עֹוָבָדא יִאין ֲאֵמיָנא ָלך, ָאַמר ִרּבִ ן, ְְוָלא ִזְמִנין ַסּגִ ּמָ ְְדָאִסיר ְלֵמיַהך ּתַ ִריך . ּ ְּבְ

ְּוֹאְרָחֵתיה ִדין, ָכל ַמֲעָבדֹוִהי ְקׁשֹוטּ ִדי )דניאל ד(, ַרֲחָמָנא ִאין ִאיּנון ַצִדיַקָייא. ּ ַּזּכָ ּ ּ ,
ֹאַרח ְקׁשֹוט ָעְלָמא ֵדין, ְּדַאְזִלין ּבְ ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ּּבְ ִתיב, ּ  ְוֹאַרח )משלי ד(, ְּוָעַלְייהו ּכְ

אֹור ֹנַגה ְוגֹו ַּצִדיִקים ּכְ ּ'.  
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י ֶאְלָעָזר ר ָנׁש, ָאַמר ִרּבִ ָכל עֹוָבדֹוי ְדּבַ ָמא , ּּבְ ְלהו ִלׁשְ ִּלְבֵעי ֵליה ְדִלֱהוֹון ּכֻ ּ ּּ
א א. ַּקִדיׁשָ ָמא ַקִדיׁשָ ל ַמה ְדִאיהו . ַּמאי ִלׁשְ א ַעל ּכָ ָמא ַקִדיׁשָ פוֵמיה ׁשְ ָרא ּבְ ְּלַאְדּכְ ּ ּ ּ ּ

ְּדֹכָלא הוא ְלפו, ָעִביד ּ ֵרי ֲעלֹוי ִסְטָרא ָאֳחָרא, ְּלָחֵניהּּ ין . ְוָלא ִיׁשְ ִגין ְדִאיהו ַזּמִ ּּבְ ּ
א ֵני ָנׁשָ י ּבְ ִדיָרא ְלַגּבֵ א, ּתְ ָרָאה ַעל ַההוא ֲעִביְדּתָ י אֹו , ְּוַעל ָדא. ְּוָיִכיל ְלַאׁשְ ּתִ ַהּשְׁ

ַאב ְרָיא , ָהֵעֶרב ֲהָוה ִאְסּתְ ָּעֵליה רוַח ִמְסֲאָב) א''ב ע''דף נ(ְוׁשַ ך. אּ ַהאי ּכַ ְוַמה ּבְ ַמאן , ּ
ְְדָפִקיד ִמלֹוי ְלִסְטָרא ָאֳחָרא ְדָלא ִאְצְטִריך ּ ה, ּּ ה ְוַכּמָ ּמָ ִתיב . ַעל ַאַחת ּכַ ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ ּ

ל ָדָבר ָרע)דברים כג( ַמְרּתָ ִמּכָ   .ּ ְוִנׁשְ
י ֶאְלָעָזר ֲהָוה ָאִזיל ְלֵמֱחֵמי ַלֲאבֹוי  א ַוֲהָוה ִעּמֵ)א לחמוי''ס(ִרּבִ י ַאּבָ י . ּיה ִרּבִ ָאַמר ִרּבִ

א ֵניָמא ִמִלין ְדאֹוַרְייָתא ְוֵנִזיל ַּאּבָ י ֶאְלָעָזר ְוָאַמר. ּ  ִאְמִרי ָנא )בראשית יב(, ָּפַתח ִרּבִ
ָיא, ֲאחֹוִתי ָאּתְ ְּוִכי ַאְבָרָהם ְדִאיהו ָדִחיל ַחָטָאה. ַהאי ְקָרא ַקׁשְ ּ ּ א , ּ ְּרִחימו ְדקוְדׁשָ ּ ּ
ִריך הוא ּּבְ ֵתיהֲה, ְ ִגין ְדיֹוְטִבין ֵליה, ָּוה ָאַמר ָהִכי ַעל ִאּתְ ּּבְ ב , ֶּאָלא ַאְבָרָהם. ּ ַאף ַעל ּגַ

ְּדֲהָוה ָדִחיל ַחָטָאה ּ ָּלא ָסִמיך ַעל ְזכוָתא ִדיֵליה, ּ ּ ּ ִריך הוא , ְ א ּבְ ָעא ִמן קוְדׁשָ ְּוָלא ּבָ ְּ

ְּלַאָפָקא ְזכוֵתיה ּ ֵתיה, ּ ֶּאָלא ַעל ְזכוָתא ְדִאּתְ ּ ּ יןְּד, ּ ָאר ַעּמִ ִגיָנה ָממֹוָנא ִדׁשְ ִּיְרַווח ּבְ ּ ,
ר ָנׁש ֵתיה ָזֵכי ֵליה ּבַ ִאּתְ ְּדָהא ָממֹוָנא ּבְ ּ ִית ָוהֹון ַנֲחַלת )משלי יט(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ  ּבַ

ֶלת' ָּאבֹות וֵמְיָי ּכָ ה ַמׂשְ ֶלת. ִאּשָׁ ּכָ ה ַמׂשְ ִאּשָׁ ֹכָלא, ַּמאן ְדָזֵכי ּבְ  )משלי לא(, בּוְכִתי. ּזֹוֶכה ּבְ
ָלל ֹלא ֶיְחָסר ְעָלה ְוׁשָ ה ֵלב ּבַ ַטח ּבָ ּּבָ ּ.  

ִגיָנה ין, ְּוַאְבָרָהם ֲהָוה ָאִזיל ּבְ ַאר ַעּמִ ָלָלא ִמּשְׁ ְּוָסִמיך ַעל ְזכוָתא ִדיָלה, ְלֵמיַכל ׁשְ ּ ּ ְ ,
א ֵליה ְּדָלא ֵיְכלון ְלַאְעְנׁשָ ּ ה, ּ ּוְלַחְייָכא ּבָ ך ָלא ָיִהיב ִמ. ּ יֵני ּכַ ְוְבּגִ ִדי ְלֵמיַמר ֲאחֹוִתי ּ

ֶּאָלא ְדָחָמא ַחד ַמְלָאָכא ָאִזיל ַקָמה, ְוֹלא עֹוד. ִהיא ּ ָלא , ְּוָאַמר ֵליה ְלַאְבָרָהם, ּ
ה ְדַחל ִמּנָ ּּתִ ַדר ִלי, ּ ִריך הוא ׁשָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ין, ְּ ַאר ַעּמִ ְּלַאָפָקא ֵלה ָממֹוָנא ִדׁשְ ּ ּוְלַנְטָרא , ּ
ָּלה ִמּכָֹלא ֵתיהּוְכֵדין ָלא . ּ ָּדִחיל ַאְבָרָהם ְמִאּתְ ֶּאָלא ִמֵניה, ּ יה , ּ ְּדָלא ָחָמא ִעּמֵ ּ

ה, ַמְלָאָכא ֶּאָלא ִעּמָ ך ָאַמר. ַוֲאָנא ָלא ְנִטיְרָנא, ָאַמר ָהא ִהיא ִמְתַנְטָרא. ּ יֵני ּכַ ְוְבּגִ ּ ,
  .'ִאְמִרי ָנא ֲאחֹוִתי ַאּתְ ְוגֹו

ֵעי ֵליה, ִייַטב ִלי ֵּייִטיבו ִלי ִמּבָ י ִיְראו אֹוָתך ַהִמְצִרים ְוָאְמרו ִּדְכ, ּ יב ְוָהָיה ּכִ ּּתִ ְּ

ּתֹו ֹזאת ֵעי ֵליה, ִאׁשְ ְּוַעל ָדא ֵייִטיבו ִלי ִמּבָ ּ ך, ֶּאָלא ִייַטב ִלי. ּ ְָדא ְדָאִזיל ַקּמָ ּ ִייַטב . ּ
ָממֹוָנא ִריך הוא ּבְ א ּבְ ַהאי ָעְלָמא קוְדׁשָ ִּלי ּבְ ַההוא ָעְלָמא. ְּ י ּבְ ְגָלֵלךְּוָחְיָתה ַנְפׁשִ , ְ ּבִ

ְסִטי ִמן אֹוְרָחא ִדְקׁשֹוט ְּדָלא ּתִ ַהאי ָעְלָמא, ּ ָממֹוָנא ּבְ ִגיָנך ּבְ י ּבְ ְְדִאי ַאְזּכֵ ְוִתְסִטי , ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמ, ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]181דף [ -י ּ

אֹוְרָחא ַההוא ָעְלָמא, ַאְנּתְ ּבְ ֵמר, ָּהא ִמיָתא ְזִמיָנא ּבְ ְסּתַ ַההוא , ֶּאָלא ּתִ י ּבְ ִּדְתִחי ַנְפׁשִ ּ
ְגָלֵלך   .ְָעְלָמא ּבִ

ּין ְדַההוא ַמְלָאָכא ָאִזיל ַקָמה ְלַנְטָרא ָלהּוְבִג ּ ִתיב, ּ ע ְיָי. ַמה ּכְ ֶּאת ַפְרֹעה ' ַוְיַנּגַ
ַרי ַוַדאי', ְוגֹו ַּעל ְדַבר ׂשָ ְּוַעל ָדא ָלא ָדִחיל . ְּוהוא ָמֵחי, ַּדֲהַות ַאְמַרת ְלַמְלָאָכא ָמֵחי, ּ ּ

לום ה ּכְ ַּאְבָרָהם ִמּנָ ְרֵמיה ָדִחיל, ַּמה ְדָדִחילּו. ְּדָהא ִהיא ִמְתַנְטָרא, ּ ִּמּגַ ְּדָלא ָחָמא , ּ
יה ְנטוָרא ָהִכי ִּעּמֵ ּ.  

א ֲחֵזי ָרה ְלַמְלָאָכא, ּתָ ר ִזְמִנין ְפִקיַדת ׂשָ ין . ְלַמֲחָאה ְלַפְרֹעה, ֶּעׂשֶ ׁשִ ר ַמְכּתְ ּוְבֶעׂשֶ
ִמְצַרִים. ַאְלֵקי ְתָרָאה ּבְ ָרה ִלְבָנָהא ּבַ   .ִסיָמָנא ַעְבַדת ׂשָ

י ַא א ָפַתחִרּבִ יֵמי ֵצאְתך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ַאְרֶאּנו ִנְפָלאֹות)מיכה ז(, ּּבָ ּ ּכִ א . ָ ין קוְדׁשָ ַּזּמִ
ִריך הוא ְלַאֲחָזָאה פוְרָקָנא ִלְבנֹוי ּּבְ ּּ ִריך הוא ְלַאָפָקא , ְ א ּבְ ַלח קוְדׁשָ ִאיּנון יֹוִמין ְדׁשָ ּּכְ ּ ּ ּ ְּ

ָרֵאל ין , ְלִיׂשְ ׁשִ ִמְצָרֵאיְּוַאְחֵזי ִאיּנון ַמְכּתְ ָרֵאל, ּבְ ִגיֵניהֹון ְדִיׂשְ א ֲחֵזי. ְּוַאְלֵקי לֹון ּבְ , ּתָ
ין פוְרָקָנא ָדא ַּמה ּבֵ ּ ְּלפוְרָקָנא ְדִמְצַרִים, ּ א. ּ ַחד ַמְלּכָ ּפוְרָקָנא ְדִמְצַרִים ֲהָוה ּבְ ּ ּ ,

ּוְבַמְלכו ֲחָדא ָכל ַמְלִכין ְדָעְלָמא, ָהָכא. ּ ר קוְדׁשָ, ּּבְ ּוְכֵדין ִיְתְייּקָ ָכל ּ ִריך הוא ּבְ ּא ּבְ ְ

ִריך הוא, ָעְלָמא א ּבְ ְּוִיְנְדעון ּכָֹלא ׁשוְלָטנו ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ ין ִעָלִאין, ּ ׁשִ ַמְכּתְ ְּוֻכְלהו ִיְלקון ּבְ ּּ ּ ,
ֵרין ָרֵאל, ַעל ַחד ּתְ ִיׂשְ ְלהו ּבְ ְרבון ּכֻ ִגין ְדִיּסָ ּּבְ ּ ּּ.  

א ּבְ ֵלי ׁשוְלָטֵניה ְדקוְדׁשָ ּוְכֵדין ִיְתּגְ ּ ּ ּ ִּריך הואּ יב, ְ ְְלֶמֶלך ַעל '  ְוָהָיה ְיָי)זכריה יד(, ִּדְכּתִ

ל ָהָאֶרץ ִריך הוא. ּכָ א ּבְ ָרֵאל ְלקוְדׁשָ ִיׂשְ הו ּבְ ְלהו ִיְתַנְדבון ּבְ ּוְכֵדין ּכֻ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ ּ ֲּהָדא הוא , ּ
ל ֲאֵחיֶכם ְוגֹו)ישעיה סו(, ִדְכִתיב ֵדין ַקְייִמין ֲאָבָהן ּבְ. 'ּ ְוֵהִביאו ֶאת ּכָ ְלֵמֱחֵמי , ֶחְדָוהּכְ

ִמְלַקְדִמין ּפוְרָקָנא ִדְבַנְייהו ּכְ ּ ּ ּּ יֵמי ֵצאְתך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ַאְרֶאּנו , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ּּכִ ָ

ן ְיִהי ָרצֹון. ִנְפָלאֹות רוך ְיָי. ָאֵמן ּכֵ ְּבָ   :ָאֵמן ְוָאֵמן' ְִיְמלֹוך ְיָי: ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן' ּ

  פרשת מצורע

  ב''עב '' נדף
ר ְיָי)ויקרא יד() ב''ב ע''דף נ( ה ֵלאֹמר'  ַוְיַדּבֵ יֹום . ֶאל ֹמׁשֶ צֹוָרע ּבְ ְהֶיה ּתֹוַרת ַהּמְ ֹזאת ּתִ

א ָפַתח. 'ָטֳהָרתֹו ְוגֹו י ַאּבָ י ֵחָמה )איוב יט( )א''ו ע''ספרי שמות כ(, ִּרּבִ ּ ּגורו ָלֶכם ִמְפֵני ֶחֶרב ּכִ ּ ּ
ְדעון ׁשַ ּדוןֲּעֹונֹות ָחֶרב ְלַמַען ּתֵ דון. ּ ּׁשַ ִתיב, ּ ִדין ּכְ א . ּׁשַ ָמה ִאית לֹון ִלְבֵני ָנׁשָ ּכַ

ִריך הוא א ּבְ י קוְדׁשָ ּמֵ ָרא ָאְרַחְייהו וְלַדֲחָלא ִמּקַ ּמְ ְּלִאְסּתַ ּ ּ ָרא, ְּ ְּדָלא ִיְסֵטי ֵמָאְרָחא ְדַכׁשְ ּ ,
ֵמי אֹוַרְייָתא ה, ְּוָלא ַיֲעבֹור ַעל ִפְתּגָ י ִמּנָ   .ְּוָלא ִיְתְנׁשֵ

אֹוַרְייָתאְּדָכ ה, ּל ַמאן ְדָלא ָלֵעי ּבְ ַדל ּבָ ּתְ ִריך , ְוָלא ִיׁשְ א ּבְ ְְנִזיָפא הוא ְמקוְדׁשָ ּ ּ
יה, ּהוא ְּרִחיָקא הוא ִמּנֵ יה, ּ א ִעּמֵ ִכיְנּתָ ְרָיא ׁשְ ְּוִאיּנון ְנטוִרין. ָּלא ׁשַ יה, ּ ְּדַאְזִלין ַעּמֵ ּ ,

יה ָלקו ִמּנֵ ִּאְסּתְ ְּוֹלא עֹוד ֶאָלא ְדַמְכְר, ּ ָלקו סֹוֲחָרֵניה ִדְפַלְנָיא, ֵּזי ָקֵמיה ְוַאְמֵריּ ִּאְסּתְ ּ ּ ,
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]182דף [ -ּ

ְּדָלא ָחׁש ַעל ְיָקָרא ְדָמאֵריה ּ ִאין, ַּווי ֵליה. ּ ְבקוהו ִעָלִאין ְוַתּתָ ְּדָהא ׁשַ ּ ּ ֵּלית ֵליה . ּ
ָאְרָחא ְדַחֵיי ּחוָלָקא ּבְ ּ ּ.  

פוְלָחָנא ְדָמאֵריה ַדל ּבְ ּתָ ְּוַכד ִאיהו ִאׁשְ ּ ּ ּ אֹוַרְייָתאְוָלֵעי, ּ ָמה ְנטוִרין ְזִמיִנין ,  ּבְ ּּכַ
ָּלֳקְבֵליה ְלַנְטָרא ֵליה ְרָיא ָעֵליה, ּ א ׁשַ ִכיְנּתָ ּוׁשְ יה ְוַאְמֵרי, ּ ְּוֹכָלא ַמְכְרֵזי ַקּמֵ ָּהבו ְיָקָרא , ּ

א ְּלִדיוְקָנא ְדַמְלּכָ ּ א, ּ ָּהבו ְיָקָרא ִלְבֵריה ְדַמְלּכָ ּ ָעְלָמא ֵדין , ּ ִּאְתְנִטיר הוא ּבְ ּוְבָעְלָמא ּ
ָאה חוָלֵקיה, ְּדָאֵתי ַּזּכָ ּ.  

א ֲחֵזי ָתא, ּתָ א ְדָאַמר ָנָחׁש ְלִאּתְ יׁשָ ָנא ּבִ ִליׁשָ ָתא, ּּבְ ִרים ְלִאּתְ ְלִמְגַזר , ּוְלָאָדם, ּגָ
ִתיב, ָּעַלְייהו ִמיָתה א ּכְ יׁשָ ָנא ּבִ ִליׁשָ ל ָעְלָמא ּבְ ּ וְלׁשֹוָנם ֶחֶרב ַחָדה)תהלים נז(, ְוַעל ּכָ ּ .

ִג ךּבְ ּּגורו ָלֶכם ִמְפֵני ֶחֶרב, ְין ּכָ ּ א, ּ יׁשָ ָנא ּבִ י ֵחָמה ֲעֹונֹות ָחֶרב. ִּמְפֵני ִליׁשָ י . ּכִ ַמאי ּכִ
ִריך הוא, ִּדְתָנן', ָּדא ֶחֶרב ַלְיָי. ֵחָמה ֲעֹונֹות ָחֶרב א ּבְ ֶּחֶרב ִאית ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ ְּ ְּדֵביה , ּ ּ

ָּדִאין ְלַחָייַבָיא ּ י )דברים לב(. ָמְלָאה ָדם'  ֶחֶרב ַלְיָי)ישעיה לד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ  ְוַחְרּבִ
ר ׂשָ דון. ּתֹאַכל ּבָ ְדעון ׁשַ י ֵחָמה ֲעֹונֹות ָחֶרב ְלַמַען ּתֵ ך ּגורו ָלֶכם ִמְפֵני ֶחֶרב ּכִ ּוְבִגין ּכָ ּ ּ ּ ּ ּּ ְ ,
ִתיב ִדין ּכְ ָדן. ּׁשַ ִגין ְדֵתְדעון ְדָהִכי ִאּתְ ּּבְ ּ ּ ַּמאן ְדִאית ֵליה ֶח, ּ ֵניהּ ִליׁשָ ִּאְזְדַמן ֵליה , ֶּרב ּבְ ּ

ֵצי ּכָֹלא)א אחדן בההוא חרב''ס(ֶחֶרב  ּ ְדׁשָ צֹוָרע, ּ ְהֶיה ּתֹוַרת ַהּמְ   .ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ֹזאת ּתִ
י ֶאְלָעָזר ָפַתח ֵני ָהָאָדם)קהלת ט(, ִּרּבִ ים ּבְ ֵהם יוָקׁשִ ָפח ּכָ ֳפִרים ָהֲאחוזֹות ּבַ ּ ְוַכּצִ ּּ ַהאי . ּּ

ַמרְקָרא ָה א ֲחֵזי. א ִאּתְ א ָלא ַיְדִעין, ֲאָבל ּתָ ֵני ָנׁשָ ְמִעין, ּבְ ֵלי , ְוָלא ׁשַ ּכְ ְוָלא ִמְסּתַ
ְרעוָתא ְדָמאֵריהֹון ּּבִ ל יֹוָמא ָקאֵרי ָקַמְייהו, ּ ְּוֵלית ַמאן ְדָצִיית ֵליה, ְּוָכרֹוָזא ּכָ ְוֵלית , ּ

ַער רוֵחיה ְלפוְלָחָנא ְדָמאֵריה ַּמאן ְדִיּתְ ּ ּ ּ ּ ּ.  
ׁשַ א, ְוַתְרִעין ְסִתיִמין, ֲּעָתא ְדָרַמׁש ֵליְלָיאּבְ א ִדְתהֹוָמא ַרּבָ ַער נוְקּבָ ִּאּתְ ה , ּ ְוַכּמָ

ָעְלָמא ֵחי ּבְ ּכְ ּתַ ֵני . ֲחִביֵלי ְטִריִקין ִמׁשְ ל ּבְ יָנָתא ַעל ּכָ ִריך הוא ׁשֵ א ּבְ ֵדין ָאִפיל קוְדׁשָ ּּכְ ְּ ּ
הֹון ִאּתְ, ָעְלָמא ל ִדי ּבְ ַּוֲאִפילו ַעל ּכָ ּ ָּערוָתא ְדַחֵייּ ּ ָעְלָמא, ּ אָטן ּבְ ּומֹוְדִעין , ְּוִאיּנון ׁשָ

א ִדיָבן, ִּמִלין, ְּלהו ִלְבֵני ָנׁשָ הֹון ּכְ הֹון ְקׁשֹוט, ִמּנְ יָנָתא, ּוִמּנְ ׁשֵ א ִאְתְקָטרו ּבְ ּוְבֵני ָנׁשָ ּ.  
ַער רוָחא ְדָצפֹון ד ִאּתְ ּּכַ ְלהֹוָבא ָנְפָקא ו, ְּוִאְתְפִליג ֵליְלָיא, ּ ְדפֹוי ּׁשַ חֹות ּגַ ָּבַטׁש ּתְ

ָעא ִעם , ְוָקֵרי, ְּדַתְרְנגֹוָלא ְעׁשְ ּתַ א ְדֵעֶדן ְלִאׁשְ ִגְנּתָ ִריך הוא ָעאל ּבְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ְּ

ַּצִדיַקָיא רֹוָזא ָנִפיק ְוָקֵרי. ּ ַעְרַסְייהו, ּוְכֵדין ּכָ ֵני ָעְלָמא ִמְתָעֵרי ּבְ הֹון , ְּוָכל ּבְ ִּאיּנון ִדי ּבְ ּ
ָערו ָּתא ְדַחֵייִּאּתְ ַּקְייִמין ְלפוְלָחָנא ְדָמאֵריהֹון, ּ א , ּ ָבָחא ְדקוְדׁשָ אֹוַרְייָתא וִבׁשְ ְּוַעְסֵקי ּבְ ּ ּ

ִריך הוא ַעד ְדָאֵתי ַצְפָרא ּּבְ ּ ְ.  
ד ָאֵתי ַצְפָרא ָחן ֵליה )א כרוזא קרי בקול''ס(, ּכַ ּבְ ְרָיין ִדְלֵעיָלא ְמׁשַ ל ַחָייִלין וַמׁשִ ּ ּכָ ּ ּּ ּ

א  ִריך הואְּלקוְדׁשָ ּּבְ ָרן ַיַחד ּכְֹכֵבי ֹבֶקר ְוגֹו)איוב לח(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְ ָמה . ' ּבְ ֵדין ּכַ ּכְ
ְרִעין ִאְתְפָתחו ְלָכל ִסְטִרין ּּתַ ָרֵאל, ְּוַתְרָעא ְדַאְבָרָהם. ּ ְכֶנֶסת ִיׂשְ ה ּבִ ִּאְתְפַתח ּבָ ָנא , ּ ְלַזּמְ

ֵני ָעְלָמא יב, ְלָכל ּבְ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ ַבע)בראשית כא(, ּ ְבֵאר ׁשָ ל ּבִ ּ ַוִיַטע ֵאׁשֶ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמ, ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]183דף [ -י ּ

  א''ג ע'' נדף
פוְלָחָנא ְדָמֵריה ַער רוֵחיה ּבְ ּוַמאן ְדָלא ִיּתְ ּ ּ ּ ּ ּ ֵהיך , ּ ַּאְנִפין ְיקום ָקֵמי ) א''ג ע''דף נ(ְּבְ ּ

א ִדיָנא, ַמְלּכָ ֲערון ָעֵליה ּבְ ד ִיּתְ ּּכַ קֹוָלָרא, ּ ְּוִיְתְפׂשון ֵליה ּבְ ּ ּתְ, ּ ח ָעֵליה ְזכוָתא ְוָלא ִיׁשְ ּּכַ ּ
ָזָבא ּתְ ִתיב, ְלִאׁשְ ֵדין ּכְ ֵני ָאָדם)קהלת ט(, ּכְ ים ּבְ ֵהם יוָקׁשִ ָפח ּכָ ֳפִרים ָהֲאֻחזֹות ּבַ ּ ְוַכּצִ ּ ְוַעד . ּ

ר ָנׁש ֵמַהאי ָעְלָמא א ִעם ּגוָפא, ָּלא ִיְנפֹוק ּבַ ָדן ַנְפׁשָ ה ִדיִנין ִאּתְ ַכּמָ ּּבְ ּ ַעד ָלא , ּ
ִּיְתָפְרׁשון ָד ּ ח, ּא ִמן ָדאּ ּגַ ֲעָתא )אפילו(. ְּוֵלית ַמאן ְדִיׁשְ ַההוא ִזְמָנא ְדָמָטא ׁשַ ּ ּבְ ּ
א א ִמן ּגוָפא, ְּלִאְתָפְרׁשָ א, ָּלא ָנְפָקא ַנְפׁשָ ִכיְנּתָ ֵלי ָעֵליה ׁשְ ַּעד ְדִאְתּגְ א, ּ ִמּגֹו , ְוַנְפׁשָ

א ִכיְנּתָ ֶּחְדָוָתא ַוֲחִביבוָתא ִדׁשְ ָאה הוא. ְבָלָהאָּנְפָקא ִמּגוָפא ְלֹקָ, ּ ה , ִּאי ַזּכָ ר ּבָ ִּמְתְקׁשַ
ה ק ּבָ ְּוִאְתַדּבָ א ַאְזָלא, ְוִאי ָלאו. ּ ִכיְנּתָ ָאַרת, ׁשְ ּתְ ָלא ַעל , ְוִהיא ִאׁשְ ְּוַאְזַלת וִמְתַאּבְ

ְּפִריׁשוָתא ְדגוָפא ּ ּ א. ַמְתָלא ַאְמֵרי. ּ א ָלא ִמְתָפְרׁשָ ּׁשוְנָרא ֵמֶאּשָׁ יָנא, ּ , ַחְדֵדי ְלַסּכִ
  .ָּלא ֲאַבְתֵריהַאְז

ְרַווְייהו ַעל ְידֹוי ְדדוָמה ְּלָבַתר ִאְתָדנו ּתַ ּ ּ ּ ִקְבָרא ַעד ְדָתב ְלַעְפָרא. ּ ָדן ּבְ ּּגוָפא ִאּתְ ּ ּ ,
ה ִדיִנין ַכּמָ ם ּבְ א ְדֵגיִהּנָ ֶאּשָׁ א ּבְ ְּוַנְפׁשָ א, ּ ָלא עֹוְנׁשָ ַזר ָעָלה ְלַקּבְ ַּעד ַההוא ִזְמָנא ְדִאְתּגְ ּ ּ .

ַתר ְדַקּבִ אּּבָ ָאה, יַלת עֹוְנׁשָ ּוָמֵטי ִזְמָנא ְלִאְתַדּכְ ם, ּ יִהּנָ ְלָקא ִמּגֵ ֵדין ִאְסּתָ ַנת , ּכְ ְוִאְתַלּבְ
נוָרא ן ּבְ ַפְרְזָלא ְדִאְתָלּבַ ֵּמחֹוָבָהא ּכְ ה, ּ ְּוַסְלִקין ִעּמָ א ְדֵעֶדן , ּ ַּעד ְדָעאָלת ְלִגְנּתָ ּ

א ִאיּנון ַמָיא, ִּדְלַתּתָ ן ּבְ ּמָ ֵחי ּתַ ְּוִאְסּתַ ן, ּ בוְסִמין ְדַתּמָ ֵחי ּבְ ְּוִאְסּתַ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּ שיר (, ּכְ

ּ ְמֻקֶטֶרת ֹמר וְלֹבָנה)השירים ַזר ָעֵליה ְלִאְתַרֲחָקא ֵמֲאַתר . ּ ן ַעד ִזְמָנא ְדִאְתּגְ ּמָ ְּוַקְייָמא ּתַ ּ ּ
יה ַצִדיַקָיא ְּדַיְתִבין ּבֵ ּ ּ ּ.  

ֵדין ַסְלִק, ְּוַכד ָמָטא ִזְמָנא ְלַסְלָקא הּּכְ א, ּין ִעּמָ ַתר ַדְרּגָ א ּבָ ַּדְרּגָ ַּעד ְדִאְתְקִריַבת , ּ
ָחא ָנא ַעל ַמְדּבְ קוְרּבְ יֹום ָטֳהָרתֹו , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּּכְ צֹוָרע ּבְ ְהֶיה ּתֹוַרת ַהּמְ ֹזאת ּתִ

ֲהָנא ִעָלָאה ִדְלֵעיָלא, ְּוהוָבא ֶאל ַהּכֵֹהן ּּכַ ָאַבת ּכָ, ּּ א ְדָלא ִאְסּתְ ךַּהאי ַנְפׁשָ ַהאי , ְל ּכַ ּבְ
א, ָעְלָמא ַקְנּתָ ַגְווָנא ָדא, ַּהאי ִאית ָלה ּתְ ּ ְמֻעָוות ֹלא ָיכֹול )קהלת א(, ְוִאי ָלאו. ּּכְ

צֹוָרע)ד''ויקרא י(. 'ִלְתקֹון ְוגֹו ְהֶיה ּתֹוַרת ַהּמְ י ִיְצָחק ָפַתח.  ֹזאת ּתִ  ְוָזַרח )קהלת א(, ִּרּבִ
ֶמׁש ְוגֹו ֶמׁש וָבא ַהּשָׁ ַמרַה. 'ַּהּשֶׁ ר ָנׁש, אי ְקָרא ִאּתְ ְמָתא ְדּבַ ִנׁשְ ְּואֹוִקיְמָנא ֵליה ּבְ ּ ,

ַהאי ָעְלָמא ר ָנׁש ּבְ יה ְדּבַ ֲעָתא ְדִהיא ַקְייָמא ִעּמֵ ׁשַ ּּבְ ּ ֵדין, ּּ ֶמׁש, ּכְ ּוָבא . ְוָזַרח ַהּשֶׁ
ֶמׁש ר ָנׁש ֵמַהאי ָעְלָמא, ַהּשָׁ ִזְמָנא ְדָנִפיק ּבַ ְתׁשוָב, ּּבְ ַכח ּבִ ּתְ ֵדין ֶאל ְמקֹומֹו , הְּוִאׁשְ ּכְ

ם ָאה ִאיהו, ּׁשֹוֵאף זֹוֵרַח הוא ׁשָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ִּאי ַזּכָ ֶמׁש ְוָטֵהר)ויקרא כב(, ּכְ , ּ וָבא ַהּשֶׁ
ים ָדׁשִ   .ְוַאַחר ֹיאַכל ִמן ַהּקֳ

א ֲחֵזי ל חֹוֵבי ָעְלָמא, ּתָ ִריך הוא ְמַכֵפר ָעַלְייהו, ּכָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּּ ְתׁשוָבה, ְ ר , ּּבִ ּבַ
א יׁשָ ָנא ּבִ יׁש ַעל ַחְבֵריה, ֵּמַההוא ִליׁשָ ְּדַאִפיק ׁשום ּבִ ּ ְּוָהא אוְקמוָה. ּּ יב, ּ ֹזאת , ִּדְכּתִ
צֹוָרע ְהֶיה ּתֹוַרת ַהּמְ ם ָרע, ּתִ ל מֹוִציא ׁשֵ י ִחָייא ָאַמר. ֹזאת ִהיא ּתֹוָרתֹו ׁשֶ ל , ִּרּבִ ּכָ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]184דף [ -ּ

א יׁשָ ָנא ּבִ ַּמאן ְדַאִפיק ִליׁשָ ֲאָבן, ּ ְייפֹויִאְסּתַ ל ׁשַ ִגין ְדַהִהיא , ְוִיְתֲחֵזי ְלַסְגָרא, ּ ֵליה ּכָ ּּבְ
ַאב ַער רוָחא ִמְסֲאָבא ֲעלֹוי ְוִאְסּתְ א ַסְלָקא ְוִאּתְ יׁשָ ִּמָלה ּבִ ּ ֲאָבא ְמָסֲאִבין , ּ ָאֵתי ְלִאְסּתַ

ַער ִמָלה ָאֳחָרא, ֵּליה א ִאּתְ ִמָלה ִדְלַתּתָ ּּבְ ּּ.  
ַּמאן ַדֲהַות ְמֵהיָמָנא . 'ה ָהְיָתה ְלזֹוָנה ִקְרָיה ֶנֱאָמָנה ְוגֹו ֵאיָכ)ישעיה א(, ָּפַתח ְוָאַמר

ָפט. ַאֲהְדַרת ְלזֹוָנה, ְּלַבְעָלה ָפט, ְּמֵלֲאִתי ִמׁשְ ִריך הוא, ִּמׁשְ א ּבְ ַּוַדאי ָדא קוְדׁשָ ּ ּ ְּ ,
ָרֵאל, ֶצֶדק ֶנֶסת ִיׂשְ ָעַרת ִמָלה ָאֳחָרא, ָּדא ּכְ ּוְבִגין ְדַאּתְ ּ ַלק , ּ ִריך ִּאְסּתְ א ּבְ ה קוְדׁשָ ְִמּנָ ּ ּ
ה רוָחא ְדַקטוֵלי, ּהוא ְרָיא ּבָ ְּוׁשַ ּ ּ ה ְמַרְצִחים. ּ ַלם . ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְוַעּתָ ּוַמה ְירוׁשָ ּ

ך א ּכַ א ַקִדיׁשָ ְַקְרּתָ ה, ּ ה ְוַכּמָ ּמָ א ַעל ַאַחת ּכַ ֵני ָנׁשָ ָאר ּבְ ֹזאת , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ׁשְ
צֹו ְהֶיה ּתֹוַרת ַהּמְ   .ָרעּתִ

י ְיהוָדה ָאַמר יה, ִּרּבִ ְהֶיה ַוַדאי ָלֳקְבֵליה ְלִאְתָפְרָעא ִמּנֵ ֹּזאת ּתִ ּ ם , ּּ ְּדַההוא מֹוִציא ׁשֵ ּ
יֹום ָטֳהָרתֹו ְוהוָבא ֶאל ַהּכֵֹהן, ָרע ַמע ָלן, ּּבְ ַמע. ַמאי ָקא ַמׁשְ ַּמאן ְדִאית ֵליה , ַמׁשְ ּ

י  א ְצלֹוֵתיה ָלא ָעאַלת ַקּמֵ יׁשָ ָנא ּבִ ִריך הואִּליׁשָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ַער ָעֵליה רוָחא , ְּ ְּדָהא ִאּתְ ּ ּ
ׁשוָבה. ִמְסֲאָבא יל ָעֵליה ּתְ ְתׁשוָבה ְוַקּבִ יָון ְדָאֲהָדר ּבִ ּּכֵ ּ ּ ִתיב, ּ יֹום ָטֳהָרתֹו ְוהוָבא , ַמה ּכְ ּּבְ

י ִצֳפִרים ַחיֹותּ ְוִצָוה ַהּכֵֹהן ְוָלַקח ַלּמִ)ויקרא יד(. 'ְוָרָאה ַהּכֵֹהן ְוגֹו' ֶאל ַהּכֵֹהן ְוגֹו ּתֵ ַּטֵהר ׁשְ ּ ּ .
ְמעֹון י ׁשִ יה ְדַרּבִ ִכיֵחי ַקּמֵ י יֹוֵסי ֲהוֹו ׁשְ י ִיְצָחק ְוִרּבִ ִּרּבִ ֵעץ ֶאֶרז , ּיֹוָמא ַחד ָאַמר ֵליה. ּ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ָהא ְיִדיַע ְלָבנֹון)מלכים א ה(, ּכְ ר ּבַ ְּדָהא ַההוא ֵעץ ֶאֶרז, ּ ִמן ָהֶאֶרז ֲאׁשֶ ּ ,
ְלָבנֹוןָלא ִא ן ְנִטיעֹוי ֶאָלא ּבַ ְרׁשָ ּתָ ּׁשְ ַמר, ּ ה. ְוָהא ִאּתְ ּוַמאי הוא, ֵאזֹוב ָלּמָ ּ.  

  ב''ג ע'' נדף
ִני ּתֹוַלַעת , ָּפַתח ְוָאַמר י ִצֳפִרים ַחיֹות ְטהֹורֹות ְוֵעץ ֶאֶרז וׁשְ ּתֵ ַטֵהר ׁשְ ְּוָלַקח ַלּמִ ּּ דף (ּ

א ֲחֵזי. ְוֵאזֹוב) ב''ג ע''נ ר ָנׁש ְדִמ, ּתָ פוְלָחָנא ְדָמאֵריהּּבַ ֵדל ּבְ ּתַ ּׁשְ ּ ּ אֹוַרְייָתא, ּ ַדל ּבְ ּתְ , ְּוִאׁשְ
ֲהֵדיה ָפא ּבַ ּתְ ּתַ א ִאׁשְ ִכיְנּתָ אֵרי ֲעלֹוי וׁשְ ִריך הוא ׁשָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ר ָנׁש ָאֵתי . ְּ יָון ְדּבַ ּּכֵ

ֲאָבא יה, ְלִאְסּתַ ָלַקת ִמּנֵ א ִאְסּתָ ִכיְנּתָ ִריך הוא ִאְת, ּׁשְ א ּבְ ּקוְדׁשָ יהְּ ְוָכל , ְּרִחיק ִמּנֵ
ה ְדָמאֵריה ְמַרֲחִקין ִמֵניה ִּסְטָרא ִדְקדוּשָׁ ּ ּ ּ אִרי ָעֵליה רוַח ִמְסֲאָבא ְוָכל ִסְטָרא , ּ ְּוׁשָ ּ

ָאה ְמַסְייִעין ֵליה, ִּדְמָסֲאָבא ָּאֵתי ְלִאְתַדּכְ ְתׁשוָבה. ּ י ְוַאְהָדר ּבִ ַתר ְדִאְתָדּכֵ ּּבָ ּ ַּההוא , ּ
יה ָלק ִמּנֵ ְּדִאְסּתַ אִרי ֲעלֹוי, ּ ַאְהָדרּּ   .ְוׁשָ

א ֲחֵזי י ִצֳפִרים ַחיֹות ְטהֹורֹות, ּתָ ּתֵ ַטֵהר ׁשְ ִתיב ְוָלַקח ַלּמִ ּּכְ ּ יָון ְדָאַמר. ּ י , ּּכֵ ּתֵ ׁשְ
ָּלא ְיַדְעָנא ְדִאיּנון ַחיֹות, ִּצֳפִרים ָּהא אוְקמוָה, ֶּאָלא, ּ ׁש, ֲּאָבל ַחיֹות, ּ ָמה . ַּחיֹות ַמּמָ ּכְ

ְייהו ְנִביֵאי ְמֵהיְמֵני, ּ ָוֵאֶרא ַהַחיֹות)יחזקאל א(ְדַאּתְ ָאֵמר  ָּלֳקֵבל ֲאַתר ְדַיְנֵקי ִמּנַ ְוֵעץ , ּ
ַמר ִני ּתֹוַלַעת, ֶאֶרז ָהא ִאּתְ ַקְדִמיָתא, ּוׁשְ ֲהֵדיה ּבְ ף ּבַ ּתֵ ּתַ ְּסָטר סוָמָקא ִדְגבוָרה ְדִאׁשְ ּ ּ ּ ּ .

ֶנֶסת, ְזֵעיָרא' ָּדא ו, ְוֵאזֹוב ְּדָיִניק ֵליה ִלּכְ ָרֵאלּ ך,  ִיׂשְ ְוְבִגין ּכָ ַאְזָלן , ֵעץ ֶאֶרז ְוֵאזֹוב, ּ
ֲחָדא ָכחו' ו' ְּוַעל ָדא ו, ּכַ ּתְ ֲחָדא ִאׁשְ ' ו, ְוַקְרָיין לֹון, ְוַחד ְזֵעיָרא, ַּחד ִעָלָאה, ּּכַ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמ, ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]185דף [ -י ּ

ָאה' ו, ִּעָלָאה ּתָ ִגין ְדָהא ִאְתָדֵכי. ּתַ ְרָיא ֲעלֹוי ּבְ ְּוֻכְלהו ָאַהְדרו ְלׁשַ ּ ּ ּ , ִּאֵליןָלֳקֵבל , ּ
א  ָכחו , )מנייהו(ְלַתּתָ ּתְ ִני ּתֹוַלַעת ִאׁשְ ֵּעץ ֶאֶרז ְוֵאזֹוב וׁשְ ַדְכיוָתא ָדא)בשמא(ּ ּ ּבְ ְלָיין , ּ ְוּתַ

ֵּמִאֵלין ִעָלִאין ּ.  
ָאְרָחא י ִיְצָחק ֲהוֹו ַאְזֵלי ּבְ י ְיהוָדה ְוִרּבִ י ַחְקָלא ְוַצלו. ִּרּבִ ַההוא ּבֵ ָּיְתבו ּבְ ּ ַתר . ּּ ּבָ

ּו ְצלֹוָתא ָקמו ְוַאְזלוְּדִסְיימ ּ ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא. ּ י ְיהוָדה ּבְ ָּפַתח ִרּבִ ּּ  ֵעץ )משלי ג(, ְוָאַמר. ּ
ר ה ְותֹוְמֶכיָה ְמאוּשָׁ ֲחִזיִקים ּבָ ַּחִיים ִהיא ַלּמַ ּ ְּדִאיִהי ִאיָלָנא , ָּדא אֹוַרְייָתא, ֵעץ ַחִיים. ּ

יף א ְוַתּקִ ָמה ְדֲהָוה ָסִתים . י ּתֹוָרהֲאַמאי ִאְקֵר, ּתֹוָרה. ִּעָלָאה ַרּבָ ִגין ְדאֹוֵרי ְוַגֵלי ּבְ ּּבְ ּּ
ִלילו, ַחִיים. ְּדָלא ִאְתְיַדע ה ִאְתּכְ ְּדָכל ַחִיים ִדְלֵעיָלא ּבָ ּ ּ ּּ ּוִמָנה ָנְפִקין, ּ ה. ּ ֲחִזיִקים ּבָ , ַּלּמַ

ה ְּלִאיּנון ְדַאְחִדין ּבָ ּ ּ ֹכָל, ּ אֹוַרְייָתא ָאִחיד ּבְ ְּדַמאן ְדָאִחיד ּבְ ּ א, אּ . ָּאִחיד ְלֵעיָלא ְוַתּתָ
ר ִּאֵלין ִאיּנון ְדַמִטיִלין ְמָלאי. ַמאן ּתֹוְמֶכיָה, ְּותֹוְמֶכיָה ְמאוּשָׁ ּ ְלִמיֵדי , ּ ל ּתַ ְלִכיָסן ׁשֶ

ָמה ְדאוְקמוָה, ֲחָכִמים ּּכְ ּ ּ.  
יה, ְותֹוְמֶכיָה ָּזֵכי ִלְנִביֵאי ְמֵהיְמֵני ְדִיְפקון ִמּנֵ ּ ר. ּּ ְק, ְּמאוּשָׁ רַאל ּתִ ֶּאָלא , ֵּרי ְמאוּשָׁ

ְמִכין ְלאֹוַרְייָתא, ֵמֹראׁשֹו א ְדֹכָלא , ֵמֹראׁשֹו. ֵמֹראׁשֹו ְוַעד סֹופֹו, ִּאיּנון ּתַ ָּדא ֵריׁשָ ּ ּ
יב, ְּדִאְקֵרי ֹראׁש י ֵמֹראׁש)משלי ח(, ִּדְכּתִ ְכּתִ ְּדִאיִהי , ְּוֹראׁש ָדא ָחְכָמה.  ֵמעֹוָלם ִנּסַ

א ְלָכל ּגוָפא ית ִסְטִריןְּוגוָפ, ֵּריׁשָ יה ַעד ִסיוָמא ְדׁשִ ט ּבֵ ּא ִאְתְפׁשָ ּ ּּ ָמה , ְותֹוְמֶכיָה, ּ ּכְ
ׁש)שיר השירים ה(, ְדַאּתְ ָאֵמר ל . ּ ׁשֹוָקיו ַעּמוֵדי ׁשֵ ְּדִאיּנון ְדַמִטיִלין ְמָלאי ְלִכיָסן ׁשֶ ּ ּ

א ַעד ִסיוָמא  ְמִכין ְלאֹוַרְייָתא ֵמֵריׁשָ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ִאיּנון ּתַ ּּתַ ְּדגוָפאּּ , ְּוָכל ְמֵהיְמנוָתא, ּ
ְלָיא יה ּתַ ָמך, ּּבֵ ְּוָזֵכי ִלְבִנין ְדִיְתֲחזון ִלְנִביֵאי ְמֵהיְמֵני. ְְוִאּתְ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]186דף [ -ּ

 ] בשנה235יום [סדר הלימוד ליום כח אייר 
י ִיְצָחק ָפַתח ר ְיָי)ויקרא א(, ִּרּבִ ה ַוְיַדּבֵ . רֵאָליו ֵמֹאֶהל מֹוֵעד ֵלאֹמ'  ַוִיְקָרא ֶאל ֹמׁשֶ
ִגין ְלַאֲחָזָאה ַמאן הוא ַההוא ְדָקָרא. ֲאַמאי, ַוִיְקָרא ָאֶלף ְזֵעיָרא ֶּאָלא ּבְ ּ ּ ֵרי , ּ ַּההוא ְדׁשָ ּ

א ַמְקְדׁשָ ה, ּּבְ ין ְלֹמׁשֶ ִפיָזא, ּוְכֵדין ַזּמִ ין אוׁשְ ַמאן ְדַזּמִ ּּכְ ּ ' ָהָתם א, ְזֵעיָרא' ָהָכא א. ּ
ָתא ת ֱאנֹוׁש, ַרּבְ ִלימו ְדֹכָלאּ ָד)א אדם''ס(. ָאָדם ׁשֵ ּא ׁשְ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ה ְלַאֲהֹרן, ּתָ ין ֹמׁשֶ ְייהו ִעָלָאה, ַמה ּבֵ ֵּהי ִמּנַ ה ִעָלָאה. ּ ֶּאָלא ֹמׁשֶ ה , ּ ֹמׁשֶ
א ִביָנא ְדַמְלּכָ ּׁשוׁשְ ִביָנא ְדַמְטרֹוִניָתא, ּ ַּאֲהֹרן ׁשוׁשְ א ְדֲהָוה ֵליה . ּ ְּמַתל ְלַמְלּכָ ּ
ִמֵלי . ָמה ֲעַבד. ַּמְטרֹוִניָתא ִעָלָאה ָלא ּבְ ּכְ ָנא ָלה וְלִאְסּתַ ִביָנא ְלַתּקְ ָּיַהב ָלה ׁשוׁשְ ּ ּ ּ ּ

א, ְּוַעל ָדא. ְּדֵביָתא ִביָנא ָדא ְלַמְלּכָ ד ַעִייל ׁשוׁשְ ּּכַ ּ ָּלא ַעִייל ֶאָלא ִעם ַמְטרֹוִניָתא, ּ ּ ,
ֹזאת ָיֹבא ַאֲהֹרן ְוגֹו, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב   .'ּבְ

א ִביָנא ְלַמְלּכָ ה ׁשוׁשְ ִפיָזא, ֹּמׁשֶ אוׁשְ ך ִאְזָדַמן ּכְ ִגין ּכָ ּּבְ ּ ּ ר ְיָי, ּוְלָבַתר, ְ . ֵאָליו' ַוְיַדּבֵ
ִביָנא ְלַמְטרֹוִניָתא ַּאֲהֹרן הוא ׁשוׁשְ ַמְטרֹוִניָתא, ְּוָכל ִמלֹוי ֲהוֹו, ּ א ּבְ , ְּלַפְייָסא ְלַמְלּכָ

ֲהָדה א ּבַ ְּוִיְתְפָייס ַמְלּכָ ִגין ְדִאיהו. ּ ְּוַעל ָדא ּבְ ּ ֲהָדהּׁשוׁשְ, ּ ִוי ָמדֹוֵריה ּבַ ִּביָנא ָלה ׁשַ ּ ּ ּ ,
ִמֵלי ְדֵביָתא ִדיר ּבְ יָתא וְלַעְייָנא ּתָ ָנא ּבֵ ְּלַתּקְ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא. ּּ ן ּכְ ּקַ ְּוַעל ָדא ִאְתּתְ ּ ּ ,

דֹול יב. ְמָנא ָלן. ְוִאְקֵרי ּכֵֹהן ּגָ ה ֹכֵהן ְלעֹוָלם ַעל ִדְבָרִתי ַמְלּכִ)תהלים קי(, ִּדְכּתִ י ּ ַאּתָ
  .ֶצֶדק

  א''ד ע'' נדף
א י ַמְלּכָ ל ַמה ְדִאְצְטִריך ִמּבֵ ך ּכָ ְוְבִגין ּכָ ְּ יֵדיה, ָנִטיל, ּ ְּוֵלית ַמאן ְדִיְמֵחי ּבִ ְּוַעל ָדא . ּ

ָאה ְלָכל ִאיּנון ְדָעאִלין ְלֵבי ַמְטרֹוִניָתא ּהוא ָקִאים ְלַדּכְ ּ ִגין ְדָלא , ּ ) א''ד ע''דף נ(ּּבְ

ח ִמְסֲאָבא  ּכַ ּתְ ֵני ֵהיָכָלאִיׁשְ ִאיּנון ּבְ ִתיב. ּּבְ ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ י ִצֳפִרים , ּ ּתֵ ַטֵהר ׁשְ ְּוָלַקח ַלּמִ ּ
  .'ְוגֹו

י ְיהוָדה ָפַתח ְוָאַמר ִּרּבִ ָחק ְיָי)תהלים ב(, ּ ַמִים ִיׂשְ ּשָׁ ב ּבַ ַמִים . ִיְלַעג ָלמֹו'  יֹוׁשֵ ּשָׁ ב ּבַ יֹוׁשֵ
ָחק ְטָרא , ִיׂשְ ָּדא ִיְצָחק ְדָאֵתי ִמּסִ ַקְדִמיָתא, ְּדַחְמָראּ ּוְלָבַתר ָזִעים , ְְוַחִייך, ָנִהיר ּבְ
ִתיב. ְְוָתִריך ַמִים ְוָלא ּכְ ּשָׁ ב ּבַ ַמִים, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב יֹוׁשֵ ב ׁשָ ָחק. יֹוׁשֵ . ְָנִהיר ְוַחִייך, ִיׂשְ

ְְוַעל ָדא ִדיָנא ָנִהיר ְוַחִייך ּ יַעָייא, ּ ְּלהו ְלַרׁשִ ּ.  
ִתיב ר ֵאֵלימֹו ְבַאפֹו וַבֲחרֹונֹו ְיַבַהֵלמֹו, ּוְלָבַתר ַמה ּכְ ָּאז ְיַדּבֵ ְּוַכך ָאְרֵחי ְדַחָייַבָיא. ּ ּ ּ ְ ,

ַהאי ָעְלָמא ִריך הוא ָנִהיר ְלהו ּבְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ַחְמָרא, ְּ ְּדָנִהיר , ְּוָנִהיר לֹון ַאְנִפין ּכְ
ַקְדִמיָתא ִריך הו. ּוְלָבַתר ָזִעים ְוָקִטיל, ּבְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ יך לֹון ְלַחָייַבָיאְּ ּא ָמׁשִ ּ ִּאי ְיַהְדרון , ְ
ֵצי לֹון ֵמַההוא ָעְלָמא ְדָאֵתי, ָּיאות, ָּלֳקְבֵליה ְּוִאי ָלא ׁשָ יה חוָלָקא, ּ ְּוֵלית לֹון ּבֵ ּ ,
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמ, ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]187דף [ -י ּ

צון ִמּכָֹלא ּתֵ ְּוִיׁשְ ָאה. ּ י לֹון . ְּמַסְייִעין לֹון, ַּאּתון ְלִאְתַדּכְ ִריך הוא ְמַדּכֵ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְּ

יה לֹום, ְּוָקִריב לֹון ְלַגּבֵ יב . ְּוָקאִרי ָעַלְייהו ׁשָ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ לֹום )ישעיה נז(ּ לֹום ׁשָ  ׁשָ
רֹוב ְוגֹו ֹלא ֶעת ִנָדָתה )ז''ויקרא ט(. 'ָלָרחֹוק ְוַלּקָ ים ּבְ י ָיזוב זֹוב ָדָמה ָיִמים ַרּבִ ה ּכִ ּ ְוִאּשָׁ ּ ּ ּ ּ

י ִחָייא ָפַתח ְוָאַמר. 'ְוגֹו ִּרּבִ א ַלְיָי)זכריה יד(, ּ ה יֹום ּבָ ך'  ִהּנֵ ִקְרּבֵ ָלֵלך ּבְ ְְוֻחַלק ׁשְ ְ ַהאי . ּ
ֵעי ֵליה ה יֹום ָיֹבא, ְּקָרא ָהִכי ִמּבָ א, ַמאי, ִהּנֵ א. ִהּנֵה יֹום ּבָ ָבר ּבָ ּכְ ַעד ָלא , ֶּאָלא ׁשֶ

ְּוהוא יֹום ְדֵביה ַיְעִביד ִדיָנא ְלַחָייַבָיא, ִאְבֵרי ָעְלָמא ּ ּ ּ ּ א ְּוהוא יֹו. ּ ּם ְדֵביה ִיְתְפַרע קוְדׁשָ ּ ּּ
ָרֵאל ִריך הוא ֵמִאיּנון ְדָעקון לֹון ְלִיׂשְ ּּבְ ּ ּ ּ ִריך הוא. ְ א ּבְ א ְוָקִאים ָקֵמי קוְדׁשָ ַּהאי יֹום ּבָ ְּ ,

ָצָאה ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ד ִדיָנא וְלׁשֵ יה ְלֶמְעּבַ ְּוָתַבע ִמּנֵ ּ ּ ּ ְּוִאְתְיִהיב ֵליה ְרׁשו, ּ ּ ,
ָמ ְלָחָמה ְוגֹו)זכריה יד(ה ְדַאּתְ ָאֵמר ּכְ ַלם ַלּמִ ל ַהּגֹוִים ֶאל ְירוׁשָ י ֶאת ּכָ   .'ּ ְוָאַסְפּתִ

י ִיְצָחק ָאַמר ִריך הוא, ִרּבִ א ּבְ ֵרין יֹוִמין ִאיּנון ְלקוְדׁשָ ּּתְ ּ ְּ יה, ּ אֵרי ִעּמֵ ְוַחד , ַּחד ׁשָ
יה ִריך ה, ָּאֵתי ְלַקּמֵ א ּבְ ְוְבִאֵלין ָעִביד קוְדׁשָ ּ ֹכָלאּּ ּוא ְקָרִבין ּבְ ָאֵתי , ְוַכד ַהאי יֹוָמא. ּ

ָחא ְקָרָבא ַההוא יֹוָמא ָאֳחָרא, ְלַאּגָ ִּאְזְדַווג ּבְ ּ ְוָאַגח ְקָרָבא , ְּוָנִטיל ַזְייִנין ַעל ַזְייֵניה, ּ
ֹכָלא ִאיּנון ָראִמין וְנמוִכין, ּּבְ ּּבְ ּ י יֹום ַלְיָי)ישעיה ב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ַעל , אֹותְצָב'  ּכִ

ֵפל א ְוׁשָ ל ִנּשָׂ ֶאה ָוָרם ְוַעל ּכָ ל ּגֵ   .ּכָ
ְמעֹון ָאַמר י ׁשִ י ָיזוב זֹוב ָדָמה ְוגֹו, ִרּבִ ה ּכִ ְּוִאּשָׁ ּ יב. 'ּ ַּהְיינו ִדְכּתִ '  ֶחֶרב ַלְיָי)ישעיה לד(, ּ

ים, ָּמְלָאה ָדם ַוַדאי. ָמְלָאה ָדם י ָיזוב זֹוב ָדָמה ָיִמים ַרּבִ יב ּכִ ִּדְכּתִ ּ ּ ֹלא ֶעת ִנָדָתה. ּ ּּבְ ּ ,
יב ַּהְיינו ִדְכּתִ קֹוד ְיָי)דניאל ט(, ּ ִריך , ְּדָתֵניָנן. ַּעל ָהָרָעה ַוְיִביֶאָה ָעֵלינו' ּ ַויׁשְ א ּבְ ְקוְדׁשָ ּ

ּהוא ַאְקִדים פוְרָענוָתא ְלָעְלָמא ּ ּ חֹוֵביהֹון ְלֵמיֵתי , ּּ ַּחָייַבָיא ְמַקְדִמין פוְרָענוָתא ּבְ ּ ּּ ּ ּ
ִּכי ָתזוב ַעל ִנָדָתהאֹו , ְלָעְלָמא ּ ָרה ֶאְתֶכם)ויקרא כו(ַּהְיינו . ּ י ְלַיּסְ י ,  ְוָיַסְפּתִ ַּמהו ְוָיַסְפּתִ
ָרה ּאֹוִסיף ִדיָנא ַעל ִדיָנא. ְלַיּסְ ן ָדָמא ַעל ָדָמא, ּ ְּוֶאּתֵ ַההוא , ּ יר ַעל ַמה ְדִאית ּבְ ַּיּתִ ּ

  .ָמְלָאה ָדם' ֶחֶרב ַלְיָי
ִתיב ֲעבור ָהָאָדם ֹלא אֹוִס)בראשית ח(, ּכְ ּיף ְלַקֵלל עֹוד ֶאת ָהֲאָדָמה ּבַ ַּמהו ֹלא . ּ
ן עֹוד ּתֹוֶסֶפת ְלַההוא ֶחֶרב, ֶּאָלא. אֹוִסיף ַגְווָנא ְדָיִכיל ָעְלָמא , ָּלא ֶאּתֵ ֶּאָלא ּכְ ּ

ל י. ְלִמְסּבַ ִתיב ְוָיַסְפּתִ ִתיב. ְוָהא ּכְ ָרה ּכְ יָצָאה, ֶּאָלא ְלַיּסְ , ְכִתיבֲּהָדא הוא ִד. ְוָלא ְלׁשֵ
י ָתזוב ַעל ִנָדָתה ּאֹו ּכִ ּ ּ.  

ל ְיֵמי זֹוב טוְמָאָתה ּּכָ ל ְיֵמי זֹוב טוְמָאָתה. ּ ַּמהו ּכָ ּ חֹוֵביהֹון . ּ ֶּאָלא ַחָייַבָיא ְמָסֲאִבין ּבְ ּ ּ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ּוְמָסֲאִבין ַלֲאַתר ָאֳחָרא, ְלַגְרֵמיהֹון י ֶאת ִמְקַדׁש ְיָי)במדבר יט(, ּכְ ' ּ ּכִ

ַער רוַח ִמְסֲאָבא ָעַלְייהו. אִטּמֵ ְּוִאּתְ ּוְלִזְמָנא ְדָאֵתי. ּ ָאה , ּ ִריך הוא ְלַדּכְ א ּבְ ין קוְדׁשָ ַּזּמִ ְּ

ָרא ְלַההוא רוָחא ִמְסֲאָבא ֵמָעְלָמא ָרֵאל וְלַאְעּבְ ְּלהו ְלִיׂשְ ּ ּ יב. ּ  ֹלא יֹוִסיף )ישעיה נב(, ִּדְכּתִ
ּ ְוֶאת רוַח ַהטוְמָאה ַאֲעִביר ִמן ָהָאֶרץ)ריה יגזכ(ּוְכִתיב . ְָיֹבא ָבך עֹוד ָעֵרל ְוָטֵמא ּ ִמן . ּ

  )מאן דאתי לאסתאבא מסאבין ליה ודאי(. ָּהָאֶרץ ַוַדאי
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]188דף [ -ּ

י ֶאְלָעָזר יה ְדִרּבִ י ִחְזִקָיה ֲהָוה ָיִתיב ַקּמֵ ִּרּבִ ּ ַפְלגות ֵליְלָיא ְלִמְלֵעי , ּ ֵּליְלָיא ַחד ָקמו ּבְ ּ
אֹוַרְייָתא י ֶאְלָע. ּבְ יֹום טֹוָבה ֱהֵיה ְבטֹוב ְוגֹו)קהלת ז(, ָזר ְוָאַמרָּפַתח ִרּבִ ם ֶאת ֶזה '  ּבְ ּגַ

ה ָהֱאֹלִהים ְוגֹו ת ֶזה ָעׂשָ יֹום טֹוָבה ֱהֵיה ְבטֹוב. 'ְּלעוּמַ ִריך , ּבְ א ּבְ י קוְדׁשָ ִזְמָנא ְדַאְסּגֵ ְּבְ ּ ּ
ָעְלָמא ׁשוֵקי וְלִאְתֲחָזָא, ּהוא ֶחֶסד ּבְ ר ָנׁש ְלֵמיַהך ּבְ ֵעי ּבַ ּּבָ ּ ד , ּה ָקֵמי ּכָֹלאְ ְּדָהא ּכַ

ָעְלָמא ִריך הוא ּבְ א ּבְ אֵרי ִטיבוָתא ְדקוְדׁשָ ּׁשָ ּ ּ אֵרי, ְּ ֹכָלא ׁשָ ּוְבֹכָלא ָעִביד ִטיבו , ּּבְ ּּ
ָעְלָמא י ֵליה ּבְ ך. ְּוַאְסּגֵ ְוְבִגין ּכָ ׁשוֵקי, ּ ְלָיא ּבְ ִאְתּגַ ר ָנׁש ּבְ ְּוַיְעִביד ִטיבו , ִּיְתֲחֵזי ּבַ

ֵרי ָע ֵּליה ִטיבו ָאֳחָראְּדִלׁשְ יֹום טֹוָבה ֱהֵיה ְבטֹוב. ּ יב ּבְ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ ֱהֵיה ְבטֹוב . ּ
  .ַּוַדאי

  ב''ד ע'' נדף
ָרע. ּוְביֹום ָרָעה ְרֵאה ִתיב וְביֹום ָרָעה ֱהֵיה ּבְ ָּלא ּכְ יֹום ָרָעה ְרֵאה, ֶּאָלא, ּ ְּדָהא . ּבְ

ָעְלָמא ְלָיא ּבְ ֲעָתא ְדִדיָנא ּתַ ׁשַ ׁשוָקא ָלא ִל, ּּבְ ְּבֵעי ֵליה ֶלֱאיִניׁש ְלִאְתֲחָזָאה ּבְ ד ''דף נ(ּ

ָעְלָמא) ב''ע ְוְלֵמיַהך ְיִחיָדָאה ּבְ ָעְלָמא. ּ ְרָיא ּבְ ד ִדיָנא ׁשַ ְּדָהא ּכַ אֵרי, ּ ּוַמאן . ַּעל ּכָֹלא ׁשָ
יה ְּדָפַגע ּבֵ יה, ּ ַההוא ִדיָנא, ְּוַאְעַרע ַקּמֵ ִּיְתָדן ּבְ ּ ִתיב. ּ ֹלא ) יגמשלי(, ּוְכֵדין ּכְ ּ ְוֵיׁש ִנְסֶפה ּבְ

ָפט ָלק ִמֶצֶדק. ִּמׁשְ ָפט ִאְסּתַ ְּדָהא ִמׁשְ ּ ָדא ַעל ָעְלָמא, ּ ְרָיין ָדא ּבְ . ְּוַעל ָדא ְרֵאה. ְּוָלא ׁשַ
ח ְוַעֵיין ְלָכל ְסָטר, ְרֵאה ַוֲהִוי ָנִטיר ּגַ ְרָיא ִדיָנא, ַוֲהִוי ָיַדע. ַאׁשְ ִּדְבֻכְלהו ׁשַ ּ פוק , ּּ ְּוָלא ּתִ ּ

ׁשוָקא, רְלַב ְתֲחֵזי ּבְ ֵרי ֲעָלך, ְּוָלא ּתִ ִגין ְדָלא ִיׁשְ ְּבְ ִגין ְדַגם ֶאת ֶזה . ַמאי ַטְעָמא. ּ ּּבְ
ה ָהֱאֹלִהים ת ֶזה ָעׂשָ אֵרי ַעל ּכָֹלא. ְלֻעּמַ ָעְלָמא ׁשָ אֵרי ִטיבו ּבְ ָמה ְדַכד ׁשָ ּּכַ ּ ך, ּ ד , ְּכַ ּכַ

אֵרי ַעל ּכָֹלא ָעְלָמא ׁשָ ְרָיא ִדיָנא ּבְ ּׁשַ יה ִאְתַפסּו, ּ ַּמאן ְדִאְעַרע ּבֵ ּ ּ.  
א ֲחֵזי ָעְלָמא, ּתָ ְרָיא ּבְ ד ִדיָנא ׁשַ ְלָיין, ּּכַ ָמה ַסְייִפין ּתַ ְּדַנְפֵקי ֵמַההוא ֶחֶרב , ּכַ ּ

א ְוָחָמן ְדָהא ַההוא ֶחֶרב ִעָלָאה סוָמָקא, ִּעָלָאה ְּוַזְקִפין ֵריׁשָ ּ ָכל , ּּ ַּמְלָייא ָדָמא ּבְ
ְז, ִסְטִרין ֵדין ּגַ ֲערו. ִּרין ִנימוִסיןּכְ ה ַסְייַפָיא ִאּתְ ְּוַכּמָ וכמה נימוסין , א כדין פסירן סייפין''ס(, ּ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר)אתערו  ְוַחְרּבֹו )יהושע ה(, ּוְכִתיב.  ִאיׁש ַחְרּבֹו ַעל ְיֵרכֹו)שיר השירים ג(,  ּכְ
ָידֹו לוָפה ּבְ ד ִדיָנא. ּׁשְ ֵחי ְלֶמְעּבַ ּכְ ּתַ ְּוֻכְלהו ִמׁשְ ּ ָזק.ּ הו ִאּתְ ּ וַמאן ְדִיְעַרע ּבְ ּ ִתיב. ּ , ּכְ

ְגֵדל ַחְסְדך ְוגֹו)בראשית יט( ֵעיֶניך ַוּתַ ָ ִהֵנה ָנא ָמָצא ַעְבְדך ֵחן ּבְ ָ ָּ ּ ִגין , ַמאי ַטְעָמא. 'ּ ּבְ
ְרָיא ֹכָלא ׁשַ ְרָיא ּבְ ִּדְבָכל ֲאַתר ְדִדיָנא ׁשַ ּ ָרא וְבָסֲחָרָנא ְד, ּ ַמְדּבְ ין ּבְ ָמָתא ּבֵ ין ּבְ ּּבֵ   .ָמָתאּ

ּּתו ָפַתח ְוָאַמר ך ְוגֹו)שיר השירים ח(, ּ יֵמִני ַכחֹוָתם ַעל ִלּבֶ יֵמִני ַכחֹוָתם. 'ָ ׂשִ ֶנֶסת , ׂשִ ּכְ
ִריך הוא א ּבְ ָרֵאל ָאְמָרה ָדא ְלקוְדׁשָ ִּיׂשְ ּ ְּ יֵמִני ַכחֹוָתם. ּ ָּדא חֹוָתם . ַּמאן הוא חֹוָתם, ׂשִ

ַפְנָקא ִדְקׁשֹוט ְּדגוׁשְ ּ ךַכחֹוָתם ַעל. ּּ ִפִלין, ָ ִלּבֶ ל ּתְ ָּדא חֹוָתם ׁשֶ ר ָנׁש ַעל , ּ ְּדָאַנח ּבַ
יה חֹוָתם ַעל ְזרֹוֶעך. ִּלּבֵ ָהה, ָּכַ ַההוא ְזרֹוַע, ָּדא ַיד ּכֵ ְּדָמַנח ּבְ ּוַמנו ִיְצָחק, ּ ֶנֶסת . ּ ּוּכְ

חֹוָתם יֵמִני ּכַ ָרֵאל ָקָאַמר ׂשִ ֵעי ֵליה, ִיׂשְ חֹוָתם, ּחֹוָתם ִמּבָ ִאיּנ. ַמאי ּכַ ִפִלין ּכְ ּון ּתְ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמ, ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]189דף [ -י ּ

א ָבָחא ְלָכל ּגוָפא, ְּדֵריׁשָ ְּדָאֵתי ׁשְ ְזרֹוַע. ּ ִפִלין ּבַ ְּוַעל ָדא ּתְ ַכח , ַּעל ַהֵלב, ּ ּתְ ּוְבָדא ִאׁשְ
ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא ִלים ּכְ ר ָנׁש ׁשְ ּּבַ ּ.  

ְות ַאֲהָבה י ַעָזה ַכּמָ ְות. ּּכִ י ַעָזה ַכּמָ ַכח ַקׁשְ. ַּמאי ּכִ ּתְ ָעְלָמאֶּאָלא ָלא ִאׁשְ , ּיוָתא ּבְ
א ִמּגוָפא ָמה ִדְפִריׁשו ְדַנְפׁשָ ּּכְ ּ ּ א, ּ ְעָיין ְלִאְתָפְרׁשָ ד ּבַ ֶנֶסת )ועל דא(. ּּכַ ך ַאֲהַבת ּכְ ְ ּכַ

ִריך הוא א ּבְ ָרֵאל ְלקוְדׁשָ ִּיׂשְ ְּ ן ְלָעְלִמין, ּ ְּדָלא ִאְתָפְרׁשָ ל ַיד. ּ ִפָלה ׁשֶ ך ּתְ ּוְבִגין ּכָ ְ ּ ,
ְזרֹוַע ָרא ּבִ יב, ִאְתַקּשְׁ ְּלַקְייָמא ִדְכּתִ י)שיר השירים ב(, ּ ַחת ְלֹראׁשִ ֹמאלֹו ּתַ   . ׂשְ

אֹול ִקְנָאה ה ִכׁשְ ם. ָקׁשָ ין ְדֵגיִהּנָ ָכל ַדְרּגִ ּּבְ אֹול, ּ ׁשְ ָיא ּכִ א , ָלא ִאית ַקׁשְ ְּדָנִחית ְלַתּתָ
ְייהו א ְדִאְקֵרי ֲאַבדֹון, ִּמּנַ ר ַההוא ַדְרּגָ ּּבַ ּ ּ ּתָ, ּ ּתָ ֲחָדאְוָדא ְוָדא ִאׁשְ ָיא ְלהו . ּפו ּכַ ְּוָדא ַקׁשְ

ְּלַחָייַבָיא ִמּכָֹלא ּ ך. ּ אֹול ִקְנָאה, ְּכַ ה ִכׁשְ ְרִחימוָתא, ָקׁשָ ְּדֵלית ִקְנָאה ֶאָלא ּבִ ּוִמּגֹו , ּּ
י ְלַההוא ְדָרִחים , ְּרִחימוָתא ָאֵתי ִקְנָאה ּוַמאן ְדַקּנֵ ּ ּ יר)א''ה ע''ויחי קע(ּ ָיא ֵליה ,  ַיּתִ ַּקׁשְ

אֹולְּלִאְתָפ א ְדִאְקֵרי ׁשְ יה ֵמַההוא ַדְרּגָ א ִמּנֵ ְּרׁשָ ּ ּ ם, ּ ין ְדֵגיִהּנָ ל ַדְרּגִ ָיא ִמּכָ ְּדִאיהו ַקׁשְ ּ ּ ּ.  
ְלֶהֶבת ָיה ֵפי ֵאׁש ׁשַ ֶפיָה ִרׁשְ ְלֶהֶבת ָיה. ְּרׁשָ ּוַמאן ִאיהו ׁשַ ּ א ְדָנִפיק ִמּגֹו , ּ ָּדא ֶאּשָׁ ּ

ִליל ֵמרוָחא וַמָיא, ׁשֹוָפר ּּכָ ָרֵאלּוִמּגֹו ַה. ּ ֶנֶסת ִיׂשְ ּכְ ד ִמְתַלֲהָטא ּבִ ְלהֹוָבא ּכַ , ּהוא ׁשַ
ִריך הוא א ּבְ ִקְנָאה ְדקוְדׁשָ ְלֹהבוָתא ּבְ ׁשַ ּאֹוִקיד ָעְלָמא ּבְ ּ ּ ָאה , ְּ ֲעָתא ְדִהיא ְמַקּנְ ּוְבׁשַ ּ

ְלהֹוִביָתא, ֵּליה ׁשַ הו, ַּווי ְדַאְעַרע ּבְ ְּדִאיהו ִיּתֹוַקד ּבְ ּ ּ.  
ּּתו ָפַתח ְוָאַמר ים ֹלא יוְכלו ְלַכּבֹות ְוגֹו)ר השירים חשי(. ּ ּ ַמִים ַרּבִ ים ָדא . 'ּ ַּמִים ַרּבִ

ָמאָלא, ְּדרֹוָעא ְיִמיָנא ָרא ִדְתִפָלה ַעל ְדרֹוָעא ׂשְ יה ִקׁשְ ָרא ּבֵ ְּדָבֵעי ְלַקּשְׁ ּ ּ ְּלַקְייָמא , ּּ
ֵקִני ַחּבְ ים, ָּדָבר ַאֵחר. ִויִמינֹו ּתְ ָּדא הוא ָנָהר ִעָל, ַמִים ַרּבִ ּ יה ָנְפִקין ַנֲהִרין , ָאהּ ְּדִמּנֵ ּ

יה, ְלָכל ִעָבר ָכן ִמּנֵ ְּוֻכְלהו ַנְגִדין ְוִאְתַמּשְׁ ּ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּ  ִמּקֹולֹות ַמִים )תהלים צג(, ּכְ
ים ים. ַרּבִ ֵּמִאיּנון קֹולֹות ְדַמִים ַרּבִ יה, ּ ָכן ִמּנֵ ְּדַנְפָקן ְוִאְתַמּשְׁ ָמה ְדַאּתְ , ּוְנָהרֹות. ּ ּכְ
או ְנָהרֹות ְוגֹו, ָאֵמר   .'ָּנׂשְ

ַאֲהָבה יתֹו ּבָ ל הֹון ּבֵ ן ִאיׁש ֶאת ּכָ ִריך , ִאם ִיּתֵ א ּבְ ָרֵאל ְלקוְדׁשָ ֶנֶסת ִיׂשְ ְְדָרִחים ּכְ ּ ּ
ָּיבוזו לֹו, ּהוא ּ ּבֹוז ָיבוזו לֹו)שיר השירים ח(. ּ ֵעי ֵליה, ּ ָּיבוז ִמּבָ ַּמאי ָיבוזו לֹו, ּ ִאם , ֶּאָלא. ּ

ן ִאיׁש ִריך הוא, ִיּתֵ א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ יתֹו. ְּ ל הֹון ּבֵ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ֶאת ּכָ ל )משלי כד(ּכְ  ּכָ
  .הֹון ָיָקר ְוָנִעים

  א''ה ע'' נדף
ַאֲהָבה יה, ּבְ ָרֵאל ְלַגּבֵ ֶנֶסת ִיׂשְ ְּדּכְ ֲהָדה, ּ ָרא ּבַ ּּבֹוז ָיבוזו לֹו, ְּוָלא ְלִאְתַקּשְׁ ל ִאיּנון , ּ ּּכָ

ְרָיין ִדְלֵעיָלאּאו) א''ה ע''דף נ( ְּכלוִסין ְוָכל ִאיּנון ַמׁשִ ּ ּ ְּדָהא ֵלית , ְּלַההוא הֹון ָיָקר, ּ
ִריך הוא א ּבְ קוְדׁשָ יה ּבְ ָרא ּבֵ ָרֵאל ִמְתַקּשְׁ ֶנֶסת ִיׂשְ ֲעָתא ְדּכְ ׁשַ ְּרעוָתא ְלֻכְלהו ֶאָלא ּבְ ּ ּ ּ ּ ְּ ּ ּ ,

ֲהֵדיה ּוִמְתַעְטָרא ּבַ ּ ל ִאיּנון אוְכלוִסי, ּ ֵדין ּכָ ּּכְ ּ ְרָיין, ןּ ְּוֻכְלהו ָעְלִמין , ְּוָכל ִאיּנון ַמׁשִ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]190דף [ -ּ

ֵחדו ְלהו ּבְ ּּכֻ ּ ְנִהירו, ּ אן, ּּבִ ִבְרּכָ י ִויִמינֹו )על דא אמר(, ּבְ ַחת ְלֹראׁשִ ֹמאלֹו ּתַ ִתיב ׂשְ  ּכְ
ֵקִני ַחּבְ   .ּתְ

ּּבֹוז ָיבוזו לֹותוספתא  ִתיָתָאה ְויֹוָמ. ַמאי ּבֹוז. ּ ּיֹוָמא ִתְנָייָנא ְויֹוָמא ׁשְ ִביָעָאה ְדסוּכֹותּ ּא ׁשְ ּ ,

ֵכי ַמִים ְוַיִין ּיֹוִמין ְדסוּכֹות' ְּדז. ִּדְבהֹון ֲהוֹו ְמַנּסְ ָרֵאל, ּ הֹון ֲהוֹו ַמְקִריִבין ִיׂשְ ְּלַכְפָרא ַעל , ָּפִרים' ע, ּבְ
ְבִעין ְמָמָנן ְייהו, ׁשִ ְתַאר ָעְלָמא ָחרוב ִמּנַ ִגין ְדָלא ִיׁשְ ּּבְ ּ ר )במדבר כט( ,ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּּ ה ָעׂשָ ּ וַבֲחִמׁשָ ּ

ה ְוגֹו' יֹום ְוגֹו ְּוִהְקַרְבֶתם עֹוָלה ִאׁשֵ   )כ תוספתא''ע(. 'ּ

ִפִלין ַּמאן ְדָאַנח ּתְ ל ַיד, ּ ִפָלה ׁשֶ ד ָמַנח ּתְ ָמאָלא, ּּכַ ֵעי ְלאֹוָשָטא ְדרֹוָעא ׂשְ , ּּבָ
ָרֵאל ֶנֶסת ִיׂשְ ָלא ָלה ִלּכְ ָרא ִע, ְּלַקּבְ ָרא ִקׁשְ ָקא ָלה, ם ְיִמיָנאּוְלַקּשְׁ ִגין ְלַחּבְ ְּלַקְייָמא , ּּבְ

יב ֵקִני, ִּדְכּתִ ַחּבְ י ִויִמינֹו ּתְ ַחת ְלֹראׁשִ ֹמאלֹו ּתַ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא. ׂשְ ר ָנׁש ּכְ ְּלִאְתֲחָזָאה ּבַ ּ ,
ֹכָלא ּוְלִאְתַעְטָרא ּבְ ּ ֹכָלא, ּ ִלים ּבְ ר ָנׁש ׁשְ ּוְכֵדין ּבַ ה ִעָלָאה, ּ ְקדוּשָׁ ּּבִ ִריך ְו. ּ א ּבְ ְקוְדׁשָ ּ

ּהוא ָקאֵרי ָעֵליה ך ֶאְתָפָאר)ישעיה מט(, ּ ר ּבְ ָרֵאל ֲאׁשֶ ּ ִיׂשְ ָ.  
י ִחְזִקָיה ָפַתח ְוָאַמר ִּרּבִ ְמָעה ְיָי)תהלים יז(, ּ ָרֵאל . 'ֶצֶדק ְוגֹו'  ׁשִ ֶנֶסת ִיׂשְ ָמה ֲחִביָבה ּכְ ּכַ
ִריך הוא א ּבְ ָּקֵמי קוְדׁשָ ֶנֶסת, ְּ ִּדְבָכל ִזְמָנא ְדּכְ ָרֵאלּ ִריך ,  ִיׂשְ א ּבְ יה ְדקוְדׁשָ ְָאַתת ְלָקּמֵ ּ ּ ּ

ִריך הוא ִאְזְדַמן ָלֳקְבָלה, ּהוא א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ְמָעה ְיָי. ְּ יָבה ' ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ׁשִ ֶצֶדק ַהְקׁשִ
ִתי ַהֲאִזיָנה ְתִפָלִתי ָרֵאל, ָּאַמר ָדִוד. ִּרּנָ ֶנֶסת ִיׂשְ ּכְ ָמה . ֲּאָנא ִאְתָקַטְרָנא ּבִ ְּדִהיא ּכְ

ך ַכַחת ְלַקּמָ ּתְ ַכְחָנא, ְִאׁשְ ּתֵ ְמָעה ְיָי. ֲאָנא ָנֵמי ָהִכי ִאׁשְ ך ׁשִ ְוְבִגין ּכַ ַקְדִמיָתא, ֶצֶדק' ּ , ּבְ
ִתי ַהֲאִזיָנה ְתִפָלִתי, ּוְלָבַתר יָבה ִרּנָ   .ַּהְקׁשִ

ְפֵתי ִמְרָמה ֹלא ׂשִ ְפֵתי ִמְרָמה. ּבְ ָלא ׂשִ ֵניָנן. ַמאי ּבְ ּל ִמָלה וִמָלה ּכָ. ֶּאָלא ָהִכי ּתָ ּּ
ר ָנׁש ִמפוֵמיה, ִּדְצלֹוָתא ְּדַאִפיק ּבַ ּ ּּ ַּסְלָקא ְלֵעיָלא וַבְקָעא ְרִקיִעין, ּ ְוָעאַלת ַלֲאַתר , ּ
ָחַנת ַהִהיא ִמָלה, ְּדָעאָלת ן ִאְתּבְ ּמָ ָרא ִאי ָלא, ּּתַ ִּאי ִהיא ִמָלה ְדַכׁשְ ִּאי ִאיִהי ִמָלה , ּ

ָרא ָעאִלין ָלה ָקֵמי ַמ ְּדַכׁשְ ד ְרעוָתהּ א ְלֶמְעּבַ א ַקִדיׁשָ ְּלּכָ ּ , ָּסאִטין ָלה ְלַבר, ְוִאי ָלאו. ּ
ַהִהיא ִמָלה רוָחא ָאֳחָרא ְּוִאְתַער ּבְ ּ.  

א ֲחֵזי יֹוֵסף, ְוּתָ יה ּבְ ִתיב ּבֵ ֶבל ַרְגלֹו ְוגֹו)תהלים קה(, ּּכְ ִּעּנו , ַעד ֵאיָמַתי. 'ּ ִעּנו ַבּכֶ
ֶבל ַרְגלֹו ַּעד ֵעת ּבֹא ְדָברֹו ְדַמאן. ְּצָרָפְתהו' רֹו ִאְמַרת ְיָיַּעד ֵעת ּבֹא ְדָב. ַבּכֶ ֶּאָלא . ּ

. ְּצָרָפְתהו' ִאְמַרת ְיָי, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ ַהִהיא ִמָלה)ואתבחין, דיוסף(ַּעד ֵעת ּבֹא ְדָברֹו 
ֵדין ֵחהו, ּכְ ים ַוְיַפּתְ ל ַעּמִ יֵרהו מֹוׁשֵ ַלח ֶמֶלך ַוַיּתִ ּׁשַ ּ ּ ְ   .ה ָאָתא ַצְפָראַּאְדָהִכי ֲהָו. ּ

י ֶאְלָעָזר ִתיב, ָאַמר ִרּבִ ְצרֹור ַהַחִיים)שמואל א כה(, ּכְ ּ ְוָהְיָתה ֶנֶפׁש ֲאדֹוִני ְצרוָרה ּבִ ּ .
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ְסָתם, ֶנֶפׁש ֲאֹדִני י)תהלים כד(, ּכְ ְוא ַנְפׁשִ א ַלׁשָ ר ֹלא ָנׂשָ ָהא ,  ֲאׁשֶ

ָרא ּכְ ַצְפָרא ְלִאְתַקּשְׁ ַבְעָלהִעיָדָנא ּבְ ָרא ּבְ ָרֵאל וְלִאְתַחּבְ ֶּנֶסת ִיׂשְ ִאין ִאיּנון ַצִדיַקָיא , ּ ַּזּכָ ּ ּ
ֵליְלָיא אֹוַרְייָתא ּבְ ְדִלין ּבְ ּתַ ְּדִמׁשְ ִריך הוא , ּ א ּבְ קוְדׁשָ יה ּבְ ָרא ּבֵ ְּוָאָתאן ְלִאְתַקּשְׁ ּ ְּ

ָרֵאל ֶנֶסת ִיׂשְ ּכְ ִתיב. ּוּבִ ַמח ָאִביך)משלי כג(, ָּעַלְייהו ּכְ ךָ ִיׂשְ ָ ְוִאֶמך ְוָתֵגל יֹוַלְדּתֶ ָ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמ, ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]191דף [ -י ּ

ִתיב י ֶאְלָעָזר ּכְ ָרֵאל ִמטוְמָאָתם ְוגֹו)ויקרא טו(, ָאַמר ִרּבִ ֵני ִיׂשְ ם ֶאת ּבְ ּ ְוִהַזְרּתֶ ּ ּ '
תֹוָכם ר ּבְ ִני ֲאׁשֶ ּכָ ָאם ֶאת ִמׁשְ ַטּמְ ם. ּבְ ַהאי ָזר, ְּוִהַזְרּתֶ ְלהו, ּכְ ְּדִאיהו ָזר ְמּכֻ ּ ְוָלא , ּּ

ָמ ר ּבְ ּה ְדֵליֵתיה ִדיֵליהִאְתַחּבָ ּ ּ ּ.  
א ֲחֵזי א, ְוּתָ א ְלַתּתָ ֵני ָנׁשָ ֲאִבין ּבְ ֲעָתא ְדִמְסּתַ ׁשַ ֹכָלא, ּּבְ ַמר, ִּמְסֲאִבין לֹון ּבְ . ְוָהא ִאּתְ

ַער , ֲאָבל ֲעָתא ְדרוַח ִמְסֲאָבא ִאּתְ ׁשַ ּּבְ ְבּתון ָזר)'אתער רוח וכו, א לתתא''ס(ּ ֶּאָלא רוַח , ּ ֲחׁשַ ּ
אִּמְסֲאָבא ִדְלַת ַער רוַח ִמְסֲאָבא ָאֳחָרא, ּתָ א , ִּאּתְ ְּוִאְתְיִהיב ֵליה ְרׁשוָתא ְלַנְחּתָ ּ

יה, ַּמאי ְרׁשוָתא. ְלָעְלָמא ה ְדֲהָוה ָנִחית וָמֵחי ּבֵ ְּרׁשוָתא ִדְקדוּשָׁ ּ ּ ּ ּ ַכח, ּ ּתְ , ָלא ִאׁשְ
ַלק ְלָייא ִדיָנא, ְּוִאְסּתְ ּוְכֵדין ִאְתּגַ ָּלֳקְבֵליהֹון ְדַחָייִבין, ּ ּ ְואֹוִסיף ִדיָנא ַעל ִדיֵניה,ּ ּ ּ ,

ָעְלָמא, ּוְכֵדין ִחין ּבְ ּכְ ּתַ ֵרין רוִחין ִמׁשְ ּרוָחא ְדִדיָנא, ַחד, ּּתְ ּרוָחא ִדְמָסֲאָבא, ְוַחד, ּ ּ.  
י ֶאְלָעָזר א, ָאַמר ִרּבִ ִּאְצְטִריְכָנא ָהָכא ְלֵמיַמר ִמָלה ְדאֹוִליְפָנא ֵמַאּבָ א ֲחֵזי. ּ , ּתָ

ַגע ְדֵביָתאָהָכא ַיְלִפיָנן ִמ ִריך הוא . ּּנֶ א ּבְ ֵביָתא ְוקוְדׁשָ ְרָיא ּבְ ְּדַכד רוָחא ִמְסֲאָבא ׁשַ ּ ּ ְּ

ָאה ֵליה ֵעי ְלַדּכְ ֵביָתא, ּּבָ ַדר ֶנַגע ָצַרַעת ּבְ ָדא, ׁשָ ְּוַההוא ֶנַגע ָלא , ְּלַקְטְרָגא ָדא ּבְ
יָתא ַלק ֵמ, ַּאְעֵדי ִמּבֵ ב ְדרוַח ִמְסֲאָבא ִאְסּתְ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ יָתאּ צון , ַּההוא ּבֵ ַּעד ְדִיְנּתְ ּ

יָתא ֵדין ִאְתָדֵכי ַאְתָרא, ֲּאָבִנין ְוָאִעין ְוֹכָלא, ּבֵ   .ּּכְ

  ב''ה ע'' נדף
ְווָנא ַהאי ּגַ אִרי ֲעלֹוי, ּכְ ַער רוָחא ִמְסֲאָבא ְוׁשָ ָאב ְוִאּתְ ַּמאן ְדִאְסּתְ א , ּ ֵעי קוְדׁשָ ד ּבָ ּּכַ

ָאה ָעְלָמא ִריך הוא ְלַדּכְ ּּבְ יָפאִאּתְ, ְ ּקִ ַּער רוַח ִדיָנא ּתַ ְרָיא ַעל , ּ ָעְלָמא ְוׁשַ ַכח ּבְ ּתְ ְוִאׁשְ
ַּההוא רוָחא ִמְסֲאָבא ָדא, ּ ּוְמַקְטְרֵגי ָדא ּבְ ר ֵמָעְלָמא) ב''ה ע''דף נ(ַעד , ּ ְּוַההוא , ְּדִיְתַעּבָ
יָפא ּקִ ּרוָחא ִדיָנא ּתַ ֵתץ ֲאַתר, ּ ַלק ֵמַאְתֵריה ַעד ְדִיּנָ ָּלא ִאְסּתְ ּ , ְּייִפין ְוַגְרִמין ְוֹכָלאׁשַ, ּ

יה רוִחין ִמְסֲאִבין רו ִמּנֵ ֵדין ִאְתָדֵכי ָעְלָמא ְוִאְתַעּבְ ּּכְ ּ ּ ַדְכיו, ּ ַכח ּבְ ּתְ   .ְּוָעְלָמא ִאׁשְ
ֵניָנן ֲאָבא ִמְסֲאִבין ֵליה וַדאי, ְּוַעל ָדא ּתָ ָּאָתא ְלִאְסּתַ אֵרי . ּ ד ׁשָ ר ָנׁש ּכַ ַּווי ֵליה ְלּבַ

ָּעֵליה רוַח ִמ ָעְלָמא, ְסֲאָבאּ יה ּבְ ַכח ּבֵ ּתְ ְּדַוַדאי ִליְנַדע, ְּוִאׁשְ ֵעי , ּ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ְּ

ין. ְּלַבֲעָרא ֵליה ִמן ָעְלָמא ִאין ִאיּנון ַצִדיַקָיא ְדֻכְלהו ַקִדיׁשִ ַּזּכָ ּ ּ ּ ּּ ה , ּ ְקדוּשָׁ ָכחו ּבִ ּתְ ְּוִאׁשְ ּ
א א ַקִדיׁשָ ְרָיא ָעַלְי, ָקֵמי ַמְלּכָ אְוׁשַ ּיהו רוַח ַקִדיׁשָ ּ ַהאי ָעְלָמא וְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ּּבְ יָון . ּ ּכֵ

ְּדָאָתא ַצְפָרא ָקמו ַאְזלו ּ ּ.  
י ֶאְלָעָזר ְוָאַמר, ַּעד ַדֲהוֹו ָאְזֵלי עו בֹו )בראשית לב(, ָּפַתח ִרּבִ ּ ְוַיֲעֹקב ָהַלך ְלַדְרּכֹו ַוִיְפּגְ ּ ְ

ְּדֲהָוה ָאִזיל ָלֳקֵבל ֲאבוִהי, ּכֹוְְוַיֲעֹקב ָהַלך ְלַדְר. ַמְלֲאֵכי ֱאֹלִהים ּ.  

י ֶאְלָעָזר)ה''ח מ''נ(תוספתא  י יֹוֵסי ָחמוי,  ִרּבִ א ְללוד, ְּוִרּבִ ֲּהוֹו ָאְזֵלי ֵמאוׁשָ י יֹוֵסי . ּ ָאַמר ִרּבִ

י ֶאְלָעָזר ַמְעת ֵמָאבוך ַמאי ִדְכִתיב, ְלִרּבִ ר ׁשַ ֶּאְפׁשָ ּ ַעד . ַּמר ֵליה ָלא ְיַדְעָנאָא. 'ְְוַיֲעֹקב ָהַלך ְלַדְרּכֹו ְוגֹו, ְּ
ַּדֲהוֹו ָאְזֵלי ָמטו ִלְמַעְרָתא ְדלוד ּ ּ ְמעו ַההוא ָקָלא ְדָאַמר. ּּ ּׁשָ ּ ְּתֵרי עוְזִלין ְדַאַיְלָתא ָעְבדו ָקַמאי ְרעוָתא , ּ ּ ּ ּּ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]192דף [ -ּ

א ְדָעַרע ַיֲעֹקב ַקֵמיה. ְּדִניָחא ִלי ְרָייָתא ַקִדיׁשָ ְּוִאיּנון ֲהוֹו ַמׁשִ ּ ּ ּּ י ֶאְלָעָזרִאְתְרִגי. ּ ַנְפׁשֹוי, ׁש ִרּבִ , ְוִאְסָתַער ּבְ
ך אֹוְרחֹוי, ְוָאַמר ְָמֵריה ְדָעְלָמא ּכַ ּ ַמע, ּ ַמְעָנא ְוָלא ְיַדְעָנא, ַּטב ָלן ְדָלא ִנׁשְ , ִּאְתְרִחיׁש ֵליה ִניָסא. ׁשְ

ַמע ַההוא ָקָלא ְדָאַמר ְּוׁשָ ּא ִדיוְקָנא ַדֲאבֹויָּנַפל ַעל ַאְנפֹוי ְוָחָמ, ַּאְבָרָהם ְוִיְצָחק ֲהוֹו, ּ ּ א, ָּאַמר ֵליה, ּּ , ַאּבָ
ִאיְלָנא ַוֲאִתיבוָנא ְּדַאְבָרָהם ְוִיְצָחק ֲהוֹו, ּׁשָ ְתִזיב ִמָלָבן, ּ ד ִאׁשְ ְּדָעְרעו ְלַיֲעֹקב ּכַ ּ ּ ִרי. ּ ּפוק , ָּאַמר ֵליה ּבְ ּ

ְ ִפְתָקך)א פסקך''ס( ּפום ְמַמֵלל ַרְבְרָבן ֲהָוה, ְְוָסב ְסָבֵתך, ּ ּ ְלחֹודֹויְוָל. ּ ֶּאָלא ְלָכל ַצִדיַקָיא , ּא ָדא ִהיא ּבִ ּ ּ ּ
יָזבוֵתיה ָמְתהֹון ְדַצִדיַקָיא ְמַעְרִעין ֳקָדמֹוִהי ְלׁשֵ ִּנׁשְ ּ ּ ּּ י ִעָלֵאי, ּ ְּוִאיּנון ַמְלֲאֵכיא ַקִדיׁשֵ ּ.  

ֲעָתא, ְּוָתא ֲחֵזי ַהִהיא ׁשַ ִּיְצָחק ַקָיים ֲהָוה ּבְ א ִאְת, ּ ָמֵתיה ַקִדיׁשָ ֲּאָבל ִנׁשְ כוְרְסָיא ְיָקָרא ּ ְּנִסיַבת ּבְ
ְּדָמאֵריה ָחא, ּ י ַמְדּבְ ד ִאְתֲעָקד ַעל ַגּבֵ ֵדין ַאְסְתמו ֵעינֹוי ֵמֵחיזו. ּּכַ ּוִמּכְ ּ ּ ַּהְיינו ִדְכִתיב. ּּ ּ ּ לוֵלא )בראשית לא(, ּ

ּוַפַחד ִיְצָחק ָהָיה ִלי' ְוגֹו   )כ תוספתא''ע(. ּ
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 ] בשנה236יום [סדר הלימוד ליום כט אייר 
א ֲחֵזי ל ִזְמָנא, ּתָ ִריך , ּכָ א ּבְ יה קוְדׁשָ יה ְדָלָבן ָלא ַמִליל ִעּמֵ ַכח ְלַגּבֵ ּתְ ְְדַיֲעֹקב ִאׁשְ ּ ּ ּ ּ ּּ

יָמא)ולא אשתכח לגביה(, ּהוא ִתיב,  ְוִאי ּתֵ ֶּאל ַיֲעֹקב ׁשוב ' ּ ַויֹאֶמר ְיָי)בראשית לא(, ְוָהא ּכְ
ך ְוגֹו ֶָאל ֶאֶרץ ֲאבֹוֶתיך וְלמֹוַלְדּתֶ סֹוָפא ֲהָוה.'ָּ א ,  ַהאי ּבְ ִזְמָנא ְדָבָעא ְלִאְתָפְרׁשָ ּּבְ ּ

יה ִּמָלָבן ְוַכד ִאְתְפַרׁש ִמּנֵ ּ אֹוְרָחא, ּ ָּאתו ָלֳקְבֵליה ִאיּנון ַמְלֲאֵכי ְואֹוְזפוהו ּבְ ּ ּ ּ ּ.  
א ֲחֵזי ִתיב, ּתָ עו בֹו, ּכְ ַּוִיְפּגְ ֵעי ֵליה. ּ ַמְלֲאֵכי ֱאֹלִהים ִמּבָ ע ּבְ ַּוִיְפּגַ ֶּאָלא . ֹוַמאי ב, ּ

יה  ְלָלא ּבֵ ִּאיְנהו ָאתו ְלִאְתּכַ ּ יה. )ואוזפוהו באורחא(ּּ ְלָלא ּבֵ ַּמאי ְלִאְתּכַ ְטָרא . ּ ֶּאָלא ִאיּנון ִמּסִ ּ
ִּדְגבוָרה ָקַאְתָיין יב ַמְלֲאֵכי ֱאֹלִהים, ּ ְטָרא ָאֳחָרא ַמְלֲאֵכי ְדַרֲחֵמי, ִּדְכּתִ , ְּוָחָמא ִמּסִ

יה ַרֲחֵמ ְללו ּבֵ ְּוִאְתּכָ   .י ְוִדיָנאּ
א ֲחֵזי ַקְדִמיָתא, ּתָ קֹום ַההוא . ֶזה ַחד, ַמֲחֶנה ֱאֹלִהים, ּבְ ם ַהּמָ ְּלָבַתר ַוִיְקָרא ׁשֵ ּ

ֵרי, ַמֲחָנִים ְטָרא ְדַרֲחֵמי. ּתְ ְטָרא ְדִדיָנא ְוַחד ִמּסִ ַּחד ִמּסִ יָסא, ּ , ַמְלֲאִכין ֵמַהאי ּגִ
יָסא ִתיב, ּוַמְלָאִכין ֵמַהאי ּגִ עו בֹו, ְּוַעל ָדא ּכְ ַּוִיְפּגְ ר . ַּדְייָקא, בֹו. ּ ֲאׁשֶ ַּויֹאֶמר ַיֲעֹקב ּכַ

ֵעי ֵליה, ָרָאם ֲחָדא. ַמאי ָרָאם, ָּרָאה אֹוָתם ִמּבָ ִליָלן ּכַ ָקן ָדא , ֶּאָלא ָחָמא לֹון ּכְ ִּמְתַדּבְ ּ
ָדא ָדא, ּבְ ָרן ָדא ּבְ ִתיב ָרָאם, ִּמְתַחּבְ ְּוֻכְלהו ָאתו ְלאֹוְזָפא , ְּוַעל ָדא ּכְ ּ יָזָבא ּ ֵּליה וְלׁשֵ ּ

ו ֵּליה ִמיָדא ְדֵעׂשָ ּ.  
ו ֵעׂשָ יה ּבְ ִתיב ּבֵ יָמא, ַּוֵיֵצא ָהִראׁשֹון.  ַוֵיֵצא ָהִראׁשֹון ַאְדמֹוִני)בראשית כה(, ּּכְ , ִאי ּתֵ

ְּדַיֲעֹקב ִטָפה ַקְדָמָאה ֲהָוה ִתיב, ָלאו ָהֵכי, ּ ִתיב, ַּוֵיֵצא ָהִראׁשֹון, ְּדָהא ּכְ ַּוֵיֵצא , ְוָלא ּכְ
ָיא. אׁשֹוןִר ְטָרא ְדִדיָנא ַקׁשְ ּוְבִגין ְדִיְצָחק ָאֵתי ִמּסִ ּ ו ַאְדמֹוִני, ּ ְּדִאי . ּסוָמָקא, ָנַפק ֵעׂשָ

ַּהִהיא ִטָפה ַקְדָמָאה ָנְפָקא ָהִכי סוָמָקא, ַּיֲעֹקב ֲהָוה ּבוְכָרא ְנָייָנא ֲהָוה. ּ , ֲּאָבל ִטָפה ּתִ
ך ָלא ָנְפָקא ָהֵכי ְוְבִגין ּכַ ְטָרא ְדַרֲחֵמי ֲהַות ַהִהיא ִטָפהְּדָהא ִמ, ּ ּּסִ יָסא וֵמַהאי , ּ ֵּמַהאי ּגִ

יָסא   .ּגִ

  א''ו ע'' נדף
ִטָפה ְדַיֲעֹקב ו ָלא ֲהַות ּכְ ְּוִטָפה ְדֵעׂשָ ּּ ִלים, ּ ִלים ְוָדא ָלא ׁשְ ֲעָתא. ְּדָדא ׁשְ , ּוְבַהִהיא ׁשַ

ִסיוָמא ְדִדיָנא ַק) א''ו ע''דף נ(ִיְצָחק ֲהָוה  ְּמַכִוון ּבְ ּ ָיאּ ִסְטרֹוי, ׁשְ ְּדַאִפיק ּבְ ְגִליפֹוי ְטִהיִרין , ּ ּבִ
ְייפֹוי ׁשַ ו, ּבְ ך ֵעׂשָ ְוְבִגין ּכַ יך ִמַדֲהָבא, ּ ּזוֲהָמא ְדִאְתַהּתִ ּ ְּ.  

ֵניָנן ֲעָתא, ְּוַעל ָדא ּתָ ַהִהיא ׁשַ ר ָנׁש ְלַכְווָנא ּבְ ְּדָבֵעי ּבַ ְרעוָתא ְדָמאֵריה, ּ ּּבִ ּ ִגין , ּ ּבְ
ִנין ַק ְּדִיפוק ּבְ ין ְלָעְלָמאּּ יָמא. ִּדיׁשִ ָוון, ְוִאי ּתֵ ָוון , ָלאו ָהֵכי. ִּיְצָחק ָלא ִאְתּכַ ֶּאָלא ִאְתּכַ ּ

ה ְקדוּשָׁ ִסיוָמא ְדַההוא ֲאַתר, ּּבִ ָוון ּבְ ְּוִאְתּכַ ּ ּ ד ָנַפק ַהִהיא ִטָפה ַקְדָמָאה, ּ ַכח ּכַ ּתְ , ְּוִאׁשְ
ׁש ַההוא ֲאַתר ַמּמָ ִתיב, ּּבְ לֹו, ְּוַעל ָדא ּכְ ָערּּכֻ ַאֶדֶרת ׂשֵ   .ּ ּכְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]194דף [ -ּ

א ֲחֵזי ִפירו ְדסוָמָקא ָנַפק, ּתָ ׁשְ ָּדִוד ּבִ ּ ּ ה ְדָמאֵריה, ּ ְקדוּשָׁ ְּוִאְתֲאָחד ּבִ ּ ִתיב. ּ , ְּוַעל ָדא ּכְ
יה . ּ ְוהוא ַאְדמֹוִני ִעם ְיֵפה ֵעיַנִים ְוטֹוב ֹרִאי)שמואל א טז( ֲּאָבל ַיֲעֹקב ּבוְכָרא ֲהָוה ִמּנֵ ּ

ו ָּלאו ִמִטָפ, ְּדֵעׂשָ ֶּאָלא ְדַכָווָנה ִדְרעוָתא, הּ ּ ּ ּ יף, ּ ִאיָלָנא ִעָלָאה ַרְבְרָבא ְוַתּקִ ו , ּּבְ ְוֵעׂשָ
ַההוא ֲאַתר ְדִסיוָמא ְדֹכָלא ּּבְ ּ ּ ּ ִתיב, ּ ך ּכְ ְוְבִגין ּכַ זוי )עובדיה א(, ּ ּגֹוִים ּבָ יך ּבַ ה ָקֹטן ְנַתּתִ ּ ִהּנֵ ָ

ה ְמֹאד   .ַאּתָ
י ְיהוָדה ֲהָוה ַמְתֵני ָהֵכי ו ִנְקָרא ִראׁשֹון.ִּרּבִ יב,  ֵעׂשָ ּ ַוֵיֵצא ָהִראׁשֹון )בראשית כה(, ִּדְכּתִ

לֹו ִריך הוא ִאְקֵרי ִראׁשֹון. ַּאְדמֹוִני ּכֻ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ יב, ְּ  ֲאִני ִראׁשֹון וֲאִני )ישעיה מד(, ִּדְכּתִ
ין ְלִאְתָפְרָעא ִראׁשֹון ֵמִר. ַּאֲחרֹון ְוֶאת ַאֲחרֹוִנים ֲאִני הוא , ּוְלִמְבֵני ִראׁשֹון. אׁשֹוןְּוַזּמִ

יב א ָכבֹוד ָמרֹום ֵמִראׁשֹון)ירמיה יז(, ִּדְכּתִ ּסֵ ִתיב.  ּכִ ּוְלִזְמָנא ְדָאֵתי ּכְ  ִראׁשֹון )ישעיה מא(, ּ
ן ר ֶאּתֵ ַל ם ְמַבּשֵׂ ם ְוִלְירוׁשָ ה ִהּנָ ְּלִציֹון ִהּנֵ ּ ּ.  

אָנא ַלם, ּתָ ְּלֶמֱהִוי ׁשוָרָהא ְלֵעיָל, ְּזִמיָנא ְירוׁשָ ּא וְלִאְתָקְרָבא ַעד ּכוְרֵסי ְיָקָרא ּ ּ
א א ְיָי)ירמיה ג(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְּדַמְלּכָ ּסֵ ַל ם ּכִ ֵעת ַהִהיא ִיְקְראו ִלְירוׁשָ ּ ּבָ ֵדין . 'ּ ּּכְ

ִתיב ְבָעַתִים)ישעיה ל(, ּכְ ה ִיְהֶיה ׁשִ ה ְואֹור ַהַחּמָ אֹור ַהַחּמָ ֵדין . ּ ְוָהָיה אֹור ַהְלָבָנה ּכְ ריה זכ(ּכְ

יֹום ַההוא ִיְהֶיה ְיָי)יד מֹו ֶאָחד' ּ ּבַ רוך ְיָי. ֶּאָחד וׁשְ ְּבָ ' ְִיְמלֹוך ְיָי: ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן' ּ
  .ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן

  פרשת אחרי מות
ר ְיָי)ויקרא טז( ֵני ַאֲהֹרן ְוגֹו'  ַוְיַדּבֵ ֵני ּבְ ה ַאֲחֵרי מֹות ׁשְ הֶאל ֹמ' ַּויֹאֶמר ְיָי. 'ֶאל ֹמׁשֶ . ׁשֶ

י ְיהוָדה ָאַמר ר ְיָי, ִּרּבִ יב ַוְיַדּבֵ יָון ִדְכּתִ ה' ּּכֵ ֶאל ' ֲּאַמאי ִזְמָנא ָאֳחָרא ַויֹאֶמר ְיָי, ֶאל ֹמׁשֶ
ר ֶאל ַאֲהֹרן ָאִחיך ה ַדּבֶ ְֹמׁשֶ י, ּ ִמלוָלא ַקְדָמָאה ַסּגֵ ְּדָהא ּבְ ֵניָנן. ּּ ִתיב, ֶּאָלא ָהִכי ּתָ , ּכְ

ה ַוְיַדּבֵ ה ָאַמר ֲעֵלה ֶאל ְיָי)שמות כד(, ּוְכִתיב. ֵאָליו' ר ְיָיַּוִיְקָרא ֶאל ֹמׁשֶ ְוָהא . ' ְוֶאל ֹמׁשֶ
ּאוְקמוָה ִמָלה ּ א ַחד, ּ ְּדָהָכא ַדְרּגָ א ָאֳחָרא, ּוְלָבַתר. ּ ר ְיָי, ּאוף ָהָכא. ַּדְרּגָ ֶאל ' ַוְיַדּבֵ

א ַחד ה ַדְרּגָ ר ֶאל ' ּוְלָבַתר ַוֹיאֶמר ְיָי. ֹּמׁשֶ ה ַדּבֵ א ָאֳחָרא, ְַאֲהֹרן ָאִחיךֶּאל ֹמׁשֶ . ַּדְרּגָ
ַחד ַמְתְקָלא ַסְלָקא, ְּוֹכָלא ר, ּּבְ ָלא ִאְתַחּבָ א ָחד ּכֻ ְרׁשָ ּוִמן ׁשָ ּ.  

ֵני ַאֲהֹרן ֵני ּבְ י ִיְצָחק ָפַתח. ַאֲחֵרי מֹות ׁשְ ִיְרָאה ְוִגילו ' ּ ִעְבדו ֶאת ְיָי)תהלים ב(, ִּרּבִ ּּבְ
ְרָעָדה ְרָנָנה' ּדו ֶאת ְיָי ִעְב)תהלים ק(, ּוְכִתיב. ּבִ או ְלָפָניו ּבִ ְמָחה ּבָ ׂשִ ָיין . ּּבְ ָהֵני ְקָרֵאי ַקׁשְ
אָנא, ֲאַהְדֵדי ִיְרָאה' ִּעְבדו ֶאת ְיָי, ֶּאָלא ָהִכי ּתָ ר ָנׁש ְלִמְפַלח . ּבְ ְּדָכל פוְלָחָנא ְדָבֵעי ּבַ ּ ּּ

ֵעי ִיְרָאה, ָּקֵמי ָמאֵריה ַקְדִמיָתא ּבָ יה, ּבְ ְּבִגין ַדֲחָלא ְדָמאֵריהּו, ְּלַדֲחָלא ִמּנֵ ּ ח , ּ ּכַ ּתְ ִיׁשְ
ֶחְדָווָתא ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא ְּלָבַתר ְדַיֲעֵביד ּבְ ִתיב. ּּ ֱָאֹלֶהיך '  ָמה ְיָי)דברים י(, ְּוַעל ָדא ּכְ

י ִאם ְלִיְרָאה ך ּכִ   .ְׁשֹוֵאל ֵמִעּמָ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמ, ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]195דף [ -י ּ

ְרָעָדה יר. ְּוִגילו ּבִ ר ָנׁש ְלֶמְחֵדי ַיּתִ ְּדָאִסיר ֵליה ְלּבַ ּ ָעְלָמא ֵדיןּ ִמֵלי . ּ ּבְ ַהאי ּבְ
ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא וְבִפקוֵדי ְדאֹוַרְייָתא, ְּדָעְלָמא ֲּאָבל ּבְ ּ ּ ֵעי ְלֶמְחֵדי, ּ ח , ְלָבַתר. ּּבָ ּכַ ּתְ ִיׁשְ

ֶחְדָווָתא ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא ר ָנׁש ְדיָעִביד ּבְ ּּבַ יב. ּּ ְמָחה' ִּעְבדו ֶאת ְיָי, ִּדְכּתִ ׂשִ   .ּבְ

  ב''ו ע'' נדף
א ָאַמר י ַאּבָ ִיְרָאה' ִּעְבדו ֶאת ְיָי, ִרּבִ ָּרָזא ְדִמָלה הוא) ב''ו ע''דף נ(. ּבְ ' ִּעְבדו ֶאת ְיָי, ּּ

ִיְרָאה ָמה ְדאֹוִקיְמָנא. ַמה ִיְרָאה ָהָכא, ּבְ ֶּאָלא ּכְ יב, ּ ית '  ִיְרַאת ְיָי)משלי א(, ִּדְכּתִ ֵראׁשִ
ית ָח)תהלים קיא(, ּוְכִתיב, ָּדַעת ִריך הוא ָהִכי ', ִיְרַאת ְיָי. 'ְכָמה ִיְרַאת ְיָי ֵראׁשִ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ

י ֶאְלָעָזר ָאַמר. ִאְקֵרי ִיְרָאה' ִּעְבדו ֶאת ְיָי, ִרּבִ ד פוְלָחָנא , ּבְ ַּמאן ְדָבֵעי ְלֶמְעּבַ ּּ
ְּדָמאֵריה אֵרי, ּ ָמא ְד, ֵמָאן ֲאַתר ׁשָ ּוְבָאן ֲאַתר ְיַכִוון פוְלָחָנא ְלַיֲחָדא ׁשְ ּ ּ ָהָדר . ָּמאֵריהּּ

ִיְרָאה ירוָתא, ְוָאַמר ּבְ ִיְרָאה הוא ׁשֵ ּּבְ א ְלֵעיָלא, ּ ּתָ תא חזי בני אהרן האי אוקימנא והא (. ִּמּתַ

  )אתמר מלה
א ֲחֵזי ִתיב ָהָכא ַאֲחֵרי מֹות, ּתָ ר ֶאל ַאֲהֹרן ָאִחיך ְוגֹו, ַמה ּכְ ְוְלָבַתר ַדּבֵ ּ ֹזאת ָיֹבא ' ּ ּבְ

אן, ַאֲהֹרן ירוָתא ְלַאְזָהָרא ְלַכֲהֵני, ֶּאָלא ִמּכָ ל ַמאן, ּׁשֵ ַהאי , ּכָ ְּדַבְעָיין ְלִאְזַדֲהָרא ּבְ ּ
  .'ְוָדא ִהיא ִיְרַאת ְיָי, ֹזאת

ֵני ַאֲהֹרן. ָּדָבר ַאֵחר ֵני ּבְ י יֹוֵסי ָאַמר. ַאֲחֵרי מֹות ׁשְ , ַּאֲחֵרי מֹות ָנָדב ַוֲאִביהוא, ִרּבִ
ֵעי ֵליה ֵנ, ִּמּבָ ֵני ּבְ אָנא. ְּוָהא ְיִדיַע ִדְבנֹוי ֲהוֹו, י ַאֲהֹרןַמאי ַטְעָמא ׁשְ , ֶּאָלא ָהִכי ּתָ

ְרׁשוַתְייהו ַקְייֵמי אן ָלאו ּבִ ְּדַעד ּכָ ּ ְרׁשוָתא ְדָאבוהֹון, ּ ֶּאָלא ּבִ ּ ּ ך, ּ ְוְבִגין ּכָ ָקְרָבָתם , ּ ּבְ
ַּוָימותו' ִלְפֵני ְיָי ַחֵיי ְדָאבוהֹון, ּ ֲעָתא ּבְ ְּדִאיּנון ָדֲחקו ׁשַ ּ ּ ּ ּ ִגין ַההוא חֹוָבא , ָּלא ֲהָוהְוֹכ, ּּ ּּבְ
ְּדָעְבדו יב , ּ ַהְקִריָבם ֵאׁש ָזָרה)במדבר ג(ִּדְכּתִ ָאַתר ַחד, ְּדַתְנָיא.  ּבְ ַהְקִריָבם , ּבְ ִתיב ּבְ ּכְ

ִתיב, ֵאׁש ָזָרה ָקְרָבָתם ִלְפֵני ְיָי, ּוְבֲאָתר ַחד ּכְ ִתיב , ְוַהאי ְוַהאי ֲהָוה. 'ּבְ ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ ּ
ָקְרָבָתם, ֵני ַאֲהֹרןָהָכא ּבְ י ִחָייא)תאנא(. ּוְכִתיב ּבְ יֹוָמא ַחד ֲהִויָנא ָאִזיל ,  ָאַמר ִרּבִ
ָאְרָחא ְמעֹון, ּבְ י ׁשִ יה ְדִרּבִ ּבֵ ְּלֵמיַהך ּגַ א ְדִפְסָחא, ְ ּתָ יה ַפְרׁשְ ְּלֵמיַלף ִמּנֵ ַחד . ּּ ַעְרִעית ּבְ

ַחד ִטיְנ, ּטוָרא ין ּבְ ִקיִעין ּגוּמִ ּוְתֵרין ּגוְבִרין ָבה, ָראַּוֲחֵמיָנא ּבְ , ַּעד ַדֲהִויָנא ָאִזיל. ּ
ַמְעָנא ָקָלא ְדִאיּנון ּגוְבִרין ּׁשְ ּ דֹול ְיָי)תהלים מח(, ַּוֲהוו ַאְמִרין, ּ יר ִמְזמֹור ִלְבֵני ֹקַרח ּגָ '  ׁשִ

יר ִמְזמֹור. 'ּוְמֻהָלל ְמֹאד ְוגֹו י ׁשִ. ַמאי ׁשִ ֵמיה דִרּבִ אָנא ִמּשְׁ ֶּאָלא ָהִכי ּתָ יר , ְמעֹוןּ ׁשִ
פול ְּדִאיהו ּכָ ּ יִרין, ּ ַאר ׁשִ ח ִמּשְׁ יר ְדִאיהו ְמׁשוּבַ ּׁשִ ּ יִרין, ּ ַאר ׁשִ ח ִמּשְׁ ְּוַעל ְדִאיהו ְמׁשוּבַ ּ ּ ,

יָרָתא יה ׁשִ ַמר ּבֵ ֵרין ִזְמִנין ִאּתְ ת)תהלים צב(ְוֵכן , ּּתְ ּבָ יר ְליֹום ַהּשַׁ ְווָנא.  ִמְזמֹור ׁשִ ַהאי ּגַ , ּכְ
ֹלֹמה )שיר השירים א( ר ִלׁשְ יִרים ֲאׁשֶ יר ַהּשִׁ יָרָתא, ׁשִ יָרָתא ְלֵעיָלא ִמן ׁשִ   .ּׁשִ

יר ִמְזמֹור ִריך הוא, ׁשִ א ּבְ יָרָתא ְדקוְדׁשָ ּׁשִ ּ ֵני ֹקַרח ַעל ִאיּנון , ְּ ֵרי ּבְ ְּדָקא ְמַזּמְ ּ
ַּעל ִפְתָחא ְדֵגיִהָנם, ְּדַיְתֵבי ּוַמאן ִאיּנון. ּ ֲּאחוהֹון ְדִאיּנון ְדַיְתֵב, ּ ּ ּ םּ ַתְרֵעי ְדֵגיִהּנָ ְוַעל . ּי ּבְ

ַמר, ָּדא ִני ִאּתְ יֹום ׁשֵ יָרָתא ָדא ּבְ ְייהו. ּׁשִ ּבַ ַּמאי ֲעָסַקְייכו , ֲּאֵמיָנא ְלהו, ָּקִריְבָנא ּגַ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]196דף [ -ּ

ֲאַתר ָדא ֵני ֲאָנן. ּּבַ ָתא, ָּאְמרו ְמַזּבְ ּבְ ׁשַ ִדיְלָנא ִמִיׁשוָבא ְוַנֲעֵסק , ּוְתֵרי יֹוֵמי ּבְ ּּבָ
אֹוַרְייָתא א. ּבְ ֵני ָנׁשָ ְבִקין ָלן ּבְ ִגין ְדָלא ׁשַ ל יֹוָמא ְויֹוָמא, ּּבְ ָאה . ּכָ ֲאֵמיָנא ַזּכָ
  .ּחוָלֵקיכֹון

ּּתו ָפְתחו ְוָאְמרו ּ ְלֵקי ֵמָעְלָמא. ּּ ָכל ִזְמָנא ְדַצִדיַקָיא ִמְסּתַ ּּבְ ָלק ֵמָעְלָמא, ּ ִּדיָנא ִאְסּתַ ּ ,
ּוִמיַתְתהֹון ְדַצִדיַקָיא ְמַכֶפֶרת ָעל חֹו ּ א ִדְבֵני ַאֲהֹרן. ֵּבי ָדָראּ ּתָ ְּוַעל ָדא ַפְרׁשְ יֹוָמא , ּּ ּבְ

ְּדִכפוֵרי ָקֵריָנן ָלה ּ ָרֵאל, ּּ ָפָרה ְלחֹוֵביהֹון ְדִיׂשְ ְּלֶמֱהִוי ּכַ ִריך הוא. ּ א ּבְ ָּאַמר קוְדׁשָ ְּ ,
ִמיָתְתהֹון ְדַצִדיַקָיא ִאֵלין קו ּבְ ִּאְתַעּסְ ּ ּ ּ ִאלו ַאּת, ּ ב ְלכו ּכְ ְּוִיְתַחׁשֵ ַהאי ּּ ִנין ּבְ ּון ְמָקְרִבין ָקְרּבְ

ּיֹוָמא ְלַכְפָרא ָעַלְייכו ָגלוָתא, ְּדָתֵניָנן. ּ ָרֵאל ֵיהֹון ּבְ ל ִזְמָנא ְדִיׂשְ ּּכָ ְּוָלא ִיְקְרבון , ּ
ַהאי יֹוָמא ִנין ּבְ ִעיִרין ָלא ַיְכִלין ְלָקְרָבא, ָקְרּבְ ֵרין ׂשְ ְּיֵהא ְלהו ֻדְכָרָנא, ְּוִאיּנון ּתְ ּ ,

ֵני ַאֲהֹרןִּדְתֵר ֵפר ֲעַלְייהו, י ּבְ ְּוִיְתּכַ ּ.  
יב, ְּדָהִכי אֹוִליְפָנא ֵני ַאֲהֹרן ַהּכֲֹהִנים ְוגֹו)במדבר ג(, ִּדְכּתִ מֹות ּבְ , ּוְכִתיב. 'ּ ְוֵאֶלה ׁשְ

ֹכר ָנָדב ַוֲאִביהוא ֶאְלָעָזר ְוִאיָתָמר ֵעי ֵליה. ַּהּבְ ַּמהו ֶאְלָעָזר , ְּוֶאְלָעָזר ְוִאיָתָמר ִמּבָ
ְתֵרי ֲאחוי. ִאיָתָמרְו קול ֲהָוה ֲאִביהוא ּכִ ֶּאָלא ׁשָ ּ ּ ֻכְלהו. ּ ְּוָנָדב ּכְ ּ.  

ֹכר ָנָדב)לה אפכא(ְּוִאית ְדַמְתֵני  ְלחֹודֹוי,  ַהּבְ ְלחֹודֹוי, ָּדא ּבִ ְוָכל ַחד , ַּוֲאִביהוא ּבִ
ֵעיֵניה יב ּבְ ַתְרַוְייהו, ִּאְתֲחׁשִ ֶאְלָעָזר ְוִאיָתָמר, ּּכְ ְלחֹוַדְייהוֲאָבל ָנָדב. ּכְ ּ ַוֲאִביהוא ּבִ ּ ,

ְבִעין ַסְנֶהְדִרין קוִלין ֲהוֹו ְלָקֵבל ׁשִ ה, ּׁשְ ין ָקֵמי ֹמׁשֶ ׁשִ ּמְ ך. ַּדֲהוֹו ְמׁשַ ְוְבִגין ּכַ ִמיָתְתהֹון , ּ
ָרֵאל ִתיב. ְּמַכְפָרא ַעל ִיׂשְ ָרֵאל ִיְבּכו ֶאת )ויקרא י(, ְּוַעל ָדא ּכְ ית ִיׂשְ ל ּבֵ ּ ַוֲאֵחיֶכם ּכָ

ֵר ְמעֹון. ָפהַהּשְׂ י ׁשִ ֹכר ָנָדב, ְוָאַמר ִרּבִ לֹוַמר, ַהּבְ ָבָחא ִויָקָרא ִדֵליה , ַּההוא, ּכְ ְּדָכל ׁשְ ּ ּּ
ה, ָּנָדב ַוֲאִביהוא. )מה שמיה( ה ְוַכּמָ ּמָ ֵרי, ַעל ַאַחת ּכַ ָוַתְייהו , ְּדָהֵני ּתְ ָכחו ּכְ ּתְ ָּלא ִאׁשְ ּ

ָרֵאל ִיׂשְ   .ּבְ

  א''ז ע'' נדף
ר ְיָי ֵני ַאֲהֹרןֶאל' ַוְיַדּבֵ ֵני ּבְ ה ַאֲחֵרי מֹות ׁשְ י .  ֹמׁשֶ ִּחְזִקָיה ָפַתח ְוָאַמר) א''ז ע''דף נ(ִרּבִ ּ ,

ר ָפָדה ֶאת ַאְבָרָהם ְוגֹו'  ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ְיָי)ישעיה כט( ית ַיֲעֹקב ֲאׁשֶ ַהאי ְקָרא . 'ֶאל ּבֵ
ָיא ר ָפָדה ֶאת ַאְבָרָהם ִמּבָ' ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ְיָי, ַקׁשְ ֶאל ' ּכֹה ָאַמר ְיָי, ַמאי. ֵּעי ֵליהֲאׁשֶ

ר ָפָדה ֶאת ַאְבָרָהם ית ַיֲעֹקב ֲאׁשֶ   .ּבֵ
ַמר ֶּאָלא ָהא אוְקמוָה ְוָהא ִאּתְ ּ ְּדַיֲעֹקב ָפָדה ֶאת ַאְבָרָהם ַוַדאי, ּ ֲעָתא . ּ ִּדְבַהִהיא ׁשַ

ָדֵאי גֹו נוָרא ְדַכׂשְ ְּדָנַפל ּבְ ּ ּ ָּדנו ִדיֵניה , ּ ּ ּ זכות , בגין מאי ישתזיב האי,  בריך הואי ואמרו קמי קודשא''ס(ּ

ָמֵעאל ְדָנִפיק , ָּאְמרו. )ברא מזכי אבא, דהכי תניא, ישתזיב בגין בנוי, אמר ליה. אבהן לית ליה ָּהא ִיׁשְ
יה ִריך הוא. ִּמּנֵ א ּבְ ָּאַמר קוְדׁשָ ָחא, ָהא ִיְצָחק, ְּ י ַמְדּבְ ּבֵ יט ְקָדֵליה ַעל ּגַ ְּדיֹוׁשִ , ַּאְמרו. ּ

יהָהא ֵעׂשָ ּו ְדָנִפיק ִמּנֵ ֵליָמָתא, ָהא ַיֲעֹקב, ָאַמר. ּ ְּדִאיהו ּכוְרְסָיא ׁשְ ּ נֹוִהי , ּ ְוָכל ּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמ, ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]197דף [ -י ּ

ֵליִמין ָקַמאי ִזיב ַאְבָרָהם ֲהָדא הוא ִדְכִתיב, ַּאְמרו. ׁשְ ּתְ ְזכוָתא ָדא ִיׁשְ ָּהא ַוַדאי ּבִ ּ ּ ּ ,
ר ָפָדה ֶאת ַאְבָרָהם   .ֲאׁשֶ

ה ֵיבֹוׁש ַיֲעֹקב ְוֹלא  ִקְרּבֹו ֹלא ַעּתָ ה ָיַדי ּבְ י ִבְראֹותֹו ְיָלָדיו ַמֲעׂשֵ ה ָפָניו ֶיחָורו ּכִ ַּעּתָ ּ
ִמי ַּיְקִדיׁשו ׁשְ ה ְוגֹו. ּ ִּאֵלין ִאיּנון. 'ַּמאן ִאיּנון ְיָלָדיו ַמֲעׂשֵ ֵאל ַוֲעַזְרָיה, ּ . ֲחַנְנָיה ִמיׁשָ

ֵמי א ׁשְ ַּדֲאִפילו ַגְרַמְייהו ְלגֹו נוָרא ָיִקיְדָתא ְלָקָדׁשָ ּ ּ ּ ֵעי ּּ ה ֵיבֹוׁש ַיֲעֹקב ַמאי ּבָ ּה ֹלא ַעּתָ
ִתיב, ָהָכא ַיֲעֹקב ֵאל )דניאל א(, ְוָהא ּכְ ֵני ְיהוָדה ָדִניֵאל ֲחַנְנָיה ִמיׁשָ ּ ַוְיִהי ָבֶהם ִמּבְ ּ

ֵני ְיהוָדה ִאְקרון. ַוֲעַזְרָיה ּּבְ ֵעי ֵליה, ּ ה ֵיבֹוׁש ְיהוָדה ִמּבָ ך ֹלא ַעּתָ ּוְבִגין ּכָ ּ ַמאי ֹלא , ְּ
  .ה ֵיבֹוׁש ַיֲעֹקבַעּתָ

ֵניָנן ְכִפיתו. ֶּאָלא ָהִכי ּתָ ֲעָתא ְדִאּתְ ַהאי ׁשַ ּּבְ נוָרא, ּ ְּלִמְנַפל ּבְ ל ַחד ָאִרים ַקֵליה , ּ ּּכָ
ין וַמְלִכין ְוָאַפְרַכָיא, ְוָאַמר ל ִאיּנון ַעּמִ י ּכָ ּבֵ ּּגַ ִלי ֹלא '  ְיָי)תהלים קיח(, ֲחַנְנָיה ָאַמר, ּ

ה ִלי  ְיָי' ָאָדם ְיָיִאיָרא ַמה ַיֲעׂשֶ שֹוְנָאי טֹוב ַלֲחסֹות ּבַ עֹוְזָרי ַוֲאִני ֶאְרֶאה ּבְ . 'ְוגֹו' ִלי ּבְ
ֵאל ָפַתח ְוָאַמר יָרא ַעְבִדי ַיֲעֹקב ְנֻאם ְיָי)ירמיה ל(, ִּמיׁשָ ה ַאל ּתִ ך ֲאִני ' ְוגֹו' ּ ְוַאּתָ י ִאּתְ ָּכִ

ה ְוגֹו' ְנֻאם ְיָי י ֶאֱעׂשֶ יֶעך ּכִ ַהִהיא. 'ְָלהֹוׁשִ ֲעָתאּבְ ָמא ְדַיֲעֹקב,  ׁשַ ְלהו ׁשְ ְמעו ּכֻ ְּדׁשַ ּ ּ ּּ .
ֵלָצנוָתא ְווהו ְוַחְייכו ּבְ ּּתַ ּ ָרֵאל ְיָי)דברים ו(, ֲּעַזְרָיה ָפַתח ְוָאַמר. ּ ַמע ִיׂשְ ' ֱּאֹלֵהינו ְיָי'  ׁשְ

  .ֶאָחד
ָּדא , יָאִנ' ֶזה ֹיאַמר לה. 'ָאִני ְוגֹו'  ֶזה ֹיאַמר ַלְיָי)ישעיה מד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב

ם ַיֲעֹקב, ֲחַנְנָיה ֵאל, ְוֶזה ִיְקָרא ְבׁשֵ ָרֵאל ' ְוֶזה ִיְכּתֹוב ָידֹו ַלְיָי, ָּדא ִמיׁשָ ם ִיׂשְ ּוְבׁשֵ
ה ִריך הוא ָפַמְלָיא ִדיֵליה, ָּדא ֲעַזְרָיה, ְיַכּנֶ א ּבְ ַנׁש קוְדׁשָ ֲעָתא ּכָ יה ׁשַ ּּבֵ ּ ּ ּ ּּ , ָאַמר לֹון, ְ

ַמאן ִמָלה ֵּמִאיּנון ִמִלי, ּּבְ ָלָתאּ ּן ְדָאְמרו ִאֵלין ּתְ ּ ִזיב לֹון, ּ ָּפְתחו ְוָאְמרו. ַאׁשְ ּ  )תהלים פג(, ּ
ְמך ְיָי ה ׁשִ י ַאּתָ ְָוֵיְדעו ּכִ ל ָהָאֶרץ' ּ ְָלַבֶדך ֶעְליֹון ַעל ּכָ ּ.  

ִריך הוא ְלכוְרְסָייא א ּבְ ֲעָתא ָאַמר קוְדׁשָ ה ׁשַ ּּבָ ּ ּּכוְרְסָייא ִדיִלי, ְּ ַמאן ִמָלה , ּ ּּבְ
ִזיב ְלִאיּנון ַצִדיַקָייא, ּן ִמִליןֵּמִאיּנו ַּאׁשְ ּ ַהאי ִמָלה ְדֻכְלהו ַחְייִכין ָבה, ָּאַמר ֵליה. ּ ּּבְ ּ ּּ ּ ,

ִזיב לֹון ה ָפָניו ֶיחָורו, ַאׁשְ ה ֵיבֹוׁש ַיֲעֹקב ְוֹלא ַעּתָ ֹּלא ַעּתָ י . ּ ָמה ְדָקִאים ַיֲעֹקב ְלַגּבֵ ּּכְ
נוָרא ְּדַאְבָרָהם ּבְ א ְלַג, ּ ּתָ י ִאֵליןְּיקום ַהׁשְ ית ' ּכֹה ָאַמר ְיָי, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּּבֵ ֶאל ּבֵ

ה ֵיבֹוׁש ַיֲעֹקב ְוגֹו ר ָפָדה ֶאת ַאְבָרָהם ֹלא ַעּתָ ּסוָפא ְדֵלָצנוָתא. 'ַיֲעֹקב ֲאׁשֶ ֵּמַהאי ּכִ ּ ּ.  
ָנא ָלה ָדא, ּתָ ְלהו ַדֲהוֹו ַחְייִכין ִמּמִ ּּכֻ ּ ּּ ַההוא נוָרא, ּ ִּאּתֹוָקדו ּבְ ּ ִביָבא ְוָקַטל , ּ לֹון ׁשְ
ְּדנוָרא ִזיב ְלִאֵלין. ּ ֵמיה . ַּמאן ׁשֵ ִריך הוא וְמַיֲחָדן ׁשְ א ּבְ ַּעל ַדֲהוֹו ְמָצָלן ָקֵמי קוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ

ְדָקא ֵיאֹות ְדָקא ֵיאֹות, ּכְ ֵמיה ּכְ ְּוַעל ִדְמַיֲחָדן ׁשְ א, ּ ִזיבו ֵמַההוא נוָרא ָיִקיְדּתָ ּתֵ ִּאׁשְ ּ ּ.  
ֵני ַאֲהֹרן ְקִריב ֵרי ּבְ א נוְכָרָאהּתְ ּו ֶאּשָׁ ְדָקא ֵיאֹות, ּ ֵמיה ּכְ ְּדָלא ִאְתַיֲחדו ׁשְ ּ ְּוִאּתוָקדו , ּ ּ

נוָרא י ִיְצָחק ָאַמר. ּּבְ ִתיב, ִרּבִ ּוְכִתיב ַוָימותו. ַאֲחֵרי מֹות, ּכְ ּ יָון ְדָאַמר ַאֲחֵרי מֹות . ּ ּּכֵ
ֵני ַאֲהֹרן ֵני ּבְ ְּדָהא ַוָימותו, ָלא ְיַדְעָנא, ׁשְ ּ ֵניָנןֶּאָלא ָהִכ. ּ ֵרי ִמיתֹות ֲהוֹו, י ּתָ ַחד , ּתְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]198דף [ -ּ

ִנין, ְוַחד. 'ִלְפֵני ְיָי ְּדָלא ֲהוֹו ְלהו ּבְ ְּדָכל ַמאן ְדָלא ָזֵכי ִלְבִנין ִמית הוא, ּ ּ ך. ּ ִגין ּכַ , ְּבְ
ַּוָימותו, ַאֲחֵרי מֹות ּ.  

א ָאַמר י ַאּבָ יב, ִרּבִ ּ ַוָיָמת ָנָדב ַוֲאִביהוא ִלְפֵנ)במדבר ג(, ַּמאי ִדְכּתִ ַהְקִריָבם ' י ְיָיּ ּבְ
ר ִסיַני וָבִנים ֹלא ָהיו ָלֶהם ַוְיַכֵהן ֶאְלָעָזר ְוִאיָתָמר' ֵאׁש ָזָרה ִלְפֵני ְיָי ִמְדּבַ ּּבְ ַּמאי ָדא . ּ

י ָדא יב, ְּלַגּבֵ ּוָבִנים ֹלא ָהיו ָלֶהם, ִּדְכּתִ א. ַוְיַכֵהן ֶאְלָעָזר ְוִאיָתָמר, ּ ֶּאָלא ָרָזא ְדִמְלּתָ ּ .
ַּוָימותו, יָנאַּהאי ַדֲאֵמ ִנין, ּ ְּדָלא ֲהוֹו ְלהו ּבְ ְּוָהִכי הוא ַוַדאי. ּ ֵני . ּ ָאר ּבְ ׁשְ ֲאָבל ָלא ּכִ

ב ְדָלא ַאְנִסיבו, ָעְלָמא ַּאף ַעל ּגַ ְרֵמיהֹון, ּ ְּדָהא ִאֵלין ָלא ִמיתו ֶאָלא ִמיַתת ּגַ ּּ ֲאָבל , ּ
הֹון ָלא ִמיתו   .ִּמיַתת ַנְפׁשָ

  ב''ז ע'' נדף
יבִּדְכ, ְמָנא ָלן ן ַאֲהֹרן )שמות ו(, ּתִ נֹות פוִטיֵאל לֹו ) ב''ז ע''דף נ( ְוֶאְלָעָזר ּבֶ ָּלַקח לֹו ִמּבְ ּ

ְפחֹוָתם י ֲאבֹות ַהְלִוִים ְלִמׁשְ ֶלד לֹו ֶאת ִפְנָחס ֵאֶלה ָראׁשֵ ה ַוּתֵ ְּלִאּשָׁ ּּ ְּוָהא ִפְנָחס , ֵּאֶלה. ּ
ְלחֹודֹוי ֲהָוה י ֲאבֹות ַהְלִוִי, ּוְכִתיב. ּבִ ך, ּםָראׁשֵ ִגין ּכָ ְרֵמיהֹון ִמיתו, ְּבְ ִמיַתת , ִּמיַתת ּגַ

הֹון ָלא ִמיתו ַמע ֵאֶלה. ַּנְפׁשָ י ֶאְלָעָזר ַוַדאי ַמׁשְ ָּאַמר ִרּבִ י, ּ ַמע ָראׁשֵ   .ּוַמׁשְ
ִתיב ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ ן )במדבר כה(, ּ ן ַאֲהֹרן ַהּכֵֹהן וְכִתיב וִפְנָחס ּבֶ ן ֶאְלָעָזר ּבֶ ּ ִפְנָחס ּבֶ ּ ּ

ָיִמים ָהֵהםֶאְלָע ן ַאֲהֹרן ַהּכֵֹהן ָהָיה ּכֵֹהן ּבַ ֵעי ֵליה, ָזר ּבֶ ן ֶאְלָעָזר ַהּכֵֹהן ִמּבָ ִּפְנָחס ּבֶ ּ ,
ִתיב ן ַאֲהֹרן ַהּכֵֹהן ּכְ ָכל ֲאַתר ְדָאָתא ִפְנָחס ּבֶ ֶּאָלא ּבְ ּ ִתיב ֶאָלא ֶאְלָעָזר , ּ ְּוֶאְלָעָזר ָלא ּכְ

יב. ַהּכֵֹהן . 'ּ ַויֹאֶמר ֶאְלָעָזר ַהּכֵֹהן ְוגֹו)במדבר לא(. י ֶאְלָעָזר ַהּכֵֹהן ְוִלְפֵנ)במדבר כז(, ִּדְכּתִ
ְרֵמיהֹון ִמיתו ְּוַעל ָדא ִמיַתת ּגַ הֹון ָלא ִמיתו, ּ   .ִּמיַתת ַנְפׁשָ

ָרָזא ְדַמְתִניִתין ֵרי זוג, ְּוָתֵניָנן ּבְ ַמר. ֶּפן ָחס, ּּתְ יֵני ַאְתָוון ''יֹו, ְוָהא ִאּתְ ד ְזֵעיָרא ּבֵ
ֲחָדא''ְּדַהאי יֹו. סְּדִפְנָח ֵרי ּכַ ִליל ּתְ ְּוָדא הוא ָרָזא ְדִמָלה, ד ּכָ ּ ַמר, ּ   .ְוָהא ִאּתְ

ִאיל ַלֲאבוי י ֶאְלָעָזר ׁשָ ֵרי ִאיּנון וְתֵרי ֲהוֹו, ָּאַמר ֵליה, ִּרּבִ ְּוָהא ּתְ ֲאַמאי ָלא , ּ
ֵרי ָכחו ּתְ ּתְ י ּגוָפא ֲהוֹו, ָּאַמר ֵליה. ִּאׁשְ ֵרי ַפְלּגֵ ּּתְ ך, ּא ָלא ַאְנִסיבוְּדָה, ּ ְוְבִגין ּכָ ַחד , ּ ּבְ

ִלילו יב, ִּאְתּכְ י ְוגֹו, ִּדְכּתִ ֶלד לֹו ֶאת ִפְנָחס ֵאֶלה ָראׁשֵ ַּוּתֵ ּ'.  
ָרא ַאְתָוון, ּד ְדִפְנָחס''ְויֹו יה ְלַחּבְ א , ָּלא ִאְתְייִהיב ּבֵ י ְלקוְדׁשָ ֲעָתא ְדַקּנֵ ׁשַ ֶּאָלא ּבְ ּּ ּ

ִריך הוא ּּבְ ָר, ְ א, א ֲעִקיָמאְוָאָתא ְלַיּשְׁ ִרית ַקִדיׁשָ ְּדָחָמא ְדַהאי ָאת ּבְ ּ ָעֵייל ִזְמִרי , ּ
ְרׁשוָתא ָאֳחָרא ַקְדִמיָתא. ּּבִ ם ּבְ ה ְדִאְתַעּקָ ּוְבּמָ ַקן ָהָכא, ּ ם . ִאְתּתָ נוְכָרָאה ִאְתַעּקָ ּּבְ

ַקְדִמיָתא יב, ּבְ ַהְקִריָבם ֵאׁש ָזָרה, ִּדְכּתִ נוְכָרָאה, ּבְ ַקן, ָּהָכא ּבְ ָמה ִדְכִתיב, ִאְתּתָ , ּּכְ
ת ֵאל ֵנָכר)מלאכי ב( ה ָזָרה, ַּמה ְלַהָלן ֵאׁש ָזָרה. ּ וָבַעל ּבַ אן ָנֵמי ִאׁשָ   .ַאף ּכָ

ַקְדִמיָתא ְרִחיָקא ְקִריבו. ַמאי ִאְתֲחֵזי ָהָכא ֶּאָלא ּבְ יב, ּ ַהְקִריָבם ֵאׁש ָזָרה, ִּדְכּתִ . ּבְ
ָמ, ֲהָוה ָקִריב ְרִחיָקא, ּאוף ָהָכא ִזְמִרי אׁשְ י ְרִחיָקא, ּא ְדַמְלּכָ ּבֵ , ִּמַיד, ֲהָוה ָקִריב ּגַ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמ, ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]199דף [ -י ּ

ן ַאֲהֹרן ַהּכֵֹהן ַוָיָקם ִמּתֹוך ָהֵעָדה)במדבר כה( ן ֶאְלָעָזר ּבֶ ְ ַוַיְרא ִפְנָחס ּבֶ ּ ָהָכא ַאְתִקין . ּ
ֵדין ִאְתְייִהיב יֹו, ֲּעִקיָמא ְדַקְדֵמיָתא ֲחָדא''ּכְ ָרא ַאְתָוון ּכַ ֵמיה ְלַחּבְ ׁשְ ר ְו, ּד ּבִ ׂשַ ִאְתּבְ

לֹום ׁשָ יב, ּבְ לֹום)במדבר כה(, ִּדְכּתִ ִריִתי ׁשָ נח (. )בריתי ממש(.  ָלֵכן ֱאמֹור ִהְנִני נֹוֵתן לֹו ֶאת ּבְ

לֹום ָהָכא)ב''ו ע''ס ְתָרא,  ַמאי ׁשָ ַההוא ּכִ ֶּאָלא ּבְ ַקְדִמיָתא, ּ ְתָרא, ָּחבו ּבְ ַההוא ּכִ , ּּבְ
ַקְדִמיָתא ֲערו ְקָטטוָתא ּבְ ַּאּתְ ַקן, ּ א ְדִאְתּתְ ּתָ ִריִתי , ְּוַהׁשְ ִתיב ִהְנִני נֹוֵתן לֹו ֶאת ּבְ ּכְ

לֹום ׁש. ׁשָ ִריִתי ַמּמָ לֹום, ּבְ ׁשָ יה ּבְ ֵהא ִעּמֵ ך, ּּתְ ְוְבִגין ּכַ ֵמיה''ִאְתְייִהיב יֹו, ּ ׁשְ , ּד ְזֵעיָרא ּבִ
ן ַמה ְדִא, ְּדָהא ֵמַאְתָוון ְזִעיָראן ִהיא ּקַ ְּלַאְתֲחָזָאה ְדָהא ִאְתּתָ ַקְדִמיָתאּ ם ּבְ ְוָהא , ְתַעּקָ

יה ִליַמת ִעּמֵ יק ְידֹוי. ַּאׁשְ י ֶאְלָעָזר ְוָנׁשִ ִאיְלָנא ַהאי , ָאַמר. ָאָתא ִרּבִ ִריך ַרֲחָמָנא ְדׁשָ ּּבְ ְ

אי, ִּמָלה   .ְוָלא ִאְתֲאִביד ִמּנַ

  



 



 
  

 
 

  
  

  ספר אור הזוהר
  ללמוד וללמד הזוהר בו יבואר גודל החיוב 

  וחכמת האמת, הקדוש והתיקונים

 ,א"רבי שמעון בר יוחאי זיעשחיבר התנא האלוקי 
שבו גילה סודות נפלאים אשר בתורתו ושמותיו 

תמלא הארץ ז"ועי, הקדושים בהם העולם קיים
  .באמונה' דעה את ה  

   סגולתה- קדושתה - טהרתה - מעלתה 
, שיםמדר, קובץ גדול מתלמוד בבלי ירושלמי

ספרי , ראשונים ואחרונים, ם"רמב, תיקונים, ק"זוה
, ספרי מוסר, ק ותלמידיו"ספרי בעשטה, ת"שו

לימוד הזוהר כללים יסודיים ועיקריים בענין. ועוד
  . והתיקונים  

מלהיבים , דבריהם הקדושים חוצבים להבות אש
להתמיד בלימוד,  מדריך ומורה דרך, נפש האדם

   .בשבוע כל פרשת הזוהר ולסיים מידי שבוע, הזוהר  
  אוסף ענקי במקצוע זה עדיין לא ראה אור הדפוס עד היום

תקותי כי דבריהם הקדושים יעשו רושם בלבות בני 
לכל  בית פרי עמלי להביא הברכה' וזה יהי, ישראל

  . ישראל בכל מקום שהם  
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  עניני לימוד הזוהר - "אֹור ַהזֹוַהר"
   סגולתה- קדושתה - טהרתה -מעלתה 

  ]א[

  מפתח הפרקים
  לימוד ספר הזוהר והתיקונים מעלת  .פרק א
  לימוד הזוהר בטהרה  .פרק ב
  לימוד הזוהר מונע גלגול הנשמה  .פרק ג
  הזוהר תיקון להשכינה ומקרב הגאולה  .פרק ד
  אור הזוהר טעם התורה  .פרק ה
  אור הזוהר מוצנע בתלמוד ובפוסקים  .פרק ו
  ידיעת הבורא על ידי חכמת הקבלה  .פרק ז

  סגולת הזוהר  .ק חפר
  מי ומתי ראוי ללמוד הזוהר  .פרק ט
  בחודש אלול  ללמוד התקונים בשופי  .פרק י

  התנגדות להזוהר הקדוש  .פרק יא
  העלם וגילוי הזוהר  .פרק יב
  החיוב והשלילה ללימוד הזוהר  .פרק יג
  גדולי החסידות בשבח לימוד הזוהר  .פרק יד
  ים מעלת אמירת אותיות הזוהר והתיקונ  .פרק טו
  ן"ליקוט נפלא אודות תורות הח  .פרק טז
  נפלאות רבי שמעון בר יוחאי  .פרק יז

  לימוד הזוהר הקדוש במירון  .פרק יח
ל אודות תורה לפני התגלות "ליקוט מאמרי חז  .פרק יט

  הזוהר



  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
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  ]ג[

  מפתח הענינים
  לכל הספר אור הזוהר

  פרק א
  מעלת לימוד ספר הזוהר והתיקונים

מי שלא למד רזין דאורייתא לא זכה   .א
  ה"לפנימיות הקב

  אור ששת הימים גנוז בזוהר  .ב
מעריך את ' האור החיים הק  .ג

  סמכא בתורת הסוד-ט כבר"הבעש
  לימוד הזוהר תיקון האדם בזה ובבא  .ד
ן בחיות "י לימוד תורת הח"ע  .ה

ת דקדושה נברא אור שיכולים לראו
  שרפי מעלה

עמקות בסוד מאפשר פקידת   .ו
  עקרות וריפוי חולים

י יגיעתו "ל זכה להשגותיו ע"י ז"האר  .ז
  ק"הגדולה בזוה

הבטיח להבית יוסף " מגיד"ה  .ח
שכשילמד תורת הסוד יפתחו לו 

  שערי אורה
ן "מי שאינו מאמין ולומד תורת הח  .ט

מפריד אלוף לא יראה "הוא בבחינת 
  "מאורות

א שלם גם בסתרי תורה מי שהו  *.ט
  נקרא משכיל

כמה גדול השכר בלימוד תורת   .י
  הסוד וההפסד בהעדר לימודה

, מי שלא נמשך אחר תורת הסוד  .יא
בהכרח שאינו מרגיש דבר הקדוש 

  באמת
  ן"י תורת הח"שלימות התורה רק ע  .יב
  בכל יום גילוי חדש ללימוד הזוהר  .יג
  הנשמה מושבעת ללמוד רזי התורה  .יד
  ודל מעלת לימוד הזוהר והתיקוניםג  .טו

 הזוהר -עיקר לימוד הקבלה   .טז
  והתיקונים

 נשמת התורה -הזוהר והתיקונים   .יז
  עוגן הצלה נגד כל רע

העוסק בחכמת הקבלה נקרא בן   .יח
  בלימוד הפשט נקרא עבד; ה"להקב

  הזוהר מסוגל לזכך הנשמה  .יט
י לימוד הזוהר זוכים לכל מדות "ע  .כ

  טובות שבעולם
אמירת זוהר בכל יום מסוגל   .כא

  לפרנסה
לימוד הזוהר מביא את האדם   .כב

  לידיעת ודביקת הבורא
  לשון הזוהר מעורר לעבודת השם  .כג
עצם תיבות ודיבורי הזוהר מקשרין   .כד

  האדם לאין
לא ימנע מקריאת הזוהר הגם   .כה

  שהדברים סתומים וחתומים
רוב ' מי שהוא בעל עסק גדול יהי  .כו

כי הוא מאיר במקום , ק"זוהלימודו ב
  החושך

אור החיים ' החוזה מעריך את ס  .כז
  ומאור עינים כספר הזוהר

לימוד או אמירת הזוהר בבוקר   .כח
השכם מועיל לטהרת הנפש ותאוות 

  לימוד התורה
פנימיות , י טעימת יינה של תורה"ע  .כט

מתעורר האדם באהבה , התורה
  נפלאה שלמעלה מן הדעת וההשגה

מת הסוד מונעת התנשאות עסק חכ  .ל
חכמות חיצוניות ונדחה מפניה 

  כהחושך מפני האור
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  ]ד[

, תיקונים וזוהר חדש, לימוד הזוהר  .לא
מעלות השחר עד צאת הכוכבים 

  מנע שריפת התלמוד
אפילו בעת עצלות וכבדות יתגבר   .לב

  בלימוד הזוהר
חוק ולא יעבור ללמוד הזוהר מסדר   .לג

  השבוע
לי הבנה ק אפילו ב"לימוד הזוה  .לד

  'חשובה לפני ה
אם אין מעטרים לימוד הנגלה   .לה

, השנתי בלימוד הקבלה יום אחד
  לימוד המשנה אינו כלום

  ילמוד אדם זוהר בחשק גדול  .לו
מי שלא ראה אור הזוהר לא ראה   .לז

  אור מימיו
  פרק ב

  לימוד הזוהר בטהרה
טבילת עזרא הכרח ללימוד תורת   .א

לימוד הקבלה ללא טהרה ; ן"הח
  ורמת מינות ואפיקורסותג

  רמז לטבילת עזרה  .ב
תיקוני זוהר ותהלים , למד זוהר  .ג

  במים הקפואים
  פרק ג

  לימוד הזוהר מונע גלגול הנשמה
עיקר בריאת האדם שילמוד חכמת   .א

  הנסתר
ק הם קישוטי נפש "דיבורי הזוה  .ב

  החיים לנשמת
כל אות ואות מהזוהר הוא תיקון   .ג

  לנשמה
ס התורה עד "דצריך לטרוח בפר  .ד

ואם לאו נשמתו , היכן שיכול להשיג
  תתגלגל עוד פעם

צריך לעסוק תמיד בכל ' ו הי"הרח  .ה
מפני שבאחד , יכלתו בספר הזוהר

  מגלגוליו לא האמין בזה
י שבדור "אליהו הנביא אמר לרשב  .ו

'  האחרון יתפרנסון מתורתו שתהי
  מתוק לנפש ומרפא לעצם 

 -" המאור שבה מחזירו למוטב"  .ז
   הסודהכוונה לתורת

  פרק ד
הזוהר תיקון להשכינה ומקרב 

  הגאולה
לימוד הזוהר באמת הוא סעד וסמך   .א

  לשכינה
י לימוד "ביטול הדינים הוא ע  .ב

  פנימיות התורה
הזוהר נתגלה לדור האחרון כי בו   .ג

  יצאו מן הגלות
  י לימוד הזוהר"גאולת ישראל ע  .ד
  בזכות הזוהר תפרח ישועת ישראל  .ה
  י הזוהר יתבטלו כל הקליפות"ע  .ו

  פרק ה
  אור הזוהר טעם התורה

'  ל לא יהי"הלימוד בכתבי האריז  .א
אלא להאיר על נפשו , מפני החקירה

  אור צח ומצוחצח
ס "בקי בש' אפשר לאדם שיהי  .ב

ובאותו הזמן עם הארץ , ופוסקים
  גמור

מצוה לגלות סתרי תורה ורזין   .ג
  עליונים לבער קוצים מן הכרם

  ופרק 
  אור הזוהר מוצנע בתלמוד ופוסקים

כל דברי התנאים והאמוראים   .א
  יסודתם בהררי קודש מסוד התורה

גליא ורזין דאורייתא יחדיו יהיו   .ב
  תואמים
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  ]ה[

, הדוחה חלק הנסתר של התורה  .ג
  ונענש, דוחה כולה

אנו , כשלומדים נגלה דתורה  .ד
מדברים עם נשמות ופנימיות 

  התורה
 להבחין בין י סוד התורה ידע"ע  .ה

  איסור להיתר
  פרק ז

  ידיעת הבורא על ידי חכמת הקבלה
אי אפשר לבוא לידיעת הבורא בלי   .א

  חכמת הקבלה
  פרק ח

  סגולת ספר הזוהר
  הזוהר מקור לכל ספרי היראים  .א
ראוי ללמוד הזוהר והתיקונים עם   .ב

  תינוקות בני תשע
י דלא ידע מאי "אעפ, קריאת הזוהר  .ג

' שכינה הקהוא תיקון ל, קאמר
  ולנשמתו

, י שאינו מבין"אעפ, הלומד זוהר  .ד
  ה מתקן דברי"הקב

ללמוד זוהר ותיקונים או זוהר חדש   .ה
  קודם התפילה

  זוהר הכנה לתפילה  .ו
  לימוד הזוהר מוביל לתשובה באמת  .ז

אך אין ערכו , הזוהר קדוש ונורא  .ח
  כהתיקונים

  'על ידו יכולים לראות נועם ה  .ט
  הנשמה לשונו מזכך   .י

   סגולה להנצל מחכמות חיצוניות  .יא
  סגולה לטהר הנשמה  .יב
להנצל ממחשבות זרות בעת   .יג

  התפילה
הרוצה להתדבק בקונו ידבק בזוהר   .יד

  'הק
  משיג חכמה ויראת שמים  .טו

  הוא המפתח והוא הסוגר  .טז
  יזכה לתקן נפש רוח ונשמה  .יז

ל נעשה "י הזוהר וכתבי האריז"ע  .יח
  האדם כבריה

י לימוד בתיקונים הבין שנמתקו "ע  .יט
  כל הדינים

  סגולה לבעל עסק  .כ
סגולתו לאור נפשו באור החיים   .כא

  הנצחיים
  פרק ט

  'אופני לימוד ספר הזוהר הק
ל לא קצב זמן להתחלת "האריז  .א

  ן"לימוד תורת הח
לימוד תורת הסוד בלי טהרה   .ב

  מביאה לאפיקורסות
ס ופוסקים קודם "מילוי כריסו בש  .ג

  לימוד הקבלה
אין אדם יכול לבוא למשהו השגה   .ד

, בגדלות הבורא מכל לימודי התורה
  כמו מחכמת הקבלה

לעולם יקדים אדם לימוד הנגלה   .ה
  להנסתר

  סודות התורה הם אור הנפש  .ו
  פרק י

חודש אלול ראוי ללימוד התיקונים 
  בשופי

גודל מעלת אמירת תיקונים בחודש   א
  נ"שמזכך הנר, אלול

דפין זוהר או ' ת לאמר ה"ן לבעתיקו  .ב
שמטהר הגוף , תיקונים בכל יום

  והנשמה
   סגולתן למתק הדינים-התיקונים   .ג
הטעם שנתפשט לימוד התיקונים   .ד

  בימי התשובה יותר מן הזוהר
  תיקוני הנפש והגוף  .ה
  י"סוד תיקוני הזוהר שגילה הרשב  .ו
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  ]ו[

ט מעורר על לימוד תיקוני "הבעש  .ז
  זוהר

 מן האחדות כאילו התופס חלק  .ח
  תופס כולו

  עורו ישנים מתרדמתכם  .ט
   גודל מעלת לימוד הזוהר  .י

  פרק יא
  התנגדות להזוהר הקדוש

, ן"מי שאינו זוכה ללמוד תורת הח  .א
ידע שכל זה מחמת שאין נפשו זכה 

  ונקיה
פנימיות התורה היא גילוי יקרא   .ב

  ה"דקוב
בזוהר מכונסים נשמות הצדיקים   .ג

  והאחרים נדחים ממנו, ואנשי מדות
ספר הזוהר הוא כתיבת נח שנתנכסו   .ד

  בה שנים מעיר ושבע ממלכותא
  פרק יב

  העלם וגילוי הזוהר
ן "ר'מדוע נתגלה הזהר משנת ה  .א

  ?ואילך
הזוהר נתגלה רק בדורות האחרונים   .ב

  כדי להגן עליהם
הסבר להעלמת הזוהר אחרי פטירת   .ג

  י"הרשב
לא ניתן לכתוב סתרי / א    

  אבא' הר אלא לרהזו
אורות הזוהר לא נתגלה / ב    

  רק לחברייא במחשבת לבם
י אמרה "אחרי פטירת רשב/ ג    

אל תתן את פיך : "החברייא
  "להחטיא את בשרך

אבא ' י הכיר בר"רשב/ ד    
שיוכל להעלים הדברים אפילו 

  מחכמי הדור ההוא

  פרק יג
  החיוב והשלילה ללימוד הזוהר

ר כשאר מדוע לא נפוץ לימוד הזוה  .א
  ל"מדרשי חז

יצחק דלטאש בפסקו המפורסם ' ר  .ב
, יצא להגן על הזוהר מפני מתנגדיו

  ומאז נתפרסם בעולם ביותר
ו אודות החיוב והשלילה "הרח  .ג

  ללימוד הזוהר
  פרק יד

  גדולי החסידות בשבח לימוד הזוהר
 -ובני ישראל יוצאים ביד רמה   .א

ן במעון שבי רת " ר- גלי ש"ברי
  וחאיי

י "ויתקיים ע' יח בן יוסף יחימש  .ב
  לימוד רזין דאורייתא

  ז"ר בגימטריא ר"או  .ג
ן "אדו; ף"ן סו"ר בגימטריא אי"או  .ד

  ז"ר; ם"עול
י התגלות סודות חכמת "רק ע  .ה

  האמת יבוא משיח צדקנו
  פרק טו

מעלת אמירת אותיות הזוהר 
  והתיקונים

מעלת אמירת הזוהר והתיקונים    .א
  בלי הבנה

  פרק טז
  ן" נפלא אודות תורת החליקוט

שכר לימוד חכמת הקבלה וחיוב   .א
  הפלפול בה

לימוד חכמת האמת פועל עשיית   .ב
, המצוות כתיקונן ובאהבה רבה

  ומגיע מזה תועלת לענין התפיל
ספר הזוהר הוא מגן לישראל   .ג

  כתיבת נח
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  ]ז[

לימוד הזוהר מתקן עולמות   .ד
לימוד התיקונים מתקן ; העליונים

  עולם העשיה
  ימוד הזוהר דרך בקיאות בלבדל  .ה
 ראוי לקבוע שיעורו בלימוד הזוהר   .ו

  והתיקונים באופן שישלימם כל שנה
לימוד חמש דפין זוהר בכל יום הוא   .ז

  תועלת גדול להנפש
  ק באשמורת הבוקר"לימוד הזוה  .ח
טעם שדוקא לימוד הזוהר הוא   .ט

  תיקון להנפש
לימוד בחינת פנימיות התורה   .י

פנימיות הנשמה מקשר בחינת 
  'לבחינת פנימיות אלקותו ית

ידיעת מציאות ההשתלשלות היא   .יא
ז "מצוה רמה ונשאה ומקיים עי

  'מצות וידעת היום גו
לימוד פנימיות התורה הוא בכלל   .יב

  "שליש במקרא"
כמו שהמלח נותן טעם בבשר כן   .יג

לימוד פנימיות התורה נותן טעם 
  )לחם ובשר' הנק(בנגלה דתורה 

מי שיש בידו הלכות ואין בידו   .יד
לא ָטַעם ) סודות התורה(מדרש 

  ַטַעם של יראת חטא
ז "עי, היא אוצרו' י שיראת ה"ע  .טו

  תורת' התורה נק
לימוד " (לריח שמניך"מעלת ענין   .טז

" שמן תורק"על ) פנימיות התורה
  )לימוד נגלה דתורה(

אורך הגלות מחמת העדר לימוד   .יז
שהוא בן הלומד מובטח לו ; הסוד

  עולם הבא
בדורנו מי שאינו עוסק בזוהר   .חי

כל עסק , י"ותיקונים וכתבי האר
  תורתו הוא מן השפה ולחוץ

עיקר התגלות חכמת הסוד   .יט
באחרונה לזכך הנפש לתשוקה 

  ודביקות בקדושה
י לימוד הסוד זוכים לענוה ומוחין "ע  .כ

  דקדושה
שנאת , נסתר דתורה מגין נגד מינות  .כא

  ן הרעחינם ולשו
  לימוד הנגלה על דרך הסוד  .כב
ק או קבלת "האם ללמוד קבלת הרמ  .כג

  י"האר
בעסק התורה צריך לדבק את עצמו   .כד

  גם לנסתר דתורה
  פרק יז

  נפלאות רבי שמעון בר יוחאי
  י היה מלומד בנסים"רשב  .א
ג בעומר "תחיית המתים בל  .ב

  י"בהילולת רשב
  י פוקד עקרות"רשב  .ג
ר הקדוש נולד שבזוה" ינוקא"ה  .ד

  י לאביו"מברכת רשב
הרבה עקרות נפקדו וחולים נתרפאו   .ה

בזכות נדרים ונדבות שהתנדבו עבור 
  י במירון"ציון רשב

' בגימ "ה"אדם ובהמה תושיע הוי"  .ו
  "רבי שמעון בן יוחאי"

  פרק יח
  לימוד ספר הזוהר הקדוש במירון

לימוד ספר הזוהר במירון גרם   .א
נמשכה שנתמלא הבית ריח טוב ו

  הארה גדולה והרגש גדול להנשמה
קביעות זמנים ללמוד ספר הזוהר   .ב

  י"על ציון רשב
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  ]ח[

  פרק יט
ל אודות לימוד "לימוד מאמרי חז

  ת לפני התגלות הזוהר"ס
ראשונים , ל"ליקוט מאמרי חז  .א

תורה -ואחרונים אודות לימוד סתרי
  עד להתגלות ספר הזוהר

  פרק כ
דברי הראשונים המתארים את 

  הקבלה
דברי גדולי הראשונים המתארים   .א

  את חכמת הקבלה
תרגום וביאור הזוהר מפירוש   .ב

  "הסולם"
  פרק כא

סדר השתלשלות ומסירת סתרי 
  התורה בספרי הקדמונים

  ספר יצירה  .א
, בכח ספר יצירה אפשר לברוא אדם  .ב

  חיה ועוף, בהמה
  "היכלות"ספרי ה  .ג
  ספר הבהיר  .ד

  פרק כב
  התגלות ספר הזוהר

  'דמות ספר הזוהר הקק  .א
  'סדר גילוי ספר הזוהר הק  .ב

  פרק כג
מדוע לא נתגלה ספר הזוהר 

  להקדמונים
רבי יהודה חייט מבאר מדוע בדורו   .א

  נתגלה ספר הזוהר
  פרק כד

תולדות רבי שמעון בר יוחאי ובנו רבי 
  אלעזר

תלמיד מובהק לרבי ; לידתו בגליל  .א
  עקיבא

  ובצידון וחיבור ספרי' ישיבתו הק  .ב

רבי שמעון ובנו רבי אלעזר התחבאו   .ג
ג שנה ולמדו שם תורה "במערה י

  ביחד
  יציאתם מן המערה פעם ראשונה  .ד
  נגזר עליהם לחזור למערה  .ה
  איך יצאו לחפשי מן המערה  .ו

  פרק כה
  י"הסתלקות וקבורת רשב

י וגילוי רזין "הסתלקות וקבורת רשב  .א
  לפני הסתלקותו

  פרק כו
  י" בן רשבא"הסתלקות וקבורת ר

הסתלקותו וקבורתו של , חלישותו  .א
  רבי אלעזר בן רבי שמעון

  פרק כז
דימוי רבי שמעון בר יוחאי למשה 

  רבינו
ה קרא בשמות משה ורבי "הקב  .א

  שמעון בן יוחאי
י נגלה מן "למשה רבינו ולרשב  .ב

  השמים שדורשי נפשם מתו
י הסתכלו "משה רבינו ורשב  .ג

  באספקלריא
  לו תורה מסיניי קב"משה ורשב  .ד
  "סיני"י נקראו "משה רבינו ורשב  .ה
צדיק "י ידעו סוד "משה רבינו ורשב  .ו

  והיפוכ" וטוב לו
י שקולים כנגד כל "משה רבינו ורשב  .ז

  העולם כולו
י עלה למרום בענן כמו משה "רשב  .ח

  רבינו
י מנעו פורעניות "משה רבינו ורשב  .ט

  מן העולם
ם פני' י ידעו ע"משה רבינו ורשב  .י

  לתורה
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  ]ט[

י נמסר הכח "למשה רבינו ולרשב  .יא
  לברך את ישראל

  י היה ניצוץ משה רבינו"רשב  .יב
י "י לא ע"קבורת משה רבינו ורשב  .יג

  ילוד אשה
י נודעה "פטירת משה רבינו ורשב  .יד

  קול-על בת
  פרק כח

  חלקי הזוהר
  זוהר על התורה  .א

  ספרא דצניעותא) 1(    
  אדרא רבא) 2(    
  אדרא זוטא) 3(    
  רעיא מהימנא) 4(    
  מדרש הנעלם) 5(    
, "אדרא דבי משכנא) "6(    

סבא ", "רזא דרזין", "היכלות"
סתרי "ו" תוספתא", "דמשפטים

  "תורה
  זוהר חדש  .ב
  תיקוני הזוהר  .ג
  סיכום  .ד

  ט"פרק כ
  מפרשי הזוהר

  "כתם פז "-רבי שמעון לביא   .א
  "אור יקר "-רבי משה קורדובירו   .ב
  "אור החמה "-י רבי אברהם אזולא  .ג
  "מקדש מלך "-רבי שלום בוזאגלו   .ד
לרבי צבי הירש " עטרת צבי"  .ה

  מזידטשוב
לרבי יצחק אייזיק " זוהר חי"  .ו

  מקאמארנא
לרבי אליעזר צבי " דמשק אליעזר"  .ז

  מקאמארנא
לרבי יהודה ) ז כרכים"ט" (הסולם"  .ח

  אשלג

  "דרך אמת"  .ט
  א"להחיד" נצוצי אורות"  .י

  "הרנצוצי זו"  .יא
  פרק ל

  הבקעת אור הקבלה בצפת
  מלך המשיח יתגלה בגליל תחילה  .א
  "כרם היה לידידי בקרן בן שמן"  .ב
לא היה אדם שהשפיע על עם   .ג

  'י הק"ישראל כהאר
י נמשכה "השפעת ופעולות האר  .ד

  כשנה ומחצה
ק "גלה גדולת הרמ" אור יקר"ה  .ה

  בקבלה
  י"האר" סנדק"אליהו הנביא היה   .ו
 למד נגלות התורה עם ל"האריז  .ז

  ז"השיטה מקובצת והרדב
ל בא לעולם הזה רק "י ז"האר  .ח

  ו"בשביל תלמידו הרח
 הבריח המבריח עולם -ן "תורת הח  .ט

  הזה עם עולם הבא
 אך גבהו -משה אמת ותורתו אמת   .י

  ק"י מהרמ"דברי האר
  ך"ו נסמך להוראה מהאלשי"הרח  .יא
י מעת "ו מיד האר"לא זזה יד הרח  .יב

  ן"ל לגלות תורת החשהח
ו "חכמי הקבלה בדורו אמרו על הרח  .יג

  שאין כמוהו במעלה ובחכמה
ש נקבעו לערוך תורת "ו ובנו ר"הרח  .יד

  י ולהוציאה לאור"האר
י "ש ויטאל כתב תורת האר"ר  .טו

  ביעילות עליונה
דמיון וקירבה נשמתית בין האב   .טז

  לבנו
ש ויטאל היה גלגול התנא רבי "ר  .יז

  מאיר
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  ]י[

  לאפרק 
  העליה למירון מימי המשנה עד ימינו

י "השתטחות התנאים על קבר רשב  .א
  במירון

אליהו הנביא לומד תורה עם   .ב
  י"התנאים במערת רשב

  י מברך לכל הבאים למירון"רשב  .ג
 -מינים ' השתטחות והקפות בד  .ד

   במירון-וביטול גזירות 
ג "ישראל יעלה בל-הדר בארץ  .ה

מחה לעומר למירון וישמח שם ש
  גדולה

ד "לא ילך על הציון לבד כי הש  .ו
  י יכול לכופו ולהחטיאו"ששמו תנ

כל הפמליא של מעלה ונשמות   .ז
  ג לעומר"הצדיקים הם במירון בל

  ג בעומר"קדושת יום ל  .ח
ג "טעם שנוהגין להרבות בנרות בל  .ט

  בעומר
  פרק לב

  ג לעומר"שמחת ל
הטעם לשמחה וחדוה בכל   .א

  ג לעומר"העולמות בל
טעם למה נקרא יום פטירתו בשם   .ב

  "הילולא"
בשבוע ' ג לעומר שהוא יום ה"ל  .ג

  ע"החמישי הוא גמר ספיה
ל ובעל "מעשה נורא מהאריז  .ד

י "שרקדו ביחד עם רשב" חרדים"ה
  ג בעומר"בל

  י"לימוד הזוהר בהילולא דרשב  .ה
  לימוד תורת הנסתר במירון  .ו
  היא חיות התנא" שמעון"תיבת   .ז

   רוחא ברוחאאתדבקות  .ח
י גורם "לימוד אדם כשר תורת רשב  .ט

  נשיקין הדדין
  סיום הזוהר  .י

  פרק לג
  גודל מעלת התפילה במירון

אפילו , התפילה על קברי צדיקים  .א
מתקבלת , יחיד ובלי כוונה שלימה

  כתפילת ציבור
  י מסייעת להבא ליטהר"זכות הרשב  .ב

  פרק לד
  ג בעומר במירון"בל" חאלאקע"

ג בעומר על קבר " בל"חאלאקע"  .א
  י במירון"רשב

טעם למה התינוקות מורים בקשת   .ב
  ג בעומר"בל

  פרק לה
  רושמי העליה למירון

  רבינו עובדיה מברטנורא  .א
  אברהם גלאנטי' ר  .ב
ג "ל עלה למירון ביום ל"האריז  .ג

  בעומר
  פרק לו

  להיות במחיצתו בעולם הבא
י הפצת ספריו זוכה לישב "ע  .א

  אבמחיצתו בעולם הב
  הספר של הצדיק הוא נשמת הצדיק  .ב

v v v 
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  ]יא[

  מפתח הענינים
  כבפרק ל

  התגלות ספר הזוהר

  'קדמות ספר הזוהר הק  .א
  'סדר גילוי ספר הזוהר הק  .ב

v v v  

  ספר

  ראור הזוה
  כבפרק 

  התגלות ספר הזוהר

  'קדמות ספר הזהר הק) א

כאלף שנים לאחרי שנגמרה , מאז שנתגלה ספר הזוהר. א
, השפיע לחיזוק האמונה', י וחבריא דילי"י רשב"עריכתו ע

  .ביסוסה והפצתה בקרב עם ישראל, מקתההע

, האור הגדול כזוהר הרקיע שהאיר וזרח מן ספר הזוהר
, האיר לארץ ולדרים עליה גם בתקופות החושך לעם בני ישראל
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  ]יב[

כאשר החרב התנוססה מעל ראשי עם בני , בזמנים קשים
  .וסבלו מחרפת רעב ומאויבים מבית ומחוץ, ישראל

משה רבינו , חבריא דיליהי ו"כי רשב, ואין בזה פלא כלל
שותפים , הטבע והעולמות כולם, רעיא מהימנא ומלאכי עליון

  .ספר הזוהר' עם ליצירה חשובה זו שנק

מפני , יש הרוצים לאחר את זמן חיבור ספר הזוהר. ב
שלדעתם חלקים מספר הזוהר מחברם היו מאוחרים יותר מזמן 

  .י"רשב

ר " האדמו,אמנם כבר כתב על זה הרב ירוחם ליינער. ג
  :ל"וז, ל"מראדזין זצ

אנו מחזיקים , ולא חשו להן, מאחר שהטענות כבר נשמעו
  .שמצאו טעם נכון שלא לחוש להן

  )ל"ר מראדזין זצ"הקדמת ספר זהר הרקיע להאדמו(

  :וממשיך שם. ד

וקבלו את , ובתורתו' שלומי אמוני ישראל המאמינים בה
,  ביד משההתורה הכתוב ביד משה ואת התורה המסורה על פה

  .קבלו את תורת הקבלה והסוד מאת התנא רבי שמעון בר יוחאי

ל הקדוש יסד כל יסודי הקבלה שלו על ספר "י ז"הארומרן 
, קדוש ישראל ופארו, וגאון עוזנו.  וכתב פירושים עליוהזוהר

אביהם של , ה"רבי ישראל בעל שם טוב זלהמורנו ורבינו 
, ה והתבונה והדעתשהאיר לעולם בתורת שערי החכמ, חסידים

. ל"י ז"בנה יסודי החסידות על ספר הזוהר הקדוש וספרי האר
והוא ותלמידיו הקדושים אחריו למדו את צנועים חכמה בביאור 

  .דברי הזהר הקדוש
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  ]יג[

וכל רז . .  אשר היה כאחד מן הראשונים ל"א ז"ורבינו הגר
 והאדרא רבה כתב פירושים על הזוהר הקדוש. . לא אניס ליה 

ובביאורים על , והספרא דצניעותא והתיקוני זוהרקדישא 
וכל תמימי דרך . . השולחן ערוך מביא מקורות מדברי הזהר 

  .הולכים בתורת הזהר ומאמינים בו
  )ל"ר מראדזין זצ"הקדמת ספר זהר הרקיע להאדמו(

רבים מייחסים את עריכתו של ספר הזוהר לדורות . ה
 של אמוראים על נוכחותם. בימי האמוראים, י"שלאחר רשב

  :ל"וז, י נחום מטשרנוביל"בספר הזוהר כותב הר

שעל ידי זה מביט , מי שזוכה להשיג אור הגנוז שבתורה
אז אין חילוק אצלו במה שהוא עתה , מסוף העולם ועד סופו

י בזוהר מה "ולכן אמר רשב. לדורות' ובין מה שיהי, בהווה מיד
וכן , ורותשהיה אחר כמה ד, רבה בר בר חנה] האמורא[שאמר 

שראה את רבי עקיבא , ה"ל על משה רבינו ע"אמרו רבותינו ז
וכל זה מחמת , אף על פי שהיה אחר דורות הרבה, יושב ודורש

  .ושם אין חילוק בין מיד ולדורות, שעל ידי תורתם באו לאור הגנוז
  )צו' מאור עינים פ(

יש הרואים את התקופה שבה נערך הזוהר בצורתו כפי . ו
מאות שנים לאחר פטירת , כתקופת הגאונים -ו שהוא לפנינ

ט "וישלח דף קנ' לזוהר פ" אור החמה"א גאלנטי ב"הר(י "רשב
  ).א"ע

  'סדר גילוי ספר הזהר הק) ב

בספר יוחסין לרבי אברהם זכות נדפס קטע מכתב יד . א
, )ן"מקובל ידוע ותלמידו של הרמב(של רבי יצחק דמן עכו 
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  ]יד[

יותר בקשר להתגלות המגלה לנו כמה עובדות חשובות ב
  .ופירסום ספר הזהר

, -13בסוף המאה ה(כאשר נכבשה עכו בידי המוסלמים 
לחקור כיצד נמצא בזמנו ספר ", יצחק דמן עכו לספר' יצא ר

  :ל"וז". אלעזר בנו במערה' הזוהר אשר עשה רבי שמעון ור

ישאבו ממקור , ומפני שראיתי כי דבריו מופלאים. ב
ברוך שם כבוד מלכותו , לתי מקבלהמעיין המשפיע ב, העליון

 הנמצאים ואשאלה את התלמידיםרדפתי אחריו , לעולם ועד
מאין בא להם סודות מופלאים , בידם דברים גדולים ממנו

ונמצאו שם , אשר לא נתנו ליכתב, מקובלים מפה אל פה
ולא מצאתי תשובותיהם על שאלתי , מבוארים לכל קורא ספר

  ...ה אומר בכהזה אומר בכה וז, זאת מכוונות

ל "ן ז"הרב הנאמן הרמבכי , שמעתי אומרים לי על שאלתי
והביאו הרוח לארץ , שלח אותו מארץ ישראל  לקטלוניא לבנו

ויש אומרים . ונפל ביד החכם רבי משה די ליאון . . ארגון
אבל רבי משה זה היה יודע , י ספר זה"שמעולם לא חבר רשב

  .ברים מופלאים אלהובכחו יכתוב רבי משה זה ד, שם הכותב
  )ז ואילך"ספר יוחסין השלם דף פ(

' י ר"על הסברא בספר היוחסין שספר הזהר נתחבר ע. ג
קדמות "דוד לוריא בקונטרסו ' כבר כתב הגאון ר, משה די ליאון

שאי אפשר להיות שהרב משה די ליאון , להוכיח" ספר הזוהר
י ליאון משה ד' ספרי ר) א: והוכחותיו לזה. חיבר את ספר הזוהר

שונים הם ) הרימון"וספר " המשקל"ספר (הידועים לנו 
ויש בהם כמה דברים הסותרים לדברי , באופיים מספר הזוהר

משה די ליאון מביא את דברי ' בכמה מקומות כשר) ב. הזהר
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  ]טו[

לפעמים מוכח שלא הבין כראוי את דברי , הזוהר כמקור לדבריו
די ליאון משה ' בכמה ספרים שקדמו לתקופת ר) ג. הזוהר

שמזה מוכח שספר הזהר , מובאים כבר דברים המופיעים בזוהר
  .משה די ליאון' קדם לר

v v v  

  מפתח הענינים
  כגפרק 

  מדוע לא נתגלה ספר הזוהר להקדמונים

  רבי יהודה חייט מבאר מדוע בדורו נתגלה ספר הזוהר  .א

v v v  
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  ]טז[

  ספר

  ראור הזוה
  כגפרק 

  מדוע לא נתגלה ספר הזוהר להקדמונים

  רבי יהודה חייט מבאר מדוע בדורו נתגלה ספר הזהר) א

מה שלא , אשרינו מה טוב חלקנו שזכינו אל ספר הזוהר. א
כמו רב האי גאון ורב , זכו קדמונינו אשר קטנם עבה ממתנינו

א "ד והרשב"ן והראב"ששת גאון והרב אליעזר מגרמיזא והרמב
כי בזמנם לא , שלא טעמו מדבשו, והחכמים אחרים זולתם

  .נתגלה

לא נתגלה עד הדור האחרון כי בודאי , ואל תתמה מזה. ב
סוף [וסיוע לזה מצאתי בספר התיקונים . אשר אנחנו בו היום

כמה ' ר' ר: אמר ליה אליהו לרבי שמעון: וזה לשונו] 'תיקון ו
זכאה אנת דמהאי חבורא דילך יתפרנסו כמה עילאי עד 

יש אל אחוזתו ובגינה ושבתם א, דאתגלייא לתתאי בסוף יומיא
  .ל"עכ, ואיש אל  משפחתו תשובו

ובאותו , מבואר מכאן שספר הזוהר היה עתיד להיות גנוז. ג
זמן יתהנו ממנו העליונים והם המלאכים עד שיבוא דרא 

ובזכות העוסקים והמטפלים בו , שאז יתגלה לתחתונים, בתראה
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  ]יז[

אשר זה יהיה , בסיבתו' כי תמלא הארץ דעה את ה, יבוא משיח
  ... קרובה לביאתוסיבה

, ה"יעקב חייט ע' ואני יהודה בן לאדוני החכם וחסיד ר. ד
ונתתי אל לבי , בהיותי בספרד טעמתי מעט דבש ואורו עיני

והלכתי מחיל אל חיל לאסוף כל מה , לדרוש ולתור בחכמה
' והי, בימיו לא נדפס עדיין ספר הזוהר[שימצא מהספר הנזכר 
מעט פה ומעט פה עד שרובו ואספתי , ]נפוץ בצורת קונטרסים

ואני מאמין אמונה גמורה כי זכות זה . בידי מהנמצא ממנו' הי
אשר , עמד לי בכל התלאות הרעות אשר מצאוני בגרוש ספרד

  .כל שומעם תצלנה שתי אזניו
  )יהודה חייט לספרו מנחת יהודה' הקדמת ר(

v v v  

  מפתח הענינים
  כדפרק ל

  י אלעזרתולדות רבי שמעון בר יוחאי ובנו רב

  תלמיד מובהק לרבי עקיבא; לידתו בגליל  .א
  בצידון וחיבור ספריו' ישיבתו הק  .ב
ג שנה "רבי שמעון ובנו רבי אלעזר התחבאו במערה י  .ג

  ולמדו שם תורה ביחד
  יציאתם מן המערה פעם ראשונה  .ד
  נגזר עליהם לחזור למערה  .ה
  איך יצאו לחפשי מן המערה  .ו
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  ]יח[

v v v  

  ספר

  ראור הזוה
  כדפרק 

  תולדות רבי שמעון בר יוחאי ובנו רבי אלעזר

  תלמיד מובהק לרבי עקיבא; לידתו בגליל) א

" חברייא קדישא"ראש ה, רבי שמעון בן יוחאי. א
היה אחד מן התנאים , שהשתתפו בחיבור ספר הזוהר הקדוש

בזמן גזירות קשות , הגדולים בדור השני שאחר חורבן בית שני
רבי : הם" חברייא"שאר חברי ה. של מלכות רומי על עם ישראל

, רבי יצחק, רבי יוסי בר יעקב, רבי יהודה, רבי אבא, אלעזר בנו
  .רבי יוסי ורבי יוסא, רבי חיא, רבי חזקיה בר רב

, התנא הדגול רבי שמעון בן יוחאי נולד בארץ ישראל. ב
לא , ונאסף על עמיו זקן ושבע ימים בכפר מירון, בארץ הגליל

  .ג בעומר"ום לבי, הרחק מעיר צפת

, היה תלמידו המובהק של התנא הגדול רבי עקיבא. ג
תיכף אחר נשואיו הלך ). א"ע' מעילה דף ז" (בני"שקרא אותו 

שם ישב , י ללמוד תורה בבני ברק בישיבת רבי עקיבא"רשב
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  ]יט[

ג שנה מבלי לבקר בביתו במשך כל זמן זה  "ולמד במשך י
  ).ח, א"ר פכ"ויק(

עד שכשנאסר רבי , כ"יתה כדביקותו ברבו הדגול ה. ד
י נפשו לחדור לשם "מסר רשב, עקיבא ונתפס בבית הסוהר

  ).א"ב ע"פסחים דף קי(לשמוע ממנו תורה 

בעת שהותו אצל רבו רבי עקיבא הסתיר את גדלותו . ה
, "דייך שאני ובוראך מכירין כוחך"עד שאמר עליו רבו , מעיני כל
  .כדלהלן

סומך [אחד ממנה בראשונה היה כל אחד ו: אמר רבי בא
 את רבי מאיר -ורבי עקיבא . . את תלמידיו ] בסמיכת חכמים
נתכרכמו פני רבי . ישב רבי מאיר תחילה: אמר. ואת רבי שמעון

].  פני משה-שהיה סובר שאינו חושב אותו לכלום [שמעון 
, כלומר [דייך שאני ובוראך מכירין כוחך: אמר לו רבי עקיבא

ורבי מאיר שהוא יותר זקן ממך , מכיר אני בך שכחך גדול הוא
  ].פני משה, אמרתי שישב בתחילה

  )ב"א ה"ירושלמי סנהדרין פ(

רבי שמעון בן יוחאי היה מחמשת התלמידים של רבי . ו
ד אלף תלמידם של רבי "עקיבא שנשארו בחיים אחרי שמתו כ

ואותם החמשה תלמידים העמידו והחזיקו את התורה , עקיבא
  ).ב"ב ע" דף סיבמות(בזמן הקשה ההוא 

, שפעם אחת, דביקותו ברבו רבי עקיבא היתה עד כדי כך. ז
כשנפלט מפיו אמרה שלא היתה לכבודו של , אחרי פטירת רבו

כ תעניתים עד "והתענה כ, כ"נצטער על זה כ, רבי עקיבא
  ).ב"ב ע"נזיר דף נ(שנשחרו שיניו מרוב התעניות 
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  ]כ[

 רבי  הוא-סתם " רבי שמעון"ס "כל מקום שנזכר בש. ח
  ).ב"ע' י שבועות דף ב"פירוש רש(שמעון בן יוחאי 

  בצידון וחיבור ספריו' ישיבתו הק) ב

ושם , רבי שמעון בן יוחאי ייסד ישיבה גדולה בעיר צידון. א
  .הרביץ תורה להרבה תלמידים

חיבר גם מדרשים , ס"מלבד הלכותיו הנזכרות בש. ב
ן בר מכילתא דרבי שמעו"ונקראים , באגדה בלול עם הלכה

שהוא , ועל כולם היה מקור ספר הזוהר הקדוש, "ספרי", "יוחאי
י משה "דרשות וסודות שנתגלה להם ע, רמזים, קובץ מאמרים

וכן מה שחידשו הוא ובנו , רבינו רעיא מהימנא ואליהו הנביא
כותב ". חבריא קדישא"ה, רבי אלעזר ושאר התלמידים

,  רבי אבאהמאמרים העמוקים מפי רבי שמעון בן יוחאי היה
  ).א"ז ע"ג דף רפ"זהר ח(י ביום פטירתו "לפי ציווי רשב

בדפוס , ע בספר עץ חיים"ו זי"ועיין הקדמת מוהרח
  .ה הלא תראה"ז ד"דף י, ח"ירושלים תשמ

ג שנה "רבי שמעון ובנו רבי אלעזר התחבאו במערה י) ג
  ולמדו שם תורה ביחד

 לאחר שמת רבי עקיבא כשנהרג על יד המלכות נהגו. א
פעם ". יבנה"תלמידיו ושאר חכמי ישראל להתאסף בכרם עיר 

רבי יוסי ורבי שמעון , אחת ישבו שם יחד רבי יהודה בר אלעאי
עד שבא להם לדבר על דבר , ודברו מענינים שונים, בן יוחאי

כמה : "ואמר, רבי יהודה בר אלעאי היה משבח. ממשלת רומי
תקנו , גשריםתקנו , תקנו שווקים, נאים מעשים של אומה זו
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  ]כא[

, אבל רבי שמעון לא יכל להתאפק. רבי יוסי שתק". מרחצאות
תקנו שווקים , כל מה שתקנו לא תקנו אלא לצורכם: "ענה ואמר

גשרים לקחת , מרחצאות לעדן בהם עצמם, להושיב בהם זונות
יהודה בן גרים , בעת שדברו נמצא שם איש אחד". מהם מכס

והוא לא הבין ולא ידע , כי תולדתו מן אב ואם שנתגיירו, שמו
ועל , וסיפר דבריהם למיודעיו, שנצרך להשמר בדברים כאלה

  .ידי זה נשמעו דבריהם למלכות רומי

יען כי , מאד חרה אף הרומאים על רבי שמעון בן יוחאי. ב
יהודה : ויצא  הפסק, עשו משפט על זה. דבריו הם בזיון למלכות

שמעון , יפורייוסי ששתק יגלה לצ, בר אלעאי ששיבח יתעלה
מיד נודע הדבר לרבי שמעון שנחרץ משפטו ליהרג . שגינה יהרג

ברח מביתו ויתחבא בחדר נסתר שאצל בית , וירא לנפשו
אשת רבי , גם בנו רבי אלעזר ישב אצלו לשמשו, המדרש

וכך ישב , שמעון הביאה להם בכל יום לחם לאכול ומים לשתות
  .שם איזה ימים

מעון שהגזרה בתוקפה ויהי כאשר נודע לרבי ש. ג
, שאני מפחד כל היום, תדע בני: "אמר לבנו, ושמחפשים אותו

ויכול להיות כאשר יצערו אותה , יען כי נשים דעתן קלה עליהן
ויברחו משם ". לכן עלינו לברוח מכאן, תודיע איה אנו נמצאים

ואין איש , בלילה ויתחבאו במערה שהיא במקום ציה מן הישוב
גם , ם נס שצמחו שם עצי חרובין ותאניםונעשה לה, עובר שם

  . וניזונו מהם, נגלה להם מעין של מים טובים

דאגו , וכאשר הבינו שלא בקרוב יכלו לצאת משם. ד
לכן פושטו בגדיהם וכסו את גופם עד , שבגדיהם לא יבלו

כאשר היו צריכים להתפלל לבשו . צוארם בחול הנמצא שם
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  ]כב[

כל היום . י שלא יבלוכד, אחר התפלה פשטו בגדיהם.  בגדיהם
שום נפש חיה לא ידע  מלבד אליהו . היו שניהם עמלים בתורה

ככה . הנביא שהיה רגיל לבוא אצלם לגלות להם סתרי תורה
ושם היה , ב שנה מת קיסר רומי"לאחר י. ב שנה"ישבו שמה י

אז בא אליהו . חוק המלכות שכאשר מת הקיסר נתבטלו גזרותיו
ורשאים המה לצאת , ה נתבטלהאל המערה ויבשר להם שהגזר

  .ויצאו מן המערה. ולבוא אל ביתם

  יציאתם מן המערה פעם ראשונה) ד

אבל לא , כאשר הלכו בדרך היו שמחים רק בבתי בראי. א
מדוע , בקרבם היתה טמונה תרעומת. היו טובי לב בבתי גוואי

ואחר . ב שנה על לא חמס בכפם"היו נחתכים מן העולם י
וישבו לנוח , ת ונתקרבו למקום ישוב נלאוהליכתם איזו פרסאו

  .מעט

אשר לא רחוק ממקומם במקום שיח , באותה שעה ראו. ב
השדה בא איש אשר מלאכתו היא ללכוד עופות השמים על ידי 

וכאשר נכנס הצפור , רשת שמפזר גרגירי תבואה בתוך הרשת
נשמע קול דפיקת הדלת שנסגרת בתוך הרשת לאכול הגרגירים 

, לפעמים נכנסה הצפור ונלכדה. והצפור נלכדה, פתאום
  .ולפעמים נכנסה ולא תלכד ויוצאת שלמה

שכאשר , וישמעו, הטו אזנם רבי שמעון ורבי אלעזר. ג
נשמע תחלה בת קול מן השמים תיבת , נכנסת צפור הנלכדת

שמשמעותה היא שתספק דלת הרשת ותלכד , "ספקלא"
נשמע תחלה בת , וכאשר נכנסת הצפור ואינה נלכדת. רהצפו

שמשמעותה היא שנפטרת , "דימוס"קול מן השמים תיבת 
כי גם את , הלא תראה בני: "אז אמר רבי שמעון לבנו. ממיתה
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  ]כג[

מכל שכן האדם , הצפור אינה נלכדת בלי גזר דין מן השמים
זאת אומרת שאין לנו . שאינו נלכד בפח בלי גזרה מן השמים

כי אם בלתי , וב שנלכדנו במערה רק על פי גזרת קיסר רומילחש
, ה"וסבת הדבר גלוי וידוע לפני הקב, שכך נגזר מן השמים, ספק

ובכן נתישבה דעתם ". ואסור לנו להתרעם ולהרהר אחר מדותיו
  .וילכו הלאה

  נגזר עליהם לחזור למערה) ה

ויעברו לפני , כאשר התחילו להתקרב יותר אל הישוב. א
, יראו והנה יהודים חורשים בשדה וזורעים תבואהשדה ו

מה עושים האנשים המשוגעים : "ויתמהו עליהם ויאמרו בכעס
ועוסקים בחיי , שהיא חיי עולם, מניחין עסק התורה! ?הללו
ובשביל חרון אפם כל מקום שנתנו עיניהם בכעס מיד !" שעה
האם להחרב : "אז יצתה בת קול מן השמים ואמרה להם. נשרף

ובעבור זה היו מוכרחים ". חיזרו למערתכם! ?מי יצאתםעול
  .ב חודש"ונשתהו שם עוד י, לחזור ולשוב לאותה המערה

: לאחר שנים עשר חודש נשאו ידיהם לשמים ויאמרו. ב
הלא אף גם רשעים אין נשפטים בגיהנם יותר מן ! אב הרחמן"
". אם כן די לנו להיות נידונים כמשפט הרשעים, ב חודש"י

צאו : "שוב יצתה בת קול ואמרה. נתקבלהתפלתם 
  .ויצאו שניהם מן המערה ללכת לביתם". ממערתכם

  איך יצאו לחפשי מן המערה) ו

עוד לא נחה , כאשר התקרבו פעם שנית אל הישוב. א
ולא יכול לסבול התנהגות האנשים מבית , דעתו של רבי אלעזר

לא ידע דבר כך לעמל , כיון שבזמן היותו במערה, ישראל
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  ]כד[

ולכן כמעט ששכח הצטרכות הגשמי של אנשי עולם , תורהה
. וגרם בזה הזיקות לאנשים, ויבט עליהם בתמהון וברוגז. הזה

היה רבי שמעון אביו , ובכל מקום שהיה רבי אלעזר מזיק במבטו
  .מרפא

התחיל לדבר לבנו , כאשר ראה רבי שמעון מעשי בנו. ב
כי די לעולם ! תדע בני: "והמליץ על ישראל לאמר, לרכך לבבו

  ".אני ואתה שיתקיים בזכות שנינו

, עוד נזדמן לפניהם שראו בערב שבת בין השמשות.  ג
: וישאלו אותו. ובידו שתי חבילות הדס, איש זקן רץ לביתו

להריח בהן : "אמר להם". ?למה לך אותן שתי חבילות הדס"
ולא , ומדוע עשית מהם שתי חבילות: "אמרו לו". לכבוד שבת

אחת כנגד זכור ואחת : "אמר להם". ?יו חבילה אחתדי לך שיה
  ".כנגד שמור

ראה כמה חביבין מצות על : "אמר רבי שמעון לבנו. ד
ומאז והלאה נתישבה דעתו וירך ". לכן הנח רוגזך מהם! ישראל

  .ולא הזיק יותר לאיש במבטו, לבו

רבי פנחס בן יאיר חותן רבי שמעון שמע כי חתנו בא . ה
רבי שמעון היה מלא פצעים מן . לקבל פניוהלך אליו , לביתו

ועל ידי זה נחלש כל , ג שנים במערה"החול שכסה את גויתו י
. והלך לטבריא לרחוץ בחמי טבריא לחזק גויתו ולהתרפא, גופו

  .ויבא אליו שמה רבי פנחס חותנו

הלך עמו , כאשר הלך רבי שמעון לרחוץ בחמי טבריא. ו
ויהי כאשר . רפא את פצעיוחותנו ויסוך את גויתו בשמן זית ל

כי , לא יכול להתאפק מבכי, ראה רבי פנחס את פצעי חתנו
וכאשר , ויפלו דמעות עיניו על גוף חתנו, נתמלא רחמנות עליו
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  ]כה[

הרגיש רבי שמעון עקיצת , דמעות עינים מלוחין הן כמי מלח
: שאל רבי שמעון את חותנו. הדמעות במקום הפצעים ויכאב לו

ויענהו רבי , "?כוה פצעי גוי מדמעות עיניךלמה חותני תבכה ות"
, !"ואוי לי שראיתך בכך, בוכה אני על צרתך ומכאובך: פנחס

כי אם אשריך שראיתני ! לא כן חותני: "ויאמר אליו רבי שמעון
". שאילמלא לא ראיתני בכך לא מצאת בי תורה כל כך, בכך

כשהיה רבי , הדבר ידוע כי טרם שנפרד רבי שמעון אל המערה
היה רבי פנחס מתרץ לו שנים , עון מקשה קושיא בלימודםשמ

כשהיה רבי , ואחר כך כאשר שב מן המערה. עשר תירוצים
היה רבי שמעון מתרץ לו , פנחס מקשה קושיא בלימודם

  .עשרים וארבעה תירוצים

 תלמידים 8י לבחור "הלך רשב, לאחרי צאתו מהמערה. ז
רבי , רבי יצחק, קברבי יוסי בר יע, רבי יהודה, רבי אבא: והם(

אשר יחד עמו ועם , )רבי יוסי ורבי ייסא, רבי חיא, חזקיה בר רב
  ".אידרא רבא"אלעזר בנו היוו את ה' ר

  ).ב"ז ע"דף קכ, אדרא רבא, ג"זהר ח (

: נפטרו שלשה תלמידים, "אידרא רבא"לפני שנתפרדה ה
תלמידים אלו . רבי חזקיה בר רב ורבי ייסא, רבי יוסי בר יעקב

התלמידים . ולכן עברו לעולם הנצח, ו באור האלקיהתמלא
שנשארו בחיים ראו כיצד שלושת חבריהם נישאים בידי 

, צעק ואמר. ואמר רבי שמעון דבר ונשתככו החברים. מלאכים
כי נגלה על ידינו מה , אולי חס ושלום נגזרה גזירה עלינו להענש

ול ברגע זה יצאה בת ק, שלא נגלה מיום שעמד משה על הר סיני
מן השמים ואמרה אשרי אתה רבי שמעון ואשרי חלקך וחלק 

כי נגלה לכם מה שלא נגלה לכל צבאות , החברים החיים עמך
  .מעלה
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  ]כו[

  ).א"ד ע"זהר שם דף קמ(

v v v  

  מפתח הענינים
  כהפרק ל

  י"הסתלקות וקבורת רשב

  י וגילוי רזין לפני הסתלקותו"הסתלקות וקבורת רשב  .א

v v v  

  ספר

  ראור הזוה
  הכפרק 

  י"הסתלקות וקבורת רשב

  וגילוי רזין לפני הסתלקותו, י"הסתלקות וקבורת רשב) א

כשחלה רבי שמעון בן יוחאי נכנסו לפניו רבי פנחס ורבי . א
אלעזר היה משמש ' ובנו ר, חייא ורבי אבא מן החברייא קדישא

האם מי שהוא יסודו : "כשראו שהוא נוטה למות אמרו לו. אותו
תדעו שלא הבית : "מר להם רבי שמעוןא, "?של העולם ימות
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  ]כז[

כי רואה אני שאין אנכי נמסר לא , דין שלמעלה מעיינים בדיני
אלא , שאין אני כשאר אנשים, למלאך ולא להדיינים שלמעלה

וזהו . ולא בבית דינו, ה בעצמו ישפוט"שהמשפט שלי הקב
וכן . שפטני אלקים וריבה ריבי) ג"תהלים מ(שביקש דוד המלך 

ה לבדו ולא "הקב, "לעשות משפט עבדו"אמר שלמה המלך 
אז הבית דין , שהרי למדנו כאשר האדם נוטה למות. אחר

שמראים , יש מהם נוטים לכף זכות, שלמעלה מעיינים בדינו
שמראים העבירות , ויש מהם נוטים לכף חוב, זכיותיו של אדם

אבל מי . ואין האיש יוצא מן הדין כמו שהוא מבקש, של אדם
ואין , הרי זה משפט טוב,  הוא מלך העליון על הכלשהדיין שלו

  ?מה הטעם. יכול האיש לצאת אלא בטוב

ובידו , לפי שמדותיו של מלך העליון נוטות לזכות תמיד
כי עמך ) ל"תהלים ק(כ "כמש, סליחות עונות פשעים וחטאים

ולפיכך אני מבקש מלפניו . עמך ולא אחר, הסליחה למען תורא
  ".ישהוא בעצמו ידין משפט

ופתאום , אחר כך ראו שרבי שמעון היה אומר דבר מה. ב
ויתמהו כל הנאספים , נעלם רבי שמעון מאותו החדר ששכב בו

, לא ארכה העת. ומרוב פחד ואימה לא יכלו לדבר דבר, שם
ופתאום פרץ הביתה ריח בושם חזק שהיה להם למשיב נפש 

מעו וש, בתוך זה ראו שרבי שמעון נמצא על מטתו. ותחי רוחם
  .אבל לא ראו עם מי, שהוא מדבר עם מישהו

שאלו לרבי שמעון על , לאחר ששקט רוח החברים. ג
מה : "אמר להם רבי שמעון? מה ענינם, הנפלאות שראו

כי , הוא ששלחו אחרי מלמעלה, שראיתם שנעלמתי מכם
ולא הייתי , ביקשתי לראות מקומי בין מקומות הצדיקים שם
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  ]כח[

ובחרתי לי מקום אצל , עבורישבע רצון מן המקום שהכינו 
ופרחו , ואחר כך נשלחתי בחזרה לביתי, הנביא אחיה השילוני

ועמהם , עמי שלש מאות נשמות צדיקים ללוות אותי עד ביתי
הוא ריח של גן העדן שבא , זה הוא הקול ששמעתם, דיברתי

  ".עמנו

! אבי. אבי: "אז קרב אליו רבי אלעזר בנו ואמר אל אביו. ד
אשרי חלקך : "אמר לו רבי שמעון" ?ומי בגן העדןואיה יהיה מק

אבל שם בגן עדן ביררתי גם ,  זמן רב ימשך טרם שתבא אלי, בני
, אשרי חלקנו וחלק שאר הצדיקים בגן עדן, עבורך מקום טוב

, העומדים להודות ולהלל לרבון העולמים כמו מלאכי השרת
  ". אך צדיקים יודו לשמך"ככתוב 

והחברייא , יום המיתה,  הנוראויהי כאשר הגיע יום. ה
נאספו כולם וישבו לפני , קדישא הכירו בו שזה יום האחרון שלו

' עי[? והוא היה מחזיר על לימודו כל התורה שלמד, רבי שמעון
פתאום ראו אור גדול כמראה אש ].  אדרא זוטא-ב , ו"ג רצ"ח

נבהלו החברייא קדישא ויצאו , שהיה מקיף סביב לבית מבחוץ
פתח רבי . בפנים נשארו רבי אלעזר בנו ורבי אבאו, החוצה

צא החוצה וראה אם יש : "שמעון את עיניו ואמר לרבי אלעזר
שם רבי יצחק תלמידי החביב שהצלתי אותו משליטת מלאך 

ותושיבהו אצל מטתי שישמע חידושי , ואמר לו שיכנס, המות
למען יוכל אחר כך לסדר החידושי תורה , תורה אשר אדבר

  ". ממניאשר ישמע

אחר כך ישב רבי שמעון על מטתו ואור שמח היה מרחף . ו
ומדוע , וישאל לרבי אלעזר איה המה החברייא קדישא, על פניו

ודיבורו , יצא רבי אלעזר וקרא להחברים שיכנסו. אינם נכנסים
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  ]כט[

אז נשא רבי שמעון ידיו . עם כלם היה בהארת פנים של שמחה
חר איזה חברים מן אחר תפלתו ב. לשמים והיה מתפלל תפלה

. והשאר יצאו החוצה, החברייא קדישא שרק הם ישארו בביתו
רבי יוסי ורבי , רבי יהודה, רבי אבא, רבי אלעזר: נשארו בפנים

כאשר ראהו רבי שמעון שמח . מיד בא ונכנס גם רבי יצחק. חייא
שמחה רבה וכמה מדרגות של ! אשרי חלקך: "עמו ואמר לו

  ".קדושה יתוספו לך ביום הזה

שמעו : "אז אמר רבי שמעון להחברים שנשארו בפנים. ז
כאשר עתה עת רצון ושכינה הקדושה ! אלי חברים קדושים

ובכן , מבקש אני שלא אבא לעולם העליון בבושת פנים, בתוכנו
אשר עד עתה , חפץ אני לגלות לכם היסודות של חכמת הקבלה

ורבי אבא , ובכן ישב רבי אלעזר לפני. עוד לא גליתי אותם לאיש
ושאר החברים שנשארו . ויכתוב כל מה שאדבר, ישב מאחורי

למען יכנסו לא רק , בפנים ישבו מן הצד וישמעו היטב את דברי
  ".כי אם גם בעומק לבבם, באזנם

אחר זה נתעטף רבי שמעון בטליתו והתחיל לדבר . ח
ך על פי חכמת הקבלה "חידושי תורה בדרשות פסוקי תנ

 הפסיק וצוה להעמיד כסא אצל באמצע הדרוש. העמוקה
. שבא עתה מן גן העדן, עבור רבי פנחס בן יאיר חותנו, מטתו

ופחדו לשבת על כסאות , אימה ופחד גדול נפל על החברים
שוב התחיל רבי שמעון לדרוש ולגלות , וישבו על הקרקע

מאורגים ומקושרים עם , הסודות של חכמת הקבלה העמוקה
  ".אדרא"ים בשם ונקרא, ך"דרשות על פסוקי תנ

רבי אבא סיפר שכאשר הגיע רבי שמעון לדרוש את . ט
את הברכה חיים עד ' כי שם צוה ה) "ג"תהלים קל(הפסוק 
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  ]ל[

רבי . נשתתק אצל תיבת חיים ולא נשמע ממנו יותר, "העולם
אבל , אבא אחז את העט בידו והטה אזנו לשמוע עוד ולכתוב

ול כמראה אש באותו רגע נבהל ונשתומם מן האור גד. לא שמע
עורת אחזה עיני כל החברים מחמת , אשר פרץ פתאם לבית

כי הוכרחו , ולא יכלו לראות מה נולד שם, האור הגדול מאד
כי הבינו , כך שכבו ובכו. להשתטח על הקרקע ופניהם למטה

  .שרגע האחרון בא

. וחלף ועבר לגמרי, אור החזק עמד עת קצרה עד שנקטן. י
יראו שהמנורה הטהורה קודש אז קמו החברים מן הארץ ו

רבי שמעון בן יוחאי צדיק יסוד עולם סגר עיניו , קדשים כבתה
ואור שמח חופף , שוכב על צדו הימנית, מעוטף בטליתו, לנצח

, רבי אלעזר עם שאר החברים פרצו בבכיה. על צורתו הקדושה
  .ומרוב צער ואנחה לא יכלו לפתוח פיהם לדבר דבר

! חברים: "קם על רגליו ואמר, אך רבי חייא התחזק. יא
באה העת שאנו מחויבים לחלוק כבוד האחרון לאדוננו מורנו 

נשתדל לעשות הלויה , מנורה המאירה קדש קדשים, ורבנו
  ".וקבורה כראוי לו

בתוך כך נפוצה השמועה במהירות בזק מפטירת רבי . יב
מכל הסביבה התחילו המונים . הן בעיר והן בכל הגליל, שמעון

אבל פרצה אז מחלוקות . מירון לקחת חבל בהלויה שלולזרום ל
, גדולה בין ההמון שהיו בהם חבורות ואגודות מכמה מקומות

ויהי כאשר היו . וכל אחת חפצה שרבי שמעון יקבר אצלם
וחברייא הקדושה עם חכמי ישראל  , מוכנים אל הלויה והקבורה

כי המטה התנשאה , שקטה המחלוקות, נשאו את מטתו החוצה
וכל הנאספים הלכו אחרי , עלה באויר פרחה לאט לאטלמ



  עניני לימוד הזוהר - "אֹור ַהזֹוַהר"
   סגולתה- קדושתה - טהרתה -מעלתה 

  ]לא[

וכך פרחה . גם נראה לפני המטה עמוד אש עד הארץ. המטה
אז הבינו כלם שנצרך , המטה עד לפני המערה שבכפר מירון

כאשר הכניסו המטה להמערה נשמע . לקוברו באותו המערה
וגם הפסוק ". יבא שלום יניחו על משכבותם"בת קול הפסוק 

  ".לקץ ותנוח ותעמוד לגורלך לקץ הימיןאתה לך "

על פי הקבלה ידוע ומפורסם שרבי שמעון בן יוחאי . יג
עם ישראל הקדוש מרגיש גודל קדושתו . ג בעומר"נפטר ביום ל

הארי , הענק שבין התנאים, הארז אשר בלבנון, של אותו התנא
, שבחבורה שהשאיר אחריו אור גדול אור המאור לכל העולם

שהם , רבא וזוטא, "אדרות"הקדוש עם שתי ה" רהזה"הוא ספר 
לכן לא , היסודות של חכמה האלוהית שנקראת חכמת הקבלה

ועד היום הזה כנסת ישראל . נשכח אור  קדושתו מן העולם
על ידי חגיגה גדולה , חולקת לו כבוד גדול ביום היארצייט שלו

, מאת כמה וכמה עשרות אלפים אנשים מכל שכבות העם
אצל , ה גדולה בשמן זית כל הלילה בכפר מירוןשעושים הדלק

ההדלקה נעשה . בחצר הגדול נבנה בית המדרש. מערת קברו
ונקראת הילולא דרבי שמעון . בשמחה רבה על גג בנין המערה

  .אמן, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל. בר יוחאי
  )שם(
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