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  יִמיֹור ַהַהד זֹוּימוִל
  הָנׁשָת ַהמֹו ְי354-ל קָלּחוְמר ַהַהזֹור ַהֶפֵס
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v ְסֵלו ׁשֶדחֹוְל יִמיֹור ַהַהזֹו   v ּכִ
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  "חברה מזכי הרבים העולמי"

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

 א"ר מהאלמין שליט"ק מרן אדמו"כ
 

CHEVREH MAZAKEI HARABIM HOILUMI 
MIFAL OILUMI L’HATZULAS HADAS 

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

  

  מצוה גדולה לזכות את הרבים
  זוהר היומיכל ספרי הלפרסם את ו

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

  וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים

*   *   * 
  :לקבלת הספרים בחינם

  להתקשר להרב אברהם ווייס
  האלמין" עטרת ישעיה"בבית המדרש 

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

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

011-972-548-436-784 



  
–– 

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

, שחרית[כל תפילה 
ילמדו , ]וערבית, מנחה

.מאמר זוהר ותיקונים 
, ליקוטי תורה טשערנוביל(

  )'הדרכה ז

 
לימוד הזהר הקדוש 
מציל את האדם 
ומשפחתו ממגפה 

 אמרי פנחס(.ושערורות
  )עג אות שער ו


 

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

ותנא קשות ורעות ומ
  .וחרבא וביזה מעלמא

  )א"רבני ירושלים תרפ(




 
, קול אומר קרא

מה אקרא כל "
 הכל ,"הבשר חציר

הם כבהמות 
  .שאוכלות חציר

וכל חסדו כציץ "
כל חסד , "השדה

שעושים לעצמם 
  .עושים

ואפילו כל אלו 
, שעוסקים בתורה

כל חסד שעושים 
  .םלעצמם עושי

באותו זמן ויזכור 
כי בשר המה רוח 
הולך ולא ישוב 

וזה הוא רוח , לעולם
  .המשיח

אוי להם מי 
שגורמים שילך לו 
מן העולם ולא ישוב 

שאלו הם , לעולם
שעושים את התורה 

ולא רוצים , יבשה
לעסוק בחכמת 

 שגורמים ,הקבלה
שמסתלקת נביעת 
' החכמה שהיא י

' ונשארת ב, ממנה
  .יבישה

רמים אוי להם שגו
עניות וחרב וביזה 

  .והרג ואבדן בעולם
וזה הרוח 

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

חכמה ובינה רוח 
עצה וגבורה רוח 

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

 
לימוד הזוהר בגירסא 
בעלמא בונה 

וכל שכן , עולמות
אם יזכה ללמוד 

 פירוש מאמר ולהבין
יעשה בו תיקון , אחד

, למעלה בשעה אחת
מה שלא יעשה 
בלימוד הפשט שנה 

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




 

לימודו כל השנה אינו 
כלום אם אינו מעטרו 
ביום אחד בלימוד 

כי שקול , הקבלה
  )שם(. הוא כנגד כולם

 
' אם קובע עת לה
, שעה אחד בכל לילה

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

  .במלכותא דרקיעא
  )שם(

 
לימוד ספר הזוהר 
, מרומם על כל לימוד

בשגם לא ידע מאי 
ואף שיטעה , קאמר

והוא . בקריאתו
  .ול לנשמהתיקון גד

א "מורה באצבע להחיד(
  )אות מד, א"זיע


 

הר ומוד הזיידי ל על
נעשה חשק לכל 

ם של ימודימיני ל
  .התורה הקדושה

  )קחן אות "שיחות הר(

 
אשרי הזוכה להיות 

הן , עמלו בתורה
הן בנסתר , בנגלה

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

את כל העולם כולו 
מן הדין ולקרב את 

  .הגאולה
נאום יצחק ירוחם בהגאון (

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



  ד"בס

  הוד והדר פעלם וצדקתם עומדת לעד

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

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

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

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

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

  .לתורה ולחופה ולמעשים טובים

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  והוא ימליץ טוב בעדינו אדונינו בר יוחאי

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

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

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

  הספר נדפס לזכות הרבים ונחלק בחינם לכל דורש ומבקש



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

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

  כסלו לחודש "יומיהזוהר "מפתח 

  3....................................] בשנה60יום [סדר הלימוד ליום א כסלו 

  20...................................] בשנה61יום [סדר הלימוד ליום ב כסלו 

  36...................................] בשנה62יום [סדר הלימוד ליום ג כסלו 

  54...................................] בשנה63יום [סדר הלימוד ליום ד כסלו 

  70...................................] בשנה64יום [סדר הלימוד ליום ה כסלו 

  86....................................] בשנה65יום [סדר הלימוד ליום ו כסלו 

  99....................................] בשנה66יום [סדר הלימוד ליום ז כסלו 

  106................................] בשנה67יום [סדר הלימוד ליום ח כסלו 

  111................................] בשנה68יום [סדר הלימוד ליום ט כסלו 

  119..................................] בשנה69ום י[סדר הלימוד ליום י כסלו 

  126...............................] בשנה70יום [סדר הלימוד ליום יא כסלו 

  132................................] בשנה71יום [סדר הלימוד ליום יב כסלו 

  139................................] בשנה72יום [סדר הלימוד ליום יג כסלו 

  145................................] בשנה73יום [סדר הלימוד ליום יד כסלו 

  151...............................] בשנה74יום [וד ליום טו כסלו סדר הלימ



ָנה  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ ְסֵלוחֹוֶד[ – ּ   ]ׁש ּכִ

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

  158...............................] בשנה75יום [סדר הלימוד ליום טז כסלו 

  164................................] בשנה76יום [סדר הלימוד ליום יז כסלו 

  171...............................] בשנה77יום [סדר הלימוד ליום יח כסלו 

  178...............................] בשנה78יום [סדר הלימוד ליום יט כסלו 

  184.................................] בשנה79יום [סדר הלימוד ליום כ כסלו 

  191..............................] בשנה80יום [סדר הלימוד ליום כא כסלו 

  198...............................]ה בשנ81יום [סדר הלימוד ליום כב כסלו 

  204...............................] בשנה82יום [סדר הלימוד ליום כג כסלו 

  211...............................] בשנה83יום [סדר הלימוד ליום כד כסלו 

  217..............................] בשנה84יום [סדר הלימוד ליום כה כסלו 

  223................................] בשנה85יום [סדר הלימוד ליום כו כסלו 

  229................................] בשנה86יום [ז כסלו סדר הלימוד ליום כ

  236..............................] בשנה87יום [סדר הלימוד ליום כח כסלו 

  244..............................] בשנה88יום [סדר הלימוד ליום כט כסלו 

  250.................................] בשנה89יום [סדר הלימוד ליום ל כסלו 

TvU 
  



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

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

  תפילה קודם לימוד הזוהר

 

 ] בשנה60יום [ כסלו סדר הלימוד ליום א
יֹום ָהִראׁשֹון ְפִרי ֵעץ ָהָדר, ָּדָבר ַאֵחר ם ָלֶכם ּבַ ּוְלַקְחּתֶ ּ ָמִרים. ָּדא ַאְבָרָהם, ּ ֹפת ּתְ , ּּכַ

ין ְדֲאָמָרן, ְוַעְרֵבי ָנַחל. ָּדא ַיֲעֹקב, ַוֲעַנף ֵעץ ָעבֹות. ָּדא ִיְצָחק ֵרין ַדְרּגִ ִּאֵלין ִאינון ּתְ ּ ּ ּ.  
ּוַמאן ְדַמְתֵני  ִגין ְדֵעץ ָעבֹות ָדא ַיֲעֹקב, ַהאיּ ּּבְ ְּדָאִחיד ְלֻכְלהו ֲחָלִקין, ּ ַּוַדאי ָדא , ּּ ּ

יָרא ְדִיְצָחק, ֲאָבל ָהא אֹוִקיְמָנא. ַיֲעֹקב ְּפִרי ֵעץ ָהָדר ָדא ּבֵ ּ ָאה, ּ ּתָ ָּדא ְגבוָרה ּתַ פֹת . ּ ּּכַ
ָמִרים ֹפת ָחֵסר. ּתְ ֵביָרא, ּּכַ ר ּבְ וָרא ְדִאְתַקּשַׁ ִפיתו )דניאל ג(, ָמא ְדַאּתְ ָאֵמרּכְ, ִּקּשׁ ּ ּכְ

ֵליהֹון ַסְרּבָ ָלא ָדא, ּבְ ִגין ְדִאֵלין ָלא ָסְלִקין ָדא ּבְ ּּבְ ֲּעָנָפא הוא ִעָלָאה, ַוֲעַנף ֵעץ ָעבֹות. ּּ ּ ,
ָמר, ְוָאִחיד ְלָכל ִסְטָרא, ְּדִאְתֲעִביד ֵעץ ָעבֹות ָמה ְדִאּתְ ָכל, ַּעְרֵבי ַנַחל ָדא ִיְצָחק. ּּכְ  ּבְ

ִסְטָרא ְדַנֲחָלא, ִסְטֵרי א, ְּדֲאִחיָדן ּבְ ִסְטָרא ְדַאּבָ ב ִדְבַהאי ַנַחל , ְּדָתִניָנן. ְוָלא ּבְ ַּאף ַעל ּגַ
יה ח ּבֵ ּכַ ּתַ ִּדיָנא ָלא ִאׁשְ יה, ּ ִּדיִנין ִמְתָעִרין ִמּנֵ ּ.  

ְּוַרב ַהְמנוָנא ָסָבא ָפִריׁש ֵרין ָקְייִמין ְדָק, ְוַעְרֵבי ַנַחל, ּ ִּאינון ּתְ ְּדַמָייא ָנְפֵקי , ֲאָמָרןּ ּ
ְייהו ִפיר, ִּמּנַ א ֲחֵזי. ְּוׁשַ א ְדַצִדיק, ֲאָבל ּתָ ין ִאֵלין ְדָקְייֵמי ַעל ַדְרּגָ ָּהא ָחִזיָנן ִדְתֵרין ַדְרּגִ ּ ּ ּ ּּ ,

א וְכִניׁשו ַרְבְרָבא  ִּאיּבָ ְייהו)א דברכאן''ס(ּ ְייהו, ּ ָנְפֵקי ִמּנַ א,ְּוַעְרֵבי ַנַחל ָלא ָנְפֵקי ִמּנַ ,  ִאיּבָ
ִפיר. ְוָלא ֵריָחא, ְוָלא ַטְעָמא ְּוָהא אֹוִקיְמָנא ְוֹכָלא ׁשַ ּ.  



ָנה  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ ְסֵלוחֹוֶד[ – ּ   ]ׁש ּכִ

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

  א''דף רכא ע
ָמאָלא) א''דף רכא ע(ְּוַעל ָדא ֶאְתרֹוג  ׂשְ א, ּבִ יִמיָנא. ָלֳקֵביל ִלּבָ ֹכָלא, ּלוָלב ּבִ פֹת ּבְ ּּכַ ּ ,

ֹכָלא ָכל ִסְטִרין. ְּוָקִטיר ּבְ פֹות הוא ּבְ ְּדָהא ַצִדיק ּכַ ּ ֹכָלא,ּּ וָרא , ּ ְוָקִטיר ּבְ ְּוָדא הוא ִקּשׁ ּ
ִּדְמֵהיְמנוָתא ּ.  

ִפיר ָקֲאַמר א ׁשַ ְדּתָ ּוְבִסְפָרא ְדַאּגַ ּ ִפיִזין, ּ ְּדָכל ִאֵלין ִאינון אוׁשְ ּ ּ א , ּּ א ַקִדיׁשָ יִנין ַעּמָ ְּדַזּמִ ּ
ַהאי יֹוָמא ָחא ְלהו, ּבְ ּכָ ְּדַבְעָיין ְלַאׁשְ ין לֹון, ּ יָון ְדַזּמִ עוֵתיהּוְבה. ּּכֵ א ּבָ ר ָנׁש ְלַמְלּכָ ֵעי ּבַ ּו ּבָ ּ ּ .

א א ַקִדיׁשָ ָרֵאל ְדָיְדִעין ָאְרחֹוי ְדַמְלּכָ ִאין ִאינון ִיׂשְ ַּזּכָ ּ ְְלֵמַהך , ְוָיְדִעין ָאְרחֹוי ְדאֹוַרְייָתא, ּ

אֹוַרח ְקׁשֹוט ַעְלָמא ֵדין וְבַעְלָמא ְדָאֵתי, ּבְ הו ּבְ י ּבְ ְּלִמְזּכֵ ּ.  
יֹוָמא ָדא ָנְפֵקי ָרֵאלּבְ א,  ִיׂשְ יִמין ִמּגֹו ַמְלּכָ ִסיָמִנין ְרׁשִ ִגין ְדִאינון ָנְצִחין ִדיָנא, ּבְ ּּבְ ּ ּ .
ּוַמאי ִסיָמִנין ִאינון א ִעָלָאה, ִּסיָמֵני ְמֵהיְמנוָתא, ּ א. ּחֹוָתָמא ְדַמְלּכָ ִני ָנׁשָ ְּדָעאלו , ִלְתֵרי ּבְ ּ
א ְלִדיָנא ְייהו ָנַצחְוָלא ָיְדֵעי ַעְלָמא ַמאן , ֳקָדם ַמְלּכָ א. ִּמּנַ י ַמְלּכָ , ָנַפק ַחד ִלְגיֹון ִמּבֵ

ִאילו לֹו א, ָאַמר לֹון. ּׁשְ ַּמאן ְדִיפוק וִבידֹוי ִסיָמִנין ְדַמְלּכָ ּ ּ   .ּהוא ָנַצח, ּּ
ך א ִעָלָאה, ּּכוֵלי ַעְלָמא ָעאִלין ְלִדיָנא, ָּכָ ָנה , ֳּקָדם ַמְלּכָ ְּוָדִאין לֹון ִמיֹוָמא ְדֹראׁש ַהּשָׁ

פוִריםְויֹו ּם ַהּכִ ְלהו . ַעד ֲחֵמׁש ָסֵרי יֹוִמין ְלַיְרָחא, ּ ִאין ּכֻ ָרֵאל ַזּכָ חו ִיׂשְ ּכָ ּתַ ך ִאׁשְ ּוֵבין ּכָ ּ ּּ ְ

א ְתיוְבּתָ ה ְולוָלב ְוֶאְתרֹוג. ּּבִ ֻסּכָ ַּמְלֲאֵכי ִעָלֵאי . ְּוָלא ָיְדֵעי ַמאן ָנַצח ִדיָנא, ָּטְרִחין ּבְ
ֲאלו ַמאן ָנַצח ִדיָנא ּׁשָ ִריך הוא ָאַמר ְלהוּקוְדׁשָ. ּ ּא ּבְ ּ יַדְייהו ִסיָמִנין , ְ ִּאינון ְדַמְפֵקי ּבִ ּ ּ

ִּאינון ָנְצִחין ִדיָנא, ִּדיִלי ּ.  
ַהאי יֹוָמא א, ּבְ ימו ְדַמְלּכָ ְרׁשִ ָרֵאל ּבִ א ְדַהֵליָלא, ָּנְפֵקי ִיׂשְ ְחּתָ ּבַ תוׁשְ ּּבְ ּ ה. ּ ּכָ ּסֻ , ָעאִלין ּבַ

ָמאָלא ׂשְ יִמ, ֶאְתרֹוג ּבִ ְלהו. יָנאּלוָלב ּבִ ָּחָמאן ּכֻ א , ּ יִמין ְדַמְלּכָ ְרׁשִ יִמין ּבִ ָרֵאל ְרׁשִ ְּדִיׂשְ ּ
א ה)תהלים קמד(, ָּפְתֵחי ְוָאְמֵרי. ַּקִדיׁשָ ֵרי ָהָעם ׁשֶ ָכה לֹו ַאׁשְ ּכָ ֵרי ָהָעם ׁשֶ   .ֱאלָהיו'  ַאׁשְ

אן ֶחְדָווָתא ְדֹכָלא ִפיִזין, ַּעד ּכָ ֶּחְדָווָתא ְדאוׁשְ ְּוֲאִפילו אוּמ, ּ ּ ֹות ָהעֹוָלם ָחָדאן ּ
ֶחְדָווָתא ה, ּבְ ְרִכין ִמּנָ ּוִמְתּבָ ָכל יֹוָמא ֲעַלְייהו)מקריבין(ְּוַעל ָדא . ּ ִנין ּבְ ַלֲאָטָלא , ּ ָקְרּבָ

ָלם ְרכון ִמיָנן, ֲּעַלְייהו ׁשְ אן וְלָהְלָאה. ְּוִיְתּבָ א ִעָלָאה, יֹוָמא ַחד, ִּמּכָ ְּדַמְלּכָ הו , ּ ְּדָחֵדי ּבְ ּ
ָרֵאל ִיׂשְ ְהֶיה ָלֶכם)במדבר כט(, ִּדְכִתיב. ּבְ ִמיִני ֲעֶצֶרת ּתִ יֹום ַהּשְׁ ְּדָהא יֹוָמא ָדא ִמן . ּ ּבַ

ְלחֹודֹוי א ּבִ ָרֵאל, ַמְלּכָ ִיׂשְ ִפיִזין ְוכו. ֶּחְדָווָתא ִדיֵליה ּבְ ין אוׁשְ א ְדַזּמִ ְּלַמְלּכָ ּ ּּ'.  
ְמעֹון ָפַתח ְוָאַמר י ׁשִ ת ָהֲעָמִקים ֲאִני ֲחַבּצֶ)שיר השירים ב(, ִּרּבִ ּנַ רֹון ׁשֹוׁשַ ה , ֶלת ַהּשָׁ ּמָ ּכַ

ִריך הוא א ּבְ י קוְדׁשָ ָרֵאל ַקּמֵ ֶנֶסת ִיׂשְ ֲּחִביָבה ּכְ ח ָלה, ְּ ּבַ ִריך הוא ְמׁשַ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ְוִהיא , ְּ
ִדיר ַחת ֵליה ּתָ ּבַ ִדיר ְלקוְדׁשָ, ְּמׁשַ ִרין ַאְזִמיַנת ֵליה ּתָ ִחין וְמַזּמְ ּבְ ה ְמׁשַ ְּוַכּמָ ּ ִריך הואּ ּא ּבְ ְ .

ָרֵאל ָאה חוְלֵקהֹון ְדִיׂשְ ַּזּכָ א, ּ ַעְדָבא ְדחוָלָקא ַקִדיׁשָ יה ּבְ ְּדֲאִחיָדן ּבֵ ּ ּ ָמה ִדְכִתיב. ּ דברים (, ּכְ
י ֵחֶלק ה)לב רֹון. 'ַעּמֹו ְוגו'  ּכִ ֶלת ַהּשָׁ ָרֵאל, ֲאִני ֲחַבּצֶ ֶנֶסת ִיׂשְ ִפירו , ָּדא ּכְ ׁשַ ְּדַקְייָמא ּבְ ּּ

ִג רֹון. ְנָתא ְדֵעֶדןְּדנֹוי ּבְ א ִעָלָאה, ַהּשָׁ ַחת ְלַמְלּכָ ּבַ ָרה וְמׁשַ ְּדִהיא ׁשָ ּ ּ.  



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

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

רֹון ֶלת ַהּשָׁ ְקיו ְדַנֲחָלא ֲעִמיָקא, ָּדָבר ַאֵחר ֲאִני ֲחַבּצֶ ָקָאה ִמּשַׁ ְּדָבְעָיא ְלַאׁשְ ַּמּבוָעא , ּ
ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ְּדַנֲחִלין ָרב ְלַאּגַ)ישעיה לה(, ּכְ והיה השרון ) ישעיה לג(א ''נ(. ם ְוָהָיה ַהּשָׁ
ת ָהֲעָמִקים)כערבה ּנַ ֲעִמיְקָתא ְדֹכָלא,  ׁשֹוׁשַ ְּדָקְייָמא ּבַ ּ ָמא ְדַאּתְ . ַּמאן ִאינון ֲעָמִקים. ּ ּכְ
ים ְקָראִתיך ה)תהלים קל(, ָאֵמר ֲעַמּקִ רֹון. 'ָ ִמּמַ ֶלת ַהּשָׁ ֶלת. ֲחַבּצֶ , ֵּמַההוא ֲאַתר, ֲחַבּצֶ

ְקיו ְדַנֲחִל ְּדׁשַ ּ ת ָהֲעָמִקים. ּין ָנְפִקין ְוָלא ָפְסִקין ְלָעְלִמיןּ ּנַ ה ֵמַההוא ֲאַתר , ׁשֹוׁשַ ּנָ ּׁשֹוׁשַ
ְּדִאְקֵרי ֲעִמיָקא ְדֹכָלא ל ִסְטִרין, ּ   .ָסִתים ִמּכָ

א ֲחֵזי ֶלת, ּתָ ֲחַבּצֶ ַקְדִמיָתא ְירוָקא ּכַ ְּדַטְרִפין ִדיָלה ְירוִקין, ּּבְ ּ ּ ת. ּּ ּנַ א ּסוְמָק, ְלָבַתר ׁשֹוׁשַ
ְגָווִנין ִחְווִרין ית ַטְרִפין. ּבִ ׁשִ ה ּבְ ּנָ ת, ּׁשׁשַ ּנַ ָנא, ׁשֹׁשַ ָנא ְלגוֹוָ ִניַאת ִמּגוֹוָ ּתְ יַאת , ְּדִאׁשְ ּנִ ְוׁשַ

ַווָנָהא   .ּגְ

  ב''דף רכא ע
ת ּנַ ֶלת, ׁשֹׁשַ ַקְדִמיָתא ֲחַבּצֶ א, ּבְ ַמְלּכָ יה ּבְ ִעָדָנא ְדָבְעָיא ְלִאְזַדָווָגא ּבֵ ּּבְ ּ ּ ּ ֶלתִאְקֵרי ֲח, ּ . ַבּצֶ

יִקין ִאינון ְנׁשִ א ּבְ ַמְלּכָ יה ּבְ ַקת ּבֵ ַתר ְדִאְתַדּבְ ּּבָ ּ ּ ת, ּ ּנַ ִגין ִדְכִתיב. ִאְקֵרי ׂשֹׁשַ שיר השירים (, ּּבְ
ים)ה ּנִ ְפתֹוָתיו ׁשֹוׁשַ ָווָנָהא.  ׂשִ ְנָייא ּגְ ת ָהֲעָמִקים ְדִהיא ְמׁשַ ּנַ ְוִזְמִנין , ִזְמִנין ְלַטב, ּׁשׁשַ

י טֹוב ָהֵעץ ְלַמֲאָכל ְוִכי )בראשית ג(. ִזְמָנא ְלִדיָנא,  ְלַרֲחֵמיִזְמִנין, ְלִביׁש ה ּכִ ֶרא ָהִאּשָׁ  ַוּתֵ
ֲאָוה הוא ָלֵעיַנִים א ֲחֵזי. ּּתַ ִלין, ּתָ ּכְ א ָלא ִמְסּתַ ֵני ָנׁשָ יִחין, ְוָלא ָיְדִעין, ְּדָהא ּבְ ּגִ . ְוָלא ַמׁשְ

ִריך הוא ְל א ּבְ א ְדָבָרא קוְדׁשָ ְעּתָ ׁשַ ּּבְ ּ יִקירו ִעָלָאה, ָאָדםְּ ְּואֹוִקיר ֵליה ּבִ ּ יה , ּ ָעא ִמּנֵ ּּבָ
ח ְיִחיָדאי ּכַ ּתַ ִגין ְדִיׁשְ יה ּבְ ָקא ּבֵ ְּלִאְתַדּבְ ּ א ְיִחיָדאי, ּ ּוַבֲאַתר ִדְדֵבקוָתא ְיִחיָדאי, ּוְבִלּבָ ּ ּ ,

י) ב''דף רכא ע(ְּדָלא  ּנֵ ּתַ ְְוָלא ִמְתַהֵפך ְלָעְלִמין, ִאׁשְ ו. ּ ַההוא ִקּשׁ ּּבְ יה , ָרא ְיִחיָדאּ ְּדֹכָלא ּבֵ ּּ
ר ן)בראשית ב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ִאְתַקּשַׁ תֹוך ַהּגָ ְ ְוֵעץ ַהַחִיים ּבְ ּ.  

ְּלָבַתר ָסטו ֵמָאְרָחא ִדְמֵהיְמנוָתא ְבקו ִאיָלָנא ְיִחיָדאי, ּ ל ִאיָלִנין, ְּוׁשָ ְּוָאתו . ִּעָלָאה ִמּכָ
ּנֵ ּתַ ֲאַתר ְדִמׁשְ ָקא ּבְ ְּלִאְתַדּבְ יׁש ְלַטב, יּ ָנא וִמַטב ְלִביׁש וִמּבִ ָנא ְלגוֹוָ ּוִמְתַהֵפך ִמּגוֹוָ ּ ּ ְּ ְוַנֲחֵתי . ּ

א יִאין, ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ ּנוִיין ַסּגִ ׁשִ א ּבְ קו ְלַתּתָ ְּוִאְתַדּבָ ּ ְבקו ִאיָלָנא ְיִחיָדָאה. ּ ל , ְּוׁשָ ִּעָלָאה ִמּכָ
ר ָעׂשָ)קהלת ז(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ִאיָלִנין ר ְוגו ֲאׁשֶ   .'ה ָהֱאֹלִהים ֶאת ָהָאָדם ָיׁשָ

ְייהו ֵדין ִאְתַהַפך ִלּבַ ַּוַדאי ּכְ ְּ ׁש, ּ ַההוא ִסְטָרא ַמּמָ ִזְמִנין , ִזְמִנין ְלִביׁש, ִזְמִנין ְלַטב, ּּבְ
ה ַוַדאי. ִזְמִנין ְלִדיָנא, ְלַרֲחֵמי קו ּבָ ַהאי ִמָלה ְדִאְתַדּבָ ּּבְ ּ ּ ּ ּ בֹונֹו)קהלת ז(, ּ יםּ ִבְקׁשו ִחׁשְ , ת ַרּבִ

הו קו ּבְ ְּוִאְתַדּבָ ּ ּ.  
ִריך הוא א ּבְ ָּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ מֹוָתא, ָאָדם, ְּ ְקּתְ ּבְ ַבְקּתְ ַחֵיי ְוִאְתָדּבַ ּׁשְ ִּדְכִתיב ְוֵעץ , ַּחֵיי. ּ

ן תֹוך ַהּגָ ְַהַחִיים ּבְ ְּדִאְקֵרי ַחִיים, ּ יה. ּ ְּדַמאן ְדָאִחיד ּבֵ ּ ְקּתְ ִא. ָלא ָטִעים מֹוָתא ְלָעְלִמין, ּ ְּתָדּבַ
ִאיָלָנא ָאֳחָרא ְָהא ַוַדאי מֹוָתא הוא ְלִקְבָלך, ּבְ ּ  ַרְגֶליָה )משלי ה(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ

ה)קהלת ז(, ּוְכִתיב, יֹוְרדֹות ָמֶות ֶות ֶאת ָהִאּשָׁ ֲאַתר ְדמֹוָתא . ּ ומֹוֵצא ֲאִני ַמר ִמּמָ ַּוַדאי ּבְ ּ
ק ַבק ֲאַתר ְדַחֵיי, ִּאְתָדּבַ ְּוׁשָ ל ַעְלָמא מֹוָתא. ּ ַזר ֲעֵליה ְוַעל ּכָ ך ִאְתּגְ ִגין ּכָ ּּבְ ְ.  



ָנה  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ ְסֵלוחֹוֶד[ – ּ   ]ׁש ּכִ

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

ל ַעְלָמא ַמה ָחטו, ִּאי הוא ָחָטא , ְּדָכל ַעְלָמא ָאְכֵלי ֵמִאיָלָנא ָדא, ִאי ֵתיָמא. ּּכָ
י ְלֹכָלא א ְדָאָדם ָקִאים ַעל ַרְגלֹוי. ָלאו ָהִכי. ְּוִאְתַרּמֵ ְעּתָ ׁשַ ְרָיין, ֶּאָלא ּבְ  ָּחֵמי ֵליה ּבִ

ְלהו ּּכֻ יה, ּ ּמֵ ּוְדִחילו ִמּקַ ּ ְּוֲהוו ָנְטִלין ֲאַבְתֵריה, ּ א, ּ ַתר ַמְלּכָ ַעְבִדין ּבָ ֲאָנא , ְּוהוא ָאַמר לֹון. ּכְ
ֲחֶוה ְוִנְכָרָעה ְוגו)תהלים צה(, ְּוַאּתון ּתַ ְלהו ֲאַבְתֵריה. 'ּ ּבֹאו ִנׁשְ ְּוֲאְזלו ּכֻ ּ יָון ְדָחזו ְדָאָדם . ּּ ּּכֵ ּ ּ

יה, ַתרְסִגיד ְלַהאי ֲא ק ּבֵ ְּוִאְתָדּבַ כו ֲאַבְתֵריה ְוָגִרים מֹוָתא ְלָכל ָעְלָמא, ּ ְלהו ִאְתַמּשְׁ ּּכֻ ּ ּ ּ.  
ָווִנין ה ּגְ י ָאָדם ְלַכּמָ ּנֵ ּתַ . ִּזְמִנין ַחֵיי, ִזְמִנין ַרֲחֵמי ִזְמִנין מֹוָתא, ִּזְמִנין ִדיָנא, ּוְכֵדין ִאׁשְ
ַחד ִמ ִדיר ּבְ ִקיוָמא ּתָ ְּוָלא ָקִאים ּבְ ְייהוּ ִרים ֵליה, ּּנַ ִגין ְדַההוא ֲאַתר ּגָ ּּבְ ּ , ְּוַעל ָדא ִאְקֵרי. ּ

ְתַהֶפֶכת ְטָרא ָדא ְלִסְטָרא ָדא, ֶּחֶרב ַהּמִ ְתַהֶפֶכת ִמּסִ , ֵמַרֲחֵמי ְלִדיָנא, ִּמַטב ְלִביׁש, ַּהּמִ
ָלם ְלָקָרָבא ֹכָלא, ִמּשְׁ ִּמְתַהֶפֶכת ִהיא ּבְ ּ ְוֵעץ ַהַדַעת טֹוב )בראשית ב(, ַּטב ְוַרע ִדְכִתיב. ּ

  .ָוָרע
א ִעָלָאה ּוַמְלּכָ ּוֵמֵעץ ַהַדַעת טֹוב ָוָרע , ְּוָאַמר ֵליה, ּאֹוַכח ֵליה, ְלַרֲחָמא ַעל עֹוָבדֹוי, ּ ּ

ּנו ְוגו יה', ֹּלא ֹתאַכל ִמּמֶ יל ִמּנֵ ְּוהוא ָלא ַקּבִ ֵתיה, ּ ַתר ִאּתְ ך ּבָ ְּוִאְתְמׁשַ ַרך ְלָעְלִמין, ְ . ְְוִאְתּתָ
ָתא ְלַאְתָרא ְּדָהא ִא יר)א לאתר דא''ס(ּתְ ָתא ָגִרים מֹוָתא ְלֹכָלא,  ַסְלָקא ְוָלא ַיּתִ   .ְּוִאּתְ

א ֲחֵזי ִתיב, ּתָ י)ישעיה סה(, ְלַעְלָמא ְדָאֵתי ּכְ יֵמי ָהֵעץ ְיֵמי ַעּמִ י ּכִ יֵמי ָהֵעץ,  ּכִ ַּההוא , ּכִ
מֹוָדָעא ּתְ יה ִזְמָנא, ְדִאׁשְ ִתיב, ּּבֵ ַל)ישעיה כה(, ּכְ ֶות ָלֶנַצח וָמָחה הּ ּבִ ֱּאֹלִהים ִדְמָעה ' ּע ַהּמָ

ל ָהָאֶרץ ְוגו ל ָפִנים ְוֶחְרַפת ַעּמֹו ָיִסיר ֵמַעל ּכָ ֵּמַעל ּכָ   :)עד כאן נדפס בויקרא(' ּ
ָרֵאל ָלמות ַּוִיְקְרבו ְיֵמי ִיׂשְ ּ אָנא. ּ י ִחָייא, ּתָ ֶאֶרץ ִמְצַרִים , ָּאַמר ִרּבִ ִתיב ַוְיִחי ַיֲעֹקב ּבְ ּכְ

ַב ָנהׁשְ ֵרה ׁשָ ִקיוֵמיה ַיֲעֹקב, ע ֶעׂשְ ָּהָתם ּבְ ּ ָרֵאל, ּ ִמיָתֵתיה ִיׂשְ ַּוִיְקְרבו ְיֵמי , ִּדְכִתיב. ְּוָהָכא ּבְ ּ
ָרֵאל ָלמות י יֹוֵסי. ִּיׂשְ ָּהִכי הוא ַוַדאי, ָאַמר ִרּבִ ָרֵאל , ּ ִתיב ַוִיְקַרב יֹום ִיׂשְ ְּדָהא ָלא ּכְ ּ

ַכּמָ, ֶּאָלא ְיֵמי, ָּלמות ר ָנׁשְוִכי ּבְ ְעָתא ָחָדא, ה יֹוֵמי ִמית ּבַ ׁשַ ִרְגָעא ָחָדא, ְוָהא ּבְ ִמית , ּבְ
  .ְוָנִפיק ֵמַעְלָמא

אָנא ֵעי ְלֲאָתָבא רוֵחיה ֵליה, ֶּאָלא ָהִכי ּתָ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ד קוְדׁשָ ּּכַ ּ ּ ּ ל ִאינון יֹוִמין , ְּ ּּכָ
ַהאי ַעְלָמא ר ָנׁש ּבְ יה, ְּדָקִאים ּבַ ִּאְתַפְקָדן ַקּמֵ ּ ָנא, ּ ּבְ חוׁשְ יה . ְּוָעאִלין ּבְ ְּוַכד ִאְתְקִריבו ַקּמֵ ּ

ָנא ּבְ חוׁשְ ר ָנׁש, ְּלֵמיַעל ּבְ ִריך הוא רוֵחיה ֵליה. ִמית ּבַ א ּבְ ְּוָאִתיב קוְדׁשָ ּ ּ ּ ַּההוא ֶהֶבל , ְּ
יה ְּדַאִפיק ְוָנַפח ּבֵ יה, ּּ ּאֹוְתֵביה ְלַגּבֵ ּ.  

ר ָנׁש ָאה חוָלֵקיה ְדַההוא ּבַ ַּזּכָ ּ ּ ּסוָפאְּד, ּ ָלא ּכִ א ּבְ י ַמְלּכָ ּבֵ ּיֹומֹוי ִאְתְקִריבו ּגַ ְוָלא ָדֵחי , ּ
ְייהו ְלַבר ַההוא יֹוָמא, ּיֹוָמא ִמּנַ ח ּבְ ּכַ ְּדִיׁשְ יה חֹוָבא, ּ ְּדִאְתֲעִביד ּבֵ ך. ּ ִגין ּכָ ִתיב , ְּבְ ּכְ

ַצִדיַקָיא י ַמ)והיך יקרבון(. ְקִריָבה, ּּבְ ום ְדָקִריבו יֹומֹוי ַקּמֵ ּ ִמּשׁ ּ אּ ּסוָפא, ְלּכָ ָלא ּכִ   .ּּבְ

  א''דף רכב ע
יַעָיא הו ְקִריָבה, ַווי ְלַרּשִׁ ִתיב ּבְ ְּדָלא ּכְ א, ּ י ַמְלּכָ ְּוֵהיך ִיְקְרבון יֹוֵמי ַקּמֵ ל , ְ ְּדָהא ּכָ

חו ּכָ ּתַ חֹוֵבי ַעְלָמא ִאׁשְ א. ּיֹומֹוי ּבְ י ַמְלּכָ ך ָלא ִיְקְרבון ַקּמֵ ּוְבִגיֵני ּכָ יהְּוָלא ִיְתַמּנון ַק, ְ , ּּמֵ



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

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

ְּוָלא ִיָדְכרו ְלֵעיָלא ַווְייהו, ּ ֵציָאן ִמּגַ ֶּאָלא ִאינון ׁשְ ּ ּ ִתיב. ּ ִעים )משלי ד(, ֲּעַלְייהו ּכְ ְ ֶדֶרך ְרׁשָ ּ
לו ׁשֵ ה ִיּכָ ּמֶ ֲאֵפָלה ֹלא ָיְדעו ּבַ ּּכָ   )א''דף רכב ע(. ּ

ָרֵאל ַוַדאי ְּוָהָכא ַוִיְקְרבו ְיֵמי ִיׂשְ ּ ָלא ִכּסוָפא, ּ ֵל, ּּבְ ׁשְ ִלים, ּימוָתאּבִ ֶחְדָווָתא ׁשְ ּוְבִגיֵני . ּבְ
ך ָרֵאל, ְּכָ ָרֵאל ִמַיֲעֹקב, ְיֵמי ִיׂשְ יר ִיׂשְ ִלים ַיּתִ ְּדֲהָוה ׁשְ ִתיב, ְוִאי ֵתיָמא. ּ בראשית (, ְוָהא ּכְ
ם)כה ִלים,  ְוַיֲעֹקב ִאיׁש ּתָ ִלים ֲהָוה. ׁשְ ָרֵאל, ׁשְ ִיׂשְ א ִעָלָאה ּכְ ַדְרּגָ ִלים ּבְ   .ְּוָלא ׁשְ

י יֹוֵסי, ְנָיאּתַ א, ָאַמר ִרּבִ יָדן ַקֵמי ַמְלּכָ א ְדיֹומֹוי ְדַבר ָנׁש ִאְתַפּקִ ְעּתָ ׁשַ ּּבְ ָאה , ּ ִאית ַזּכָ
א י ַמְלּכָ ּמֵ ָדן יֹומֹוי וְרִחיִקין ִמּקַ ְּדִאְתַפּקְ ָאה. ּּ ָדן יֹומֹוי, ְוִאית ַזּכָ ְּדַכד ִמְתַפּקְ ְקִריִבין , ּ

א ָלא ִכּסוָפא ָעאִלין. ַרֲחִקיןְוָלא ִמְת, ּוְסִמיִכין ְלַמְלּכָ א, ּּבְ ָאה חוְלֵקהֹון. ְוָקִריִבין ְלַמְלּכָ . ַּזּכָ
ָרֵאל ָלמות, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַּוִיְקְרבו ְיֵמי ִיׂשְ ּ ּ.  

י ִיְצָחק, ַּוִיְקָרא ִלְבנֹו ְליֹוֵסף נֹוי ִאינון, ָאַמר ִרּבִ ְבִטין ָלאו ּבְ ָאר ׁשִ ֶּאָלא ָאַמר . ְּוִכי ׁשְ
י אִרּבִ ְלהו,  ַאּבָ יר ִמּכֻ נֹו ֲהָוה ַיּתִ ּיֹוֵסף ּבְ ֵתיה ְדפֹוִטיַפר ְדָחַקת , ְּדָתִניָנן. ּ א ְדִאְנּתְ ְעּתָ ׁשַ ּּבְ ּ ּ ּ

ִתיב, ֵּליה ְליֹוֵסף י )בראשית לט(, ַמה ּכְ ְיָתה ַלֲעׂשֹות ְמַלאְכּתֹו ְוֵאין ִאיׁש ֵמַאְנׁשֵ ּ ַוָיֹבא ַהּבַ
ִית ֵעי. ַהּבַ ִית, ּ ֵליהַהאי ְקָרא ָהִכי ִמּבָ ּבַ ִית. ְוֵאין ִאיׁש ּבַ י ַהּבַ ֶּאָלא ְלַאְכָלָלא . ַּמהו ֵמַאְנׁשֵ

ִּדיוְקָנא ְדַיֲעֹקב ן, ּ ּמָ ח ּתַ ּכַ ּתַ ן ְוִאׁשְ ּמָ ִית. ְּדֲהָוה ּתַ י ַהּבַ ך ֵמַאְנׁשֵ ְוְבִגיֵני ּכָ ֲאָבל ִאיׁש ָאֳחָרא , ּ
ן ּמָ יָון ְדָסִליק יֹוֵסף ֵעינֹוי. ֲהָוה ּתַ ִקיוֵמיה, ּ ִדיוְקָנא ַדֲאבֹויְוֲחָמא, ּּכֵ ְּיִתיב ּבְ ּ   .ְוָתב ַלֲאחֹוָרא, ּ

א ֲחֵזי ִתיב, ּתָ ת ֲאֹדָניו)בראשית לט(, ַמה ּכְ א . ּ ַוְיָמֵאן ַויֹאֶמר ֶאל ֵאׁשֶ ָּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ
ִריך הוא ּּבְ ַָחֶייך. ַּויֹאֶמר, ַאּתְ ֲאַמְרּתְ ַוְיָמֵאן, ְ , ְיֵתי ְלָבְרָכא ִלְבָנךֵי, ַּוְיָמֵאן ַויֹאֶמר ָאֳחָרא, ּ

יה ְרכון ּבֵ ְּוִיְתּבָ י, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ִני ָיַדְעּתִ י ּבְ   .ַּוְיָמֵאן ָאִביו ַויֹאֶמר ָיַדְעּתִ
ִני י ּבְ יָון ְדָאַמר ָיַדְעּתִ אי ָאַמר, ּּכֵ י ָאֳחָרא, ַאּמַ ִני, ֶּאָלא ָאַמר. ָיַדְעּתִ י ּבְ ִזְמָנא , ָיַדְעּתִ ּבְ

ִריְּדָקְייַמת ּבְ ּגוָפך ְדַאּתְ ּבָ ד ָחִמית ִדיוְקָנא ִדיִלי, ְּ ּּכַ ִקיוָמך, ּ ְְוָתַבת ּבְ ּ ִתיב. ּ ך ּכְ ְוְבִגיֵני ּכָ ּ ,
ִני י ּבְ י, ָיַדְעּתִ ַּעל ַמה ְדֲאַמְרּתְ ְדָדא הוא ּבוְכָרא. ָיַדְעּתִ ּ ּ ם הוא ִיְהֶיה ְלָעם ְוַגם הוא , ּ ּּגַ ּ

ִתי, ִּיְגָדל ך ּכְ ִגין ּכָ ׁש, ַּוִיְקָרא ִלְבנֹו ְליֹוֵסף, בְְוָהָכא ּבְ   .ִלְבנֹו ְליֹוֵסף ַמּמָ
ְּדְבִדיוְקָנא ַחד ֲהוו ִמְתַחְזָיין, ַּוִיְקָרא ִלְבנֹו ְליֹוֵסף, ָּדָבר ַאֵחר ּ ּ ְּדָכל ַמאן ְדָחֵמי ְליֹוֵסף. ּ ּ ,

ֲּהָוה ַאְסִהיד ִדְבֵריה ְדַיֲעֹקב ֲהָוה ּ י יֹוֵסי ָאַמר. ּ ּּכָֹלא ָהִכי הוא, ִרּבִ ְּועֹוד ְדיֹוֵסף ָזן ֵליה . ּ ּ
ִסבוֵתיה ְּוִלְבנֹוי ּבְ ׁש, ּ נֹו ַמּמָ ך ּבְ ְוְבִגיֵני ּכָ ְלהו, ּ יר ִמּכֻ ַּיּתִ אי ְליֹוֵסף , ַּוִיְקָרא ִלְבנֹו ְליֹוֵסף. ּ ַאּמַ

ן. ְוָלא ְלָאֳחָרא ּמָ יֵדיה ְלַסְלֵקיה ִמּתַ ום ִדְרׁשוָתא ֲהָוה ּבִ ִּמּשׁ ּ ּ ּ ּ.  
י יֹוֵסי ָאַמר ִמְצַרִיםּכֵ, ִרּבִ ן ּבְ ּמָ ָגלוָתא ּתַ דון ּבְ ְעּבְ ּתַ ּיָון ְדַיֲעֹקב ֲהָוה ָיַדע ִדְבנֹוי ִיׁשְ ּ ּ ּ ,

נֹוי ִגין ְדָיִגין ְזכוֵתיה ַעל ּבְ ן ּבְ ּמָ ר ּתַ אי ָלא ִאְתַקּבַ ַּאּמַ ּ ן. ּ ּמָ ְלָקא ִמּתַ ָעא ְלִאְסּתַ אי ּבָ . ַּאּמַ
ִתיב ִנים)תהלים קג(, ְוָהא ּכְ ַרֵחם ָאב ַעל ּבָ ָּאן הוא ַרְחָמנוָתא,  ּכְ ּ.  

אָנא א ְדֲהָוה ָנִחית ַיֲעֹקב ְלִמְצַרִים, ֶּאָלא ָהִכי ּתָ ְעּתָ ׁשַ , ֲהָוה ָאַמר. ֲהָוה ָדִחיל, ּּבְ
ַמָיא יִני ַעּמְ ַני ּבֵ צון ּבָ ּתֵ לֹום ִיׁשְ ִּדיְלָמא ַחס ְוׁשָ ִריך הוא ְיַסֵלק , ּ א ּבְ ְּוִדיְלָמא קוְדׁשָ ּ ְּ

יה ִמיִני ּכְ ִכיְנּתֵ ִתיב. ַקְדִמיָתאּׁשְ . 'ּ ַוֵיָרא ֱאלִהים ֶאל ַיֲעֹקב ְוגו)בראשית לה(, ַמה ּכְ



ָנה  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ ְסֵלוחֹוֶד[ – ּ   ]ׁש ּכִ

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

יְמך )ויאמר אלהים לישראל( )בראשית מו( י ְלגֹוי ָגדֹול ֲאׂשִ יָרא ֵמְרָדה ִמְצַרְיָמה ּכִ ָ ַאל ּתִ

ם יָנך. ׁשָ י ִמּבֵ ִכיָנּתִ ְוַמה ְדֲאַמְרּתְ ִדיְלָמא ֲאַסֵלק ׁשְ ּ ּ ּ   .ָך ִמְצָרְיָמהָאֹנִכי ֵאֵרד ִעּמְ, ּ
ן, ָאַמר עֹוד ּמָ ר ּתַ ָּדִחיְלָנא ִדיְלָמא ִאְתַקּבַ ה ִעם ֲאָבָהַתי, ּ ָּאַמר ֵליה ְוָאֹנִכי . ְוָלא ֶאְזּכֶ

ם ָעלה ְצַרִים, ֲָאַעְלך. ֲָאַעְלך ּגַ ם ָעלה. ִמּמִ ִקְבָרא ַדֲאָבָהָתך, ּגַ ָרָאה ּבְ ְְלִאְתַקּבְ ּ.  
ך ִגיֵני ּכָ ָעא ְלַסְלָקא ַג, ְּבְ יה ַדֲחָלא, ַחד. ְּרֵמיה ִמִמְצַרִיםּבָ ְּדָלא ַיַעְבדון ִמּנֵ ּ ּ ְּדָהא ָחָמא , ּ

ין ְלִאְתְפָרָעא ִמַדֲחֵליהֹון ִריך הוא ַזּמִ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּּ ֵוי ְמדֹוֵריה , ְוַחד. ְ א ְיׁשַ ִכיְנּתָ ְּדָחָמא ִדׁשְ ּ ּ
ָגלוָתא נֹוי ּבְ ין ּבְ ִגין ִדיֵהא ּגוֵפיה ַד, ְוַחד. ּּבֵ ּּבְ ּ ּ ָלָלא ּ ין ּגוַפְייהו ַדֲאָבָהתֹוי ְלִאְתּכְ ָּייר ּבֵ ּ ּ ּ

יַנְייהו י ִעם ַחָייַבָיא ְדִמְצָרֵאי, ּּבֵ   .ְּוָלא ִיְתַמּנֵ
וְפרֹוי ְדָאָדם ָהִראׁשֹון, ּּגוָפא ְדַיֲעֹקב, ְוָתִניָנן יך ִמּשׁ ִּאְתְמׁשִ ּ ְּוֲהָוה ִדיוְקִניה ְדַיֲעֹקב, ְ ּ ּ ּ ,

ִּדיוְקָנא ִעָלָאה ַקִדיׁשָ ּ א. אּּ ִּדיוְקָנא ְדכוְרְסָיא ַקִדיׁשָ ּ ּ ּ יִני ַחָייַבָיא, ּ ָעא ְלִאְתְקָבָרא ּבֵ . ְּוָלא ּבָ
ַלל, ְּוָרָזא ְדִמָלה ְּדַבֲאָבָהן ֵלית ִפירוָדא ּכְ י ִעם ֲאבֹוַתי. ּּ ַכְבּתִ ִתיב ְו ׁשָ   .ְּוַעל ָדא ּכְ

  ב''דף רכב ע
נֹו, ַּוִיְקָרא ִלְבנֹו ְליֹוֵסף ַחד ִדיו, ּבְ ּּבְ א, ְּקָנא ְדַאְנִפיןּ ִגין ְדִבְרעוָתא ְדרוָחא ְוִלּבָ ּּבְ ּ ּ ,
ְלהו יר ִמּכֻ ּאֹוִליד ֵליה ַיּתִ א ֲחֵזי. ּּ ִתיב, ּתָ י)בראשית ל(, ַמה ּכְ ך ֶאת ִאיׁשִ ְּדָכל , ְ ַהְמַעט ַקְחּתֵ

ָרֵחל ֲהָוה ך , ְּרעוָתא ְדַיֲעֹקב ּבְ ְוְבִגין ּכָ   .ֵסףַּוִיְקָרא ִלְבנֹו ְליֹו) ב''דף רכב ע(ּ
אָנא ְמעֹון ָפַתח ְוָאַמר, ּתָ י ׁשִ רֹות ַלה)דברים כט(, ִּרּבִ ְסּתָ רֹות . 'ֱּאֹלֵקינו ְוגו'  ַהּנִ ְסּתָ ַהּנִ

א ֲחֵזי, ֱּאלֵקינו' ַלה ה ִאית ֵליה ְלַבר ָנׁש ְלִאְזַדֲהָרא ֵמחֹובֹוי, ּתָ ּמָ ּּכַ ָלא ְדָלא , ּ ּכָ ּוְלִאְסּתַ ּ
ַּיֲעָבר ַעל ְרעוֵתיה ְדָמאֵריה ּ ּ ַהאי ַעְלָמא, ּ ְדָתִניָנן.ּ ל ַמה ְדַבר ָנׁש ָעִביד ּבְ ִסְפָרא , ּּכָ ּבְ

ִתיבו ִאינון עֹוָבִדין ּּכְ א, ּ א ַקִדיׁשָ ָנא ַקֵמי ַמְלּכָ ּבְ חוׁשְ ְּוָעאִלין ּבְ יה, ּ ְלָייא ַקּמֵ ְּוֹכָלא ִאְתּגַ ּ ּ .
ִרים ַוֲא)ירמיה כג(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְסּתָ ּמִ ֵתר ִאיׁש ּבַ ִאי . 'ִּני לא ֶאְרֶאּנו ְנֻאם ה ִאם ִיּסָ

יה ְדָמאֵריה, ָהִכי ר ָנׁש ִמְלֵמיַחב ַקּמֵ ר ּבַ ּמַ ֵּאיך ָלא ִיְסּתַ ּ ּ ּ ֲּאִפילו ַההוא , ְוָתִניָנן. ְ ּ  ַמה )מאן(ּ
ְרעוֵתיה ַלק ּבִ ר ָנׁש ְוִאְסּתַ יב ּבַ ְּדָחׁשִ ּ ִריך הוא, ּּ א ּבְ ח ַקֵמי קוְדׁשָ ּכַ ּתַ ּּכָֹלא ִאׁשְ ְּ ְוָלא , ּ

יהִאְת   .ֲּאִביד ִמּנֵ
א ֲחֵזי יה ְדַיֲעֹקב, ּתָ ַההוא ֵליְלָיא ְדָעאַלת ֵלָאה ְלַגּבֵ ּּבְ ּ ּ ְּוַיֲהַבת ֵליה ִאינון ִסיָמִנין ְדָיַהב , ּ ּ ּ

ְרעוֵתיה ְדִאיִהי ָרֵחל, ַיֲעֹקב ְלָרֵחל ָּסִליק ּבִ ּ ה, ּ א ּבָ ּמוׁשָ ׁש ׁשִ ּמַ ְּוׁשַ ְּוַהִהיא ִטָפה ַקְדִמיָתא . ּ
ית אֹוִני)בראשית מט(, ִּדְכִתיב. ַותְּדַיֲעֹקב ֲה ִריך . ְּוָסַבר ְדִאיִהי ָרֵחל,  ּכִֹחי ְוֵראׁשִ א ּבְ ְקוְדׁשָ ּ

א ְרּתָ א וְמַסּתַ ּהוא ְדִאיהו ָגֵלי ֲעִמיְקּתָ ּ ּ ֲחׁשֹוָכא, ּ ָּסִליק ַההוא ְרעוָתא ְלַאְתֵריה, ְוָיַדע ַמה ּבַ ּ ּ ,
ַלק ְליֹוֵסף ּוְבֵכירוָתא ִדְראוֵבן ִאְסּתַ ּ ּ ום ְדָהא ְדָרֵחל ֲהַות,  ָמאי ַטְעָמא.ּ ִּמּשׁ ַּהִהיא ִטָפה , ּ

ּוְבִגין ְדֲהַות ִדיָלה. ַּקְדִמיָתא ְדָנְפַקת ִמַיֲעֹקב ּ ּ ׁש ִדְראוֵבן, ּ ֵכירוָתא ַמּמָ ַּההוא ּבְ ּ ּ ָיִרית , ּ
ְּוָרֵחל ָיְרָתה ְלַההוא ִדיָלה. יֹוֵסף ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]9דף [ -ּ

ך ְוְבִגין ּכָ ַל, ָּרָזא ְדִמָלה, ּ ְבִטיןָּלא ִאְסּתַ ָאר ׁשִ ׁשְ ָמא ּכִ ׁשְ ֶּאָלא ְראוֵבן. ּק ְראוֵבן ּבִ ּ .
ר לֹוַמר ֲחמו ּבַ ן ְסָתם, ּּכְ ֵמיה. ְּראו ּבֵ ן ָלא ִאְתְיַדע ׁשְ ְּוַעל ָדא ָלא ַקְרָיא ֵלָאה , ְּוַהאי ּבֵ
ָמא ַהאי ׁשְ ֵני ּבְ ִני, ּבְ   .ְּדָהא ֵלָאה ָיְדַעת עֹוָבָדא, ְּוָלא ִאְקֵרי ְראו ּבְ

ִריך הוא, ןְוָתִניָנ א ּבְ י קוְדׁשָ ֵלי ַקּמֵ ּּגָ ַהאי, ְּ יה ּבְ ְּדַיֲעֹקב ָלאו ְרעוֵתיה ְלֵמיַחב ַקּמֵ ּ ּ ְוָלא , ּ
א ְעּתָ ַהִהיא ׁשַ ָתא ָאֳחָרא ּבְ ִאּתְ ְרעוָתא ּבְ ל ּבִ ּכַ ָאר ַחָייֵבי ַעְלָמא, ִּאְסּתַ ׁשְ ִתיב. ּּכִ ך ּכְ , ְְוַעל ּכָ

ֵני ַיֲעֹקב ׁשְ)בראשית לה( ּ ַוִיְהיו ּבְ רּ ָאר ַחָייֵבי ַעְלָמא ְדָעְבִדין . ֵנים ָעׂשָ ַנְייהו ִדׁשְ ְּדָהא ּבְ ּ ּ ּּ
ָמא ָאֳחָרא ִאְקרון, ַּההוא עֹוָבָדא ׁשְ י ַחְבַרָיא. ּּבִ ך , ְּוָהא ְיִדיָעא ִמָלה ָדא ְלַגּבֵ ְוְבִגיֵני ּכָ ּ

ׁש, ַּוִיְקָרא ִלְבנֹו ְליֹוֵסף נֹו ַמּמָ ירוָתא ְוִסיוָמא , ּבְ ִּמּשֵׁ נֹו ֲהָוה)ג בריה''א ל''ד(ּּ   . ּבְ
אָנא י יֹוֵסי, ּתָ ה אֹוֵמי ֵליה ַיֲעֹקב ְליֹוֵסף, ָאַמר ִרּבִ ּמֶ ַחת , ּּבַ ים ָנא ָיְדך ּתַ ִָדְכִתיב ׂשִ ּ

ַההוא ָאת ַקָייָמא. ְיֵרִכי ֶּאָלא ּבְ ּ ֵריה, ּ ִבׂשְ ים ּבְ ְּדֲהָוה ָרׁשִ יר , ּ יבוָתא ְדֲאָבָהן ַיּתִ ְּדָדא ֲחׁשִ ּ ּ
ִריתְו. ִּמּכָֹלא   .ָּרָזא ְדיֹוֵסף ִאיהו, ַהאי ּבְ

ְמעֹון י ׁשִ ִתיב, ָאַמר ַרּבִ ַאְבָרָהם וְבַיֲעֹקב ּכְ ַחת ְיֵרִכי, ּּבְ ים ָנא ָיְדך ּתַ חֹות ֻיִרִכי, ָׂשִ , ּתְ
לֹוַמר א, ּכְ ָמא ַקִדיׁשָ ׁשְ ַההוא ֲאַתר ִדְרִמיָזא ּבִ ּּבְ ּ א ְמֵהיְמָנא ְלַעְלָמא, ּ ְּוַאִפיק ַזְרָעא ַקִדיׁשָ ּ. 

ִתיב ִיְצָחק לא ּכְ ו, ּבְ יה ֵעׂשָ ִגין ְדָנִפיק ִמּנֵ ּּבְ ּ.  
ִמְצָרִים, ַמאי ַטְעָמא ָהָכא, ּתו ֵרִני ּבְ ַחת ְיֵרִכי ַאל ָנא ִתְקּבְ ים ָנא ָיְדך ּתַ ֶּאָלא ָאַמר . ָׂשִ

א אֹוֵמי ִלי, ֵּליה ַיֲעֹקב ְליֹוֵסף יָמא ַקִדיׁשָ ַהאי ְרׁשִ ְּדַאִפיק ַזְרָעא ַקִדיׁשָ, ּּבְ א ְמֵהיְמָנא ּּ
ַאב ְלָעְלִמין, ְוִאְתְנִטיר, ְלַעְלָמא ין ִאינון ְמָסֲאִבין. ְוָלא ִאְסּתָ ר ּבֵ ְּדָלא ִיְתַקּבַ ְּדָלא ָנְטרו , ּ ּ

הו. ֵּליה ְלָעְלִמין ִּדְכִתיב ּבְ ָרם ְוִזְרַמת סוִסים )יחזקאל כג(, ּ ׂשָ ר ֲחמֹוִרים ּבְ ׂשַ ר ּבְ ּ ֲאׁשֶ
  .ִזְרָמָתם

ּ יֹוֵסף ְדָנִטיר ֵליה ַעל ּכָֹלאָהא, ְוִאי ֵתיָמא ּ יַנְייהו, ּ ר ּבֵ אי ִאְתַקּבַ ִניָנן. ַּאּמַ , ֶּאָלא ּתָ
ִתיב ִדים ַעל ְנַהר ' ּ ָהֹיה ָהָיה ְדַבר ה)יחזקאל א(, ּכְ ׂשְ ֶאֶרץ ּכַ ן ּבוִזי ַהּכֵֹהן ּבְ ֶּאל ְיֶחְזֵקאל ּבֶ ּ
ָבר ִניָנן, ּכְ ְרָיא ֶאָל, ְוָהא ּתָ א ָלא ׁשַ ִכיְנּתָ ִּדׁשְ ָרֵאלּ ַאְרָעא ְדִיׂשְ א. א ּבְ ִכיְנּתָ אי ָהָכא ׁשְ . ַאּמָ

ִתיב ָבר ּכְ ם ַיד ה, ֶּאָלא ַעל ְנַהר ּכְ ִהי ָעָליו ׁשָ ַמָיא ִאְתַרֵמי , ּאוף ָהָכא. 'ּוְכִתיב ַוּתְ יֹוֵסף ּבְ
ִריך הוא. ֲּארֹוָנא ִדיֵליה א ּבְ ָּאַמר קוְדׁשָ ַלק ֵמָהָכא, ְּ לוָתא, ִּאי יֹוֵסף ִאְסּתַ . ּ ָלא ִאְתְקַייםּּגָ

ַאב ֲאַתר ְדָלא ִיְסּתָ יה ּבְ ֵהא ְקבוְרּתֵ ֶּאָלא ּתְ ּ ּ לוָתא, ּ ָרֵאל ּגָ ֵני ִיׂשְ לון ּבְ ְּוִיְסּבְ ּ.  
אָנא י יֹוֵסי, ּתָ ֲאָבָהן , ָאַמר ִרּבִ א ּבַ ן ְלָכְרְסָיא ַקִדיׁשָ ּקַ ֹכָלא ִאְתּתַ ָּחָמא ַיֲעֹקב ְדָהא ּבְ ּּ

רִאי ָהִכי ִיְתַק, ָאַמר. )כאבהן( ֲאָבָהָתא, ּבַ ֵּהיך ּגוָפא ָדא ֲאִחיָדא ּבַ א , ְ ְּוֲאִפילו ְמַעְרּתָ ּ
א ן ִאְקֵרי ָכֵפיְלּתָ ּמָ ר ּתַ ּבַ ֵרין ְוַחד. ְּדִאְתּקַ א הוא ּתְ ִגין ְדָכל ִמָלה ְדָכֵפיְלּתָ ּּבְ ּ א , ּּ ּאוף ְמַעְרּתָ

ֵרין ְוַחד   .ּתְ

  א''דף רכג ע



ָנה  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ ְסֵלוחֹוֶד[ – ּ   ]ׁש ּכִ

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

א ֲחֵזי ָר, ְוּתָ ןַּאְבָהָתא ָזכו ְלִאְתַקּבְ ּמָ ִּאינון ְוִזווַגְייהו, א ּתַ ּ ּ ּהוא ) א''דף רכג ע(ַיֲעֹקב . ּ
ִתיב, ַמאי ַטְעָמא ָרֵחל ָלא, ְוֵלָאה ָרא ,  ְוָרֵחל ֲעָקָרה)בראשית כט(, ְוָהא ּכְ ְּדִאיִהי ִעּקָ

יה, ֶּאָלא. ְדֵביָתא ַעְל, ֵּלָאה ָזְכָתה ּבֵ א ּבְ ְזָעא ַקִדיׁשָ ְבִטין ִמּגִ ית ׁשִ ירְּלֲאָפָקא ׁשִ . ָמא ַיּתִ
ך ְוְבִגיֵני ּכָ א, ּ ְמַעְרּתָ יה ְלִזווָגא ּבִ ִּאְתַייֲהַבת ִעּמֵ ּ ּ.  

ל יֹוָמָהא י ְיהוָדה ֵלָאה ּכָ ת אֹוְרִחין ַקָייָמא, ָּאַמר ִרּבִ ָפָרׁשַ ִגיֵניה , ֲּהַות ּבְ ּוָבַכת ּבְ ּ
ְמַעת ְדִאיהו ַצִדיָקא, ְּדַיֲעֹקב ד ׁשָ ּּכַ ּ ּוְצלֹוָתא ַאְקָדַמת ֵליה. ּ ּ ְוַהְיינו ִדְכִתיב.ּ  )בראשית כט(, ּ

ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ְוֵעיֵני ֵלָאה ַרּכֹות ַאל, ּכְ ת אֹוְרִחין ְלִמׁשְ ָפָרׁשַ ְּדַמְקָדַמת ְוָיְתַבת ּבְ ּ.  
יה. ָרֵחל ָלא ָנְפַקת ְלאֹוְרִחין ְלַעְלָמא ָרא ִעּמֵ ך ָזְכָתה ֵלָאה ְלִאְתַקּבְ ִגיֵני ּכָ ּּבְ ְוָרֵחל . ְ

ַּקֶיֶמת ְקבו ןּ ּמָ ת אֹוְרִחין ְוִאְתְקָבַרת ּתַ ָפָרׁשַ ֹבִאי ִמַפָדן , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ָּרָתה ּבְ ַּוֲאִני ּבְ ּ
ִגיִני, ָּעַלי ַוַדאי. ַּמהו ָעַלי. ֵמָתה ָעַלי ָרֵחל לֹוַמר ּבְ ֶדֶרך. ּכְ ָנַען ּבַ ֶאֶרץ ּכְ ְּבְ ִגיִני ִמיַתת , ּ ּבְ

ֶדֶרך ְּבַ ִגיִני ְלָע, ּ ֲאָחָתהְּדָלא ָנְפַקת ּבְ   .ְּלִמין ּכַ
ך ִגיֵניה ְדַיֲעֹקב, ְְבִגין ּכָ ת אֹוְרִחין ּבְ ָפָרׁשַ ֵּלָאה ְדָנְפַקת וָבַכת ּבְ ּ ּ ָזְכָתה ְלִאְתְקָבָרא , ּ

יה ֲהֵדיה. ִּעּמֵ ַאל ּבַ ַעאת ְלֵמיַפק וְלִמׁשְ ָּרֵחל ְדָלא ּבָ ּ ת אֹוְרִחין, ּ ָפָרׁשַ ך ְקבוָרָתה ּבְ ְּבִגין ּכָ ְ .
ָמר, ְּוָרָזא ְדִמָלה ְלָיא, ָהא אֹוִקיְמָנא ְוִאּתְ ִאְתּגַ ָיא, ָּדא ּבְ ּסְ ִאְתּכַ   .ְוָדא ּבְ
א ֲחֵזי ִדיַאת ַהִהיא ַצֶדֶקת ֵלָאה, ְּדַתְנָיא, ְוּתָ יִאין ׁשָ ִּדְמִעין ַסּגִ ִגין ְלֶמֱהֵוי חוָלֵקיה , ּ ּּבְ ּ

ו, ְּדַיֲעֹקב ע ְדֵעׂשָ ַההוא ָרׁשָ ְּוָלא ּבְ ְּוַהְיינו ְדָתִניָנן. ּ יה ּכָ, ּ יד ִדְמִעין ַקּמֵ ר ָנׁש ְדאֹוׁשִ ּל ּבַ ּ ּ
ִריך הוא א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ א, ְּ ַזר ֲעֵליה עֹוָנׁשָ ב ְדִאְתּגְ ַּאף ַעל ּגַ ְּוָלא ָיִכיל ַההוא , ִיְתָקַרע, ּ

יה ְלָטָאה ּבֵ א ְלׁשַ ּעֹוָנׁשָ ו, ִּמֵלָאה, ְמָנָלן. ּ ַזר ְלֶמֱהֵוי חוָלָקא ְדֵעׂשָ ְּדָהא ֵלָאה ִאְתּגְ ִהיא ְו, ּ
ָבעוָתא ַאְקִדיַמת ֵליה ְלַיֲעֹקב ּּבְ ו, ּ   .ְּוָלא ִאְתְייִהיַבת ֵליה ְלֵעׂשָ

י ִחָייא י ִעם ֲאבֹוַתי ְוגו, ָּאַמר ִרּבִ ַכְבּתִ   .'ְוׁשָ
י ִיְצָחק ָפַתח ְוָאַמר ֶמׁש)קהלת א(, ִּרּבִ ַחת ַהּשָׁ ַיֲעֹמל ּתַ ָכל ֲעָמלֹו ׁשֶ ּ ַמה ִיְתרֹון ָלָאָדם ּבְ ּ .

ה ֲא ַכּמָ ֹלֹמה ְוִאְתֲחֵזי ִמלֹוי ְסִתיִמיןּבְ ִמלֹוי ִדׁשְ ְלָנא ּבְ ּכַ ָמר ְדִאְסּתַ ַּתר ִאּתְ ּּ ְלהו ִמֵלי , ּ ֲּאָבל ּכֻ ּּ
ֹלֹמה ָחְכָמָתא, ִּדׁשְ ְלהו ִאְקרון ּבְ ּּכֻ ּ ּ.  

ִתיב ֹלֹמה)מלכים א ה(, ְּדַתְנָיא ּכְ ֶרב ָחְכַמת ׁשְ א,  ַוּתֵ ֹלֹמה ַמְלּכָ יֹומֹוי ִדׁשְ ָקְייָמא , ּבְ
ָלמוָתא ַאׁשְ ֵני ֶקֶדם, ְּוַהְיינו ִדְכִתיב. ִּסיֲהָרא ּבְ ל ּבְ ֹלֹמה ֵמָחְכַמת ּכָ ֶרב ָחְכַמת ׁשְ ן . ַוּתֵ ּמָ ּתַ

ִניָנן ִני ֶקֶדם, ּתָ ָּהא אוְקמוָה, ַּמאן ִאינון ּבְ ֵני ֶקֶדם. ּ ִּהיא ָחְכְמָתא ְדָיְרתו , ֲאָבל ָחְכַמת ּבְ ּ
  .ֵמַאְבָרָהם

ִתיב ר לֹו ְלִיְצָחק)שית כהברא(, ְּדַתְנָיא ּכְ ל ֲאׁשֶ ן ַאְבָרָהם ֶאת ּכָ ר . ּ ַוִיּתֵ ל ֲאׁשֶ ַמאי ֶאת ּכָ
ִריך הוא. לֹו א ּבְ א ְדקוְדׁשָ ָמא ַקִדיׁשָ ׁשְ ָּדא ָחְכְמָתא ִעָלָאה ְדֲהָוה ָיַדע ּבִ ּ ּ ּ ּ ְּ ל , ּ ַמע ֶאת ּכָ ּוַמׁשְ

ר לֹו ְּדֲהָוה ִדיֵליה, ֲאׁשֶ ת ְד. ּ ַהִהיא ּבַ ְדָתִניָנן ּבְ ָמה, ֲּהַות ֵליה ְלַאְבָרָהםּּכִ ּוַבּכֹל ׁשְ ּ.  
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נֹות ְוגו ר ְלַאְבָרָהם ָנַתן ַאְבָרָהם ַמּתָ ים ֲאׁשֶ ְּוִלְבֵני ַהִפיַלְגׁשִ ְּדָיַהב ְלהו ִמיִלין ְיִדיָעאן. 'ּ ּ ,
ִאין ּתָ ִכְתִרין ּתַ ֵרי לֹון, ּבְ ִני ֶק. ֶאל ֶאֶרץ ֶקֶדם, ּוְבָאן ֲאַתר ַאׁשְ ן ָיִריתו ּבְ ּמָ ּוִמּתַ , ֶדם ָחְכָמָתאּ

ֵני ֶקֶדם ל ּבְ   .ְּוַהְיינו ִדְכִתיב ֵמָחְכַמת ּכָ
אָנא פֹוְטִקָיא ְללֹוד, ּתָ ְמעֹון ִמּקַ י ׁשִ ּיֹוָמא ַחד ֲהָוה ָאֵתי ִרּבִ י , ּ א ְוִרּבִ י ַאּבָ יה ִרּבִ ְּוֲהָוה ִעּמֵ

א ֲהָוה ָלֵאי. ְּיהוָדה י ַאּבָ י ׁשִ, ִרּבִ ְּוֲהָוה ָרִהיט ֲאַבְתֵריה ְדִרּבִ י . ְּמעֹון ְדֲהָוה ָרִכיבּ ָאַמר ִרּבִ
א ָאג'  ַאֲחֵרי ה)הושע יא(ַּוַדאי , ַאּבָ ַאְרֵיה ִיׁשְ   .ֵּיֵלכו ּכְ

ְמעֹון י ׁשִ ִתיב, ָּאַמר ֵליה, ָנַחת ִרּבִ ִעים יֹום )דברים ט(, ַּוַדאי ּכְ ָהר ַאְרּבָ ב ּבָ  ָוֵאׁשֵ
ִעים ַלְיָלה ָב, ְוַאְרּבָ ר ָנׁש ָיִתיב ְוָלא ָאִזיל, אַּוַדאי ָחְכְמָתא ָלא ִמְתַייׁשְ ד ּבַ ֶּאָלא , ֶּאָלא ּכַ
ִקיוֵמיה ָּקִאים ּבְ ּ ב. ּ ִתיב ָוֵאׁשֵ ְלָייא . ְּוָהא אֹוִקיְמָנא ִמֵלי ַעל ַמה ּכְ ַנְייָחא ּתַ א ּבְ ּתָ ַהׁשְ

  .ָּיְתבו. ִמיְלָתא
א י ַאּבָ ֵני ֶק, ָאַמר ִרּבִ ל ּבְ לֹמה ֵמָחְכַמת ּכָ ֶרב ָחְכַמת ׁשְ ִתיב ַוּתֵ ל ָחְכַמת ּכְ ֶּדם וִמּכָ

ִני . ִמְצַרִים ל ּבְ לֹמה וַמאי ִהיא ָחְכַמת ִמְצַרִים וַמאי ִהיא ָחְכַמת ּכָ ַּמאי ִהיא ָחְכַמת ׁשְ ּ
א ֲחֵזי, ָּאַמר ֵליה. ֶקֶדם ָמא, ּתָ ַההוא ׁשְ ה ֲאַתר אוְקמוָה ּבְ ַכּמָ ּּבְ ּ ְרָכא , ּ ד ִאְתּבָ ְּדִסיֲהָרא ּכַ

ֶרב, ִּמּכָֹלא ִתיב ַוּתֵ ֹלֹמה.ּכְ יֹומֹוי ִדׁשְ ָלמוָתא,  ּבְ ַאׁשְ ְרַכת ְוָקְייָמא ּבְ ְּדִאְתְרִביַאת ְוִאְתּבָ ּ.  

  ב''דף רכג ע
ה, ְוָתִניָנן ֶּאֶלף טוִרין ִמְתַרְבְרִבין ַקּמָ ה, ּ יָבא ַחד ֲהוו ְלַקּמָ ְּוֻכְלהו ְנׁשִ ּ ּ ֶאֶלף ַנֲהִרין . ּ

יִאין ָלה ְמָעא לֹון, ַּסּגִ ְבִעין ֵעיַברּטו. ּוִבְגִמיָעא ָחָדא ּגָ דף רכג (. ְפָרָהא ֵמַאֲחָדא ְלֶאֶלף ְוׁשִ
ִרין ) ב''ע ע ְוֶעׂשְ ה ִלְסַטר ַהאי,  ֶאֶלף ֵעיַבר)וחמש(ְיָדָהא ֲאִחיָדן ְלַאְרּבַ ֵּלית ְדָנִפיק ִמּנָ ּ ,

ה ִלְסַטר ָאֳחָרא ְּוֵלית ְדָנִפיק ִמּנָ ֵריִסין. ּ ה ֶאֶלף ּתְ ה ְוַכּמָ ּמָ ֲע, ּכַ ׂשַ   .ָרָהאִמְתַאֲחִדין ּבְ
א ְדַעְלָמא ִלְסָייֵפי ְדַעְלָמא, ַּחד עוֵליָמא יה ֵמֵריׁשָ ין ַרְגָלָהא, ְּדאֹוְרּכֵ ין . ָנִפיק ּבֵ ּתִ ׁשִ ּבְ

ׁש ּפוְלֵסי ְדנוָרא ִמְתַלּבֵ ּ ֵאי , ּ ּתָ ַגְווֵני ָדא ִאְתַמָנא ַעל ּתַ ע ִסְטָרָהא)מתחות(ּבְ ָּדא .  ֵמַאְרּבַ
ית ְמָא, ִּאיהו ַנַער אְּדָאִחיד ׁשִ ְטָרא ְדִאּמָ ָחן ִעָלִאין ִמּסִ ר ַמְפּתְ ּה וְתַלת ֲעׂשַ ָחן . ּ ְּוֻכְלהו ַמְפּתְ ּ

ְלָיין, ִּעָלִאין ַחְרֵציה ּתַ א ַדֲחִגיר ּבְ ָנא ְדַחְרּבָ ּנְ ׁשִ ּּבְ ּ.  
ן ֶיֶרד, ַּההוא ַנַער ְָקרון ֵליה ֲחנֹוך ּבֶ ּ ִרָייֵתי, ּ ִאינון ּבְ ּּבְ ַער ְ ֲחנֹוך ַלּנַ)משלי כב(, ִּדְכִתיב, ּ
ָרְייָתא, ְוִאי ֵתיָמא ַמְתִניִתין ִהיא. ַּעל ִפי ַדְרּכֹו א ִדיָלן אֹוִקיְמָנא ִמיֵלי. ְּוָלא ּבְ ַמְתִניּתָ , ּבְ
ָמר לו , ְוָהא ִאּתְ ּכָ ְּוֹכָלא ִמְלָתא ָחָדא ִאְסּתַ ּ ָרא. )א אשתכללו''נ(ּ ְטַלל ֵחיַות ּבְ חֹוֵתיה ּתִ . ּּתְ

ָמה , )א דתא חזי''נ(ְּדַתְנָיא  א ִעָלָאהּכְ ָרֵאל ַקִדיׁשָ ְּדִיׂשְ יה, ּ ן ְלִאּמֵ משלי (, ִּדְכִתיב, ִּאְקֵרי ּבֵ
י)ד ן ָהִייִתי ְלָאִבי ַרך ְוָיִחיד ִלְפֵני ִאּמִ י ּבֵ ָרֵאל)שמותד(, ּוְכִתיב, ְ ּכִ כֹוִרי ִיׂשְ ִני ּבְ ָהִכי ,  ּבְ

א יה, ָנֵמי ְלַתּתָ ָּדא ִאְקֵרי ַנַער ְלִאּמֵ ָרֵאל ָואֹוֲהֵבהו)הושע יא(, ִּדְכִתיב. ּ י ַנַער ִיׂשְ , ּ ּכִ
ן ָיֶרד ה ְגָווִנין ִאְקֵרי ּבֶ   .ְוָהא אֹוִקיְמָנא, ּוְבַכּמָ
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א ֲחֵזי ׁש, ֲאָבל ּתָ ן ֶיֶרד ַמּמָ ִכיָנה ְלַאְרָעא, ְּדָתִניָנן. ּבֶ ר ְיִרידֹות ָיְרָדה ׁשְ ְּוֻכְלהו , ֶעׂשֶ ּ
ָמר ּאוְקמוָה ַחְבַרָייא ְוִאּתְ ּ ה ֵחיָוָתא ָקְייִמיןּכַ, ּוְתחֹות ַהאי. ּ ׁש, ּמָ ָרא ַמּמָ ְּדִאְקרון ֵחיַות ּבְ ּ.  
חֹות ִאינון ֵחיָווָתא ֲעָרָהא ְדִסיֲהָרא, ּּתְ ְרִביָטא, ִמְתַאֲחָדן ׂשַ ְּדִאְקרון ּכְֹכַבָיא ְדׁשַ ּ ּ ,

ׁש ְרִביט ַמּמָ יו, ָמאֵרי ְדַמְתְקָלא, ָּמאֵרי ְדָמאִרין, ְּדׁשַ ְּוֻכְלהו . ָּפאָּמאֵרי ְדחוְצ, ָּמאֵרי ְדַקׁשְ ּ
ָווָנא)א שערי''נ(ִּאְקרון ָמאֵרי  ַהאי,  ְדַאְרּגְ ַאְרֵיה , ְיָדָהא ְוַרְגָלָהא ֲאִחיָדן ּבְ  )קדישא(ּכְ

יָפא ְדָאִחיד ַעל ַטְרֵפיה ּקִ ּּתַ ּ ִתיב. ּּ יל)מיכה ה(, ְּוַעל ָדא ּכְ   . ְוָטַרף ְוֵאין ַמּצִ
ִרין חֹוֵב, ּטוְפָרָהא ל ִאינון ְדַאְדּכְ ּּכָ אּ ֵני ָנׁשָ ְתִקיפו , י ּבְ ִמין חֹוַבְייהו ּבִ ְּוָכְתִבין ְוָרׁשְ ּ

ָיא ִתיב. ְּדִדיָנא ַקׁשְ ִצפֹוֶרן )ירמיה יז(, ְּוַעל ָדא ּכְ ְרֶזל ּבְ ֵעט ּבַ תוָבה ּבְ ּ ַחַטאת ְיהוָדה ּכְ ּ ּ ּ
ִמיר ִמיר. ׁשָ ים ְוָנִקיב ַאְבָנא. ַּמהו ׁשָ ַּההוא ְדָרׁשִ ּוָפִסיק ָלה ְלָכל ִסְטָר, ּ ּזוֲהָמא . אּ

א, ְדטֹוְפָרָהא גוָפא ְדַמְלּכָ ִקין ּבְ ל ִאינון ְדָלא ִמְתַדּבְ ּּכָ ּ ּ ְטָרא ִדְמָסֲאבוָתא, ּ ְּוָיְנִקין ִמּסִ ד , ּ ּכַ
ְפִגימו אֵרי ִסיֲהָרא ּבִ   .ּׁשָ

ֵלימוָתא ׁשְ א ָיְרָתא ְלִסיֲהָרא ּבִ ֹלֹמה ַמְלּכָ ּוְבִגין ִדׁשְ ּ ְפִגימו, ּ ֵעי ְלָיְרָתא ָלה ּבִ ּּבָ ְוַעל , ָתאּ
ַדל ְלֵמיַדע ּתַ ָּדא ִאׁשְ א , ּ ַדְעּתָ ִדין)ברעותא(ּבְ ָכל ִסְטָרא, ּ ְדרוִחין ְוׁשֵ   .ְלֵמיַרת ִסיֲהָרא ּבְ

א ֹלֹמה ַמְלּכָ ֹכָלא ִאְתְנִהיר ִסיֲהָרא, ּוְביֹומֹוי ִדׁשְ  )מלכים א ה(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּּבְ
ֹלֹמה ֶרב ָחְכַמת ׁשְ ֶרב ַדְייָק, ַוּתֵ ִני ֶקֶדם. אַּוּתֵ ל ּבְ ָּרָזא ִעָלָאה הוא, ֵמָחְכַמת ּכָ ָמה , ּ ּכְ

ֶאֶרץ ֱאדֹום ְוגו)בראשית לו(, ִדְכִתיב ר ָמְלכו ּבְ ּ ְוֵאֶלה ַהְמָלִכים ֲאׁשֶ ִני . 'ּ ְּוִאֵלין ִאְקרון ּבְ ּ
ְּדֻכְלהו ָלא ִאְתָקְיימו, ֶקֶדם ּ ר ֵמַהאי ִדְכִליָלא ְדַכר ְונוְקָבא ְדִאְקֵרי, ּּ ּּבַ ּ ּ , ִּדְכִתיב.  ֲהַדרּ

יו ֲהַדר ְוגו)בראשית לו( ְחּתָ ְ ַוִיְמלֹוך ּתַ ּ'.  
ב ְדִאְתָקְייַמת , ְוָתאָנא ְּדַאף ַעל ּגַ ָלמוָתא, )א דאתנהירת סיהרא''נ(ּ ַאׁשְ . ָּלא ִאְתְנִהיַרת ּבְ

ֹלֹמה ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ְּדִאְתֲחֵזי ְלִקְבָלָהא, ַּעד ְדֲאָתא ׁשְ ך ִא. ּכְ ְִדְבִגין ּכָ ַבע ּ ת ׁשֶ יה ּבַ ּּמֵ
  .ֲהַות

ל ָחְכַמת ִמְצַרִים ָאה, ּוִמּכָ ּתָ ְפָחה ְדָבַתר ֵריַחָיא, ָּדא ָחְכָמה ּתַ ְּדִאְקֵרי ׁשִ ְּוֹכָלא , ּ
ֹלֹמה ִליַלת ַהאי ָחְכָמה ִדׁשְ ִני ֶקֶדם, ִאְתּכְ א. ְוָחְכַמת ִמְצַרִים, ָחְכַמת ּבְ י ַאּבָ ִריך , ָאַמר ִרּבִ ְּבְ

ך ִמָלה ָדאְּדׁשָ, ַרֲחָמָנא ִּאיְלָנא ַקּמָ י ִמיֵלי , ְ ָכל ַהּנֵ י .  ָזִכיָנא)מלה דא(ְּדָהא ּבְ ָאַמר ִרּבִ
ְמעֹון ִּמִלין ִאֵלין, ׁשִ ְמרו, ָהא אֹוִקיְמָנא לֹון, ּ   .ְּוָהא ִאּתָ

אָנא ָכל ֲעָמלֹו)קהלת א(, ּתָ ְלמוד, ָיכֹול ַאף ֲעָמָלה ְדאֹוַרְייָתא, ּ ַמה ִיְתרֹון ְלָאָדם ּבְ  ּּתַ
ֶמׁש  ַחת ַהּשָׁ ַיֲעמֹול ּתַ אֵני ֲעָמָלה ְדאֹוַרְייָתא. )כתיב(ּלֹוַמר ׁשֶ א הוא, ׁשָ ְמׁשָ ִּדְלֵעיָלא ִמן ׁשִ ּ .

י ִחָייא ָאַמר א, ַאף ֲעָמָלה ְדאֹוַרְייָתא, ִּרּבִ ִגיֵניהֹון ִדְבֵני ָנׁשָ ְּדִאיהו ָעָמל ּבְ ּ ִגין , ּ אֹו ּבְ
ֶמ. ְּיָקָרא ִדיֵליה ַחת ַהּשֶׁ ִתיבַהאי ּתַ י ֶאְלָעָזר. ְּדָהא ָלא ָסִליק ְלֵעיָלא. ׁש ּכְ ְנָיא ָאַמר ִרּבִ , ּתַ

ִנין ר ָנׁש ַקָיים ֶאֶלף ׁשְ ֲּאִפילו ִאי ּבַ ּ ַלק ֵמַעְלָמא, ּ ַּההוא יֹוָמא ְדִאְסּתַ ִאילו ָלא , ּ ָּדֵמי ֵליה ּכְ ּ ּּ
ר יֹוָמא ַחד   :ִּאְתְקַיים ּבַ



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

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

י ִעם ֲאבֹוַתי ַכְבּתִ ָאה חו, ְוׁשָ ִריך הוא ָעִביד לֹון , ְּלֵקהֹון ַדֲאָבָהָתאַּזּכָ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ְּ

א ְלֵעיָלא הו, ְּרִתיָכא ַקִדיׁשָ הֹון, ְּוִאְתְרֵעי ּבְ  )דברים י(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְּלִאְתַעְטָרא ִעּמְ
ק ה ֲאבֹוֶתיך ָחׁשַ י . 'ְוגו' ַָרק ּבַ ְּדָהא , ָיַדעַיֲעֹקב ֲהָוה ,  ֶאְלָעָזר)א''דף רכד ע(ָאַמר ִרּבִ

ֲאָבָהֵתיה הוא ִּעטוָרא ִדיֵליה ּבַ ּ ּ ּ יה הוא, ּ ְּדָהא ִעטוָרא ַדֲאָבָהן ִעּמֵ ּ ּ ּ הֹון, ּ ְּוַעל ָדא . ְּוהוא ִעּמְ
ִניָנן ִליִפין ּתָ ַאְתָוון ּגְ ִרין, ּבְ ׁשְ ַלת ּקִ ִרין, ש ּתְ ֵרין ִקׁשְ ְוַחד ֵמַהאי , ַחד ֵמַהאי ִסְטָרא, ּתְ

ים )שמות כו(, ְּוָדא הוא ְדָתִניָנן.  לֹוןְּוַחד ְדָכִליל, ִסְטָרא ָרׁשִ תֹוך ַהּקְ יכֹון ּבְ ִריַח ַהּתִ ְ ְוַהּבְ

ֶצה ֶצה ֶאל ַהּקָ ָרא ִדְבֶאְמָצִעיָתא, ַמְבִריַח ִמן ַהּקָ ְּוַההוא ִקׁשְ ּוְלַהאי , ָאִחיד ְלַהאי ִסְטָרא, ּ
ִתיב. ִסְטָרא י ִעם ֲאבֹוַתי ַוַדאי, ְוַעל ַהאי ּכְ ַכְבּתִ   .ְּוׁשָ

י ִעם ֲאבֹוַתי ְוגו ַכְבּתִ י ְיהוָדה ָפַתח ְוָאַמר. 'ְוׁשָ ִּרּבִ ָמעו )ישעיה מב(, ּ ים ׁשְ ּ ַהֵחְרׁשִ
יטו ִלְראֹות ָמעו. ְּוַהִעְוִרים ַהּבִ ים ׁשְ א ְדָלא ַצְייִתין ְלִמלוֵלי , ַּהֵחְרׁשִ ֵני ָנׁשָ ִּאֵלין ּבְ ּּ ּ

ְּוָלא ָפְקִחין אוְדַנְייהו, אֹוַרְייָתא ּ ִלין , ְוַהִעְוִרים. ַּמע ְלִפּקוֵדי ְדָמאֵריהֹוןְלִמׁשְ, ּ ּכְ ְּדָלא ִמְסּתַ
רֹוָזא ָנִפיק ְוָקֵרי. ְּלִמְנַדע ַעל ָמה ִאינון ָקְייִמין ָכל יֹוָמא ְויֹוָמא ּכָ ְוֵלית ַמאן , ְּדָהא ּבְ

ח ּגַ   .ְּדַיׁשְ
ֵרי, ְּדַתְנָיא ד ִאְתּבְ ר ָנׁש ּכַ ִּאינון יֹוִמין ְדּבַ ַההוא יֹו, ּ ְלהו ָקְייִמין , ָּמא ְדָנַפק ְלַעְלָמאּּבְ ּּכֻ ּ
ִקיוַמְייהו ּּבְ ּ ַעְלָמא. ּ ר ָנׁש, ְוָאְזִלין ְוָטאִסין ּבְ ְלחֹודֹוי, ָנֲחִתין ְוַאְזֲהָרן ְלּבַ ל יֹוָמא ְויֹוָמא ּבִ . ּכָ

ְּוַכד ַההוא יֹוָמא ָאֵתי ְוַאְזַהר ֵליה י, ּ ַההוא יֹוָמא חֹוָבא ַקּמֵ ּוַבר ָנׁש ָעִביד ּבְ ַּההוא . ּ ָמאֵריהּ
ִכּסוָפא ְלחֹודֹוי ְלַבר, ְּוַאְסִהיד ַסֲהדוָתא, ּיֹוָמא ָסִליק ּבְ   .ְוָקִאים ּבִ

ְלחֹודֹוי, ְוָתאָנא ַתר ְדָקִאים ּבִ ׁשוָבה, ָיִתיב, ּּבָ יה ּתְ ַּעד ְדַבר ָנׁש ָעִביד ִמּנֵ ּ ב , ָזָכה. ּ ּתָ
ַּההוא יֹוָמא ְלַאְתֵריה ַההוא רוָחא ִדְלַבר, ִחיתַּההוא יֹוָמא ָנ, ָלא ָזָכה. ּ ף ּבְ ּתַ ּתַ ְּוִאׁשְ ּ ְוָתב , ּ

ׁש. ְּלֵביֵתיה ר ָנׁש ַמּמָ ִדיוְקֵניה ְדַההוא ּבַ ן ּבְ ּקַ ְּוִאְתּתַ ּ ּ א ֵליה, ּ ִגין ְלַאְבָאׁשָ יה , ּּבְ ְּוַדָייר ִעּמֵ ּ
ֵביָתא ְּוִאית ְדִדיוָרא ְלַטב ִאי הוא ָזֵכי. ּבְ ּ ִּדיוֵריה ִעּמֵ, ְוִאי ָלאו. ּּ ּ   .ּיה ְלִביׁשּּ

ך ך וֵבין ּכָ ין ּכָ ְּבֵ ִּאְתַפְקָדן ִאינון יֹוִמין ְוֲחֵסִרים, ְּ ּ ִמְנָייָנא ְדִאינון , ּ ְּוָלא ָעאִלין ּבְ ּ
ֲארו ּתָ ְּדִאׁשְ ר ָנׁש. ּ א, ַּווי ְלַההוא ּבַ א ַקִדיׁשָ י ַמְלּכָ ְּדָגַרע יֹומֹוי ַקּמֵ ִביק ְלֵעיָלא , ּ ְוָלא ׁשָ

ַההוא ַעְלָמאְּלִאְתַעְטָרא ּבְ, יֹוִמין ּהו ּבְ א, ּ א ַקִדיׁשָ י ַמְלּכָ ֲהַדְייהו ַקּמֵ ּוְלִאְתָקְרָבא ּבַ ּ ּ.  
א ֲחֵזי א, ּתָ א ַקִדיׁשָ י ַמְלּכָ ד ְקִריבו ִאינון יֹוִמין ַקּמֵ ּּכַ ּ ָאה. ּ ר ָנׁש , ִּאי הוא ַזּכָ ַהאי ּבַ

ִאינון יֹוִמין, ְּדָנִפיק ֵמַעְלָמא ְּוִאינון ְלבו. ָּסִליק ְוָעאל ּבְ י ְיָקרּ יה , ׁשֵ א ּבֵ ׁשָ ְּדִמְתַלּבְ ּ
ָמֵתיה ְּוִאינון יֹוִמין ֲהוו. ִּנׁשְ הו, ּ ְּדָזָכה ּבְ הו, ּ   .ְּוָלא ָחב ּבְ

יֹומֹוי. ַּווי ְלַההוא ְדָגַרע יֹומֹוי ְלֵעיָלא א ֵליה ּבְ ׁשָ ָעאן ְלַאְלּבָ ְּדַכד ּבָ ִּאינון יֹוִמין , ּ
חֹובֹוי אָחְסִרין ֵמַהה, ְּדָפִגים ִאיהו ּבְ ּוא ְלבוׁשָ ָמָנא ֲחֵסָרא, ּ ׁש ּבְ ן ִאי . ְוִאְתַלּבַ ּכֵ ל ׁשְ ּכָ

יִאין ִאינון ַההוא ַעְלָמא, ַּסּגִ ׁש ּבְ ה ְדִאְתַלּבַ ּמֶ ר ָנׁש ּבַ ְּוָלא ֶלהֵוי ֵליה ְלּבַ ּ ֵדין ַווי ֵליה. ּ ַווי , ּּכְ
יה ם ַעל ִאינון יֹוִמין, ְּלַנְפׁשֵ יִהּנָ ּגֵ ְּדָדְייִנין ֵליה ּבַ ּ ִרין, ן ַעל יֹוִמיןיֹוִמי. ּ . יֹוִמין ַעל ַחד ּתְ

הו, ְּדַכד ָנִפיק ֵמַהאי ַעְלָמא ׁש ּבְ ח יֹוִמין ְדִאְתַלּבַ ּכַ ָּלא ַאׁשְ ֶמה , ּ א ּבַ ְּוָלא ֲהֵוי ֵליה ְלבוׁשָ ּ



ָנה  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ ְסֵלוחֹוֶד[ – ּ   ]ׁש ּכִ

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

י ּסֵ ִאין ִאינון ַצִדיַקָיא. ְּדִאְתּכַ ַּזּכָ יה ְדַמ, ּ ְלהֹון ְטִמיִרין ִאינון ְלַגּבֵ ְּדיֹוֵמיהֹון ּכֻ ּ ּ אּּ א ַקִדיׁשָ , ְּלּכָ
י ְיָקר ְייהו ְלבוׁשֵ ְּוִאְתֲעִביד ִמּנַ ַעְלָמא ְדָאֵתי, ּ הו ּבְ א ּבְ ׁשָ   .ְּלִאְתַלּבְ

ָרָזא ְדַמְתִניִתין ִניָנן ּבְ ים ֵהם)בראשית ג(, ַמאי ִדְכִתיב, ּּתָ י ֵערוּמִ ּ ַוֵיְדעו ּכִ ּ ְיִדיָעה ָיְדֵעי , ּ
ׁש א ִדיָקר. ַמּמָ ְּדַההוא ְלבוׁשָ ּ ּ ְייהו, ְּתֲעִביד ֵמִאינון יֹוִמיןְּדִא, ּ ַרע ִמּנַ ַאר יֹוָמא , ּּגָ ּתָ ְוָלא ִאׁשְ

יה א ּבֵ ׁשָ ֵּמִאינון יֹוִמין ְלִאְתַלּבְ ְלִמי ָראו ֵעיְניך ְוַעל )תהלים קלט(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ָ ּגָ ּ
ֵתבו ָלם ִיּכָ ִּסְפְרך ּכֻ ּ ָּיִמים יוָצרו. ָ ָּיִמים יוָצרו ַוַדאי. ּ ּ ֶהםְוֹלא , ּ ַאר , ֶאָחד ּבָ ּתָ ְּדָהא ָלא ִאׁשְ

הו א ּבְ ׁשָ ְייהו ְלִאְתַלּבְ ַּחד ִמּנַ ַדל ָאָדם. ּ ּתַ ַּעד ְדִאׁשְ ׁשוָבה, ּ ִריך הוא , ְּוָעַבד ּתְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְּ

יל ֵליה א ָאֳחָרִנין)מאני(ְּוָעִביד ֵליה ָמאָנא , ַּקּבִ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְוָלא ִמן יֹומֹוי, ּ ְלבוׁשָ
ם' ּ ַוַיַעׂש ה)בראשית ג( יׁשֵ ְתנֹות עֹור ַוַיְלּבִ ּתֹו ּכָ ֱּאלִהים ְלָאָדם וְלִאׁשְ ּ.  

א ֲחֵזי ַאְבָרָהם ְדָזָכה, ּתָ ִתיב, ּּבְ ָיִמים)בראשית כד(, ַמה ּכְ א ּבַ ום ְדָזָכה, ּ ּבָ ִּמּשׁ ד . ּ ּכַ
ַלק ֵמַהאי ַעְלָמא ׁש ִדיֵליה, ִּאְסּתַ ִאינון יֹוִמין ַמּמָ ּּבְ ּ הוָעא, ּ ׁש ּבְ ְוָלא ָגַרע , ּל ְוִאְתַלּבַ

לום ֵּמַההוא ְלבוׁש ְיָקר ּכְ ּ ָיִמים, ּ א ּבַ ִּדְכִתיב ּבָ ִתיב. ּ ִאיֹוב ַמה ּכְ ּ ַויֹאֶמר ָערֹום )איוב א(, ּּבְ
ה ּמָ י ְוָערֹום ָאׁשוב ׁשָ ֶטן ִאּמִ יה. ָּיָצאִתי ִמּבֶ א ּבֵ ׁשָ א ְלִאְתַלּבְ ַאר ְלבוׁשָ ּתָ ְּדָהא ָלא ִאׁשְ ּ ּ.  

  ב''רכד עדף 
ָנא ִאין ִאינון ַצִדיַקָיא, ּתָ ַּזּכָ ִאין, ּ ֲארו ְלַעְלָמא ְדָאֵתי , ְּדיֹוֵמיהֹון ַזּכָ ּתָ ְוַכד , )זכאין(ְּוִאׁשְ
ְלהו, ָנְפִקין ָרן ּכֻ ִּמְתַחּבְ י ְיָקר) ב''דף רכד ע(ְּוִאְתֲעִבידו , ּ יה, ְּלבוׁשֵ א ּבֵ ׁשָ ּוְבַההוא . ְּלִאְתַלּבְ ּ

א ָגא ֵמִעּנוָגא ְדַעְלָמא ְדָאֵתיָזָכאן ְל, ְּלבוׁשָ א, ִּאְתַעּנָ ּוְבַההוא ְלבוׁשָ ּ ְזִמיִנין ַלֲאָחָייא , ּ
א ְיקומון. ּוְלֵמיַקם ְּוָכל ִאינון ְדִאית ְלהו ְלבוׁשָ ּ ּ ּ ּ בו )איוב לח(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ ּ ַוִיְתַיּצְ ּ

מֹו ְלבוׁש ַּווי ְלִאינון ַחָייֵבי ַעְלָמא. ּּכְ חֹוֵביהֹון ְּדיֹוֵמיה, ּ ַאר ,  ַחְסִרין)עלמין(ֹון ּבְ ּתָ ְוָלא ִאׁשְ
ְייהו ְסָיין, ִּמּנַ ה ְדִאְתּכַ ּמֶ ד ִיְפקון ֵמַעְלָמא, ּבַ   .ּּכַ

אָנא ִאין, ּתָ ל ִאינון ַזּכָ יֹוֵמיהֹון, ּּכָ ְלבוׁש ְיָקר ּבְ א ּבִ ׁשָ ְּדָזכו ְלִאְתַלּבְ ּ ַההוא , ּ ִּמְתַעְטָרן ּבְ ּ
הו ֲאָבָהןֵמִע, )א גולמא''ס(ַעְלָמא  ּטוֵרי ְדִמְתַעְטֵרי ּבְ ּ ּ ּ ֵּמַההוא ַנַחל ְדָנִגיד ְוָנִפיק ְלִגְנָתא , ּ ּ

ך ְוגו' ָ ְוָנֲחך ה)ישעיה מח(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְדֵעֶדן ַצְחָצחֹות ַנְפׁשֶ יַע ּבְ ּבִ ִמיד ְוִהׂשְ . 'ָּתָ
ְּוִאינון ַחָייֵבי ַעְלָמא ְלבו, ּ א ּבִ ׁשָ ְּדָלא ָזכו ְלִאְתַלּבְ ּ א ְדיֹוֵמיהֹוןּ ִתיב, ּׁשָ  )ירמיה יז(, ֲּעַלְייהו ּכְ

ר ְדּבָ ּמִ ַכן ֲחֵרִרים ּבַ י ָיֹבא טֹוב ְוׁשָ ֲעָרָבה ְוֹלא ִיְרֶאה ּכִ ַעְרָער ּבָ   .ְוָהָיה ּכְ
י ִיְצָחק ָאה חוָלֵקיה ְדַיֲעֹקב, ָאַמר ִרּבִ ַּזּכָ ּ יר ֲהָוה ֵליה, ּ ְּדָרֲחָצנו ַיּתִ ּ י ִע, ּ ַכְבּתִ ם ִּדְכִתיב ְוׁשָ

ָאֳחָרא. ֲאבֹוַתי הו ְוָלא ּבְ י ּבְ ְּדֶאְזּכֵ הו. ּ י ּבְ ְּדֶאְזּכֵ יֹוִמין ִדיֵליה, ּ א ּבְ ׁשָ ְּלִאְתַלּבְ ּוְביֹוִמין , ּ
  .ִּדְלהֹון

י ְיהוָדה ָאַמר ִתיב, ִּרּבִ ָגָדיו ַוְיָבַרֵכהו)בראשית כז(, ּכְ ָגָדיו. ּ ַוָיַרח ֶאת ֵריַח ּבְ ְגֵדי . ּבְ ּבִ
ֵעי ֵל ו ִמּבָ ְּדָהא ָלאו ִדיֵדיה ֲהוו. ּיהֵעׂשָ ּ ּ ָגִדים, ּ ו ֲהוו ַהְנהו ּבְ ֶּאָלא ְדֵעׂשָ ּ בראשית (, ִּדְכִתיב. ּ

דֹול ַהֲחמודֹות)כז ָנה ַהּגָ ו ּבְ ְגֵדי ֵעׂשָ ח ִרְבָקה ֶאת ּבִ ּקַ ּ ַוּתִ ִתיב , ּ ו ּכְ ְגֵדי ֵעׂשָ ְוָהָכא , )הכא(ּבִ
ָגָדיו ַמע, ֵריַח ּבְ   .ְּדַיֲעֹקב ַמׁשְ



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

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

לֹוַמר, ַּוָיַרח, י אֹוִקיְמָנאָהִכ, ֶּאָלא ל ְלָהְלָאה, ּכְ ּכַ ְּוָאַרח ֵריָחא ִדְלבוׁשֹוי ְדַההוא , ִאְסּתָ ּ ּ
ְרֵכיה, ַעְלָמא ֵדין ּבָ ִתיב. ּּכְ ֶדה, ְּוַעל ָדא ּכְ ֵריַח ׂשָ ִני ּכְ ָּדא הוא ֲחַקל ְדַתפוִחין , ְרֵאה ֵריַח ּבְ ּ ּ ּּ

ין ִאי, ָאַמר. ַּקִדיׁשִ י ְיָקרהֹוִאיל ְוָזִכיָת ּבְ ּנון ְלבוׁשֵ ַמִים, ּ ן ְלך ָהֱאֹלִהים ִמַטל ַהּשָׁ ְּוִיּתֶ ַמאי . ָ
ַמע ין, ַמׁשְ ִגין ִדְבַההוא ֲחַקל ְדַתפוִחין ַקִדיׁשִ ּּבְ ּ ּ ּ ל יֹוָמא)א נטיף''ס(ָנִטיל , ּּ ֵּמַההוא , ּ ַטָלא ּכָ

ַמִים ַמִים, ֲּאַתר ְדִאְקֵרי ׁשָ ִּדְכִתיב ִמַטל ַהּשָׁ ּ.  
י יֹו ְרֵכיה, ֵסיָאַמר ִרּבִ ֹכָלא ּבָ ּּבְ י ָהָאֶרץ, ּ ַמּנִ ַמִים וִמׁשְ ִּמַטל ַהּשָׁ ִגין , ַמאי ַטְעָמא. ּ ּבְ

ָגָדיו ְּדַוָיַרח ֶאת ֵריַח ּבְ ׁש. ּ ָגָדיו ַמּמָ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ּבְ ָנא. ּכְ , ֶאֶלף ַוֲחֲמׁש ְמָאה ֵריִחין, ּתָ
ן ֵעֶדן ָכל יֹוָמא ִמּגַ ֵמי, ָסְלִקין ּבְ ּסְ ין ִדיָקר ְדַההוא ַעְלָמאְּדִמְתּבַ הו ִאינון ְלבוׁשִ ּ ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ,
ְּדִמְתַעְטָרן ִמן יֹומֹוי ְדַבר ָנׁש ּ ּ.  

י ְיהוָדה ין ִאינון, ָּאַמר ִרּבִ ה ְלבוׁשִ ּמָ ּּכַ י ֶאְלָעָזר. ּ  )ב''א ע''ויקרא ע(ּטוֵרי , ָאַמר ִרּבִ
ַּעל ָדא ְפִליגו, ְדָעְלָמא ָלָתא ִאינון. ּּ אַּחד ְד. ֲּאָבל ּתְ ַההוא ְלבוׁשָ י ּבְ ׁשֵ ִּמְתַלּבְ ּרוָחא , ּ

ִּדְבִגְנָתא ְדֵעֶדן ְדַאְרָעא גֹו ְצרֹוָרא ְדַחֵיי, ְּוַחד ְיָקָרא ִמּכָֹלא. ּ ָמָתא ּבְ יה ִנׁשְ א ּבֵ ׁשָ ְּדִמְתַלּבְ ּ ּ ,
א ין פוְרִפיָרא ְדַמְלּכָ ּּבֵ א ִדְלַבר. ּּ ְּוַחד ְלבוׁשָ . ָלא ִאְתֲחֵזיִאְתֲחֵזי ְו, ְּדָקִאים ְוָלא ָקִאים, ּ

א יה ַנְפׁשָ א ּבֵ ׁשָ ַהאי ִמְתַלּבְ ַעְלָמא, ּּבְ ָטא ּבְ   .ְוָאְזָלא ְוׁשָ
א)שתא(ּוְבָכל ֵריׁש ַיְרֵחי  ּתָ ּבַ רוָחא ִדְבִגְנָתא ְדֵעֶדן ְדַאְרָעא,  ְוׁשַ ַרת ּבְ ָּאְזַלת ְוִאְתַקּשְׁ ּ ּ ּ ,

יָרא ין ַפְרּגֹוָדא ַיּקִ יה אֹוִליף ְו, ְּדָקְייָמא ּבֵ ּוִמּנֵ ַעְלָמא, ָּיַדע ַמה ְדָיַדעּ ט ְואֹוַדע ֵליה ּבְ   .ְּוׁשָ
ָנא א, ּתָ ר ַנְפׁשָ וִרין ִאְתַקּשַׁ ְתֵרין ִקּשׁ א, ּּבִ ּתָ ּבַ ָכל ֵריׁש ַיְרָחא ְוׁשַ וָרא ְדרוָחא, ּבְ ִקּשׁ ּּבְ ִּדי , ּ

ין ֵריֵחי ּבוְסִמין ִדְבִגְנָתא ְדֵעֶדן ְדַאְרָעא ּּבֵ ּ אט, ּ ן ָאִזיל ְוׁשָ ּמָ ר ִעם רוָחא , ּוִמּתַ ְּוִאְתַקּשַׁ
ְצרֹוָרא ְדַחֵיי ָמָתא ִדְצִריָרא ּבִ ִנׁשְ ּּבְ ּוִמְתַרְוָיא וִמְתָזַנת ֵמִאינון ִזיִוין ְיָקִרין, ּ ּ , ְּדַהאי ִסְטָרא, ּ

ִמיד' ְָוָנֲחך ה, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּוְדַהאי ִסְטָרא ִמיד ַדְייָקא, ּתָ   .ּּתָ
ַצְחָצחֹות ַנְפׁשֶ יַע ּבְ ּבִ ַצְחָצחֹות. ָךְוִהׂשְ ֶּאָלא ַצחוָתא ַחד. ַּמהו ּבְ רוָחא , ּ ר ּבְ ד ִאְתַקּשַׁ ּּכַ

א ַּצחוָתא ִדְלַגו ִמן ַצחוָתא, ִּדְבִגְנָתא ִדְלַתּתָ ָמָתא ִדְלֵעיָלא, ּ ִנׁשְ ָרן ּבְ ד ִמְתַקּשְׁ ְצרֹוָרא , ּכַ ּבִ
ַצח ַחד, ְּדַחֵיי ֵרין, ְּוַהְיינו ּבְ ְּדִאינון ְלֵעיָלא, ַצחֹות ּתְ ָמָתא ַוַדאי,  ְלֵעיָלאּ ירו ְדִנׁשְ ַיּקִ ּּבְ ּ ,

לֹוַמר ַצְחָצחֹות ך, ַּמאן ָיִרית ָדא, ּכְ ׁש. ַָנְפׁשֶ ך ַמּמָ ָאה חוְלֵקהֹון ְדַצִדיַקָייא. ַָנְפׁשֶ ַּזּכָ ּ ּ.  
ְמעֹון י ׁשִ ין ִאינון ַחְבַרָייא ְדָבֶבל, ָאַמר ַרּבִ ד ֲאָנא ּבֵ ּּכַ אי, ּ ּבָ י ּגַ ְנׁשֵ ּי ִמֵלי ְואֹוְלֵפ, ִמְתּכַ

ְלָייא ִאְתּגַ יָפא, ּּבְ ּקִ ַפְנָקא ְדַפְרְזָלא ּתַ גוׁשְ ְּוִאינון ַעְייֵלי לֹון ּבְ ּ ל ִסְטִרין, ּ ה . ְסִתיָמא ִמּכָ ּמָ ּכַ
א א, ִזְמִנין אֹוִליְפָנא לֹון ָאְרחֹוי ְדִגְנָתא ְדַמְלּכָ א כמה זמנין אמינא לון ''נ(. אֹוְרחֹוי ְדַמְלּכָ

  .)דישא ואורחין עלאיןארחוי דאורייתא דמלכא ק

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

ין ְדַצִדיַקָיא ִדְבַההוא ַעְלָמא ל ִאּנון ַדְרּגִ ה ִזְמִנין אֹוִליְפָנא לֹון ּכָ ּמָ ּּכַ ּ ּ ּ ּ ֵפי , ּ ְּוֻכְלהו ִמְסּתָ ּ
ִּמִלין ִאֵלין) א''דף רכה ע(ְלֵמיַמר  ִגְמגוָמא)מעלעלין(ֶּאָלא ָלָעאן , ּ ך ְפִסילוִסי. ּ ּבְ ִגיִני ּכָ ּּבְ ּ ן ְ
פוֵמיה, ִּאְקרון ַההוא ְפִסילוָתא ִדְמַגְמֵגם ּבְ ּּכְ ּ ּ ּּ.  

ֲּאָבל ִלְזכוָתא ָדִאיְנָנא ְלהו ּ ֵפי, ּ א . ּהֹוִאיל וִמְסּתָ א ְורוָחא ַקִדיׁשָ ְּדָהא ֲאִויָרא ַקִדיׁשָ ּ ּ ּ
ְייהו ְּוָיְנֵקי ֵמֲאִויָרא ְורוָחא ִדְרׁשוָתא ָאֳחָרא, ִּאְתֲעֵדי ִמּנַ ת ִאְתֲחֵזי ְּוָלא עֹוד ֶאָלא. ּ  ְדֶקׁשֶ

ַדאי ְלֶמחֵמי ֵסֶבר ַאְנפֹוי , ֲּעַלְייהו ְּוָלאו ִאינון ּכְ ן ֵסֶבר ַאְנִפין , )א דאליהו''ס(ּ ּכֵ ל ׁשֶ ּּכָ
  .ָאֳחָרִנין

ֲּאָבל ָדא ְמַהְנָיא ְלהו ַעְלָמא ְוֲאָנא ִסיָמָנא , ּ ִכיַח ּבְ ַעְלָמא)א סמכא''נ(ְּדֲאָנא ׁשְ ְּדָהא ,  ּבְ
ַחַיי ָלא ָי ַצֲעָראּּבְ ִדיָנא ִדְלֵעיָלא, ִתיב ַעְלָמא ּבְ ְתָראי ָלא ָיקום ָדָרא , ְּוָלא ִאְתָדן ּבְ ּּבַ ּ
ָדָרא ָדא ח ַמאן ְדָיִגין ֲעַלְייהו. ּכְ ּכַ ּתַ ין ַעְלָמא ְדָלא ִיׁשְ ְּוַזּמִ ּ חון , ּ ּכְ ּתַ ְּוָכל ַאְנִפין ֲחִציִפין ִיׁשְ ּ

א ין ְלַתּתָ ין ְלֵעיָלא ּבֵ אּבְ, ְלֵעיָלא. ּבֵ   .ַּוֲחִציפוָתא ִדְלהֹון, ּחֹוַבְייהו ִדְלַתּתָ
ִני ַעְלָמא ְדָצְווִחין ּוְזִמיִנין ּבְ ח ֲעַלְייהו, ּ ּגַ ְּוֵלית ַמאן ְדַיׁשְ א ְלָכל ִסְטֵרי . ּ ְּיַהְדרון ֵריׁשָ ּ

ַאְסָווָתא, ַעְלָמא ְּוָלא ְיתובון ּבְ ַעְלָמא ְוָלא . ּ ְחָנא ְלהו ּבְ ּכַ ֲּאָבל ַחד ָאסוָתא ַאׁשְ ירּ , ַיּתִ
אֹוַרְייָתא חון ִאינון ְדָלָעאן ּבְ ּכְ ּתַ ַההוא ֲאַתר ְדִיׁשְ ּּבְ ּ ּ ּ יַנְייהו , ּ ח ּבֵ ּכַ ּתַ  )א''א ע''ויקרא ע(ְּוִאׁשְ

יה ר ּבֵ ּקַ ּתַ ֵּסֶפר ּתֹוָרה ְדָלא ִמׁשְ ד ַמְפֵקי ַהאי. ּ ֵאי, ּכַ ִגיֵניה ִמְתָעֵרי ִעָלֵאי ְוַתּתָ ּּבְ ן . ּ ּכֵ ְוָכל ׁשֶ
יב  ְדָקא ָחֵזיִאי ַאְכּתִ א ּכְ ָמא ַקִדיׁשָ יה ׁשְ ּּבֵ   .ְּוָהא אֹוִליְפָנא ִמָלה, ּ

יַנְייהו ֵסֶפר ּתֹוָרה ְלָייא ּבֵ ַּווי ְלָדָרא ְדִאְתּגַ א, ּּ ַמאן . ְּוָלא ִמְתָעֵרי ֲעֵליה ְלֵעיָלא ְוַתּתָ
ַצֲעָרא ְטֵפי א ְדַעְלָמא ּבְ ְעּתָ ׁשַ ְְוִאְצְטִריך , ְטָראְְוִאְצְטִריך ַעְלָמא ְלִמ, ִּאְתַער ֲעֵליה ּבְ

דֹוֲחָקא ְדַעְלָמא יר ּבְ   .ְלַאְגָלָאה ֵסֶפר ּתֹוָרה ַיּתִ
ַצֲעָרא א ַרֲחִמין ֲעֵלי ִקְבֵרי, ְּדַכד ַעְלָמא ּבְ ֵני ָנׁשָ ְלהו ֵמִתין ִמְתָעִרין ֲעֵליה, ּוָבָעאן ּבְ ּּכֻ ּ ּ ,

א ַאְקִדיַמת ומֹוָדָעא ְלרוָחא ְּדָהא ַנְפׁשָ ּ ָגלוָתאְּדָהא ֵסֶפר ּתֹוָר, ּ ח ּבְ ּכַ ּתַ ְּדִאיְגֵלי , ּה ִאׁשְ
דֹוֲחָקא ְדַעְלָמא ְּוַחָייא ָאָתאן וָבָעאן ַרֲחֵמי, ּבְ ּ.  

ָמה ֵדין רוָחא מֹוְדָעא ִלְנׁשָ ִריך הוא, ּּכְ א ּבְ ָמה ְלקוְדׁשָ ּוְנׁשָ ּ ִריך הוא , ְּ א ּבְ ּוְכֵדין קוְדׁשָ ּ ְּ

לוָתא ְד, ְוָחס ַעל ַעְלָמא, ִאְתַער ְּוַחָייא ָאִתין ְלִמְבֵעי , ֵּסֶפר ּתֹוָרה ֵמַאְתִריהְּוָדא ַעל ּגָ
ַּווי ְלָדָרא ִאי ִאְצְטִריך ֵסֶפר ּתֹוָרה ְלַאְגָלָאה ֵליה ֵמֲאַתר ְלֲאַתר. ַרֲחֲמי ַעל ִקְבֵרי ֵמַתָיי ְ ,

א ּתָ ִניׁשְ א ְלֵבי ּכְ ּתָ ִניׁשְ י ּכְ ֲּאִפילו ִמּבֵ יַנְייהו ַעל ַמ, ּ ח ּבֵ ּכַ ּתַ ְּדָהא ָלא ִאׁשְ חון ֲעַלְייהוּ ּגְ ּה ִיׁשְ ּ.  
א ֵני ָנׁשָ ְלהו ּבְ ְּוָדא ָלא ָיְדִעין ּכֻ ְתָרָאה, ּ לוָתא ּבַ ְלָייא ּגָ ד ִאְתּגַ א ּכַ ִכיְנּתָ ְּדָהא ׁשְ ַעד ָלא . ּּ

ַלק ְלֵעיָלא ִתיב, ִּתְסּתַ ר ְמלֹון אֹוְרִחים)ירמיה ט(, ַמה ּכְ ְדּבָ ּמִ ִנִני ּבַ ִזְמָנא .  ִמי ִיּתְ ְלָבַתר ּבְ
ַעְלָמאְּדָד ח ְטֵפי ּבְ ּכַ ּתַ ַחת, ֲחָקא ִאׁשְ ּכְ ּתַ ן ִאׁשְ ּמָ ּוְבָגלוָתא ְדֵסֶפר ּתֹוָרה, ּתַ ן ִהיא, ּ ּמָ ְּוֹכָלא , ּתַ

ֵאי, ִּמְתָעִרין ֲעֵליה   .ִּעָלֵאי ְוַתּתָ
ְמעֹון י ׁשִ ֵאי, ָאַמר ִרּבִ ְבָלֵאי ִטְפׁשָ י ּבַ ִּיְנְדעון ִמִלין ְדָרֵזי ְדָחְכְמָתא, ִּאי ַהּנֵ ּ ּ  ַעל ַמה ,ּּ

ִאים ַעְלָמא ן, ּקָ ׁשָ א ִמְתַרּגְ דֹוֲחָקא. ְוָסְמכֹוי ַעל ַמה ּקָ ח ּבְ ּכַ ּתַ ד ִיׁשְ ָבָחא ְדַרב , ּכַ ִּיְנְדעון ׁשְ ּ ּ



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

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

יַנְייהו.  ֵייָבא ָסָבא)המנונא( ח ּבֵ ּכַ ּתַ ד ִאׁשְ ְבֵחיה, ּּכַ ְּוָלא ֲהוו ָיְדֵעי ׁשִ ְחָנא ִמלֹוי . ּ ּכַ ְּוָהא ַאׁשְ
ָרן ּבְ אִמְתַקּשְׁ ֹלֹמה ַמְלּכָ ִּמלֹוי ִדׁשְ ָרָזא ִעָלָאה ְדָחְכְמָתא, ּ ָבֵחיה, ּּבְ ְּוִאינון ָלא ֲהוו ָיְדֵעי ׁשְ ּ ּ.  

ַתר ִמֵלי ְדָחְכְמָתא א ָאְזִלין ּבָ ּתָ ְּוֵלית ַמאן ְדָקִאים ֲעָלה, ְּוַהׁשְ ְוִעם . ְּוֵלית ַמאן ְדָקֵרי, ּ
ל ָדא ִעּבוָר, ּכָ יַנְייהו ִפְקִחין ּבְ ִּאית ּבֵ א וִבְקִביעוָתא ְדַיְרֵחיּּ ּתָ ּא ְדׁשַ ּ ב ְדָלא , ּ ַּאף ַעל ּגַ

יַדְייהו, ִּאְתְייִהיב ְלהו   .ְּוָלא ִאְתָמַסר ּבִ
ִניָנן ֵריַסר ַיְרֵחי, ּתָ ִקְבָרא, ּתְ גוָפא ּבְ ָרא ּבְ ִדיָנא , ַּהאי ֶנֶפׁש ִאיִהי ִמְתַקּשְׁ ְּוִאְתָדנו ּבְ ּ

ֲחָדא ר ַהִהיא ֶנֶפׁש ְדַצִדיַק, ּכְ ּּבַ ָמה ְדאוְקמוָה, ָייאּ ּּכְ ִקְבָרא, ּ ַצֲעָרא , ּוְזִמיָנא ּבְ ְוָיַדע ּבְ
ּוְבַצֲעָרא ְדַחֵיי ָיַדע , ִּדיֵליה ְדַלת ֲעַלְייהו, )א לא ידע''ס(ּ ּתַ ְּוָלא ִאׁשְ ּ.  

ֵריַסר ַיְרֵחי א ַחד, ּוְלָבַתר ּתְ ְלבוׁשָ ׁש ּבִ ַעְלָמא, ִּאְתַלּבַ אט ּבְ ּוָחא ְוָיַדע ִמן ר, ְוָאִזיל ְוׁשָ
ָדל ַצֲעָרא ְלַעְלָמא, ַּמה ְדָיַדע ּתְ ֵעי ַרֲחֵמי, ְּוִאׁשְ   .ּ ַצֲעָרא ְדַחֵיי)להו(ּוְלִמְנַדע . ּוְלִמּבָ

ָאה, ּוַמאן ִאְתַער ְלָכל ַהאי ִזְמָנא ְדִאית ַזּכָ ְדָקא ְיאות, ּבְ ְּדאֹוַדע ְלהו ּכְ ּ ָאה , ּ ְּוַההוא ַזּכָ
יַנְייהו מֹוַדע ּבֵ ּתְ ַעְלָמא, אְּדַתְנָי. ִּאׁשְ ַאר ּבְ ּתָ ד ִאׁשְ ָאה ּכַ ין ַחָייא, ַזּכָ ּוֵבין ֵמיַתָיא , ּּבֵ

מֹוַדע ּתְ יַנְייהו, ִאׁשְ ל יֹוָמא ַמְכְרֵזי ֲעֵליה ּבֵ ְּדָהא ּכָ ּ ַעְלָמא, ּ ְּוהוא ָלא , ְוַכד ַצֲעָרא ָטֵפי ּבְ
ּהוא אֹוַדע ְלהו ַצֲעָרא ְדַעְלָמא, ָּיִכיל ַלֲאָגָנא ַעל ָדָרא ּ.  

  ב''דף רכה ע
ָאה  ח ַזּכָ ּכַ ּתַ יַנְייהו) ב''דף רכה ע(ְוַכד ָלא ִאׁשְ ְּדַמְכְרֵזי ֲעֵליה ּבֵ ּ ח , ּ ּכַ ּתַ ג ''א ל''ד(ְוָלא ִאׁשְ

ַצֲעָרא ְדַעְלָמא)בינייהו ּ ַמאן ְדִאְתַער ְלהו ּבְ ֵאי . ֶּאָלא ֵסֶפר ּתֹוָרה, ּ ֵדין ִעָלֵאי ְוַתּתָ ּּכְ
ּוְצִריִכין ּכָֹל, ִּמְתָעִרין ֲעֵליה ְתׁשוָבהּ ַהִהיא ִזְמָנא ּבִ חון ּבְ ּכְ ּתַ ּא ְדִיׁשְ ּ ֵחי. ּ ּכְ ּתַ ָהא , ְוִאי ָלא ִמׁשְ

ָּמאֵרי ְדִדיָנא ִאְתָערון ֲעַלְייהו ּ ְּוֲאִפילו רוַח ְדִגְנָתא ְדֵעֶדן, ּ ּ ּ ִגיֵניה , ִּמְתָעִרין ֲעַלְייהו, ּ ּּבְ
ָמר, ְּדֵסֶפר ּתֹוָרה ְדִאּתְ   .ּכִ

אָנא י ִעם , ּתָ ַכְבּתִ גוָפא, ֲאבֹוַתיְוׁשָ א, ּּבְ ַנְפׁשָ רוָחא, ּבְ ָמָתא, ּּבְ ִנׁשְ ְרִתיָכא ָחָדא, ּבְ , ּבִ
ַדְרָגא ִעָלָאה י ְיהוָדה. ּּבְ ֵני ַעְלָמא, ָּאַמר ִרּבִ ה ֲאִטיִמין ִמּכָֹלא ּבְ ּמָ ְוָלא , ְּדָלא ָיְדֵעי, ּּכַ

יֵחי ּגִ ְמֵעי, ַמׁשְ ִמֵלי ְדַעְלָמ, ְוָלא ׁשָ ֵלי ּבְ ּכְ ח . אְּוָלא ִמְסּתַ ּכַ ּתַ ִריך הוא ִמׁשְ א ּבְ ְּוֵהיך קוְדׁשָ ְּ ְ

ַרֲחִמין ָכל ְזַמן ְוִעיָדן, ֲּעַלְייהו ּבְ ח, ּבְ ּגַ   .ְּוֵלית ַמאן ְדַיׁשְ
יֹוָמא ַלת ִזְמִנין ּבְ א, ּתְ א ְדָכֶפְלּתָ ְמַעְרּתָ ִקְבֵרי ֲאָבָהָתא, ָּעאל רוָחא ָחָדא ּבִ יב ּבְ , ְוָנׁשִ
ְרִמין ל ּגַ ִקיוָמא, ְוִאְתְסָיין ּכָ ְּוָקְייֵמי ּבְ ְּוַההוא רוָחא ָנִגיד ַטָלא ִמְלֵעיָלא, ּ ּ ּ א , ּ ֵמֵריׁשָ

א ֵחי ֲאָבָהן ִעָלֵאי, ְדַמְלּכָ ּכְ ּתַ ֲּאַתר ְדִמׁשְ ְייהו)א מתער''ס(ְוַכד ָמֵטי . ּ ּ ַההוא ַטָלא ִמּנַ ּּ ,
א   .ִּמְתָעִרין ֲאָבָהן ִדְלַתּתָ

ַדְרּגִ, ְוָתאָנא ָּנִחית ַההוא ַטָלא ּבְ א, ין ְיִדיָעןּ ַתר ַדְרּגָ א ּבָ ַּדְרּגָ א, ּ ּוָמֵטי ְלַגן ֵעֶדן ִדְלַתּתָ ּ .
ּוֵמַההוא ַטָלא ּ בוְסִמין ְדִגְנָתא ְדֵעֶדן, ּ ִּאְתְסֵחי ּבְ ְתֵרין , ְּוִאְתַער רוָחא ָחָדא. ּ ְּדָכִליל ּבִ
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יֵני ּבוְסִמין אט ּבֵ ִפְתָחא ִדְמַעְר, ָּאֳחָרִנין ְוָסִליק ְוׁשָ אְוָעִייל ּבְ ֵדין ִמְתָעִרין ֲאָבָהן, ּתָ , ּכְ
ִּאינון ְוִזיווָגן נֹוי, ּ   .ּוְבָעאן ַרֲחֵמי ַעל ּבְ

ַצֲעָרא ח ַעְלָמא ּבְ ּכַ ּתַ ִגין ְדִאינון ְדִמיִכין ַעל חֹוֵבי ַעְלָמא, ְוַכד ִאׁשְ ּּבְ ּ ְּוַההוא ַטָלא ָלא , ּ ּ
ח ּכַ ּתַ ַעְלָמאּכְ, ַּעד ְדִאְתַער ֵסֶפר ּתֹוָרה, ִאְתְנִגיד ְוָלא ִאׁשְ א אֹוְדָעא . ְדָקא ָחֵזי ּבְ ְוַנְפׁשָ

ָמָתא, ְּלרוָחא ִריך הוא, ְּורוָחא ְלִנׁשְ א ּבְ ָמָתא ְלקוְדׁשָ ְּוִנׁשְ ְרְסָייא . ְּ ּכֻ א ּבְ ֵדין ָיִתיב ַמְלּכָ ּכְ
א ִעָלָאה, ְדַרֲחֵמי יָקא ַקִדיׁשָ ְּוָנִגיד ֵמַעּתִ ְּנִגידו ְדַטָלא ְדָבדֹוְלָחא, ּ אּוָמֵטי ְלִרי. ּ א ְדַמְלּכָ , ׁשָ

ְרִכין ֲאָבָהן ְּוָנִגיד ַההוא ַטָלא. ּוִמְתּבָ ְּלִאינון ְדִמיִכין, ּ ָרן , ּ  )א מתברכן''נ(ּוְכֵדין ִמְתַחּבְ
ְלהו ּּכֻ ִריך הוא ַעל ַעְלָמא, ּ א ּבְ ְּוָחִייס קוְדׁשָ ְּ.  

ִריך הוא ַעל ַעְלָמא, ְוָתאָנא א ּבְ ָּלא ָחִייס קוְדׁשָ ָּבָהן וְבִגיַנְייהו ַּעד ְדאֹוַדע ַלֲא, ְּ ּ
ְרָכא י יֹוֵסי. ַעְלָמא ִאְתּבָ ַּוַדאי ָהִכי הוא, ָאַמר ִרּבִ ֹלֹמה , ּ ִסְפָרא ִדׁשְ ְחָנא ִמֵלי ּבְ ּכַ ְּוָהא ַאׁשְ

א ַּההוא ִעָלָאה, ַמְלּכָ ְּדָקָרא ֵליה ֵעיָטא ְדָחְכְמָתא ְדֹכָלא, ּ ּ ּ.  
ֵלי ְוָאַמר, ְּוַרב ַהְמנוָנא ְּחִזיו ֵליהְּדָהא ַא, ָּהִכי ּגַ ּ יר ָעְבַדת ָרֵחל, ּ ת , ְּדַיּתִ ָפָרׁשַ ְּדָקְייָמא ּבְ

ָכל ִזְמָנא ְדִאְצְטִריך ַעְלָמא, אֹוְרִחין ְלהו, ְּבְ ִּמּכֻ ָּארֹון ְוַכפֹוֶרת וְכרוִבים , ְּוָרָזא ְדִמָלה. ּ ּ ּ
חוְלָקא ְדִבְנָיִמן אֹוְרָחא, ּּבְ א ַעל ּכָֹלא, ְּדִאְתְיִליד ּבְ ִכיְנּתָ ּוׁשְ ּ:  

ָטה ָרֵאל ַעל ֹראׁש ַהּמִ חו ִיׂשְ ּתַ ַּוִיׁשְ ּ ָטה, ּ א. ַּמאן ֹראׁש ַהּמִ ִכיְנּתָ ְמעֹון. ָּדא ׁשְ י ׁשִ , ָאַמר ַרּבִ
לֹום ַרע ְוָסִגיד. ַחס ְוׁשָ ֶּאָלא ְלִדיֵדיה ּכָ א ֲחֵזי)אלא(. ּ א, ִּמָטה,  ּתָ ִכיְנּתָ , ִּדְכִתיב. ָּדא ׁשְ

ִל)שיר השירים ג( ה ִמָטתֹו ׁשֶ ּ ִהּנֵ ֹלֹמהּ ָטה ַמאן הוא. ׁשְ ֹּראׁש ַהּמִ ְּדהוא , ָּדא ְיסֹוָדא ְדַעְלָמא. ּ ּ
א א ְדַעְרָסא ַקִדיׁשָ ָרֵאל, ַעל ֹראׁש. ִּריׁשָ ָטה, ָּדא ִיׂשְ ְּדָקִאים ַעל ֹראׁש ַהּמִ ך. ּ ִגיֵני ּכָ , ְּבְ

ָרֵאל ְלִדיֵדיה ָקא ָסִגיד   .ִּיׂשְ
ַההוא ִזְמָנא ָלא ֲהָוה , ְוִאי ֵתיָמא ִתיב, ָמַרעָּהא ּבְ ַּוְיִהי ַאַחר ַהְדָבִרים , ְּדָהא ְלָבַתר ּכְ

ה ָאִביך חֹוֶלה ָָהֵאֶלה ַויֹאֶמר ְליֹוֵסף ִהּנֵ ּ א ְדָסִגיד. ּ ְעּתָ ּוְבׁשַ ְּוַעל ְדָיַדע , ָלא ֲהָוה חֹוֶלה, ּ
ְּדָהא ְבַההוא ִזְמָנא ֵליָמָתא, ּ ְרְסָייא ׁשְ א ּכֻ ַדְרָגא ִעָלָאה ַקִדיׁשָ ָּסִליק ּבְ ך ָסִגיד ּבְ, ּ ְִגיֵני ּכָ

ְרְסָייא ִעָלָאה, ְּלַההוא ְרִתיָכא יף, ּּכֻ ִלימו ְדִאיָלָנא ַרְבְרָבא ְוַתּקִ ֵמיה, ּׁשְ ְּדִאְקֵרי ַעל ׁשְ ּ .
ָטה, ְּוַעל ָדא ָרֵאל ַעל ֹראׁש ַהּמִ חו ִיׂשְ ּתַ ַּוִיׁשְ ּ ָטה ַוַדאי, ּ ַּעל ֹראׁש ַהּמִ ַלק , ּ ְּדָהא ִאְסּתַ ּ

אְּלַאְתֵריה ְוִאְתַע א ַקִדיׁשָ ִעְטרֹוי ְדַמְלּכָ ַּטר ּבְ ּ:  
ָטה ָרֵאל ַעל ֹראׁש ַהּמִ חו ִיׂשְ ּתַ ַבע לֹו ַוִיׁשְ ְבָעה ִלי ַוִיּשָׁ ַּויֹאֶמר ִהּשָׁ ּ ּ ּ י ִחָייא ָפַתח , ּ ִּרּבִ ּ

י)קהלת ז(, ְוָאַמר ּנִ ָמה ְוִהיא ְרחֹוָקה ִמּמֶ י ֶאְחּכָ יִתי ַבָחְכָמה ָאַמְרּתִ ל ֶזה ִנּסִ ִנ.  ּכָ , יָנןָהא ּתָ
א ֹלֹמה ַמְלּכָ ל ִסְטרֹוי, ׁשְ ֵלמוָתא, ָיִרית ִסיֲהָרא ִמּכָ ׁשְ ּוְביֹומֹוי ָקְייָמא ּבִ ַהִהיא ִסיֲהָרא , ּ

ְרָכא ִמּכָֹלא ְּדִאְתּבָ ָעא ְלֵמיַקם ַעל ִנימוֵסי אֹוַרְייָתא, ּ ָמה ְוגו, ָאַמר. ְּוַכד ּבָ י ֶאְחּכָ   .'ָאַמְרּתִ

  א''דף רכו ע
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י ְיהוָד ִני , ַיֲעֹקב ָאַמר, הָּאַמר ִרּבִ ְצַרִים וְקַבְרּתַ אַתִני ִמּמִ י ִעם ֲאבֹוַתי וְנׂשָ ַכְבּתִ ְּוׁשָ ּ
ְקבוָרָתם ִניָנן, ּּבִ ן ּתָ ּמָ ְרׁשוָתא ָאֳחָרא, ּתַ ָמֵתיה ּבִ ַּמאן ְדָנַפק ִנׁשְ ּ ְּוגוָפא ) א''דף רכו ע(, ּ

א ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ר ּבְ ִּדיֵליה ִאְתַקּבַ ִתיב, ּ או ֶאת ַאְרִצי )מיה ביר(, ֲּעֵליה ּכְ ַטּמְ ֹבאו ַוּתְ ּ ַוּתָ ּ
ם ְלתֹוֵעָבה ְמּתֶ ְקבוָרָתם, ְוַנֲחָלִתי ׂשַ ִני ּבִ ְּוַיֲעֹקב ָאַמר וְקַבְרּתַ ְרׁשוָתא , ּ ָמֵתיה ָנְפָקא ּבִ ְּוִנׁשְ ּ

  .ָאֳחָרא
י ְיהוָדה אֵני ַיֲעֹקב, ָּאַמר ִרּבִ יה, ׁשָ א ֲהַות ֲאִחיַדת ּבֵ ִכיְנּתָ ִּדׁשְ יהְּוִאְתַד, ּ ַקת ּבֵ ֲהָדא . ּּבְ

ך ִמְצַרְיָמה)בראשית מו(, ּהוא ִדְכִתיב ָגלוָתא, ָ ָאֹנִכי ֵאֵרד ִעּמְ ך ּבְ ְּלָדְייָרא ִעּמָ ְוָאֹנִכי . ְ
ם ָעלה ָמָתך, ֲָאַעְלך ּגַ י ִנׁשְ ְְלִאְזַדְווָגא ּבִ ּ ִקְבֵרי ֲאָבָהָתך, ּ ְוְלִאְתְקָבָרא ּגוָפך ּבְ ְ ּ ַמאי ָקא . ּ

ְרׁשוָתא ָאֳחָרא)א דהא לא''נ( )ב דקאאף על ג(, ַמְייֵרי ָמֵתיה ּבִ ּ ָנְפַקת ִנׁשְ א ועל דא ''נ(. ּ
  .)ואנכי אעלך גם עלה כתיב

ית ָידֹו ַעל ֵעיֶניך א, ּיֹוֵסף ַוַדאי, ְָויֹוֵסף ָיׁשִ ְּדָהא הוא ּבוְכָרא ְדִהְרהוָרא ְדִלּבָ ּ ּ ּּבוְכָרא , ּ
ְּדִטָפה ַקְדָמָאה ֲהַות ָמר, ּ ְדִאּתְ ִריך הוא ְטִמיָרא ָדאּוְב. ּכִ א ּבְ ִּגין ְדָיַדע קוְדׁשָ ּ ר , ְּ ּשַׂ ִאְתּבַ

יֹוֵסף ְלָיא, ֵּליה ּבְ יה ּתַ ל ְרִחימוָתא ּבֵ ְּדָהא ּכָ ּ ּ.  
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 ] בשנה61יום [סדר הלימוד ליום ב כסלו 
ית ָידֹו ַעל ֵעיֶניך י ֵייָסא. ַמאי ָקא ַמְייֵרי. ָָיׁשִ ִגין ְיָקָרא ְדַיֲעֹק, ָאַמר ִרּבִ , בּבְ

ָרא ְדָהא יֹוֵסף ַקָיים ּשְׂ ּוְלִאְתּבַ ּ ִמיָתֵתיה, ּ ח ֲעֵליה ּבְ ּכַ ּתַ ְּוִיׁשְ י ִחְזִקָיה ָאַמר. ּ ִּמָלה , ִּרּבִ
ח, ְּוָדִחיְלָנא ְלַגָלָאה, אֹוִליְפָנא ּכַ ּתַ א. ּוְבעֹוָבֵדי ַעְלָמא ָחְכְמָתא ִאׁשְ י ַאּבָ א ''ד(, ֲאָתא ִרּבִ

יה)ג ונשקיה''ל ַטׁש ּבֵ ְְוַזֵיין ַזְייָנך, ְֵאיָמא ִמיָלך, ַמרָא. ּ ּבָ ְמעֹון ִמִלין . ּ י ׁשִ יֹומֹוי ְדִרּבִ ּּבְ ּ
ְלָיין   .ִּאְתּגַ
ּאֹוִליְפָנא ִמִפְרִקין ְדַרב ֵייָסא ָסָבא, ָאַמר ִנּמוֵסי ַעְלָמא, ּ ַהאי . ּּבְ ר ָנׁש ְדָזֵכי ְלַבר ּבְ ּּבַ
ֵעי ֵליה ְלַנְגָדא ַעְפָרא ַעל ֵעינ, ַעְלָמא ִּליּבָ רּ ד ִאְתַקּבַ ְּוָדא הוא ְיָקָרא ִדיֵליה, ֹוי ּכַ ּ ,

יה ים ִמּנֵ חֹותֹוי, ְּלַאֲחָזָאה ְדַעְלָמא ַאְסּתִ ְּוהוא ָיִרית ֵליה ְלַעְלָמא ּתְ ּ.  
ִגין ְדֵעינֹוי ְדַבר ָנׁש יה ִאְתֲחֵזי, ּּבְ ֵּחיזו ְדַעְלָמא ּבֵ ָווִנין ָהִכי ִאינון ְדַאְסָחרו, ּ ְּוָכל ּגְ ּ ּ .

א אֹוְקָינֹוס, ֵּביהִּחָווָרא ְד א ַרּבָ ָכל ִסְטֵרי, ּהוא ַיּמָ ל ַעְלָמא ּבְ ָנא ָאֳחָרא . ְּדַאְסַחר ּכָ ּגוֹוָ
א  ּתָ ׁשְ ְּדֲאִפיקו ַמָיא, )דאקיפו(ּהוא ַיּבֶ ין ַמָיא, ּ א ָקִאים ּבֵ ּתָ ׁשְ ין , ְוַיּבֶ ָנא ּבֵ ָּהִכי הוא ּגוֹוָ

  .ַמָיא
ִליָתָאה ָנא ָאֳחָרא ּתְ ְמִצ, ּגוֹוָ ּיעוָתא ְדֵביהִהיא ּבִ ַל ם, ּ ָּדא ְירוׁשָ ְּדִהיא ֶאְמָצעוָתא , ּ ּ

ָנא ְרִביָעָאה. ְדַעְלָמא ִּהיא ֵחיזו ְדָכל ֵעיָנא, ּגוֹוָ ת ַעִין, ּ ת ַעִין, ְוִאְקֵרי ּבַ ִּדְבַההוא ּבַ ּ ,
ִּאְתֲחֵזי ַפְרצוָפא ְּוֵחיזו ְיָקָרא ִמּכָֹלא. ּ ָּדא ִציֹון, ּ ְּדִאיִהי ְנקוָדה ֶאְמָצעו, ּ ּ ְּדֵחיזו , ָּתא ִמּכָֹלאּ ּ

ן ִאְתֲחֵזי ּמָ א. ְּדָכל ַעְלָמא ּתַ ִכיְנּתָ ְרָיא ׁשְ ן ׁשַ ִפירו ְדֹכָלא, ְוַתּמָ ְּדִהיא ׁשַ ּ ּ ְּוֵחיזו ְדֹכָלא, ּּ ּ ּ ,
ְּוֵעיָנא ָדא הוא ְירוַתת ַעְלָמא ך. ּ ְוְבִגיֵני ּכָ ִביק ֵליה, ּ ְוָיִרית , ְּוַהאי ָנִטיל ֵליה, ַּהאי ׁשָ

  .ֵּליה
ִפיר ָקֲאַמְרּתְ, ּר ֵליהָאַמ יר, ּׁשַ ֲּאָבל ִמָלה ְסִתיָמא ִאיהו ַיּתִ , ּוְבֵני ַעְלָמא ָלא ָיְדִעין, ּ

ָלן ּכְ א ְדַבר ָנׁש ָנִפיק ֵמַעְלָמא, ְוָלא ִמְסּתַ ְעּתָ ׁשַ ְּדָהא ּבְ יה. ּ א ִדיֵליה ְטִמיָרא ִעּמֵ ַּנְפׁשָ ְוַעד , ּ
ר ָנׁש ָחמו ַמה, ָלא ָנְפַקת ּ ְדָחמוֵּעינֹוי ְדּבַ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא ִדְכִתיב, ּ י לא )שמות לג(, ּּכְ  ּכִ

ַחֵייהֹון ָלא ָחָמאן. ִיְרַאִני ָהָאָדם ָוָחי ִמיַתְתהֹון ָחָמאן, ּּבְ   .ֲאָבל ּבְ
ְּוֵעינֹוי ְפִקיָחן ֵמַההוא ֵחיזו ְדָחָמא ּ ּ ְּוִאינון ְדָקְייִמין ֲעֵליה, ּ ּ ְוָאה ָיָדא ַעל , ּ ָעא ְלׁשַ ּבָ

ָמא ֵעינֹוי, ֵעינֹוי ָרָזא ְדִנּמוֵסי ַעְלָמא, ּוְלַאְסּתָ ִגין ַההוא ְדאֹוִליְפָנא ּבְ ּּבְ ּ א . ּ ְעּתָ ִּדְבׁשַ
ֲארו ֵעינֹוי ְפִקיָחן ּתָ ְּדִאׁשְ יָרא ְדָחָמא, ּ ֵּמַההוא ֵחיזו ַיּקִ ְוָאה , ִאי ָזֵכי ְלַבר. ּ ָרא ָקִדים ְלׁשַ ּבְ

ָמא לֹון ָּיֵדיה ַעל ֵעינֹוי וְלַאְסּתָ ָמ, ּ ית ָידֹו ַעל ֵעיֶניךּכְ ִגין ְדָהא ֵחיזו . ָה ִדְכִתיב ְויֹוֵסף ָיׁשִ ּּבְ ּ
ַנת ְלֳקְבֵליה א ִאְזַדּמְ ָּאֳחָרא ְדָלא ַקִדיׁשָ ּ ּ א ִעָלָאה, ּ א ֵחיזו ַקִדיׁשָ ּתָ ְּוֵעיָנא ְדָחָמא ַהׁשְ ּ ָלא , ּ

ֵחיזו ָאֳחָרא ל ּבְ ּכַ   .ִּיְסּתַ
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ְּדַההוא ֶנֶפׁש ְסִמיַכת ְלֳקְבֵל, ְועֹוד ֵביָתאּ ַאר ֵעיָנא ְפִקיָחא, ּיה ּבְ ּתָ ְּוַההוא ֵחיזו , ְּוִאי ִאׁשְ ּ
ֵרי ַעל ֵעינֹוי ל ִאְתַלְטָיא, ָאֳחָרא ִיׁשְ ּכַ ָכל ַמה ְדִאְסּתַ ן , ְּוָלאו ְיָקָרא ְדֵעיָנא הוא, ּּבְ ּכֵ ְוָכל ׁשֶ

ן ִמן ִמיָתא, ִמְקִריבֹוי ּכֵ ּכָ, ְוָכל ׁשֶ ְּדָלאו ְיָקָרא ִדיֵליה ְלִאְסּתַ ה ְדָלא ִאְצְטִריךּ ּמֶ , ְָלא ּבַ
ַרָיא ַעל ֵעינֹוי ִמָלה ָאֳחָרא ּוְלַאׁשְ ַעְפָרא. ּ ְסָיא ּבְ ְּוָהא ִאְתָערו ַחְבַרָיא ַעל , ְלָבַתר ִאְתּכַ

ִּדיָנא ְדִקְבָרא ַמהו ים ֵעיָנא ִמן ּכָֹלא, ִּויָקָרא הוא. ּ ְּדַיְסּתִ ַבק , ּ ַּעל ְיָדא ִדְבֵריה ְדׁשָ ּ
ַעְלָמא   .ּבְ
א ְבָעה יֹוִמין,  ֲחֵזיּתָ ל ׁשִ יָתא ְלִקְבָרא, ּכָ א ָאְזָלא ִמּבֵ ְבָרא ְלֵביָתא, ַנְפׁשָ , ּוִמּקִ

ַלת ֲעֵליה יֹוָמא, ְּוִאְתַאּבָ א ְוגוָפא, ּוְתַלת ִזְמִנין ּבְ ֲחָדא ַנְפׁשָ ִּאְתָדנו ּכְ ּ ְּוֵלית ַמאן ְדָיַדע , ּ
ַעְלָמא א, ּבְ ח ְלַאְתָעָרא ִלּבָ ּגַ   .ְוַיׁשְ

  ב''דף רכו ע
ַתְחָיא , ּּגוָפא ִאְתְטִריד, ְלָבַתר א ָאְזָלא ְוִאּסְ יִהּנָם) ב''דף רכו ע(ְוַנְפׁשָ ּגֵ ָטא , ּבַ ְוָנְפָקא ְוׁשָ
ַעְלָמא ּוְמַבְקָרא ְלִקְבֵריה, ּבְ א, ּ ׁשָ ה ְדִאְתַלּבְ ּמָ א ּבְ ׁשָ ַּעד ְדִמְתַלּבְ ּ.  

ֵריַסר ַיְרֵחי ַעְפָרא)שכיך(ִביק ּּגוָפא ׁשָ. ָּנְייִחין ּכָֹלא, ְלָבַתר ּתְ א ִאְתְצֵריר .  ּבְ ַנְפׁשָ
רוָחא ׁש, ְּוִאְתְנִהיר ּבְ ָמאָנא ְדִאְתָלּבַ ִגְנָתא ְדֵעֶדן. ּּבְ ג ּבְ ָמָתא ָסְלָקא . ּרוָחא ִאְתַעּנַ ִנׁשְ

ִּלְצרֹוָרא ְדִעּנוָגא ְדָכל ִעּנוִגין ּ ָדא ְלִזְמִנין ְיִדיָען. ּ ר ָדא ּבְ ְּוֹכָלא ִאְתַקּשַׁ ּ.  
א ֲחֵז א, יּתָ מֹוְדָען, ַווי לֹון ִלְבֵני ָנׁשָ ּתְ ִלין ְוָלא ָיְדִעין ְוָלא ִאׁשְ ּכְ ַעל ַמה , ְּדָלא ִמְסּתַ

ד ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא, ָקְייֵמי ְייהו ְלֶמְעּבַ י ִמּנַ ְּוִיְתְנׁשֵ ְּדִאית ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא ְדָעְבֵדי ְלבוׁש . ּּ ּ ּ ּּ
ְּוִאית ִפּקוֵדי אֹוַר. ְיָקר ְלֵעיָלא אּ ְּייָתא ְדָעְבֵדי ְלבוׁש ְיָקר ְלַתּתָ ְּוִאית ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא . ּ ּ

י ְיָקר ְלַהאי ַעְלָמא ְּדָעְבֵדי ְלבוׁשֵ ר ָנׁש. ּ ְּוֹכָלא ִאְצְטִריָכן ֵליה ְלּבַ ׁש, ּ ְלהו , ּוִמן יֹומֹוי ַמּמָ ּּכֻ ּ
ְקָנן ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ִמְתּתַ   .ּכְ

י ְיהוָדה ָסָבא יה יֹוָמא ַחדִאְתַרּגִ, ִּרּבִ ַדְעּתֵ ֶחְלֵמיה, ּיׁש ּבְ ְּוַאֲחזו ֵליה ּבְ ּ ַּחד ִדיוְקָנא , ּ ּ
הֹוָרא ִדיֵליה ִּמּנְ יף, ּ ּקִ ע ִסְטִרין, ּתַ ְּדִאְזְדַהר ְלַאְרּבַ , ָּאַמר ֵליה. ַמאי ַהאי, ָּאַמר ֵליה, ּ

א ִדיָלך הוא ְּלבוׁשָ ְּלִדיוָרא ְדָהָכא, ְּ ּוֵמַההוא יֹוָמא ֲהָוה ָחֵד, ּ   .יּ
י ְיהוָדה ל יֹוָמא ְויֹוָמא, ָּאַמר ִרּבִ יהֹון, ּכָ ְלבוׁשֵ ּרוִחין ְדַצִדיַקָייא ָיְתִבין ּבִ ּ ּ ּׁשוִרין ׁשוִרין , ּ ּ

ִגְנָתא ְדֵעֶדן ִריך הוא, ּבְ א ּבְ ָחן ְלקוְדׁשָ ּבְ ּוְמׁשַ ּ יָקָרא ִעָלָאה, ְּ תהלים (, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּּבִ
ּ ַאך ַצִדיִקים יֹודו ִלׁשְ)קמ ּ ִרים ֶאת ָפֶניךְ בו ְיׁשָ ֶָמך ֵיׁשְ ָּ א. ּ י ַאּבָ ַקְדִמיָתא ַמה , ָאַמר ִרּבִ ּבְ

ָרֵאל ְוגו חו ִיׂשְ ּתַ ִתיב ַוִיׁשְ ּּכְ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא', ּ ָרֵאל, ַּמאן ִמָטה, ּכְ ֶנֶסת ִיׂשְ ֹראׁש . ָּדא ּכְ
ָטה ָּדא ַצִדיק, ַּהּמִ ָטה. ּ א ַקִדיׁשָ, ַּעל ֹראׁש ַהּמִ ָּדא ַמְלּכָ ָלָמא ּכָֹלה ִדיֵליה, אּ ִּדׁשְ ָמה , ּּ ּכְ

ֹלֹמה)שיר השירים ג(ִדְכִתיב  ִלׁשְ ה ִמָטתֹו ׁשֶ ּ ִהּנֵ ְּדַיֲעֹקב ְלִדיֵדיה ָקא ָסִגיד. ּ ְּלַההוא ְדָקִאים , ּ
ָטה ֵמיה, ַּעל ֹראׁש ַהּמִ ָרֵאל ׁשְ ך, ִּיׂשְ ִגיִני ּכָ ָטה, ְּבְ ָרֵאל ַעל ֹראׁש ַהּמִ חו ִיׂשְ ּתַ ַּוִיׁשְ ּ ּ.  
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יָון ְדָיַדע ַיֲעֹקב, ָבַתרְל ִלים, ּּכֵ ּתְ א ִעָלָאה ִאׁשְ ַדְרּגָ ְּדָהא ּבְ א ִדיֵליה הוא ְלֵעיָלא , ּ ְּוַדְרּגָ ּ
ֵליָמָתא, ִעם ֲאָבָהָתא ּקוָנא ׁשְ ְלחֹודֹוי ּתִ ְּוהוא ּבִ יה, ּ ְרעוָתא , ַּאְחִסין ִלּבֵ ף ּבִ ּקַ ְּוָחֵדי ְוִאְתּתַ

ִריך הוא א ּבְ ִּעָלָאה ְדקוְדׁשָ ּ ְּ יהּ יה. ּ ּבֵ ִתיב ּבֵ ָטה, ַּמה ּכְ ב ַעל ַהּמִ ָרֵאל ַוֵיׁשֶ ַּוִיְתַחֵזק ִיׂשְ ּ ַעל , ּּ
ׁש ָטה ַמּמָ ַלם, ַּהּמִ ּתָ יר ִאׁשְ א ִעָלָאה ַיּתִ ַדְרּגָ ְּדָהא ּבְ ּ ָאה חוָלֵקיה, ּ ַּזּכָ ּ.  

אָנא י ְיהוָדה, ּתָ א ִדיָלן אֹוִקיְמָנא, ָּאַמר ִרּבִ ַמְתִניּתָ ָעה ְפָרִקים ָּהא ְדָתִניָנן , ּבְ ַאְרּבָ ּּבְ
ָנה ָהעֹוָלם ִנדֹון ּשָׁ בוָאה, ּּבַ ֶפַסח ַעל ַהּתְ ּּבַ ֲעֶצֶרת ַעל ֵפירֹות ָהִאיָלן, ּ ל , ּּבַ ָנה ּכָ ֹראׁש ַהּשָׁ ּבְ

ְבֵני ְמרֹון ֵאי ָהעֹוָלם עֹוְבִרים ְלָפָניו ּכִ ִים, ּבָ ּוַבַחג ִנדֹוִנין ַעל ַהּמַ . ָּהא אֹוִקיְמָנא ִמֵלי, ּ
א אֹוִקיְמָנאְוָרָזא ְד בוָאה ְוכו, ַמְתִניּתָ ֶפַסח ַעל ַהּתְ ּּבְ ָרָזא , ָּלֳקֵביל ְרִתיָכא ִעָלָאה', ּ
א, ְּדֲאָבָהן   .ְוָדִוד ַמְלּכָ

בוָאה ֶפַסח ַעל ַהּתְ ׁש, ּּבְ ְּדָהִכי הוא ַמּמָ ה , ְּוָהא אֹוִקיְמָנא ִמָלה ָדא, ּ ַעל ָמה ַאְתָייא ַמּצָ
ֶפַסח ָרֵאל ְלֵמיַעל , ּיָנא ְדַמְלכוָתא ִדיָנאִּד, ְּוָהא ִדיָנא הוא, ּבְ ִריאו ִיׂשְ ירוָתא ְדׁשָ ְּוָדא ׁשֵ ּ ּ

ִריך הוא א ּבְ א ְדקוְדׁשָ חוָלָקא ַקִדיׁשָ ּּבְ ּ ּ ְייהו ָחֵמץ, ְּ ּוְלַבֲעָרא ִמּנַ ְּדִאיהו ַטֲעָוון ָאֳחָרִנין ִדי , ּ ּ ּ
ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות  ן ַעל ַעּמִ ְּמַמּנָ ְּדִאְקרון ֱאֹלִהים ֲאֵחִריםּ . ֱאלֵהי ִנָכר, ּ

ה, ֵיֶצר ָהָרע, ְּוִאְקרון ָחֵמץ ַמּצָ אי , ּוְלֵמיַעל ּבְ ִריך הוא ַאּמַ א ּבְ א ְדקוְדׁשָ ּחוָלָקא ַקִדיׁשָ ּ ּ ְּ

בוָאה א קדמאה דשמא ''רמיז לה, א''תבואתה בה) ירמיה ב(, ג כמה דאת אמר''א ל''ס(. ּּתְ
ך)קדישא ִגין ּכָ בוָאהּבְ, ְ ּבְ ֶּפַסח ִנדֹוִנין ַעל ַהּתְ ְּואֹוִקיְמָנא ְדַעְלָמא ִאְתָדן ַעל ִדיָנא , ּ ּ ּ

  .א''ְדה
ֲעֶצֶרת ַעל ֵפירֹות ָהִאיָלן ֵעי ֵליה, ֵּפירֹות ָהִאיָלן. ּּבַ ֵּפירֹות ָהִאיָלנֹות ִמּבָ ַּמאן ֵפירֹות , ּ

יף ְלֵעי, ֶּאָלא. ָהִאיָלן ָּדא הוא ִאיָלָנא ַרְבְרָבא ְוַתּקִ ָמה ִדְכִתיב, ֵּפירֹות ָהִאיָלן. ָלאּ , ּכְ
י ֶפְרְיך ִנְמָצא)הושע יד( ּנִ ְברֹוׁש ַרֲעָנן ִמּמֶ ָ ֲאִני ּכִ ּ.  

ְבֵני ָמרֹון ָנה עֹוְבִרין ְלָפָניו ּכִ ֹראׁש ַהּשָׁ ָנה. ּבְ ָנא ֹראׁש ַהּשָׁ א , ּתָ ּתָ א ְדׁשַ ָּדא הוא ֵריׁשָ ּ
א ָנה, ְדַמְלּכָ ּוַמאן הוא ֹראׁש ַהּשָׁ א , ְּדִאְקֵרי ֹראׁש, א ִיְצָחקָּד, ּ א ְדַמְלּכָ ְּדִאיהו ַחד ֵריׁשָ ּ

ָנה, )א לעילא''נ( ְבֵני ָמרֹון. ֲּאַתר ְדִאְקֵרי ׁשָ ֵאי עֹוָלם עֹוְבִרין ְלָפָניו ּכִ ל ּבָ ך ּכָ ִגיֵני ּכָ . ְּבְ
ִניָנן ָנה, ְּוַעל ָדא ּתָ ֹראׁש ַהּשָׁ אֵרי ִיְצָח, ּבְ א ׁשָ ּתָ א ְדׁשַ ֵריׁשָ   .קְּדָהא ּבְ

  א''דף רכז ע
ִים ּוַבַחג ִנדֹוִנין ַעל ַהּמַ ירוָתא , ּ ָּדא הוא ׁשֵ ּ א)דרישא(ּ ּ ִדיִמיָנא ְדַמְלּכָ ְּוַעל ָדא , ּ

ֹכָלא ח ּבְ ּכַ ּתַ א ְדָנְסֵכי ַמָיא, ֶּחְדָווָתא ְדַמָיא ִאׁשְ ְעּתָ ׁשַ ֲאֵבי לֹון, ּּבְ ִגין ְדַמִים ָדא , ְוׁשָ ּּבְ ּ
ַאְרּבָ. ְיִדיָעא ָּעה ְפָרִקים ִאֵליןְּוַעל ָדא ּבְ ִחין, ּ ּכְ ּתַ   )א''דף רכז ע(. ּּכָֹלא ִמׁשְ

י יֹוֵסי לון ִמֵלי, ָאַמר ִרּבִ ּכְ ד ִיְסּתַ ּּכַ י ִפְרִקין, ּ ַהּנִ ח ּבְ ּכַ ּתַ ּּכָֹלא ִאׁשְ , ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב, ּ
א י ַעְלָמא ִאְתָדן. ָּדִוד ַמְלּכָ ּוְבַהּנִ ֵנ, ּ ע ְפָרִקין ּבְ ּוְבַאְרּבַ א ִאְתָדנוּ ּי ָנׁשָ חו , ּ ּכָ ּתַ יֹוִמין ְדִאׁשְ ּּבְ ּ

ַעְלָמא ִתיִבין, ּוְבָכל יֹוָמא ְויֹוָמא. ּבְ ח, ִּסְפִרין ְפִתיָחן ְועֹוָבִדין ּכְ ּגַ ְוֵלית , ְּוֵלית ַמאן ְדַיׁשְ



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

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

ַּמאן ְדַיְרִכין אוְדֵניה ּ ָכל יֹוָמא, ּ יה ּבְ  )משלי ט(, יָלאְוָקָלא ָקֵרי ְבֵח, ְּואֹוַרְייָתא ַאְסִהיַדת ּבֵ
ה ֲחַסר ֵלב ָאְמָרה לֹו ִּמי ֶפִתי ָיסור ֵהּנָ ְּוֵלית ַמאן ְדָיִצית ְלָקֵליה, ּ ּ.  

ַצְפָרא א ְדַבר ָנׁש ָקִאים ּבְ ְעּתָ ׁשַ אָנא ּבְ יה, ָּסֲהִדין ָקְייִמין ְלֳקְבֵליה, ּּתָ ְּוהוא , ְּוָסֲהִדין ּבֵ
ח ּגַ ָמָתא ַאְסִהיַדת ֲעֵליה. ָלא ַאׁשְ אּבְ, ִּנׁשְ ְעּתָ ָּכל ִעָדן וְבָכל ׁשַ , ְוִאי ָלאו. ִאי ָאִצית ָיאֹות, ּ

ִתיִבין י ִחָייא. ָּהא ִסְפִרין ְפִתיִחין ְועֹוָבִדין ּכְ ִאין ִאינון ַצִדיַקָייא, ָּאַמר ִרּבִ ַּזּכָ ְּדָלא , ּ
פו ִמן ִדיָנא ִּמְסּתָ ַעְלָמא ֵדין, ּ ַעְלָמא ְדָאֵתי, ָלא ּבְ  )משלי כח(, ִתיבֲּהָדא הוא ִדְכ. ְוָלא ּבְ

ְכִפיר ִיְבָטח ּ ַצִדיִקים ִייְרׁשו ָאֶרץ)תהלים לז(, ּוְכִתיב. ְּוַצִדיִקים ּכִ ּ.  
י ִחְזִקָיה ָפַתח ְוָאַמר ִּרּבִ ֶמׁש ָלֹבא ְוַתְרֵדָמה ָנְפָלה ַעל ַאְבָרם )בראשית טו(, ּ ּ ַוְיִהי ַהּשֶׁ

ַּהאי ְקָרא אוְקמוָה', ְוגו ֲּאָבל ָדא יֹוָמא ְדִדיָנ. ּ ָיאּ ר ָנׁש ֵמַהאי , א ַקׁשְ ְּדַאְפֵקי ֵליה ְלּבַ ּ
 )יומא(ַּההוא , ּ ִזְמָנא ְדָמָטא ְדַבר ָנׁש ָנִפיק ֵמַהאי ַעְלָמא)ההוא יומא(, ְּדַתְנָיא. ַעְלָמא

א א ִמן ִסיֲהָרא, ִּזְמָנא יֹוָמא ְדִדיָנא ַרּבָ ְמׁשָ ך ׁשִ ְְדִאְתַחּשַׁ ָמה ִדְכִתיב, ּ  ַעד )קהלת יב(, ּכְ
ֶמׁשֲאׁשֶ ך ַהּשֶׁ א, ְר לא ֶתְחׁשַ ָמָתא ַקִדיׁשָ ָּדא ִנׁשְ ר ָנׁש, ּ ָלִתין יֹוִמין, ְּדִאְתְמָנַעת ִמּבַ ַעד , ּתְ

ָּלא ִיפוק ֵמַעְלָמא  יה ְוָלא ִאְתֲחֵזי, )והא חזי(ּ ְּוָחָמא ְדצוְלָמא ְדִאְתְמָנַעת ִמּנֵ ּ ּ.  
יה ְמָתא . ַּמאי ַטְעָמא ִאְתְמָנַעת ִמּנֵ ִגין ְדִנׁשְ א ָסְלַקתּּבְ יה, ַּקִדיׁשָ ְוָלא , ְּוִאְתֲעָבַרת ִמּנֵ

ר ָנׁש ְוִאְתַחָלׁש, ְּדָלא ֵתיָמא. ִאְתֲחֵזי ְּדַכד ִמית ּבַ יה, ּ ָמָתא ִאְתֲעָבַרת ִמּנֵ ֶּאָלא , ַּהאי ִנׁשְ
ַחָייו ד ִאיהו ּבְ ּּכַ תוְקֵפיה, ּ ּּבְ יה , ּּ ְמָתא)ואתחלש(ִּאְתֲעָבַרת ִמּנֵ , ּא ְלרוָחאְוָלא ָנֲהָר,  ַהאי ִנׁשְ

א יה, ְּורוָחא ָלא ָנִהיר ְלַנְפׁשָ ֵדין צוְלָמא ִאְתֲעָבַרת ִמּנֵ ּּכְ ּ ֵמַההוא )אלא(. ְּוָלא ָנִהיר ֵליה, ּ
ּּכָֹלא ַמְכְרֵזי ֲעֵליה, יֹוָמא ַמָיא, ּ ְּוֲאִפילו ִצֳפֵרי ׁשְ ּ ָמָתא ָהא ָסְלָקא . ַמאי ַטְעָמא. ּ ִגין ְדִנׁשְ ּּבְ
יה אְּורוָחא ָלא , ִּמּנֵ ת, ָנִהיר ְלַנְפׁשָ א ִאְתַחָלׁשַ ֵדין ַנְפׁשָ א , ּּכְ יאוְבּתָ ּוֵמיְכָלא ְוָכל ּתִ ּ

יה ְוִאְתֲעַבר, ְּדגוָפא   .ָּסְלָקא ִמּנֵ
י ְיהוָדה ֵבי ַמְרֵעיה, ְּוָאַמר ִרּבִ ל ִזְמָנא ְדָנִפיל ִאיִניׁש ּבְ ְּוֲאִפילו ּכָ ּ ּ , ְּוָלא ָיִכיל ְלַצָלָאה, ּ
ָמָתא ִאְתֲעָבַרת יהִנׁשְ א, ּ ְוָסְלָקא ִמּנֵ ּוְכֵדין ָלא ָנִהיר רוָחא ְלַנְפׁשָ ַּעד ְדַדְייִנין ִדיִניה , ּ ּ ּ

ְּוִאי ָדְייִנין ֵליה ְלַבר ָנׁש ְלַטב. ְּדַבר ָנׁש ָמָתא ִאְתַהְדַרת ְלַאְתָרה, ּ ֵדין ִנׁשְ ּּכְ ּוְנִהיָרא , ּ
ִדיָנא. ְּלֹכָלא ִזְמָנא ְדָקְייָמא ִמָלה ּבְ ָּהא ּבְ ִדיָנאּוְבִז. ּ ְּמָנא ְדָלא ָקְייָמא ִמָלה ּבְ ָלִתין , ּ ּתְ

ָמָתא ְלֹכָלא ּיֹוִמין ַאְקִדיַמת ִנׁשְ יה, ּ ְּוצוְלָמא ִאְתֲעַבר ִמּנֵ ּ.  
אָנא ִזְמָנא ְדָדְייִנין ֵליה ְלַבר ָנׁש ְלֵעיָלא, ּתָ ּּבְ ָמֵתיה ְלֵבי ִדיָנא, ּ ְוָדְייִנין , ָּסְלִקין ְלִנׁשְ

ֹכָלאְוִהיא , ַעל ֵמיְמָרָהא ָכל ַרֲעיֹוִני ְדַבר ָנׁש, ַּאְסִהיַדת ּבְ ּוְבעֹוָבִדין ָלא , ְוַאְסִהיַדת ּבְ
ִסְפָרא ְכִתיִבין, ַאְסִהיַדת ְלהו ּבְ ְּדָהא ּכֻ ר ָנׁש. ּּ ְּוֻכְלהו ָדְייִנין ֵליה ְלּבַ ּ ּ א , ּ ְעּתָ ַהִהיא ׁשַ ּבְ

ר ָנׁש ְלֵעיָלא ְּדָדְייִנין ֵליה ְלּבַ ֵדין ֹדֲחָקא ְדג, ּ חּּכְ ּכַ ּתַ ָאר ִזְמַנָייא, ּוָפא ִאׁשְ יר ִמּשְׁ   .ַיּתִ
יה, ִּאי ָדְייִנין ֵליה ְלַטב ֵדין ַאְרִפין ִמּנֵ ּּכְ ע ַעל ּגוָפא. ּ ּקַ ָמָתא ֲאַהְדַרת , ְּוֵזיָעא ִאְתּבַ ְּוִנׁשְ

י ַמְרֵעיה ְלָעְלִמין. ְּוָנֲהָרא ְלֹכָלא, ְלָבַתר ר ָנׁש ִמּבֵ ִּנין ִדיֵניה ַּעד ְדָדְיי, ְּוָלא ָסִליק ּבַ ּ
ה ַחָייֵבי ַעְלָמא, ְוִאי ֵתיָמא. ְלֵעיָלא ּמָ יֵעי ַעְלָמא, ָּהא ּכַ ה ַרּשִׁ ּמָ ִקיוַמְייהו, ּכַ ָּקְייִמין ּבְ ּ ּ .



ָנה  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ ְסֵלוחֹוֶד[ – ּ   ]ׁש ּכִ

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

ר ָנׁש, ֶּאָלא ִדיֵניה ְדּבַ ח ּבְ ּגַ ִריך הוא ַאׁשְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ א ָלא ָזֵכי, ְּ ּתָ ב ְדַהׁשְ ְּוהוא , ַּאף ַעל ּגַ
ָּדִאין ֵליה ְלַטב, ַתר ָזֵכיָּחֵמי ְדָהא ְלָב ר. ּ ַעְלָמא, ּאֹו ְלִזְמִנין ְדאֹוִליד ּבַ ָאה ּבְ , ְּדֶיֱהֵוי ַזּכָ

ִריך הוא ָדִאין ֵליה ְלַטב א ּבְ ְּוַעל ָדא קוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ.  
ִריך הוא ְלַטב א ּבְ ְּוָכל עֹוָבדֹוי ְוִדינֹוי ְדקוְדׁשָ ּ ח, ְּ ּגַ ּוְבֹכָלא ַאׁשְ ָמה ִדְכִתיב. ּ אל יחזק(, ּכְ

ע ִמַדְרּכֹו' ְוגו'  ַחי ָאִני ְנֻאם ה)לג ׁשוב ָרׁשָ י ִאם ּבְ ע ּכִ מֹות ָהָרׁשָ ִּאם ֶאְחפֹוץ ּבְ ּ ּוְבִגין . ּ
ל ִאינון ַחָייֵבי ַעְלָמא, ָּדא ּּכָ ִקיוַמְייהו, ּ ְּדָקְייִמין ּבְ ּ ִריך הוא ָדִאין לֹון ְלַטב, ּּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ְּ.  

ְּדִאינון ַמְרִעי, ּוְלִזְמִנין ִלימו ִזְמַנְייהוּ ּתַ ּן ִאׁשְ ּ ן, ּ ּמָ ֵרי ּתַ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ִּמְלִמׁשְ דברים (, ּכְ
ְּדֲעָבדו ְמֵהיְמנוָתא,  ָוֳחָלִאים ָרִעים ְוֶנֱאָמִנים)כח ּ ִריָאן ֲעֵליה ְדַבר . ּ ְּדַכד ׁשָ ּ  )ב''דף רכז ע(ּ
ִלימו ִזְמַנְייהו, ָנׁש יה ְלָבַתר ְדַאׁשְ ְלֵקי ִמּנֵ ִּמְסּתַ ּ ּ ּ ין ְלַצִדיַקָייא, ּ ין ְלַחָייַבָיא, ּּבֵ ְּוֹכָלא , ּּבֵ

ְדָקֲאָמָרן ִדיָנא ּכִ   :ִאְתֲעַבד ּבְ
ֵני יֹוֵסף ַויֹאֶמר ִמי ֵאֶלה ָרֵאל ֶאת ּבְ ַּוַיְרא ִיׂשְ ּ י ִיְצָחק, ּ ָיא, ָאַמר ִרּבִ , ַהאי ְקָרא ַקׁשְ

ָרֵאל ִּדְכִתיב ַוַיְרא ִיׂשְ ָרֵאל ּכָ, ּ ְּבדו ִמזֹוֶקן ֹלא יוַכל ִלְראֹותּוְכִתיב ְוֵעיֵני ִיׂשְ ִּאי ֹלא יוַכל , ּּ
ָרֵאל, ִלְראֹות ַּמהו ַוַיְרא ִיׂשְ א. ּ רוַח קוְדׁשָ ֶּאָלא ְדָחָמא ּבְ ּ ּ ֵני יֹוֵסף, ּ ְּדִאינון ָיָרְבָעם , ִּאינון ּבְ ּ
ֵרין ֶעְגֵלי ָזָהב. ַוֲחֵביָריו ָרֵאלּ ֵאֶלה ֱאֹל)מלכים א יב(ְוָאַמר , ְּדָיָרְבָעם ֲעַבד ּתְ ּוְבִגין . ֶָהיך ִיׂשְ

ך ין ְלֵמיַמר ֵאֶלה ֱאֹלֶהיך ְלַטֲעָוון ָאֳחָרן, ִּמי ֵאֶלה, ְּכָ ַָמאן הוא ְדַזּמִ ּ ּ ך ַוַיְרא , ּ ּוְבִגין ּכָ ְ ּ
ֵני יֹוֵסף ָרֵאל ֶאת ּבְ   .ִיׂשְ

אן ְּדַצִדיַקָייא ָחָמאן עֹוָבָדא ְלֵמָרחֹוק, ִמּכָ ִריך הוא ְמַעֵטר ל, ּ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ִעְטָרא ְּ ֹון ּבְ
ִריך הוא ָחֵמי ְלֵמָרחֹוק, ִּדיֵליה א ּבְ ַּמה קוְדׁשָ ָמה ִדְכִתיב, ְּ ּ ַוַיְרא ֱאֹלִהים )בראשית א(, ּכְ

ה ְוִהּנֵה טֹוב ְמֹאד ר ָעׂשָ ל ֲאׁשֶ ל עֹוָבִדין, ֶאת ּכָ ִריך הוא ָחָמא ּכָ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ַעד ָלא , ְּ
ְּוֻכְלהו ַאֲעָברו ַקּמֵ, ַיֲעֵבד לֹון ּ   .ּיהּ

ַגְווָנא ָדא ל ָדִרין ְדַעְלָמא, ּכְ ּּכָ ָייֵפי ַעְלָמא, ּ דו , ַעד ְסָייֵפי ַעְלָמא, ִמּסְ ְלהו ִאְתַעּתָ ּּכֻ ּ ּ
יה ַעד ָלא ֵייתון ְלַעְלָמא ְּוָקְיימו ַקּמֵ ּ ּ קֹוֵרא ַהדֹורֹות )ישעיה מא(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ

ֵרי ַעְלָמא, ֵמֹראׁש ִגין. ַעד ָלא ִאְתּבְ ָמִתין ְדָנֲחִתין ְלַעְלָמאּבְ ּ ְדָכל ִנׁשְ , ַּעד ָלא ֵייֲחתון, ּ
ִריך הוא א ּבְ יה ְדקוְדׁשָ ְלהו ָקְייֵמי ַקּמֵ ּּכֻ ּ ּ ּ ְּ ַהאי ַעְלָמא, ּ ִדיוְקָנא ְדָקְייֵמי ּבְ ּּבְ ְּוִאְקרון , ּ

ָמָהן ׁשְ ם ִיְקָרא)ישעיה מ(, ִּדְכִתיב, ּבִ ׁשֵ   .ּ ְלֻכָלם ּבְ
ּאוף ָהִכי ַצִדיַקָייא ּ ל ָדִרין ְדַעְלָמא, ּ ִריך הוא ַאְחֵמי לֹון ּכָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ַּעד ָלא ֵייתון , ְּ

ַעְלָמא חון ּבְ ּכְ ּתַ ִריך הוא ַאְחֵמי . ּ ְדֲהָוה ַקְדָמָאה)דא אדם(ְמָנא ָלן ֵמָאָדם . ְּוִיׁשְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ְּ

ל ִאינון ָדִרין ַעד ָלא ֵייתון ֵּליה ּכָ ּ ּ ִדְכִתיב, ּ . )אדם( ֶזה ֵסֶפר ּתֹוְלדֹות ) הבראשית(, ּכְ
יִנין ְלֵמיֵתי ְלַעְלָמא, ַּאְחֵמי ֵליה, ְּדָתִניָנן ל ִאינון ָדִרין ְדַזּמִ ּּכָ ּ ה. ּ , ִּדְכִתיב, ְוֵכן ְלמׁשֶ

ּ ַוַיְרֵאהו ה)דברים לה( ל ָהָאֶרץ' ּ ל ָדִרין ְדַעְלָמא, ֶאת ּכָ ִריך הוא ַאְחֵמי ֵליה ּכָ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ְּ ,
ָאר ְנִביֵאי, ּל ִאינון ַמְנִהיֵגי ַעְלָמאְוָכ   .ַּעד ָלא ֵייתון ְלַעְלָמא, ְוָכל ׁשְ



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

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

ֵני יֹוֵסף, ּאוף ָהָכא ָרֵאל ֶאת ּבְ . ְּוָאַמר ִמי ֵאֶלה, ְּוִאְזַדְעַזע, ָחָמא ְלֵמָרחֹוק, ַּוַיְרא ִיׂשְ
ִלים ִלְתֵרין ִסְטִרין ְּוַעל ָדא ָאִתיב יֹוֵסף . ָראּוְלַהאי ִסְט, ְלַהאי ִסְטָרא, ְוַהאי ְקָרא ַאׁשְ

ֶזה, ְוָאַמר ר ָנַתן ִלי ֱאֹלִהים ּבָ ַני ֵהם ֲאׁשֶ ִריך הוא ַאְחֵמי ֵליה . ּבָ א ּבְ ּוְמָנא ָלן ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ

א רוָחא ְדקוְדׁשָ ּּבְ ם ֶאת ַזְרֶעך. ּ ה ֶהְרָאה ֹאִתי ֱאֹלִהים ּגַ ִָדְכִתיב ְוִהּנִ ם. ּ ָאה ִאינון , ּגַ ְּלַאְסּגָ
ְדָקֲאָמָרןְּדָנְפִק יה ּכִ   :ּין ִמּנֵ

ר ְוגו ַּוְיָבֶרך ֶאת יֹוֵסף ַויֹאַמר ָהֱאֹלִהים ֲאׁשֶ יה', ָ ָלא ּבֵ ּכָ ַהאי ְקָרא ִאית ְלִאְסּתַ ְַוְיָבֶרך , ּּבְ

ָרָכה ִדְבִריך ֵליה ְליֹוֵסף ֶאָלא ִלְבנֹוי, ֶאת יֹוֵסף ָחן ָהָכא ּבְ ּכְ ְּדָלא ַאׁשְ ּ ּ ַוְיָבַרֵכם , ִאי ִלְבנֹוי. ְּ
ֵעי ֵליהִמ ְַמהו ַוְיָבֶרך ֶאת יֹוֵסף, ּּבָ ִריך יֹוֵסף, ּ ָחן ָהָכא ְדִאְתּבְ ּכְ ְְוָלא ַאׁשְ ּ.  

י יֹוֵסי ִתיב ֶאת יֹוֵסף, ֶּאת ַדְייָקא, ָאַמר ִרּבִ ְרְכָתא ִדְבנֹוי ֲהָוה, ּכְ ְרָכאן , ּּבִ ְוַכד ִאְתּבָ
נֹוי ֵרך, ּבְ ְִאיהו ִמְתּבָ ְּדִבְרְכָתא ִדְבנֹוי ְדַבר ָנ. ּ ּ ְרָכֵתיה ִאיִהיּ   .ּׁש ּבִ

י ֶאְלָעָזר ְּדָבִריך ְלָאת ַקָייָמא, ֶּאת ַדְייָקא, ְַוְיָבֶרך ֶאת יֹוֵסף, ָאַמר ִרּבִ ְ א ''נ(ָרָזא , ּ
 ִדְבִרית )כדין בריך לההוא אתר רזא, דברית בגין דכיון דאמר בני הם אשר נתן לי אלהים בזה

ך ִאְקֵרי ַצִד, ְּדָנַטר יֹוֵסף ּוְבִגין ּכָ ֲהֵדיה ְדיֹוֵסף, ֶּאת ְדיֹוֵסף, יקְּ ָּרָזא ִדְבִרית ְדָקְייָמא ּבַ ּ ּ ּ :
ר ִהְתַהְלכו ֲאבֹוַתי ְלָפָניו ָּהֱאלִהים ֲאׁשֶ א, ָהֱאלִהים. ּ ָּדא ָרָזא ִדְבִרית ַקִדיׁשָ ְקָייָמא , ּ

א ְּדִאינון ַקְדָמֵאי ִעָלֵאי, ַּדְייָקא ְלָפָניו, ֲאבֹוַתי ְלָפָניו. ַּקִדיׁשָ ּ י ָרָזא ְדָנאִמּקַ, ּ ַאְבָרָהם , ּמֵ
ָזן ְוָיְנָקא ַההוא , ְוִיְצָחק הֹון ִאּתְ ְּדָהא ִמּנְ   . ֲאַתר)א מההוא''נ(ּ

ֶּאָלא ָרָזא ִעָלָאה ִאיהו. ַמאי ַטְעָמא ִזְמָנא ָאֳחָרא ָהֱאֹלִהים, ָהֱאלִהים ָהרֹוֶעה אֹוִתי ּ ּ ,
ִריך ְלַההוא ֲאַתר ְּוָהָכא ּבָ ָרָזא ְדֱאלִהים ַח, ְ ְרָכאן, ְּמקֹוָרא ְדַחֵיי, ִּייםּּבְ יה ָנְפִקין ּבִ ְּדִמּנֵ ּ .

ַהאי ֲאַתר ְרֵמיה ּבְ ר ּגַ ּוְבִגין ָדא ַאְדּכַ ּ ְרָכאן , ָהֱאלִהים ָהרֹוֶעה אֹוִתי, ְוָאַמר, ּ ִגין ְדָכל ּבִ ּּבְ
קֹוָרא ְדַחֵיי ְּדָנְגֵדי ִמּמְ ְּוֵכיָון ְדָנִטיל לֹון ִאיהו. ַיֲעֹקב ָנִטיל לֹון, ּ ְרָכאןַה, ּ , אי ֲאַתר ָנַטל ּבִ
ְלָייא  ְּוֹכָלא ִאיהו ּתַ ִדּבוָרא)א בדכורא''נ(ּ ִתיב. ּ ּבְ ְְוַעל ָדא ַוְיָבֶרך ֶאת יֹוֵסף ּכְ ּ.  

  א''דף רכח ע
ך ִגין ּכָ ָכל ֲאַתר ְדִבְרָכאן ִאְצְטִריכו ְלָבְרָכא, ְּבְ ּּבְ ְרָכא , ּ ִריך הוא ְלִאְתּבָ א ּבְ ֵעי קוְדׁשָ ּּבָ ְּ

ַקְדִמיָת ְרכו ָאֳחָרִנין, אּבְ ּוְלָבַתר ִאְתּבָ ַקְדִמיָתא, ּ ִריך ּבְ ִריך הוא ָלא ִאְתּבָ א ּבְ ְְוִאי קוְדׁשָ ְּ ּ ,
ְרָכאן ָלא    .ִמְתָקְייִמין) א''דף רכח ע(ִּאינון ּבִ

ָּהא ַיֲעֹקב ְדָבְרֵכיה ֲאבוָה, ְוִאי ֵתיָמא ּ ַקְדִמיָתא, ּ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ְרֵכיה ְלקוְדׁשָ ְּוָלא ּבָ ּ ְּ .
א ֲחֵזי א ְדָבִריך ִיְצָחק ְלַיֲעֹקב, ּתָ ְעּתָ ׁשַ ְּבְ ְרֵכיה, ּ ִריך הוא , ָּלא ּבָ א ּבְ ַּעד ְדָבִריך ְלקוְדׁשָ ּ ְּ ְ

ַקְדִמיָתא ַקְדִמיָתא. ּבְ ִריך הוא ּבְ א ּבְ יָון ְדָבִריך ְלקוְדׁשָ ּּכֵ ּ ְּ ְרֵכיה ְלַיֲעֹקב, ְ , ְמָנא ָלן. ּּבָ
ַרכֹו הּ ַויֹאֶמר ְר)בראשית כו(ִּדְכִתיב  ר ּבֵ ֶדה ֲאׁשֶ ֵריַח ׂשָ ִני ּכְ ָרָכה . 'ֵאה ֵריַח ּבְ ָּהָכא ִקֵיים ּבְ

ִריך הוא א ּבְ ְּלקוְדׁשָ ַרכֹו ה, ִּדְכִתיב. ְּ ר ּבֵ ִקיוָמא ְדִבְרָכאן', ֲאׁשֶ ֵרך ּבְ ִּאְתּבָ ּ ּ ִתיב , ְ ּוְלָבַתר ּכְ
ְתִריה ן ְלך ְוגו, ּּבַ ֶדה ִאְתְקַי. 'ְָוִיּתֶ יָון ְדַההוא ׂשָ ּּכֵ ּ ַקְייָמא ְדִבְרָכאןּ מיד , א בברכוי''ס(, ּים ּבְ



ָנה  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ ְסֵלוחֹוֶד[ – ּ   ]ׁש ּכִ

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

ְרָכאן)דההוא שדה רזא, ויתן לך האלהים, ברכיה ּ ְדָנְפֵקי ִמיֵניה ּבִ ְּלָבַתר ְדִאיהו ִאְתְקַיים , ּ ּ ּ
ִבְרכֹוי   .ּבְ

ִריך הוא א ּבְ ַקְדִמיָתא ְלקוְדׁשָ ִריך ַיֲעֹקב ּבְ ַגְווָנא ָדא ּבָ ּּכְ ְּ ִריך ִלְב, ְ ְוְלָבַתר ּבָ א . נֹויּ ּתָ
ִריך הוא, ֲחֵזי א ּבְ ְרָכאן ְלקוְדׁשָ ר ָנׁש ְלַאְקָדָמא ּבִ ֵעי ּבַ ַצְפָרא ּבָ ּּבְ ּ ֵני , ְּ ָאר ּבְ ּוְלָבַתר ִלׁשְ

ּבֶֹקר ֹיאַכל ַעד ְוגו, ַעְלָמא   .'ְּוָהא אֹוִקיְמָנא ִדְכִתיב ּבַ
א ֲחֵזי ֵני יֹוֵסף, ְוּתָ ָעא ַיֲעֹקב ְלָבְרָכא ְלִאינון ּבְ ד ּבָ א ְדַזִמין , ּּכַ רוַח קוְדׁשָ ָּחָמא ּבְ ּ ּ

ן ְנָבט ַמע . ִּמי ֵאֶלה, ָּפַתח ְוָאַמר. ְלָנְפָקא ֵמֶאְפַרִים ָיָרְבָעם ּבֶ ּ ְדָאַמר )א מאי שנא''ס(ַמׁשְ
ֲעבֹוָדה ָדא ְדִסְטָרא ְדֲעבֹוָדה ָזָרה  ָרֵאל)שמות לכ(ּּבַ ָ ֵאֶלה ֱאֹלֶהיך ִיׂשְ ֶּאָלא ָרָזא ִאיהו. ּ ל , ּ ּכָ

אִּאינון יׁשָ ּ ִסְטִרין ְדַההוא ִחְוָיא ּבִ ְטָרא ְדַההוא רוַח ְמָסֲאָבא ַההוא ִחְוָיא, ּ ּוִמּסִ ּ ּ ּ שמות (. ּ
ּ ְוִאית ַמאן ְדָרִכיב ֲעֵליה)ב''ו ע''רל ִּאְקרון ֵאֶלה, ְּוַכד ִמְזַדְווָגן, ּ ִנין . ּ ְּוִאינון ִמְזַדּמְ ּ

ַעְלָמא ָכל ִאינון ִסְטִרין ִדְלהֹון, ּבְ ּּבְ ּ ּ.  
א ִאְקֵרי ֹזאתְור ּוַח ְדקוְדׁשָ ּ ְּדִאיהו ָרָזא ִדְבִרית, ּ ּ ִדיר , ּ ח ּתָ ּכַ ּתַ א ְדִאׁשְ יָמא ַקִדיׁשָ ְּרׁשִ ּ

ר ָנׁש ּבַ , ּ ֲאָבל ִאֵלין)א הוא יי''ס(. ' ֶזה ה)ישעיה כה(, ּ ֶזה ֵאִלי ְוַאְנִוהו)שמות טו(ְוֵכן , ּבְ
ִּאְקרון ֵאֶל ִתיב, ה''ּ ָרֵאלֵּאֶלה ֱאלֶה, ְּוַעל ָדא ּכְ   .ָיך ִיׂשְ

ִתיב ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ ַכְחָנה)ישעיה מט(, ּ ּשָׁ ם ֵאֶלה ּתִ ֵחך, ְוָאֹנִכי ָרָזא ְדֹזאת, ּ ּגַ ּכָ . ְלא ֶאׁשְ
ִכָיין, ּ ַעל ֵאֶלה ֲאִני ּבֹוִכָיה)איכה א(, ּוְכִתיב ה ּבְ ּמָ י ּכַ ְרָמא לֹון ְלִמְבּכֵ ְּדַההוא חֹוָבא ּגָ ּ ָּדָבר . ּ

ְלָטָאה ַעל . ַמאי ַטְעָמא, יַּאֵחר ַעל ֵאֶלה ֲאִנ ִגין ְדִאְתְייִהיב ְרׁשו ְלֲאַתר ָדא ְלׁשַ ּּבְ ּ ּ ּ
ָרֵאל א, ִיׂשְ י ַמְקְדׁשָ ּוְלָחָרָבא ּבֵ ְלָטָאה, ּ ּוְבִגין ְדִאְתְייִהיב לֹון ְרׁשו ְלׁשַ ּ ּ איכה (, א כתיב''ס(, ּ

 ֲאִני )אהרזא דמלה דא סטרא דמסאבא דאתייהיב לון רשו לשלט, על אלה אני בוכיה) א
א ְדִאְקֵרי ֲאִני, ּבֹוִכָיה ָּדא רוַח קוְדׁשָ ּ ּ ּ.  

ִתיב, ְוִאי ֵתיָמא ִרית)דברים כח(, ָהא ּכְ ּ ֵאֶלה ִדְבֵרי ַהּבְ ָּהִכי הוא ַוַדאי. ּ ְּדָכל ִאֵלין ָלא , ּ ּ
ֶּאָלא ִמּגֹו ֵאֶלה, ִמְתַקְייֵמי ְרָיין, ּ ל ְלָווִטין ׁשָ ן ּכָ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ְּדַתּמָ ּ ְדִאיהו ָארורּכְ ּ ּ .

ּוְבִגין ָדא ַאְקִדים ְוָאַמר ֵאֶלה ּ ּ ִרית, ּ ְּדָקְייָמא ְלַמאן ְדֲעַבר ִדְבֵרי ַהּבְ ּ ּ ֵאֶלה )ויקרא כז(. ּ
ר ִצָוה ה ְצֹות ֲאׁשֶ ר ָנׁש', ַּהּמִ ָאה ּבַ ִגין ְדָכל ִפּקוָדא ְדאֹוַרְייָתא ְלִאְתַדּכָ ּּבְ ּ ְוָלא ִיְסֵטי , ּּ

ןְוִיְס, ֵמאֹוְרָחא ָדא ּמָ ר ִמּתַ ּמַ ְייהו, ּתַ ְּוִיְתְפַרׁש ִמּנַ . ּ ֵאֶלה ּתֹוְלדֹות ֹנַח)בראשית ו(ְוִאי ֵתיָמא . ּ
ָּהִכי הוא ַוַדאי ְּדִאיהו ֲאִבי ְכַנַען, ְּדָהא ָנַפק ָחם, ּ ַנַען )בראשית מט(, ּוְכִתיב, ּ ּ ָארור ּכְ

ְּוִאיהו ָרָזא ָדא ְדֵאֶלה ּ.  
ישראל כד עבדון , ועל דא כתיב מי אלה, וספיתא דדהבאא כל הני התוכא ס''ס(ְּוַעל ָדא 

ָרֵאל)עגלא ִתיב ַויֹאְמרו ֵאֶלה ֱאלֶהיך ִיׂשְ ָ ּכְ ּ י ִהּתוָכא סֹוְסִפיָתא ְדַדֲהָבא, ּ ְּוָכל ַהּנֵ ַאֲהֹרן . ּ
ְּדִאיהו ִסְטָרא ִדיֵליה, ָּקִריב ַדֲהָבא ּ א, ּ תוְקָפא ְדֶאׁשָ ְּדָכִליל ִאיהו ּבְ ּ ִסְטָרא ְו, ְּוֹכָלא ַחד, ּ

א ָרא, ּ רוַח ְמָסֲאָבא)ג לאתתקפא''א ל''ד(. ָּדא ַדֲהָבא ְוֶאּשָׁ ַמְדּבְ ִדיר ּבְ ח ּתָ ּכַ ּתַ ח , ְּדִאׁשְ ּכַ ַאׁשְ
ַההוא ִזְמָנא יה, ֲּאַתר ּבְ   .ְּלַאְתָקָפא ּבֵ



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

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

ַעְלָמא ָרֵאל ָדְכָיין ֵמַההוא זוֲהָמא ַקְדָמָאה ְדַאִטיל ּבְ ּוַמה ְדֲהוו ִיׂשְ ּ ּ ּ ּ ּ ים מֹוָתא ְּדָגִר, ּ
ד ָקמו ַעל טוָרא ְדִסיַני, ְלַעְלָמא ּּכַ ִמְלַקְדִמין, ְּלָבַתר ַאֲהָדרו, ּ ְּוָגִרים לֹו ּכְ , ְלָסֲאָבא לֹון, ּ

ְקָפא ֲעַלְייהו ּוְלִאְתּתַ ְתַרְייהו, ּוְלָכל ַעְלָמא, ְוָגִרים לֹון מֹוָתא. ּ ֲּהָדא הוא . ְּלָדֵריהֹון ּבַ
ם ְוגו ֲאִני ָא)תהלים פב(, ִדְכִתיב י ֱאלִהים ַאּתֶ ָאָדם ְוגו' ַמְרּתִ   .'ָאֵכן ּכְ

ן ְנָבט ְדֲעַבד ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ד ָחָמא ַיֲעֹקב ְלָיָרְבָעם ּבֶ ְּוַעל ָדא ּכַ ּ ּ ְּוָאַמר ֵאֶלה , ּ
ָעא ְלָבַתר ְלָבְרָכא לֹון. ְּוָאַמר ִמי ֵאֶלה, ִּאְזַדְעַזע, ֱָאלֶהיך ד ּבָ ִריך ֵליה , ּכַ ּּבָ א ''ס(ְ

ִריך )ולבתר, כינתא בקדמיתאלש ִריך הוא .  ִלְבנֹוי)לון(ְ ּבָ א ּבְ יָון ְדָבִריך ְלקוְדׁשָ ּּכֵ ּ ְּ ְ

ַקְדִמיָתא ַקְדִמיָתא, ּבְ ְְלָבַתר ֵמַההוא ֲאַתר ְדָבִריך ּבְ ּ ִריך לֹון, ּ ְלָאך . ְּבָ ְֲהָדא הוא ִדְכִתיב ַהּמַ ּ
ל ָרע ְוגו   .'ַהּגֹוֵאל אֹוִתי ִמּכָ

  ב''דף רכח ע
י ּ ְיהוָדה ָפַתח ְוָאַמרִרּבִ יר ַוִיְתַפֵלל ֶאל ה)ישעיה לח(, ּ ב ִחְזִקָיהו ָפָניו ֶאל ַהּקִ ּ ַוַיּסֵ ּ ּּ ּ ָהא . 'ּּ

ּאוְקמוָה ר ָנׁש ֶאָלא ָסמוך ְלכֹוְתָלא, ּ ְְדָלא ִלְצֵלי ּבַ ּ יֵניה ְלֵבין , ּּ ְּוָלא ְיֵהא ִמָלה ָחִציץ ּבֵ ּ
ב ִחְזִקָיהו. ּכֹוְתָלא ִּדְכִתיב ַוַיּסֵ ּּ ירּ ֻכְלהו ְדַצֵלי ְצלֹוָתא. ּ ָפָניו ֶאל ַהּקִ ָנא ּבְ ַּמאי ׁשְ ּּ ְּדָלא , ּ

יר ב ָפָניו ֶאל ַהּקִ הו ַוַיּסֵ ִתיב ּבְ ּּכְ ּ ְּדָהא ַדי ֵליה ְדֵייָמא ְוִיְתַפֵלל ֶאל ה, ּ ּ ּ ּ ְּדָהא ַמאן ְדַמְצֵלי ', ּ ּ
ְדָקא ְיאות, ְצלֹוָתא יה ּכְ ִוון ַדְעּתֵ ִּאיהו ּכִ ּ ּ ּ הְּדָהא ּכְ, ּ מׁשֶ ה )במדבר יא(, ִתיב ּבְ ּ ַוִיְתַפֵלל מׁשֶ ּ ּ
ה ֶאל ה)שמות יא(. 'ֶאל ה ִתיב ' ּ ַוִיְצַעק מׁשֶ ב ָפָניו) ב''דף רכח ע(ְוָלא ּכְ ַּוַיּסֵ ָהָכא . ּ

ִחְזִקָיהו ּּבְ יר, ּ ב ִחְזִקָיהו ָפָניו ֶאל ַהּקִ ַּמאי ַטְעָמא ַוַיּסֵ ּ ּ ּוְלָבַתר ַוִיְתַפֵלל, ּ ּ ּ ּ.  
ְּדִמָלה ִאיהוֶּאָלא ָרָזא  ַההוא ִזְמָנא ָלא ֲהָוה ָנִסיב, ְּדָתִניָנן, ּ ִּחְזִקָיה ּבְ ְּוָלא ֲהָוה ֵליה , ּ

ִנין, ִּאְנּתו ִתיב, ְוָלא אֹוִליד ּבְ ה ְוֹלא ִתְחֶיה' ּ ַוָיֹבא ֵאָליו ְוגו)ישעיה לח(, ַמה ּכְ י ֵמת ַאּתָ , ּכִ
עֹוָלם ַהֶזה ה ּבָ י ֵמת ַאּתָ אְוָלא , ְּוָתִניָנן ּכִ עֹוָלם ַהּבָ ִגין ְדָלא , ַמאי ַטְעָמא. ִתְחֶיה ּבָ ּּבְ

ִנין   .אֹוִליד ּבְ
ַהאי ַעְלָמא ִנין ּבְ ַדל ְלאֹוָלָדא ּבְ ּתַ ְּדָכל ַמאן ְדָלא ִאׁשְ ּ ַעְלָמא ְדָאֵתי, ּ , ָּלא ִמְתַקֵיים ּבְ

ַההוא ַעְלָמא ְּוָלא ְיֵהא ֵליה חוָלָקא ּבְ ּ ַעְל. ּ ָמֵתיה ּבְ ְרַכת ִנׁשְ ַחת , )דאתי(ָמא ְּוִאְתּתָ ּכָ ְוָלא ַאׁשְ
ֲאַתר ְדַעְלָמא אֹוַרְייָתא. ַּנְייָחא ּבְ א ִדְכִתיב ּבְ ְּוָדא הוא עֹוָנׁשָ ּ ֲעִריִרים ָימותו)ויקרא כ(, ּ ּ ,
ָלא ְוָלד ִמיָנן ּבְ ָלא ְוַלד. ּוְמַתְרּגְ ִגין ְדַמאן ְדִאיהו ּבְ ּּבְ ּ ַההוא ַעְלָמא, ּ ד ָאִזיל ּבְ ִּמית הוא , ּּכַ

ּמָ ַעְלָמא ֵדין. ןּתַ ה ְוֹלא ִתְחֶיה. ּוְבַעְלָמא ְדָאֵתי, ִמית ּבְ י ֵמת ַאּתָ ִתיב ּכִ   .ְּוַעל ָדא ּכְ
ָלל, ְוֹלא עֹוד ְרָיא ֲעלֹוי ּכְ א ָלא ׁשַ ִכיְנּתָ ֶּאָלא ִדׁשְ ב ִחְזִקָיהו ָפָניו ֶאל , ּ ִתיב ַוַיּסֵ ֵדין ּכְ ּּכְ ּ ּ ּ

יר ֵוי ַרֲעיֹונֹוי. ַהּקִ ּאֹוִליְפָנא ְדׁשַ ָתא, ּ ְּוַכֵוון ַאְנפֹוִהי ְלֵמיַסב ִאּתְ ֵרי ֲעלֹוי , ּ ִגין ְדִתׁשְ ּּבְ
א ִכיְנּתָ   .ָרָזא ְדִקיר, ׁשְ

ִתיב ְלָבַתר ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ ַּוִיְתַפֵלל ֶאל ה, ּ ּ אן אֹוִליְפָנא', ּ יה חֹוָבא, ִמּכָ ְּדַמאן ְדִאית ּבֵ ּ ּ ,
ְּיַכֵוין ַאְנפֹוי, ּוָבֵעי ְלִמְבֵעי ַרֲחֵמי ֲעלֹוי ְרֵמיה ֵמַההוא חֹוָבא,  ְוַרֲעיֹונֹויּ ְּלַאְתָקָנא ּגַ ּוְלָבַתר , ּ

ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ִיְבֵעי ְצלֹוָתא ַקְדִמיָתא)איכה ג(, ּכְ ה ְדָרֵכינו ְוַנְחקֹוָרה ּבְ ּ ַנְחְפׂשָ ּוְלָבַתר , ּ



ָנה  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ ְסֵלוחֹוֶד[ – ּ   ]ׁש ּכִ

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

יָון ְדָיַדע ִחְזִקָיהו חֹוֵביה, ּאוף ָהָכא. ְּוָנׁשוָבה ּּכֵ ּ ִתיב ַוַי, ּּ ירַּמה ּכְ ב ִחְזִקָיהו ָפָניו ֶאל ַהּקִ ּּסֵ ּ ּ ,
א ִכיְנּתָ י ׁשְ ֵוי ַאְנפֹוי ְלַאְתָקָנא ְלַגּבֵ ּׁשַ י ֲאַתר ָדא ָחב, ּ ְּדָהא ְלַגּבֵ ּ.  

ִסְתָרָהא ל נוְקֵבי ְדַעְלָמא ַקְייִמין ּבְ א ּכָ ִכיְנּתָ ִגין ִדׁשְ ּּבְ ַּמאן ְדִאית ֵליה נוְקָבא. ּ ּ ְרָיא , ּ ׁשַ
יה ַּמאן ְדֵלית ֵליהּו, ִּאיִהי ְלַגּבֵ יה, ּ ְרָיא ְלַגּבֵ ה . ָּלא ׁשַ ְרֵמיה ְלַגּבָ ְּוַעל ָדא ַאְתִקין ּגַ ּ ּ

ָבא, ְלַאְתָקָנא ֵוי ֲעֵליה ְלִאְתַנּסְ ְּוׁשַ ּוְלָבַתר ְוִיְתַפֵלל ֶאל ְיָי, ּ ּ ּ.  
ל ָהָאֶרץ, ִקיר ָּדא הוא ֲאדֹון ּכָ א, ּ ִכיְנּתָ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ְוָדא ׁשְ  ִהּנֵה ֲארֹון )יהושע ג(, ּכְ

ל ָהָאֶרץ ִרית ֲאדֹון ּכָ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ִקיר. ַהּבְ ִּקְרקוָרא .  ְמַקְרַקר ִקיר ְוׁשֹוַע)ישעיה כב(, ּכְ
ְּדִאיהו ָאדֹון, ּוְנִהיָמא ְדִקיר א, ּ י ַמְקְדׁשָ ד ִאְתָחִריב ּבֵ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ּּכַ  )ירמיה לא(, ּכְ

ֶניָה ה ַעל ּבָ יר. ָהא אֹוִקיְמָנאְו, ָרֵחל ְמַבּכָ ב ִחְזִקָיהו ָפָניו ֶאל ַהּקִ ך ַוַיּסֵ ּוְבִגין ּכָ ּ ּּ ּ ְ.  
א ֲחֵזי ִתיב, ּתָ ְצלֹוָתא ַמה ּכְ י )ישעיה לח(, ּבִ ר ִהְתַהַלְכּתִ ּ ָאָנא ְיָי ְזָכר ָנא ֶאת ֲאׁשֶ

א, ָרַמז ָהָכא, ְָלָפֶניך ִרית ַקִדיׁשָ ְּדָנַטר ּבְ ְדָקא ְיאותְוָנַטר ֵלי, ְּוָלא ָסִאיב ֵליה, ּ ּה ּכְ ִתיב . ּ ּכְ
י ְלָפֶניך ָָהָכא ִהְתַהַלְכּתִ ָנה )בראשית יז(ּוְכִתיב ָהָתם , ּ ְ ִהְתַהֵלך ְלָפַני ְוְהֶיה ָתִמים ְוֶאּתְ ּ

יִני וֵביֶניך ְָבִריִתי ּבֵ ְדָקא ְיאות, ּ א ּכְ ִרית ַקִדיׁשָ ְּדָנַטר ּבְ ּ ֵלם. ּ ֱאֶמת וְבֵלב ׁשָ ֵוון , ּּבֶ ְּדִאְתּכַ ּ
ָכל  ֱאֶמתּבְ ִּאינון ָרֵזי ְמֵהיְמנוָתא ִדְכִליָלן ּבֶ ּ ּ.  

יִתי ֵעיֶניך ָעׂשִ ְָוַהטֹוב ּבְ אוָלה ִלְתִפָלה, ּ ְּדָסַמך ּגְ ּ ְּוָהא אוְקמוָה . ְוָהא אֹוִקיְמָנא, ְּ ּ
ְדָקא ְיאות, ַחְבַרָייא ֵוון ְלַיֲחָדא ִיחוָדא ּכְ ְּדִאְתּכַ ּ ּ ך. ּ ְוְבִגין ּכָ ַּוֵיְבךִ◌ ִחְזִקָיהו ּבְ, ּ ּ , ִכי ָגדֹולּ

י ִדְמִעין ְרָעא ְדָקְייָמא ַקּמֵ ְּדֵלית ּתַ ּ אוָלה. ּ ְָדא הוא ַמְלָאך ַהּגֹוֵאל, ּּגְ ּ ְּדָדא ִאיהו , ּ ּ
ָכל ֵפרֹוָקא ְדַעְלָמא ח ּבְ ּכַ ּתַ   .ְוָהא אֹוִקיְמָנא, ְּדִאׁשְ

ל ָרע ְלָאך ַהּגֹוֵאל אֹוִתי ִמּכָ י ֶאְלָעָזר ָאַמר. ַָהּמַ יָון ְדָבִר, ִרּבִ א ּּכֵ ּתָ ֵוון ִמּתַ ּיך ַיֲעֹקב ְוִאְתּכַ ְ

א, ְלֵעיָלא יך ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ ֵדין ַאְמׁשִ יָון ְדִאיהו ָנִטיל, ִּדְכִתיב ָהֱאֹלִהים ָהרֹוֶעה אֹוִתי, ְּכְ ּּכֵ ּ ,
ְרָכאן ְלַהאי ֲאַתר ְרָכאן ְלַהאי ֲאַתר, ָיִהיב ּבִ יָון ְדַאְמֵטי ּבִ ְלָא, ּּכֵ ֵדין ָפַתח ְוָאַמר ַהּמַ ְך ּּכְ

  .'ַהּגֹוֵאל ְוגו
ָנַפִים ֶאל ְמקֹום ָהָארֹון ְוגו)מלכים א ח(, ָּפַתח ְוָאַמר י ּכְ רוִבים פֹוְרׂשֵ י ַהּכְ ּ ּכִ א ֲחֵזי. 'ּ , ּתָ

ָאת וְבִניָסא ֲהוו ָקְייֵמי רוִבים ּבְ ּּכְ ּ י ַגְדֵפיהֹון, ּ יֹוָמא ֲהוו ָפְרׂשֵ ַלת ִזְמִנין ּבְ ּּתְ ְוָסְכֵכי ַעל , ּ
י ְכָנַפִים, אֲארֹוָנא ְלַתּתָ ִּדְכִתיב פֹוְרׂשֵ ִתיב, ּ י ָלא ּכְ ְּפרוׂשֵ י, ּ ֶּאָלא פֹוְרׂשֵ ּ.  
א ֲחֵזי ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ְוּתָ א ּכְ ִריך הוא ָעִביד ְלַתּתָ א ּבְ ּקוְדׁשָ רוִבים, ְּ ִּדיוְקָנא ִדְלהֹון , ּּכְ ּ
ֵחיזו ַרְבָיין חֹות ַהאי ֲאַתר, ּּכְ ָמאָלאִּמיִמיָנא וִמ, ְוָקְייִמין ּתְ ַקְדִמיָתא , ׂשְ ְרָכן ּבְ ְּוִאֵלין ִאְתּבָ

ְרָכאן ְדָנְגָדן ֵמֵעיָלא ֵּמַהְנהו ּבִ א, ּ ְרָכאן ְלַתּתָ   .ּוֵמָהָכא ַנְגֵדי ּבִ
ִתיב ל ָרע, ְּוַעל ָדא ּכְ ְלָאך ַהּגֹוֵאל אֹוִתי ִמּכָ ָווִנין , אֹוִתי. ְַהּמַ ְרָכאן ִמּגְ ְּדָנִטיל ּבִ

ָעִרים, ּיהו ָנִטילְּוֵכיָון ְדִא, ִּדְלֵעיָלא ָּדא ָרָזא ִדְכרוִבים, ְְיָבֵרך ֶאת ַהּנְ ְייהו ָנְגֵדי , ּ ְּדִמּנַ דף (ּ
ֵאי )א''רכט ע ְרָכאן ֵמִעיָלֵאי ְלַתּתָ   :)ותתאי( ּבִ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]29דף [ -ּ

ָעִרים ְוגו ל ָרע ְיָבֵרך ֶאת ַהּנְ ְלָאך ַהּגֹוֵאל אֹוִתי ִמּכָ ְַהּמַ י ִחָייא ָפַתח ְוָאַמר. 'ָ ִּרּבִ משלי (, ּ
ִריך הוא ָיִהיב ּכָֹלא , ְּוִכי ַנֲחַלת ָאבֹות ִאיְנהו, ִית ָוהֹון ַנֲחַלת ָאבֹות ּבַ)יט א ּבְ ְּוָהא קוְדׁשָ ּ ְּ

ר ָנׁש יָתא ְלַבר ָנׁש וָממֹוָנא, ֶּאָלא. ְלּבַ ְּדֵכיָון ְדַאְחִסין ּבֵ ּ ְּלִזְמִנין ְדַיֲחִסין ּכָֹלא ִלְבֵריה, ּ ּּ ,
ֶלתֲּאָבל וֵמ. ִויֵהא ַאְחָסָנא ְדָאבֹות ּכָ ה ַמׂשְ ָתא, ְיָי ִאּשָׁ ִגין ְדִאּתְ ר ָנׁש, ּּבְ ד ַאְחִסין ָלה ּבַ , ּּכַ

ִריך הוא ַאְחִסין ָלה א ּבְ ֵּמִעם קוְדׁשָ ּ ר ָנׁש, ְּ ִריך הוא ְלּבַ א ּבְ ְּדָהא ָלא ַיְחִסין ָלה קוְדׁשָ ּ ּ ְּ ,
ְרִקיָעא ד ַמְכִריִזין ֲעֵליה ּבִ ֶּאָלא ּכַ ּ.  

ִריך הוא א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ְמַזֵווג ִזווִגיןְּ א ְלפום . ַּעד ָלא ֵייתון ְלַעְלָמא, ּ ֵני ָנׁשָ ְּוַכד ָזכו ּבְ ּ
ָתא, עֹוָבֵדיהֹון ִריך הוא, ָהִכי ַיֲהֵבי לֹון ִאּתְ א ּבְ יה ְדקוְדׁשָ ְלָיין ַקּמֵ ְּוֹכָלא ִאְתּגַ ּ ּ ְּ ּ ּוְלפום , ּ ּ

ִאין ָּהִכי ְמַזִווג ִזווִגין, ּעֹוָבִדין ְדַזּכָ ּ ּ.  
ְקִליִטיןּוְלִזְמִנ ּין ְדָקא ְסִליקו ּבִ ר ָנׁש ָאְרֵחיה, ּ ְּוַאְסֵטי ַההוא ּבַ ָּסִליק ִזווֵגיה ְלָאֳחָרא, ּ ּ ּ ,

ר עֹוָבדֹוי ר עֹוָבדֹוי, ַּעד ְדִיְכׁשַ ּאֹו ְדָמֵטי ִזְמֵניה, ְוַכד ִיְכׁשַ י ְגַבר, ּ ּמֵ ַבר ִמּקַ , ִּאְתָדֵחי ּגְ
ְּוָאֵתי ַהאי ְוָנִטיל ִדיֵליה י ְוָדא ָקׁשֵ. ּ ּמֵ ר ָנׁש ִמּקַ ִריך הוא ִמּכָֹלא ְלַדְחָיא ּבַ א ּבְ י קוְדׁשָ ּי ַקּמִ ּ ְּ

ר ָנׁש, ַגְבָרא ָאֳחָרא ָתא ְלּבַ ִריך הוא ִאיהו ָיִהיב ִאּתְ א ּבְ ך קוְדׁשָ ּוְבִגין ּכָ ּ ּ ְּ יה ַאְתָיין , ְ ּוִמּנֵ ּ
ִּזווִגין ֶלת. ּ ּכָ ה ַמׂשְ ְּוַעל ָדא וֵמְיָי ִאּשָׁ ּ.  

ך ִגין ּכָ ִריך הוא ָיִהיב ּכָֹלא ְלַבר ָנׁשק, ְּבְ א ּבְ ּוְדׁשָ ּ ֶלת ְוָלא . ְּ ּכָ ה ַמׂשְ ְוִאי ֵתיָמא ִאּשָׁ
א ֲחֵזי. ָאֳחָרא ר ָנׁש ְלֵמיַהב ֵליה, ּתָ ִריך הוא ַאְזִמין ָטָבאן ְלּבַ א ּבְ ב ְדקוְדׁשָ ַּאף ַעל ּגַ ּ ּ ְּ ,

י ִריך הוא ְלַגּבֵ א ּבְ ְּוהוא ַאְסֵטי ָאְרחֹוי ֵמִעם קוְדׁשָ ּ ֵּמַההוא ִסְטָרא ָאֳחָרא ,  ִסְטָרא ָאֳחָראְּ
יה ק ּבֵ ְּדִאְתָדּבַ ּ ֵּייֵתי ֵליה ַמאן ְדֵייֵתי, ּ ָכל , ּ ין, ּ ִקְטרוִגין)א כל''נ(ּבְ יׁשִ ְוָלא ַאְתָיין , ְוָכל ּבִ

ִריך הוא א ּבְ ֵּליה ֵמִעם קוְדׁשָ ּ יה, ְּ ק ּבֵ א ְדִאְתָדּבַ יׁשָ ֶּאָלא ֵמַההוא ִסְטָרא ּבִ ּ ּ ּ ִאי, ּ ּנון עֹוָבִדין ּבְ
  .ְּדָעַבד

ֶלת, ְּוַעל ָדא ּכֶ ָתא ְדָלאו ִאיִהי ַמׂשְ לֹמה, ִּאּתְ ּ ומֹוֵצא ֲאִני ַמר )קהלת ז(, ָּקָרא ַעל ָדא ׁשְ
ה ֶות ֶאת ָהִאּשָׁ ר ָנׁש. ִמּמָ ִגין ְדחֹובֹוי ְדּבַ ּּבְ יך ֲעֵליה, ּ ּהוא ָמׁשִ ִאינון עֹוָבִדין ְדָעַבד, ְּ ּּבְ ְוַעל . ּ

ד קו ָּדא ּכַ ַבר ָנׁשּ יה ּבְ ִריך הוא ִאְתָרֵעי ּבֵ א ּבְ ְּדׁשָ ּ ָרן, ְ ִגין עֹוָבדֹוי ְדָכׁשְ ִּאיהו ַאְזִמין ֵליה , ּּבְ ּ
ֶלת ּכֶ ִּאְנּתו ְדִאיִהי ַמׂשְ פוְרָקן, ּ ּוָפִריק ֵליה ּבְ ּ   .ִמּגֹו ִסְטָרא ָאֳחָרא, ּ

ל ָרע, ְּוַעל ָדא ָאַמר ַיֲעֹקב ְלָאך ַהּגֹוֵאל אֹוִתי ִמּכָ ל ָרעַמ. ְַהּמַ ַנת , אי ִמּכָ ְּדָלא ִאְזַדּמְ ּ
ָתא ַזְרִעי , ְּדִאיִהי ִמּגֹו ִסְטָרא ָאֳחָרא, ִלי ִאּתְ ְּוָלא ִאָעַרע ְפסול ּבְ ְּדֻכְלהו , )א בערסי''ס(ּ ּּ

ִלימו ׁשְ ֵליֵמי ּבִ ַּצִדיֵקי וׁשְ ּ ל ָרע, ּ ִגין ְדִאְתְפַרק ִמּכָ ּּבְ ַההוא ִסְטָר, ּ ק ּבְ ְּוַיֲעֹקב ָלא ִאְתָדּבַ א ּ
ָלל   .ָאֳחָרא ּכְ
ָעִרים, ְּוַעל ָדא ל ָרע ְיָבֵרך ֶאת ַהּנְ ְלָאך ַהּגֹוֵאל אֹוִתי ִמּכָ ְַהּמַ ַּמאי ַטְעָמא ִאְתֲחזו . ְ
ְרָכא א, ְלִאְתּבָ ִגין ְדָנִטיר יֹוֵסף ָאת ַקָייָמא ַקִדיׁשָ ּּבְ ר , ּּ ַני ֵהם ֲאׁשֶ ְּוַעל ָדא ָאַמר יֹוֵסף ּבָ

ֶזה ְּחֵמי ֵליה ָרָזא ִדְבִרית ְדָנַטר ֵליהַא, ָנַתן ִלי ֱאֹלִהים ּבָ ּ ּוְבִגין ְדָנַטר ֵליה. ּ ּ ִּאְתֲחזו , ּ
יִאין ְרָכא ְוִאְתֲחֵזי ִאיהו ְלִבְרָכאן ַסּגִ ְרָכא ַחד. ְּלִאְתּבָ ִגין ָדא ְלֻכְלהו ָיַהב ּבִ ּּבְ ּוְליֹוֵסף , ּּ



ָנה  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ ְסֵלוחֹוֶד[ – ּ   ]ׁש ּכִ

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

יִאין ְרָכאן ַסּגִ ְבר, ּבִ ְרכֹות ָאִביך ּגָ ַמע ִדְכִתיב ּבִ ַָמׁשְ ְרכֹות הֹוַרי ְוגוּ ַדִים ', ּו ַעל ּבִ ְרכֹות ׁשָ ּבִ
ְהֶייןָ◌ ְלֹראׁש יֹוֵסף   .ָוָרַחם ּתִ
י ְיהוָדה ָפַתח ְוָאַמר ִּרּבִ ִבי )ג''תהלים קכ( )ב''ח ע''ר(, ּ אִתי ֶאת ֵעיַני ַהיֹוׁשְ ּ ֵאֶליך ָנׂשָ ָ

ָמִים ּשָׁ ַּהאי ְקָרא אוְקמוָה, ּבַ א ֲחֵזי, ּ ר, ֲאָבל ּתָ הְּצלֹוָתא ְדּבַ ֵוון ּבָ ּ ָנׁש ְדִאְתּכַ ּ ִּאיהו , ּ
ְּלֵעיָלא ְלעוְמָקא ִעָלָאה ְרָכאן ְוָכל ֵחירו, ּ ל ּבִ ן ָנְגֵדי ּכָ ּמָ ְּדִמּתַ ן ָנְפֵקי ְלָקְייָמא , ּ ּמָ ּוִמּתַ

  .ּּכָֹלא
יר יו ִגין ְדָלא ָפִסיק יו, ד''ְּוַעל ָדא ַיּתִ ּּבְ ִת. ֵּמֲאַתר ָדא ְלָעְלִמין, ד''ּּ ּוְבִגין ָדא ּכְ , יבּ

ָמִים ּשָׁ ִבי ּבַ ָרָזא ְדָחְכְמָתא ִעָלָאה, ָאִחיד ְלֵעיָלא, ַּהיֹוׁשְ ּּבְ א, ּ ְּדָיִתיב ַעל , ְוָאִחיד ְלַתּתָ
ְרְסָיא ְדֲאָבָהן ָמִים, ּּכָ ְרְסָיא ְדִאְקֵרי ׁשָ ִתיב, ָּיִתיב ַעל ּכָ ָמִים ּכְ ּשָׁ ִבי ּבַ ך ַהיֹוׁשְ ּוְבִגין ּכָ ְ ּ.  

ְרָכאן , ּוֵמָהָכא ד ּבִ ְלהו ָנִטיל לֹון ַהאי ֲאַתר ְדִאְקֵרי , ָּנְגֵדי ֵמֵעיָלא ֵמעוְמָקא ָדאּכַ ּּכֻ ּ ּ
ַמִים א, ׁשָ ַּעד ְדָמטו ְלַצִדיַקָייא ְקָייָמא ְדַעְלָמא, ּוֵמַהאי ָנְגֵדי ְלַתּתָ ּ ּ ל , ּ ְרִכין ּכָ ּוֵמָהָכא ִמְתּבָ

ִּאינון ַחָייִלין ְרָיין ִלְזַנְייהו, ּ ְּוָכל ִאינון ַמּשִׁ ּא אוְקמוָהְוָה, ּ ּ.  

  ב''דף רכט ע
א ֲחֵזי ְבִעין וְתֵרין ְנהֹוִרין, ּתָ ׁשִ ְרָיין, ּּבְ ַלק ֲעָטָרא ְדָכל ַמּשִׁ ִּאְסּתַ , ִּעּגוָלא ְדַעְלָמא, ּ

י ְבִעין דוְכּתֵ ׁשִ ּּבְ ַּחד ִעּגוָלא ְלֻכְלהו , ּ גֹו ַההוא ִעּגוָלא ְנקוָדה ָחָדא )ב''ג ע''לעיל נ(ּּ ּ ּבְ ּ ּ
ֶא ל ַההוא ִעּגוָלא, ֵּמַהאי ְנקוָדה, ְמָצִעיָתאְּדָקְייָמא ּבְ ָזַנת ּכָ ִּאּתְ ים, ּ ָדׁשִ ית ֹקֶדׁש ַהּקֳ , ּבֵ
ְּלַההוא רוָחא ְדָכל רוִחין ) ב''דף רכט ע(ִּאיהו ֲאַתר  ּ ּ ר )א הכא רזא דכל רזין''ס(ּ  ִאְתַטּמַ

ַגֵויה ּּבְ גֹו ֵחיָלָהא. ּ ַּהאי ְטִמירו ִאיהו ּבְ גֹו, ּ ד ָסְלָקא ָדא,  ְלגֹוְּטִמיָרא ִאיהו ּבְ ּּכָֹלא , ּכַ
ֵכִני ַאֲחֶריך ָנרוָצה)שיר השירים א(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ָּסְלִקין ֲאַבְתָרה ּ ָמׁשְ ָ.  

אֹוְרָחא י ְיהוָדה ֲהוו ָאְזֵלי ּבְ י יֹוֵסי ְוִרּבִ י ִחְזִקָיה ְוִרּבִ ִּרּבִ ּ י יֹוֵסי, ּ ל ַחד ְוַחד , ָאַמר ִרּבִ ּכָ
י ְיהוָדה ְוָאַמר. י ְדאֹוַרְייָתאִּמיָנן ֵליָמא ִמֵל ָּפַתח ִרּבִ ר ָלנו ֲעֹונֹות )תהלים עט(, ּ ְזּכָ ּ ַאל ּתִ

ִּראׁשֹוִנים ַמֵהר ְיַקְדמונו ְוגו א ֲחֵזי. 'ּ ִריך הוא, ּתָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ָרֵאל, ְּ ְרִחימוָתא ְדִיׂשְ ָרִחים , ּּבִ
יה, לֹון ְּדִאינון ַעְדֵביה ְוַאְחַסְנּתֵ ּ ּ ִדיַנְייהוָלא ִמְסּתַ, ּ ל ָאֳחָרא ּבְ ְלחֹוֵדיה, ּּכַ ר ִאיהו ּבִ ּּבַ ּ.  

ִדיַנְייהו ל ּבְ ּכֵ ְּוֵכיָון ְדִאיהו ִמְסּתַ ּ ָאב ְדָרִחים ַעל , ִּאְתָמֵלי ֲעַלְייהו ַרֲחִמין, ּ ִגין ְדִאיהו ּכְ ּּבְ ּ ּ
ִנים ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ּבָ ִנים ִרַחם ה)תהלים קג(, ּכְ ַרֵחם ָאב ַעל ּבָ ח .'ְוגו'  ּכְ ּכַ ּתַ ּ ְוֵכיָון ְדִאׁשְ

יה, ַמֲעָבר לֹון ִראׁשֹון ִראׁשֹון, לֹון חֹוִבין ּמֵ ַּעד ְדַאֲעַבר לֹון ְלֻכְלהו ִמּקַ ּ ְּוֵכיָון ְדַאֲעַבר לֹון . ּּ
יה ּמֵ ְלָטנו ְלִסְטָרא ָאֳחָרא ְדִדיָנא ֲעַלְייהו, ִּמּקַ ַאר ֲעַלְייהו חֹוִבין ְלֵמיַהב ׁשָ ּתָ ָּלא ִאׁשְ ּ ּ ּ.  

ַקְדִמיָתאָאֵתי ְל ְדּבְ יה ּכְ יב ֲעַלְייהו, ֵּמיַחב ַקּמֵ יה ָחׁשִ ּמֵ ִּאינון חֹוִבין ַקְדָמֵאי ְדַאֲעַבר ִמּקַ ּ ּ ּ ,
ר ָלנו ֲעֹונֹות ִראׁשֹוִנים ַמֵהר ְיַקְדמונו ַרֲחֶמיך ְוגו ְזּכָ ִתיב ַאל ּתִ ְָוַעל ָדא ּכְ ּ ּ ּ ְָדִאי ַרֲחֶמיך . 'ּ ּ

ָרֵא ֹּלא ַיְקִדימו ֲעַלְייהו ְדִיׂשְ ּ ַעְלָמא, לּ ה ִאינון ָמאֵרי . ָלא ָיְכִלין ְלָקְייָמא ּבְ ִגין ְדַכּמָ ּּבְ ּ
ָיא ִריֵסין, ְּדִדיָנא ַקׁשְ ָרֵאל ְלֵעיָלא, ָמאֵרי ּתְ ה ִדְלטֹוִרין ְדָקְייֵמי ֲעַלְייהו ְדִיׂשְ ְּוַכּמָ ּ ,



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

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

ָר ִריך הוא ַרֲחִמים ֲעַלייהו ְדִיׂשְ א ּבְ ְּוִאְלָמֵלא ְדַאְקִדים קוְדׁשָ ּ ּ ּ ִדיֵניהֹון, ֵאלְּ ח ּבְ ּגַ , ַעד ָלא ַיׁשְ
ַעְלָמא י ַדלֹונו ְמֹאד, ְּוַעל ָדא. ָלא ָיְכִלין ְלָקְייָמא ּבְ ַּמֵהר ְיַקְדמונו ַרֲחֶמיך ּכִ ּ ַּדלוָתא . ָּ ּּ

ָרן, ְדעֹוָבִדין ָטִבין ַּדלוָתא ְדעֹוָבִדין ְדָכׁשְ ּ ּ   .)קמי קודשא בריך הוא(. ּּ
א ֲחֵזי ל, ּתָ א ְבִריך הואִאְלָמֵלי ְיַסּגְ י קוְדׁשָ ָרן ַקּמֵ ָרֵאל עֹוָבִדין ְדָכׁשְ ּון ִיׂשְ ּ ּ ָּלא ֲהוו , ְּ

ַעְלָמא ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ּבְ ָּקִאימו ֲעֵליה ַעּמִ ּ ּ ְרִמין , ּ ָרֵאל ִאינון ּגָ ֲּאָבל ִיׂשְ
ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ְלָזְקָפ ָאר ַעּמִ ִּלׁשְ ַעְלָמאּ ְייהו ּבְ ָרֵאל . ּא ֵריׁשַ ְּדִאְלָמֵלי ִיׂשְ

ָאר ַעִמין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות  ִריך הוא ׁשְ א ּבְ י קוְדׁשָ ָּלא ְיהֹון ָחָטאן ַקּמֵ ּ ּ ְּ

ְייהו ְפָיין ַקּמַ   .ִּאְתּכַ
ין ִל, ְוָתא ֲחֵזי יׁשִ עֹוָבִדין ּבִ ָרֵאל ּבְ יכו ִיׂשְ ִּאְלָמֵלא ְדַאְמׁשִ אּ ַאְרָעא ַקִדיׁשָ , ְּסַטר ָאֳחָרא ּבְ
ָמר א, ָהא ִאּתְ ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ּבְ ָאר ַעּמִ ְלטו ׁשְ ְּדָלא ׁשָ ּ ּ ּּ ,

לו ֵמַעל ַאְרָעא ִתיב. ְּוָלא ִאְתּגָ י ַדלֹונו ְמֹאד, ְּוַעל ָדא ּכְ ּּכִ ָרן . ּ ְּדֵלית ָלן עֹוָבִדין ְדָכׁשְ ּ
י ַדלֹונו ְמֹאד ַמֵהר ְיַקְדמונו ַרֲחֶמיך. ְדָקא ָחֵזיּכְ ך ּכִ ָוְבִגין ּכָ ְּ ּ ּ ּּ.  

י יֹוֵסי ָפַתח ְוָאַמר ְרָעָדה' ּ ִעְבדו ֶאת ה)תהלים ב(, ִּרּבִ ִיְרָאה ְוִגילו ּבִ תהלים (, ּוְכִתיב, ּּבְ
ְרָנָנה' ּ ִעְבדו ֶאת ה)ק ְמָחה ּבֹאו ְלָפָניו ּבִ ׂשִ א ֲחֵזי. ּּבְ ר ָנׁש ְדָאֵתי ְלִמְפַלח ֵליה ּכָ, ּתָ ּל ּבַ ּ

ִריך הוא א ּבְ ְּלקוְדׁשָ ִריך הוא, ְּ א ּבְ ֵעי ְלִמְפַלח ֵליה ְלקוְדׁשָ ַצְפָרא וְבַפְנָיא ּבָ ּּבְ ּ ּ ְּ.  
ד ָסִליק ְנהֹוָרא ַצְפָרא ּכַ ַעְלָמא, ּבְ ר , ְּוִאְתָערוָתא ִדְסַטר ְיִמיָנא ִאְתַער ּבְ ֵעי ּבַ ֵדין ּבָ ּכְ

ִריך הואָנׁש ְלִאְתַק א ּבְ יִמיָנא ְדקוְדׁשָ ָרא ּבִ ּּשְׁ פוְלָחָנא ִדְצלֹוָתא, ְּ יה ּבְ ּוְלִמְפַלח ַקּמֵ ּ ִגין . ּ ּבְ
ִּדְצלֹוָתא ַאְחִסין ּתוְקָפא ְלֵעיָלא ְרָכאן ֵמעוְמָקא ִעָלָאה ְלֻכְלהו ַעְלִמין, ּ יך ּבִ ְּוַאְמׁשִ ּּ ּ ְ ,

ֵאי ְרָכאן ְלַתּתָ יך ּבִ ן ַאְמׁשִ ּמָ ְוִמּתַ ְרָכאןְוִא. ּ ִאין ִמְתּבָ חו ִעָלִאין ְוַתּתָ ּכְ ּתַ ּׁשְ ַההוא פוְלָחָנא , ּ ּּבְ ּּ
  .ִדְצלֹוָתא

ּפוְלָחָנא ִדְצלֹוָתא ִריך הוא, ּ א ּבְ י קוְדׁשָ ר ָנׁש ְלִמְפַלח ַקּמֵ ֵעי ּבַ ְּדָקא ּבָ ּ ט ''שמות כ(, ְּ
יַנְי)א''ע ָרֵאל ּבֵ ְמָחה וִבְרָנָנה ְלַאְכָלָלא ִלְכֶנֶסת ִיׂשְ ׂשִ ְדָקא , ּיהוּ ּבְ ּוְלָבַתר ְלַייֲחָדא ִיחוָדא ּכְ ּ

י ה)תהלים ק(, ִּדְכִתיב. ָחֵזי ּ ְדעו ּכִ ָרָזא ְדפוְלָחָנא, ּהוא ֱאֹלִהים' ּ ָּדא ָרָזא ְדִיחוָדא ּבְ ּ ּ ּ.  
ל ָדא ֶחְדָוה, ְּוִעם ּכָ ִריך הוא ּבְ א ּבְ יה ְדקוְדׁשָ ר ָנׁש ְלִמְפַלח ַקּמֵ ֵעי ּבַ ּּבָ ּ ּ ּוְלַאֲחָזָאה , ְּ

פוְלָחֵניהֶח ְּדָוה ּבְ ְמָחה וְרָנָנה, ּ ֵרין ׂשִ ְּוִאֵלין ּתְ ֵרין ִאֵלין, ּ ֵרין ְצלֹוִתין, ָּלֳקֵבל ּתְ ֵרין , ּתְ ּתְ
ֵרין ִאֵלין ִנין ְליֹוָמא ָלֳקֵבל ּתְ ּקוְרּבָ ְמָחה וְרָנָנה, ּ ְּדִאינון ׂשִ ּ ַצְפָרא. ּ ְמָחה ּבְ ּוְרָנָנה , ׂשִ

א ַרְמׁשָ ה )חבמדבר כ(, ְּוַעל ָדא. ּבְ ֲעׂשֶ ִני ּתַ ֶבׂש ַהּשֵׁ ּבֶֹקר ְוֵאת ַהּכֶ ה ּבַ ֲעׂשֶ ֶבׂש ֶאָחד ּתַ  ֶאת ַהּכֶ
ִים ין ָהַעְרּבָ   .ּבֵ
א ְמַחֵלק ַטְרָפא ְלָכל , ְּצלֹוָתא ְדַעְרִבית ְרׁשות ִאיִהי, ְּוַעל ָדא ְעּתָ ִגין ְדַהִהיא ׁשַ ּּבְ ּ ּ

ָרא , ֵחיָלָהא א ְלַאְדּכָ ְעּתָ יָמָמא ִהיא . ָּלא ְלֵמיַהב ְמזֹוָנא ֶא)א לאתברכא''נ(ְו ָלאו ׁשַ ּבִ
ֵרין ִסְטִרין ִאֵלין ֶרֶכת ִמּתְ ְמָחה וְרָנָנה, ִּמְתּבָ א ִמּגֹו ׂשִ ַצְפָרא וְבַרְמׁשָ ּּבְ ּוְבֵליְלָיא ָפִליג , ּ ּ



ָנה  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ ְסֵלוחֹוֶד[ – ּ   ]ׁש ּכִ

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

ְדָקא ָחֵזי ְרָכאן ְלֹכָלא ּכְ ן ֶט)משלי לא(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּּבִ ּתֵ עֹוד ַלְיָלה ַוּתִ ָקם ּבְ ֶרף  ַוּתָ
  .'ְּלֵביָתה ְוגו

  א''דף רל ע
י ִחְזִקָיה ְוָאַמר ָּפַתח ִרּבִ ַפי ִמְנַחת )תהלים קמא(, ּ ַאת ּכַ ִפָלִתי ְקֹטֶרת ְלָפֶניך ַמׂשְ ּכֹון ּתְ ּ ּתִ ָ ּ

אי ִמְנַחת ָעֶרב ְוָלא ְצלֹוָתא . ָעֶרב ִפָלִתי , ְדַצְפָרא) א''דף רל ע(ַאּמַ ּכֹון ּתְ ִתיב ּתִ ְּדָלא ּכְ ּ
ּבֶֹקר ָמר.ּבַ ִפָלִתי ְקֹטֶרת ְלָפְניך, ּ ֶאָלא ָהִכי ִאּתְ ּכֹון ּתְ ָּתִ , ְּקֹטֶרת ָלא ַאְתָיא ֶאָלא ַעל ֶחְדָוה, ּ

ח ֵלב)משלי כז(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ּמַ ֶמן וְקֹטֶרת ְיׂשַ ד ַאְדִליק . ּ ׁשֶ ֲהָנא ּכַ ְּוַעל ָדא ּכַ
ָמא ְדַאּתְ ָאֵמ, ֲהָוה ַמְקִריב ְקֹטֶרת, ּבֹוִציִנין ה )שמות ל(, רּכְ רֹות ַיְקִטיֶרּנָ ֵהִטיבֹו ֶאת ַהּנִ  ּבְ

ה ִים ַיְקִטיֶרּנָ ין ָהַעְרּבַ רֹות ּבֵ ַצְפָרא. ּוְבַהֲעלֹות ַאֲהֹרן ֶאת ַהּנִ א ָגִרים, ַעל ֶחְדָוה, ּבְ ְעּתָ . ְּדׁשַ
א ַרְמׁשָ ָמאָלא, ּבְ ּוְלָעַלם ָלא ָאֵתי ֶאָלא ַעל. ְוָהִכי ִאְתֲחֵזי, ְלֶמחֵדי ְסַטר ׂשְ   . ֶחְדָוהּ

ִרין ר ִקׁשְ א, ְוָתא ֲחֵזי ְקֹטֶרת ְמַקּשֵׁ ְּוָדא ַאֲעַבר מֹוָתא ְוִקְטרוָגא , ְוָאִחיד ְלֵעיָלא ְוַתּתָ
ַעְלָמא, ְּורוְגָזא ְלָטָאה ּבְ ָמה ִדְכִתיב. ְּדָלא ָיִכיל ְלׁשַ ה ֶאל ַאֲהֹרן )במדבר יז(, ּכְ ּ ַויֹאֶמר מׁשֶ

ה ְוֵתן ָעֶליָה ֵא ְחּתָ ים ְקֹטֶרת ְוהֹוֵלך ְמֵהָרה ְוגוַקח ֶאת ַהּמַ ַח ְוׂשִ ְזּבֵ ְּלָבַתר ָדא . 'ְׁש ֵמַעל ַהּמִ
ִתיב ִתים וֵבין ַהַחִיים , ּוְכִתיב, ַּוְיַכֵפר ַעל ָהָעם',  ְוגו)אהרן(ַּוָיָרץ , ּכְ ין ַהּמֵ ַּוַיֲעֹמד ּבֵ ּּ

ָפה ּגֵ ָעַצר ַהּמַ ין . ַוּתֵ יׁשִ ל ִסְטִרין ּבִ ִגין ְדָלא ָיְכִלין ּכָ י ְקֹטֶרתּּבְ . ְוָכל ְמַקְטְרִגין ְלֵמיַקם ַקּמֵ
ְּוַעל ָדא ִאיהו ָרָזא  וָרא ְדֹכָלא)א חדוה''ס(ּ ּ ְדֹכָלא ְוִקּשׁ ּּ.  
א ְדִמְנָחה ְעּתָ ַעְלָמא, ּוְבׁשַ ְרָיא ּבְ ַההוא ְצלֹוָתא, ְּדִדיָנא ׁשַ ֵוון ָדִוד ּבְ ִּאְתּכַ ּ ּכֹון , ִּדְכִתיב. ּ ּתִ

ִפָלִתי ְקֹטֶרת ְלָפֶניך ָּתְ ָיא, ְוַהאי ְצלֹוָתא ְדָסִליק. ' ְוגוּ ַּיֲעֵבר רוְגָזא ְדִדיָנא ַקׁשְ ִליט , ּ ְּדׁשַ ּ
ַהאי ִזְמָנא א ּבְ ּתָ ַההוא ְקֹטֶרת, ַהׁשְ ל רוְגָזא. ּּבְ יה ּכָ ְּדָדֵחי ְוַאֲעַבר ַקּמֵ ּ דסליק השתא בהאי (, ּ

א ''ס( )ג היינו דכתיב''לא ''ס(, ּ ְוָכל ִקְטרוָגא ְדַעְלָמא)שעתא בההוא קטרת דאעדי כל רוגזא
ַעְלָמא,  ִמְנַחת ָעֶרב)מאי טעמא בגין דאיהי ְלָיא ּבְ   .ְּדִדיָנא ּתַ

א ֲחֵזי א, ּתָ י ַמְקְדׁשָ ד ִאְתָחַרב ּבֵ א ְדִאּתֹוַקד, ּּכַ ְעּתָ ׁשַ ְּוַעל ָדא . ְזַמן ִמְנָחה ֲהָוה, ּבְ
ִתיב טו)ירמיה ו(, ּכְ י ִיּנָ י ָפָנה ַהיֹום ּכִ ּ אֹוי ָלנו ּכִ ִּאינון . ַמאן ִצְלֵלי ָעֶרב.  ִצְלֵלי ָעֶרבּּ

ְּורוְגֵזי ְדִדיִנין, ְּמַקְטְרִגין ְדַעְלָמא א, ּ ְעּתָ ַהִהיא ׁשַ ִניָנן. ִּדְזִמיִנין ּבְ שמות (ְּדָבֵעי , ְּוַעל ָדא ּתָ
יה)ב''ו ע''ל ר ָנׁש ְלַכְווָנא ַדְעּתֵ ּ ּבַ ְצלֹוָתא ְדִמְנָחה, ּ ֵע. ּבִ ֻכְלהו ְצלֹוָתא ּבָ ּּבְ ר ָנׁש ְלַכְווָנא ּ ּי ּבַ

יה ְלהו, ַּדְעּתֵ יר ִמּכֻ ּוְבַהאי ְצלֹוָתא ַיּתִ ַעְלָמא, ּּ ְרָיא ּבְ ִגין ְדִדיָנא ׁשַ ְּוַעל ָדא ְזַמן ְצלֹוָתא . ּּבְ
ין ֵליה, ְדִמְנָחה ּקִ ְּוָהא אוְקמוָה, ִּיְצָחק ּתַ ּ.  

ַּעד ְדֲהוו ָאְזֵלי ַחד טוָרא, ּ ָּאֳעלו ּבְ י יֹוֵס. ּ ְִנַהך ְוָלא , ַּהאי טוָרא ַדֲחָלא, יָאַמר ִרּבִ

ב ָהָכא ִגין ְדטוָרא ְדִחיָלא הוא, ִנְתַעּכֵ ּּבְ ּ ּ י ְיהוָדה. ּ ֲהָוה ֲאִמיָנא , ִאי ֲהָוה ַחד, ָּאַמר ִרּבִ
ִניָנן. ָהִכי אֹוְרָחא, ְּדָהא ּתָ ְּדַמאן ְדָאִזיל ְיִחיָדאי ּבְ יה, ּ ַנְפׁשֵ ִּאְתַחַייב ּבְ ָלָתא ָלא. ּ . ֲאָבל ּתְ

א, ְוָכל ַחד ְוַחד ִמיָנן ִכיְנּתָ   .ִאְתֲחֵזי ְדָלא ַתֲעֵדי ִמיָנן ׁשְ



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

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

י יֹוֵסי א, ָאַמר ִרּבִ ר ָנׁש ַעל ִנּסָ ִניָנן ְדָלא ִיְסמֹוך ּבַ ְָהא ּתָ מוֵאל, ְמָנָלן. ּ , ִּדְכִתיב. ִּמׁשְ
אול ַוֲהָרָגִני)שמואל א טז( ַמע ׁשָ ּ ֵאיך ֵאֵלך ְוׁשָ ְ מוֵא, ְ יר ִמיָנןְּוָהא ִאְתֲחֵזי ׁשְ ָאַמר . ל ַיּתִ

ֲּאִפילו ָהִכי, ֵּליה ח ְלֵעיָנא, ִּאיהו ֲהָוה ַחד, ּ ּכַ ּתַ ָלָתא. ְּוֶהֵזיָקא ִאׁשְ ְּוֶהֵזיָקא , ֲאָבל ֲאַנן ּתְ
ח ְלֵעיָנא ּכַ ּתַ ום ַמִזיִקין. ָלא ִאׁשְ ְּדִאי ִמּשׁ ּ ִניָנן. ּ . ְּדִלְתָלָתא ָלא ִמְתֲחֵזי ְוָלא ַמְזֵקי, ָהא ּתָ

ֵחי ָהָכא, ּום ִלְסִטיםְוִאי ִמּשׁ ּכְ ּתַ ְּדָהא ָרִחיק ֵמִייׁשוָבא ַהאי טוָרא, ָלא ִמׁשְ ּ א ָלא , ּ ּוְבֵני ָנׁשָ
ֵחי ָהָכא ּכְ ּתַ ַרם ְדִחילו הוא. ִמׁשְ ּּבְ ּ ִחין ָהָכא, ּ ּכְ ּתַ ָרא ְדִמׁשְ ְּדֵחיָוון ּבָ ּ.  
ל ָרע. ָּפַתח ְוָאַמר ְלָאך ַהּגֹוֵאל אֹוִתי ִמּכָ יהַהאי ְקָר, ְַהּמַ ָלא ּבֵ ּכָ א ''ס(, ּא ִאית ְלִאְסּתַ

ֵעי ֵליה,  ַהּגֹוֵאל)ג דהא כתיב''ל ַאל ִמּבָ ר ּגָ ִדיר . ַמאי ַהּגֹוֵאל, ֲּאׁשֶ ח ּתָ ּכַ ּתַ ִגין ְדהוא ִמׁשְ ּּבְ ּ
א ֵני ָנׁשָ י ּבְ ָאה ְלָעְלִמין, ְלַגּבֵ ר ָנׁש ַזּכָ   .ְוָלא ַאֲעֵדי ִמּבַ

א ֲחֵזי ְלָאך ַהּגֹוֵאל אֹוִת, ּתָ אְַהּמַ ִכיְנּתָ ִדיר, ּי ָדא ׁשְ ר ָנׁש ּתָ יה ְדּבַ ְּדָאִזיל ִעּמֵ ּ ְוָלא , ּ
יה ר ָנׁש ָנִטיר ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא, ַּאֲעֵדי ִמּנֵ ד ּבַ ּּכַ ר ָנׁש. ּ ְּוַעל ָדא ִיְזַדֵהר ּבַ ְּדָלא ִיפוק , ּ ּּ

אֹוְרָחא ר ָנׁש ְלִמַטר ִפּק, ַמאי ְיִחיָדאי. ְיִחיָדאי ּבְ ְּדִיְזַדֵהר ּבַ ּ ּ ִגין ְדָלא , ּוֵדי ְדאֹוַרְייָתאּ ּּבְ
א ִכיְנּתָ יה ׁשְ א, ְְוִיְצָטֵרך ְלֵמיַזל ְיִחיָדאי, ַּתֲעֵדי ִמּנֵ ִכיְנּתָ ָלא ִזווָגא ִדׁשְ ּּבְ ּ.  

א ֲחֵזי ר ָנׁש ְלאֹוְרָחא, ּתָ ד ָנִפיק ּבַ ְּיַסַדר ְצלֹוָתא ַקֵמי ָמאֵריה, ּכַ ָכא , ּ ִגין ְלַאְמׁשָ ּבְ
א ִכיְנּתָ ּ וְלָבַתר ִיפוק ְלאֹוְרָחא,ֲּעֵליה ׁשְ א, ּּ ִכיְנּתָ ח ִזווָגא ִדׁשְ ּכַ ְּוִיׁשְ אֹוְרָחא, ּ , ְּלִמְפַרק ֵליה ּבְ

ָכל ַמה ְדִאְצְטִריך ָזָבא ֵליה ּבְ ְוְלׁשֵ ּ ּ ּ.  

  ב''דף רל ע
ַיֲעֹקב ִתיב ּבְ ִדי)בראשית כח(, ַמה ּכְ א,  ִאם ִיְהֶיה ֱאֹלִהים ִעּמָ ִכיְנּתָ ָּדא ִזווָגא ִדׁשְ ּ .

ֶדֶרך ַהֶזהּוׁשְ ָּמַרִני ּבַ ְ ַההוא ִזְמָנא) ב''דף רל ע(ְוַיֲעֹקב ְיִחיָדאי ֲהָוה , ְּלִמְפַרק ִלי ִמּכָֹלא, ּ , ּּבְ
יה א ָאְזַלת ַקּמֵ ִכיְנּתָ ּוׁשְ יַנְייהו ִמִלין ְדאֹוַרְייָתא. ּ ן ַחְבַרָייא ְדִאית ּבֵ ּכֵ ל ׁשֶ ּּכָ ּ ה , ּּ ּמָ ַעל ַאַחת ּכַ

ה   .)אדהכי מאיך שמשא לערבא, ודאי כך הוא, אמר רבי יוסי(. ְוַכּמָ
י יֹוֵסי ב ָהָכא, ַמאי ַנֲעִביד, ָאַמר ִרּבִ ְִאי ְנַהך . ְָהא יֹוָמא ָמִאיך ְלֵמיַעל, ִאי ִנְתַעּכֵ

ּטוָרא ַרב ִאיהו, ְלֵעיָלא ּוְדִחילו ְדֵחיָוון ַחְקָלא ָדִחיְלָנא, ּ ּ ּ י ְיהוָדה. ּ ַווְהָנא ֲעָלך , ָּאַמר ִרּבִ ְּתְ

י  ר ָנׁש ַעל ִניָסא. יֹוֵסיִרּבִ ִניָנן ְדָלא ִיְסמֹוך ּבַ ְָאַמר ֵליה ָהא ּתָ ּ ִריך הוא ָלא , ּ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ְּ

א ְעּתָ ָכל ׁשַ ָלָתא, ָהֵני ִמיֵלי ְיִחיָדאי, ָּאַמר ֵליה. ַיְרִחיׁש ִניָסא ּבְ ּוִמֵלי , ֲאָבל ֲאַנְחָנא ּתְ ּ
יָנָנא ָנ, אֹוַרְייָתא ּבֵ א ִעּמָ ִכיְנּתָ   .ָלא ָדִחיְלָנא, אּוׁשְ

ַּעד ְדֲהוו ָאְזֵלי טוָרא, ּ ָּחמו ְלֵעיָלא ּבְ ָרא ַחד, ּ ַגָווה, ִטּנָ א ּבְ ְּוַחד ְמַעְרּתָ י . ּ ָאַמר ִרּבִ
ִּניַהך ְוֵניַסק ְלַההוא ִטיָנָרא, ְּיהוָדה ן, ְ ּמָ א ּתַ ן. ְּדֲאָנא ָחֵמי ָחָדא ְמַעְרּתָ ְּוָחמו , ְּסִליקו ְלַתּמָ

א י יֹוֵסי.ַהִהיא ְמַעְרּתָ א ֲאַתר ִדְלֵחיָוון ִאיהו, ָּדִחיְלָנא,  ָאַמר ִרּבִ ִּדיְלָמא ַהִהיא ְמַעְרּתָ ּ ּ ,
עו לֹון ָהָכא   .ְּוָלא ִיְפּגְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]34דף [ -ּ

י ִחְזִקָיה י ְיהוָדה ְלִרּבִ ָּאַמר ִרּבִ י יֹוֵסי ָדִחיל ִאיהו, ּ ָּהא ָחֵמיָנא ְדִרּבִ ִגין , ּ ִאי ֵתיָמא ּבְ
ְּדִאיהו ַחָטָאה ּ ַּחָטָאה ִאיהו, ּן ְדָדִחילְּדָכל ַמא. ּ ּ ָפֲחדו ְבִציֹון ַחָטִאים)ישעיה לג(, ִּדְכִתיב. ּ ּּ ּ ,

ָּהא ָלאו ִאיהו ַחָטָאה ְכִפיר ִיְבָטח)משלי כח(, ּ וְכִתיב)והא(, ּ י יֹוֵסי. ּ ְוַצִדיִקים ּכִ , ָאַמר ִרּבִ
ִכיַח ִגין ְדִנְזָקא ׁשְ   .ּּבְ

ִכיַח, ָּאַמר ֵליה ח ִנְזָקא. ּ הואָהִכי, ִאי ִנְזָקא ׁשְ ּכַ ּתַ ּוְלָבַתר ְדֲאַנן . ֲאָבל ָהָכא ָלא ִאׁשְ ּ
א א. ָּלא ֵליעול ִנְזָקא ְלַצֲעָרא ָלן, ִניעֹול ִלְמַעְרּתָ י ְיהוָדה, ָּעאלו ִלְמַעְרּתָ , ָּאַמר ִרּבִ

ָמרֹות ְדֲהֵוי ֵליְלָיא ן, ִּנְפלֹוג ֵליְלָיא ִלְתַלת ִמׁשְ ל ַחד ְוַחד ִמּנָ ּ ִקיוֵמיהֵּליקום ַעל, ּכָ ּ י , ּ ַהּנֵ ּבְ
ַלת ִסְטֵרי ֵליְלָיא ְוָלא ִנְדמוך ְּתְ ּ.  

י ְיהוָדה ְוָאַמר ָּפַתח ִרּבִ יל ְלֵאיָתן ָהֶאְזָרִחי)תהלים פט(, ּ ּכִ א,  ַמׂשְ ְחּתָ ּבַ , ַּהאי ּתוׁשְ
ַּאְבָרָהם ָאִבינו ֲאָמָרה ִריך, ּ א ּבְ פוְלָחָנא ְדקוְדׁשָ ַדל ּבְ ּתַ א ְדִאׁשְ ְעּתָ ׁשַ ְּבְ ּ ּ ּ ְוָעִביד ֶחֶסד , ּ הואּ

ֵני ַעְלָמא ִריך הוא, ִעם ּבְ א ּבְ מֹוְדעון ּכָֹלא ְלקוְדׁשָ ּתְ ְּדִיׁשְ ּ ּ ְּ ִליט ַעל , ּ ִריך הוא ׁשַ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ְּ

ִריך הוא. ַאְרָעא ְוִאְקֵרי ֵאיָתן א ּבְ קוְדׁשָ יה ּבְ ְתִקיפו ּבֵ ִגין ְדַאְתִקיף ּבִ ּּבְ ּ ּ ּ ְּ.  
י' ַּחְסֵדי ה ָרא, ָרהעֹוָלם ָאׁשִ ְטָרא ַדֲחִסיִדים ַאְתָיין ְלַזּמְ ִליל , ְּוִכי ִמּסִ ֶּאָלא ָהָכא ִאְתּכְ

יִמיָנא ָמאָלא ּבִ י ְלַאְבָרָהם, ִסְטָרא ִדׂשְ ִריך הוא ַנּסֵ א ּבְ ְּוַעל ָדא קוְדׁשָ ּ ּוָבֵחין ֵליה, ְּ ְוָהא . ּ
ַההו ִנין ֲהָוה ּבְ ַבע ׁשְ ָלִתין וׁשְ ר ּתְ ָמר ְדִיְצָחק ּבַ ִּאּתְ ּ ה ֶאת ַאְבָרָהם. א ִזְמָנאּ ה , ַמאי ִנּסָ ִנּסָ

ֵעי ֵליה ה ֶאת ַאְבָרָהם. ֶּאת ִיְצָחק ִמּבָ ִדיָנא, ֶּאָלא ִנּסָ ח ּבְ ּכַ ּתַ ִדיָנא, ְּדִיׁשְ ָלָלא ּבְ , ּוְלִאְתּכְ
ְדָקא ְיאות ִלים ּכְ ח ׁשְ ּכַ ּתַ ְּדִיׁשְ ְּוַעל ָדא ַחְסֵדי ה. ּ יָרה' ּ   .עֹוָלם ָאׁשִ

יָרה' ֵּדי הָּדָבר ַאֵחר ַחְס ִריך הוא ָעִביד ִעם , עֹוָלם ָאׁשִ א ּבְ ִּאינון ֲחָסִדים ְדקוְדׁשָ ּ ּ ְּ

ִפי)תהלים פט(. ַעְלָמא ָ ְלדֹור ָודֹור אֹוִדיַע ֱאמוָנְתך ּבְ ִּטיבו וְקׁשֹוט ְדָעִביד ִעם ּכָֹלא, ּ ּ ּ ּ .
ְָלדֹור ָודֹור אֹוִדיַע ֱאמוָנְתך ִר, ּ א ּבְ ָּדא ְמֵהיְמנוָתא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּיך הוא ְדאֹוַדע ַאְבָרָהם ּ ּ ְ

ַעְלָמא ְרָיין, ּבְ פוָמא ְדָכל ּבִ ר ֵליה ּבְ ְּוַאְדּכַ ּ ִפי. ּ ְָוַעל ָדא אֹוִדיַע ֱאמוָנְתך ּבְ ּ ּ.  
ִריך הוא אֹוַדע ֵליה ְלַאְבָרָהם ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ ְוַכד ָיַדע ָרָזא , ְּ

ָּיַדע ְדִאיהו ִעיָק, ִּדְמֵהיְמנוָתא ֵרי ַעְלָמא, ָּרא ְוִקיוָמא ְדַעְלָמאּ ִּדְבִגיֵניה ִאְתּבְ . ְּוִאְתְקַיים, ּ
ֶנה ְוגו)תהלים פט(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב י עֹוָלם ֶחֶסד ִיּבָ י ָאַמְרּתִ א . ' ּכִ ָרא קוְדׁשָ ְּדַכד ּבָ
ִריך הוא ַעְלָמא ּּבְ יט ְיִמיָנא ֲעֵל, ָחָמא ְדָלא ָיִכיל ְלֵמיַקם, ְ ּיה ְוִאְתְקַייםַּעד ְדאֹוׁשִ ְוִאי . ּ

יט ְיִמיָנא ֲעֵליה ָּלאו ְדאֹוׁשִ ִרי. ָּלא ִאְתְקַיים, ּ ִדיָנא ִאְתּבְ ִגין ְדַעְלָמא ָדא ּבְ ּּבְ ְוָהא , ּ
  .אֹוִקיְמָנא

ית ֵראׁשִ ָמר ּבְ ָלָלא ָחָדא, ְוִאּתְ ָווִנין ָהָכא, ְוָרָזא ּכְ ֵרין ּגְ ית, ּתְ ֵראׁשִ ב , ּבְ ַאף ַעל ּגַ
א ְלֵעיָלאְּדֲאָמָרן ׁשֵ ּתָ א, ּירוָתא ִמּתַ ית ָהִכי ָנֵמי ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ ' ְוָקַאְמִריָנן ב, ֵראׁשִ

ית ים, ֵראׁשִ ָדׁשִ ית ֹקֶדׁש ַהּקֳ ְדָקַאְמִריָנן ּבֵ ית, ּכִ ְּדַהאי ִאְתְייִהיַבת ְלַההוא ֵראׁשִ ּוִמָלה , ּ ּ
ֲחָדא ִליָלא ִאיִהי ּכְ   .ּכְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]35דף [ -ּ

ֵרי ַעְלָמא ָדא''ּוְבַהאי בי יִמיָנא, ת ִאְתּבְ ְּוָלא ִאְתְקַיים ֶאָלא ּבִ ְּוָהא אוְקמוָה. ּ ּ .
ְרָאם ִהּבָ ִתיב, ּבְ ַאְבָרָהם ּכְ ך. ּבְ ְוְבִגין ּכָ ֶנה, ּ י עֹוָלם ֶחֶסד ִיּבָ ּוִבְנָיָנא ַקְדָמָאה . ָאַמְרּתִ
יה ְלַקְייָמא, ַּההוא ְנהֹוָרא ְדיֹוָמא ַקְדָמָאה, )ההוא עולם(ְדַעְלָמא  יֹוָמא ּוְלָב. ֲּהָוה ּבֵ ַתר ּבְ
ְנָייָנא ָמאָלא, ּתִ ׂשְ ַמִים. ּבִ ּוְבַהְנהו ַאְתִקין ׁשָ ֶהם, ּוְכִתיב. ּ ִכין ֱאמוָנְתך ּבָ ַמִים ּתָ ָׁשָ ּ.  

ֶהם, ָּדָבר ַאֵחר ִכין ֱאמוָנְתך ּבָ ַמִים ּתָ ָׁשָ ְקנו, ּ ִאינון ֲחָסִדים ִאּתַ ַמִים ּבְ ּׁשָ ְּוָרָזא ֶדֱאמוָנה , ּ ּ
הו ַמִיםְּדֵלית, ַּאְתָקַנת ּבְ ּקוָנָהא ֶאָלא ִמּגֹו ׁשָ ּ ּתִ ִרית ִלְבִחיִרי)תהלים פט(. ּ י ּבְ ַרּתִ ָּדא ,  ּכָ

ּהוא ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא ּ.  

  א''דף רלא ע
ָּדא ִאיהו , ָּדָבר ַאֵחר ֵאי) א''דף רלא ע(ּ ּתָ ְרָכאן ְלֻכְלהו ּתַ ַּצִדיק ְדִמיֵניה ָנְפִקין ּבִ ּ ּ ְוָכל , ּּ

ְרָכאן, ןּ ֵחיָוון ַקִדיׁשָ)אינון( ְלהו ִאְתּבָ ּּכֻ אי, ּ ִּמן ַההוא ְנִגידו ְדָנִגיד ְלַתּתָ ּ ִתיב, ּ ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ ּ ,
ִרית ִלְבִחיִרי י ּבְ ַרּתִ י ְלָדִוד ַעְבִדי)תהלים פט(. ּכָ ְעּתִ ּבַ ְּדִאיהו , ָּדא ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא,  ִנׁשְ ּ

ַצִדיק ָדא ִדיר ּבְ ָּקְייָמא ּתָ ִּקיוָמא ְדַעְלָמא. ּ ְדרון ְלָעְלִמין, ּ ְּדָלא ִיְתּבַ ּ ִזְמָנא ְדָגלוָתא, ּ ר ּבְ ּּבַ ּ ,
ִּדְנִגידו ְדִבְרָכאן ִאְתְמָנעו ּ ּ ִלים. ּ ּתַ ְּוָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא ָלא ִאׁשְ ְוַכד . ְּוָכל ֶחְדָוון ִאְתְמָנעו, ּ

א, ֵּמַההוא ִזְמָנא, ָעִייל ֵליְלָיא י ַמְלּכָ   .ֶּחְדָוון ָלא ָעאלו ַקּמֵ
ב ְדֶחְדָוון ָלא ִאְתָערוְוַאף ּ ַעל ּגַ יָרָתא, ּ ֵרי ׁשִ ְּוַכד ִאְתְפִליג . ֲּאָבל ְלַבר ָקְייֵמי וְמַזּמְ
א ְלֵעיָלא, ֵליְלָיא ּתָ ל ֵחיֵלי , ְּוִאְתָערוָתא ָסְלָקא ִמּתַ ִריך הוא ַאְתַער ּכָ א ּבְ ֵדין קוְדׁשָ ּּכְ ְּ

ַמָיא ִלְבִכָיה ְרִקיָעא, ׁשְ ֵאיְּוִאְזַדְע, ּוָבַעט ּבִ   .ְּזָען ִעָלֵאי ְוַתּתָ
יה אֹוַרְייָתא, ְּוֵלית ַנְייָחא ַקּמֵ א ּבְ ִזְמָנא ְדִמְתָעֵרי ְלַתּתָ ר ּבְ ֵדין. ּּבַ ִריך הוא , ּכְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ

ָמִתין ְדַצִדיַקָיא  ְּוָכל ִאינון ִנׁשְ ּ ְלהו ַצְייִתין ְוָחְדָיין ְלַההוא ָקָלא וְכֵדין ַנְייָחא, )דעמיה(ּ ּּכֻ ּ ּ ּ .
ִגין ְדִמיֹוָמא . )קמיה אשתכח( )א קמיה ואתי נייחא לכלהו נשמתין דצדיקיא עמיה''ס( ּּבְ ּ

א א ְלַתּתָ ְּדִאְתָחִריב ַמְקְדׁשָ ִריך הוא, ּ א ּבְ ּאֹוֵמי קוְדׁשָ ֵלם , ְּ גֹו ְירוׁשְ ְּדָלא ֵייעול ּבְ ּ ּ
א, ִּדְלֵעיָלא ַלם ִדְלַתּתָ ָרֵאל ִלְירוׁשָ ַּעד ְדַיֲעלון ִיׂשְ ּ ּ ך ָקדֹוׁש ְולא )הושע יא(, ְכִתיבִּד. ּ ִקְרּבְ ָ ּבְ

ִעיר ְּוָהא אוְקמוָה ַחְבַרָייא, ָאבֹוא ּבְ ּ.  
ֵרי יָרָתא, ָקְייֵמי ְלַבר, ְּוָכל ִאינון ְמַזּמְ ָחן , ְוָאְמֵרי ׁשִ ּבְ ְתַלת ַפְלֵגי ֵליְלָיא ְוֻכְלהו ְמׁשַ ּּבִ ּ ּ
ְחַתן ְיִדיָעאן ּבָ תוׁשְ ַמָי, ּּבְ ְּוֻכְלהו ֵחיֵלי ׁשְ ֵליְלָיא, אּ ְלהו ִמְתָעֵרי ּבְ ּּכֻ יָמָמא, ּ ָרֵאל ּבִ . ְוִיׂשְ

י ְלֵעיָלא ה ָלא ְמַקְדׁשֵ ּוְקדוׁשָ ּ א, ּ ָרֵאל ְלַתּתָ י ִיׂשְ ַּעד ִדְמַקְדׁשֵ ַמָיא , ּ ל ֵחיֵלי ׁשְ ּוְכֵדין ּכָ
ֲחָדא א ּכְ ָמא ַקִדיׁשָ י ׁשְ ְּמַקְדׁשֵ ין. ּ ָרֵאל ַקִדיׁשִ ְּוַעל ָדא ִיׂשְ י, ּ ֵאי ִּמְתַקְדׁשִ א ''ס(ּן ֵמִעָלֵאי ְוַתּתָ

ֲחָדא)בגין דקדושא דשמא דקודשא בריך הוא לא סליק אלא מעילא ומתתא ֲּהָדא הוא .  ּכְ
י ָקדֹוׁש ֲאִני ה)ויקרא יט(, ִדְכִתיב ְהיו ּכִ ים ּתִ   .ֱאלֵהיֶכם' ּ ְקדֹוׁשִ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]36דף [ -ּ

 ] בשנה62יום [סדר הלימוד ליום ג כסלו 
י יֹוֵסי ְוָאַמר עו)וב לחאי(, ָּפַתח ִרּבִ ִריך הוא , ּ ַעל ָמה ֲאָדֶניָה ָהְטּבָ א ּבְ ַּהאי ְקָרא קוְדׁשָ ְּ

ָרא ַעְלָמא, ָּאַמר ֵליה ִגין ְדַכד ּבָ ָּלא ָבָרא ֵליה ֶאָלא ַעל ָסְמִכין, ּּבְ ְּדִאינון ז, ּ ָסְמִכין ' ּ
ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ְּדַעְלָמא ְבָעה)משלי ט(, ּכְ ן ָסְמִכין ָלא ִאְתְייַדע ְּוִאינו, ּ ָחְצָבה ַעּמוֶדיָה ׁשִ

  .ַעל ָמה ָקְייִמין
ִגין ְדִאיהו ָרָזא ֲעִמיָקא ְסִתיָמא ְדָכל ְסִתיָמן ּּבְ ֵרי. ּ ַּעד ְדָנַטל ַאְבָנא , ְוַעְלָמא ָלא ִאְתּבְ

ִתָיה, ָחָדא ְּוִאיהו ַאְבָנא ְדִאְתְקֵרי ֶאֶבן ׁשְ ּ ִריך הוא, ּ א ּבְ ְּוָנַטל ָלה קוְדׁשָ ּ ְלגֹו ְּוָזַרק ָלה , ְּ
א, ְתהֹוָמא יל ַעְלָמא, ְוִאְתְנִעיץ ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ ּתִ יה ִאׁשְ ּוִמּנֵ ְּוִאיִהי ְנקוָדה ֶאְמָצִעיָתא . ּ
ים, ְדַעְלָמא ָדׁשִ ּוְבַהאי ְנקוָדה ָקְייָמא ֹקֶדׁש ַהּקֳ  אֹו ִמי ָיָרה )איוב לח(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ

ָתה ֶּאֶבן ִפּנָ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ּ  ֶאֶבן )תהלים קיח(, ּוְכִתיב. ּ ֶאֶבן ּבַֹחן ִפַנת ִיְקַרת)שעיה כחי(, ּכְ
ָּמֲאסו ַהּבֹוִנים ָהְיָתה ְלֹראׁש ִפָנה ּ.  

א ֲחֵזי ָיא, ּתָ א וֵמרוָחא וִמּמַ ֵרי ֵמֶאּשָׁ ַּהאי ֶאֶבן ִאְתּכָ ּ ְלהו, ּ ִליד ִמּכֻ ְּוִאְתּגְ ְוִאְתֲעִביד , ּ
הֹוֵמי, ַאְבָנא ָחָדא יה ַמָיא,ְוָקְייָמא ַעל ּתְ ּ וְלִזְמִנין ָנְבִעין ִמּנֵ הֹוֵמי, ּ ְוַהאי . ְוִאְתַמְלָיין ּתְ

ֶאְמָצִעיָתא ְדַעְלָמא יל ַיֲעֹקב, ַאְבָנא ָקְייָמא ְלָאת ּבְ ּתִ ְּוַהאי ִאיהו ֶאֶבן ְדִקֵיים ְוַאׁשְ ּ ּ ,
ִתילו ְוִקיוָמא ְדַעְלָמא ּׁשְ ח ַיֲעֹק)בראשית לא(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּּ ב ָאֶבן ַוְיִריֶמָה ּ ַוִיּקַ

ָבה   .ַמּצֵ
ָבה ְוגו י ַמּצֵ ְמּתִ ר ׂשַ ֵוי ֵליה ַיֲעֹקב)בראשית כט(', ְּוָהֶאֶבן ַהזֹאת ֲאׁשֶ ּ ְוִכי ַהאי ֶאֶבן ׁשַ ּ .

ַקְדִמיָתא ֵרי ּבְ ִריך הוא ַעְלָמא, ְוָהא ַהאי ֶאֶבן ִאְתּבְ א ּבְ ָרא קוְדׁשָ ד ּבָ ּּכַ ֵוי ָלה . ְּ ֶּאָלא ְדׁשַ ּ ּ ּ
ּ ִקיוָמא )אלא דיעקב שוי לה, והא עד לא אתברי עלמא הוות. שתא שוי ליה יעקבא וכי ה''נ( ּ

א ִתיב, ִדְלֵעיָלא ְוַתּתָ ָבה ּכְ י ַמּצֵ ְמּתִ ר ׂשַ י. ְּוַעל ָדא ֲאׁשֶ ְמּתִ ר ׂשַ ִיְהֶיה , ִּדְכִתיב, ַמאי ֲאׁשֶ
ית ֱאֹלִהים ֵוי ְמדֹוָרא ִדְלֵעיָלא ָהָכא, ּבֵ ְּדׁשַ ּ.  
א ֲחֵזי ְבָעה ֵעיַנִיםַהאי ֶאֶב, ּתָ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ּן ִאית ֲעָלה ׁשִ  ַעל ֶאֶבן ַאַחת )זכריה ג(, ּכְ

ְבָעה ֵעיַנִים ִתָייה, ׁשִ יל ַעְלָמא. ַעל ָמה ִאְתְקִריַאת ׁשְ ּתִ ה ִאׁשְ ַּחד ְדִמּנָ ִתָייה, ְוַחד. ּ ת . ׁשְ ׁשָ
ִריך הוא ָלה, ָיה א ּבְ ֵוי קוְדׁשָ ְּדׁשַ ּ ּ ּ ְרָכא ִמּנָ, ְּ ְרָכא, ּה ַעְלָמאְלִאְתּבָ ה ִמְתּבָ ִגין ְדַעְלָמא ִמּנָ ּּבְ ּ.  

א ֲחֵזי א, ְוּתָ ְמׁשָ א ְדָעאל ׁשִ ְעּתָ ׁשַ א, ּּבְ ַהאי דוְכּתָ רוִבים ְדָקְייִמין ּבְ י ּכְ ַּהּנֵ ּ ְּוֲהוו ָיְתֵבי , ּ
ָאת ְדַפְייהו ְלֵעיל, ּבְ ן ּגַ ֲּהוו ַאְקׁשָ י לֹון, ּ ַמע קֹול ִנּגוָנא, ּוָפְרׂשֵ ּתְ ּ ְדַגְדַפְייהו ְלֵעיָלאְּוִאׁשְ ּ ,

ָראן ְלַנְגָנא ִאינון ַמְלָאִכין ּוְכֵדין ׁשָ ירוָתא ְדֵליְלָיא, ּ ׁשֵ יָרָתא ּבְ ְּדָאְמֵרי ׁשִ ִגין ִדיַסַלק , ּ ּּבְ ּ
ִריך הוא א ּבְ ְּיָקֵריה ְדקוְדׁשָ ּ ּ א ְלֵעיָלא, ְּ ּתָ יָרָתא ֲהוו ָאְמרו. ִמּתַ ּוַמאי ׁשִ ּ ַּההוא ִנּגוָנא , ּ ּ

ְּייהו ִדְכרוִביםְּדַגְדַפ ּ ְרכו ֶאת ה)תהלים קלד(, ּ ה ּבָ ל ַעְבֵדי ה' ּ ִהּנֵ או ְיֵדיֶכם ֹקֶדׁש ', ְוגו' ּּכָ ּׂשְ
ָרא)אינון(ּוְכֵדין ', ְוגו יָרָתא ְלִאינון ַמְלֲאֵכי ִעָלֵאי ְלַזּמָ ּ ִאיהו ׁשִ ּ ּ.  
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  ב''דף רלא ע
ְנָייָנא א ּתִ ַמְרּתָ ִמׁשְ רוִבים , ּבְ י ּכְ י ַגְדַפְייהו ְלֵעיָלא) ב''דף רלא ע(ַּהּנֵ ַמע , ַּאְקׁשֵ ּתְ ְוִאׁשְ

ּקֹול ִנּגוָנא ִדְלהֹון ְנָייָנא, ּ א ּתִ ַמְרּתָ ִמׁשְ ָראן ְלַנְגָנא ִאינון ַמְלָאִכין ְדָקְייִמין ּבְ ּוְכֵדין ׁשָ ּ .
א ְעּתָ ַהאי ׁשַ יָרָתא ֲהוו ָאְמֵרי ּבְ ּוַמאי ׁשִ ִּנּגוָנא ְדַגְדַפְייהו ִדְכרוִבים, ּ ּ ּ ּ  )לים קכהתה(, ּ

ה ַהר ִציֹון לא ִיּמֹוט ְוגו' ַהּבֹוְטִחים ּבַ ירוָתא ְלִאינון )שירתא(ּ ִאיהו )ההוא(ּוְכֵדין . 'ּּכְ ּ ׁשֵ ּ
ְנָייָנא ְלַנְגָנא ָמָרה ּתִ ַהאי ִמׁשְ   .ְּדָקְייֵמי ּבְ

ִליָתָאה ָמָרה ּתְ ִמׁשְ יָרָתא, ּבְ רוִבים ַאְקׁשו ַגְדַפְייהו ְוָאְמֵרי ׁשִ י ּכְ ַּהּנֵ ּ תהלים (. ַמאי ִהיאּו, ּ
ּ ַהְללוָיה ַהְללו ַעְבֵדי ה)קיג ּ ם ה', ְוגו' ּּ ֶמׁש ְוגו', ְְמבֹוָרך ְוגו' ְיִהי ׁשֵ ְזַרח ׁשֶ ֵדין . 'ִמּמִ ּכְ

ִליָתָאה ָמָרה ּתְ ִמׁשְ ִּאינון ַמְלָאִכין ְדָקְייֵמי ּבְ יָרָתא, ּ ְלהו ָאְמֵרי ׁשִ ּּכֻ ּ.  
ְּוֻכְלהו ּכֹוָכֵבי וַמָזֵלי ְדִבְרִק ּ ּּ יָרָתאּ ָמה ִדְכִתיב. ּיָעא ָפְתֵחי ׁשִ ָרן ַיַחד ּכֹוְכֵבי )איוב לח(, ּכְ  ּבְ
ֵני ֱאֹלִהים ל ּבְ ֹּבֶקר ַוָיִריעו ּכָ ל ּכֹוְכֵבי אֹור)תהלים קמח(, ּוְכִתיב. ּ ּ ַהְללוהו ּכָ ּ ְּדָהא ִאינון , ּ ּ

  .)א דממנן על שירתא''ס(. ְמַנְגָנן ַעל ְנהֹוָרא, ּכְֹכֵבי ִדְנהֹוָרא
ָרֵאל , ד ָאֵתי ַצְפָראּכַ ְתַרְייהו ְדִיׂשְ יָרָתא ֲאּבַ ּוְכֵדין ָנְטֵלי ׁשִ א)א ישראל''ס(ּ ,  ְלַתּתָ

ִריך הוא א ּבְ ְּוָסְלָקא ְיָקֵריה ְדקוְדׁשָ ּ ּ א וִמְלֵעיָלא, ְּ ּתָ ִּמּתַ יָמָמא. ּ א ּבִ ָרֵאל ְלַתּתָ ּוַמְלֲאֵכי , ִיׂשְ
ֵליְלָיא ָכל ִסְטִריןּוְכֵדין ִאׁשְ, ִּעָלֵאי ְלֵעיָלא ּבְ א ּבְ ָמא ַקִדיׁשָ ִלים ׁשְ   .ּּתְ
ְלהו ַמְלֲאֵכי ִעָלֵאי, ְּוַהאי ֶאֶבן ְדָקֲאַמר ּּכֻ א, ּּ ָרֵאל ְלַתּתָ ַהאי ֶאֶבן, ְוִיׂשְ ְלהו ִאְתָקפו ּבְ ּּכֻ ּ ּ ,
יָמָמא, ְוִאיִהי ָסְלָקא ְלֵעיָלא ִריך , ּוְבֵליְלָיא. ְּלִאְתַעְטָרא ּגֹו ֲאָבָהן ּבִ א ּבְ ְקוְדׁשָ ּהוא ָאֵתי ּ

ִגְנָתא ְדֵעֶדן ָעא ִעם ַצִדיַקָיא ּבְ ְעׁשְ ּתַ   .ְּלִאׁשְ
ִקיוַמְייהו ל ְדָקְייֵמי ּבְ ִאין ִאינון ּכָ ַּזּכָ ּ ּ ֵליְלָיא, ּּ אֹוַרְייָתא ּבְ ְדִלין ּבְ ּתַ ּוִמׁשְ א . ּ ִגין ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ

ִריך הוא ְוָכל ִאינון ַצִדיַקָייא ִדְבִגְנָתא ְדֵעֶדן ּּבְ ּ ּ ּ ְמע, ְ אׁשָ ּו ָקַלְייהו ִדְבֵני ָנׁשָ ּ ִּאינון , ּ
אֹוַרְייָתא ְדֵלי ּבְ ּתַ ְּדִמׁשְ ָמה ִדְכִתיב. ּ ים ְוגו)שיר השירים ח(, ּכְ ּנִ ּגַ ֶבת ּבַ   .'ּ ַהיֹוׁשֶ

א ֲחֵזי ּ וִמֵלאָת בֹו )שמות כח(, ְּוָדא הוא ָרָזא ִדְכִתיב. ִּאיהו ֶאֶבן ָטָבא, ַהאי ֶאֶבן, ּתָ ּ
ִּמלוַאת ֶאֶבן ַאְרּבָ ְּוִאֵלין ִאינון ִסְדִרין . ָּעה טוֵרי ֶאֶבןּ , ּ ְדֶאֶבן ָטָבא)דאשלמותא(ּ

ָלמוָתא ְדֶאֶבן ְיָקָרה ִגין ְדִאית . ַּאׁשְ  )יחזקאל לו(, ִּדְכִתיב.  ֶאֶבן ָאֳחָרא)אשלמותא(ּּבְ
ִקְרּבְ)יחזקאל לו(, ּוְכִתיב. 'ַוֲהִסירֹוִתי ֶאת ֵלב ָהֶאֶבן ְוגו ן ּבְ ְּוַהאי ִאיהו . ֶכםּ ְוֶאת רוִחי ֶאּתֵ

ת ִיְקַרת ְואוְקמוָה)ישעיה כח( ּ ֶאֶבן ּבַֹחן ִפּנַ ּ ּ.  
ִתיב ָזרו ֵמָהָכא, ּ לוחֹות ָהֶאֶבן)שמות לא(, ְּוַעל ָרָזא ָדא ּכְ ְּדִאינון לוחֹות ִאְתּגְ ּ ּ ְוַעל , ּ

ֵמיה ְדַהאי ֶאֶבן ָּדא ִאְקרון ַעל ׁשְ ּ ּ ם רֹוֶעה ֶאֶבן  ִמ)בראשית מט(, ְּוַהאי הוא ָרָזא ִדְכִתיב. ּ ּשָׁ
ָרֵאל  ָמר)א הא ודאי אבן ישראל אקה''ס(ִיׂשְ ָמה ְדִאּתְ   . ּכְ

י ִחְזִקָיה ְוָאַמר ָּפַתח ִרּבִ ים )שמות כח(, ּ ּתֵ ָרֵאל ׁשְ ִני ִיׂשְ מֹות ּבְ ְהֶייןָ◌ ַעל ׁשְ  ְוָהֲאָבִנים ּתִ
ֵרה ִּאֵלין ַאְבֵני ְיָקִרין ִעָלִאין, ֶעׂשְ ְּדִאְתָקרון ַאְבִני ַה, ּ קֹוםּ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ּמָ בראשית (, ּכְ
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קֹום)כח ח ֵמַאְבֵני ַהּמָ ְּוָהא אוְקמוָה. ּ ַוִיּקַ ֵני )ש''שמות לט ועי(. ּ מֹות ּבְ  ְוָהֲאָבִנים ַעל ׁשְ
ָרֵאל ָמה ְדִאית , ִיׂשְ א'' י)ב אבנים''י(ּּכְ ָבִטים ְלַתּתָ ְבִטין, ב ׁשְ ֵריַסר ׁשִ , ָהִכי ָנֵמי ְלֵעיָלא ּתְ
יִריןְּוִאינו ִריַסר ֲאָבִנין ַיּקִ ְבֵטי ָיה )תהלים קכב(, ּוְכִתיב, ן ּתְ ָבִטים ׁשִ ם ָעלו ׁשְ ּשָׁ ּ ׁשֶ  )דא רזא(ּ

ָרֵאל ָרֵאל, ֵּעדות ְלִיׂשְ ם ה. ָרָזא ִדְלֵעיָלא, ָּדא ִיׂשְ ְּוֻכְלהו ְלהֹודֹות ְלׁשֵ ְּוַעל ָדא ְוָהֲאָבִנים ', ּ
ָרֵאל ֵני ִיׂשְ מֹות ּבְ ְהֶייןָ◌ ַעל ׁשְ   .ּתִ

יָמָמא''ּוְכָמה ְדִאית י ֵעי ּבִ ֵליְלָיא''ָהִכי ִאית י, ב ׁשָ ֵעי ּבְ יֹוָמא ְלֵעיָלא, ב ׁשָ ֵליְלָיא , ּבְ ּבְ
א ּּכָֹלא ָדא ָלֳקֵבל ָדא, ְלַתּתָ י י, ּ ֵעי ִדְבֵליְלָיא ִמְתַפְלֵגי ִלְתַלת ְפָלָגאן''ַהּנֵ ּב ׁשָ ּּ ה , ּ ְוַכּמָ

חֹוַתְי ִריִסין ָקְייֵמי ּתְ י ּתְ ין, ּיהוְמַמּנֵ ין ַעל ַדְרּגִ ַּדְרּגִ ֵליְלָיא, ּ ן ּבְ ְלהו ְמַמּנָ ּּכֻ ְּוָנְטֵלי ַטְרָפא , ּ
ַקְדַמיָתא   .ּבְ

ד ִאְתְפִליג ֵליְלָיא ּוְכֵדין ּכַ ֵרין , ּ ְטָרא ָדא)סתרין(ָקְייִמין ּתְ ּוְתֵרין ִסְדִרין ,  ִסְדִרין ִמּסִ ּ
ְטָרא ָאֳחָרא ּ ְורוָחא ִעָלָאה ָנ)א ודא''ס(, ִמּסִ יַנְייהו)א נשיב''ס(ַפק ּ ל ִאינון , ּ ּבֵ ּוְכֵדין ּכָ ּ

א ְדֵעֶדן ִּאָלִנין ִדְבִגְנּתָ יָרָתא, ּ ְלהו ָפְתֵחי ׁשִ ּּכֻ ּ ִגְנָתא ְדֵעֶדן, ּ ִריך הוא ָעאל ּבְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְּ .
נו ֲעֵצי ַהַיַער ִמִלְפֵני ְיָי)דברי הימים א יז(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ּ ָאז ְיַרּנְ ּ פֹוט ֶאת ּכִ, ּ ּי ָבא ִלׁשְ

ָמה ִדְכִתיב. ָהָאֶרץ ֶצֶדק ַדִלים)ישעיה יא(, ּכְ ַפט ּבְ ּ ְוׁשָ יַנְייהו . ּ ָפט ָעאל ּבֵ ִגין ְדִמׁשְ ּּבְ ּּ
ה  ן ֵעֶדן)א מניה''ס(ְּוִאְתַמְלָייא ִמּנָ   . ּגַ

ַעְלָמא יב ַההוא רוָחא, ְּורוָחא ְדָצפֹון ִאְתַער ּבְ ח ְוָנׁשִ ּכַ ּתַ ְּוֶחְדָוה ִאׁשְ ִאינון ּבוְסִמיןּ ּ ּבְ ּ ,
ּוִמְתַעְטִרין , ְוָסְלִקין ֵריִחין ְלֵעיָלא ִעְטַרְייהו)א ומתערין''ס(ּ ּ ַצִדיַקָיא ּבְ ן ִמּגֹו ִזיָוא , ּ ּוִמְתַהּנָ
ְּדַאְסַפְקַלְרָיאה ְדָנֲהָרא ּּ.  

  א''דף רלב ע
ִאין ִאינון ַצִדיַקָיא ַּזּכָ ְּדָזָכאן ְלַההוא ְנהֹוָרא ִעָלָאה, ּ ּ ַּההוא ְנהֹוָרא ְדַאְסַפְקַלְרָיאה ְו, ּ ּ ּ

ְּוָכל ַחד ְוַחד ֵמִאֵלין ַצִדיַקָיא, ָנִהיר ְלָכל ִסְטִרין, ְּדָנֲהָרא ְדָקא ָחֵזי , ּ ָּנִטיל ְלחוָלֵקיה ּכְ ּ
ַהאי ַעְלָמא)א והכי נהיר''ס(ְוֲהָוה ָנִטיל , ֵּליה פום עֹוָבדֹוי ְדָעַבד ּבְ ל ַחד ְוַחד ּכְ ּ ּכָ  )מאינון(, ּ
ְסֵפיִאי הֹון ְדִמְתּכַ ֵּמַההוא ְנִהירו ְדָנִטיל ַחְבֵריה , ּת ִמּנְ ּ ּ יר ְוָנִהיר) א''דף רלב ע(ּ ְוָהא , ַיּתִ

ּאוְקמוָה ּ.  
ּחוָלֵקיה ְדֵליְלָיא ּ אֵרי ֵליְלָיא ְלֵמיַעל, ּ ד ׁשָ ה ַגְרִדיֵני ִנּמוִסין ִמְתָעִרין. ִמּכַ ּמָ ּּכַ ָטאן , ּ ְוׁשָ

ַעְלָמא ה ִזיִנין ִלְזַנְייהו,  ְסִתיִמין)ב''ב ע''קע(ּוָפְתִחין , ּבְ ּמָ ּוְלָבַתר ּכַ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ּ . ּכְ
ד ִאְתְפִליג ֵליְלָיא ּוְכֵדין ּכַ א)נהיר נהירו(ִסְטָרא ְדָצפֹון ָנִחית , ּ יה ,  ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ ְּוָאִחיד ּבֵ

ֵליְלָיא ֵרין חוָלִקין ְדֵליְלָיא, ּבְ ַּעד ּתְ ּ.  
ּוְלָבַתר ִסְטָרא ְד ֵדין ָדרֹום ְוָצפֹון , ְוַכד ָאֵתי ַצְפָרא. ַּעד ְדָאֵתי ַצְפָרא, ָדרֹום ִאְתַערּ ּּכְ

יה ֲּאִחידו ּבֵ א, ּ ָרֵאל ְלַתּתָ ְצלֹוְתהֹון וָבעוְתהֹון ְלֵעיָלא, ּוְכֵדין ָאָתאן ִיׂשְ ָּסְלִקין ָלה ּבִ ּ ַעד , ּ
יַנְייהו ִניַזת ּבֵ ְּדָסְלָקא ְוִאְתּגְ ְרָכא. ּ א ְוָנְטָלא ּבִ ין)דמלכא(ן ֵמֵריׁשָ   .ּ ְדָכל ֵריׁשִ



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

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

ָכא ִמְלֵעיָלא ְרָכא ֵמַההוא ַטָלא ְדִאְתַמּשְׁ ְּוִאְתּבָ ּּ ה ִסְטִרין. ּ ּוֵמַההוא ַטָלא ָפִריׁש ְלַכּמָ ּ ּ ּ ,
יה ֵמַההוא ַטָלא ָזנו ִמּנֵ ה ַרְבָוון ִאּתְ ְּוַכּמָ ּ ּ יה ֲעִתיִדין ַלֲאָחָייא ֵמיַתָייא, ּ ּוִמּנֵ ֲּהָדא הוא . ּ

י ַטל אֹורֹות ַטֶלך)ישעיה כו(, ִתיבִדְכ נו ׁשֹוְכֵני ָעָפר ּכִ ָ ָהִקיצו ְוַרּנְ ּ ַּטָלא ֵמִאינון ְנהֹוִרין . ּ ּ
ִּעָלִאין ְדָנֲהִרין ְלֵעיָלא ּ.  

ַּעד ְדֲהוו ָיְתֵבי ִאְתְפִליג ֵליְלָיא ּ י יֹוֵסי, ּ י ְיהוָדה ְלִרּבִ ָּאַמר ֵליה ִרּבִ א רוָחא , ּ ּתָ ַּהׁשְ
ִאיב ְלָקְלהֹון , ְּוֵליְלָיא ִאְתְפַלג, ַערְדָצפֹון ִאְת ִריך הוא ּתָ א ּבְ א ִעָדָנא ְדקוְדׁשָ ּתָ ְּוַהׁשְ ּ ּ ְּ

ַהאי ַעְלָמא ְּדַצִדיַקָיא ּבְ אֹוַרְייָתא, ּ ְדֵלי ּבְ ּתַ ִּאינון ְדִמׁשְ ּ ִריך הוא ַצֵיית . ּ א ּבְ א קוְדׁשָ ּתָ ַּהׁשְ ּ ְּ

ַהאי ֲאַתר)לקול מלייהו(   .ּ ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתאָלא ִנְפסֹוק,  ָלן ּבְ
ל ָרע, ָּפַתח ְוָאַמר ְלָאך ַהּגֹוֵאל אֹוִתי ִמּכָ ָמר ְואוְקמוָה, ַָהּמַ ָּהא ִאּתְ א ֲחֵזי. ּ , ֲאָבל ּתָ

ִתיב ה ָאֹנִכי ׁשֹוֵלַח ַמְלָאך ְוגו)שמות כג(, ּכְ ָּדא הוא ַמְלָאך ְדִאיהו ָפרֹוָקא ְדַעְלָמא', ְ ִהּנִ ּ ּ ּ ְּ ,
ְּנִטירו ִדְבֵני ָנׁשָ ְרָכאן ְלָכל ַעְלָמא, אּ ְּוַהאי ִאיהו ְדַאְזִמין ּבִ ִגין ְדִאיהו ָנִטיל לֹון , ּ ּּבְ ּ

ַקְדִמיָתא ַעְלָמא, ּבְ ִתיב. ּוְלָבַתר ִאיהו ַאְזִמין לֹון ּבְ ּוְבִגין ָדא ּכְ ה ָאֹנִכי ׁשֹוֵלַח ַמְלָאך , ּ ְִהּנֵ

י ְלָפֶניך ַמְלָאך)שמות לג(. ְָלָפֶניך ַלְחּתִ ְ ְוׁשָ ָ.  
ּאי ִאיהו ַמְלָאך ִדְלִזְמִנין ָדָכר וְלִזְמִנין נוְקָבאְוַה ּ ּ ּ ִזְמָנא ְדִאיהו ַאְזִמין . ְּוָהִכי ִאיהו, ְּ ְּדּבְ ּ ּ

ְרָכאן ְלַעְלָמא  ֵדין ִאיהו ָדָכר, )לעילא(ּבִ ּּכְ ְרָכאן . ְּוִאְקֵרי ָדָכר, ּ ְדכוָרא ְדַאְזִמין ּבִ ּּכִ  )לתתא(ּ
ְרָכאן ְלַעְלָמאָּהִכי ִאיהו ַאְזִמי, ְּלנוְקָבא ִדיָנא ַעל ַעְלָמא. ן ּבִ ּוְבִזְמָנא ְדָקְייָמא ּבְ ֵדין , ּ ּכְ

ָרא. ִּאְקֵרי נוְקָבא נוְקָבא ְדִאיִהי עוּבָ ּּכְ ּ ָּהִכי ִאיהו ִאְתְמֵלי ִמן ִדיָנא, ּ ּוְכֵדין ִאְקֵרי נוְקָבא, ּ ּ .
ְּוַעל ָדא ְלִזְמִנין ִאְקֵרי ְדכוָרא ּוְלִזְמִנין ִאְקֵרי נו, ּ   .ְּוֹכָלא ָרָזא ָחָדא, ְקָבאּ

  ב''דף רלב ע
ִתיב ַגְווָנא ָדא ּכְ ְתַהֶפֶכת)בראשית ג(, ּכְ לוַחן , ּ ְוֶאת ַלַהט ַהֶחֶרב ַהּמִ ַּמְלָאִכין ִאית ׁשְ

ַעְלָמא ה ְגָווִנין, ּבְ ְּדִמְתַהְפִכין ְלַכּמָ ְּלִזְמִנין ְדכוֵרי, ְּלִזְמִנין נוְקֵבי, ּ ְמִנין ְלִז, ְּלִזְמִנין ִדיָנא, ּ
ְווָנא, ַרֲחֵמי ַחד ּגַ ַגְווָנא ָדא ַהאי ַמְלָאך. ְּוֹכָלא ּבְ ְּכְ יִאין ִאיהו, ּ ְגָווִנין ַסּגִ ָווִנין , ּּבִ ְוָכל ּגְ

ַהאי ֲאַתר, ְּדַעְלָמא ְלהו ִאיָתְנהו ּבְ ּּכֻ ּ ר ִיְהֶיה )יחזקאל א(, ְוָרָזא ָדא. ּ ת ֲאׁשֶ ׁשֶ ַמְרֵאה ַהּקֶ  ּכְ
ׁשֶ יֹום ַהּגֶ בֹוד הֶבָעָנן ּבְ ה ָסִביב הוא ַמְרֵאה ְדמות ּכְ ן ַמְרֵאה ַהּנֹּגַ ּם ּכֵ ּ ּ יה . 'ּ ּוְכָמה ְדִאית ּבֵ ּ ּ
ָווִנין ל ִאינון ּגְ   )ב''דף רלב ע(: ָהִכי ָנֵמי ַאְנִהיג ְלָכל ָעְלָמא, ּּכָ

לו, ְּרִחיֵמי ִעָלֵאיתוספתא  ָּמאֵרי ְדֻסְכְלָתנו ִאְסַתּכָ ּּ קוְלֵפ, ּ ּהוְרָמִני ְיִדיָען ּבְ ּ ּי ְדִסיְכָתאּ ְּקִריבו , ּ

ֻסְכְלָתנו, ְלִמְנַדע כֹון ָמאֵרי ְדַעְייִנין ּבְ ַּמאן ִמּנְ ְרעוָתא ְדָרָזא ְדָרִזין, ּ ְעָתא ְדָסִליק ּבִ ׁשַ ְּוָיַדע ּבְ ּּ ְּלֲאָפָקא , ּ
ִליָלן ֲחָדא ּכְ ְּתַלת ְגָווִנין ּכְ ּ ִּחַוור ְוסוָמק וָירֹוק, ּוִאינון, ּ ִנין , ּ ְּתַלת גוֹוָ ּ ְתִליָבאן ָדא ִעם ָדאּ ֲחָדא ִאׁשְ ּּכְ ּ ּ ,

ָּדא ִעם ָדא) א מזדלגן''ס(ִּמְזַדווָגן  ע, ּ ַּמְגרֹוַפָיא ַתָתָאה ִאְצַטּבַ ּ ִנין ִאֵלין, ּ ּוָנְפָקא ִמגֹו גוֹוָ ּ ּ ִנין . ּ ְּוָכל גוֹוָ
ַהאי, ִּאֵלין ִּאְתֲחזון ּבְ ָלא. ּ ֵּחיזו ִאיהו ְלִאְסַתּכָ ּ ֵעיָנא ִדְבדֹוְלָחא, ּ ְעָתאּּכְ ׁשַ ּ ִאְתֲחֵזי ּבְ ַגָווה. ּ ַגְווָנא ְדָבַטׁש ּבְ ּּכְ ּ ּ ,

ִנין ַסֲחָרן ְלַהאי. ָּהִכי ִאְתֲחִזִי ְלַבר ִּאֵלין ְתַלת גוֹוָ ּ ּ ָנא ָאְזָלא ָסְלָקא ְוָנֲחָתא ִקְסטֹוִרין ְדִקְטָרא ְקִביֵעי , ּ ְּוגוֹוָ ּ
ון  גֹוָ ִנין ָסֲחִרין ). א בגווה''ס(ּבְ ֲחָדא)א גוונין''ס(ּגוֹוָ ִליָלן ּכְ יָמָמא,  ּכְ ְּוָנֲחָתא , ָּסְלִקין ָלה ְלֵעיָלא ּבִ



ָנה  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ ְסֵלוחֹוֶד[ – ּ   ]ׁש ּכִ

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

ֵליְלָיא ֵליְלָיא. ּבְ ַרָגא ְדָדִליק ִאְתֲחִזִי ּבְ ּׁשְ יָמָמא ִאְסַתָתַרת ְנהֹוָרא, ּ ּּבִ ּ ִעין וְתַמְנָיא , ּ ָמאָתן ְוַאְרּבָ ְּטִמיָרא ּבְ ּּ
ְלהו ָאְזִלין ְלַגָווה , ָעְלִמין ּּכֻ ּ ּ ִּמְלֵעיָלא ְלַתָתא) א בגינה''ס(ּ ּ ְייִפין ְגִניָזא , ּ ִתין ְוָחֵמׁש ׁשַ ּגֹו ְתַלת ְמָאה ְוׁשִ ּ ּ ּ ּ ּ

ְסָיא ְלַתָתא ּוִאְתּכַ ּ ָחא ָלה. ּ ּכָ ֵפׁש ְלַאׁשְ ַּמאן ִדְמַפׁשְ ּּ ִּיְתַבר ַגְדִפין ְקִליִפין ְטִמיִרין, ּ ּ ּ ְּוִיְפַתח ַתְרִעין, ּ ּ ַמאן . ּ
ּ ְיִדיָעה ְוֻסְכְלָתנוֶּיֱחֵמי גֹו, ְדָזֵכי ְלֶמיֱחֵמי ַתר ּכֹוְתָלא, ּ ַמאן ְדָחֵמי ּבָ ּּכְ ּ ה ְנִביָאה ְמֵהיְמָנא . ּ ר ִמן מׁשֶ ּבַ

ֵעיָנא, ִּעָלָאה ְּדֲהָוה ָחֵמי ֵליה ֵעיָנא ּבְ ֲאַתר ְדָלא ִאְתְייַדע, ּ ְּלֵעיָלא ּבְ ָּדחו ֵליה ְלַבר, ַּמאן ְדָלא ָזֵכי. ּּ ּ ּ ,
ָמה ֲחִביֵלי ְטִהיִרין ִאְז יהּּכַ ַּדְמנו ְלַגּבֵ ּ ִּאְזַדְמָנן ָנְפֵקי ֲעֵליה, ּּ ּּ א, ּ ִעּנוָגא ְדַמְלּכָ ל ּבְ ּוֲאִפיקו ֵליה ְדָלא ִיְסַתּכַ ּ ּ ּּ ּ .

ַּווי לֹון ְלִאינון ַחָייִבין ְדַעְלָמא ָלא, ּּ ְּדָלא ָזָכאן ְלִאְסַתּכָ ָמא ְדַאְת ָאֵמר, ּ ְּוֹלא ָיֹבאו ) במדבר ד(, ּּכְ
ַבַלע א ִּלְראֹות ּכְ י ְיהוָדה. 'ּת ַהּקֶֹדׁש ְוגוּ ל ֲהֵויָנא, ָּאַמר ִרּבִ ְּוָהא ִמגֹו ְזִהיִרין ִאֵלין, ִּמְסַתּכֵ ָלן , ּ ִּמְסַתּכְ

ַמְתהֹון ְדַצִדיַקָיא ִּנׁשְ ּ ַהאי ֲאַתר, ּ קו ּבְ ד ִאְתַדּבָ ּּכַ ּּ ַמְתהֹון ְדַצִדיַקָיא, ּ ִלין ִנׁשְ ִּמגֹו ְזִהיִרין ִאֵלין ִמְסַתּכְ ּ ּ ּ  ִּאינון. ּּ
ִנין ֲחָדא, ּגוֹוָ ִליָלן ּכְ ֲחָדא. ָּסְלִקין ְוִאְתּכְ ְלהו ּכְ ָאה ִאיהו ַמאן ְדָיַדע ְלַאְכָלָלא וְלַיֲחָדא ּכֻ ַּזּכָ ּ ּ ְּלַאְתָקָנא , ּּ

ֲאַתר ְדִאְצְטִריך ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא ָּכָֹלא ּבְ ּ ּ ַהאי ַעְלָמא, ּ ר ָנׁש ּבְ ּוְכֵדין ִאְתְנִטיר ּבַ ּוְבַעְלָמא ְדָאֵתי, ּ כ ''ע. (ּ
  ):תוספתא

י יֹוֵסי ְוָאַמר ִרים ְוגו)תהלים צט(, ָּפַתח ִרּבִ ה ּכֹוַנְנּתָ ֵמיׁשָ ָפט ָאֵהב ַאּתָ ּ ְוֹעז ֶמֶלך ִמׁשְ ְ' .
ַפט ָאֵהב ְּוֹעז ֶמֶלך ִמׁשְ ִריך הוא, ְ א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ א , ְְוֹעז ֶמֶלך. ְּ ּּתוְקָפא ְדַאְתִקיף קוְדׁשָ ּ ּ

ִריך הוא ּּבְ ָפטָּלאו ִאיהו, ְ ִמׁשְ ּ ֶאָלא ּבְ ָפט ִאְתְקַיים ַאְרָעא, ּ ִמׁשְ ְּדָהא ּבְ ּ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ּ , ּכְ
ָפט ַיֲעִמיד ָאֶרץ)משלי כט( ִמׁשְ ּ ֶמֶלך ּבְ ְ.  

ך ְוְבִגין ּכָ ָפט ָאֵהב, ּ ְּוֹעז ֶמֶלך ִמׁשְ ָרֵאל ֶאָלא )אתקף(ְוָלא , ְ ֶנֶסת ִיׂשְ ַנת ּכְ ּקָ  ִאְתּתַ
ָפט ִמׁשְ ִגין ְדִמ, ּּבְ ָזַנתּּבְ ן ִאּתְ ּמָ ְרָכאן ְדָנְטָלא, ּתַ ן ָנְטָלא, ְּוָכל ּבִ ּמָ ך ְוֹעז ֶמֶלך . ִמּתַ ְוְבִגין ּכָ ְ ּ

ָפט ָאֵהב ִאיבו, ִּמׁשְ ל ּתְ ָפט, ּּכָ ְּוָכל ְרִחימו ִדיָלה ָלֳקֵביל ִמׁשְ ּ ִרים. ּ ה ּכֹוַנְנּתָ ֵמׁשָ ָרָזא , ַאּתָ
רוִבים ְלַת)א בסתרי תורה''ב ע''קצ( אּ ִדְתֵרין ּכְ ּקוָנא ְוִייׁשוָבא ְדַעְלָמא, ּתָ ְּדִאינון ּתִ ּ ּ ְוָהא , ּ

ָמר   .ִאּתְ
י  ּ ִחְזִקָיה ָפַתח ְוָאַמר)יצחק(ִרּבִ ּ ַהְללו ָיה ַהְללו ַעְבֵדי ה)תהלים קלה(, ּ ּ ּ ּּ ם ' ּ ַּהְללו ֶאת ׁשֵ ּ

יה', ה ָלא ּבֵ ּכָ יָון ְדָאַמר ַהְללוָיה, ַּהאי ְקָרא ִאית ְלִאְסּתַ ּּכֵ אי , ּּ ַּהְללו ַעְבֵדי הַאּמַ ּ ּוְלָבַתר ', ּ
ם ה ַּהְללו ֶאת ׁשֵ ִניָנן. 'ּ ח , ֶּאָלא ָהִכי ּתָ ּבַ ָחא ,  ְלַאֲחָרא)לחדא(ַּמאן ִדְמׁשַ ּבָ ְִאְצְטִריך ְלׁשַ

פום ְיָקֵריה ֵּליה ּכְ ּ ְבֵחיה, ּ ּוְכפום ְיָקֵריה ָהִכי ִאְצְטִריך ׁשִ ּ ּ ח ְלַאֲחָרא, ְּ ּבַ , ְּוָתִניָנן ַמאן ִדְמׁשַ
ׁשִ יהּבְ ְּבָחא ְדֵלית ּבֵ ּ ְגנוֵתיה)גלותא וסבב(ּהוא ָגֵלי , ּ ְּוָצֵבי ְלַגָלָאה ֵליה, ּ ַמאן , ְּוַעל ָדא. ּ

ר ָנׁש ְּדָעִביד ֶהְסֵפָדא ַעל ּבַ פום ְיָקֵריה, ּ ִּאְצְטִריך ּכְ ּ יר, ְ ְבֵחיה ָאֵתי . ְוָלא ַיּתִ ְּדִמּגֹו ׁשִ ּ
ִּלְגנוֵתיה ָבָחא ִאְצְטִריך, ּ ְוְבֹכָלא ׁשְ ּ פום ְיָקֵריהּ ּ ּכְ ּ.  

א ֲחֵזי ַּהְללוָיה, ּתָ ָבָחא ִעָלָאה ְדָמאֵרי ְדֹכָלא, ּ ָּהָכא ִאית ׁשְ יה . ּּ ְלָטא ּבֵ ֲּאַתר ְדָלא ׁשָ ּ
ָלא  ּכָ ְּדִאיהו ְטִמיָרא ְדָכל ְטִמיִרין, )א אתר''ס(ֵּעיָנא ְלִמְנַדע וְלִאְסּתַ ּוַמאן ִאיהו. ּ . ה''י, ּ

ָמא ִעָלָאה ַעל ּכָֹלא ּׁשְ ּ.  



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

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

ך ַהְללוָיה ּוְבִגין ּכָ ּ ּּ ֲחָדא, ְ ָמא ּכְ ָבָחא וׁשְ ֲחָדא, ּׁשְ ִליָלן ּכְ ְּוָהָכא ָסִתים ִמָלה ְדָאַמר . ּכְ ּ
ַּהְללוָיה ּ ְּוָלא ָאַמר ַמאן ַהְללוָיה, ּ ּ ְּלַמאן ָאְמרו ַהְללו, ּ ָמה ְדי, ּּ ֶּאָלא ּכְ ָהִכי , ה ָסִתים''ּ

ּבוֵחי ָסִתים ִאינון ָבָחא ְדׁשַ ּׁשְ ּ ֵחי ָלא ְיַדְעָנא ַמאן ִאינוןִּד, ּ ּבְ ְְוָהִכי ִאְצְטִריך ְלֶמֱהֵוי , ְּמׁשַ

ָרָזא ִעָלָאה, ּּכָֹלא ָסִתים ָרָזא ִעָלָאה. ּּבְ ּוְלָבַתר ְדָסִתים ּבְ ּ ֵלי ְוָאַמר, ּ ַּהְללו ַעְבֵדי ה, ּּגַ ּ ּ '
ם ה ַּהְללו ֶאת ׁשֵ ַההוא. 'ּ ִגין ְדָדא ִאיהו ֲאַתר ְדָלא ָסִתים ּכְ ּּבְ ּ ּ ּ ִעָלָאה ְטִמיָרא ְדָכל ְטִמיִריןּ ּ .

ם ָּדא הוא ֲאַתר ְדִאְקֵרי ׁשֵ ּ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ּ ם ה)שמואל ב ו(, ּכְ ם ׁשֵ ר ִנְקָרא ׁשָ   .' ֲאׁשֶ
ּוְבִגין ְדַקְייָמא ,  ָסִתים ְוַגְלָיא)תניינא(,  ַגְלָיא)א דא''ס(ַּקְדָמָאה ָסִתים ְדָלא  ּ

ְלָייא ִאְתּגַ ֵחי ְלַההוא ֲאַתרָּאַמר ִאינון, ּּבְ ּבְ ּ ְדָקא ְמׁשַ ְּוָקֲאַמר ְדִאינון ַעְבֵדי . ַּמאן ִאינון, ּ ּ ּ
ָחא ְלֲאַתר ָדא', ה ּבָ ְּדִאְתַחזון ְלׁשַ ּ ּּ.  

ם ה ָנא ְדָקֲאַמר ְיִהי, ְְמבֹוָרך' ְיִהי ׁשֵ כוָתא ֵמַההוא , ֶּאָלא ְיִהי. ַּמאי ׁשְ ָּרָזא ְדַאְמׁשָ ּ ּ
ְּדִאיהו ָסִת, ֲּאַתר ִעָלָאה ְּדִאיהו י, ּים ְדָקֲאָמָרןּ ְּדִאיהו יו, ַעד ָרָזא ִדְבִרית, ה''ּ ָאה''ּ ּתָ , ד ּתַ
ַגְווָנא ְדיו ּּכְ סֹוָפא, ּד ִעָלָאה''ּ ירוָתא ּכְ   .ּׁשֵ

ך ְיִהי ְוְבִגין ּכָ כוָתא ִמְטִמיָרא ְדָכל ְטִמיִרין, ּ ָּרָזא ְדַאְמׁשְ ּ ָאה, ּ ּתָ א ּתַ ּוְבִמָלה . ַּעד ַדְרּגָ ּ
יתָּדא ִאְתְקַי ל עֹוָבָדא ִדְבֵראׁשִ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ּים ּכָ י ''ְיִה, י ָרִקיַע'' ְיִה)ב''ו ע''י(, ּכְ

ִתיב ְיִהי. י אֹור''ְיִה, ְמאֹורֹות ָכל ִאינון עֹוָבִדין ִדְלֵעיָלא ּכְ ּּבְ ּ.  

  א''דף רלג ע
א ָכל ִאינון עֹוָבִדין ִדְלַתּתָ ּּבְ ִתיב ְיִה, ּ ִגין ְדָרָזא. י''ָלא ּכְ ּ ָדא ְדִאיהו ּּבְ  )א אמשכותא''ס(ּ

ִמִלין ִעָלֵאי ִדְלֵעיָלא, ְּסִתיִמין ְדָכל ְסִתיִמין, ֵּמָרָזא ִעָלָאה ָּלא ִאְתְקַיים ֶאָלא ּבְ ּ ּ ּ ְוָלא , ּ
ִאינון  ָמר ּבְ א) א''דף רלג ע(ִּאּתְ ִאין ִדְלַתּתָ ּתָ ִּמִלין ּתַ ּ.  

ֹכָלא א ּבְ ָמא ַקִדיׁשָ ַרך ׁשְ ּוְבָדא ִמְתּבָ ּ ם ְיָי ְמבֹוָרך ְוגוְוַע, ְּ ִתיב ְיִהי ׁשֵ ְל ָדא ּכְ ְזַרח ', ּ ִמּמִ
ֶמׁש ַעד ְמבֹואֹו ָּדא ֲאַתר ִעָלָאה, ׁשֶ א, ּ ְמׁשָ יה ׁשִ ְּדָקא ָנִהיר ִמּנֵ ְּוָדא הוא . ְּוָנִהיר ְלֹכָלא, ּ

א ִעָלָאה ְסִתיָמָאה   .ֲּאַתר ְדֵריׁשָ
ָרא, ְוַעד ְמבֹואֹו ָּדא הוא ֲאַתר ִקׁשְ ְדָקא ָחֵזיְּדִאְתּקַ, ּ יה ְמֵהיְמנוָתא ּכְ ר ּבֵ ּּשַׁ ן , ּ ּמָ ּוִמּתַ

ְרָכאן ְלֹכָלא ָזן, ָּנְפָקן ּבִ ָמר, ְוַעְלָמא ֵמָהָכא ִאּתְ ָמה ְדִאּתְ ך ָקְייָמא ַהאי ֲאַתר . ּכְ ְוְבִגין ּכָ ּ
ָזָנא ֵמֵעיָלא ן, ְלִאּתְ ּמָ ְרָכא ִמּתַ ִאְתֲערוָתא ִדְלַת. ּוְלִאְתּבָ ְּוֹכָלא ָקְייָמא ּבְ ּ אּ ְּדִמְתָעֵרי ִאינון , ּתָ ּ

א, ַּעְבֵדי ְיָי ָמא ַקִדיׁשָ ד ְמָבְרֵכי ׁשְ ְדָקֲאָמָרן, ּּכַ ְלָייא. ּכִ ִאְתּגַ ך ְדִאיהו ּבְ ּוְבִגין ּכָ ּ ּ ִתיב , ְ ּכְ
ם ְיָי ַּהְללו ַעְבֵדי ְיָי ַהְללו ֶאת ׁשֵ ּ ּּ ּ.  

א, ַאְדָהִכי ֲהָוה ָנִהיר ַצְפָרא ּוְבַההו, ָּנְפקו ִמן ְמַעְרּתָ ָּאְזלו . ּא ֵליְלָיא ָלא ְדִמיכוּ
ָאְרָחא ד ָנְפקו ֵמִאינון טוִרין, ּבְ ּּכַ ּ ָּיְתבו ְוַצלו ְצלֹוָתא, ּ ַפר. ּּ ל , ָּמטו ְלַחד ּכְ ן ּכָ ּמָ ְּוָיְתבו ּתַ

ַההוא ֵליְלָיא ָנמו, ַּההוא יֹוָמא ּּבְ ַּעד ְדֲהָוה ַפְלגות ֵליְלָיא, ּ אֹוַרְייָתא, ּּ ָקא ּבְ   .ָּקמו ְלִאְתַעּסְ



ָנה  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ ְסֵלוחֹוֶד[ – ּ   ]ׁש ּכִ

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

ָרֵאל ְוגו ך ְיָבֵרך ִיׂשְ יֹום ַההוא ֵלאמֹור ּבְ י ְיהוָדה ְוָאַמר ַוְיָבֲרֵכם ּבַ ְָפַתח ִרּבִ ָ ּ ּּ ַוְיָבַרֵכם ', ּ
יֹום ַההוא ּּבַ יֹום ַההוא, ּ ַּמאי ּבַ י ְדָקֲאַמר ַוְיָבֲרֵכם, ּ ְּדָהא ַסּגֵ ִתיב ָחֵסר, ְּותו. ּ ל ֵלאֹמר ּכְ , ּכָ

וי ִתיב''ְוָהָכא ֵלאֹמר ּבְ ָנא)ו לאמור כתיב הכא''אלא בוי, כללא כתיב לאמר(, ו ּכְ   . ַמאי ׁשְ
יֹום ַההוא, ֶּאָלא ָרָזא ִאיהו ַּוְיָבַרֵכם ּבַ יֹום ַההוא, ּ ַּמאי ּבַ א ַעל , ּ א ְדִאְתַמּנָ ָּרָזא ְדַדְרּגָ ּ

ְרָכאן ְלֵעיָלא ּיֹום ֵמַההוא ֲאַתר ִעָלָאה, ּיֹום ַההוא. ּבִ ְּדִאְקֵרי הוא, ּ , ּם ַההואְוַהאי יֹו. ּ
ין יֹום וֵבין הוא ְּדֵלית ִפירוָדא ּבֵ ּ ּ ּוְבָכל ֲאַתר ַהיֹום ַההוא, ּּ ין )הוא(ָּדא , ּּ ֵרין ַדְרּגִ , )עלאין(ּ ּתְ

ֲחָדא ָאה ְדִאינון ּכְ א ִעָלָאה ְוַתּתָ ַּדְרּגָ ּ ּּ.  
ך ְוְבִגין ּכָ ָעא ַיֲעֹקב ְלָבְרָכא ִלְבנֹוי ְדיֹוֵסף, ּ ד ּבָ ִי, ּכַ ִריך לֹון ּבְ א ְּבָ ּחוָדא ִדְלֵעיָלא ְוַתּתָ
ֲחָדא ְלהו ּכְ ּּכֻ על דא ייחד לון ביחודא דלעילא , ו בינייהו''ו דאתכליל וא''א לאמור בוא''ס(, ּ
ְרַכְתהֹון)כלהו כחדא ִגין ְדִיְתַקַיים ּבִ ּ ּבְ ֲחָדא, ּ ִליל ּכָֹלא ּכְ ּוְלָבַתר ּכָ ך ְיָבֵרך , ְוָאַמר. ּ ְּבְ ָ

ָרֵאל  ך. )לאמר(ִיׂשְ ַּוַדאי ָדא ָרָזא ְדִיחוָדא. ַָמאי ּבְ ּ א ְלֵעיָלא , ּ ּתָ ַקְדִמיָתא ִמּתַ א יום ''ס(ּבְ
א, )ההוא מתתא לעילא ּוְלָבַתר ָנִחית ְלֶאְמָצִעיָתא וְלַתּתָ וא. ּ . ו ָהא ֶאְמָצִעיָתא''ֵלאמֹור ּבְ

ך א ּבְ ָוְלָבַתר ָנִחית ְלַתּתָ ְדָקא ָחֵזי. ּ א ְלֵע, ְּוָהִכי הוא ָיאֹות ּכְ ּתָ אִמּתַ   .ּיָלא וֵמֵעיָלא ְלַתּתָ
ָרֵאל ך ְיָבֵרך ִיׂשְ ְּבְ ָרֵאל, ָ ָרֵאל ָסָבא, ַמאי ִיׂשְ ִתיב. ִיׂשְ ָרֵאל ָלא ּכְ ֶּאָלא , ְְיבֹוָרך ִיׂשְ

ְרָכאן ִמְלֵעיָלא, ְְיָבֵרך ָרֵאל ָנִטיל ּבִ ְּדָהא ִיׂשְ ּוְלָבַתר ִאיהו ְמָבֵרך ְלֹכָלא, ּ ְ ּ א , ּ ַהאי ַדְרּגָ ּבְ
ָאה ַדְיי ּתָ ָרֵאל ֵלאֹמר, ָקאּתַ ך ְיָבֵרך ִיׂשְ ְְדָקֲאַמר ּבְ ָ ּ.  

ה ֶאְפַרִים ְוִכְמַנּשֶׁ יְמך ֱאֹלִהים ּכְ ַקְדִמיָתא, ְָיׂשִ ַּאְקִדים ֵליה ְלֶאְפַרִים ּבְ ִגין ְדֶאְפַרִים , ּ ּּבְ
ָמא  ָרֵאל ִאְקֵרי)דיוסף(ַעל ׁשְ ְבָטא ְדֶאְפַרִים ָנַפק, ֵמָהא. ְמָנא ָלן.  ְדִיׂשְ ַעד ָלא , ְּדַכד ׁשִ

ְעּבוָדא ְדִמְצַרִים ִלים ִזְמָנא ְדׁשִ ּתְ ִּאׁשְ לוָתא, ּ א ְוָנְפקו ִמן ּגָ ְעּתָ ָּדֲחקו ׁשַ ּ ּ ָּקמו ֲעֵליהֹון , ּ
ְנֵאיהֹון וְקָטלו לֹון ּׂשַ ָרֵאל )יחזקאל לו(, ּוְכִתיב. ּ ית ִיׂשְ ל ּבֵ ן ָאָדם ָהֲעָצמֹות ָהֵאֶלה ּכָ ּ ּבֶ

ה ַמע ִדְכִתיב. ֵהּמָ ה)ל לויחזקא(, ַּמׁשְ ָרֵאל ֵהּמָ ית ִיׂשְ ל ּבֵ ְּוַעל ָדא ַאְקִדים ְלֶאְפַרִים ֳקָדם ,  ּכָ ּ
ה ך ֶאְפַרִים ָמטוֵליה ִלְסַטר ַמֲעָרב. ְמַנּשֶׁ ִגין ּכָ ּּבְ ּ   .ּוַמְטָלנֹוי ֲהָוה, ְ

א ֲחֵזי ְרְכָתא ְדָבִריך ִלְבֵני יֹוֵסף, ּתָ ְּבִ ְרָכאן, ּ אי ַאְקִדים לֹון ּבִ . ְך ִלְבנֹויַעד ָלא ְיָבֵר, ַּאּמַ
אן נֹוי, ֶּאָלא ִמּכָ ַּדֲחִביבוָתא ִדְבֵני ּבְ ּ נֹוי, ּ יר ִמּבְ ר ָנׁש ַיּתִ ָּחִביב ֲעֵליה ְדּבַ ך. ּ ְוְבִגין ּכָ ּ ,

נֹוי קֹוֶדם ִלְבנֹוי ַּאְקִדים ֲחִביבוָתא ִדְבֵני ּבְ ּ ַקְדִמיָתא, ּ   .ְלָבְרָכא לֹון ּבְ
יֹום ַההוא ֵלאֹמר ַּוְיָבַרֵכם ּבַ י יֹו, ּ ְ ְיָי ְזָכָרנו ְיָבֵרך ְיָבֵרך )תהלים קטו(, ֵּסי ָפַתח ְוָאַמרִרּבִ ְ ּ

ָרֵאל ְוגו ית ִיׂשְ ְְיָי ְזָכָרנו ְיָבֵרך. 'ֶאת ּבֵ ִּאֵלין ּגוְבִרין, ּ ָרֵאל. ּ ית ִיׂשְ ין, ְְיָבֵרך ֶאת ּבֵ . ִּאֵלין ָנׁשִ
ַקְדִמיָתא ְרָכא ּבְ ְעָיין ְלִאְתּבָ ִגין ִדְדכוִרין ּבָ ּּבְ יןּוְלָבַת, ּ ְרָכן ֶאָלא , ר ָנׁשִ ין ָלא ִמְתּבָ ְוָנׁשִ

ְרַכְתהֹון ִדְדכוִרין ִּמּבִ ְרָכן, ּ ין ִמְתּבָ ֵדין ָנׁשִ ְרָכן ּכְ ְּדַכד ְדכוִרין ִמְתּבָ ּ , ְוִאי ֵתיָמא ֵמָהא. ּ
יתֹו)ויקרא טז(, ִּדְכִתיב ֲעדֹו וְבַעד ּבֵ ּ ְוִכֶפר ּבַ ַקְדִמיָתא, ּ ְּדָבֵעי ְלַכָפָרא ֲעֵליה ּבְ ְלָבַתר ַעל ּו, ּּ
יֵתיה יה, ּּבֵ ְרָכא ִמּנֵ ִגין ְדִמְתּבָ ּּבְ ּ.  

  ב''דף רלג ע



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

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

א ֲחֵזי ְרָכן ֶאָלא ִמּגוְבִרין, ּתָ ין ָלא ִמְתּבָ ְּדָנׁשִ ַקְדִמיָתא, ּּ ְרָכן ִאינון ּבְ ד ִאְתּבָ ּוֵמַהאי , ּּכַ
ְרָכן ְרָכָתא ִמְתּבָ ית ִיׂשְ. ּבִ ַמאי אֹוִקיְמָנא ְיָבֵרך ֶאת ּבֵ ְֶאָלא ּבְ ִריך . ָרֵאלּ א ּבְ ְֶאָלא קוְדׁשָ ּ ּ

ְרָכאן ִלְדכוָרא ְדָנִסיב ּהוא ָיַהב ּתֹוֶסֶפת ּבִ ּ ָתא, ּ ְרָכא ִמיֵניה ִאּתְ ִגין ְדִמְתּבָ ּּבְ ָכל ֲאַתר . ּ ְוֵכן ּבְ
ְרָכאן ִלְדכוָרא ְדָנִסיב) ב''דף רלג ע( ִריך הוא ּתֹוֶסֶפת ּבִ א ּבְ ָּיִהיב קוְדׁשָ ּ ְרָכ, ְּ ִגין ְדִמְתּבָ א ּּבְ
בגין דתתברך , מניה אתתא וכן בכל אתר יהיב קודשא בריך הוא תוספת ברכאן לדכורא דנסיב(

ּ ֵמַההוא ּתֹוֶסֶפת ְדִבְרָכאן)מניה נוקבא ֵרין חוָלִקין. ּ ר ָנׁש ָיִהיב ֵליה ּתְ יָון ְדִאְנִסיב ּבַ ּּכֵ ּ ַחד , ּ
ֵּליה ְוַחד ְלנוְקֵביה ּ ְּוִאיהו ָנִטיל ּכָֹלא, ּ ּחוָלֵקיה , ּ ְּוחוַלק נוְקֵביהּ ּ ּ.  

א ֲחֵזי יֹום ַההוא, ּתָ ַּוְיָבַרֵכם ּבַ  ְלָבַתר )א לאמור בריך ברכאן לון ולכל דיפקון מנייהו''ס(, ּ
וא ָרא ּבוְכָרא, ו''ֵלאמֹור ּבְ ָרֵאל)שמות ד(, ָּהָכא ִאְתְרִמיָזא ּבְ כֹוִרי ִיׂשְ ִני ּבְ , ּוְכִתיב,  ּבְ

כֹוִרי הו)ירמיה לא(   .ו''ְּוַעל ָדא ּתֹוֶסֶפת וא, אּ ְוֶאְפַרִים ּבְ
י ִחְזִקָיה ָפַתח ִּרּבִ ֵתבו ְוגו)תהלים קלט(, ּ ָלם ִיּכָ ְלִמי ָראו ֵעיֶניך ְוַעל ִסְפְרך ּכֻ ּ ּגָ ּּ ָ ַהאי ', ָ

ה ֲאַתר ַכּמָ ְּקָרא אוְקמוָה ּבְ א ֲחֵזי. ּ ֵרי , ֲאָבל ּתָ ָמִתין ְדֲהוו ִמיֹוָמא ְדִאְתּבְ ל ִאינון ִנׁשְ ּּכָ ּ ּ ּ
ִריך הוא ַעד ָלא ָנֲחתו ְלַעְלָמא,ַעְלָמא א ּבְ י קוְדׁשָ ְלהו ָקְייֵמי ַקּמֵ ּ ּכֻ ּ ּ ְּ ַההוא ִדיוְקָנא , ּ ּּבְ ּ ּ

ַעְלָמא ׁש ְדִאְתֲחזון ְלָבַתר ּבְ ַּמּמָ ַהאי ַעְלָמא. ּ ְּוַההוא ֵחיזו ְדגוָפא ְדַבר ָנׁש ְדָקִאים ּבְ ּ ּ ּ ָהִכי , ּ
  .ָקִאים ְלֵעיָלא

ָמָתא  א ְדִנׁשְ ְעּתָ ַעְלָמאּוְבׁשַ ַהִהיא ִדיוְקָנא , ָדא ְזִמיָנא ַלֲאָחָתא ּבְ ָמָתא ּבְ ַּהִהיא ִנׁשְ
ַהאי ַעְלָמא ׁש ְדָקְייָמא ּבְ ִריך הוא)לעילא(ָהִכי ָקִאים , ַּמּמָ א ּבְ י קוְדׁשָ ּ ַקּמֵ ְּואֹוֵמי ָלה , ְּ

ִריך הוא ְדִיטֹור ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּּ   .ָייִמיןְוָלא ַיֲעָבר ַעל ְק, ְ
יה ּוְמָנא ָלן ְדָקְייִמין ַקּמֵ ּ י ְלָפָניו)מלכים א יז(, ִּדְכִתיב, ּ ר ָעַמְדּתִ י .  ַחי ְיָי ֲאׁשֶ ָעַמְדּתִ

ְּוָהא אוְקמוָה, ַּוַדאי ְלִמי ָראו ֵעיֶניך. ּ ך ּגָ ָוְבִגין ּכָ ְּ ַעְלָמא)צולמא(ַעד ָלא ִיְתֲחֵזי , ּ ְוַעל .  ּבְ
ֵתבו ָלם ִיּכָ ִּסְפְרך ּכֻ ּ ָמִתין,ָ ל ִנׁשְ ַההוא ִדיוְקָנא ִדְלהֹון, ּ ְדָהא ּכָ ּּבְ ּ ּ ִתיִבין, ּ ִסְפָרא ּכְ ְלהו ּבְ ּּכֻ ּ .

רו ָּהא אוְקמוָה ֻיָצרו ַוַדאי, ָּיִמים ֻיּצָ ּ ּ ֶהם, ּ ִקיוָמא , ְוֹלא ֶאָחד ּבָ ַהאי ַעְלָמא ְלֵמיַקם ּבְ ּּבְ ּ
ְדָקא ָחֵזי, ְדָמאֵריהֹון   .ּכְ

א ֲחֵזי ר, ּתָ עֹוָבִדין ָטָבאן,  ָנׁשּיֹוִמין ְדּבַ ַהאי ַעְלָמא ּבְ ד ָזֵכי ּבְ ּיֹוִמין ִדיֵליה , ּכַ ּ
ְרָכאן ְלֵעיָלא ֵּמַההוא ֲאַתר ְדִאיהו ִמַדת יֹומֹוי, ִאְתּבָ ּ ּ  הֹוִדיֵעִני ְיָי )תהלים לט(, ָּפַתח ְוָאַמר. ּ

י וִמַדת ָיַמי ַמה ִהיא ְוגו ִּקּצִ ַּהאי ְקָרא אוְקמוָה', ּ א ֲח. ּ י, ֵזיֲאָבל ּתָ ָּדא ֵקץ ַהָיִמין, ִקּצִ ּ ,
ָדִו ד יה ּבְ ר ּבֵ ְּדִאיהו ִמְתַקּשַׁ ּ ּוִמַדת ָיַמי ַמה ִהיא. ּ י , ּ ָּדא ִאיהו ְדִאְתַמּנֵ ּ  )א דאית ממנא''נ(ּ

ׁש ַעל יֹומֹוי   .ַמּמָ
י ְיהוָדה ְמעֹון, ָּאַמר ִרּבִ י ׁשִ ַמְעָנא ֵמִרּבִ ָמר, ָהא ׁשָ יֹוִמין ַּעל ִאינון , ְּדַהאי ְקָרא ִאּתְ

ָזרו ֲעלֹוי ֵמָאָדם ַקְדָמָאה ְּדִאְתּגְ ְּדִאינון ע, ּ ָמר. 'ּ ַלל ָלא ֲהוו ֵליה, ְּדָהא ִאּתְ ְּדַחִיין ּכְ ּ ֶּאָלא , ּּ
ְּדָיִהיב ֵליה ָאָדם ֵמִאינון יֹוִמין ִדיֵליה ּ ּ ּ ִנין, ּ ְבִעין ׁשְ   .ׁשִ



ָנה  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ ְסֵלוחֹוֶד[ – ּ   ]ׁש ּכִ

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

לום, ְוָרָזא ָדא ֵמׁש ּכְ ַללְוִסיֲהָרא ָלא ָנֲה, ִּוילֹון ָלא ְמׁשַ ְרָמה ּכְ ִנין , ַּרת ִמּגַ ְבִעין ׁשְ ְוׁשִ
ָכל ִסְטָרָהא ְּוִאינון ַחֵיי ָדִוד ְסָתם, ָּנֲהִרין ָלה ּבְ ִריך הוא. ּ א ּבְ ָעא ָדִוד ְלקוְדׁשָ ְּוַעל ָדא ּבָ ּ ּ ְּ ,

ְרָמה, ְּלִמְנַדע ָרָזא ָדא ַּעל ָמה ֵלית ָלה ַחִיין ְלִסיֲהָרא ִמּגַ ָרא ִדיָל, ּּ   .ּהּוְלִמְנַדע ִעּקָ
ּוִמַדת ָיַמי ַמה ִהיא א , ּ ָּדא הוא ַדְרּגָ ְּדִאיהו ָקְייָמא ַעל , ּ ִעָלָאה ְסִתיָמא)א דעלמא''ס(ּ ּ

ל ִאינון יֹוִמין ְּדִאינון ַחִיין ִדיָלה, ּּכָ ּ ֲּאַתר ְדָנִהיר ְלֹכָלא, ּּ ָאַמר . ֵאְדָעה ֶמה ָחֵדל ָאִני. ּ
ְרִמיִאְנַדע ַעל ַמה ָחֵדל ֲאָנא ְנהֹוָרא , ָּדִוד י, ִמּגַ ל ִאינון ְנהֹוָרִאין , ְוִאְתְמַנע ִמּנִ ָאר ּכָ ׁשְ ּּכִ

ִּעָלִאין ְדִאית לֹון ַחִיין ְלֻכְלהו ּּ י, ְוֲאָנא ַעל ַמה ֲאָנא ָחֵדל, ּּ ְוָדא . ְוַעל ַמה ִאְתְמַנע ִמּנִ
ְּוָלא ִאְתְייִהיב ֵליה ְרׁשוָתא ְלִמְנַדע, ּהוא ְדָבָעא ָדִוד ְלִמְנַדע ּ.  

ִכיךָּתא ּתֹוֶסְפ ָוַגְלַגָלא ַאְסַחר ָתִדיר ְוָלא ׁשָ ּ ִּצֳפִרין ָסְלִקין) ב''ב ע''קס(ְּתֵרין . ּּ ְּדָקא ְמַצְפְצָפן, ּ ּ ּ ּ ַחד , ּ

ּוַחד ִלְסַטר ָצפֹון, ִּלְסַטר ָדרֹום ֲאִויָרא ִצְפצוָפא. ּ ָּפְרִחין ּבַ ּ ּ ּ ֲחָדא, ּּ ָרן ּכְ ְּוָקל ְנִעימו ְדַגְלַגָלא ִמְתַחּבְ ּּ ּ ֵד, ּ ין ּכְ
ת) ב''תהלים צ( ּבָ יר ְליֹום ַהׁשַ ָדא ְנִעימו . ִּמְזמֹור ׁשִ ְלִחיׁשו ּבְ ְרָכאן ָנְגִדין ּבִ ְּוָכל ּבִ ִּמגֹו ְרִחימו , )מקול(ּ ּ

ְּדקֹול ׁשֹוָפָרא ְרָכאן. ּ ָלא ִאינון ּבִ ָּנֲחִתין ִמְלֵעיָלא ְלַתָתא, ְּלַקּבְ ּ גֹו , ּּ ֲחָדא ּבְ ּוִאְתְגִניזו ּכְ ּ ) ב''ג ע''שמות ס(ּ
ְלִחיׁשו, ּעוְמָקא ְדֵביָרא ְּנִביעו ְדֵביָרא ְדָלא ָפְסָקא ּבִ ַּעד ְדִאְתַמְלָייא ַההוא ַגְלַגָלא ַסֲחָרא, ּּ ּ ּ ּּ ּ.  

ִּאינון ְתֵרין ַמְגרֹוִפין ָסֲחָרן ּ ְּזִהירו ְדָזֲהִרין ְדָסְלָקא וָנֲחָתא, ָקֵרא ְבָחִיל וָאַמר, ַּחד ִדיִמיָנא, ּ ּ ּ ְּתֵרי , ּ
ּן ִאְזָדֲהרו''ָעְלִמיַּאְלֵפי  ַגַווְייהו. ּ ַּעְלָמא ְדֶאְמָצִעיָתא ּבְ ּ ּ זֹוֲהָרא ְדָמאָרך, ּ ִָאְזָדַהר ּבְ ּ ל ִאינון ָמאֵרי . ּ ּּכָ
לו וִפְקחו ֵעיֵניכֹון, ְּדַעְייִנין ִּאְסַתּכָ ּ ּּ ּוִתְזּכון ְלַהאי ְנִהירו, ּ ּ ְּלַהאי ִעדוָנא, ּ ְרָכאן ְדָנְגֵדי, ּ ִּאֵלין ִאינון ּבִ ּ ּ 

ַּגְלַגָלא ָסְלָקא ַאְסַחר ִליִמיָנא, ַּמאן ְדָזֵכי, ִּמְלֵעיָלא ּ יך ְלַההוא ְדָזֵכי, ּ ּוַאְנִגיד וַאְמׁשִ ּ ּוִאְתַעַדן ֵמִאֵלין , ָ ּ ּ
ְרָכאן ִעָלִאין ְדָזֲהָרן ּּבִ הו, ּ ִאין ִאינון ְדָזָכאן ּבְ ַּזּכָ ּ ַּגְלַגָלא ַאְסַחר, וַכד ָלא ָזֵכי. ּ ּ ּוַההוא ַמְגרֹוָפ, ּ ּא ְדִלְסַטר ּ

ָמאָלא ַּאְסַחר וָנַחת ְלַתָתא, ׂשְ ּ יך ִדיָנא ַעל ַהאי דלא ָזֵכי, ּ ּוַאְמׁשִ ּוָקָלא ָנְפַקת, ָ ּווי ְלִאינון ַחָייִבין ְדָלא , ּ ּּ

ְלהֹוָבא ְדָדִליק, ֵּמַההוא ִסְטָרא. ָּזכו א ְדׁשַ ָּנִפיק ֶאׁשָ יהֹון ְדַחָייַבָיא, ּ אֵרי ַעל ֵריׁשֵ ְּדׁשָ ּ ִא. ּ ּכל , ּין ִאינוןַזּכָ
ַהאי ַעְלָמא אֹוַרח ְקׁשֹוט ּבְ ִּאינון ַדֲאְזלו ּבְ ּ י ְלַההוא ְנהֹוָרא ִעָלָאה, ּ ְּלִמְזּכֵ ְרָכאן ְדַצְחְצָחן, ּ ּּבִ ּ ָמה ְדַאְת , ּ ּּכְ

ך ) ישעיה נח(, ָאֵמר ַצְחָצחֹות ַנְפׁשֶ יַע ּבְ ּבִ ָוִהׂשְ ּ ּ ּ   ):עד כאן תוספתא(ּ

א ֲחֵזי ְרָכאן ִע, ּתָ ל ּבִ א, ָּלִאיןּכָ ְלהו ִאְתְמָסרו ְלַהאי ַדְרּגָ ּּכֻ ּ ְוַאף ַעל . ְּלָבְרָכא ְלֹכָלא, ּ
ְרָמה ב ְדֵלית ָלה ְנהֹוָרא ִמּגַ ּּגַ ּ ְרָכאן, ּ ל ּבִ ה, ְּוָכל ִטיבו, ְּוָכל ֵחידו, ּכָ ְלהו ָקְייִמין ּבָ ּּכֻ ּ ה , ּ ּוִמּנָ ּ

ָרָכ,  ָנְפֵקי)קיימי( ל ּבְ ׁש. הְוַעל ָדא ִאְתְקִריַאת ּכֹוס ׁשֶ ָרָכה ַמּמָ ָמה ִדְכִתיב, ְוִאְקֵרי ּבְ , ּכְ
ת ה)משלי י( ְרּכַ יר'  ּבִ ֲעׁשִ ִתיב, ִהיא ּתַ ת ה)דברים לג(, ְּוַעל ָדא ּכְ ְרּכַ ָים ְוָדרֹום ' ּ וָמֵלא ּבִ

ה   .ְיָרׁשָ

  א''דף רלד ע
יור ֻכְלהו ׁשִ ך ִאית ָלה ּבְ ּוְבִגין ּכָ ּ ּ ּּ ּ ְלהו ִאְתַמְלָייא, ְ ּוִמּכֻ הּוִמּכֻ, ּּ ְּלהו ִאית ּבָ ּ ְרָכא , ּ ְוִאְתּבָ

ל  ְרָכאן ִעָלִאין) א''דף רלד ע(ִמּכָ ִּאינון ּבִ ְרָכאן ְלָבְרָכא, ּ ְּוִאְתְמָסרו ָלה ּבִ ְּדָאַמר . ְמָנָלן, ּ
י ִיְצָחק ִריך ִלְבנֹוי ְדיֹוֵסף, ִרּבִ יֵדיה ְלָבְרָכא, ְַיֲעֹקב ּבָ ְרָכאן ִאְתְמָסרו ּבִ ֵּמֲאַתר ָדא ְדָכל ּבִ ּ ּ, 

ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ָרָכה)בראשית יב(, ּכְ ָיֶדך.  ְוְהֵיה ּבְ ְרָכאן ִאְתְמָסרו ּבְ אן וְלַהְלָאה ּבִ ִָמּכָ ּ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]45דף [ -ּ

א ֲחֵזי ָמא ָדא, ּתָ ִחין ִלׁשְ ּבְ ַגְווָנא ָדא ֲאַנן ְמָבְרָכן וְמׁשַ ְּוַעל ָדא ַהֵליָלא, ּּכְ ְּדִאינון , ּ ּ
ּיֹוִמין ְדָקַאְמֵרי ַהֵליָלא ַהֵליָלא ְצִריִכין גְּדָאַמר ִרּבִ. ּ ּי ִחָייא ּבְ ין' ּ , ַּצִדיִקים, ֲחִסיִדים, ַּדְרּגִ

ְרֵאִלים ,  ֲחִסיִדים)א בגין דיסתלק יקרא דקודשא בריך הוא על כלא באלין דרגין''ס(. ְוִיׂשְ
ְטָרא ִדיִמיָנא ָמאָלא, ִּמּסִ ְטָרא ִדׂשְ ל ִאינון ִסְטִרין, ַּצִדיִקים ִמּסִ ָרֵאל ִמּכָ ִגין , ְּוִיׂשְ ּבְ

ְלהו)דישרים( ִליָלן ִמּכֻ ָרֵאל ּכְ ּ ְדִיׂשְ ִריך הוא , ּּ א ּבְ א ְדקוְדׁשָ ְחּתָ ּבַ ַלק ּתוׁשְ ְּוַעל ָדא ִאְסּתַ ּ ּ ּ ְּ ּ
א, ִּמּכָֹלא ּתָ ִריך הוא ִמּתַ א ּבְ ָחן ֵליה ְלקוְדׁשָ ּבְ ָרֵאל ְמׁשַ ָכל ֲאַתר ְדִיׂשְ ְּוֵכן ּבְ ּ ּ ַלק , ְּ ִּאְסּתַ

ֹכָלא ְּיָקֵריה ּבְ ּ:  
ָניו ַויֹאֶמר ֵהָאְספו ְוגוַּוִי ְּקָרא ַיֲעֹקב ֶאל ּבָ א ָפַתח ְוָאַמר', ּ י ַאּבָ ּ ָפָנה )ב''תהלים ק(, ִּרּבִ

ִפָלָתם ָזה ֶאת ּתְ ִפַלת ָהַעְרָער ְוֹלא ּבָ ֶּאל ּתְ ַּהאי ְקָרא אוְקמוָה. ּ יה ַחְבַרָייא, ּ ְּוַאְקׁשו ּבֵ ּ .
ֵעי ֵליהִהְקׁשִ, ּ ָפָנה)אלא תו אית ביה סטר קורדיטא( ַמע, ּיב ִמּבָ   .ַּמאי ָפָנה, אֹו ׁשָ

ל ְצלֹוִתין ְדַעְלָמא ְצלֹוִתין ֶּאָלא ּכָ א, ּוְצלֹוָתא ְדָיִחיד. ּ א ַקִדיׁשָ י ַמְלּכָ , ָּלא ָעאל ַקּמֵ
יָפא ּקִ ֵחיָלא ּתַ ה. ֶּאָלא ּבְ דוְכּתָ ְּדַעד ָלא ָעֳאַלת ַהִהיא ְצלֹוָתא ְלִאְתַעְטָרא ּבְ ּ ּ ה , ּ ח ּבָ ּגַ ַּאׁשְ

ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ ה, ְּ ֵכי ּבָ ר ָנׁש, ְּוִאְסּתְ חֹובֹוי וִבְזכוֵתיה ְדַההוא ּבַ ֵכי ּבְ ְּוִאְסּתְ ּ ּ ּ ַּמה ְדָלא , ּ
יִאין ְצלֹוָתא ְדַסּגִ ן ּבִ ה ִאינון ְצלֹוִתין ְדָלא . ָעִביד ּכֵ ּמָ יִאין ּכַ ִּדְצלֹוָתא ְדַסּגִ ּ ּ ִאין )מבני(ּ  ִמן ַזּכָ

ִריך הואְוָעאִלין ּכֻ, ִּאינון א ּבְ י קוְדׁשָ ְּלהו ַקּמֵ ּ ְּ חֹוַבְייהו, ּ ח ּבְ ּגַ   .ְּוָלא ַאׁשְ
ך ִפַלת ָהַעְרָער, ְְבִגין ּכָ ָּפָנה ֶאל ּתְ ְְמַהֵפך , ּ ֵכי ָבה)בזכותיה(ּ ה , ּ ְוִאְסּתְ ּמָ ה ּבְ ֵכי ּבָ ְּוִאְסּתְ

ר ָנׁש ְדַצֵלי ְצלֹוָתא ָדא, ְּרעוָתא ִאְתֲעִביד ּוַמאן ַההוא ּבַ ּ ּ ך. ּאן ִאינון עֹוָבדֹויּוַמ, ּ , ְְבִגין ּכָ
ר ָנׁש ֵעי ֵליה ְלּבַ ִצּבוָרא, ִּליּבָ ִּדְלַצֵלי ְצלֹוָתא ּבְ ִגין ְדָלא ָבָזה ֶאת , ַמאי ַטְעָמא. ּּ ּּבְ

ִפָלָתם א, ּּתְ ַכָווָנה וְרעוָתא ְדִלּבָ ְלהו ּבְ ב ְדָלאו ּכֻ ַּאף ַעל ּגַ ּ ּ ּ ּ ּּ.  
ִפַלת ָהַע ָּדָבר ַאֵחר ָפָנה ֶאל ּתְ ּ יִאין, ְרָערּ ַסּגִ ִליל ּבְ ָּדא ְיִחיָדאי ְדִאְתּכְ ּוַמאן הוא . ּ ּ

יִאין ַסּגִ ִליל ּבְ ְתֵרין ִסְטִרין, ֱהֵוי ֵאיָמא ָדא ַיֲעֹקב, ְּיִחיָדאי ְדִאְתּכְ ִליל ּבִ ְּדִאיהו ּכָ ּוְקָרא , ּ
ְּוַצֵלי ְצלֹוֵתיה ֲעַלְייהו, ִלְבנֹוי ּ ִל. ּ ׁשְ לון ּבִ ַּמאן ְצלֹוָתא ְדִיְתַקּבְ ְצלֹוָתא ְדָלא , ּימו ְלֵעיָלאּ

ָגלוָתא צון ּבְ ּתֵ ִּיׁשְ ּ.  

  ב''דף רלד ע
א ְדַיֲעֹקב ָקָרא לֹון ְעּתָ ַהאי ׁשַ א, ּּבְ ִכיְנּתָ יה ׁשְ ַלק ִמּנֵ ִּאְסּתַ ְּוָהא אוְקמוָה, ּ א ֲחֵזי. ּ , ְוּתָ
א ְדַיֲעֹקב ֲהָוה ָקאֵרי ִלְבנֹוי ְעּתָ ׁשַ נו ַאְבָרָהם ְוִיְצָח, ּּבְ ִּאְזַדּמְ ןּ ּמָ ְייהו, ק ּתַ ּבַ א ַעל ּגַ ִכיְנּתָ ּוׁשְ ּ .
ַיֲעֹקב יה ּבְ א ֲהָוה ָחֵדי ּבֵ ִכיְנּתָ ּוׁשְ ֲאָבָהן, ּ ָרא ּבַ ָרא ִעם ) ב''דף רלד ע(, ְלִאְתַחּבְ ְלִאְתַקּשְׁ

ַחד ְייהו ּכְ   .ְלֶמהֵוי ְרִתיָכא, ַּנְפׁשַ
א ְדָפַתח ַיֲעֹקב ְעּתָ ׁשַ יָדה ָלֶכ, ּּבְ ַאֲחִרית ְּוָאַמר ֵהָאְספו ְוַאּגִ ר ִיְקָרא ֶאְתֶכם ּבְ ם ֵאת ֲאׁשֶ

ַאֲחִרית. ַּהָיִמים א, ּבְ ִכיְנּתָ יה, ָּדא ׁשְ ְבָיכֹול ָיַהב ֲעִציבו ּבֵ ּּכִ ַלק, ּ ּוְלָבַתר ַאֲהָדרו ָלה . ְּוִאְסּתַ ּ ּ
נֹוי ִיחוֵדי ְדִמיַלְייהו, ּבְ ּּבְ ּוָפְתחו ְוָאְמרו, ּ ּ ָרֵאל ְוגו)דברים ו(, ּ ַמע ִיׂשְ ַה. ' ׁשְ א ּבְ ְעּתָ ִהיא ׁשַ

בֹוד ַמְלכותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד, ָּקִאים ָלה ַיֲעֹקב ם ּכְ רוך ׁשֵ ְּוָאַמר ּבָ א , ְּ ִכיְנּתָ ַבת ׁשְ ְוִאְתַייׁשְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]46דף [ -ּ

ה דוְכּתָ ּּבְ ְייהו, ֶּאָלא ְקִריָאה. ַמאי ְקִריָאה ָהָכא, ַּוִיְקָרא ַיֲעֹקב. ּ ְּלַקְייָמא דוְכּתַ ְלַקְייָמא , ּ
א   .לֹון ְלֵעיָלא ְוַתּתָ

א ֲחֵזי ַהאי ַגְווָנא, ּתָ ָכל ֲאַתר ְקִריָאה ּבְ ן )במדבר יג(, ִּדְכִתיב, ּבְ ַע ּבִ ה ְלהֹוׁשֵ ּ ַוִיְקָרא מׁשֶ
ַע יה, ּנון ְיהֹוׁשֻ ְּלַקְייָמא דוְכּתֵ ּ ֲאַתר ְדִאְצְטִריך, ּ ְּבְ ָרא ֵליה, ּ ּוְלָקׁשְ ּ ַוִיְקָרא )בראשית כה(ְוֵכן . ּ
מֹו ַיֲעֹקב ָרֵאל)ית לגבראש(, ּוְכִתיב. ׁשְ ִריך הוא ִקֵיים , ּ ַוִיְקָרא לֹו ֵאל ֱאֹלֵהי ִיׂשְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ְּ

ָמא ָדא ׁשְ ֵּליה ְלֲאַתר ָדא ּבִ ְּקִריָאה ְלִקיוָמא ָקא ַאְתָיא. ּ ּ.  
ָרה ִלי ֶאל ה)יונה ב(, ּ ְוִיְקְראו ֶאל ֱאלִהים)יונה ג(ִאי ֵתיָמא  ָּהִכי הוא ',  ָקָראִתי ִמּצָ

ָּרא וְלָקְייָמא ִקיוָמא ְלֵעיָלאְלָקׁשְ, ַּוַדאי ּוַמאן ִאיהו. ּּ ְבָחא ְדָמאֵריה, ּ ִּסדוָרא ְדׁשִ ּ ְוָכל . ּ
י ָמאֵריה ִּאינון ִמִלין ְדָבָעאן ַקּמֵ ּ ִּקיוָמא ָיִהיב ֵליה ְלָמאֵריה, ּּ ּ ּ ְלָיא ּכָֹלא, ּ ְּדַאֲחֵזי ְדֵביה ּתַ ּ ּ ּ ,

ֲאַתר ָאֳחָרא ָּהא ּכָֹלא ַקַיים ִקי, ְוָלא ּבְ ּ ָניו. ּוָמאּ ְווָנא ַוִיְקָרא ַיֲעֹקב ֶאל ּבָ ַהאי ּגַ ִּקֵיים , ּּכְ
ִלים ִקיוָמא ׁשְ ּלֹון ּבְ ה. ּ ַגְווָנא ָדא ַוִיְקָרא ֶאל מׁשֶ ִקיוֵמיה, ּּכְ ִּאְתְקַיים ּבְ ּ ּ ּ.  
י ִיְצָחק אי ִהיא ְזֵעיָרא, ְּדַוִיְקָרא' א, ָאַמר ִרּבִ ׁשְ, ָּאַמר ֵליה. ַאּמַ ה ּבִ , ִּלימוִּאְתְקַיים מׁשֶ

ֹכָלא ֵתיה, ְּוָלא ּבְ ַלק ֵמִאּתְ ְּדָהא ִאְסּתַ ְבָחא. ּּ ִסְפֵרי ַקְדָמֵאי ָאְמֵרי ְלׁשִ ִניָנן, ּבְ , ְוֲאַנן ָהִכי ּתָ
ַלק ְלֵעיָלא א, ַּמאי ְדִאְסּתַ ר ְלֵעיָלא וְלַתּתָ ִלים, ּוְכֵדין, ִּיְתַקּשַׁ ף ְזֵעיָרא ''ָאֶל, ּתו. ִּאיהו ׁשְ

רוֵתיה ְלֵעיָלא, הֵמֲאַתר ְזֵעיָרא ֲהָו ִאְתַחּבְ ְּזֵעיָרא ְדִאיהו ַרב ּבְ ּ ּ א לעילא ותתא וכדין ''נ(. ּ
  .)שלים

ָּהא אוְקמוָה. ַּמאי ַויֹאֶמר, ַּויֹאֶמר  ְוָאַמְרּתָ )ישעיה מט( )ויאמר בלבו, כמא דאת אמר(, ּ
אי, ִָבְלָבֶבך ֲחׁשַ ֵעי ֵליה, ֵּהָאְספו. ֲאִמיָרה ּבַ ִּאְספו ִמּבָ ָמא ְד, ּ ּ ִאְספו )תהלים נ(, ַאּתְ ָאֵמרּכְ

ּ ִקים ָלן ֵהָאְספו ֵמֲאַתר ִדְלֵעיָלא הוא)א קיים לון''ס(ֶּאָלא . ִלי ֲחִסיָדי ּ וָרא . ּּ ִקּשׁ ֵּהָאְספו ּבְ ּ
ִיחוָדא ַחד ִלים ּבְ יָדה ָלֶכם. ּׁשְ יָדה, ְוַאּגִ   .ָּרָזא ְדָחְכְמָתא ִאיהו, ַמאי ְוַאּגִ

י ִאיל ְלִרּבִ י יֹוֵסי ׁשָ ְמעֹוןִרּבִ יָדה, ָּאַמר ֵליה,  ׁשִ ד, ְוַאּגִ ידו, אֹו ְוַיּגֵ ְלהו, ּאֹו ְוַיּגִ ְּוֵכן ּכֻ ּ ,
ְּדָתִניָנן ְדָרָזא ְדָחְכָמָתא ִאיִהי ִמָלה ָדא , ּ אי ּבְ , ָּאַמר ֵליה. ּ ִאיהו ָרָזא ְדָחְכְמָתא)בכלהו(ַּאּמַ

ִגיֶמ ִגין ְדִאיהו ִמָלה ְדַאְתָיא ּבְ ּּבְ ּ ָל''ל ָדֶל''ּ ּא ִפירוָדאת ּבְ ִּמָלה . ְּוַהאי ִאיהו ָרָזא ְדָחְכָמָתא, ּ
ָרָזא ְדַאְתָוון ִלימו ּבְ ׁשְ ָחְכְמָתא, ָּהִכי הוא, ְּדַאְתָיא ּבִ ד ִאינון ּבְ ָלא ''ֲאָבל ָדֶל. ּּכַ ת ּבְ

ִלימו, ל''ִגיֶמ ָּלאו הוא ׁשְ ָלא ָדֶל''ְוֵכן ִגיֶמ, ּ ָל. ת''ל ּבְ רו ּבְ ָדא ִאְתַקּשְׁ ְּדָהא ָדא ּבְ א ּ
ִּפירוָדא ּוַמאן ְדַאְפִריׁש לֹון, ּ ִרים ְלַגְרֵמיה מֹוָתא, ּ   .ְּוָרָזא ָדא חֹוָבא ְדָאָדם, ּּגָ

ך ּהוא ִמָלה ְדָרָזא ְדָחְכְמָתא, ְְבִגין ּכָ ב ְדִאית יו, ּ ין ִגיֶמ''ְּוַאף ַעל ּגַ ל ''ד ְלִזְמִנין ּבֵ
ָּלאו ֲהֵוי ִפירוָדא, ת''ְלָדֶל וָרא ָח, ּ ְּוֹכָלא ִקּשׁ ְּוַעל ָדא ִמָלה ָדא, ָדאּ ָּהִכי הוא ַוַדאי, ּ ּ .

יָדה ָלֶכם ָרֵאל, ָרָזא ְדָחְכְמָתא, ְוַאּגִ ָעא ְלַגָלָאה סֹוָפא ְדָכל עֹוָבֵדיהֹון ְדִיׂשְ ּּבָ ּ.  
ְּדָלא ָגֵלי ַמאי ְדָבָעא ְלַגָלָאה, ְוִאי ֵתיָמא אֹוַרְייָתא ִמָלה , ִאי ָהִכי, ּ ִתיב ּבְ אי ּכְ ַּאּמַ

ֵליָמאְדַיֲעֹקב  ִלים ִמָלה, ְּוִאְתְפִגים ְלָבַתר, ׁשְ ּתְ ִלים. ְּוָלא ִאׁשְ ּתְ ֶּאָלא ַוַדאי ִאׁשְ ל ַמה , ּ ּכָ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]47דף [ -ּ

ֵלי ְוָסִתים ְּדִאְצְטִריך ְלַגָלָאה ּגַ ּ ְ ָּאַמר ִמָלה ְוַגֵלי ְלַבר ְוָסִתים ְלגֹו, ּ ּוִמָלה ְדאֹוַרְייָתא ָלא . ּ ּ
  .ִּאְתְפִגים ְלָעְלִמין

ְּוֹכָלא הוא ָסִת אֹוַרְייָתאּ יה ּבְ ִלימו ְדֹכָלא, ּים ּבֵ ִגין ְדאֹוַרְייָתא הוא ׁשְ ּּבְ ּ ּ ּ ִלימו , ּ ּׁשְ
א אֹוַרְייָתא ְפִגימו, ִּדְלֵעיָלא ְוַתּתָ ְּוָלא ִאית ִמָלה אֹו ָאת ּבְ ּ ל ַמה ְדִאְצְטִריך ֵליה . ּ ְּוַיֲעֹקב ּכָ ְּ

ֵלי ְוָסִתים, ְלֵמיַמר ָאַמר ּל ַמה ְדָבָעא ֲאִפילו אֹות ַאַחתְּוָלא ָפִגים ִמּכָ, ֲּאָבל ּגַ ּּ.  
י יֹוֵסי ֲהוו ַיְתֵבי יֹוָמא ַחד ֲאִפְתָחא ְדלֹוד י ְיהוָדה ְוִרּבִ ִּרּבִ י ְיהוָדה. ּ י יֹוֵסי ְלִרּבִ , ָּאַמר ִרּבִ

ִריך ִלְבנֹוי ְָהא ְדָחִמיָנן ְדַיֲעֹקב ּבָ ה ִדְכִתיב, ּ ְרָכָתא ֲאָבל ָאן ּבִ, ְַוְיָבֶרך אֹוָתם, ָּחִמיָנן ִמּמַ
ְרָכאן ִאינון ְדָבִריך ְלהו, ָּאַמר ֵליה. ִדְלהֹון ּּכָֹלא ּבִ ּ ְּ גֹון. ּ ה יֹודוך ַאֶחיך, ּכְ ְָיהוָדה ַאּתָ ָ ּ ָּדן . ּ

ֵמָנה ַלְחמֹו. ָיִדין ַעּמֹו ר ׁשְ ְלהו. ֵמָאׁשֵ ְּוֵכן ּכֻ ּ.  

  א''דף רלה ע
ֵלי ֲּאָבל ַמה ְדָבֵעי ְלַגֵלי לֹון ָלא ּגַ ּ ְּדָבָעא ְלַגָל, ּ ץּ ְּוָהא אוְקמוָה. ָּאה ְלהו ֶאת ַהּקֵ ּ ,

ָמאָלא, ְּדִאית ֵקץ ִליִמיָנא ץ, ְוִאית ֵקץ ִלׂשְ ּוָבָעא ְלַגָלָאה לֹון ֶאת ַהּקֵ ָרא , ּ ּמְ ִגין ְלִאְסּתַ ּבְ
ָאה ֵמָעְרָלה) א''דף רלה ע( ּוְלִאְתַדּכְ ֵלי. ּ ּוַמאן ְדַגֵלי לֹון ִאְתְיַדע ְוִאְתּגַ ּ ַּעד ְדָעאלו ְלַאְר, ּ ָעא ּ

א ְלָייא. ַּקִדיׁשָ ִאְתּגַ ֲּאָבל ִמִלין ָאֳחָרִנין ָלאו ִאינון ּבְ אֹוַרְייָתא, ּּ ּוְסִתיִמין ִאינון ּבְ ַהאי , ּ ּבְ
ָתא ְדַיֲעֹקב ְרָכאן, ָּפְרׁשָ ּוְבִאינון ּבִ ּ.  
ית אֹוִני. ָּפַתח ְוָאַמר ה ּכִֹחי ְוֵראׁשִ ֹכִרי ַאּתָ ח ַמאי ָקא ָחָמא ַיֲעֹקב ְל. ְּראוֵבן ּבְ ִמְפּתַ

ְראוֵבן יהוָדה, ּּבִ ח ּבִ ְרָיין, ִּליְפּתַ ְּדִאיהו ַקְדָמָאה ְלָכל ַמּשִׁ א, ּ ְּוָחִמיָנן ְדָלא , ְּוִאיהו ַמְלּכָ
יה ְרָכאן ִמּנֵ ְרֵכיה ְוָסִליק ּבִ ּּבָ ה ְוַצֵלי ְצלֹוָתא ֲעֵליה, ּ ַּעד ְדָאָתא מׁשֶ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּּ , ּכְ

  .ַאל ָימֹותּ ְיִחי ְראוֵבן ְו)דברים לג(
ְרֵכיה ֲּאָבל ַוַדאי ּבָ ְרְכָתא ְלַאְתֵריה, ּ ְּוָסְלָקא ַההוא ּבִ ר. ּ ְּלַבר ָנׁש ְדֲהָוה ֵליה ּבַ ד , ּ ּכַ

ְלָקא ֵמַעְלָמא ָּמָטא ִזְמֵניה ְלִאְסּתַ א ֲעֵליה, ּ ל ָממֹוָנא ִדיִלי, ָאַמר, ֲּאָתא ַמְלּכָ ֶליהֵוי , ָהא ּכָ
א ָנִטיר ִלְבָר יָדא ְדַמְלּכָ א ִדְבִרי ִאְתֲחֵזי. איּבִ ד ָחֵמי ַמְלּכָ ך ַיֲעֹקב ָאַמר. ָּיִהיב ֵליה, ּּכַ   .ְּכָ

ה ֹכִרי ַאּתָ א , ְּרִחיָמא ְדֵמַעיי ַאְנּתְ, ְּראוֵבן ּבְ יָדא ְדַמְלּכָ ְלקון ּבִ ְרָכאן ִדיָלך ִיְסּתַ ֲּאָבל ּבִ ּ ּּ ְ

א ְַעד ְדֶיחֵמי ָבך, ַּקִדיׁשָ ִגין ְדֲאַזְלּתְ ָלֳקֵבל ַא, ּ ְָפך ְוגוּּבְ ַתְרּגומֹו', ּ ה : ּּכְ כֹוִרי ַאּתָ ְּראוֵבן ּבְ
י ֶאְלָעָזר ָפַתח ְוָאַמר. 'ְוגו ֵבא ֶאל ָהרוַח ְוגו)יחזקאל לז(, ִּרּבִ ּ ַויֹאֶמר ֵאַלי ִהּנָ ה . 'ּ ּמָ ּכַ

א ֵני ָנׁשָ א, ֲּאִטיִמין ִאינון ּבְ יָקָרא ְדַמְלּכָ יִחין ּבִ ּגִ א אֹוַרְייָתא ְּדָה, ְּדָלא ָיְדִעין ְוָלא ַמׁשְ
ָכל יֹוָמא ְּוֵלית ַמאן ְדַצִיית אוְדֵניה ְלֳקְבֵליה, ַּאְכִריז ֲעַלְייהו ּבְ ּ ּ ָיא. ּּ יָון , ַהאי ְקָרא ַקׁשְ ּכֵ

ֵבא ֶאל ָהרוַח ִּדְכִתיב ִהּנָ ן ָאָדם ְוָאַמְרּתָ ֶאל ָהרוַח, ּ ֵבא ּבֶ אי ִזְמָנא ָאֳחָרא ִהּנָ   .ַּאּמַ
אן אֹוִליְפָנא ָרָז ֵרין ָקְייִמין ָהָכא, א ְדָחְכְמָתאֶּאָלא ִמּכָ א , ּתְ ּתָ ַחד ְלִאְתָעָרא ִמּתַ

א. ְלֵעיָלא א ִאְתַער , ָלא ִמְתָעִרין ְלֵעיָלא, ְּדִאי ָלא ִמְתָעִרין ְלַתּתָ ּוְבִאְתֲערוָתא ִדְלַתּתָ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]48דף [ -ּ

א ְלֵעיָלא. ְלֵעיָלא ּתָ ֵבא ֶאל ָהרוַח ִמּתַ ן ָאָדם ְוָאַמְרּתָ ֶאל. ִּהּנָ ֵבא ּבֶ ֵמֵעיָלא , ּ ָהרוַחִהּנָ
א   .ְלַתּתָ

ְּדָהא ֲאִפילו ְלֵעיָלא א, ּּ ִאְתֲערוָתא ִדְלַתּתָ יה, ּּבְ ָּנִקיט ַההוא ִעָלָאה ֵמִעָלָאה ִמּנֵ ּּ גֹון . ּ ּכְ
ע רוחֹות ּבִֹאי ָהרוַח'  ּכֹה ָאַמר ה)יחזקאל לז(, ַהאי ְקָרא ֵּמַאְרּבַ ע רוחֹות, ּ ָּדא , ֵּמַאְרּבַ

ֲעָרב, ֹּון וַמֲעָרבָּדרֹום וִמְזָרח ְוָצפ רוָתא ְדִאֵלין ָאֳחָרִנין, ְּורוַח ַאְתָיא ִמּמַ ִאְתַחּבְ ּּבְ ָמא . ּ ּכְ
רוָה ְנִדיֵבי ָהָעם ְוגו)במדבר כא(, ְדַאּתְ ָאֵמר   .'ּ ּכָ

הו ָמִתין ִלְבֵני ַעְלָמא ְלִאְצַטְייָרא ּבְ ּוֵמָהָכא ָנְפִקין רוִחין ְוִנׁשְ ּ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמ, ּוַפֵחי. ּ , רּכְ
ַמת ַחִיים)בראשית ב( ַאָפיו ִנׁשְ ּ ַוִיַפח ּבְ ּּ א ֲחֵזי. ּ ִגיָסא ָאֳחָרא, ָנִקיט ֵמַהאי ִגיָסא, ּתָ , ְוָיִהיב ּבְ

ָחִלים הֹוְלִכים ֶאל ַהָים ְוַהָים ֵאיְנּנו ָמֵלא)קהלת א(ְּוַעל ָדא  ל ַהּנְ ּ ּכָ ּ אי ֵאיֶנּנו ָמֵלא. ּ , ַּאּמַ
ִגין ְדָנִקיט ְוָיִהיב   .ּיל ְוַאִפיקָאִע, ּּבְ

ְמעֹון י ׁשִ א ְלִרּבִ ֵאְלּתָ ִאיל ׁשְ י ֶאְלָעָזר ׁשָ ִריך הוא ָגֵלי , ָאַמר. ִרּבִ א ּבְ ּהֹוִאיל ְוקוְדׁשָ ְּ

א ְימותון יה ִדְבֵני ָנׁשָ ַּקּמֵ ּ ּ ָמִתין ְלַעְלָמא, ּ אי ָנִחית ִנׁשְ אי ִאְצְטִריך ֵליה, ַאּמַ ְּוַאּמַ ָאַמר . ְ
א ָדא ַקּמַ, ֵּליה ֵאיְלּתָ הׁשְ ה ְוַכּמָ ִאילו ַכּמָ ָנן ׁשְ ְּייהו ְדַרּבָ ְּואוְקמוָה, ּ ִריך . ּ א ּבְ ְֲאָבל קוְדׁשָ ּ

ָמִתין ְדָנֲחִתין ְלַהאי ַעְלָמא ּהוא ָיִהיב ִנׁשְ מֹוְדָעא ְיָקֵריה, ּ ּתְ ִאי , ְוָנִקיט לֹון ְלָבַתר, ְּלִאׁשְ
אי ָנֲחתו   .ָּהִכי ַאּמַ

ֵתה ַמִים ִמּבֹוֶרך ְונֹוְזִלים ִמּתֹוך )משלי ה(, ָאַמרָּפַתח ְו. ָּהִכי הוא, ָרָזא ָדא, ֶּאָלא ְ ׁשְ ָ

ֵאֶרך ְרֵמיה, ּבֹור.  אֹוִקיְמָנא)א''ע' ס(ָהא , ָּבְ ֲּאַתר ְדָלא ְנִביַע ִמּגַ י , ּ ְוֵאיָמַתי ָנְבִעין ַהּנֵ
ַהאי ַעְלָמא, ַמָיא ָמָתא ּבְ ִלים ִנׁשְ ּתְ א ְדִאׁשְ ְעּתָ ׁשַ ד ָסְלָקא ְלַההוא ֲא, ּּבְ ר ּּכַ ַּתר ְדִאְתַקּשַׁ
יה ִלים, ּּבֵ ֵדין הוא ׁשְ א וֵמֵעיָלא, ּּכְ ּתָ ל ִסְטִרין ִמּתַ   .)א ומכל סטרין''ס(. ִּמּכָ

ָמָתא ָסְלָקא י ְדכוָרא, ְוַכד ִנׁשְ א ְדנוְקָבא ְלַגּבֵ יאוְבּתָ ֵדין ִאְתַער ּתִ ּּכְ ּ ּ ּוְכֵדין ָנְבִעין ַמָיא , ּ
א ְלֵעיָלא ּתָ ֵארִאְתֲעִביד , ּובֹור. ִמּתַ רוָתא ְוִיחוָדא . ַמִיין ְנִביָעאן, ּבְ ּוְכֵדין ִאְתַחּבְ ּ א ''נ(ּ

ח)ויסודא ּכַ ּתַ א ְוַרֲעָוא ִאׁשְ ִלים ַההוא )להא(. ּ ְוִתיאוְבּתָ ּתְ ָמָתא ְדַצִדיָקא ִאׁשְ ִנׁשְ ּ ְדָהא ּבְ ּ ּ ּ
ְּוִאְתַער ֲחִביבוָתא וְרעוָתא ְלֵעיָלא, ֲאַתר ּ ַחד, ּ ר ּכְ   .ְוִאְתַחּבַ

הְּראוֵבן ּבְ ָּהִכי הוא ַוַדאי, ֹכִרי ַאּתָ ֲאַתר , ִּטָפה ַקְדָמָאה ְדַיֲעֹקב ֲהָוה, ּ ּוְרעוֵתיה ּבְ ּ ּ
ָמר ָמה ְדִאּתְ א ֲחֵזי. ָאֳחָרא ֲהָוה ּכְ ֵריַסר, ּתָ ְבִטין ּתְ ְּראוֵבן ְוֻכְלהו ׁשִ ְלהו ִאְתַאֲחָדן , ּּ ּּכֻ ּ

א ִכיְנּתָ ׁשְ א ַעל , ּבִ ִכיְנּתָ יהְוַכד ָחָמא ַיֲעֹקב ִלׁשְ ּבֵ ה, ּּגַ ָרא ּבָ ֵריַסר ְלִאְתַחּבְ   .ָּקָרא ִלְבנֹוי ּתְ

  ב''דף רלה ע
ֵרי ַעְלָמא, ְוָתא ֲחֵזי ח ִמן יֹוָמא ְדִאְתּבְ ּכַ ּתַ ֵליָמָתא ָלא ִאׁשְ א , ַעְרָסא ׁשְ ְעּתָ ַהִהיא ׁשַ ּכְ

ְלָקא ֵמַעְלָמא) ב''דף רלה ע(ְדָבָעא  ָמאֵליהִיְצ, ַּאְבָרָהם ִמיִמיֵניה, ַּיֲעֹקב ְלִאְסּתַ , ָּחק ִמׂשְ
יַנְייהו ִכיב ּבֵ יה, ַּיֲעֹקב ֲהָוה ׁשָ א ַקּמֵ ִכיְנּתָ יָון ְדָחָמא ַיֲעֹקב ָכך. ּׁשְ ְּכֵ ְוָאִחיד , ָקָרא ִלְבנֹוי, ּ

א ִכיְנּתָ ּלֹון ַסֲחָרֵניה ִדׁשְ ִלים, ּ ִסדוָרא ׁשְ ְּוִסֵדר לֹון ּבְ ּ ּ.  
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ִכיְנּתָ ְּמָנא ָלן ְדִסֵדר לֹון ַסֲחָרֵניה ִדׁשְ ּ ּ ִּדְכִתיב ֵהָאְספו, אּ ִלימו , ּ ן ׁשְ ּמָ ח ּתַ ּכַ ּתַ ּוְכֵדין ִאׁשְ ּ
ְּדֹכָלא ה ְרִתיִכין ִעָלִאין ַסֲחָרַנְייהו, ּ ְּוַכּמָ דוָלה ' ָ ְלך ה)דברי הימים א כט(, ָּפְתֵחי ְוָאְמֵרי. ּ ַּהּגְ ּ

בוָרה ְוגו יה ְדִסיֲהָרא', ְּוַהּגְ א ְלַגּבֵ ׁשָ ּמְ ִניׁש ׁשִ ֵדין ִאְתּכְ ַמֲעָרבְו, ּּכְ ֲהָדא . ִאְתְקִריב ִמְזָרח ּבְ
ָטה ּהוא ִדְכִתיב ַוֶיֱאסֹוף ַרְגָליו ֶאל ַהּמִ ִלימו, ְוִאְתְנִהיר ִסיֲהָרא, ּּ ׁשְ ח ּבִ ּכַ ּתַ ּוְכֵדין ַוַדאי . ְּוִאׁשְ ּ

ִניָנן יָון ְדָחָמא ַיֲעֹקב . ַּיֲעֹקב ָאִבינו ָלא ִמית, ּתָ ִלים)א סדורא''ס(ּּכֵ ָלא ַּמה ְד,  ִסְטָרא ׁשְ
ח ָהִכי ְלַבר ָנׁש ָאֳחָרא ּכַ ּתַ ִריך הוא, ָחֵדי, ִאׁשְ א ּבְ ח ֵליה ְלקוְדׁשָ ּבַ ְּוׁשַ ּ ְוָפַתח וָבִריך , ְּ ּ ּ

ְדָקא ְיאות ֵליה, ִלְבנֹוי ל ַחד ְוַחד ּכְ ּּכָ ּ.  
ָאְרָחא י ֵייָסא ֲהוו ָאְזֵלי ּבְ י יֹוֵסי ְוִרּבִ ִניָנ. ִּרּבִ י ִיִיָסא ָהא ַוַדאי ּתָ נֹוי , ןָּאַמר ִרּבִ ל ּבְ ּכָ

ִלים ִסדוָרא ׁשְ נו ּבְ ּקָ ְּדַיֲעֹקב ִאּתַ ּ ְדָקא ְיאות ֵליה, ּ ל ַחד ְוַחד ּכְ ְרכו ּכָ ְּוִאְתּבָ ּ ַמאי ָקא ֵניָמא , ּ
ַהאי ְקָרא ֵמָנה ַלְחמֹו ְוגו, ִּדְכִתיב, ּבְ ר ׁשְ ִגין ְדָלא , ָלא ְיַדְעָנא, ָּאַמר ֵליה. 'ֵמָאׁשֵ ּּבְ

יה ִמּבו ַמְעָנא ּבֵ ּׁשָ אּ א, ִּציָנא ַקִדיׁשָ י ּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ֶּאָלא ַאְנּתְ ְוֲאָנא ֵניִזיל ְלַגּבֵ ּ , ָאְזֵלי. ּ
ְמעֹון י ׁשִ י ְדִרּבִ ד ָמטו ְלַגּבֵ ּּכַ א, ּ ִאיְלּתָ ִאילו ׁשְ ָּאְמרו ִמָלה ְוׁשָ ַּוַדאי ָרָזא , ָאַמר לֹון. ּּ

  .ְּדָחְכְמָתא הוא
ר ָיׁשַ)שופטים ה(, ָּפַתח ְוָאַמר ּכֹון ָאׁשֵ ים ְוַעל ִמְפָרָציו ִיׁשְ ן, ב ְלחֹוף ַיּמִ ּמָ אי ָיִתיב ּתַ . ַאּמַ

א ְפָתא ְדַיּמָ ׂשִ ֶּאָלא ַמאן ְדָיִתיב ּבְ ַתְפנוֵקי ַעְלָמא, ּ ׁש ּבְ ּמֵ ּתַ והכא אשר דא פתחא עלאה (. ִּאׁשְ

, מאשר, א והכא סמך להאי קרא''ס. כד אתברכא לארקא ברכאן בעלמא) א דצדק''ס(דצדיק 
ְרָכאן )לפתחא עלאה דמתמן אתרקו ברכאן לעלמאשמנה  ִדיר ּבִ מֹוַדע ּתָ ּתְ ּ ְוַהאי ִפְתָחא ִאׁשְ

ר ְּוָדא הוא ַעּמוָדא ֵמִאינון ְדָקִאים ַעְלָמא ֲעַלְייהו, ְּדַעְלָמא ְוִאְקֵרי ָאׁשֵ ּ ּ ּ ּ.  
ְּוַההוא ֲאַתר ְדִאְקֵרי ֶלֶחם עֹוִני ר ֲּהָדא הו. )ההוא(ֵּמַההוא ֲאַתר ַאְתִקין , ּ א ִדְכִתיב ֵמָאׁשֵ

ֵמָנה ַלְחמֹו ָנא, ׁשְ ג )עוני(ִּאְתַהַדר ֶלֶחם , ַּמה ְדֲהָוה ַלְחָמא ְדִמְסּכֵ ִגין ְדֲאִריק . )שמנה(ּ ַפּנַ ּּבְ
ְרָכאן ְוַתְפנוִקין יה ּבִ ְּוַאְרֵמי ּבֵ י ֶמֶלך, ְוסֹוָפא ִדְקָרא אֹוַכח, ּ ן ַמֲעַדּנֵ ְְוהוא ִיּתֵ , ְַמאן ֶמֶלך. ּ

ֶנֶס ָרֵאלָּדא ּכְ ַתְפנוֵקי ַעְלָמא, ת ִיׂשְ ָזן ּבְ ה ִאּתְ ְּדִמּנָ ּ ְרָכאן. ּ ל ּבִ ל , ְְוָדא ָיִהיב ְלַהאי ֶמֶלך ּכָ ּכָ
ֵּחידו ְוָכל ִטיבו ה ַנְפֵקי. ּ ּהוא ָיִהיב וִמּנָ ֶּאָלא ְלִמְנַדע , ִאי ָלא ֲאֵתיָנא ְלַעְלָמא, ָּאְמרו. ּ

  .ַטב ָלן, ָּדא
ְּראוֵבן ּבוְכָרא ְדַיֲעֹקב ֲה י ִחָייא, ָוהּ ֵּליה ֲהָוה ִאְתֲחֵזי ּכָֹלא, ָּאַמר ִרּבִ ְּוִאְתֲעַבר ִמיָנה , ּ

ְּוִאְתְיִהיב ַמְלכו ִליהוָדה, ּּכָֹלא ֵכירוָתא ְליֹוֵסף, ּ ָתא ְלֵלִוי, ּּבְ הוּנָ ַּפַחז , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּּכְ
ִים ַאל ּתֹוַתר ּמַ הו, ּכַ ַאר ּבְ ּתָ ּוַמה ְדָאַמר ּכֹ. ָּלא ִתׁשְ ית אֹוִניּ ְרֵכיה , ִחי ְוֵראׁשִ ָּהָכא ּבָ

ִריך הוא א ּבְ ּוַפְקֵדיה ְלקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ.  
א א דהוה ליה ברא והוה בעי ''נ( )דבעא מן מלכא למעבד ביה טיבו(, ִלְרִחיָמא ְדַמְלּכָ

ׁשוָקא)דמלכא יעביד ליה טיבו ֵריה ּבְ ּ יֹוָמא ַחד ַאֲעַבר ּבְ א, ּ ִר, ָאַמר ְלַמְלּכָ ָּדא הוא ּבְ , יּ
אי א. ַּוַדאי ְרִחיָמא ְדַנְפׁשָ ַמע ַמְלּכָ ֵריה, ׁשָ ִאיל ַעל ּבְ ְּוָיַדע ְדָהא ׁשָ ך ַיֲעֹקב ָאַמר. ּ , ְּכָ

ה ּכִֹחי ְוגו כֹוִרי ַאּתָ א', ְּראוֵבן ּבְ ָּהָכא ַפְקֵדיה ְלַמְלּכָ ּ.  
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ִים ַאל ּתֹוַתר ּמַ ָּהָכא ָאַמר ַמה ְדִאֲעַרע ֵליה, ַּפַחז ּכַ ּתָ, ּ ַאְרָעא)ליה(ַאר ְּדָלא ִאׁשְ ,  ּבְ
ֵדי ֵליה ְלַבר ֵמַאְרָעא א , ָּלֳקֵבל ָדא. ְּוׁשָ ָנא ְלֵעיָלא)תחומא(ַחד ְמַמּנָ ּכְ ְטָרא ְדִמׁשְ ִּדי , ּ ִמּסִ

חֹות ָיָדא ְדִמיָכֵאל א ּתְ חֹות ְיָדא ְדַגְבִר, ְמַמּנָ ָכל . יֵאל''ְּוָאְמֵרי ָלה ּתְ א ּבְ ּוִמיָכֵאל הוא ֵריׁשָ ּ
ְטָר ָמאָלא ִדְגבוָר, ד''א ְדֶחֶסֲאַתר ִמּסִ ְטָרא ִדׂשְ ּ ִויהוָדה ֹעד ָרד )הושע יב(. ה''ְּוַגְבִריֵאל ִמּסִ

בוָרה, ִעם ֵאל י ִדיָנא ִאְקֵרי, ְּסַטר ּגְ ְּוָסִמיך ֵליה ְראוֵבן, ּבֵ ּ ב ְדַמְלכו ֲהָוה , ְ ַּאף ַעל ּגַ ּ
ְּראוֵבן ָסמוך ְלֳקְבֵליה ֲהָוה, ִּדיהוָדה ּ ְּ.  

י ׁשִ ֵני ְראוֵבן, ְמעֹוןָאַמר ַרּבִ ְּזִמיִנין ִאינון ּבְ גֹו ַאְרָעא, ּ ֵרין ְקָרִבין ּבְ א . ַלֲאָגָחא ּתְ ּתָ
ִתיב ּכִֹחי, ֲחֵזי ָגלוָתא ְדִמְצַרִים, ּכְ ית אֹוִני. ּּבְ י ֲאחוהֹון , ְוֵראׁשִ ְּדִאינון ֲהוו ַקְדָמִאין ְלַגּבֵ ּ ּ ּ

ֵאת. ִלְקָרָבא ור, ֶיֶתר ׂשְ ְּלָגלוָתא ְדַאּשׁ ְלהוְּד, ּ ֵני ָגד וְבֵני ְראוֵבן ַקְדָמאי ִמּכֻ ן ָגלו ּבְ ּמָ ִּמּתַ ּ ּ ּּ ,
ין יׁשִ ה ּבִ ּמָ ה ִעּנוִיין ָסְבלו, ְוָסְבֵלי ּכַ ְּוַכּמָ ָען, ּ   .ְּוָלא ָתבו ַעד ּכְ

ַעְלָמא, ְוֶיֶתר ָעז יָחא ִיְתַער ּבְ א ְמׁשִ ִּאינון ִיְפקון ְוִיְגחון ְקָרִבין , ְלִזְמָנא ְדַמְלּכָ ּ ּ
ַע ְקפון ַעל ַעְמַמָיא, ִּויַנְצחון, ְלָמאּבְ ְייהו. ְּוִיּתַ תון ַקּמַ ְייהו ְוִיְרּתְ ּוְבֵני ַעְלָמא ִיְדֲחלון ִמּנַ ּ ּ ּ ּ ,

ַמְלכוָתא)א''דף רלו ע( ָרא ּבְ ּבְ יבו ְלִאְתּגַ ּ ְוַיְחׁשִ יה, ּ ֲארון ּבֵ ּתָ ְּוָלא ִיׁשְ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַפַחז . ּ ּ
ִים ַאל ּתֹוַתר ּמַ יהַמא, ּכַ ֲארון ּבֵ ּתָ ּי ַטְעָמא ָלא ִיׁשְ ִסְטָרא ַחד ְדַעְלָמא, ּ ְּוֲאִפילו ּבְ ּ י , ּ ִגין ּכִ ּבְ

ֵבי ָאִביך ּכְ א. ָָעִליָת ִמׁשְ גֹו ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ָחא ְקָרִבין ּבְ ִּדְזִמיִנין ְלֲאָעָלא וְלַאּגָ ּ ֵבי , ּ ּכְ ִמׁשְ
ָּאִביך ַדְייָקא ֵלם, ָ   .ּזֹו ְירוׁשָ
א ֲחֵזי ַאְר, ּתָ ע ִסְטֵרי ַעְלָמאּבְ ָגלוָתא, ּבַ ֵני ְראוֵבן ּבְ ְדרו ּבְ ִּאְתּבַ ּ ּ ְּלִקְבֵליהֹון ְדָכל , ּ

ָרֵאל ע ִסְטֵרי ַעְלָמא, ִיׂשְ ַאְרּבַ ע ִזְמִנין ּבְ ָגלוָתא ַאְרּבַ לו ּבְ ְּדִאְתּגָ ּ ּכִֹחי , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ
ֵרי, ַחד ית אֹוִני ּתְ ַלת, ְוֵראׁשִ ֵאת ּתְ ָעהְוֶי, ֶיֶתר ׂשְ ַגְווָנא ָדא ְזִמיִנין ִאינון . ֶתר ָעז ַאְרּבָ ּּכְ

ע ִסְטֵרי ַעְלָמא ַאְרּבַ ְייהו ַעל ּכָֹלא, ַלֲאָגָחא ְקָרָבא ּבְ ִקְרּבַ ַלט ּבְ ּוְלִמׁשְ ּ ִּויַנְצחון ֲעָמִמין , ּ
יִאין ְלטון ֲעַלְייהו, ַסּגִ ְּוִיׁשְ ּ:  

ֵבי ּכְ י ָעִליָת ִמׁשְ ִים ַאל ּתֹוַתר ּכִ ּמַ ָּהָכא ִאְתְרִמיז ַעל ִהְרהוָרא ַקְדָמָאה , ָ ָאִביךַּפַחז ּכַ
ְּדֲהָוה ֵליה ְלַיֲעֹקב ָרֵחל. ּ ַהאי ִטָפה ַקְדָמָאה ּבְ ְּדִאְלָמֵלא ִהְרהוָרא ְדַהִהיא ִטָפה ֲהָוה , ּּבְ ּ ּ

ַאְתָרה ֹכָלא, ּּבְ ַאר ְראוֵבן ּבְ ּתָ ִּאׁשְ י ָעִליָת ִמׁשְ. ּ ִים ַאל ּתֹוַתר ּכִ ּמַ ֵבי ָאִביךֲּאָבל ַפַחז ּכַ , ָּכְ
ִהְרהוָרא ָאֳחָרא, ָעִליָת   .'ָּאז ִחַלְלּתָ ְוגו, ּּבְ

ִים ַאל ּתֹוַתר, ָּדָבר ַאֵחר ּמַ ַעְלָמא, ַּפַחז ּכַ ִני ְראוֵבן ּבְ ד ִיְגחון ְקָרָבא ּבְ ְּדָהא ּכַ ּ ִּויַנְצחון , ּ
יִאין ַמְלכוָתא, ֲעָמִמין ַסּגִ ֲארון ּבְ ּתָ ָּלא ִיׁשְ ֵביּכִ, ַמאי ַטְעָמא, ּ ּכְ ִּדְזִמיִנין , י ָעִליָת ִמׁשְ

א ַדְייָקא ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ֵבי ָאִביך , ַּלֲאָגָחא ְקָרָבא ּבְ ּכְ י ָעִליָת ִמׁשְ ִָדְכִתיב ּכִ א דא ''ס(ּ
ֵעי ֵליה, )משכבי. ירושלים ב ִמּבָ ּכַ ָרֵאל ָסָבא, ֶּאָלא. ִּמׁשְ ָּאִביך ָדא ִיׂשְ ֵבי ָאִביך ְוָלא , ָ ּכְ ִָמׁשְ

ב ּכַ ַל ם,ִמׁשְ ֵני ְירוׁשָ ְתֵרי ִזְמֵני ִאְתּבְ ִגין ְדָהא ּבִ ּ ּבְ יָחא, ּ א ְמׁשִ ְוַעל . ּוְתִליָתָאה ְלִזְמָנא ְדַמְלּכָ
ֵבי ָאִביך ּכְ ָָדא ִמׁשְ ָרָכה. ּ ְלָייא ּבְ ַההוא ִזְמָנא, ְּוָהָכא ִאְתּגַ ּוַמאי ְדֲהָוה ּבְ ּ ד , ּ ּוַמאי ְדֲהָוה ּכַ ּ

ָרֵאל ְלַאְרָעא עֹוָבָדא ִדְראוֵבןּוַמ, ָּעאלו ִיׂשְ יָחא ּבְ א ְמׁשִ ִזְמָנא ְדַמְלּכָ ּה ִדְיֵהא ּבְ ּ:  



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

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

ְמעֹון ְוֵלִוי ַאִחים י ִיְצָחק, ׁשִ א, ָאַמר ִרּבִ ִכיְנּתָ ָמאָלא ִדׁשְ ִסְטָרא ׂשְ . ָּהָכא ָאִחיד לֹון ּבְ
ָיא ְּדָחָמא עֹוָבִדין ְדִדיָנא ַקׁשְ ל, ּ ְרְכָתא ִדְלהֹון , י יֹוֵסיָאַמר ִרּבִ. ְּדָלא ָיִכיל ַעְלָמא ְלִמְסּבַ ּּבִ

י ִיְצָחק. ָאן ִהיא ְמעֹון ָלא ִאְתֲחֵזי ְלַהאי, ָאַמר ִרּבִ ין, ׁשִ יׁשִ ה עֹוָבִדין ּבִ ּמָ ְּדָחָמא ֵליה ּכַ ּ .
ָיא ְטָרא ְדִדיָנא ַקׁשְ ְּוֵלִוי ְדָאֵתי ִמּסִ יה, ּ ּוִבְרְכָתא ָלא ַתְלָיא ּבֵ ה. ּ ד ֲאָתא מׁשֶ ְּוֲאִפילו ּכַ ָלא , ּ

יהּתָ ְרָכֵתיה ּבֵ ֵּלי ּבִ ֵרך ה)דברים לג(, ִּדְכִתיב. ּ ְרֶצה' ְ ּבָ ִריך , ֵּחילֹו ופֹוַעל ָיָדיו ּתִ א ּבְ קוְדׁשָ ְּבְ ּ
ְלָייא   .ּהוא ּתַ
א ֲחֵזי ִתיב, ּתָ ם ְרֶמׂש ְוֵאין ִמְסָפר ַחיֹות )תהלים קד(, ּכְ דֹול וְרַחב ָיַדִים ׁשָ ּ ֶזה ַהָים ּגָ ּּ ּ

דֹולֹות דֹול. ְקַטּנֹות ִעם ּגְ ָעא , ֶּזה ַהָים ּגָ ד ּבָ א ְדָקְייָמא ֲעֵליה ְדַיֲעֹקב ּכַ ִכיְנּתָ ָּדא ׁשְ ּ ּ ּ
ְלָקא ֵמַעְלָמא ן, ּוְרַחב ָיַדִים. ְּלִאְסּתַ ּמָ ִלים ְוִאְתַצְמֵצם ּתַ ּתְ ל ַעְלָמא ִאְמֵלי ְוִאׁשְ ם . ְּדָהא ּכָ ׁשָ
ה ַמְלֲאֵכי ִעָלֵאי ְוַקִד, ֶּרֶמׂש ְוֵאין ִמְסָפר ְּדַכּמָ ןּּ ּמָ חו ּתַ ּכְ ּתַ ֵאי ִאׁשְ ַּחיֹות ְקַטּנֹות ִעם . ּיׁשָ

דֹולֹות ִּאֵלין ִאינון י, ּגְ ָבִטין''ּ נֹוי ְדַיֲעֹקב, ב ׁשְ ִלימו, ּּבְ ׁשְ הֹון ּבִ חו ּבְ ּכָ ּתַ ְּדִאׁשְ ּ , ַּחד ַאָיָלה. ּ
י ִיְצָחק. ְוַחד ָטֶלה, ְוַחד ֲאִרי, ְוַחד ְזֵאב ְוַחד , ַחד ְזֵאב, ַחדְוָטֶלה , ַאְרֵיה ַחד, ָאַמר ִרּבִ

ִדי ְלהו, ּגְ ְּוֵכן ּכֻ דֹולֹות, ּ ָחא ַחיֹות ְקַטּנֹות ִעם ּגְ ּכְ ּתַ   .ְּלִאׁשְ
י ְיהוָדה ָאַמר ִפיר, ִּרּבִ ְלהו ׁשַ ּּכֻ ּ ְמעֹון ׁשֹור, ֲּאָבל ְיהוָדה ַאְרֵיה. ּ ְּוָהא אוְקמוָה , ׁשִ ּ

יִחין ָדא ָלֳקֵבל ָדא ּגִ ַּחְבַרָייא ְדֲהוו ַמׁשְ ּ ָמאָלא, ִמיִמיָנאָּדא , ּ ְּלתֹוָרא ְדעֹוָבדֹוי . ְוָדא ִמׂשְ
ין יׁשִ קֹוְפֵטיה, ּבִ ָּאְמרו ְנַצֵייר ִאּקוִנין ְדַאְרֵיה ּבְ ּ ּ יה, ּּ ָדא ְוִיְדַחל ִמּנֵ ל ּבְ ּכֵ ְמעֹון , ְּוִיְסּתַ ך ׁשִ ְּכָ

  .ְּיהוָדה ַאְרֵיה, ׁשֹור
ְמעֹון ָלא ָזָכה ְלִבְרָכאן ה, ׁשִ ֶּאָלא ָטַפל ֵליה מׁשֶ יהוָדהּ ִתיב ָהָכא . ּ ּבִ ַמע )דברים לג(ּכְ  ׁשְ

ַמע ה)בראשית כט(ּוְכִתיב ָהָתם , ּקֹול ְיהוָדה' ה י ׁשָ נוָאה ָאֹנִכי'  ּכִ י ׂשְ י . ּּכִ ָאַמר ִרּבִ
ְמעֹון ְוֵלִוי, ְּיהוָדה ה, ׁשִ י יֹוֵסי. ֲּאבוהֹון ָסִליק לֹון ְלמׁשֶ ַּמאי ַטְעָמא ֲאבוהֹון , ָּאַמר ֵליה ִרּבִ

הָסִל א ִעָלָאה, ָּאַמר ֵליה. יק לֹון ְלמׁשֶ ַּאף ֲאַנן ַנְסִליק ֵליה ְלבוִציָנא ַקִדיׁשָ ּ ּ ּ.  
ְמעֹון י ׁשִ ֲאלו ֵליה ְלִרּבִ ָּאתו ׁשָ ּ ה ֲחִביִבין ִמִלין, ָאַמר. ּ ּמָ ידֹוי וָבָכה. ּּכַ ָאַמר , ַּאְטַפח ּבִ
א ַּמאן ְיַגֵלי ָלך ְמֵהיְמָנא ַקִדיׁשָ ְ ַלְקּתְ ּבְ, ּ אִּאְסּתַ ֵני ָנׁשָ ְַחָייך ַעל ּבְ מֹוָתך, ּ ַלְקּתְ ּבְ ְִאְסּתַ ּ ,

ים ְדיוְקָנך ְְוַאְסּתִ ּ ִדיר. ּ יָדך ּתָ ָחן ְדָמאַרך ִאְתַמְסרו ּבִ ְַמְפּתְ ְּ ּ.  

  ב''דף רלו ע
א ֲחֵזי ין, ּתָ ע ָנׁשִ ְלהו, ַּיֲעֹקב ֲהָוה ֵליה ַאְרּבַ ִנין ִמּכֻ ְּואֹוִליד ּבְ ִליק ) ב''דף רלו ע(, ּ ְּוִאְסּתַ

ְנׁשֹוי)א ואשתלים''נ( ָלָקא.  ּבִ ָעא ַיֲעֹקב ְלִאְסּתַ ד ּבָ א ָקְייֵמי ֲעלֹוי, ּּכַ ִכיְנּתָ ָעא ִלְברוֵכי , ׁשְ ּּבָ
א ְדָדִחיל, ְוָלא ָיִכיל, ְּלִאֵלין ִכיְנּתָ י ׁשְ ּמֵ ְטָרא , ְֵהיך ַאֲעִביד, ָאַמר. ִּמּקַ ְרַווְייהו ִמּסִ ְּדָהא ּתַ ּ

ָיא ָקא ַאְתָי א ָלא ָיִכיְלָנא. יןְּדִדיָנא ַקׁשְ ִכיְנּתָ ׁשְ ין ֲהוו ִלי, ִאי ַאְתִקיף ּבִ ע ָנׁשִ ְּדָהא ַאְרּבַ ּ ,
הֹון ִליְמָנא ּבְ ּתַ ֶּאָלא ֲאַסֵלק לֹון ְלָמאֵרי ְדֵביָתא. ְּוִאׁשְ ְרעוֵתיה ָקְייָמא)ביה(ְּדָהא , ּ יָתא ּבִ ּ ּבֵ ּ ,
ּוַמה ְדָבֵעי ַיֲעִביד ּ.  
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ך ַיֲעֹקב ָאַמר ּחוָלִקין ִד, ָּכָ ַהאי ַעְלָמאּ ין וְבִנין ָהא ָנְסִבית ּבְ ָנא, ְּנׁשִ ַלּמְ ּתַ ְֵהיך , ְּוִאׁשְ

יר ַמְטרֹוִניָתא ַיּתִ ֶּאָלא ֲאַסֵלק ִמִלין ְלָמאֵרי ַמְטרֹוִניָתא, ַאְתִקיף ּבְ ּ ְּוהוא ַיֲעִביד ַמה , ּ
  .ְוָלא ִיְדַחל, ְּדָבֵעי

א ֲחֵזי ִתיב, ּתָ ָרָכה)דברים לג(, ַמה ּכְ ה ִאיׁש ָהֱאלִהים ְוֹזאת ַהּבְ ַרך מׁשֶ ר ּבֵ ָּמאֵריה , ְ ֲאׁשֶ
ָּמאֵריה ְדַמְטרֹוִניָתא, ְּדֵביָתא ָמה ִדְכִתיב. ּ ה ְיֵפֶרּנו)במדבר ל(, ּכְ ה ְיִקיֶמּנו ְוִאיׁשָ ּ ִאיׁשָ ּ ּ ּ .
ִתיב)במדבר ז(ְּדָהא  ה ּכְ ֹלת מׁשֶ ִריך ַמאן ְדָבָעא ְוָלא ָדִחיל, ְּוַעל ָדא. ּ ּכַ ה ּבָ ּמׁשֶ ְ ,

ְד ך ָאַמר ַיֲעֹקב. אֹוִקיְמָנאּכִ ְוְבִגין ּכָ ָיא, ּ ִסְטָרא ְדִדיָנא ַקׁשְ ָּהא ָחֵמיָנן ְדָבַני ִאֵלין ּבְ ּּ ,
ְ ֵייֵתי ָמאִריה ְדֵביָתא ִויָבֵרך לֹון)ליתיה( ּ ּ.  

ה ַוַדאי ִאיׁש ָהֱאלִהים ָהָיה ֵביֵתיה, ּמׁשֶ ּוְרעוֵתיה ָעִביד ּבְ ּ ּ ה , ּ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ִאיׁשָ ּּכְ
ה קוָמה ה)במדבר י(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ִּקיֶמּנוְי ּ ַויֹאֶמר מׁשֶ ה ְיֵפֶרּנו. 'ּ ְּוִאיׁשָ ֲּהָדא הוא . ּ

ּ וְבֻנֹחה ֹיאַמר ׁשוָבה ה)במדבר י(, ִדְכִתיב ַּוַדאי ְרעוֵתיה ָעַבד ָמאֵריה ְדֵביָתא ְוֵלית . 'ּ ּ ּ ּ ּ
ְּדִיְמֵחי ִביֵדיה ּ ַבר ָנׁש ְדָגַזר ַעל ִאְנּתְ. ּ ְּוָעְבָדא ְרעוֵתיה, ֵּתיהּּכְ ב . ּ ְּוַעל ָדא ַיֲעֹקב ַאף ַעל ּגַ

ִאיָלָנא ְדַחֵיי ְּדֲהָוה ָאִחיד ּבְ א, ָלא ֲהָוה ָמאֵרי ְדֵביָתא, ּ ה הוא ְלֵעיָלא, ֶּאָלא ְלַתּתָ , ּמׁשֶ
ך ָסִליק לֹון ְלָמאֵריה ְדֵביָתא ִגין ּכָ ּּבְ ּ ְ:  

י ְוגו ֹבא ַנְפׁשִ סֹוָדם ַאל ּתָ א ָפַתח ְוָאַמרִרּבִ', ּבְ . ' סֹוד ְיָי ִליֵרָאיו ְוגו)תהלים כה(, ּי ַאּבָ
ִריך הוא ֶאָלא ְלִאינון ַדֲחֲלי , ָּרָזא ִעָלָאה ְדאֹוַרְייָתא, סֹוד ְיָי ִליֵרָאיו א ּבְ ָּלא ָיִהיב קוְדׁשָ ּ ּ ּּ ְ

ּוַמאן ְדִאינון ַדֲחֵלי ַחָטָאה. ַּחָטָאה ּ ּ ּ ִלי לֹון ָרָזא ִעָלָאה ְדא, ּ ּוַמאן ִאיהו ָרָזא . ֹוַרְייָתאִּאְתּגְ ּ
א, ִּעָלָאה ְדאֹוַרְייָתא ֱּהֵוי ֵאיָמא ָדא ָאת ַקָייָמא ַקִדיׁשָ ִרית ֹקֶדׁש, ּּ   .ְּדִאְקֵרי סֹוד ְיָי ּבְ

ְמעֹון ְוֵלִוי ַּאְטְרחו ַגְרַמְייהו ַעל ַהאי סֹוד, ׁשִ ֶכם, ּ י ׁשְ ַאְנׁשֵ לֹוי , ּבְ ְרַמְייהו ִויַקּבְ ְּדִיְגְזרון ּגַ ּ ּ
ִמְרָמה, ּוְקָרא ַאְסִהיד. לֹון ַהאי סֹודֲע ן ָסלוא. ּבְ עֹוָבָדא ְדִזְמִרי ּבֶ ּתו ּבְ ּ . ְּדָפַסל ַהאי סֹוד, ּ

י ֹבא ַנְפׁשִ סֹוָדם ַאל ּתָ י. ְוַיֲעֹקב ָאַמר ּבְ ְבִרית . ַמאי ַנְפׁשִ א ְדָעֳאַלת ְוִאְתַאֲחַדת ּבִ ָּדא ַנְפׁשָ ּ
  .ּרֹוָרא ְדַחֵייְוִאְקֵרי ֶנֶפׁש ְצ, ִּעָלָאה ְלֵעיָלא

בֹוִדי ַחד ּכְ ְקָהָלם ַאל ּתֵ ָּהא אוְקמוָה. ּבִ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ּ ּ ַוַיְקֵהל ֲעֵליֶהם )במדבר טז(, ּכְ
בֹוִדי. ֹקַרח ַחד ּכְ ָרֵאל ְסָתם, ַאל ּתֵ בֹוד ִיׂשְ ִריך לֹון ֲאבוהֹון. ָּדא ּכְ ְּוַעל ָדא ָלא ּבָ ִגין , ְּ ּבְ

ה י ְקָרֵאי , ּי ִחָייא ָאַמרִרּבִ. ְּדָסִליק לֹון ְלמׁשֶ ּ ְדָלא )א משמע''ס( )ובגיני כך( )חסר(ֵמַהּנֵ
ָדא יה ּכָֹלא. ְְוִאְצְטִריך ָהִכי, ִּאְתֲאִחיד ָדא ּבְ ְּוַעל ָדא ִאית ּבֵ ּ ַעְלָמא, ּ ְּוֵלית ָלך ָדָרא ּבְ ְ ,

יאו ְמַהְד ַעְלָמא ְוַאְסּגִ ְּדָלא ָנֲחָתא ִדיָנא ִדְלהֹון ְלַקְטְרָגא ּבְ ּ ּ ּ אּּ ֵּרי ַעל ְפָתַחְייהו ִדְבֵני ָנׁשָ ּ ,
ֵּהא ָלך ּכָֹלא   :)א הא לקבל הא''ס(. ְ

ֹעֶרף אֹוְיֶביך ְוגו ה יֹודוך ַאֶחיך ָיְדך ּבְ ְָיהוָדה ַאּתָ ָ ָ ָ ּ י יֹוֵסי ָפַתח. 'ּ ה )תהלים קד(, ִּרּבִ  ָעׂשָ
יה ֵריׁש . 'ָיֵרַח ְלמֹוֲעִדים ְוגו א ּבֵ ִגין ְלַקְדׁשָ ה ָיֵרַח ּבְ ָּעׂשָ ין, ַיְרִחיןּ ּתִ ּוְלָעְלִמין . ְוֵריׁש ׁשַ

א ְמׁשָ ִליט, ִּסיֲהָרא ָלא ָנִהיר ֶאָלא ִמּשִׁ א ׁשַ ְמׁשָ ְלָטא, ְּוַכד ׁשִ ִניׁש . ִסיֲהָרא ָלא ׁשָ ד ִאְתּכְ ּכַ
א ְמׁשָ ְלָטא, ׁשִ ֵדין ִסיֲהָרא ׁשָ א, ּכְ ְמׁשָ ִניׁש ׁשִ ד ִאְתּכְ ן ְלִסיֲהָרא ֶאָלא ּכַ ּבַ ְּוֵלית חוׁשְ ּ.  
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ִריך הוא ְלַאְנָהָראְוַת א ּבְ ְּרַווְייהו ֲעַבד קוְדׁשָ ּ ן )בראשית א(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְּ ּ ַוִיּתֵ
ָמִים ְלָהִאיר ַעל ָהָאֶרץ ְוגו ְרִקיַע ַהּשָׁ תֹות, ְּוָהיו ְלאֹותֹות. 'ֹאָתם ֱאלִהים ּבִ ּבָ , ִּאֵלין ׁשַ

י אֹות ִהיא)שמות לא(, ִּדְכִתיב י , ּוְלָיִמים. ּנון יֹוִמין ָטִביןִאי, ּוְלמֹוֲעִדים.  ּכִ ִּאֵלין ֵריׁשֵ
ִנים. ַיְרִחין ִנין, ּוְלׁשָ י ׁשְ א. ִּאֵלין ִריׁשֵ ְמׁשָ ן ְלׁשִ ּבַ ְּדֶלהוֹון אוּמֹות ָהעֹוָלם ָעְבִדין ֻחׁשְ ּ ,

ָרֵאל ְלִסיֲהָרא   .ְוִיׂשְ

  א''דף רלז ע
י ֶאְלָעָזר, ְוָאְזָלא ָהא י ָהא ְדָאַמר ִרּבִ ִתיב, ּּכִ יָת ַהּגֹוי לֹו ִהְגַדְלּתָ )ישעיה ט(, ּכְ ּ ִהְרּבִ

ְמָחה יָת ַהּגֹוי. ַהּשִׂ ָרֵאל, ִהְרּבִ הו , ִּאֵלין ִיׂשְ ִּדְכִתיב ּבְ י ִמי ּגֹוי ָגדֹול)דברים ד(ּ , ּוְכִתיב.  ּכִ
ָאֶרץ)דברי הימים א יז( ִגיֵניה, לֹו.  ּגֹוי ֶאָחד ּבָ ְמָחה . ּּבְ , ֲהָראָּדא ִסי, )ממש(ִּהְגַדְלּתָ ַהּשִׂ

ָרֵאל ִגיֵניהֹון ְדִיׂשְ ְנהֹוָרא ּבְ ְּדִאְתְרִביַאת ּבִ א. ּ ְמׁשָ ָרֵאל ְלִסיֲהָרא, ּאוּמֹות ָהעֹוָלם ְלׁשִ ֵהי , ְוִיׂשְ
ְייהו ָעִדיף א ְדאוּמֹות ָהעֹוָלם, ְלֵעיָלא) א''דף רלז ע(ַּוַדאי ִסיֲהָרא . ִּמּנַ ְמׁשָ ְּוׁשִ חֹות ַהאי , ּ ּתְ
א ֵמַהאי ְּוַההוא , ִּסיֲהָרא הוא ְמׁשָ   . ִסיֲהָרא ָנִהיר)א סטרא''ס(ׁשִ

ָרֵאל ין ִיׂשְ ִסיֲהָרא. ְּלהו, ָחֵמי ַמה ּבֵ ָרֵאל ֲאִחידו ּבְ א ִעָלָאה, ִּיׂשְ ְמׁשָ ׁשִ לו ּבְ ְלׁשְ ּתַ ְּוִאׁשְ ּּ ,
ֲאַתר  א ִעָלָאה)א דנהיר לשמשא''ס( )ביה(ְּוִאְתַאֲחדו ּבְ ׁשָ ּמְ ּ ִדְנִהיָרא ְמׁשַ ָקן , ּ ּוִמְתַדּבְ יהּ , ּּבֵ

ְלֶכם ַהיֹום)דברים ד(, ִּדְכִתיב ְיָי ֱאלֵהיֶכם ַחִיים ּכֻ ם ַהְדֵבִקים ּבַ ּ ְוַאּתֶ ּּ ּ.  
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 ] בשנה63יום [סדר הלימוד ליום ד כסלו 
ה ְוגו ְמעֹון ָאַמר. 'ְּיהוָדה ַאּתָ י ׁשִ ַּמְלכו ִליהוָדה ִאְתְקַיים, ִרּבִ ּ ְּוַהְיינו ְדַאְמִריָנן, ּ ַמאי , ּ

ִגין ְדִאיהו ְרִביָעָאה', ּ ַהַפַעם אֹוֶדה ֶאת ה)בראשית כט(, ִדְכִתיב ּּבְ ִגין ', אֹוֶדה ֶאת ה, ּ ּבְ
ְּדִאיהו ַרְגָלא ְרִביָעָאה ְלָכְרְסָיא ָמא ִעָלָאה, ו''יה. ּ יָמא ִדׁשְ ָּדא ְרׁשִ ִלים, ּ ּתְ ה ִאׁשְ , ּוְבּמָ

ה ָמא ַק''ְּוַהְיינו ה, )ת''א בדל''ס(א ''ּבְ ְתָרָאה ִדׁשְ אּא ּבַ ַאְתוֹוי. ִּדיׁשָ ִלים ּבְ א ׁשְ ָמא ַקִדיׁשָ , ּׁשְ
ר ְדָאִחיד לֹון ַָעל ָדא יֹודוך ַאֶחיך, ְּוֶקׁשֶ ָ ּ ְְדַמְלכו ָלך ִאְתַחְזָיא ְלִאְתָקְייָמא ַוַדאי, ּ ּ הושע (. ּ

ים ְנֱאָמן)יב ים, ּ ִויהוָדה ֹעד ָרד ִעם ֵאל ְוִעם ְקדֹוׁשִ ים ֶעְליֹו, ַמאן ְקדֹוׁשִ , ִניןִּאֵלין ְקדֹוׁשִ
יה ְּדֻכְלהו אֹוָדן ְלַגּבֵ ּ ְויוָה ֶנֱאָמן, ּּ כֹוָלא, ְּוׁשַ ך הוא ַקְדָמָאה ּבְ ִגין ּכָ ּּבְ א ַעל , ְ ּהוא ַמְלּכָ

  .ּּכָֹלא
ְמעֹון ָפַתח ְוָאַמר י ׁשִ ת ֶמֶלך ְפִניָמה)תהלים מה(, ִּרּבִ בוָדה ּבַ ל ּכְ ּ ּכָ ְ ּ בוָדה. ּ ל ּכְ ּּכָ ָּדא , ּ

ָרֵאל ֶנֶסת ִיׂשְ ּבוָדהּכְ, ּכְ בֹוד, ּ ִגין ְדִאיהו ּכָ ּּבְ ָּדא ַעל ָדא, ּ ָּדא ָדָכר, ּ א דא ''ס(ְּוָדא נוְקָבא , ּ
בוָדה, )נוקבא ְּוִאְתְקֵרי ּכְ ת ֶמֶלך. ּ ַבע, ְּבַ ת ׁשֶ דֹול, ַּהְיינו ּבַ ת קֹול ְדִאיהו קֹול ּגָ ּּבַ ְוַהאי , ּ

ֶּמֶלך ִעָלָאה הוא ּ ִגין ְדִאית ֶמֶלך ְדָל, ְּפִניָמה. ְ ּּבְ ָווֵתיהְּ ּאו ִאיהו ְלגֹו ּכַ ּ ת , ּ בוָדה ּבַ ְּוַהאי ּכְ ּ
  .ְֶמֶלך

ה צֹות ָזָהב ְלבוׁשָ ּבְ ׁשְ ִּמּמִ ְגבוָרָתא ִעָלָאה, ּ ת ְוִאְתַאֲחַדת ּבִ ׁשַ ִגין ְדִאְתַלּבְ ּּבְ ּ ּאוף , ְוַהאי, ּ
ּוְבִגיָנה ָקְייָמא ַאְרָעא, ְָנֵמי ֶמֶלך ִאְקֵרי א ְדִאְתַא, ֵאיָמַתי. ּ ְעּתָ ׁשַ ָפטּּבְ ִמׁשְ ָמא . ֲּחַדת ּבְ ּכְ

ָפט ַיֲעִמיד ָאֶרץ)משלי כט(, ְדַאּתְ ָאֵמר ׁשְ ּמִ ּ ֶמֶלך ּבַ ַמָיא. ְ ִּויהוָדה , ְּוָדא ָקֵריָנן ַמְלכו ִדׁשְ
ה   .ְּוָיִרית ַמְלכוָתא ִדְבַאְרָעא, ִּאְתֲאִחיד ּבָ

י  ָאְרָחא)אבא(ִרּבִ י ִיְצָחק ֲהוו ָקָאְזֵלי ּבְ ּ ְיהוָדה ְוִרּבִ י ִיְצָחקָאַמ. ּ ִמֵלי , ר ִרּבִ ח ּבְ ִּנְפּתַ
י ִיְצָחק ְוָאַמר. ְדאֹוַרְייָתא ְוִניִזיל ֶדם )בראשית ג(, ָּפַתח ִרּבִ ן ִמּקֶ ּכֵ ּ ַוְיָגֶרׁש ֶאת ָהָאָדם ַוַיׁשְ

ן ֵעֶדן ְוגו ַּהאי ְקָרא אוְקמוָה ַחְבַרָייא. 'ְלּגַ ֵת, ֲאָבל ַוְיָגֶרׁש. ּ ר ָנׁש ְדָגִריׁש ְלִאְנּתְ ּבַ ֶאת , ּיהּּכְ
  .ָּהָאָדם ַדְייָקא

א ֲחֵזי ַפס, ָּרָזא ְדִמָלה, ּתָ ה ְדָחָטא ִאּתְ ּמָ ְּוָגִרים מֹוָתא ֵליה וְלָכל ַעְלָמא, ָאָדם ּבְ ּ ,
ירוִכין יה ּתֵ ְּוָגִרים ְלַההוא ִאיָלָנא ְדָחָטא ּבֵ ּ ּ יה, ּ ְרָכא ּבֵ ְבנֹוי ְלָעְלִמין, ְּלִאּתָ ְרָכא ּבִ . ּוְלִאְתּתָ

ָמה ִדְכִתיב, ֶּאת ַדְייָקא, ַוְיָגֶרׁש ֶאת ָהָאָדם, ְכִתיבֲּהָדא הוא ִד  ָוֶאְרֶאה ֶאת )ישעיה ז(, ּּכְ
  .ּאוף ָהִכי ֶאת ָהָאָדם. 'ה

ן ֵעֶדן ְוגו ֶדם ְלּגַ ן ִמּקֶ ּכֵ א', ַּוַיׁשְ ּוְכָמה ִדְכרוִבים ְלֵעיָלא. ַהאי ְלַתּתָ רוִבים , ּ ִּאית ּכְ
א ֵרי ֲע, ְלַתּתָ ְתַהֶפֶכת. ַּלְייהוְוַהאי ִאיָלָנא ַאׁשְ ְלהֹוֵבי , ְּוֶאת ַלַהט ַהֶחֶרב ַהּמִ ִּאינון ָטְפֵסי ְדׁשַ ּ ּ
א א ְדִמְתַלֲהָטא, ְּדֶאּשָׁ ְתַהֶפֶכת. ֵּמַההוא ַחְרּבָ א, ַּהּמִ ְתֵרין ִסְטִרין, ָּדא ַהאי ַחְרּבָ , ְּדָיְנָקא ּבִ

ְטָרא ָדא ְלִסְטָרא ָאֳחָרא   .ְּוִאְתַהְפָכא ִמּסִ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]55דף [ -ּ

ְתַהֶפֶכתָּדָבר ַאֵחר ַה ְלהֹוָבא , ּּמִ ָּדא ַלַהט ִאינון ָטְפֵסי ְדׁשַ ּ ּ , ּ ְדָקֲאָמָרן)א דמלכותא''ס(ּ
ין ְּדִמְתַהְפָכן ְלִזְמִנין ּגוְבִרין וְלִזְמִנין ָנׁשִ ּ ְייהו ְלֹכָלא, ּּ ּוִמְתַהְפָכן ִמדוְכּתַ ּ ּ ּ מֹור , ְּוָכל ָדא. ּּ ִלׁשְ

ֶּאת ֶדֶרך ֵעץ ַהַחִיים ְ ְַמאן ֶדֶרך. ּ ָים ָדֶרך)ישעיה מג(, ָמא ְדַאּתְ ָאֵמרּכְ, ּ ְ ַהּנֹוֵתן ּבַ ּ ּ.  
ִפיר י ְיהוָדה ׁשַ ָּאַמר ִרּבִ ְּוָהִכי הוא ַוַדאי, ּ יה , ּ ְּדָגִרים ָאָדם ְלַההוא ִאיָלָנא ְדָחָטא ּבֵ ּ ּ ּ

ְרָכא ֵני ַעְלָמא ָנֵמי, ְלִאּתָ ָאר ּבְ ְּוֲאִפילו ׁשְ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ּ ְלָחה ּ וְבִפׁשְ)ישעיה ב(, ּכְ ֵּעיֶכם ׁשֻ
ֶכם ִפיר ָקֲאַמְרּתְ, ִאּמְ ַמע, ֲּאָבל ׁשַ יה ַמׁשְ ְּדָהא ִמדוְכּתֵ ּ ּ ִגין , ִּדְכִתיב ַוְיָגֶרׁש ֶאת ָהָאָדם, ּ ּבְ

ִלימו ְדָאָדם הוא ְּדָדא ׁשְ ּ ּ ּ.  
ּוֵמַההוא יֹוָמא ִאְתְפִגים ִסיֲהָרא ּ א , ּ יוְבּתָ ּתִ ַּעד ְדָאָתא ֹנַח ְוָעאל ּבְ ָּאתו . )אא בתיבות''נ(ּ

ַּחָייַבָיא ְוִאְתְפִגים ִלימו ְדַיֲעֹקב וְבנֹוי, )ואתקיימו(ַּעד ְדָאָתא ַאְבָרָהם . ּ ׁשְ ְּוָקְייָמא ּבִ ְוָאָתא . ּ
יה ְּיהוָדה ְוָאִחיד ּבֵ ַמְלכוָתא, ּ נֹוי , ְּוַאְחִסין ֵליה ַאְחָסַנת ָעְלִמין, ְּוִאְתַקף ּבְ ּהוא ְוָכל ּבְ

ְתרֹוי ה יֹודוך ַאֶחיך, ִתיבֲּהָדא הוא ִדְכ, ּבַ ְָיהוָדה ַאּתָ ָ ּ , א בגין דדיליה מלכותא עלייהו''ס(. ּ
א ְדָקְיימו )יודוך אחיך, כי יהודה גבר באחיו) דברי הימים א ה(, כמא דאת אמרז ְעּתָ ׁשַ ּ ַוַדאי ּבְ ּ ּ

א ָרֵאל ַעל ַיּמָ ְּדֻכְלהו אֹודו ֵליה, ִיׂשְ ּ ּ א, ּּ ַיּמָ ְּוָנֲחתו ֲאַבְתֵריה ּבְ ּ.  

  ב''לז עדף ר
ֹעֶרף אֹוְיֶביך ָָיְדך ּבְ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ָ ֲחו ְלך . )בתחילה(ּ ְיהוָדה ַיֲעֶלה )שופטים א(, ּכְ ּתַ ִָיׁשְ ּ

ֵני ָאִביך ְבִטין, ָּבְ ָאר ׁשִ ָלָלא ְדָכל ִאינון ׁשְ ּּכְ ִני ָאִביך, ּ ִגין ָדא ּבְ ָּבְ ך, ּ ֵני ִאּמֶ ֵני . ְָוָלא ּבְ ּבְ
ְלהו ׁשְ, ָָאִביך ָּהא ּכֻ ְבִטיןּ ב , ָאר ׁשִ ּ ְדִאְתְפִליג )בספרים ישנים דאינון אתפליגו(ְּדַאף ַעל ּגַ ּ

ָוון ַל ם, ִלְתֵרין ַמְלּכְ ד ֲהוו ָסְלִקין ִלְירוׁשָ ּּכַ ַל ם, ּ א ְדִבְירוׁשָ ֲּהוו ְסִגיִדין ְוָכְרָען ְלַמְלּכָ ּ ִגין , ּ ּבְ
ַל ם ְּדַמְלכוָתא ִדְירוׁשָ ּ ּ ְלכוָתא) ב''דף רלז ע(, ּ א ִּמּמַ יה ֲהָוה)שלטא(ּ ַקִדיׁשָ   .ּ ִמּנֵ

ֲחוו ְלך ּתַ ִָיׁשְ ֲחוו, ּ ּתַ ִתיב ְוִיׁשְ ֲחוו, ְּוָלא ּכְ ּתַ ִתיב ְוִיׁשְ ְּדִאי ּכְ ין, ּ ָאר ַעּמִ . ְלאֹוָסָפא ִלׁשְ
ִתיב ֲחוו ָלא ּכְ ּתַ יָחא, ְּוִיׁשְ א ְמׁשִ ִזְמָנא ְדֵייֵתי ַמְלּכָ ֶּאָלא ּבְ ִרים )ישעיה מט(, ִּדְכִתיב, ּ  ׂשָ

ֲחווְו ּתַ ֲחוו, ִּיׁשְ ּתַ א ְדָאַמר ִיׁשְ ּתָ ַּהׁשְ ְלחֹוַדְייהו, ּ ְלהו ּבִ ָרֵאל ּכֻ ְּלַאֲחָזָאה ְדִיׂשְ ּ ְלהו ִיְפְלחון , ּּ ּּכֻ ּ ּ
א ְדגֹוָלה ין, ְּלֹראׁש ְדָבֶבל, ְלֵריׁשָ ָאר ַעּמִ   :ְוָלא ׁשְ

ּּגור ַאְרֵיה ְיהוָדה ַקְדִמיָתא ּגור, ּ ַקְדִמיָתא ַנַערְוָרָזא , ּוְלָבַתר ַאְרֵיה, ּּבְ , ְּדִמָלה ּבְ
ִני ָעִליָת.  ְיָי ִאיׁש ִמְלָחָמה)שמות טו(, ּוְלָבַתר ִאיׁש ְלַאְכָלָלא . ַּמאי ִמֶטֶרף, ִּמֶטֶרף ּבְ
ְות ְּדִאיהו ָקְייָמא ַעל ֶטֶרף, ְַמְלַאך ַהּמָ ֵני ַעְלָמא, ּ יָצָאה ּבְ ִזיב, ְלׁשֵ ָמא ְדַאּתְ . ְּוָלא ְמׁשֵ ּכְ

יל)מיכה ה(, ָאֵמר א)ומהו(.  ְוָטַרף ְוֵאין ַמּצִ ִכיְנּתָ ְלַקת ׁשְ ּ וֵמַההוא ֶטֶרף ִאְסּתַ ּ ּ.  
ַרע ָגלוָתא ְדָבֶבל, ּכָ ָגלוָתא ֶדֱאדֹום, ָרַבץ. ּּבְ ַאְרֵיה. ּּבְ יָפא, ּכְ ּקִ ְּדִאיהו ּתַ , ּוְכָלִביא. ּ

יר יָפא ַיּתִ ּקִ ְּדִאיהו ּתַ יִפין ִאינון. ּ ּקִ ָרֵאל ּתַ ך ִיׂשְ ּּכָ ּי ַעְלָמא עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ִּדְבֵנ. ְ ּ
ין ְוָדֲחִקין לֹון ַאְרֵיה וְכָלִביא, ְמַפּתִ ָדֵתיהֹון וְבִנימוֵסיהֹון ּכְ ְּוִאינון ָקְייֵמי ּבְ ּ ּ א. ּ ִכיְנּתָ ך ׁשְ , ְּכָ

ב ִדְכִתיב ְּדַאף ַעל ּגַ ָרֵאל)עמוס ה(, ּ תוַלת ִיׂשְ ּ ָנְפָלה ֹלא תֹוִסיף קום ּבְ ּקִ, ּ יָפא ִהיא ּתַ
ַהאי ְנִפיָלה ַאְרֵיה וְכָלִביא ּבְ ִגין ְלִמְטַרף ַטְרָפא , ַמה ַאְרֵיה ְוָלִביא ָלא ָנְפִלין. ּּכְ ֶּאָלא ּבְ ּ



ָנה  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ ְסֵלוחֹוֶד[ – ּ   ]ׁש ּכִ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]56דף [ -ּ

ְלָטָאה ּוְלׁשַ ְּדָהא ֵמָרִחיק ָאַרח ַטְרֵפיה, ּ א ְדָאַרח ָנַפל, ּּ ְעּתָ ּוִמׁשַ ְּוָלא ָקם ַעד ְדָדִליג ַעל , ּ
ַּטְרֵפיה ְוָאִכיל ָלה ּ ך ׁשְ. ּ ַאְרֵיה וְכָלִביאְּכָ א ָלא ָנְפָלה ֶאָלא ּכְ ִּכיְנּתָ ין , ּ ִגין ְלַנְקָמא ֵמַעּמִ ּבְ

ּעֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ּוְלַדְלָגא ֲעַלְייהו, ּ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ּּ  צֹוֶעה )ישעיה סג(, ּכְ
רֹוב ּכֹחֹו   .ּבְ

ְיי, ִּמי ְיִקיֶמּנו ּהוא ָלא ָיקום ְלַנְקָמא ִמּנַ ּהו נוְקָמא ְזֵעיָראּ ֶּאָלא ִמי ְיִקיֶמּנו, ּ ָמא , ִמי. ּ ּכְ
ְ ִמי ִיְרָפא ָלך)מיכה ב(, ְדַאּתְ ָאֵמר ְּוהוא ִאיהו ַעְלָמא ִעָלָאה, ּ ּ ְלָטנוָתא , ּ ְּדֵביה ׁשָ ּ ּ

ְקָפא ְלֹכָלא ַרח ְואוְקמוָה)איוב לח(, ּוְכִתיב. ְּלִאּתַ ֶטן ִמי ָיָצא ַהּקֶ ּ ִמּבֶ ּ:  
ּאוְקמוָה ַחְבַרָיא', ֶּבט ִמיהוָדה ְוגוֹּלא ָיסור ׁשֵ יֹל, ּ י ָיֹבא ׁשִ ה''ֲאָבל ַעד ּכִ ִגין , א''ה ּבְ ּבְ

ו ַאר ּבְ א י)הכא(ְלַאֲחָזָאה ָהָכא ָרָזא ', ְּדׁשְ ָמא ַקִדיׁשָ ָלא , ה''ּ ִדׁשְ ילֹו ּבְ ֲאַתר ָאֳחָרא ׁשִ ּבְ
ָלא י', ה לֹה ּבְ ֲאַתר ָאֳחָרא ׁשִ יל', ּּבְ א ִעָלָאה, א''ד ה''יוה ּבְ''ְוָהָכא ׁשִ ָמא ַקִדיׁשָ ָּרָזא ִדׁשְ ּ ,

ָמא  ׁשְ קום ּבִ א ּתָ ִכיְנּתָ ִּדׁשְ ּה ְוִאיהו ָרָזא ְדי''ּ ְדי)א דא''ס(ּ ְדָקַאְמִריָנן, )י''א מ''ס(' ּ   .ּכִ

  )סימן כא(השלמה מההשמטות 
ֶפן ִעיֹר ַיִין ְל''ה ְוַלׂשֹוֵרָק''אֹוְסִרי ַלּגֶ ס ּבָ ּבֵ ִני ֲאתֹונֹו ּכִ ּבוׁשו וְבַדם ֲעָנִבים סוֹתהה ּבְ ּ ּ ּ .

ָהאי ְקָרא ִליָלן ּבְ ין ּכְ הֹון ַדְמָיין ַאֲהָדֵדי. ְתַמְנָיא ַדְרּגִ ע ִמּנְ הֹון ַדְמָיין , ַּאְרּבַ ְּתֵרין ִמּנְ
ּוְתֵרין ָאֳחָרִנין ַדְמָיין ַאֲהָדֵדי, ַאֲהָדֵדי ֶפן ׂשֹוֵרָקה. ּ ע ְדַדְמָיין ַאֲהָדֵדי ִאינון ּגֶ ַּאְרּבַ ְּיינו ַה, ּ

ֶפן ַהְיינו ׂשֹוֵרָקה ְדִמְנהֹון ָנְפִקין ֲעָנִבים וִמְנהֹון ִמְתֲעִביד ַחְמָרא ְדִאיְקֵרי ַיִין ְוֻכְלהו ָרָזא  ּּגֶ ּ ּ ּּ ּ
א ַחד ָנְפִקין ְוַנְגִדין ְרׁשָ ֲּחָדא וִמׁשָ ּוְתֵרין ְדַדְמָיין ַאֲהָדֵדי ִעיֹרה ֲאתֹונֹו. ּ ַּהְיינו ִעיֹרה ַהְיינו , ּ ּ

ִליָלן וְמָרָזא ֲחָדא ַנְגִדיןֲאתֹונֹו  א ֲחָדא ּכְ ְּוָרָזא ֲחָדא ִניְנהו וְבַדְרּגָ ּ ּ ּ.  
ּה ַהְיינו ִמָלה ֲחָדא ְוָרָזא ַחָדא ''ֹּו סוֹת''ְּלבוׁש סותֹו ְלַבָדה ִהיא )ג''שמות כ(ּ י ִהיא ּכְ ּ ּכִ ּ ּ

ְמָלתֹו ְלעֹורֹו סות ְוִזְמָנא ַאֲחָרא ַקְרֵייה. ׂשִ ִּזְמָנא ַקְרֵייה ּכְ ּ ּ ְלבוׁש ְוִזְמָנא ַאֲחָרא ַקְרֵייה ּ ּ
ָמָהן ָרִזין ִעָלִאין  א ֲחָדא ַנְגִדין וִמָלה ֲחָדא ָעְבִדין ְוִחלוָפא ִדׁשְ ְרׁשָ ְמָלה ְוֻכְלהו ִמׁשָ ּׂשִ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ

הו ִליָלן ּבְ ְוָהִני . ָלא ַטִעים ְוָלא ִמיִדי, ּוָמאן ְדָלא ָדִייק. ּוָמאן ְדָדִייק ַטִעים ִמיִדי, ּּכְ
הוְתַמ ין ָרִזין ִעָלִאין ְרִמיִזין ּבְ ְּנָיא ַדְרּגִ ֵטיה ָקֵאי, ּ ְפׁשָ   .ֲאָבל ְקָרא ּבִ

א ֲחֵזי ָהן ֲהָוה, ּתָ ֵליָמא ְדַאּבָ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר , ַיֲעֹקב ׁשְ ם )ה''בראשית כ(ּכְ  ְוַיֲעֹקב ִאיׁש ּתָ
ְכַלל ֵמָחְכָמָתא ִדְלֵעיָלא וְמ' ְוגֹו ּתַ ם ְדִאׁשְ ַּמאי ִאיׁש ּתָ א ְוַהְיינו ִדְכִתיב ּּ ָּחְכָמָתא ִדְלַתּתָ

ב ֹאָהִלים ֹּאֶהל ְדִאיְקֵרי ְלָפִנים ִמן ַהַפְרּגֹוד ְוֹאֶהל ְדִאיְקֵרי . ְּתֵרין ֹאָהִלים ִניְנהו, יֹוׁשֵ
ֵרין ִסְטִרין ָראי וָמאן אֹוִליף, ֲּאחֹוֵרי ַהַפְרּגֹוד ְוַכִליל ֲהָוה ִמּתְ י ּבָ ּתֵ ָואי וִמּבָ י ּגָ ּתֵ ִּמּבָ ּ ֵליה ּ

  .ְּלַיֲעֹקב ּכוֵלי ַהאי
ם ְוֵעֶבר ֲהַדְייהו ְדׁשֵ ִני ַדֲהָוה ָטִמיר ְוָגִניז ּבַ א ֲחֵזי ְדָהא ִאינון ׁשָ ּּתָ ּ ם אֹוִליף ֵליה , ּ ּׁשֵ

ָואי י ּגָ ָּחְכָמָתא ִעָלָאה ְדָבּתֵ ָתא . ּ ָאה ְוִסיָמִניך )א חכמתא''ס(ְּוֵעֶבר אֹוִליף ֵליה ַחָרׁשָ ְ ַתּתָ

בו ֲאבֹוֵתיֶכם ֵמעֹוָלם )ד''יהושע כ( ֵעֶבר ַהָנָהר ַיׁשְ ֵעֶבר ַהָנָהר ֶאָלא ָרָזא הוא ְדָכל . ּּבְ ַּמאי ּבְ ּ
ָראי  י ּבָ ּתֵ ָאה ְדַאְתָייא ִמּבָ ּיֹוֵמיהֹון ְדִאיּנון ַקְדָמֵאי ָלא ֲהוו אוִליָפן ֶאָלא ָחְכָמָתא ַתּתָ ּ ּ ּ ּּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]57דף [ -ּ

ְּדִאיְקֵרי ֲאחֹוֵרי ַהַפְרּגֹוד וְבִאינון ְדֲאחֹוֵר ּ ִקין ַוֲהוו מֹוִדיִעין לֹון ִמיִלין ּ ּי ַהַפְרּגֹוד ֲהוו ִמְתַדּבְ ּ ּ ּ
ל ִאינון ָדִרין ַעד ְדָאָתא ַההוא ִסְטָרא  יׁש אֹו ָטב וְכֵדין ֲהוו ּכָ ַּדֲעִתיִדין ְלֵמיֵתי ְלַעְלָמא ּבִ ּ ּ ּ ּ ּ

יך ֵליה ְלַאְבָרָהם ְואֹוָדע ֵליה ִמִלין ְד א ִעָלָאה ְוֲאְמׁשִ ִּדְקדוׁשָ ּּ ּ ָכאן ְלַעְלָמא ְּ א ְדִאְתָמׁשֶ ְרׁשָ ׁשָ
ָמן ִמֶתהָוון )מנהון(ִדְלהֹון  ָראי וִמּתַ י ּבָ ּתֵ רון ּבָ ל ִאינון ְדִאּקְ ָמן ׁשֲֹאִבין ּכָ ָואי וִמּתַ י ּגָ ּתֵ ּ ִמּבָ ּ ּ ּ

ָרֵאל ָהעֹוָלם ׁשֹוֵתה, ְּקָצת ִמיִלין ָלא ּכָֹלא ל ֶאֶרץ ִיׂשְ ְמִצית ּגוָפה ׁשֶ ְּוִסיָמִניך ִמּתַ ְ.  
יה ּו א ְדִמיּנֵ לֹום ַעל ַההוא ִסְטָרא ַקִדיׁשָ א ְדָקִאים ַאְבָרָהם ָאִבינו ָעָליו ַהׁשָ ְעּתָ ֵּמָהאי ׁשַ ּ ּ ּ ּ ּ

ֵני ֵעֶבר  ֲעֵתיה ֵמַהאי ִסְטָרא ְדִאיּנון ּבְ ּכוָלא ָנִפיק ְוָנִגיד וֵביה ּכָֹלא ַתְלָיין ָנַפק ֵליה ְלׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ
ָע ְעׁשְ ּתַ אַּהָנַהר ְוָאָתא ֵליה ְלִאׁשְ ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ָּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּא ּבְ  ַוֵאָקח )ד''יהושע כ(, ּ

ׁש  ָנַען ַמּמָ ָנַען ֶאֶרץ ּכְ ָכל ֶאֶרץ ּכְ ְֶאת ֲאִביֶכם ֶאת ַאְבָרָהם ֵמֵעֶבר ַהָנָהר ָואֹוֶלך אֹותֹו ּבְ

ן ְוֵלית ְלהֹון ִקי חֹוָתה ַתּמָ ָאר ֲחָייִלין ִעָלִאין ְתִביִרין ּתְ ַּאְרָעא ִדׁשְ ֲהָדהּּ ּוָמא ּבַ עד כאן (: ּ

  )מההשמטות

ִני ֲאֹתנֹו ְוגו ֵרָקה ּבְ ֶפן ִעיֹרה ְוַלּשׂ י ִחָייא ָפַתח. 'ֹאְסִרי ַלּגֶ ִּרּבִ ָמְרך '  ה)תהלים קכא(, ּ ִָיׁשְ

ך מֹור ֶאת ַנְפׁשֶ ל ָרע ִיׁשְ יָון ְדָאַמר ה, ִָמּכָ ל ָרע' ּּכֵ ָמְרך ִמּכָ ך, ִָיׁשְ מֹור ֶאת ַנְפׁשֶ אי ִיׁשְ  .ַָאּמַ
ל ָרע' ֶּאָלא ה ָמְרך ִמּכָ ַהאי ַעְלָמא, ִָיׁשְ ַההוא ַעְלָמא. ּבְ ך ּבְ מֹור ֶאת ַנְפׁשְ ִּיׁשְ ָ.  

ִמיָרה ְדַהאי ַעְלָמא הוא ּׁשְ ין ְמַקְטְרִגין, ּ יׁשִ ה ִזיִנין ּבִ ּמָ ר ָנׁש ִמּכַ ְּדָאְזִלין , ְלֶמהֵוי ָנִטיר ּבַ
ַעְלָמא א ּבְ ִני ָנׁשָ ּוְלִאְתַד, ְלַקְטְרָגא ּבְ הוּ ָקא ּבְ ַההוא ַעְלָמא ַמאי הוא. ּּבְ ּּבְ ָמה ְדֲאָמָרן, ּ . ּכְ

ר ָנׁש ֵמַהאי ַעְלָמא ד ָנִפיק ּבַ ָמָתא ִדיֵליה ָסְלָקא ְוִאְתַעְטַרת , ִּאי ִאיהו ָזֵכי, ּכַ ִּנׁשְ ּ
ַאְתֵריה ָנן, ְוִאי ָלא. ּּבְ ה ֲחִביִלין ְטִריִקין ִאְזַדּמְ ּמָ יִה, ּּכַ ָדא ֵליה ַלּגֵ ּוְלִאְמְסָרא ֵליה , ּנֹםְּלִאְנּגְ ּ

יָדא ְדדוָמה ּּבִ יִהּנֹם, ּ א ַעל ּגֵ ָרא ִלְמַמּנָ יה, ְּדִאְתַמּסְ ן ִעּמֵ ּוְתֵליַסר ֶאֶלף ִרּבֹוא ְמַמּנָ ְּוֻכְלהו , ּ ּ
ְייהו ְדַחָייַבָיא ָנן ַעל ַנְפׁשַ ִּאְזַדּמְ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ם, ּתָ יִהּנָ ּגֵ יה ּבַ ְבָעה ָמדֹוִרין ִאית ּבֵ ְבָע, ׁשִ ָמָתא ְדַחָייַבָיא . ּה ִפְתִחיןְוׁשִ ְּוִנׁשְ
ה ְטִריִקין, ָעאַלת ְרֵעי, ְטִהיִרין, ְוַכּמָ ְרָעא ְוַתְרָעא, ְּנטוֵרי ּתַ ָכל ּתַ א ּבְ , ְּוֲעַלְייהו ַחד ְמַמּנָ

ן ַמְתהֹון ְדַחָייַבָיא ִאְתַמְסרון ְלִאינון ְמַמּנָ ְּוִנׁשְ ּ ַּעל ְיָדא ְדדוָמה, ּּ יָון ְדִאְתַמּסְ. ּ יַדְייהוּּכֵ , ָּרן ּבִ
א ִדְמַלֲהָטא ְרִעין ְדֶאּשָׁ ָּסְתִמין ּתַ ּ.  

ְרִעין ֲהוו ַתר ּתַ ְרִעין ּבָ ְּדָהא ּתַ ְלהו ְפִתיִחין וְסִתיִמין, ּ ְרִעין ּכֻ ּּתַ ּּ ִּאינון ִדְלַבר ְפִתיִחין, ּ ּ ּ ,
ְלהו ְפִתיִחין. ִּדְלגֹו ְסִתיִמין ת ּכֻ ּבָ ת ְוׁשַ ּבָ ּוְבָכל ׁשַ ּ ָּייַבָיא ַעד ִאינון ִפְתִחין ִדְלַברְוָנְפִקין ַח, ּּ ּּ ּ ,

ָמִתין ָאֳחָרִנין ִפְתִחין ִדְלַבר, ּוָפְגִעין ִנׁשְ ִבין ּבְ ְּדִמְתַעּכְ א. ּ ּתָ ּבַ ד ָנַפק ׁשַ ָכל , ּכַ רֹוָזא ָקאי ּבְ ּכְ
ִּפְתָחא וִפְתָחא אֹוָלה ְוגו)תהלים ט(ְוָאַמר , ּ ִעים ִלׁשְ ּ ָיׁשובו ְרׁשָ ּ'.  

  א''דף רלח ע
א  ָמִתין ְדַצִדיַקָייא, ֲחֵזיּתָ ִּנׁשְ ִריך הוא ָנִטיר לֹון, ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ יָדא , ְּ רון ּבִ ְּדָלא ִיְתַמּסְ ּ
ְּדדוָמה א, ּ ְּדהוא ְמַמּנָ ך, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ מֹור ֶאת ַנְפׁשֶ ָמר ֵצאְתך וֹבֶאך וְכִתיב ִיׁשְ ִָיׁשְ ָ ָּ ּ .

  )א''דף רלח ע(



ָנה  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ ְסֵלוחֹוֶד[ – ּ   ]ׁש ּכִ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]58דף [ -ּ

ֶפן ִעיֹרה ָרֵאל, ֶגֶפןַמאי . ֹאְסִרי ַלּגֶ ֶנֶסת ִיׂשְ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ָּדא ּכְ ֶפן )תהלים פ(, ּכְ  ּגֶ
יַע ּסִ ְצַרִים ּתַ ֶגֶפן פֹוִרָיה)ח''תהלים קכ(, ּוְכִתיב. ִמּמִ ך ּכְ ּתְ ּ ֶאׁשְ ּ ך, ָ ּתְ א, ֶָאׁשְ ַהאי ֶגֶפן ַקִדיׁשָ . ּּכְ
י יֹוֵסי יה ּבֹוֵרא ְפ, ָאַמר ִרּבִ ַּהאי ֶגֶפן ִדְמָבְרִכיָנן ּבֵ ּ ֶפןּ ֵעץ , ַּהְיינו ִדְכִתיב, ּבֹוֵרא. ִרי ַהּגָ

ה ְפִרי ֶפן. ּעֹוׂשֶ ָּדא ֵעץ ְפִרי, ְּפִרי ַהּגֶ ה ְפִרי. ּ ֵּעץ ְפִרי ָדא נוְקָבא, ְּדַכר, ּעֹוׂשֶ ּ ך. ּ ִגיֵני ּכָ , ְּבְ
ֲחָדא ֶפן ָדא ְדַכר ְונוְקָבא ּכְ ּּבֹוֵרא ְפִרי ַהּגֶ ּ ּ פן כדאמר א נשמתיהון דצדיקייא אינון פרי הג''ס(. ּ

  .)בורא פרי הגפן
ֶפן ִעיֹרה יָחא, ֹאְסִרי ַלּגֶ א ְמׁשִ ל ֵחיֵלי ֲעָמַמָיא, ָּדא ַמְלּכָ ְלָטָאה ַעל ּכָ ין ְלׁשַ ְּדַזּמִ ֵחיִלין , ּ

ין עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ן ַעל ַעּמִ ִּדי ְמַמּנָ ּ ָפא, ּ ּקְ ְּוִאינון ּתוְקָפא ִדְלהֹון ְלִאְתּתַ ין , ּ ְוַזּמִ
ָרא ֲעַלְייהוַמְלּכָ ּבְ יָחא ְלִאְתּגַ   .ּא ְמׁשִ

ִגין ְדַהאי ֶגֶפן ִאין, ּּבְ ּתָ ְתִרין ּתַ ל ִאֵלין ּכִ ִליט ַעל ּכָ ּׁשַ הו ֲעָמַמָיא עֹוְבֵדי , ּ ְלֵטי ּבְ ְּדׁשָ ּ
ֲּעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ָרֵאל. ַהאי ָנַצח ְלֵעיָלא, ּ ְּדִאינון ׂשֵרָקה, ִיׂשְ יצון ִויַנְצחו, ּ ְּיׁשֵ ן ּ

א יָחא, ֵחיִלין ָאֳחָרִנין ְלַתּתָ א ְמׁשִ ר ַמְלּכָ ּבֵ ְלהו ִיְתּגַ ְּוַעל ּכֻ  )זכריה ט(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ
ְתִרין ִאינון. ָעִני ְורֹוֵכב ַעל ֲחמֹור ְוַעל ַעִיר ֵרין ּכִ הו ֲעָמַמָיא , ַּעִיר ַוֲחמֹור ּתְ ְלֵטי ּבְ ְּדׁשָ ּ

ּעֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָז ָמאָלא ִסְטָרא ְדחֹול, לֹותּ   .ְּוִאינון ִמְסַטר ׂשְ
ּוַמה ְדָאַמר ָעִני יָחא ָעִני ִאְקֵרי, ּ א ְמׁשִ ְמעֹון. ְוִכי ַמְלּכָ י ׁשִ ִגין , ֶּאָלא ָהִכי ָאַמר ִרּבִ ּבְ

יַח ׁשִ ְְדֵלית ֵליה ִמִדיֵליה ְוָקִריָנן ֵליה ֶמֶלך ַהּמָ ּ ּ ּ ּ א ְלֵעי. ּ ָּדא הוא ִסיֲהָרא ַקִדיׁשָ ּ ְּדֵלית , ָלאּ
א ְמׁשָ ָּלה ְנהֹוָרא ֶאָלא ִמּשִׁ ּ.  

יָחא ָדא א ְמׁשִ ְלָטֵניה, ַמְלּכָ ׁשָ לֹוט ּבְ יה, ִּיׁשְ דוְכּתֵ ִּיְתַייֵחד ּבְ ך )זכריה ט(ּוְכֵדין , ּ ה ַמְלּכֵ ְ ִהּנֵ

א ָעִני הוא. ְסָתם, ְָיֹבא ָלך ִסְטָרא ְדִסיֲהָרא הוא, ִּאי ְלַתּתָ ְּדָהא ּבְ , ִניִאי ְלֵעיָלא ָע. ּ
ַּאְסַפְקַלְרָיא ְדָלא ָנֲהָרא ל ָדא. ֶלֶחם ֹעִני. ּ ּּתוְקָפא , רֹוֵכב ַעל ֲחמֹור ְוַעל ַעִיר, ְּוִעם ּכָ

ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ְּדַעּמִ ּ חֹוֵתיה, ּ ְפָייא ּתְ ִריך הוא , ְּלִאּכַ א ּבְ ף קוְדׁשָ ּקַ ְּוִיְתּתַ ְּ

יה דוְכּתֵ ּּבְ ּ.  
ַי ס ּבַ ּבֵ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ִּין ְלבוׁשֹוּּכִ ָגִדים )ישעיה סג(, ּכְ א ֵמֱאדֹום ֲחמוץ ּבְ ּ ִמי ֶזה ּבָ

ְצָרה י ְלַבִדי ְוגו, ִמּבָ ּוְכִתיב פוָרה ָדַרְכּתִ ּ בוָרה. 'ּּ ַיִין ָדא ְסַטר ּגְ ס ּבַ ּבֵ ּּכִ ּ ָיא, ּ , ִּדיָנא ַקׁשְ
ּוְבַדם ֲעָנִבים סוֹתה, ַּמָזלֹותְּלֶמהֵוי ַעל ֲעָמַמָיא עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ו ָּדא ִאיָלָנא , ּ

א י ִדיָנא ְדִאְקֵרי ֲעָנִבים, ְלַתּתָ ַדם ֲעָנִבים)א אסתמר''ס(ְוֵייָנא ִאְתָמַסר , ּבֵ ִגין ,  ּבְ ּבְ
ַתְרַוְוְייהו א ּבְ ׁשָ ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ו, ְּלִאְתַלּבְ ָאר ַעּמִ ל ׁשְ חֹוֵתיה ּכָ ְּלַתְבָרא ּתְ ַּמָזלֹות ּ

ּוַמְלִכין ְדַעְלָמא ּ.  
י יֹוֵסי ָפַתח ְוָאַמר ֶפן ִעיֹרה. ִּרּבִ ִריִגים )בראשית מ(, ּוְכִתיב. ֹאְסִרי ַלּגֶ ה ׂשָ לׁשָ ֶפן ׁשְ ּ וַבּגֶ

ה פֹוַרַחת ָעְלָתה ִנּצָ א ֲחֵזי. ְּוִהיא ּכְ א, ּתָ ִני ָנׁשָ ה ֲאִטיִמין ִאינון ּבְ ּמָ ְּדָלא ָיְדִעין ְוָלא , ּּכַ
יָקָרא ְדָמאֵריהֹוןַמׁשְ יִחין ּבִ ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא, ּּגִ ֵלי ּבְ ּכְ ה , ְּוָלא ִמְסּתַ ּמָ ְּוָלא ָיְדֵעי ָאְרַחְייהו ּבְ

ְפסון לו)משלי ד(, ִּדְכִתיב. ִּיּתָ ׁשֵ ה ִיּכָ ּמֶ ֲאֵפָלה לא ָיְדעו ּבַ ִעים ּכַ ּ ֶדֶרך ְרׁשָ ּ ְּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]59דף [ -ּ

ְרָיא ֲע ִזְמָנא ַקְדָמָאה ֲהַות ְנבוָאה ׁשַ אּּבְ ֵלי ְלִמְנַדע , ַּלְייהו ִדְבֵני ָנׁשָ ּכְ ְּוֲהוו ָיְדִעין וִמְסּתַ ּ
יָקָרא ִעָלָאה ְייהו. ּּבִ יָון ְדָפְסָקא ְנבוָאה ִמּנַ ּּכֵ ּ ַבת קֹול, ּ י ּבְ ׁשֵ ּמְ ּתַ א ָפְסָקא . ֲּהוו ִמׁשְ ּתָ ַּהׁשְ

ת קֹול ְּנבוָאה וָפְסָקא ּבַ א ֶאָלא , ּ ֵני ָנׁשָ י ּבְ ׁשֵ ּמְ ּתַ ֶחְלָמאְּוָלא ִמׁשְ   .ּבְ
ָאה הוא ְלַבר ּתָ א ּתַ ְּוֶחְלָמא ַדְרּגָ ים ִלְנבוָאה, ּ ּשִׁ ִניָנן ֶחְלָמא ֶאָחד ִמּשִׁ ְּדָהא ּתָ ַמאי . ּ

א, ַטְעָמא ִתיָתָאה ְלַתּתָ א ׁשְ ִגין ְדַאְתָייא ִמַדְרּגָ ּּבְ ָמר, ּ א ֲחֵזי. ְוָהא ִאּתְ ֶּחְלָמא ְלֹכָלא , ּתָ
ִגין ְדֶחְלָמא ִמְס, ִאְתֲחֵזי ָמאָלא ַאְתָייאּּבְ ין, ַטר ׂשְ ה ַדְרּגִ ַכּמָ  )ב''ב ע''קצ(ְוִאְתֲחֵזי , ְוָנִחית ּבְ
ֲּאִפילו ְלַחָייַבָיא, ֶחְלָמא ּ ְּוֲאִפילו ְלעֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות. ּ ּ ּ ּ.  

ין יׁשִ י ִזיֵני ּבִ ְמִעין ַהּנֵ ִגין ְדִזְמִנין ָנְקִטין ֶחְלָמא ְוׁשָ אּומֹוְדִעין ִלְבֵני ָנ, ּּבְ ְייהו , ׁשָ ִּמּנַ
א)בהו(ְּדַחְייָכן  ְבִני ָנׁשָ ִדיִבין,  ּבִ ּומֹוִדיִעין לֹון ִמִלין ּכְ ְמִעין. ּ ּוְלִזְמִנין ִמִלין ִדְקׁשֹוט ְדׁשָ ּ ּּ .

לוִחין ְלַחָייַבָיא ּוְלִזְמִנין ְדִאינון ׁשְ ּ ּ ּ ּומֹוָדֵעי לֹון ִמִלין ִעָלִאין, ּ ּ ּ.  
יה ִתיב ּבֵ ע ַמאי ּכְ ִריִגים, ָּחָמא ֶחְלָמא ִדְקׁשֹוט, ַּהאי ָרׁשָ ה ׂשָ לׁשָ ֶפן ׁשְ ִּדְכִתיב וַבּגֶ ּ .

ָרֵאל.  ַמאי ֶגֶפן)א''ב ע''קצ( ֶנֶסת ִיׂשְ ַמִים וְרֵאה וְפקֹוד )תהלים פ(, ִּדְכִתיב, ָּדא ּכְ ט ִמּשָׁ ּ ַהּבֵ ּ
ֶפן ֹזאת ַמִים. ּגֶ י, ִמּשָׁ ְּדָהא ֵמֲאַתר ָדא ִאְתַרּמֵ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ּ ַמִים )איכה ב(, ּכְ ִליך ִמּשָׁ ְ ִהׁשְ

ֶפן ֹזאת. ָאֶרץ ֶפן ְדִהיא ֹזאת, ּוְפקֹוד ּגֶ   .ַּוַדאי, ּּגֶ
ִריִגים ה ׂשָ לׁשָ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ׁשְ ה ֶעְדֵרי ֹצאן רֹוְבִצים ָעֶליָה)בראשית כט(, ּכְ לׁשָ .  ׁשְ

פֹוַרַחת לֹמה)מלכים א ה(, ִּדְכִתיב, ְוִהיא ּכְ ֶרב ָחְכַמת ׁשְ ָעְלָתה . ְּדִאְתְנִהיר ִסיֲהָרא,  ַוּתֵ
ה א, ִּנּצָ ַל ם ִדְלַתּתָ ָּדא ְירוׁשָ ּ ּ.  

  ב''דף רלח ע
ה, ָּדָבר ַאֵחר יק ָלה, ְלֵעיָלא, ָּעְלָתה ִנּצָ א ְדָקְייָמא ֲעָלה ְוַיּנִ ַּההוא ַדְרּגָ ּ ָמא ְדַאּתְ , ּ ּכְ

ר ַזְרעֹו בֹו ַעל ָהָאֶרץ)בראשית א() ב''דף רלח ע(ָאֵמר  לֹוֶתיָה ֲעָנִביםִהְב.  ֲאׁשֶ ּכְ ילו ַאׁשְ , ּׁשִ
הו ַיִין ְדִמְנְטָרא ְּלַנְטָרא ּבְ ּ.  

ע ה ָחָמא ַההוא ָרׁשָ ּמָ ִתיב. ָּחֵמי ּכַ ָיִדי ָוֶאַקח ֶאת )בראשית מ(, ַמה ּכְ ּ ְוכֹוס ַפְרֹעה ּבְ
ַחט אֹוָתם ְרֵעָלה. ָהֲעָנִבים ָוֶאׂשְ יָקא ְדֵבי ִדיָנ, ָּהָכא ָחָמא ַההוא ּכֹוס ּתַ ְּדָנִפיק , אַיּנִ

ֵתי ֵליה ֵּמִאינון ֲעָנִבים ְדִאְתְייִהיב ְלַפְרֹעה ְוׁשָ ּ ָרֵאל, ּ ִגיֵניהֹון ְדִיׂשְ ָמה ְדֲהָוה ּבְ יָון . ּּכְ ּכֵ
ַמע יֹוֵסף ָדא ְּדׁשָ ַהאי ֶחְלָמא, ָחֵדי, ּ ר ֵליה ֶחְלָמא . ְּוָיַדע ִמָלה ִדְקׁשֹוט ּבְ ך ָפׁשַ ִגיִני ּכָ ּּבְ ּ ְ

ַהאיַּעל ְדַבּשַׂ, ְלַטב   .ר ְליֹוֵסף ּבְ
א ֲחֵזי ֶפן ִעיֹרה, ּתָ יִפין , ֹאְסִרי ַלּגֶ ּקִ ל ִאינון ֵחיִלין ּתַ חֹות ַהאי ֶגֶפן ּכָ ְפָיין ּתְ ְּדִאְתּכַ ּ

ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה ְדֲאָמָרן, ְּדַעּמִ ִגין ַהאי ֶגֶפן, ּכִ ְפָייא ַההוא ֵחיָלא , ּבְ ר ְוִאְתּכַ ִּאְתַקּשַׁ
ָמ. ִדְלהֹון   .רְוִאּתְ

ְמעֹון ָאַמר י ׁשִ ֶפן, ִרּבִ ֶפן, ִאית ּגֶ א ִעָלָאה. ְוִאית ּגֶ ֶפן ַקִדיׁשָ ִּאית ּגֶ ֶפן ְדִאְקֵרי, ּ , ְּוִאית ּגֶ
ֶפן ְסדֹום)דברים לכ( ת ֵאל ֵנָכר)ירמיה ב(ְוִאית ,  ּגֶ ֶפן ָנְכִרָיה ּבַ ֶפן .  ּגֶ ִתיב ּגֶ ך ּכְ ִגין ּכָ ְּבְ
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ֹלה ֶזַרע , ֹזאת ָרֵאל. ֱאֶמתַהִהיא ְדִאְקֵרי ּכֻ ּׂשֹוֵרק ֵאלו ִיׂשְ ד ָחבו . ְּדָנְפֵקי ֵמַהאי ֶגֶפן, ּ ּּכַ
ָרֵאל ְבקו ְלַהאי ֶגֶפן, ִיׂשְ ִתיב, ְּוׁשָ ְפָנם ְוגו, ַמה ּכְ ֶפן ְסדֹום ּגַ י ִמּגֶ ֶפן . 'ּכִ ך ִאית ּגֶ ְוְבִגין ּכָ ּ

ֶפן   .ְוִאית ּגֶ
ָאְרָחא י ִיְצָחק ֲהוו ָאְזֵלי ּבְ י ְיהוָדה ְוִרּבִ ִּרּבִ י ִיְצָחק. ּ י ְיהוָדה ְלִרּבִ ַהאי , ָּאַמר ִרּבִ ֵניִזיל ּבְ

יר, ֲחַקל ר ַיּתִ ְּדהוא ֹאַרח ֵמיׁשַ ַּעד ְדֲהוו ָאְזֵלי. ֲּאְזלו. ּ י ְיהוָדה, ּ ִתיב, ָּאַמר ִרּבִ משלי (, ּכְ
ִנים)לא יָתה ָלבוׁש ׁשָ י ָכל ּבֵ ֶלג ּכִ ּ לא ִתיָרא ְלֵביָתה ִמּשָׁ ּ י ִחְז, ַהאי ְקָרא. ּ ִּקָיה ַחְבָרָנא ִרּבִ

יה ֵריַסר ַיְרִחין, ְּדָאַמר. ּאֹוִקים ּבֵ ִּדיָנא ְדַחָייֵבי ְדֵגיִהּנֹם ּתְ ּ ה וַפְלָגא , ּּ ַחּמָ ַּפְלָגא ִמַנְייהו ּבְ ּ ּ
ַתְלָגא ְייהו ּבְ   .ִּמּנַ

א ְדָעאִלין ְלנוָרא ְעּתָ ׁשַ יִהּנֹם, ּּבְ ִּאינון ָאְמֵרי ָדא הוא ַוַדאי ּגֵ ּ ָאְמֵרי , אָעאִלין ְלַתְלָג, ּ
ִריך הוא)דסיתוא(ָּדא ֲחִריָפא ְדִסיָטא  א ּבְ ּ ְדקוְדׁשָ ָראן ְוָאְמִרין ַוה. ְּ . ּוְלָבַתר ָאְמִרין ַווי, ׁשָ

אֹון ִמִטיט ַהָיֵון ַוָיֶקם ְוגו)תהלים מ(ְוָדִוד ָאַמר  ּ ַוַיֲעֵלִני ִמּבֹור ׁשָ ּ  )א''ט ע''נ(ֵמֲאַתר . 'ּּ
  .ּוְלָבַתר ַווי, ְּדָאְמֵרי ַוה

ְייהו ְלֵמי ַנְפׁשַ ּתַ ְּוֵהיָכן ִמׁשְ ֶלג, ּ ּשֶׁ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ּבַ ַדי ְמָלִכים )תהלים סח(, ּכְ ָפֵרׂש ׁשַ ּ ּבְ
ַצְלמֹון ֵלג ּבְ ׁשְ ה ּתַ ן. ּּבָ ֶלג, ָיכֹול ַאף ִיְשָרֵאל ּכֵ ְלמוד לֹוַמר ֹלא ִתיָרא ְלֵביָתה ִמּשָׁ ּּתַ ַמאי . ּ

יָתה ָל. ַטְעָמא ִגין ְדָכל ּבֵ ּּבְ ִניםּ ַנִים. ּבוׁש ׁשָ ִנים ֶאָלא ׁשְ ְקֵרי ׁשָ גֹון ִמיָלה וְפִריָעה. ַּאל ּתִ , ּּכְ
ה כו, ִּציִצית וְתִפיִלין ְּמזוָזה ְוֵנר ֲחנוּכָ ּ'.  

א ֲחֵזי ֶלג, ּתָ ָרֵאל, ֹּלא ִתיָרא ְלֵביָתה ִמּשָׁ ֶנֶסת ִיׂשְ יָתה ָלבוׁש , ָּדא ּכְ ל ּבֵ ְּדִאיִהי ּכָ ּ ּ
ִנים ָמה ְדֲאָמ, ׁשָ ָגִדים ְוגו, ִּדְכִתיב. ָרןּּכְ ָיא', ֲּחמוץ ּבְ א ְדִדיָנא ַקׁשְ ְּלבוׁשָ ְּלִאְתָפְרָעא , ּ

ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה א סוְמָקא. ֵמַעּמִ ׁש ְלבוׁשָ ִריך הוא ְלִמְלּבַ א ּבְ ין קוְדׁשָ ְּוַזּמִ ּ ּ א , ְּ ְוַחְרּבָ
ּוְלִאְתָפְרָעא ִמן סוְמָקא, ּסוְמָקא א סוְמָק. ּּ ְּלבוׁשָ ָגִדים)ישעיה סג(, ִּדְכִתיב, אּ , ּ ֲחמוץ ּבְ
ך)ישעיה סג(, ּוְכִתיב ָ ַמדוַע ָאדֹום ִלְלבוׁשֶ ּ ּ '  ֶחֶרב ַלה)ישעיה לה(, ִּדְכִתיב, ְּסָייָפא סוְמָקא. ּ

ּוְלִאְתָפְרָעא ִמן סוְמָקא. ָמְלָאה ָדם י ֶזַבח ַלה)ישעיה לה(, ִּדְכִתיב, ּּ ָבְצָרה ְוגו'  ּכִ , ּתו. 'ּבְ
י  ָיא ָקא ַאְתָייאּכִ ְטָרא ְדִדיָנא ַקׁשְ ִנים ְדָהא ִמּסִ יָתה ָלבוׁש ׁשָ ָּכל ּבֵ ּ ּ ּ.  

י ִיְצָחק ַּוַדאי ָהִכי הוא, ָאַמר ִרּבִ ִנים, ּ יָתה ָלבוׁש ׁשָ ל ּבֵ ֶּאָלא ּכָ ּ ִנים, ּ ִּאֵלין , ַמאי ׁשָ
ִנים ַקְדמֹוִניֹות ְלהו, ּׁשָ ִליַלת ִמּכֻ ִגין ְדִאיִהי ִאְתּכְ ּּבְ ל ִסְטִריןְוָיְנ, ּּ ִדְכִתיב, ָקא ִמּכָ קהלת (, ּכְ

ָחִלים הֹוְלִכים ֶאל ַהָים)א ל ַהּנְ   .ּ ּכָ
ַּעד ְדֲהוו ָאְזֵלי ַההוא ְינוָקא, ּ יה ּבְ ָּפְגעו ּבֵ ּ ּ ּ ַקְסִטיָרא , ּ ְּדֲהָוה ָאִזיל ְלַקפֹוְטִקָיא ּבְ ּ

ָּאַמר ַההוא ָסָבא ְלַההוא ְינוָקא. ְוַחד ָסָבא ָרִכיב, ְדַחְמָרא ּ ִרי, ּ ָאַמר . ְֵאיָמא ִלי ְקָרִאיך, ּבְ
א, ְּקָראי ָלאו ַחד הוא, ֵּליה ֶּאָלא חות ְלַתּתָ ך ְוֵאיָמא ָלך, ּ ב ְלַקּמָ ְאֹו ֶאְרּכַ , ָּאַמר ֵליה. ְ

ִעיָנא ֲהָדך, ֲאָנא ָסָבא ְוַאְנּתְ ַרְבָיא. ָלא ּבָ ְרִמי ּבַ ְְדַאְתַקל ּגַ אי , ָּאַמר ֵליה. ּ ִאי ָהִכי ַאּמַ
ַאְלּתְ אֹוְרָחא, ָּאַמר ֵליה.  ְקָראיׁשְ ִגין ְדֵניִזיל ּבְ יַפח רוֵחיה ְדַההוא ָסָבא, ָאַמר. ּּבְ ּּתִ ּ ּ ּ ְּדהוא , ּ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]61דף [ -ּ

ֲהִדי, ָּרִכיב ְוָלא ָיַדע ִמָלה ִּאְתְפַרׁש ֵמַההוא ָסָבא. ְּוָאַמר ְדָלא ִיְתַקל ּבַ ַּוֲאִזיל ֵליה , ּ
אֹוְרָחא   .ּבְ

  א''דף רלט ע
י ְיהוָד ד ָמטו ִרּבִ ּּכַ י ִיְצָחקּ ְייהו, ה ְוִרּבִ ִאילו ֵליה. ָּקִריב ְלַגּבַ ּׁשְ ָאַמר , ְוָסח לֹון עֹוָבָדא, ּ

י ְיהוָדה ֵּליה ִרּבִ ִפיר ָקא ֲעַבְדּתְ, ּ ֲהָדן. ּׁשַ ַמע ִמָלה ִמפוָמך, ְוֵניִתיב ָהָכא, ִזיל ּבַ ְְוִנׁשְ ּ ּ ָאַמר . ּ
ִּויִהיבו , ֲּאִפיקו ַנֲהָמא. יְלָנא יֹוָמא ֵדיןָאִכ) א''דף רלט ע(ְּדָלא ,  ֲאָנא)א רבא''ס(ָלֵאי , לֹון
א. ֵּליה חֹות ִאיָלָנא, ִאְתְרִחיׁש לֹון ִניּסָ יק ּתְ חו ַחד ְנִביָעא ְדַמָיא ַדּקִ ּכָ ְּוַאׁשְ ְייהו, ּ ֵתי ִמּנַ , ּׁשָ

תו ִויִתיבו ְּוִאינון ׁשָ ּ ּ.  
ָּפַתח ַההוא ְינוָקא ְוָאַמר ּ ְתַחר )תהלים לז(, ּ י  ְלָדִוד ַאל ּתִ עֹוׂשֵ ַקּנֵא ּבְ ְמֵרִעים ַאל ּתְ ּבַ

יָרָתא, ְלָדִוד. ַעְוָלה ִפָלה. ָלא ָקֲאַמר, ִאי ׁשִ ָכל ֲאַתר ְלָדִוד . ָלא ָקֲאַמר, ִּאי ּתְ ֶּאָלא ּבְ
  .ּרוח ַהּקֶֹדׁש ֲאָמרֹו, ְסָתם

ְמֵרִעים ְתַחר ּבַ ְמֵרִעים. ַאל ּתִ ְתַחר ּבַ ֵעי ֵליה, ַמאי ַאל ּתִ ר ִמּבָ ְתַחּבֵ ֶּאָלא ַאל . ַּאל ּתִ
ְמֵרִעים ֲחרות ּבַ ֲעִביד ּתַ ִגין ְדָלא ָיַדְעּתְ ְיסֹוָדא ְדַגְרָמך, ּּתַ ְּבְ ְּוָלא ֵתיכול ֵליה, ּ ִּדיְלָמא , ּ

ר ְלָעְלִמין ִּאיהו ִאיָלָנא ְדָלא ִאְתַעּקַ יה, ּ   .ְּוִתְדֵחי ַקּמֵ
י ַעְוָלה עֹוׂשֵ א ּבְ ַקּנֵ עֹוָבֵדיהֹו, ְוַאל ּתְ ח ּבְ ּגַ ְּדָכל , ְּוָלא ֵתיֵתי ְלַקְנָאה ֲעַלְייהו, ןְּדָלא ַתׁשְ

ִריך הוא, ַמאן ְדָחֵמי עֹוָבֵדיהֹון א ּבְ י ְלקוְדׁשָ ְּוָלא ַקּנֵ ַלת ָלאִוין, ְּ , ִּדְכִתיב. ַאֲעַבר ַעל ּתְ
ּ ֹלא ִיְהֶיה ְלך ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ַעל ָפָני)שמות כ( מוָנה. ָ ה ְלך ֶפֶסל ְוָכל ּתְ ּלא ַתֲעׂשֶ ֹלא . ָ

י ָאֹנִכי הִתׁשְ ֲחֶוה ָלֶהם ְוֹלא ָתָעְבֵדם ּכִ א' ּתַ   .ֱָאלֶהיך ֵאל ַקּנָ
ך ְייהו, ְְבִגין ּכָ א ִמּנַ ר ָנׁש ְלִאְתָפְרׁשָ ֵעי ֵליה ְלּבַ ּּבָ ְייהו, ּּ ּוְלִמְסֵטי אֹוְרֵחיה ִמּנַ ּ ַּעל ָדא , ּ

ָנא ְוָסִטיָנא ָאְרָחאי ְחָנא . ִּאְתְפָרׁשְ ּכַ אן וְלָהְלָאה ְדַאׁשְ ִּמּכָ יכֹון, ְּלכוּ י ְקָרֵאי ַקּמֵ   .ֵאיָמא ַהּנֵ
ה, ָּפַתח ְוָאַמר אי. ף ְזֵעיָרא''ָהָכא ָאֶל, ַּוִיְקָרא ֶאל מׁשֶ ִגין ְדַהאי ְקִריָאה ָלא , ַאּמַ ּּבְ
ִלימו ׁשְ ָנא, ַמאי ַטְעָמא. ֲּהָוה ּבִ ּכְ ִמׁשְ ְּדָהא ָלא ֲהָוה ֶאָלא ּבְ ִגין . ּוְבַאְרָעא ָאֳחָרא, ּ ּבְ

ִלימו ִּדׁשְ אּ ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ח ֶאָלא ּבְ ּכַ ּתַ ּ ָלא ִאׁשְ ּ.  
א, ּתו ִכיְנּתָ ִלימו ִדְדַכר ְונוְקָבא)ג התם וגריס נוקבא''א ל''ס(, ָהָכא ׁשְ ּ ָהָתם ׁשְ ּ דברי (, ּ

ת ֱאנֹוׁש)הימים א א ִלימו ְדַכר ְונוְקָבא, ָאָדם.  ָאָדם ׁשֵ ּׁשְ ּ , ּתו ֵסיָפא ִדְקָרא. ָּהָכא נוְקָבא, ּ
ך ָאֶל, ֵאָליו ֵמֹאֶהל מֹוֵעד ֵלאֹמר' ר הַוְיַדּבֵ ִגין ּכָ   .ף ְזֵעיָרא''ְּבְ

א, ף ְזֵעיָרא''ּתו ָאֶל ָכְרְסֵיה, ְמַתל ְלַמְלּכָ ְּדֲהָוה ָיִתיב ּבְ ְּוִכְתָרא ְדַמְלכוָתא ֲעֵליה, ּ ּ ,
ִּאְקֵרי ֶמֶלך ִעָלָאה ד ָנִחית ְוֲאַזל ְלֵבי ַעְבֵדיה. ְ ֶּמֶלך זוָטא ִאְקֵרי, ּּכַ ִריך ּכָ. ְ א ּבְ ְך קוְדׁשָ ְּ

ל ִזְמָנא ְדִאיהו ְלֵעיָלא ַעל ּכָֹלא, ּהוא ּּכָ ּ ֶּמֶלך ִעָלָאה ִאְקֵרי, ּ יָון ְדָנִחית ָמדֹוֵריה . ְ ּּכֵ ּ
א ֶּמֶלך ִאיהו, ְלַתּתָ ַקְדִמיָתא, ְ ך ָאֶל, ֲּאָבל ָלאו ִעָלָאה ּכְ ִגין ּכָ   .ף ְזֵעיָרא''ְּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]62דף [ -ּ

ִניָנן, ַּוִיְקָרא י, ָהִכי ּתָ ּן ֵליה ְלֵהיָכֵליהַזּמִ ֹּאֶהל ְדֵביה . ַמאן ֹאֶהל מֹוֵעד. ֵמֹאֶהל מֹוֵעד. ּ ּ
א ְלִמְמֵני ּתָ ּבַ א ְוׁשַ ְלָיין מֹוֵעד ְוַחּגָ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ּתַ ּ ְוָהיו ְלאֹותֹות )בראשית א(, ּכְ

ָנא ְלִמְמֵני, ּוְלמֹוֲעִדים ּבְ ְרָיא חוׁשְ יה ׁשַ ּּבֵ ּוַמאן ִאיהו. ּ ישעיה (, ָמא ְדַאּתְ ָאֵמרּכְ, ִסיֲהָרא, ּ
ע ְיֵתדֹוָתיו ָלֶנַצח)לג ל ִיּסַ ל ִיְצָען ּבַ   . ֹאֶהל ּבַ

ִגין ְלַגָלָאה. ַמאי ֵלאֹמר, ֵלאֹמר בגין דשלימו ושפירו הוא , אבל כלא חד ושפיר הוא(, ּּבְ
ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ּוְבָכל ֲאַתר ֵלאֹמר. ּ ַמה ְדֲהָוה ָסִתים ְלגֹו)אתר לגלאה ר הַוְיַד, ּכְ ֶאל ' ּבֵ

ה ֵלאֹמר ְּדִאְתְייִהיב ְרׁשו ְלַגָלָאה, מׁשֶ ּ ֲּאָבל ּכָֹלא ַחד הוא. ּ ִפיר הוא, ּ ְּוׁשַ ִגין ְדָהא , ּ ּּבְ
י ְלִסיֲהָרא ַהִהיא ִמָלה ה ָקְייָמא, ִּאְתַמּנֵ   .ֵּמֲאַתר ְדמׁשֶ

ר ה. ְלֵעיָלא, ַוְיַדּבֵ ֶאְמָצִעיָתא, ֶאל מׁשֶ ְתַרְייָתא, ֵלאֹמר. ּבְ ְּדִאית ְרׁשו , ַתרֲא. ּבַ ּ
ִתיב ְלֵעיָלא, ּתו. ְּלַגָלָאה ה ַמה ּכְ ן ֶאל )שמות לט(, ַּוִיְקָרא ֶאל מׁשֶ ּכָ ׁשְ ּ ַוָיִביאו ֶאת ַהּמִ ּ

ה ְוגו ה. 'מׁשֶ אי ֶאל מׁשֶ טוָרא, ָּהִכי ָאְמרו. ַאּמַ ה ָחָמא ֵליה ּבְ ִגין ְדמׁשֶ ּּבְ ּ ִריך , ּ א ּבְ ְְוקוְדׁשָ ּ
ֵחי ּהוא ַאְחֵמי ֵליה ּבְ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ּזו ְדֵעיָנאּ ָהר)שמות כז(, ּכְ ר ֶהְרָאה אֹוְתך ּבָ ֲאׁשֶ , ָ ּכַ

ר ֶהְרָאה ה)במדבר ח(, ּוְכִתיב ְרֶאה ֲאׁשֶ ּמַ ה ְוגו'  ּכַ ה )שמות כח(ּוְכִתיב . 'ֶאת מׁשֶ ּ וְרֵאה ַוֲעׂשֵ
ָהר ה ָמְרֶאה ּבָ ר ַאּתָ ַתְבִניָתם ֲאׁשֶ א ַאְייִתיאו ֵליה, ּבְ ּתָ ַּהׁשְ ִגין ְדֶיֱחֵמי, ּ ַההוא , ּּבְ ּאי ִאיהו ּכְ ּ

ָנא ְדָחָמא ּכְ   .ִּמׁשְ
ה ן ֶאל מׁשֶ ּכָ ׁשְ אי ַוָיִביאו ֶאת ַהּמִ ֲּאָבל ַאּמַ א ְדָבָעא ְלִמְבִני ַפְלְטִרין , ֶּאָלא. ּ ְּלַמְלּכָ ּ

דוך ְפַלן, ְלַמְטרֹוִניָתא יד ְלאוָמִנין ֵהיָכָלא ָדא ּבְ ַּפּקִ ְּ ּ ּ דו, ּ ְּוֵהיָכָלא ָדא ּבְ ּך ְפַלןּ ָהָכא ֲאַתר , ְ
יָון ַדֲעִבידו לֹון אוָמִנין. ְוָהָכא ֲאַתר ְלַנְייָחא, ְלַעְרָסא ּּכֵ ּ א, ּ ַּאְחִמיו ְלַמְלּכָ ך ַוָיִביאו ֶאת . ּ ּּכָ ּ ְ

ה ן ֶאל מׁשֶ ּכָ ׁשְ ְכַלל ֵהיָכָלא, ִאיׁש ָהֱאלִהים, ָמאֵרי ְדֵביָתא, ַהּמִ ּתַ יָון ְדִאׁשְ ַמְטרֹוִניָתא , ּּכֵ
א ְלֵהיָכָלאְזִמיַנ ה, ת ְלַמְלּכָ ְּזִמיַנת ְלַבֲעָלה ִעּמָ ה, ּ ך ַוִיְקָרא ֶאל מׁשֶ ִגין ּכָ ּּבְ ְ.  

  ב''דף רלט ע
ה ָמאֵרי ְדֵביָתא ִאיהו ּוְבִגין ְדמׁשֶ ּ ִתיב, ּ ח ֶאת ָהֹאֶהל ְוָנָטה )שמות לג(, ַמה ּכְ ה ִיּקַ ּ ומׁשֶ

ֲחֶנה ה ְדִאיהו ָמאֵרי ְדֵביָתא, ּלֹו ִמחוץ ַלּמַ ּמׁשֶ ַּמה ְדֵלית ְרׁשו , ָעִביד ָהִכי) ב''דף רלט ע(, ּ ּ
ד ָהִכי   .ְלַבר ָנׁש ָאֳחָרא ְלֶמְעּבַ

ר ה א ָאֳחָרא ִעָלָאה, ֵאָליו' ַוְיַדּבֵ ַּדְרּגָ ה ְלֵמיַעל, ּ ן מׁשֶ א ְדִאְזַדּמַ ְעּתָ ׁשַ ּוְכֵדין ּבְ ּ ֵדין , ּ ּכְ
ם)ויקרא א(, ָּפַתח ְוָאַמר י ַיְקִריב ִמּכֶ א . ָאָדם ָהָכאַמאי .  ָאָדם ּכִ ְמׁשָ רו ׁשִ ד ִאְתַחּבְ ֶּאָלא ּכַ ּ

ֲחָדא ִדְכִתיב. ָּפַתח ְוָאַמר ָאָדם, ְוִסיֲהָרא ּכְ ׁש ָיֵרַח ָעַמד ְזבוָלה)חבקוק ג(, ּכְ ּמֶ ּ ׁשֶ , ָעַמד, ּ
  .ְּולא ָעְמדו

ם י ַיְקִריב ִמּכֶ ִלי, ָהָכא ִאְתְרִמיז, ּכִ ָנא ׁשְ ַּמאן ְדַיֲעִביד פוְלָחָנא ְדָקְרּבְ ח ְדַכר , םּּ ּכַ ּתַ ְּדִיׁשְ ּ
ם. ְּונוְקָבא ַמע ִדְכִתיב ִמּכֶ ֵחיזו ִדְלכֹון, ַּמׁשְ ח ּבְ ּכַ ּתַ ן ַלה. ְּדִיׁשְ ְּדַאְקִריב ּכָֹלא' ָקְרּבָ ּ ,

ֲחָדא א, ְלִאְתַאֲחָדא ּכְ   .ְלֵעיָלא ְוַתּתָ
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ֵהָמה ֲחָדא, ְּלַאֲחָזָאה ָאָדם וְבֵהָמה, ִמן ַהּבְ ָקר ו. ּּכָֹלא ּכְ , ִּאֵלין ְרִתיִכין, ִמן ַהּצֹאןִּמן ַהּבָ
ְּדִאינון ַדְכָיין ֵהָמה. ּ ְּדֵכיָון ְדָאַמר ִמן ַהּבְ ין ְמָסֲאָבן, ָּיכֹול ִמּכָֹלא, ּ ין ַדְכָיין ּבֵ ֲהַדר . ּּבֵ

ָקר וִמן ַהּצֹאן, ְוָאַמר   .ִּמן ַהּבָ
ְנֶכם ְקִריבו ֶאת ָקְרּבַ ֵעי ֵליה. ּּתַ ִני ִמּבָ ְנֶכם, ָּקְרּבָ ן ַלה. ַמאי ָקְרּבַ ַקְדִמיָתא ָקְרּבָ ', ֶּאָלא ּבְ

ְנֶכם א ָקְרּבַ ּתָ ן ַלה. ְוַהׁשְ ָקר וִמן ַהּצֹאן. ָאָדם' ָקְרּבָ ֵהָמה ִמן ַהּבָ ְנֶכם ִמן ַהּבְ ְלַאֲחָזָאה , ָּקְרּבַ
א ְלֵעיָלא ּתָ א, ִּיחוָדא ִמּתַ א ְלֵעיָלא. ּוֵמֵעיָלא ְלַתּתָ ּתָ ן ַלה, ִמּתַ ֵמֵעיָלא . 'ַּהְיינו ָקְרּבָ

א ְנֶכם, ְלַתּתָ   .ַּהְיינו ָקְרּבַ
א טוְרְסָקא ִעָלָאה, ְלַמְלּכָ ְּדִאיהו ָיִתיב ּבְ ּ ּ ן ַעל ַההוא , ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא, ּ ּקַ ְּוָכְרְסָיא ִאְתּתַ

א ִעָלָאה ַעל ּכָֹלא, ּטוְרְסָקא ּוַמְלּכָ ּ א. ּ ר ָנׁש ְדָקִריב דֹורֹוָנא ְלַמְלּכָ ּּבַ ָעא ְלַסְלָקא , ּ ּבָ
א ָיִתיב, ְלַדְרָגאִּמַדְרָגא  א ְלֵעיָלא ְלֲאַתר ְדַמְלּכָ ּתָ ַּעד ְדָסִליק ִמּתַ ִּעָלָאה ַעל ּכָֹלא, ּ ּ .

א ּוְכֵדין ָיְדִעין ְדָהא ָסְלִקין דֹורֹוָנא ְלַמְלּכָ ּ א ִאיהו, ּ ְּוַההוא דֹורֹוָנא ְדַמְלּכָ ָּנִחית דֹורֹוָנא . ּ
א ָּהא ָיְדִעין ְדַההוא דֹורֹוָנ, ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ א ָנִחית ֵמֵעיָלאּ א , א ְדַמְלּכָ ִלְרִחיָמא ְדַמְלּכָ
א ְּדִאיהו ְלַתּתָ ּ.  

ַקְדִמיָתא ך ּבְ א ְלֵעיָלא, ָּכָ ּתָ ַדְרּגֹוי ִמּתַ ן ַלה, ָאָדם ָסִליק ּבְ ֵהָמה ִמן . 'ּוְכֵדין ָקְרּבָ ִמן ַהּבְ
ָקר א, ַהּבָ ַדְרגֹוי ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ ְנֶכם, ָנִחית ּבְ ִתיבּבְ. ּוְכֵדין ָקְרּבַ ך ּכְ  )שיר השירים ה(, ְִגיֵני ּכָ

ִתיִתי ִיִיִני ִעם ֲחָלִבי י ׁשָ י ַיֲעִרי ִעם ִדְבׁשִ ן ַלה. ָּאַכְלּתִ , ִּאְכלו ֵרִעים. 'ַּהְיינו ָאָדם ְוָקְרּבָ
ָקר וִמן ַהּצֹאן ֵהָמה ִמן ַהּבָ ַּהְיינו ִמן ַהּבְ ְנֶכם, ּ ְקִריבו ֶאת ָקְרּבַ ּוְכֵדין ּתַ ּ.  

י ִי יהָּאתו ִרּבִ קוהו ַעל ֵריׁשֵ י ְיהוָדה וְנׁשָ ְּצָחק ְוִרּבִ ּ ּ ּ יָנא , ָּאְמרו. ּ ִריך ַרֲחָמָנא ְדַזּכֵ ּּבְ ְ

ַמע ָדא ְוְבִריך ַרֲחָמָנא, ְלִמׁשְ ַההוא ָסָבא, ּ ְּדָלא ִאְתֲאִבידו ִמִלין ִאֵלין ּבְ ּ ּּ ָּקמו ְוֲאְזלו. ּ ַעד . ּ
ְּדֲהוו ָאְזֵלי ַחג ּגִ, ּ ֶפן ְנִטיַע ּבְ אָּחמו ַחד ּגֶ   .ּנָ

ָּפַתח ַההוא ְינוָקא ְוָאַמר ּ ִני ֲאתֹונֹו ַהאי ְקָרא ָרָזא , ּ ֹוֵרָקה ּבְ ֶפן ִעיֹרה ְוַלּשׂ ֹאְסִרי ַלּגֶ
ִּעָלָאה הוא ֵעי ֵליה, ֹאְסִרי. ּ ֵעי ֵליה, ִעיֹרה. ָּאַסר ִמּבָ ֶּאָלא ָרָזא הוא. ַּעִיר ִמּבָ ְּלַדְרְדֵקי , ּ

ֵבי ַרב ְּדִאינון ּבְ ָר, ּ ּמְ יָרא ְדַעִירְלִאְסּתַ ּא ֵמַההוא ּגִ ן י, ּ ּמָ ִליל ּתַ א ִאְתּכְ ָמא ַקִדיׁשָ ּוׁשְ   .ה''ּ
א ָמא ַקִדיׁשָ ּוְכָמה ְדָהָכא ִאְתְרִמיז ׁשְ ֵרָקה, ּ ֵעי ֵליה, ָהִכי ָנֵמי ְוַלּשׂ ִליל . ּׂשֹוֵרק ִמּבָ ִאְתּכְ

ן ו ּמָ ֵעי ֵליה. ה''ּתַ ן ִמּבָ ִני ּבֶ ִדְכִתיב, ׂשֹוֵרק. ּּבְ יך ׂשֹוֵרק)ירמיה ב(, ּכְ ן. ְ ְוָאֹנִכי ְנַטְעּתִ , ּבֵ
ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ן ֲאתֹונֹות)זכריה ט(, ּכְ אי ׂשֹוֵרָקה.  ּבֶ ִני, ַאּמַ אי ּבְ   .ְוַאּמַ

ְפָיא ְלַעִיר, ֶּאָלא א ְלִאּכַ ָמא ַקִדיׁשָ ָמה ְדִאית ׁשְ א, ָהִכי ָנֵמי, ּּכְ ָמא ַקִדיׁשָ , ִּאית ׁשְ
ְפָיא ֵחיָלא ָאֳחָרא א ִאְתְרִמיז ָהָכא, ִאיִהי ַחְמָראְּד, ְלִאּכַ ָמא ַקִדיׁשָ ְּדִאְלָמֵלא ִדׁשְ ּ ֲּהוו , ּ

י ַעְלָמא ֵחיָלא ָדא''י, ְמַטְרְטׁשֵ ֵחיָלא ָדא'' ו)ה''א וי''ס(, ה ּבְ ָרא ַעְלָמא , ה ּבְ ּמְ ְלִאְסּתַ
ְייהו ר ָנׁש, ִּמּנַ ָרא ּבַ ּמְ ַעְלָמא, ּוְלִאְסּתַ יה ּבְ ְלטון ּבֵ ְּדָלא ִיׁשְ ּ ּ.  
ֶפןֹאְס ֶפן, ִרי ַלּגֶ ָרֵאל. ַמאי ּגֶ ֶנֶסת ִיׂשְ ֶפן, ָּדא ּכְ אי ִאְתְקִריַאת ּגֶ ֶפן. ַאּמַ ָלא , ֶּאָלא ַמה ּגֶ

ָלא ֲעָלה ְנִטיָעא ָאֳחָרא ָרֵאל, ְּמַקּבְ ֶנֶסת ִיׂשְ א , ָהִכי ָנֵמי ּכְ ָלא ֲעָלה ֶאָלא ְלקוְדׁשָ ָּלא ְמַקּבְ ּּ



ָנה  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ ְסֵלוחֹוֶד[ – ּ   ]ׁש ּכִ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]64דף [ -ּ

ִריך הוא ּּבְ ָר. ְ ֶנֶסת ִיׂשְ ל ֵחיִלין ָאֳחָרִנין, ֵאלּוְבִגין ּכְ ה ּכָ ְפָיין ַקּמָ ְוָלא ָיְכִלין , ִּאְתּכַ
ַעְלָמא ְלָטָאה ּבְ א וְלׁשַ יַנְייהו. ְּלַאְבָאׁשָ א ּבֵ ָמא ַקִדיׁשָ ְּוַעל ָדא ַאִטיל ְקָרא ׁשְ ּ ּ ַהאי ִגיָסא , ּ ּבְ

ִני ֲאתֹונֹו. ּוְבַהאי ִגיָסא ִגין ַההוא ׂשֹוֵרק, ּבְ ר ּבְ ְּדִאְתַעּקַ ָמ, ּ יך , ה ְדַאּתְ ָאֵמרּכְ ְְוָאֹנִכי ְנַטְעּתִ

  .'ׂשֹוֵרק ְוגו

  א''דף רמ ע
ַיִין ְלבוׁשֹו ְוגו ס ּבַ ּבֵ ּּכִ ס', ּ ּבֵ ֵעי ֵליה, ּכִ ס. ּּכֹוֵבס ִמּבָ ּבֵ ֵרי ַעְלָמא, ֶּאָלא ּכִ ִּמיֹוָמא ְדִאְתּבְ ּ ,

ּוַמאן ִאיהו יָחא, ּ א ְמׁשִ ָמאָלא. ָּדא ַמְלּכָ ַיִין ְסַטר ׂשְ ָמאָלאּוְבַד. ּּבַ . ם ֲעָנִבים ְסַטר ׂשְ
א יָחא . ְלַתּתָ א ְמׁשִ ין ַמְלּכָ ל ֵחיִלין ָאֳחָרִנין ) א''דף רמ ע(ְוַזּמִ ְלָטָאה ְלֵעיָלא ַעל ּכָ ְּלׁשַ

ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ְּדַעּמִ ּ א, ּ ּתָ ּוְלַתְבָרא ּתֹוְקֵפיהֹון ֵמֵעיָלא וִמּתַ ּ.  
ס ּבַ, ָּדָבר ַאֵחר ּבֵ ַּיִין ְלבוׁשֹוּכִ ַגְווָנא ְדַהאי ַחְמָרא, ּ ְּוכוֵליה ִדיָנא, ַּאֲחֵזי ֵחידו, ּכְ ּ לעמין (. ּ

יָחא. )עובדי עבודת כוכבים ומזלות א ְמׁשִ ָרֵאל, ָהִכי ָנֵמי ַמְלּכָ ְּוכוֵליה ִדיָנא , ֶּיחִזִי ֵחדו ְלִיׂשְ ּ ּ
ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ְּלַעּמִ ִתיב. ּ ּ ְורוַח ֱאֹלִהים ְמַרֶחֶפת ַעל ְפֵני )בראשית א(, ּכְ ּ

ִים יָחא, ַהּמָ א ְמׁשִ ָּדא רוָחא ְדַמְלּכָ ֵרי ַעְלָמא, ּ ּוִמן יֹוָמא ְדִאְתּבְ ַחְמָרא , ּ יה ּבְ ַּאְסֵחי ְלבוׁשֵ ּ
  .ִּעָלָאה

ְתֵריה ִתיב ּבַ ִים ֵמָחָלב, ָּחֵמי ַמה ּכְ ּנַ ַּחְכִליִלי ֵעיַנִים ִמָיִין וְלֶבן ׁשִ ָּדא ַחְמָרא ִעָלָאה, ּ ּ ,
ּ ְדאֹוַרְייָתא ְדַמְרֵוי)א דמרוי דאורייתא''ס( ֵתי, ּ יה ׁשָ ִים ֵמָחָלב. ִּמּנֵ ּנַ ְּדָהא אֹוַרְייָתא , ּוְלֶבן ׁשִ

ְכָתב, ַיִין ְוָחָלב ּבִ ַעל ֶפה, ּתֹוָרה ׁשֶ ּבְ   .ְּותֹוָרה ׁשֶ
ִתיב ח ְלַבב ֱאנֹוׁש )תהלים קד(, ּכְ ּמַ ומאן , בגין דמאתר דחדוה קאתי, אמאיא ''ס( ְוַיִין ְיׂשַ

ֶמן)הוא סופיה דקרא ֶמן, ּ ְלַהְצִהיל ָפִנים ִמּשָׁ ַּוַדאי ֵמֲאַתר ְדִאְתְקֵרי ׁשָ א ֲחֵזי. ּ יָרָתא , ּתָ ׁשֵ
יה ַנְפָקא, ְדַחְמָרא ֶחְדָוה ּהוא ֲאַתר ְדָכל ֵחידו ִמּנֵ ּ ּ ְּוסֹוֵפיה ִדיָנא. ּ ִגין , ַמאי ַטְעָמא. ּ ּבְ

ִניׁשו ְדֹכָלא, ֵּליהְּדסֹוָפא ִדי ֲּאַתר ּכְ ּ ִּדיָנא הוא, ּ ּוֵביה ִאְתָדן ַעְלָמא, ּ ּ ירוָתא . ּ ְּוַעל ָדא ׁשֵ ּ
ך. ְוסֹוָפא ִדיָנא, ֶחְדָוה ִגיֵני ּכָ ֶמן, ְּבְ יה ָנְפָקא. ְּלַהְצִהיל ָפִנים ִמּשָׁ ֵּמֲאַתר ְדָכל ֶחְדָוה ִמּנֵ ּ.  

, ְוִאי ֵתיָמא, )סמיך(ָּלא ֶלֶחם ַעְלָמא ָסִעיד ֶא. ַמאן ֶלֶחם, ְוֶלֶחם ְלַבב ֱאנֹוׁש ִיְסָעד
ְלחֹודֹוי ְּדֵביה ַתְלָייא ְסִעידו ְדַעְלָמא ּבִ ּ ָלא יֹוָמא, ָלאו ָהִכי, ּ ח, ְּדָהא ֵליְלָיא ּבְ ּכַ ּתַ , ָלא ִאׁשְ

א לֹון ֵעי ְלַאְפָרׁשָ ּוַמאן ְדַאְפִריׁש לֹון. ְוָלא ּבָ ִּיְתָפַרׁש ֵמַחִיין, ּ  )דברים ח(, ִתיבְּוַהְיינו ִדְכ, ּ
י לא ַעל ַהֶלֶחם ְלַבדֹו ִיְחֶיה ָהָאָדם ְּלַמַען הֹוִדיֲעך ּכִ ּ א. ָ ֵעי ְלִאְתָפְרׁשָ ִגין ְדָלא ּבָ ּּבְ ּ.  

ְָדִוד ֵהיך ָקֲאַמר ְוֶלֶחם ְלַבב ֱאנֹוׁש ִיְסָעד, ְוִאי ֵתיָמא יה , ּ ּהֹוִאיל ְוָלא ַתְלָייא ּבֵ
ְלחֹודֹוי ְסִעידו ְדַעְלָמא ּּבִ ּא ַדְייָקא ְדִמָלהֶּאָל. ּ מֹו ַוְיָי, ו ִאיּתֹוַסף''וא, ְוֶלֶחם, ּ , ְּוַעל ָדא, ּכְ

ֲחָדא ח ּכְ ּכַ ּתַ   .ּּכָֹלא ִאׁשְ
א ֲחֵזי ְַמאן ִדְמָבֵרך ַעל ְמזֹוָנא, ּתָ ָּלא ְיָבֵרך ַעל ְפתֹוָרא ֵריַקְנָיא, ּ ּוָבֵעי ַנֲהָמא , ְ

ָחא ַעל ָפתֹוָרא ּכְ ּתַ א ְדַחְמָרא , ְּלִאׁשְ יִמיָנאְוַכּסָ ָמאָלא , ַמאי ַטְעָמא. ּבִ ָרא ׂשְ ִגין ְלָקׁשְ ּבְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]65דף [ -ּ

יִמיָנא ְייהו, ּבִ ַרך ִמּנַ ְּוַנֲהָמא ְדִיְתּבָ הו, ְּ ָרא ּבְ ּוְלִאְתַקּשְׁ וָרא, ּ ּוְלֶמהֵוי ּכָֹלא ַחד ִקּשׁ ְלָבְרָכא , ּּ
ְדָקא ְיאות א ּכְ ָמא ַקִדיׁשָ ּׁשְ ַיִין. ּ ר ּבְ ְרָיין , יִמיָנאְוַיִין ּבִ, ְּדָהא ֶלֶחם ִאְתַקּשַׁ ְרָכאן ׁשַ ּוְכֵדין ּבִ

ַעְלָמא ְדָקא ְיאות, ּבְ ִלים ּכְ ּתְ ּוָפתֹוָרא ִאׁשְ ּ.  
י ִיְצָחק ַמע ִמִלין ִאֵלין, ָאַמר ִרּבִ ן ָלן אֹוְרָחא ָדא ֶאָלא ְלִמׁשְ ִּאְלָמֵלא ָלא ִאְזַדּמָ ּ ּ ַּדי , ּ

י ְיהוָדה. ָלן ָּיאֹות הוא ְלַהאי ְינוָקא ְד, ָּאַמר ִרּבִ ּ ל ַהאיּ ִפיָנא , ָלא ִיְנַדע ּכָ ְוֲאָנא ִמְסּתָ
ִגין ַהאי. ֲּעֵליה ַעְלָמא ּבְ ה. ִּאי ִיְתַקַיים ּבְ י ִיְצָחק ְוָלּמָ ִגין ְדַהאי , ָּאַמר ֵליה. ָאַמר ִרּבִ ּּבְ

יה ָלא ּבֵ ּכְ ַאְתָרא ְדֵלית ְרׁשו ְלַבר ָנׁש ְלִאְסּתַ ָלא ּבְ ּכְ ַּרְבָיא ָיִכיל ְלִאְסּתַ ּ , ִפיָנא ֲעלֹויּוִמְסּתָ. ּ
ל ְוַיַעְנׁשון ֵליה, ְּדַעד ָלא ִיְמֵטי ְלִפְרקֹוי ּכַ ח ְוִיְסּתַ ּגַ ַּיׁשְ ּ.  
ַמע ַההוא ְינוָקא ּׁשָ א ְלָעְלִמין, ָאַמר. ּ ִפיָנא ֵמעֹוָנׁשָ ִליק , ָלא ִמְסּתָ א ְדִאְסּתַ ְעּתָ ׁשַ ְּדָהא ּבְ ּ ּ

א ֵמַעְלָמא ִריך ִלי ְוַצֵלי ָעַלי, ַאּבָ ּּבָ א ָיִגין ָעַליִויַדְעָנ. ְ ּא ִדְזכוָתא ְדַאּבָ ָּאְמרו ֵליה. ּ ּוַמאן , ּ
ְהוא ֲאבוך ּ ֵריה ְדַרב ַהְמנוָנא ָסָבא)א ליתא רב יהודה''נ(, ָאַמר. ּ ּ ּבְ ּ ָּנְטלו ֵליה, ּ בוָה , ּ ְּוַאְרּכְ

ַלת ִמיִלין ְתַפְייהו ּתְ   .ַּעל ּכִ
ָּקרו ֲעֵליה ָּאַמר לֹון ַההוא . 'ז ָיָצא ָמתֹוק ְוגוּ ֵמָהאֹוֶכל ָיָצא ַמֲאָכל וֵמַע)שופטים יד(, ּ

ִּמָלה ֲאָתא ִליַדְייכו, ְּינוָקא ָּפִריׁשו ָלה, ּ ּ ָּאְמרו ֵליה. ּ ין ָלן ָאְרָחא , ּ ִריך הוא ַזּמִ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ

  .ֵאיָמא ַאְנּתְ, ְּדַחֵיי
א ִאית ָלן ַא, ַהאי ְקָרא. ֵּמָהאֹוֶכל ָיָצא ַמֲאָכל וֵמַעז ָיָצא ָמתֹוק, ָּפַתח ְוָאַמר ְסַמְכּתָ

יה ָּדא ַצִדיק, ֵמָהאֹוֶכל, ּּבֵ ַּצִדיק אֹוֵכל . ּ ַצִדיק אֹוֵכל ְלׂשֹוַבע ַנְפׁשֹו)משלי יג(, ִּדְכִתיב, ּ
אי, ְּוָנִטיל ּכָֹלא, ַּוַדאי ְבָעא. ְלׂשֹוַבע ַנְפׁשֹו, ַאּמַ ְּלַההוא ֲאַתר ְדִאְקֵרי ַנְפׁשֹו , ְלֵמיַהב ׂשָ ּ
ְּדִאְלָמֵלא ַההוא ַצִדיק, לָיָצא ַמֲאָכ. ְּדָדִוד ּ ָּלא ִיפוק ְמזֹוָנא ְלָעְלִמין, ּ ְוָלא ָיִכיל ַעְלָמא , ּ

י , ָּדא ִיְצָחק, ּוֵמַעז ָיָצא ָמתֹוק. )ביה(ְלָקְייָמא  ַמּנֵ ַמִים וִמׁשְ ַטל ַהּשָׁ ְּדָבִריך ְלַיֲעֹקב ּבְ ְּ

  .ָהָאֶרץ

  ב''דף רמ ע
ב ְדֹכָלא ַחד, ּתו ַּאף ַעל ּגַ ָיאִאְלָמֵל, ּ ּא ּתוְקָפא ְדִדיָנא ַקׁשְ ַמאן . ָלא ָנְפָקא ְדַבׁש, ּ
ַעל ֶפה. ְּדַבׁש ּבְ ָּדא ּתֹוָרה ׁשֶ ּ וְמתוִקים ִמְדַבׁש ְוֹנֶפת צוִפים)תהלים יט(, ִּדְכִתיב, ּ ּ ּ , ֵמַעז. ּ

ְכָתב ּבִ ן'  ה)תהלים כט(, ִּדְכִתיב, ָּדא ּתֹוָרה ׁשֶ ַעל ָּדא ּת, ָיָצא ָמתֹוק. ֹעז ְלַעּמֹו ִיּתֵ ּבְ ֹוָרה ׁשֶ
  )ב''דף רמ ע(. ֶּפה

ַלת יֹוִמין ֲחָדא ּתְ יה, ֲּאְזלו ּכְ ַּעד ְדָמטו ְלטוְרָסא ְדִקיָרא ְדִאּמֵ ּ ּ ּ יָון ְדָחַמאת לֹון . ּ ּּכֵ
יָתא ַלת יֹוִמין ָאֳחָרִנין, ַאְתָקִנית ּבֵ ן ּתְ ּמָ ְרכוהו. ְּוַיְתבו ּתַ ּּבֵ יה , ְּוֲאְזלו, ּ ְּוִסְדרו ִמִלין ַקּמֵ ּ ּּ

ְמעֹוןְּד י ׁשִ ַּוַדאי ְירוַתת אֹוַרְייָתא ַאְחִסין, ָאַמר. ַרּבִ ׁש , ּ ְּוִאְלָמֵלא ְזכוָתא ַדֲאָבָהן ִיְתַעּנַ
ַתר אֹוַרְייָתא, ִּמְלֵעיָלא ִריך הוא ְלִאינון ְדָאְזִלין ּבָ א ּבְ ֲּאָבל קוְדׁשָ ּ ּ ַּאְחִסינו ָלה ִאינון , ְּ ּ ּ

ּוְבַנְייהו ְלָעְלִמין ִריִתי אֹוָתם ָאַמר ה)ישעיה נט(, ִתיבֲּהָדא הוא ִדְכ. ּ ּרוִחי '  ַוֲאִני ֹזאת ּבְ
ר ָעֶליך וגו   .'ֲָאׁשֶ



ָנה  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ ְסֵלוחֹוֶד[ – ּ   ]ׁש ּכִ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]66דף [ -ּ

ּכֹון ְוהוא ְלחֹוף ֳאִניֹות ְוַיְרָכתֹו ְוגו ים ִיׁשְ ְּזבולון ְלחֹוף ַיּמִ ּ ּ א ָפַתח. 'ּ י ַאּבָ  )תהלים מה(, ִּרּבִ
ּבֹור הֹוְדך ַוֲהָדֶרך ך ַעל ָיֵרך ּגִ ֲָחגֹור ַחְרּבְ ָ ְ ּוְלִאְזַדְרָזא , ְלֵמיַזן ַזְייָנא, ִּכי ָדא הֹוד ְוָהָדרְו. ָ ּ

ַהאי אֹוַרְייָתא. ּבְ ַדל ּבְ ּתַ ַּמאן ְדִאׁשְ אֹוַרְייָתא, ּ ח ְקָרָבא ּבְ ה, ְוַאּגַ ְרֵמיה ּבָ ְּוַזִריז ּגַ ָּדא הוא , ּ ּ
ָבָחא  ָּדא הוא הֹוד ְוָהָדר, )דמאריה(ׁשְ ך, ּ   .ְָוַאּתְ ֲאַמְרּתְ ֲחגֹור ַחְרּבְ

ָרא ְדִמָלה, ָּלאֶא א, ַּוַדאי ִעּקְ ָּאת ַקָייָמא ַקִדיׁשָ ִריך הוא. ּ א ּבְ ָּיַהב קוְדׁשָ ים ֵליה , ְּ ְּוָרׁשִ
א ְבִני ָנׁשָ ִגין ְדִיְנְטרון ֵליה, ּבִ ּּבְ ּ א, ּ יָמא ְדַמְלּכָ ְפִגימו ְלַהאי ְרׁשִ מון ֵליה ּבִ ְּוָלא ִיְפּגְ ּ ּוַמאן . ּ
ְּדָפִגים ֵליה ִרית)ויקרא כו(ֵּליה ָהא ָקִאים ְלֳקְב, ּ ְּלַנְקָמא נוְקָמא ,  ֶחֶרב ֹנֶקֶמת ְנַקם ּבְ

א ִּדְבִרית ַקִדיׁשָ יה, ּ ים ּבֵ ְּדִאְתְרׁשִ ְּוהוא ָפִגים ֵליה, ּ ּּ.  
ּוַמאן ְדָבֵעי ְלַנְטָרא ַהאי ֲאַתר ְרֵמיה, ּ ן ּגַ ִּיְזַדֵרז ִויַתּקֵ ֵוי ְלֳקְבֵליה, ּ ִּויׁשַ א ְדִיְצָרא , ּ ְעּתָ ׁשַ ּּבְ

ְְלַהאי ֶחֶרב ְדָקְייָמא ַעל ָיֵרך, א ִיְתַקף ֲעלֹויִביׁשָ אן ְדָפִגים ַהאי ֲאַתר, ּ ְּלִאְתָפְרָעא ִמּמַ ּ .
ּבֹור, ּוְכֵדין ך ַעל ָיֵרך ּגִ ְֲחגֹור ַחְרּבְ ּבֹור ִאיהו, ָ ּבֹור ִאְתְקֵרי, ּּגִ ְָוַעל ָדא הֹוְדך ַוֲהָדֶרך. ּגִ ָ ּ.  

ך ַעל ָיֵר, ָּדָבר ַאֵחר ּבֹורֲָחגֹור ַחְרּבְ ָאְרָחא. ְך ּגִ ְצלֹוָתא , ַּמאן ְדָנִפיק ּבְ ְרֵמיה ּבִ ן ּגַ ְּיַתּקֵ
ַהאי , ְּדָמאֵריה ְצלֹוָתא וָבעוִתין ַעד ָלא ִיפוק , ֶּחֶרב ִעָלָאה,  ֶצֶדק)ב''ט ע''מ(ְּוִיְזַדֵרז ּבְ ּּבִ ּ ּּ
ִדְכִתיב. ְלָאְרָחא ם ְלֶדֶר)תהלים פה(, ּכְ ְ ֶצֶדק ְלָפָניו ְיַהֵלך ְוָיׂשֵ ּך ְפָעָמיוּ א ֲחֵזי. ְ ְּזבולון , ּתָ ּ

ִביִלין ְוָאְרִחין ִדיָרא ִלׁשְ ח ְקָרִבין, ָנִפיק ּתְ ַהאי ֶחֶרב ִעָלָאה, ְוַאּגַ ְּוִאְזַדֵרז ּבְ ְצלֹוָתא , ּ ּבִ
ּוָבעוִתין ָאְרָחא, ּ ין, ַעד ָלא ָנִפיק ּבְ ף ֲעַלְייהו, ּוְכֵדין ָנַצח ַעּמִ ּקַ , הְּוִאי ֵתיָמא ְיהוָד. ְּוִאְתּתַ

ַהאי ן ּבְ ּקַ ָחא ְקָרִבין, ָהא ִאְתּתַ ַהאי ֶחְרב, ְּוִתּקוִנין, ְלַאּגָ אי ְזבולון, ּבְ ַּאּמַ   .ֶּאָלא. ּ
א ֲחֵזי ְבִטין, ּתָ ֵריַסר ׁשִ י ּתְ ּקוָנא ְדַמְטרֹוִניָתא ֲהוו, ַהּנֵ ְלהו ּתִ ּּכֻ ּ ּ ּקוִנין ְדנוְקֵבי . ּ ֵרין ּתִ ּּתְ ּ ּ

יִרים יר ַהּשִׁ ׁשִ ֹלמה ּבְ ִמיָטה, ְּוַחד ְלַכָלה, ּ ַחד ְלַרֲעָיא ִעָלָאה יֹוֵבָלא,ָאַמר ׁשְ ַנת ַהּשְׁ ַחד . ׁשְ
ּקוָנא ְלֵעיָלא א, ּּתִ ּקוָנא ְלַתּתָ ית. ְּוַחד ּתִ ֵרי , ָּהִכי הוא ָנֵמי, עֹוָבָדא ִדְבֵראׁשִ י ּתְ ַהּנֵ ּבְ

א, ַחד עֹוָבָדא ְלֵעיָלא, ַאְתֵרי ְּוַעל ָדא ְפִתיָח, ְוַחד עֹוָבָדא ְלַתּתָ בּ . 'א ְדאֹוַרְייָתא ּבְ
א ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ּעֹוָבָדא ִדְלַתּתָ ָּדא ֲעַבד ַעְלָמא ִעָלָאה, ּכְ ָאה, ּ ּתָ . ְוָדא ֲעַבד ַעְלָמא ּתַ

ַגְווָנא ָדא   .ּכְ
ֹלֹמה ּקוִנין ְדנוְקֵבי ָקֲאַמר ׁשְ ֵרין ּתִ ּּתְ ּ א, ַחד ְלֵעיָלא, ּ ִתּקוָנא , ַחד ְלֵעיָלא. ְוַחד ְלַתּתָ ּּבְ

אִע ָמא ַקִדיׁשָ ָּלָאה ִדׁשְ ּ א. ּ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ַחד ְלַתּתָ ָאה ּכְ ּתָ ִתּקוָנא ּתַ   .ּּבְ
א ֲחֵזי א, ּתָ ָאה חוָלֵקיה ְדַיֲעֹקב ַקִדיׁשָ ַּזּכָ ּ ּ ָמר. ְּדָזָכה ְלַהאי, ּ ֵרי , ְוָהא ִאּתְ ִּמיֹוָמא ְדִאְתּבְ

ַעְרֵס, ַעְלָמא ֵליָמָתא ּכְ ח ַעְרָסא ׁשְ ּכַ ּתַ ּיה ְדַיֲעֹקבָלא ִאׁשְ ָלָקא . ּ א ְדָבָעא ְלִאְסּתַ ְעּתָ ּוְבׁשַ ּ
ִלים, ֵמַעְלָמא ֵדין ֲהָוה ׁשְ ָכל , ּכְ ִיְצָחק , ַּאְבָרָהם ִמיִמיֵניה.  ִסְטרֹוי)ב''א ע''רל(ּבְ

ָמאֵליה ֶאְמָצִעיָתא, ִּמׂשְ יה, ּהוא ּבְ א ַקּמֵ ִכיְנּתָ יָון ְדָחָמא ַיֲעֹקב ַהאי. ּׁשְ , ָקָרא ִלְבנֹוי, ּּכֵ
א, ְּוָאַמר לֹון ֵהָאְספו ּקוָנא ִדְלֵעיָלא ְוַתּתָ ח ּתִ ּכַ ּתַ ִגין ְדִיׁשְ ּּבְ ּ.  

א ֲחֵזי ן, ָּרָזא ְדִמָלה, ּתָ ּמָ חו ּתַ ּכָ ּתַ ּקוִנין ִאׁשְ ֵרין ּתִ ּּתְ ָאה, ַּחד ִעָלָאה, ּ ּתָ ְלֶמֱהֵוי , ְוַחד ּתַ
ְדָקא ְיאות ִלים ּכְ ּּכָֹלא ׁשְ ּקוָנא ִעָלָאה. ּ ּּתִ ּקוָנ, ּ ּקוָנא ְדיֹוֵבָלא , א ָסִתים ְוַגְלָיאּּתִ ְּדָהא ּתִ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]67דף [ -ּ

ְדָקֲאָמָרן, ִּאיהו יִרים ּכִ יר ַהּשִׁ ׁשִ ֹלֹמה ּבְ ַּההוא ְדָאַמר ׁשְ ְלָייא , ּ א ָסִתים ֲהָוה ְדָלא ִאְתּגַ ֵּריׁשָ ּ
ְלָייא, ָהָכא ְלָיין. ְּוָלא ָיאֹות ְלִאְתּגַ ְּדרֹוִעין ְוגוָפא ִאְתּגַ ּ ִּקין ְסִתימו ְוָלא ׁשֹו. ְוָהא ְיִדיִעין, ּ

א, ַמאי ַטְעָמא. ִּאְתַגְלָיין ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ְרָיא ֶאָלא ּבְ ִגין ִדְנבוָאה ָלא ׁשַ ּּבְ ּ ְּוִתּקוָנא ָדא . ּּ
  .ָסִתים ְוַגְלָייא

  א''דף רמא ע
ָאה ּתָ ּקוָנא ָאֳחָרא ּתַ יִרים, ּּתִ יר ַהּשִׁ ׁשִ ֹלֹמה ּבְ ּקוָנא ְדַכָלה ְדָקֲאַמר ׁשְ ּּתִ ּ ּקוָנא ַהא, ּּ ּי ּתִ

יר ְלָייא ַיּתִ ְּדִאְתּגַ ְבִטין , ּ ְתֵריַסר ׁשִ חֹוָתה) א''דף רמא ע(ְּוִתּקוָנא ָדא ּבִ ְּדִאינון ּתְ ּ ְּוִתּקוָנא , ּ
ְּדגוָפא ִדיָלה ּ.  

א ְוָאַמר י ַאּבָ ּ ַוַיַעׂש ֶאת ַהָים מוָצק ְוגו)מלכים א ז(, ָּפַתח ִרּבִ ּ ֵני . 'ּ ּוְכִתיב עֹוֵמד ַעל ׁשְ
ר  ה ְוגוָעׂשָ ה פֹוִנים ֶנְגּבָ לׁשָ ה וׁשְ ה פֹוִנים ָיּמָ לׁשָ ה פֹוִנים ָצפֹוָנה וׁשְ לׁשָ ָקר ׁשְ ּּבָ ּ ּּ ו ''רמ(' ּ

ּ ְוַהָים ֲעֵליֶהם ִמְלַמְעָלה ְוגו)א''ע ַחת ַהָים . 'ּ ר ּתַ ֵנים ָעׂשָ ָקר ׁשְ ּוְכִתיב ְוֶאת ַהּבָ עֹוֵמד . )'וגו(ּ
ָקר ר ּבָ ֵני ָעׂשָ ָּהִכי הוא ַוַד, ַעל ׁשְ י, איּ ְקָנא ּבְ ְתֵרין ָעְלִמין''ְּדָדא ָים ִמּתַ ְתֵריַסר , ב ּבִ ּבִ
ן ְתֵריַסר. ְלֵעיָלא ְרִתיִכין ְמַמּנָ ְבִטין, ְלֵעיָלא ּבִ ֵריַסר ׁשִ א ּתְ ּקוָנא . ְלַתּתָ יָון ְדָחָמא ַיֲעֹקב ּתִ ּּכֵ ּ

א ָקִאים ְלֳקְבֵליה, ִּעָלָאה ִכיְנּתָ ָלָמא ּתִ, ְּוָחָמא ׁשְ ָעא ְלַאׁשְ ֵריַסר, ּּקוָנָהאּבָ , ָקָרא ִלְבנֹוִהי ּתְ
ָלָמא ְמֵהיְמנוָתא. ְּוָאַמר לֹון ֵהָאְספו ַּאְתִקינו ַגְרַמְייכו ְלַאׁשְ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ְבִטין, ּתָ ֵריַסר ׁשִ ד, ּתְ ד, ִּדְגִלין' ּבְ ה , ִסְטִרין' ּבְ לׁשָ ה פֹוִנים ָצפֹוָנה וׁשְ לׁשָ ּׁשְ ּ
ה פֹוִנים  לׁשָ ּפֹוִנים ָיָמה וׁשְ ה פֹוִנים ִמְזָרָחה ְוַהָים ֲעֵליֶהםּּ לׁשָ ה וׁשְ ֶּנְגּבָ ּ ְּוָהִכי הוא ַוַדאי. ּ ּ ,
ְבִטין ְלָכל ְסַטר ְלד ַלת ׁשִ ְבִטין ִלְדרֹוָעא ִדיִמיָנא, ּרוֵחי ַעְלָמא' ּתְ ּוְתַלת ׁשִ ְבִטין , ּ ּוְתַלת ׁשִ

ָמאָלא ְבִטין, ִלְדרֹוָעא ִדׂשְ ָמאָלאּוְת, ְלַיְרָכא ְיִמיָנא, ּוְתַלת ׁשִ ְבִטין ְלַיְרָכא ׂשְ , ַלת ׁשִ
א ֲעַלְייהו ִכיְנּתָ ְּוגוָפא ִדׁשְ   .ְּוַהָים ֲעֵליֶהם, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ

ְבִטין ִלְדרֹוָעא ַלת ׁשִ ְבִטין ְלַיְרָכא, ַמאי ַטְעָמא ּתְ ֶּאָלא ָרָזא . ְּוֵכן ְלֹכָלא, ּוְתַלת ׁשִ
ְדרֹוָע, ְּדִמָלה ִרין ִאינון ּבִ ַלת ִקׁשְ ָמאָלא, א ְיִמיָנאּּתְ ׂשְ ַיְרָכא ְיִמיָנא, ּוְתַלת ּבִ , ּוְתַלת ּבְ

ָמאָלא ַיְרָכא ׂשְ ִרין ּבְ ע ִסְטִרין, ּוְתַלת ִקׁשְ ִרין ְלַאְרּבַ ֵריַסר ִקׁשְ חו ּתְ ּכָ ּתַ ְּוגוָפא ֲעַלְייהו, ִּאׁשְ ּ .
ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא ֵריַסר ִעם ּגוָפא ּכְ חו ּתְ ּכָ ּתַ ִּאׁשְ ָרֵאל , ִתיבִּדְכ, ְמָנא ָלן. ּ ְבֵטי ִיׂשְ ל ֵאֶלה ׁשִ ּּכָ

ר ֵנים ָעׂשָ ָנא, ְוֹזאת. ׁשְ ּבְ ִלים חוׁשְ ּתְ ִגין ְדָבה ִאׁשְ ּּבְ ּ ָמר ְוַהָים ֲעֵליֶהם ִמְלָמְעָלה, ּ ָמה ְדִאּתְ ּּכְ ּ .
ְבָעה ֵעיֵני ה)זכריה ד( ְבָעה ֵעיֵני ָהֵעָדה',  ׁשִ ְבִעין ַסְנֶהְדִרין. ִּאינון ׁשִ ֲעָרָהא. ּׁשִ ָמה , ׂשַ ּכְ

ל ַהְפקוִדים ְלַמֲחֵנה ְיהוָדה ְמַאת ֶאֶלף ְוגו)במדבר כ(, ִדְכִתיב ּ ּכָ ּ ל ַהְפקוִדים ְלַמֲחִנה . 'ּ ּּכָ ּ
ְּוֵכן ְלֻכְלהו, ְּראוֵבן ּ.  

ְסִליקו ְדַיֲעֹקב ֵמַעְלָמא, ְוִאי ֵתיָמא ִמְצַרִים ּבִ א, ּּבְ ְעּתָ ַהִהיא ׁשַ ִלימו ּבְ ח ׁשְ ּכַ ּתַ ְּדִאׁשְ ּ ,
ּּכוֵלי ַה ין ֲהוו. ּאי ָאן הואּ ְבִעין ַנְפׁשִ ַּוַדאי ׁשִ ִנין, ּ ֵרה ׁשְ ַבע ֶעׂשְ ׁשְ ְּוָכל ִאינון ְדאֹוִלידו ּבִ ּ ּ ,

ָנא ּבְ ְּדֵלית לֹון חוׁשְ ָמה ִדְכִתיב . ּ ְרצו ַוִיְרּבו ַוַיַעְצמו )שמות א(ּכְ ָרֵאל ָפרו ַוִיׁשְ ּ וְבֵני ִיׂשְ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]68דף [ -ּ

ְמֹאד ְמֹאד י)תהלים מ(, ּוְכִתיב. ּבִ ֲערֹות ֹראׁשִ ֵליָמא. ּ ָעְצמו ִמּשַׂ ָאה חוָלֵקיה ְדַיֲעֹקב ׁשְ ַּזּכָ ּ ּ ,
א ִלים ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ּתְ ְּדהוא ִאׁשְ ּ.  

י ֶאְלָעָזר ַּוַדאי ָהִכי הוא, ָאַמר ִרּבִ ִתּקוָנא ִעָלָאה ְדיֹוֵבָלא, ּ ֲּאָבל ּבְ ח ּכוֵלי , ּּ ּכַ ּתַ ֵּהיך ִאׁשְ ּ ְ

ַכְרָמאּכֵ, ַאְרָיא, ָּאַמר ֵליה. ַהאי ּיָון ְדַסַדר ַרְגלֹוי ְלֵמיָעאל ּבְ ֲהֵדיה, ּ ַּמאן ִאיהו ְדָעִייל ּבַ ּ ּ.  
י ֶאְלָעָזר ְוָאַמר יֶבּנו ְוַנְפׁשֹו ִאְוָתה ַוָיַעׂש)איוב כג(, ָּפַתח ִרּבִ ֶאָחד וִמי ְיׁשִ ּ ְוהוא ּבְ ּ ּ ַהאי . ּ

ּקוָנא ִעָלָאה ּּתִ ּהוא ּכָֹלא ַחד, ּ יה ִפירו, ּ ָּלא ֲהֵוי ּבֵ ָאהּּ ּתָ ַהאי ּתַ ִתיב, ָדא ּכְ בראשית (, ְּדָהא ּכְ
ים)ב ָעה ָראׁשִ ם ִיָפֶרד ְוָהָיה ְלַאְרּבָ ּ וִמּשָׁ יה ִפירוָדא. ּ ב ְדִאית ּבֵ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ לון , ּּ ּכְ ד ִיְסּתַ ּּכַ

  .ּּכָֹלא ַסְלָקא ְלַחד, ִּמֵלי
ּקוָנא ִעָלָאה ְדיֹוֵבָלא ֲּאָבל ַהאי ּתִ ֵרי, ּ ָאה, ַסרָקְייָמא ַעל ּתְ ּתָ ַהאי ּתַ ב . ּכְ ְוַאף ַעל ּגַ

ְּדִאיהו ַחד ִלים ְלָכל ְסַטר, ּ ַהאי ְסַטר, ַהאי ַחד ַאׁשְ ית ִסְטִרין . ּוְבַהאי ְסַטר, ּבְ ִּאינון ׁשִ
ִריַסר ֲהוו ִּעָלִאין ּתְ ְּדָכל ַחד אֹוִזיף ְלַחְבֵריה. ּ יה)א''ח ע''קנ(, ּ ִליל ִמּנֵ חו , ּ ְוִאְתּכְ ּכָ ּתַ ְּוִאׁשְ

ֵריַסר, ְּוגוָפא, ֵריַסרּתְ ָמר, ָּדא ַיֲעֹקב, ַּמאן ּגוָפא. ְּוֹכָלא ָקְייָמא ַעל ּתְ ֶּאָלא , ְוָהא ִאּתְ
ַחד ָקְייֵמי א ְוגוָפא ּבְ   .ֵּריׁשָ

ֵריַסר ִרין ִדְדרֹוָעא ְיִמיָנא ֶחֶס, ּתו ּתְ ַלת ִקׁשְ ִרין ִדְדרֹוָעא . ד ֲחָסִדים''ּּתְ ַלת ִקׁשְ ּּתְ
בוָר ָמאָלא ּגְ בורֹות''ּׂשְ ַיְרָכא ְיִמיָנא. ּה ּגְ ִרין ּבְ ַלת ִקׁשְ ִרין . ח ְנָצִחים''ְנַצ, ּתְ ַלת ִקׁשְ ּתְ

ָמאָלא ַיְרָכא ׂשְ ֵריַסר. ד ְוהֹודֹות''הֹו, ּבְ ֵליַסר. ָהא ּתְ ְּוגוָפא ָקְייָמא ֲעַלְייהו ָהא ּתְ , ּּתו. ּ
ְתֵליַסר ְמִכיָלן אֹוַרְייָתא ִאְתְפַרׁש ִיחוָדאֵמֵע, ְּוֹכָלא ַחד, ּּבִ א ּבְ ַּעד ַההוא ֲאַתר , ּיָלא ְלַתּתָ

ְּדָקְייָמא ַעל ִפירוָדא ּּ.  

  ב''דף רמא ע
ְבָעה ַעְיִנין ִעָלִאין ִּאֵלין ִדְכִתיב, ּׁשִ ה ְמׁשֹוְטִטים ְדכוִרין'  ֵעיִני ה)זכריה ד(, ּ ֵּהּמָ ְּדָהא , ּ

ֲּאַתר ִדְדכוָרא ִאיהו ּ א , ְטטֹותְמׁשֹו'  ֵעיֵני ה)דברי הימים ב טז(ָהָכא . ּ ִכיְנּתָ ִתּקוֵני ׁשְ ּּבְ
א ֲּאַתר ְדנוְקָבא , ְלַתּתָ ְבָעה ַעְיִנין ִעָלִאין. )ג קיימא''זהר חדש ל(ּ , ָלֳקֵביל ָהא ִדְכִתיב, ּׁשִ

בוָרה ְוגו) ב''דף רמא ע(' ָ ְלך ה)דברי הימים א כט( דוָלה ְוַהּגְ ַּהּגְ ִלים ְלָכל , ַהאי ֲאַתר. 'ּּ ַאׁשְ
  .ְסַטר

ֲעָר ָמה ִדְכִתיב, אּתו ׂשַ בורֹות ה)תהלים קו(, ּכְ ּ ִמי ְיַמֵלל ּגְ תהלים (, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. 'ּ
י)מ ֲערֹות ֹראׁשִ י ֹלא ָתְמנו ְוגו' ּ ַחְסֵדי ה)איכה ג(, ּוְכִתיב. ּ ָעְצמו ִמּשַׂ ְּוִתּקוִנין ִאֵלין . 'ּּכִ ּ

ָלקו  ִּאְסּתַ ב ְדָהָכ.  ְלֲאַתר ָאֳחָרא)מאתר(ּ ָמר ְטֵפיְּוַאף ַעל ּגַ ַמְתְקָלא , א ִאּתְ ִליק ּבְ ְּוִאְסּתַ
ָאה א ֲאָמָרן, ִּעָלָאה ְוַתּתָ ֹלֹמה ַמְלּכָ א לֹון, ּוׁשְ ָאה חוְלֵקהֹון . ְוִאְצָטִריְכָנא ְלָפְרׁשָ ַּזּכָ
יר ְּדַצִדיַקָיא ַיּתִ ִריך הוא, ּ א ּבְ ְּדָיְדִעין ָאְרָחא ְדקוְדׁשָ ּ ְלָייא ְל, ְּ ְּוָהָכא ּכָֹלא ִאְתּגַ   .ָּיְדֵעי ִמִדיןּ

י ְיהוָדה ַנאי ֲעָבדו, ָּאַמר ִרּבִ שָכר ּתְ ְּזבוֻלן ְוִיּשָׂ אֹוַרְייָתא, ּ ְוַחד ָנִפיק , ַחד ָיִתיב ְוָלֵעי ּבְ
שָכר, ְּוָעִביד ְפַרְקַמְטָיא ר)משלי ג(, ִּדְכִתיב, ְְוָתִמיך ְלִיּשָׂ ְּוֲהָוה ָפִריׁש . ּ ְותֹוְמֶכיָה ְמאוּשָׁ
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י ְלֶמְעּבַ ַיּמֵ ְּוחוָלֵקיה ָהִכי ֲהָוה, ּד ְפַרְקַמְטָיאּבְ יה, ּ א ֲהָוה ַאְחַסְנּתֵ ְּדָהא ַיּמָ ך ָקֵרי . ּ ְוְבִגיִני ּכָ ּ
ְֵליה ָיֵרך יה ְדָיֵרך ְלַנְפָקא וְלֵמיַעל. ּ ַּדְרּכֵ ּ ּ ַמח ְזבולון )דברים לג(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְּ ּ ׂשְ ּ

ֹאֳהֶלך שָכר ּבְ ֵצאֶתך ְוִיּשָׂ ָּבְ ּכֹוןְלחֹוף ַי. ָ ים ִיׁשְ ים, ּמִ י ַיּמִ ִאינון ְפִריׁשֵ ּּבְ ד ְפַרְקַמְטָיא, ּ . ְּלֶמְעּבַ
ים יה, ְלחֹוף ַיּמִ ַאְחַסְנּתֵ א ֲהָוה ֵליה ּבְ ב ְדַחד ַיּמָ ַּאף ַעל ּגַ ּ ְרָייא, ּ ין ׁשָ ְתֵרין ַיּמִ   .ּבִ

י יֹוֵסי ָאַמר ַי, ִרּבִ ין ֲהוו ְמַהְדָרן ַקְרפֹוִלין ּבְ ָאר ַיּמִ ל ׁשְ ּּכָ ּ א ִדיֵליהּ ְּוהוא ְלחֹוף ֳאִניֹות. ּּמָ ּ ,
ד ְסחֹוָרָתא ִחין ְלֶמְעּבַ ּכְ ּתַ י ִחְזִקָיה ַיְרָכֵתיה ִדיֵליה , ְוַיְרָכתֹו. ֲּאַתר ְדָכל ַאְרִבין ִמׁשְ ָּאַמר ִרּבִ ּ ּ ּ

ּוְתחוָמא ָפִריׁש ְלַההוא ֲאַתר, ָמֵטי ַעל ְסַפר ִצידֹון ּ ּוְפַרְקַמְטָיא ְדָכל ָמאֵרי ְסחֹו, ּּ , ָרָתאּ
ְסחֹוָרַתְיהו ְלַההוא ֲאַתר ָּסֲחִרין ְוָתְייִבין ּבִ ּ.  
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 ] בשנה64יום [סדר הלימוד ליום ה כסלו 
י ַאָחא ָאַמר ִתיב, ִרּבִ ִרית ֱאֹלֶהיך ֵמַעל ִמְנָחֶתך ַעל )ויקרא ב(, ּכְ ית ֶמַלח ּבְ ּבִ ָ ְולא ַתׁשְ ָ

ְקִריב ֶמַלח ְנך ּתַ ל ָקְרּבָ אי ֶמַלח, ָּכָ ם ְמִריָרא . ְוִכי ַאּמַ ִגין ְדִאיהו ְמָמֵרק וְמַבּשֵׂ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ ּ
ל ְמִריָרא,  ִמְלָחא)בגין(ְוִאי ָלאו ֲהֵוי , ְלַאְטָעָמא ֲּהָדא הוא . ָלא ָיִכיל ַעְלָמא ְלִמְסּבַ

ֵבי ֵתֵבל)ישעיה כו(, ִדְכִתיב ָפֶטיך ָלָאֶרץ ֶצֶדק ָלְמדו יֹוׁשְ ר ִמׁשְ ֲאׁשֶ י ּכַ ּ ּכִ ָ ים תהל(, ּוְכִתיב. ּ
ְסֲאך)פט ָפט ְמכֹון ּכִ ָ ֶצֶדק וִמׁשְ ּ ּ.  

יה ִרית ְדַעְלָמא ָקְייָמא ּבֵ ּוֶמַלח ִאיהו ּבְ ּ  ִאם לא ְבִריִתי יֹוָמם )ירמיה לג(, ִּדְכִתיב. ּ
י ְמּתִ ַמִים ָוָאֶרץ לא ׂשָ ך. ְוַלְיָלה ֻחּקֹות ׁשָ ִגין ּכָ ִרית ֱאֹלֶהיך, ְּבְ ַלח, ִָאְקֵרי ּבְ , ְוִאְקֵרי ַים ַהּמֶ

ֵמיהְוַי א ִאְקֵרי ַעל ׁשְ   .ּּמָ
י ִחָייא ָאַמר ִתיב, ִּרּבִ י ַצִדיק ה)תהלים יא(, ּכְ א , ְצָדקֹות ָאֵהב' ּ ּכִ ַיּמָ ָּדא ִמְלָחא ּבְ

ּוַמאן ְדָפִריׁש לֹון. )במיא( ּ ִרים ְלַגְרֵמיה ִמיָתה, ּ ִתיב. ּּגָ ך ּכְ ית ֶמַלח, ְְבִגין ּכָ ּבִ ְּדָהא , ֹלא ַתׁשְ
ָלא ָדא ָלא    .ָאְזָלאָדא ּבְ
י ַאָחא ים)שמות מח(ְוִאְקֵרי , ַּים ַחד הוא, ָאַמר ִרּבִ א ְדִאיהו .  ַיּמִ ַיּמָ ֶּאָלא ֲאַתר ִאית ּבְ ּ ּ

יה ַמִיין ְמִתיָקן, ַמִיין ְצִליָלן ַּוֲאַתר ְדִאית ּבֵ יה ַמִיין ְמִריָרן, ּ ַּוֲאַתר ְדִאית ּבֵ ים , ּ ך ַיּמִ ְְבִגין ּכָ

יםְּוַעל ָדא ְלחֹוף , ָקִריָנן א. ַיּמִ י ַאּבָ ְבָטא, ָאַמר ִרּבִ ְבָטא ְוׁשִ ל ׁשִ ָרא , ּכָ ְוָכל ַחד ְוַחד ִקׁשְ
גוָפא, ַחד ָרן ּבְ ִרין ְדִמְתַחּבְ ֵּמִאינון ִקׁשְ ּ ּ.  

אֹוַרְייָתא א ֲהָוה ָיִתיב ֵליְלָיא ַחד ְוָקם ְלִמְלֵעי ּבְ י ַאּבָ י , ַּעד ְדֲהָוה ָיִתיב. ִרּבִ ֲאָתא ִרּבִ
ִכיֵחי, ָאַמר. ֲאִפְתָחאּוָבַטׁש , יֹוֵסי טוְפְסָרא ַקְפְטָלאי ׁשְ ִּסיְפָטא ּבְ ּ.  

אֹוַרְייָתא ָּיְתבו ְוָלעו ּבְ ְייהו. ּ ִפיָזא ְוָיִתיב ַקּמַ ֵריה ְדאוׁשְ ַּאְדָהִכי ָקם ּבְ ּ ּ ָאַמר לֹון ַמאי , ּּ
י ְוגו)יהושע ב(, ִדְכִתיב ם. ' ְוַהֲחִייֶתם ֶאת ָאִבי ְוֶאת ִאּמִ ּוְכִתיב וְנַתּתֶ ַמאי .  ִלי אֹות ֱאֶמתּ

ְייהו ַעאת ִמּנַ ַאְלּתְ. ָּקא ּבָ א ָיאֹות ׁשָ י ַאּבָ ִרי, ָאַמר ִרּבִ ַמְעּתְ ִמיִדי ֵאיָמא ּבְ . ֲאָבל ִאי ׁשָ
א, ָאַמר ֵאְלּתָ ְייהו, ּתו ׁשְ ְּדָהא ִאינון ַיֲהבו ָלה ַמה ְדָלא ָבַעאת ִמּנַ ּ ּ ּ ּ ּק, ִּדְכִתיב, ּ ות 1ֶאת ּתִ

ִני ַהֶז ּחוט ַהּשָׁ ֲחלֹון ְוגוּ ִרי ּבַ ְקׁשְ   .'ה ּתִ
ַעאת ִסיָמָנא ְדַחֵיי, ֶּאָלא ָהִכי אֹוִליְפָנא ', ִּדְכִתיב ְוַהֲחִייֶתם ֶאת ָאִבי ְוגו, ִּהיא ּבָ

ְרָייא, ַוֲאָמָרה אֹות ֱאֶמת, ִּסיָמָנא ְדַחֵיי ָלא ׁשַ ּוַמאי ִאיהו , ֶאָלא ּבְ  אֹות )א''ויקרא ב ע(ּ
ִגין ', ָּדא ָאת ו, ֱאֶמת ְרָיין ַחִייןּבְ ְּדֵביה ׁשַ ּ ַעאת, ָהִכי אֹוִליְפָנא. ּ ה ָקא ּבָ , ִסיָמָנא ְדמׁשֶ

ִני ְקַות חוט ַהּשָׁ אי ַיֲהבו ָלה ּתִ ְּוִאינון ַאּמַ ּ ּ ּ.  
ֶּאָלא ִאינון ָאְמֵרי ַלק ֵמַעְלָמא, ּ ה ָהא ִאְסּתַ א, ּמׁשֶ ְמׁשָ ִניׁש ׁשִ ְוָהא ָמָטא , ְּדָהא ִאְתּכְ

ַלטִזְמָנא ְדִסיֲהָרא ְלִמ ְִסיָמָנא ְדִסיֲהָרא ִאית ָלן ְלֵמיַהב ָלך, ׁשְ ּוַמאי ִאיהו, ּ ּק, ּ ּות חוט 1ּתִ
ִני ַהֶזה ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ַּהּשָׁ ְפתֹוַתִיך)שיר השירים ד(, ּכְ ִני ׂשִ חוט ַהּשָׁ ְ ּכְ ַע . ּ ִסיָמָנא ִדיהֹוׁשֻ
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ך א, ְְיֵהא ַגּבָ ּתָ ִגין ְדׁשוְלָטנוָתא ְדִסיֲהָרא ַהׁשְ ּּבְ ּ י יֹוֵסי ָק. ּ א ְוִרּבִ י ַאּבָ  )א''דף רמב ע(ּמו ִרּבִ
קוהו ּוְנׁשָ ּ א, ָּאְמרו. ּ ין ַאְנּתְ ְלֶמֱהֵוי ֵריׁש ְמִתיְבּתָ ָרֵאל, ַּוַדאי ַזּמִ ִיׂשְ א ּבְ ּוַמּנו, אֹו ַגְבָרא ַרּבָ ּ .
י ּבֹון   .ִרּבִ

ִאיל ְוָאַמר ְבִטין, ּתו ׁשָ ֵריַסר ׁשִ ְלהו ּתְ נֹוי ְדַיֲעֹקב ּכֻ ּּבְ ַגְווָנא ִא, ּ א ּכְ ְּתַסְדרו ְלַתּתָ ּ
ִדיר, ִדְלֵעיָלא שָכר ּתָ ִבְרָכאן ְזבולון ְלִיּשָׂ אי ַאְקִדים ּבְ ַּאּמַ ּ ְדלוֵתיה , ּ ּתַ שָכר ִאׁשְ ְּוָהא ִיּשָׂ ּ ּ

אֹוַרְייָתא ָכל ֲאַתר, ּבְ ִבְרָכאן, ְּואֹוַרְייָתא ַאְקִדים ּבְ אי ַאְקִדים ֵליה ְזבולון ּבְ ַּאּמַ ּ ּ ֲאבֹוי . ּ
ה ַאְקִדים ֵליה, ּים ֵליהַּאְקִד ּמׁשֶ ּ.  

א ִמפוֵמיה ֶּאָלא ְזבולון ָזָכה ַעל ְדֲאִפיק ִפּתָ ּ ּ ּ ּּ ּ שָכר, ּ ְּוָיַהב ְלפוֵמיה ְדִיּשָׂ ּ ך , ּ ִגיֵני ּכָ ְּבְ

ִבְרָכאן ַּאְקִדים ֵליה ּבְ ַּמאן ְדָסִעיד ְלָמֵריה ְדאֹוַרְייָתא, ֵמָהָכא אֹוִליְפָנא. ּ ּ ְרָכאן , ּ ָנִטיל ּבִ
אֵמֵעי ְּוָלא עֹוד ֶאָלא ְדָזֵכי ִלְתֵרי ָפתֹוֵרי. ָלא ְוַתּתָ ר ָנׁש ַאֲחָרא, ּ ָזֵכי . ַּמה ְדָלא ָזֵכי ּבַ

ַהאי ַעְלָמא ַרך ּבְ ְְלעוְתָרא ְדִיְתּבָ ַעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ְּוָזֵכי ְלֶמֱהֵוי ֵליה חוָלָקא ּבְ ֲּהָדא הוא . ּ
ּכֹון ְוה, ִדְכִתיב ים ִיׁשְ ְּזבולון ְלחֹוף ַיּמִ ּוא ְלחֹוף ֳאִניֹותּ ים. ּ יָון ִדְכִתיב ְלחֹוף ַיּמִ אי , ּּכֵ ַאּמַ

ְּוהוא ְלחֹוף ֳאִניֹות ים, ֶּאָלא. ּ ַעְלָמא ֵדין, ְלחֹוף ַיּמִ ַעְלָמא ְדָאֵתי, ְּלחֹוף ֳאִניֹות. ּבְ ָמא , ּבְ ּכְ
ם ֳאִניֹות ְיַהֵלכון ְוגו)תהלים קד(, ְדַאּתְ ָאֵמר ּ ׁשָ ּ ן הוא ְנִגיד', ּ ְּדַתּמָ   .ּו ְדַעְלָמא ְדָאֵתיּ

ְמְצאו ֶאת דֹוִדי )שיר השירים ג(, ָּפַתח ְוָאַמר ַלִים ִאם ּתִ נֹות ְירוׁשָ י ֶאְתֶכם ּבְ ְעּתִ ּבַ ּ ִהׁשְ ּ ּ
חֹוַלת ַאֲהָבה ָאִני ידו לֹו ׁשֶ ּגִ ָרֵאל. ַּמה ּתַ ְכְנֶסת ִיׂשְ א ּכִ ְּדִאיִהי , ְוִכי ַמאן ָקִריב ְלַמְלּכָ

ְמְצאו ֶא ידו לֹוָּאְמַרת ִאם ּתִ ּגִ ּת דֹוִדי ַמה ּתַ ַלִים. ּ נֹות ְירוׁשָ ֶּאָלא ּבְ ַמְתהֹון , ּ ִּאֵלין ִאינון ִנׁשְ ּ
ִדיר א ּתָ ְּדַצִדיַקָייא ְדִאינון ְקֵריִבין ְלַמְלּכָ ּ ּ ָכל יֹוָמא ִעְסקֹוי , ּ א ּבְ ּומֹוְדִעין ְלַמְלּכָ

  .ְדַמְטרֹוִניָתא
ָמָת, ְּדָהִכי אֹוִליְפָנא א ְדִנׁשְ ְעּתָ ׁשַ ָרֵאל ָעאַלת ֲעָלה , א ָנֲחַתת ְלַעְלָמאּבְ ֶנֶסת ִיׂשְ ּּכְ
ִקיוָמא ְדאֹוָמָאה ּּבְ א, ּ יה, ִּדיֲחֵוי ְלַמְלּכָ ְּויֹוַדע ֵליה ְרִחימוָתא ִדיָלה ְלַגּבֵ ּ ּ ִגין ְלִאְתַפְייָסא , ּ ּּבְ

ֲהֵדיה   .ּּבַ
ה ָמא ַקִדיׁשָ, ּוְבּמָ ר ָנׁש ְלַיֲחָדא ׁשְ ִגין ְדִחיוָבא ַעל ּבַ ּּבְ ּ פוָמאּּ א, ּא ּבְ ַנְפׁשָ א ּבְ ִלּבָ , ּבְ

ָרא ּכָֹלא ּשְׁ ּוְלַאּקְ ִטיְפָסא, ּ ָרא ּבְ ְלהֹוָבא ְדִאְתַקּשְׁ ׁשַ ּּכְ ּוְבַההוא ִיחוָדא ְדָעִביד, ּ ּ ּ ִרים , ּ ּגָ
ַמְטרֹוִניָתא א ּבְ יה, ְּלִאְתַפְייָסא ַמְלּכָ א ְרִחימוָתא ִדיָלה ְלַגּבֵ ְּואֹוַדע ֵליה ְלַמְלּכָ ּ ּ ּ.  

ַלם, ֵחרָּדָבר ַא נֹות ְירוׁשָ ְבִטין, ּּבְ ֵריַסר ׁשִ ֵריַסר טוִרין , ְּדָתִניָנן. ִּאֵלין ּתְ ַל ם ַעל ּתְ ְּירוׁשָ ּ
ְבָעה. ָקְייָמא ּוַמאן ְדָאַמר ַעל ׁשִ ִלימו, ּ ָלָמא ׁשְ ב ְדֹכָלא ַחד, ָּלא ָקֲאַמר ְלַאׁשְ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ ,

ְבָעה ֵריַסר', ְוִאית ד, ְּדִאית ׁשִ   .ּ ְוֹכָלא ַחד,ְוִאית ּתְ
ֵריַסר טוִרין ָקְייָמא ַּוַדאי ַעל ּתְ ַלת טוִרין ְלִסְטָרא ָדא, ּ ּוְתַלת טוִרין ְלִסְטָרא ָדא, ּּתְ ּ ,

ע ִזְווָיין ּוְכֵדין ִאְתְקֵרי ַחָיה, ְוֵכן ְלַאְרּבַ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ּ ר )יחזקאל י(, ּכְ ּ ִהיא ַהַחָיה ֲאׁשֶ
ָר ַחת ֱאֹלֵהי ִיׂשְ ַלִים. ֵאלָרִאיִתי ּתַ נֹות ְירוׁשָ ְּוִאֵלין ִאְקרון ּבְ ּ ִגין ְדָקְייָמא ֲעַלְייהו, ּ ּּבְ ְּוִאינון . ּ

ָרֵאל ֶנֶסת ִיׂשְ א ַעל ּכְ ְבֵטי ָיה )ב''תהלים קכ(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ָּסֲהֵדי ַסֲהדוָתא ְלַמְלּכָ ּ ׁשִ
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ם ְיָי ָרֵאל ְלהֹודֹות ְלׁשֵ י ְיהוָד. ֵּעדות ְלִיׂשְ ָרֵאל, הָּאַמר ִרּבִ ָאה חוְלֵקהֹון ְדִיׂשְ ַּזּכָ ְּדָיְדֵעי , ּ
ִריך הוא א ּבְ ּאֹוְרחֹוי ְדקוְדׁשָ ּ ִתיב, ְּ ה ַלְיָי ֱאלֶהיך )דברים יד(, ֲּעַלְייהו ּכְ י ַעם ָקדֹוׁש ַאּתָ ָ ּכִ

ַחר ְיָי ְוגו ָוְבך ּבָ ּ':  
ְפָתִים ׁשְ ין ַהּמִ ֶרם רֹוֵבץ ּבֵ שָכר ֲחמֹור ּגָ י ֶא. ִּיּשָׂ שָכר ֲחמֹור ִאְקֵרי, ְלָעָזרָאַמר ִרּבִ . ְוִכי ִיּשָׂ

אֹוַרְייָתא ַדל ּבְ ּתַ ִגין ְדִאׁשְ ִּאי ּבְ ִּנְקְרֵייה ֵליה סוס אֹו ַאְרֵיה, ּ ּ ּ אי ֲחמֹור, אֹו ָנֵמר, ּ ֶּאָלא . ַאּמַ
ִגין ַדֲחמֹור ָנִטיל ָמטוָלא, ָּאְמרו ּּבְ ִעיֵרי, ּ ָאר ּבְ ׁשְ ָמאֵריה ּכִ ִעיט ּבְ יה ְוָלא ִא, ְּוָלא ּבָ ּית ּבֵ

ּסות ָהרוַח ּּגַ ן, ּ ּקַ ֲאַתר ִמְתּתַ ב ּבְ ּכַ שָכר. ְּוָלא ַחִייׁש ְלִמׁשְ ְדלוֵתיה , ּאוף ָהִכי ִיּשָׂ ּתַ ְּדִאׁשְ ּ ּ ּ
אֹוַרְייָתא ִריך הוא, ָּנִטיל ָמטוָלא ְדאֹוַרְייָתא, ּבְ א ּבְ קוְדׁשָ יה ּבְ ִעיט ּבֵ ְּוָלא ּבָ ּ ְוָלא ִאית , ְּ

ּסות ָהרוַח יה ּגַ ּּבֵ ּ ֲּחמֹור ְדָלא ָחִייׁש ִליָקָרא ִדיֵליהּכַ, ּ ֶּאָלא ִליָקָרא ְדָמֵריה , ּ . )א דרביה''ס(ּ
ְפָתִים ׁשְ ין ַהּמִ ן, ּרֹוֵבץ ּבֵ יׁשַ ְדַאְמִריָנן ְוַעל ָהָאֶרץ ּתִ ְחֶיה, ּכִ ה , ְּוַחֵיי ַצַער ּתִ ּוַבּתֹוָרה ַאּתָ

  .ָעֵמל

  ב''דף רמב ע
ֶרם  ר ֲחמֹור ּגָ שּכָ אֹוִרי '  ְלָדִוד ה)תהלים כז(, ָּפַתח ְוָאַמר. 'רֹוֵבץ ְוגוָּדָבר ַאֵחר ִיּשָׂ

י ֶאְפָחד י ִאיָרא ְיָי ָמעֹוז ַחַיי ִמּמִ ִעי ִמּמִ ה ֲחִביִבין ִאינון ִמִלין ְדאֹוַרְייָתא, ְּוִיׁשְ ּמָ ּּכַ ה , ּּ ּמָ ּכַ
אֹוַרְייָתא ְדֵלי ּבְ ּתַ ֲּחִביִבין ִאינון ְדִמׁשְ ּ ִריך ה, ּ א ּבְ י קוְדׁשָ ְַקּמֵ ַדל . ּואּ ּתַ ְּדָכל ַמאן ְדִאׁשְ ּ ּ

אֹוַרְייָתא א, ָּנִטיר הוא ְלֵעיָלא, ָּלא ָדִחיל ִמִפְגֵעי ַעְלָמא, ּבְ , ְוָלא עֹוד. ָּנִטיר הוא ְלַתּתָ
ְּדָכִפית ְלָכל ְפִגיֵעי ְדַעְלָמא) ב''דף רמב ע(ֶּאָלא  א, ּ   .ְּוָאִחית לֹון ְלעוְמֵקי ִדְתהֹוָמא ַרּבָ

א ֲחֵזי ׁשַ, ּתָ א ְדָעאל ֵליְלָיאּבְ י ַוֲחָמֵרי , ּ ָפְתִחין ְסִתיִמין)א''ב ע''לעיל קע(, ְּעּתָ ְוַכְלּבֵ
ַעְלָמא ָטאן ּבְ ְרָיין ְוׁשָ ָלא, ׁשַ ַעְרַסְייהו, ְּוִאְתְייִהיַבת ְרׁשו ְלַחּבָ ֵני ַעְלָמא ַנְייֵמי ּבְ , ְּוָכל ּבְ

ַמְתהֹון ְדַצִדיַקָייא ָסְלִקין ְלִאְתֲעָנָגא ְל ְּוִנׁשְ ד ִאְתַער רוַח ָצפֹון. ֵעיָלאּ , ְּוִאְתְפִליג ֵליְלָיא, ּּכַ
ַעְלָמא א ִאְתַער ּבְ ִּאְתֲערוָתא ַקִדיׁשָ י, ּ ה דוְכּתֵ ַכּמָ ָמר ּבְ   .ְּוִאּתְ
ר ָנׁש ָאה חוָלֵקיה ְדַההוא ּבַ ַּזּכָ ּ ּ א, ּ ְעּתָ ַהִהיא ׁשַ ְּדִאיהו ָקִאים ּבְ אֹוַרְייָתא, ּ ָדל ּבְ ּתְ . ְּוִאׁשְ

יָון ְד אֹוַרְייָתאּּכֵ ִּאיהו ָפַתח ּבְ ין, ּ יׁשִ ל ִאינון ִזיִנין ּבִ ה, ּּכָ נוְקֵבי ִדְתהֹוָמא ַרּבָ , ָּאִעיל לֹון ּבְ
ַטְפְסֵרי ִדְתחֹות ַעְפָרא, ְּוָכִפית ֵליה ַלֲחמֹור ְּוָנִחית ֵליה ּבְ ְּדזוֲהֵמי ִקְסָרא, ּ ּ.  

ך ִגיֵני ּכָ שָכר, ְּבְ אֹו, ִיּשָׂ ְדלוֵתיה ּבְ ּתַ ְּדִאׁשְ ּ ּ ֵפית ֵליה ַלֲחמֹור, ַרְייָתאּ . ְּוָנִחית ֵליה, ּּכָ
ֲעלֹות ְּדִאיהו ָסִליק ְלִנְזָקא ַעְלָמא, ֵּמַההוא ְגַרם ַהּמַ ְפָתִים, ּ ׁשְ ין ַהּמִ ֵוי ָמדֹוֵריה ּבֵ ְּוׁשַ ּ ין , ּ ּבֵ

  .ּזוֲהֵמי ְדַטְפְסִרי ְדַעְפָרא
א ֲחֵזי ִתיב, ּתָ י טֹוב ְוֶאת . ַמה ּכְ ַּוַיְרא ְמנוָחה ּכִ ְכמֹו ִלְסּבֹול ּ י ָנֵעָמה ַוֵיט ׁשִ ָּהָאֶרץ ּכִ

י טֹוב. ַוְיִהי ְלַמס עֹוֵבד ַּוַיְרא ְמנוָחה ּכִ ְכָתב, ּ ּבִ י ָנֵעָמה. ָּדא ּתֹוָרה ׁשֶ ָּדא , ְוֶאת ָהָאֶרץ ּכִ
ַעל ֶפה ּבְ ְכמֹו ִלְסּבֹול. ּּתֹוָרה ׁשֶ ל עוָלא ְדאֹוַרְייָתא, ַּוֵיט ׁשִ ּה יֹוֵמי ּוְלָדְבָקא ּבָ, ְּלִמְסּבַ

ִריך הוא, ַוְיִהי ְלַמס עֹוֵבד. ְוֵליֵלי א ּבְ ְּלֶמהֵוי ָפַלח ְלקוְדׁשָ ְּ יה, ּ ָקא ּבֵ ּוְלִאְתַדּבְ ּ א , ּ ׁשָ ּוְלַאּתָ
ה ַּגְרֵמיה ּבָ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]73דף [ -ּ

ִליָלא ִעָלָאה ִלְטֶבְרָיה י ִחָייא ֲהוו ָקא ָאְזֵלי ִמּגָ י יֹוֵסי ְוִרּבִ ְמעֹון ְוִרּבִ י ׁשִ ִּרּבִ ּ י, ּ  ָאַמר ַרּבִ
ְמעֹון אֹוַרְייָתא, ׁשִ ַדל ּבְ ּתַ ֵּניַהך ְוִנׁשְ אֹוַרְייָתא, ְ ְדָלא ּבְ ּתַ ְּדָכל ַמאן ְדָיַדע ְלִאׁשְ ּ ְוָלא , ּ

ַדל ּתַ יה, ִּאׁשְ ַנְפׁשֵ ִּאְתַחֵייב ּבְ ְּוָלא עֹוד ֶאָלא ְדַיֲהִבין ֵליה עוָלא ְדַאְרָעא. ּ ּ ּ ְעּבוָדא , ּ ְּוׁשִ
א יׁשָ שָכר, ּבִ ִיּשָׂ ְכמֹו ִלְסּבֹול, ִּדְכִתיב ּבְ ַּמהו ַוֵיט, ַּוֵיט ׁשִ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ָסָטא, ּ שמואל (, ּכְ

ַצע)א ח ּ ַוַיטו ַאֲחֵרי ַהּבָ ּ ַּמאן ְדָסָטא ָאְרֵחיה ְוַגְרֵמיה. ּ ּ ל עוָלא ְדאֹוַרְייָתא, ּ ְּדָלא ְלִמְסּבַ ּ ,
  .ִּמָיד ַוְיִהי ְלַמס עֹוֵבד

ְמעֹון ְוָאַמר י ׁשִ ִאין . ּ ְלַהְנִחיל אֹוֲהַבי ֵיׁש ְואֹוְצרֹוֵתיֶהם ֲאַמֵלא)משלי ח(, ָּפַתח ִרּבִ ַזּכָ
ֵני ַעְלָמא אֹוַרְייָתא, ִּאינון ּבְ ְדֵלי ּבְ ּתַ ִּאינון ְדִמׁשְ ּ אֹוַרְייָתא, ּ ַדל ּבְ ּתָ ְּדָכל ַמאן ְדִאׁשְ ּ ּ ,

א, ִאְתָרִחים ְלֵעיָלא ָכל יֹוָמא, ְוִאְתָרִחים ְלַתּתָ ֲהָדא . ְלָמא ְדָאֵתיְּירוָתא ְדַע, ְוַאְחִסין ּבְ
ָּדא ַעְלָמא ְדָאֵתי ְדָלא ָפַסק ֵמימֹוי ְלָעְלִמין. ַמאי ֵיׁש. ְלַהְנִחיל אֹוֲהַבי ֵיׁש, ּהוא ִדְכִתיב ּ ,

ר ָנׁש ָאֳחָרא, ְּוָנַטל ֲאַגר ַטב ִעָלָאה יה ּבַ ְּדָלא ָזֵכי ּבֵ ּוַמאי ִאיהו, ּ ך. ׁש''ֵי. ּ ְוְבִגיֵני ּכָ ָרִמיז , ּ
ָמא ְד אֹוַרְייָתאָלן ׁשְ ַדל ּבְ ּתַ שָכר ְדִאׁשְ ִּיּשָׂ ָכר, ּ ְדֵלי . ֵיׁש ׂשָ ּתַ ָּדא הוא ַאְגָרא ְדִאינון ְדִמׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ
אֹוַרְייָתא   .ש''י, ּבְ
ִתיב יק יֹוִמין ְיִתיב ְוגו)דניאל ז(, ּכְ ָחֵזה ֲהֵוית ַעד . 'ּ ָחֵזה ֲהֵוית ַעד ִדי ָכְרָסָוון ְרִמיו ְוַעּתִ

א,ִּדי ָכְרָסָוון ְרִמיו י ַמְקְדׁשָ ד ִאְתָחַרב ּבֵ ְרָסָוון ָנְפלו, ּ ּכַ ֵרי ּכָ ֵרי ְלֵעיָלא, ּּתְ א, ּתְ ֵרי ְלַתּתָ . ּתְ
ֵרי ְלֵעיָלא ָאה ֵמִעָלָאה, ּתְ ּתָ ִגין ְדִאְתְרִחיַקת ּתַ ּּבְ ְרְסָייא , ּ ְרְסָייא ְדַיֲעֹקב ִאְתְרִחיַקת ִמּכֻ ּכֻ

ְרְסָייא ְדָדִוד ָנְפַלת. ְּדָדִוד ַמִים ֶאֶרץ)איכה ב(, ּהוא ִדְכִתיבֲהָדא . ְּוּכֻ ִליך ִמּשָׁ ִרי . ְ ִהׁשְ ּתְ
א ְרָסָוון ְלַתּתָ ַל ם, ּכָ ַגְווָנא ְדָכְרָסָוון . ְּוִאינון ָמאֵרי ְדאֹוַרְייָתא, ְּירוׁשָ א ּכְ ְּוָכְרָסָוון ִדְלַתּתָ ּ

ְרְסָייא ְדַיֲעֹקב, ִּדְלֵעיָלא ָּמֵריהֹון ְדאֹוַרְייָתא ַהְיינו ּכֻ ְרְסָייא ְדָדִודְּירוׁשָ. ּ ְוַעל , ַּל ם ַהְיינו ּכֻ
ִתיב ְרָסָוון, ָדא ּכְ ְרְסָיא, ַּעד ִדי ּכָ יִאין ָנְפלו. ְוָלא ּכָ ְרָסָוון ַסּגִ ְּוֻכְלהו ָלא ָנְפלו, ּּכָ ּ ֶּאָלא , ּ

ֵּמֶעְלּבֹוָנה ְדאֹוַרְייָתא ּ.  
א ֲחֵזי אֹוַרְי, ּתָ ְדֵלי ּבְ ּתַ ֵאי ְקׁשֹוט ִמׁשְ ד ִאינון ַזּכָ ּּכַ ין, יָתאּ ָאר ַעּמִ ל ִאינון ּתוְקִפין ִדׁשְ ּּכָ ּ ּ ,

ָאר ֵחיִלין ַעְלָמא, ְּוָכל ֵחיִלין ִדְלהֹון, ִּדׁשְ ְלֵטי ּבְ ְפָיין ְוָלא ׁשָ ָרֵאל , ִאְתּכַ  )ש''א וי''נ(ְוִיׂשְ
ן ֲעַלְייהו ְלַסְלָקא לֹון ַעל ּכָֹלא ִּאְזַדּמַ ּ ָרֵאל, ְוִאי ָלא. ּ ְרָמא לֹון ְלִיׂשְ ְ ְלֵמיַהך ֲחמֹור ּגָ

ָגלוָתא ַמָיא, ּּבְ יֵני ַעּמְ ּוְלִמְנַפל ּבֵ ַלט ֲעַלְייהו, ּ ּוְלִמׁשְ אי. ּ ִגין, ְּוָכל ָדא ַאּמַ ַּוַיְרא ְמנוָחה , ּבְ ּ
י טֹוב יה, ּכִ ְקָנא ַקּמֵ ּוִמּתַ ּסוִפין, ּ ה ּכִ ה ָטִבין ְוַכּמָ ּמָ ִגיָנה ּכַ ְּוָיִכיל ְלִמְרַווח ּבְ ְּוָסָטא אֹוְרֵחיה , ּ

ל עוָלא ְדאֹוַרְייָתאְּדָלא ך ַוְיִהי ְלַמס עֹוֵבד. ּ ְלִמְסּבַ   .ְְבִגין ּכָ

  א''דף רמג ע
ִתיב ִנים )שיר השירים ו(, ּכְ ם ְיׁשָ ים ּגַ ל ְמָגִדים ֲחָדׁשִ ּ ַהדוָדִאים ָנְתנו ֵריַח ְוַעל ְפָתֵחינו ּכָ ּ ּ ּּ

ַּהדוָדִאים ָנְתנו ֵריַח. 'ְוגו ּ ּ ִאֵלין ִאינון ְדַאׁשְ)הדודאים(, ּ ּ ח ְראוֵבןּ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ּּכַ , ּכְ
ֶדה) א''דף רמג ע(ּ ַוִיְמָצא )בראשית ל( ּשָׂ ּדוָדִאים ּבַ ן ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא, ּ ְּוָלא ִאְתַחְדׁשָ ֶּאָלא , ּ



ָנה  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ ְסֵלוחֹוֶד[ – ּ   ]ׁש ּכִ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]74דף [ -ּ

ָרֵאל ִיׂשְ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ַעל ְידֹוי ּבְ יָנה )דברי הימים א יב(, ּכְ שָכר יֹוְדֵעי ּבִ ֵני ִיּשָׂ ּ וִמּבְ
ים ְוגוְלִע   .'ּתִ

ל ְמָגִדים ְּוַעל ְפָתֵחינו ּכָ ְרמו ְלֶמֱהֵוי ַעל ְפָתֵחינו, ּ ִּאינון ּגָ ּ י ְכִנִסיֹות , ּּ ּתֵ ַּעל ִפְתֵחי ּבָ ּ
י ִמְדָרׁשֹות ל ְמָגִדים, ּוָבּתֵ ִנים. ּכָ ם ְיׁשָ ים ּגַ יִקין ְדאֹוַרְייָתא, ֲחָדׁשִ ה ִמֵלי ַחְדָתאן ְוַעּתִ ּמָ ּּכַ ּ ּ ,

ְלָיי ְּדִאְתּגַ ָרֵאל ַלֲאבוהֹון ִדְלֵעיָלא, ּן ַעל ָיַדְייהוּ ְּלָקְרָבא ְלִיׂשְ דברי (, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ
ָרֵאל)הימים א יב ה ִיׂשְ י ָלך)שיר השירים ז(. ּ ָלַדַעת ַמה ַיֲעׂשֶ ְ דֹוִדי ָצַפְנּתִ , ֵמָהָכא אֹוִליְפָנא. ּ

ְדָקא ְיאות אֹוַרְייָתא ּכְ ַדל ּבְ ּתַ ל ַמאן ְדִאׁשְ ּּכָ ּ ְדָקא , ְּוָיַדע ְלֶמֱחֵדי ִמִלין, ּ ּוְלַחְדתוֵתי ִמִלין ּכְ ּ ּ ּ
א, ְּיאות ְרְסָייא ְדַמְלּכָ ִּאינון ִמִלין ָסְלִקין ַעד ּכֻ ְרִעין, ּ ָרֵאל ָפַתח לֹון ּתַ ּוְכֶנֶסת ִיׂשְ ְוָגִניז , ּ
ָעא ִעם ַצִד. לֹון ְעׁשְ ּתַ ִריך הוא ְלִאׁשְ א ּבְ א ְדָעאל קוְדׁשָ ְעּתָ ּוְבׁשַ ּ ּ ּ ִגְנָתא ְדֵעֶדןְּ , ּיַקָייא ּבְ

יה הו ְוָחֵדי, ֲּאִפיַקת לֹון ַקּמֵ ל ּבְ ּכֵ ִריך הוא ִמְסּתַ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ִריך הוא , ְּ א ּבְ ֵדין קוְדׁשָ ּּכְ ְּ

ִעְטִרין ִעָלִאין ִּמְתַעַטר ּבְ ּ ַמְטרֹוִניָתא, ּ ִנים דֹוִדי , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְוָחֵדי ּבְ ם ְיׁשָ ים ּגַ ֲּחָדׁשִ
י ָלךָצ א. ְַפְנּתִ ְעּתָ ִסְפָרא, ּוֵמַהִהיא ׁשַ ִתיִבין ּבְ ֵתב )מלאכי ג(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ִּמלֹוי ּכְ ּ ַוִיּכָ

רון ְלָפָניו   .ֵּסֶפר ִזּכָ
ָאה חוָלֵקיה ַּזּכָ ְדָקא ְיאות, ּ אֹוַרְייָתא ּכְ ַדל ּבְ ּתַ ַּמאן ְדִאׁשְ ּ ַהאי ַעְלָמא, ּ ָאה הוא ּבְ , ַּזּכָ

ָאה הו ַעְלָמא ְדָאֵתיְּוַזּכָ ַּעד ָהָכא ׁשוְלָטנוָתא ִדיהוָדה. א ּבְ ּ ֹכָלא, ּ ִליל ּבְ ְּדרֹוָעא ְדִאְתּכְ ּ ,
ֵחיָלא ְדָכל ִסְטִרין ִרין ִדְדרֹוָעא, ּבְ ַלת ִקׁשְ ָרא ַעל ּכָֹלא, ּּתְ ּבְ   :ְּלִאְתּגַ

ָרֵאל ְבֵטי ִיׂשְ ַאַחד ׁשִ י ִחָייא ָאַמר. ָּדן ָיִדין ַעּמֹו ּכְ , ָרא ָהִכי ִאית ֵליה ְלֵמיַמרַהאי ְק, ִּרּבִ
ָרֵאל ְבֵטי ִיׂשְ ֶאָחד, ָּדן ָיִדין ְלׁשִ ָרֵאל ּכְ ְבֵטי ִיׂשְ ַּמהו ָדן ָיִדין ַעּמֹו, ּאֹו ָדן ָיִדין ְלׁשִ ּוְלָבַתר , ּ

ָרֵאל ְבֵטי ִיׂשְ ַאַחד ׁשִ ֶּאָלא ָדן. ּכְ יה, ּ ּהוא ִדְכִתיב ּבֵ ּ ֲחנֹות)במדבר י(, ּ ף ְלָכל ַהּמַ ּהוא ְּד,  ְמַאּסֵ
ָמאָלא   .ְוָאִזיל ְלַבְתַרְייָתא, ַיְרָכא ׂשְ

א ֲחֵזי יָון ִדיהוָדה וְראוֵבן ָנְטִלין, ּתָ ּּכֵ ּ ּ ין ִדְגִלין, ּ ֵּליָוֵאי ַוֲארֹוָנא ָפְרׂשִ ְּוָנִטיל ִדְגָלא , ּ
ְּדֶאְפַרִים ְדִאיהו ְלַמֲעָרב ַקְפִסיֵרי ִקְסָטא, ַיְרָכא ְיִמיָנא ָנִטיל, ּ ּבוֻלן ְדִאיהו ְוִאי ֵתיָמא ְז. ּבְ ּ ּ

יה, ְוָנִפיק, ָעאל ִּדְכִתיב ּבֵ ֵצאֶתך)דברים לג(, ּ ַמח ְזבוֻלן ּבְ ָ ׂשְ ֶּאָלא . 'ּוְכִתיב ְוַיְרָכתֹו ְוגו, ּ
ִליל ִמּכָֹלא, ַּוַדאי ְּיהוָדה ִאְתּכְ ּ.  

א ֲחֵזי ִליל ִמּכָֹלא, ּתָ ַּמְלכו ִדְלֵעיָלא ִאְתּכְ ּ ָאה, ּ ּתָ ִּויהוָדה ִאיהו ַמְלכו ּתַ ּ ָמה ְדַמְלכו . ּ ּּכְ
ִליל ִמּכָֹלא ִּעָלָאה ִאְתּכְ ָאה, ּ ּתָ ִליל ִמּכָֹלא ִמּגוָפא ִמַיְרָכא, ָּהִכי ָנֵמי ַמְלכו ּתַ ִּאְתּכְ ּ ִגין , ּ ּבְ

תוְקֵפיה ָרא ּבְ ּבְ ְּלִאְתּגַ ּ.  
ִתיב ְטָרא ִדְג)א''ד ע''ע(, ת ָלמֹו''ּׁש ָד''ֹו ֵא'' ִמיִמינ)דברים לג(, ּכְ ּבוָרה  אֹוַרְייָתא ִמּסִ

יִמיָנא, )אתייהיבת(ִאְתְייִהיב  ִליל ּבִ ּוְגבוָרה ִאְתּכְ ּוְבגוָפא, ּ ּוְבֹכָלא, ְוַיְרָכא, ּ ָהִכי ָנֵמי . ּ
ְּיהוָדה ִאיהו, ִסְדָרא ַקְדָמָאה בוָרה, ּ ַטר ּגְ ַּמְלכו ְדָאֵתי ִמּסְ ּ גוָפא , ּ יִמיָנא ּבְ ִליל ּבִ ְּוִאְתּכְ

ִליל, ּוְבַיְרָכא ֹכָלא ִאְתּכְ ָמה ְדַמְלכו ִדְלֵעיָלא. ּּבְ ִליל ִמּכָֹלא, ּּכְ   .ִּאְתּכְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]75דף [ -ּ

ְנָייָנא ְראוֵבן ִּסְדָרא ּתִ ְּדִאיהו ִלְסַטר ָדרֹום, ּ ּ , ְּוָכל ֵחיָלא ִדיִמיָנא, ְּוָדרֹום ִאיהו ְיִמיָנא, ּ
ְּיהוָדה ָנִטיל ֵליה ִגין ִדְראוֵבן , ּ ּּבְ יה ַמְלכו)א אתעביד''ס(ּ ּ ִאְתֲעִביר ִמּנֵ ָמא , ּ ְדַאּתְ ָאֵמר ּכְ

ִים ַאל ּתֹוַתר ּמַ ְּוָנִטיל ֵליה ְיהוָדה, ַּפַחז ּכַ תוְקָפא ִדיִמיָנא, ּ ר ּבְ ּבַ ְּוִאְתּגַ ְּדֲהָוה ֵמְראוֵבן, ּ ְוֵכן , ּ
ָדִוד ִתיב ּבְ ב ִליִמיִני)תהלים קי(, ּכְ יִמיָנא.  ְנֻאם ְיָי ַלאֹדִני ׁשֵ ִליל ּבִ ָמאָלא ִאְתּכְ ִגין ִדּשְׂ , ּּבְ

ּקַ ֵחיֵליהְוִאְתּתַ ה ָחִיל ְוגו)תהלים קיח(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּף ּבְ ְּיהוָדה וְראוֵבן . ' ְיִמין ְיָי עֹוׂשָ ּ ּ
ֵרין ְדרֹוִעין ֲהוו ּּתְ ּ.  

ִליָתָאה ְּדִאיהו ַיְרָכא ְיִמיָנא, ֶאְפַרִים, ִּסְדָרא ּתְ ִדיר, ּ ָמאָלא ּתָ י ׂשְ  )דא(ְוָדן , ְוָנְטָלא ַקּמֵ
ְּדִאיהו ַיְרָכא ׂשְ ֲחנֹות , ָנִטיל ְלַבְתַרְייָתא, ָמאָלאּ ף ְלָכל ַהּמַ ְּוַעל ָדא הוא ַהְמַאּסֵ ּ

  .ְוָאִזיל ְלַבְתַרְייָתא, ְלִצְבאֹוָתם
ְתֵרין ְדרֹוִעין ְּיהוָדה ָנִטיל ֵחיָלא ּבִ ִגין ִדְראוֵבן ְדִאיהו ְיִמיָנא, ּ ּּבְ ּ ּ  )א אתעביר''ס(, ּ

הוּנָ ֵכירוָתא ּכְ יה ּבְ ִּאְתֲאִביד ִמּנֵ ּ ָּתא וַמְלכוָתאּ יהוָדה, ּ ִתיב ּבִ ְּוַעל ָדא ּכְ  ָיָדיו )דברים לג(, ּ
ְהֶיה ָריו ּתִ   .ָרב לֹו ְוֵעֶזר ִמּצָ

א ֲחֵזי ִתיב, ּתָ דֹול)מלכים א י(, ּכְ ן ּגָ א ׁשֵ ּסֵ לֹמה ּכִ ֶלך ׁשְ ְ ַוַיַעׂש ַהּמֶ ֹלֹמה. ּ ְרְסָייא ִדׁשְ , ּכֻ
ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא ִתיב. ּ ִדְלֵעיָלא ֲעַבד ָהָכא)דהכא(ּיוְקִנין ְּוָכל ִד, ֲּעַבד ֵליה ּכְ , ְּוַעל ָדא ּכְ

א ה)דברי הימים א כט( ּסֵ ֹלֹמה ַעל ּכִ ב ׁשְ ֶּמֶלך ִמָלה ְסִתיָמא הוא, ְְלֶמֶלך' ּ ַוֵיׁשֶ ּ מלכים (ְוֵכן . ְ
ּכֹון ַמְלכותֹו ְמֹאד)א ב א ָדִוד ָאִביו ַוּתִ ּסֵ ב ַעל ּכִ ֹלֹמה ָיׁשַ ּ וׁשְ ּ ִסיֲהָרא ְּדָקְייָמא , ּ

ָלמוָתא ַאׁשְ   .ּּבְ

  ב''דף רמג ע
ַקְדִמיָתא ַאַחד, ָּדן ָיִדין ַעּמֹו ּבְ ָרֵאל ּכְ ְבֵטי ִיׂשְ ל עֹוָלם , ּוְלָבַתר ׁשִ ִיחודֹו ׁשֶ דף רמג (ּּכְ

ְמׁשֹון) ב''ע ׁשִ ָמה ְדֲהָוה ּבְ ַעְלָמא, ּּכְ ְּדִאיהו ְיִחיָדאי ָעִביד ִדיָנא ּבְ ּ ֲחָדא, ּ  ,ְוָדִאין ְוָקִטיל ּכְ
ְְוָלא ִאְצְטִריך ֶסֶמך י ִיְצָחק ָאַמר. ָּדן ָיִדין ַעּמֹו. ְ ִמין ַעל אֹוְרִחין , ַּהְיינו ִחְוָיא, ָּדן, ִרּבִ ּכָ

ִביִלין ְלחֹודֹוי הוא. ּוׁשְ ְמׁשֹון ּבִ ְּוִאי ֵתיָמא ְדַעל ׁשִ ָּדא הוא ֶנֶפׁש , ּאוף ָהִכי ָנֵמי ְלֵעיָלא. ּ ּ
ף )א נחש זוטא''ס(ָאֳחָרא  ֲחנֹות ְמַאּסֵ ִביִלין, ְלָכל ַהּמַ ֵחיִלין , ְלָבַתר. ְּוָכִמין ְלאֹוְרִחין וׁשְ

יְרָיין ֵמָהָכא ָנְפֵקי א, ּוַמּשִׁ ִּאינון ְדָכָמאן ִלְבֵני ָנׁשָ ְּדָראִמין ְלהו ַלֲאחֹוָרא , ַעל חֹוִבין, ּ
ְתַפְייהו ַתר ּכִ ּּבָ י ִחָייא. ּ ְדמֹוִני ְלֵעיָלא, ָּאַמר ִרּבִ ַחְמָרא ְדֵחידוַע, ָנָחׁש ַהּקַ ם ּבְ ּסַ ּד ְדָלא ִיְתּבַ ּ.  

א ֲחֵזי. ְָנָחׁש ֲעֵלי ֶדֶרך ָמה ְדִאית ֶדֶרך ְלֵעיָלא, ּתָ ְּכְ א, ּ ְָהִכי ָנֵמי ִאית ֶדֶרך ְלַתּתָ ּ ,
א א ַיּמָ ּוִמְתָפְרׁשָ ָכל ְסַטר, ּ ה אֹוְרִחין ּבְ א, ְוִאית אֹוְרָחא ַחד. ְלַכּמָ י ַיּמָ י, ְּדָאֵתי ְוַאְסּגֵ  ְוַרּבֵ

ין ִלְזַנְייהו יׁשִ ּנוִנין ּבִ א נוִנין ָטִבין, ּ ָמה ַדֲאִפיקו ַמִיין ְלַתּתָ ּּכְ ין)שמות ל(, ּ יׁשִ ּנוֵני , ּ נוִנין ּבִ
ּעוְרְדָעַנָיא ַגְווָנא ָדא, ּ ין ִלְזַנְייהו, ּכְ יׁשִ ּנוִנין ּבִ ּ.  

א י ֵמָאְרָחא ְדַיּמָ ׁשֵ ּמְ ּתַ ִּאְתֲחזון ָרְכִבין ַעל סוַסְי, ְוַכד ִמׁשְ , ְּוִאְלָמֵלא ְדַהאי ִחְוָיא. ּיהוּ
יְרָיין ִניׁש ְלָכל ַמּשִׁ ְּדִאיהו ּכָ ִמין ְלסֹוף ָאְרִחין, ּ ּוַבַדר לֹון ַלֲאחֹוָרא, ּכָ י , ּ ְטׁשֵ ֲּהוו ְמַטׁשְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]76דף [ -ּ

ין ְלָעְלָמא. ַעְלָמא י ָנְפִקין ֳחָרׁשִ ְטָרא ְדַהּנֵ א ֲחֵזי. ִּמּסִ ִתיב, ּתָ ִבְלָעם ּכְ  ְולא )במדבר כד(, ּבְ
יםָה ַפַעם ִלְקַראת ְנָחׁשִ ַפַעם ּבְ י ַעְלָמא, ְַלך ּכְ ֲחָרׁשֵ א ּבַ ִגין ְדִאינון ָקְייִמין ְלַלֲחׁשָ ּּבְ ּ.  

ִתיב ַדל , ֶּאָלא ָנָחׁש. ְַמאי ֲעֵלי ֶדֶרך. ְְיִהי ָדן ָנָחׁש ֲעֵלי ֶדֶרך, ָחֵמי ַמה ּכְ ּתָ ַּמאן ְדִאׁשְ ּ
ְלָיא ִדְלֵעיָלא, ֲּאַבְתֵריה ִחיׁש ַפּמַ ּ וַמאי ִאיהו,ַאּכְ ַּההוא ֶדֶרך ִעָלָאה ְדָנַפק ִמְלֵעיָלא, ּ ּּ ְּ .

ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ָים ֶדֶרך ְוגו)ישעיה מג(, ּכְ ְ ַהּנֹוֵתן ּבַ ּ ַדל ֲאַבְתֵריה, ָנָחׁש. 'ּ ּתָ ַּמאן ְדִאׁשְ ּ ּ ,
א ֵליה ָחׁשָ ִאילו ָאִזיל ַעל ַההוא ֶדֶרך ִעָלָאה ְלַאּכְ ּּכְ ּ ּּ ִגין ִדְמַההוא ֶד, ְ ּּבְ ִּאְתָזנו ַעְלִמין , ְֶרךּ

  .ִּעָלֵאי
א ָדא, ָּדן, ְוִאי ֵתיָמא ַדְרּגָ אי ִאיהו ּבְ ִדְכִתיב, ַּאּמַ  ְוֶאת ַלַהט )בראשית ג(, ֶּאָלא ּכְ

מֹור ֶאת ֶדֶרך ֵעץ ַהַחִיים ְתַהֶפֶכת ִלׁשְ ַּהֶחֶרב ַהּמִ ְ ּ ך ִעְקֵבי סוס ְוגו. ּ ָּהִכי ָנֵמי ַהּנֹוׁשֵ ִגין ', ְ ּבְ
יְרָייןְלַנְטָרא ֵלי י ֶאְלָעָזר. ּה ְלָכל ַמּשִׁ ּקוָנא ְדכוְרְסָייא ִאיהו, ָאַמר ִרּבִ ּּתִ ּ ּ א ֲחֵזי. ּ , ּתָ

א ֹלֹמה ַמְלּכָ ְרְסָייא ִדׁשְ ְרִביָטא ְלֵעיָלא ֵמַאְרְיָוָתא, ּכֻ ִקטוֵרי ׁשַ ַּחד ִחְוָיא ְמַרְפֵרף ּבְ ּ.  
ִתיב ֶחל רוַח ה)שופטים יג(, ּכְ ַמֲחֵנ' ּ ַוּתָ א ֲחֵזי. 'ה ָדן ְוגוְלַפֲעמֹו ּבְ ְמׁשֹון ְנִזיר עֹוָלם , ּתָ ׁשִ

ּוָפֵריׁש ַעְלָמא ִאיהו, ֲהָוה יָפא, ּ ּקִ יה ֵחיָלא ּתַ ר ּבֵ ּבַ ַהאי ַעְלָמא, ְּוִאְתּגַ , ְּוהוא ֲהָוה ִחְוָיא ּבְ
ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ָּלֳקֵבל ַעּמִ ְּדָהא ַאְחָסַנת חוָלָקא ְדִבְרָכָתא, ּ ּ ְדָדן ֲאבוִהי ּ ּ

  .'ְְיִהי ָדן ָנָחׁש ֲעֵלי ֶדֶרך ְוגו, ִּדְכִתיב, ָיִרית
י ִחָייא ִפיפֹון ַמאי ִניהו, ָנָחׁש ְיִדיָעא, ָּאַמר ִרּבִ ין, ָּאַמר ֵליה. ּׁשְ ָּרָזא ְדִתּקוָנא ַדֳחָרׁשִ ּ ,

ִפיפֹון ְּדָנָחׁש ִאיהו ׁשְ ע ְדִבְלָעם, ּ ָּהִכי ָנֵמי ַההוא ָרׁשָ ֹכָל, ּ ִתיב. א ֲהָוה ָיַדעּּבְ א ֲחֵזי ּכְ , ּתָ
ִפי)במדבר כג( ְ ַוֵיֶלך ׁשֶ ַהאי, ּ ַהאי, ְלִזְמִנין ּבְ   .ּוְלִזְמִנין ּבְ

ַהאי, ְוִאי ֵתיָמא ָדן יה ּבְ ָּלאו ַדְרּגֵ ָּהִכי הוא ַוַדאי. ּ א ָדא . ּ א ַעל ַדְרּגָ ֶּאָלא ִאְתַמּנָ ּ
ְתַרְייָתא, )לההוא( ָבָח, ְלֶמֱהֵוי ִסְטָרא ּבַ ּא ִאיהו ִדיֵליהּוׁשְ ַהאי, ּ א ּבְ ן ְדַמְלּכָ א , ְּמַמּנָ ּוְמַמּנָ

ין, ַעל ַהאי ִּויָקָרא ִאיהו ְלָכל ִאינון ְמֻמּנִ א. ּ ְרְסָייא ְדַמְלּכָ ן, ְוּכֻ ּקָ ן ִאְתּתַ ָכל ִאינון ְמַמּנָ , ּּבְ
ין ן אֹוְרִחין ְוַדְרּגִ חֹוַתְייהו ִמְתָפְרׁשָ ן ּתְ י ְמַמּנָ ָכל ַהּנֵ ּּבְ ְּוֻכְלהו ִאְתַאֲחָדן , ֵהן ְלִביׁש, ַטבֵהן ְל, ּ ּ

ְרְסָייא ּקוֵני ְדּכֻ י ּתִ ַהּנֵ ּּבְ ך ָדן ִלְסַטר ָצפֹון. ּ ּוְבִגיִני ּכָ א, ְּ נוְקָבא ִדְתהֹוָמא ַרּבָ ּּבְ ִּדְסַטר ָצפֹון . ּ
ן ּמָ ָנן ּתַ ה ֲחִביֵלי ְטִריִקין ִאְזַדּמְ ּמָ ְּוֻכְלהו ַטְפִסיָרא ְדִקְסְטָרא ְלַאְבָא, ּּכַ ּ א ַעְלָמאּ   .ׁשָ

ך ַצֵלי ַיֲעֹקב ְוָאַמר ִגיֵני ּכָ ּּבְ ִּליׁשוָעְתך ִקִויִתי ה, ְ ָבִטים ָלא ָקֲאַמר ִליׁשוָעְתך . 'ָּ ָכל ׁשְ ָּבְ ּ
ַהאי יָפא ְדִחְוָיא. ֶּאָלא ּבְ ּקִ ִגין ְדָחָמא ֵליה ּתוְקָפא ּתַ ּּבְ ּ ּ ָרא, ּ ּבְ א ִדיָנא ְלִאְתּגַ   .ְמַרֲחׁשָ

י  י יֹוֵסי ְוִרּבִ ַקפוְטִקָיאִרּבִ ְמעֹון ּבְ י ׁשִ ִּחְזִקָיה ֲהוו ָאְזֵלי ְלֶמֱחֵמי ְלִרּבִ ּּ י ִחְזִקָיה, ּּ , ָּאַמר ִרּבִ
ָבָחא ְדָמֵריה ר ָנׁש ׁשְ ַּהאי ְדַאְמִריָנן ְלעֹוָלם ְיַסֵדר ּבַ ּוְלָבַתר ְיַצֵלי ְצלֹוֵתיה, ּ ַהאי ַמאן , ּּ

יה ָטִריד ְּדִלּבֵ ּוָבֵעי ְלַצָלָאה ְצלֹוֵתיה, ּ ָעקו, ּּ ְּוִאיהו ּבְ ָבָחא ְדָמֵריה , ּ ְּוָלא ָיִכיל ְלַסְדָרא ׁשְ ּ
ְדָקא ְיאות   .ַּמאי הוא, ּּכְ

  א''דף רמד ע



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]77דף [ -ּ

א וְרעוָתא, ָּאַמר ֵליה ב ְדָלא ָיִכיל ְלַכְווָנא ִלּבָ ַּאף ַעל ּגַ ּ ְבָחא ְדָמֵריה , ּ ִּסדוָרא ְוׁשִ ּ ּ
אי ָגַרע ְבֵחיה ְדָמאֵריה, ַאּמַ ֶּאָלא ְיַסֵדר ׁשִ ּ ּ ּ ב , ּ ְּדָלא ָיִכיל ְלַכְווָנא) א''דף רמד ע(ַאף ַעל ּגַ ּ ,

ִּויַצֵלי ְצלֹוֵתיה ְמָעה ה)תהלים יז(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ִפָלה ְלָדִוד ׁשִ יָבה ' ּ ּתְ ֶצֶדק ַהְקׁשִ
ִתי ְמָעה ה, ִרּנָ ַקְדִמיָתא' ׁשִ ְבָחא ְדָמֵריה, ֶצֶדק ּבְ ִגין ְדִאיהו ִסדוָרא ְדׁשִ ּּבְ ּ ּ ּ ּ יָבה ּוְל. ּ ָבַתר ַהְקׁשִ

ִפָלִתי ִתי ַהֲאִזיָנה ּתְ ָבָחא ְדָמִריה. ִּרּנָ ַּמאן ְדָיִכיל ְלַסְדָרא ׁשְ ּ ִתיב, ְוָלא ָעִביד, ּ , ֲּעֵליה ּכְ
י ׁשֹוֵמַע ְיֵדיֶכם ְוגו)ישעיה ס( ִפָלה ֵאיֶנּנִ י ַתְרּבו ּתְ ם ּכִ ּ ּגַ ּ'.  

ִתיב ה ּבַ)שמות כט(, ּכְ ֲעׂשֶ ֶבׂש ָהֶאָחד ּתַ ין  ֶאת ַהּכֶ ה ּבֵ ֲעׂשֶ ִני ּתַ ֶבׂש ַהּשֵׁ ּבֶֹקר ְוֵאת ַהּכֶ
ִים נום. ָהַעְרּבָ ּקְ ִמיִדין ּתִ ֶנֶגד ּתְ ִפלֹות ּכְ ּּתְ א ֲחֵזי. ּ א, ּתָ ִאְתֲערוָתא ִדְלַתּתָ ִאְתַער ָהִכי ָנֵמי , ּּבְ
ּוְבִאְתֲערוָתא ִדְלֵעיָלא. ְלֵעיָלא יה, ּ ּוָתא ְלֲאַתר ַּעד ְדָמֵטי ִאְתֲער, ָּהִכי ָנֵמי ְלֵעיָלא ִמּנֵ

ְּדָבְעָיא ּבוִציָנא ְלַאְדָלָקא ְוַאְדִליק א. ּ ּוְבִאְתֲערוָתא ִדְתָנָנא ִדְלַתּתָ ַּאְדִליק ּבוִציָנא , ּ
ְלהו ּבוִציִנין ָאֳחָרִנין ָדְלִקין, )בוצינין(ְוַכד ַהאי ַאְדִליק , ְלֵעיָלא ּּכֻ ּ ּ יה , ּ ְרָכאן ִמּנֵ ּוִמְתּבָ ּ

ְלהו ָעְלִמין ּּכֻ ּתַ. ּ חִאׁשְ ּקוָנא ְדַעְלָמא, ּכַ ָנא ּתִ ְּדִאְתֲערוָתא ְדָקְרּבָ ּ ְלהו, ּ ּוִבְרָכאן ְדַעְלִמין ּכֻ ּ ּּ.  
ָנָנא ְלָסְלָקא, ָהא ֵכיַצד אֵרי ּתְ ן ַעל ַעְלָמא ִאְתַהּנון , ׁשָ ין ִדְמַמּנָ ִּאינון ִדיוְקִנין ַקִדיׁשִ ּ ּ ּ ּ ּ

ין ּבְ,  ְלַאְתָעָרא)א אתתקנן''ס( ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ִּכּסוָפא ִדְלֵעיָלאּוִמְתָעִרין ְלַדְרּגִ תהלים (, ּכְ
ִפיִרים ׁשֹוֲאִגים ַלָטֶרף ְוגו)קד ין ִעָלִאין ְדֲעַלְייהו. 'ּ ַהּכְ ִּאֵלין ִאְתָעִרין ְלַדְרּגִ ּ ּ ַּעד ְדָמֵטי , ּ

ַמְטרֹוִניָתא, ִּאְתֲערוָתא ָרא ּבְ א ְלִאְתַחּבְ   .ַּעד ְדָבֵעי ַמְלּכָ
ּוְבִכּסוָפא ִדְלַתּתָ ִאין, אּ ּתָ ְּדָהא ָלא ָנְבִעין ַמִיין , ְּלִקְבָלא ַמִיין ִעָלִאין, ָנְבִעין ַמִיין ּתַ

א, ִּעָלִאין ִאְתֲערוָתא ְדִכסוָפא ִדְלַתּתָ ֶּאָלא ּבְ ּ ק, ּ א ִאְתָדּבַ יאוְבּתָ ּוְכֵדין ּתִ ּ ְוָנְבִעין ַמִיין , ּ
ִאין ָלֳקֵבל ַמִיין ִעָלִאין ּתָ ְרָכ, ּּתַ ְלהו ְדִליָקן, אןְוָעְלִמין ִמְתּבָ ּובוִציִנין ּכֻ ּ ִאין , ּּ ְּוִעָלִאין ְוַתּתָ

ִבְרָכאן ֵחי ּבְ ּכְ ּתַ   .ִמׁשְ
א ֲחֵזי יִמיָנא. ּכֲֹהֵני ְוֵליָוֵאי, ּתָ ָמאָלא ּבִ ָרא ׂשְ י ִחְזִקָיה. ִמְתָעֵרי ְלִאְתַחּבְ ּּכָֹלא , ָּאַמר ִרּבִ

ָּהִכי הוא ַוַדאי ַמְעָנא, ּ ָמאָלא, ֵליָוֵאיּכֲֹהֵני ְו, ֲאָבל ָהִכי ׁשְ ְוָדא ִאְתַער , ָּדא ִאְתַער ׂשְ
י נוְקָבא, ְיִמיָנא רוָתא ִדְדכוָרא ְלַגּבֵ ִגין ְדִאְתַחּבְ ּּבְ ּ ּ ּ ָמאָלא ִויִמיָנא, ּ ׂשְ ָּלאו ִאיהו ֶאָלא ּבִ ּ .

ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ֵקִני)שיר השירים ב(, ּכְ ַחּבְ י ִויִמינֹו ּתְ ַחת ְלֹראׁשִ ֹמאלֹו ּתַ ר ּוְכֵדי.  ׂשְ ן ִאְתַחּבַ
נוְקָבא ְּדַכר ּבְ ח, ּ ּכַ ּתַ א ִאׁשְ ְרִכין, ְּוִתיאוְבּתָ ֵחידו, ְוַעְלִמין ִמְתּבָ ֵאי ּבְ ְּוִעָלֵאי ְוַתּתָ ּ.  
א, ּכֲֹהֵני ְוֵליָוֵאי, ְּוַעל ָדא ּסוָפא ַוֲחִביבוָתא ְלֵעיָלא, ִּמְתָעֵרי ִמָלה ְלַתּתָ ְּלִאְתָעָרא ּכִ ּ ,

יִמיָנ ְלָיא ּבִ ְּדֹכָלא ּתַ ָמאָלאּ ָנא ְיסֹוָדא ְדָעְלָמא. ּא וׂשְ ח ְדָקְרּבָ ּכַ ּתַ ּקוָנא ְדַעְלָמא, ִּאׁשְ , ּּתִ
ִאין ֵּחידו ְדִעָלִאין ְוַתּתָ ִפיר ָקא ֲאַמְרּתְ. ּ י יֹוֵסי ַוַדאי ׁשַ ָּאַמר ִרּבִ ַמְעָנא , ְּוָהִכי הוא, ּ ְוָהִכי ׁשְ

יָנא ָלה, ִּמָלה ַמְעָנא ָהא, ְּוַאְנׁשֵ ַחד ַסְלָקאְוֹכ, ְוֲאָנא ׁשְ   .ָּלא ּבְ
ָנא ֲאַתר ְדָקְרּבָ א ְצלֹוָתא ּבְ ּתָ ְדָקא ְיאות, ַּהׁשְ ָבָחא ְדָמֵריה ּכְ ר ָנׁש ְלַסְדָרא ׁשְ ּוְבֵעי ּבַ ּ ּ ּ ,

א ֲחֵזי. ָּלאו ְצלֹוֵתיה ְצלֹוָתא, ְּוִאי ָלא ְיַסַדר ִריך , ּתָ א ּבְ ְבָחא ְדקוְדׁשָ ִלים ְדׁשִ ְִסדוָרא ׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ



ָנה  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ ְסֵלוחֹוֶד[ – ּ   ]ׁש ּכִ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]78דף [ -ּ

ְדָקא ְיאותַּמאן ְדָי, ּהוא א ּכְ ָמא ַקִדיׁשָ ַּדע ְלַיֲחָדא ׁשְ ִאין, ּ ִּדְבַהאי ִמְתָעִרין ִעָלִאין ְוַתּתָ ּ ,
ְרָכאן ְלֻכְלהו ָעְלִמין ְּוַנְגֵדי ּבִ ּ.  

י ִחְזִקָיה יֵני ַעְמַמָיא, ָּאַמר ִרּבִ ָגלוָתא ּבֵ ָרֵאל ּבְ ִריך הוא ְלִיׂשְ א ּבְ ֵרי קוְדׁשָ ָּלא ַאׁשְ ּ ְּ ,
ִגין ְד ֶּאָלא ּבְ ִגיֵניהֹוןּ ָאר ַעִמין ּבְ ְרכון ׁשְ א , ִּיְתּבָ ְרָכאן ִמְלֵעיָלא ְלַתּתָ ְּדָהא ִאינון ָנְגִדין ּבִ ּ ּ

ל יֹוָמא   .ּכָ
ַּעד ְדֲהוו ָאְזֵלי, ֲּאְזלו ָּחמו ַחד ִחְוָיא ְדֲהָוה ָקַמְסַחר , ּ ָאְרָחא)ואסטר(ּ . ָּסטו ֵמָאְרָחא.  ּבְ

ְייהו ר ָנׁש ָאֳחָרא ְלַגּבַ ְייהו. ּ ָקִטיל ֵליה ִחְוָיא,ֲּאָתא ּבַ ַּאֲהָדרו ֵריׁשַ ְּוָחמו ֵליה, ּ ר , ּ ְּלַההוא ּבַ
ַּוַדאי ַההוא ָנָחׁש, ָּאְמרו. ָּנׁש ְדִמית ִליחוָתא ְדָמֵריה ָקא ָעִביד, ּ ּׁשְ ִריך ַרֲחָמָנא . ּ ְּבְ

ְזִביָנָנא   .ְּדׁשֵ

  ב''דף רמד ע
י יֹוֵסי ְוָאַמר יֹומֹוי ִדיָרְבָעם, ֵאיָמַתי ֲהָוה ָדן ָנָחׁש. ְי ֶדֶרךְיִהי ָדן ָנָחׁש ֲעֵל, ָּפַתח ִרּבִ , ּבְ

ן ֲעֵלי ֶדֶרך)מלכים א יב(, ִּדְכִתיב ּמָ אי ִאְתְייִהיב ּתַ ָדן ַאּמַ ַּעל ַההוא . ְ ְוֶאת ָהֶאָחד ָנַתן ּבְ
ַלם )ההוא דרך דסלקין(ְּדִיְתְמַנע , ֹאַרח ּ ְדָלא ִיְסְלקון ִלירוׁשָ ֲהָוה ,  ָדןְוָדא. )ולא יסלקון תמן(ּ

ָרֵאל ֲעֵלי ֶדֶרך ֲּעֵלי ֶדֶרך ַוַדאי, ְלֹון ָנָחׁש ְלִיׂשְ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ְ ּ ַוִיָוַעץ )מלכים א יב(, ּכְ ּ
ֶלך ְוגו ִפיפֹון ֲעֵלי ֹאַרח. 'ְַהּמֶ ָרֵאל. ׁשְ ְְוֹכָלא ָלא ֲהָוה ֶאָלא ֲעֵלי ֶדֶרך. ְּדָעִקיץ לֹון ְלִיׂשְ ּ ּ ,

ַלםְלִאְתְמ, ַוֲעֵלי אֹוְרָחא ָרֵאל ְדָלא ִיְסְלקון ִלירוׁשָ ָּנָעא ִמִיׂשְ ּ ּ ּוְלָקָרָבא , ְּלֵמיַחג ֲחַגְייהו, ּ
ִנין ְוִעַלָוון ָּקְרּבָ ן, ּ ּמָ   )ב''דף רמד ע(. ְלִמְפַלח ּתַ

א ֲחֵזי ה, ּתָ ְרָכאן ִליָדא ְדמׁשֶ א ְדָמטו ּבִ ְעּתָ ׁשַ ּּבְ ָבִטים, ּ ְּלָבְרָכא ְלֻכְלהו ׁשְ ָחָמא ְלָדן , ּ
ִחְוָיאְּדֲהָוה ַאְרָיא,  ָקִטיר ּבְ ּ וְלָדן ָאַמר )דברים לג(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ַּאֲהַדר ָקַטר ֵליה ּבְ

ן ׁשָ ק ִמן ַהּבָ ָּדן ּגור ַאְרֵיה ְיַזּנֵ ִגין , ַמאי ַטְעָמא. ּ ירוָתא ְוסֹוָפא ְדד)דאיהו(ּבְ ּ ִדיֵהא ׁשֵ ּ ּ '
א יהוָדה ְדִאיהו ַמְלּכָ ִּדְגִלין ָקִטיר ּבִ ּ ּ ּּגור ַאְרֵיה ְיהוָדה, ָמא ְדַאּתְ ָאֵמרּכְ, ּ ירוָתא , ּ ְּוהוא ׁשֵ ּ

ְּוסֹוָפא ְדִדְגִלין ָדן. ְּדִדְגִלין ִּדְכִתיב ָדן ּגור ַאְרֵיה ְוגו, ּ ּ ירוָתא ְוסֹוָפא ָקִטיר ', ּ ְּלֶמֱהִוי ׁשֵ
ַחד ֲאַתר   :ּבְ

ִּליׁשוָעְתך ִקִויִתי ה י ִחָייא ָאַמר', ָּ ָמא ְד)כדכתיב(, ִּרּבִ ּ ְוהוא )שופטים יג(, ַאּתְ ָאֵמר ּכְ
ים ּתִ ָרֵאל ִמַיד ְפִלׁשְ יַע ֶאת ִיׂשְ ָּיֵחל ְלהֹוׁשִ אי ִקִויִתי ְוָהא , )א רבי אחא''ס(ָאַמר . ּ ְּוִכי ַאּמַ

ִנין ה ׁשְ ּמָ ַההוא ִזְמָנא ִמּכַ ה ְלַההוא . ָּסִליק ֲהָוה ַיֲעֹקב ֵמַעְלָמא ּבְ אי ָאַמר ְדִאיהו ְמַחּכֶ ַּאּמַ ּ ּ
ּ ָאַמר ֵליה ַוַדאי ָרָזא ְדִמָלה)א אלא ודאי''ס(. הְּיׁשוָע ּ ִדְכִתיב, ּ ר )שמות יז(, ּכְ ֲאׁשֶ  ְוָהָיה ּכַ

ָרֵאל ה ָידֹו ְוָגַבר ִיׂשְ ָרֵאל ְסָתם, ָיִרים מׁשֶ ָרֵאל. ִיׂשְ יַע ֶאת ִיׂשְ ּאוף ָהָכא ְוהוא ָיֵחל ְלהֹוׁשִ ּ ,
ָרֵאל ְסָתם ך ָאַמר. ִיׂשְ ִגיֵני ּכָ ְּתך ִקִויִתי הִּליׁשוָע, ְּבְ ָ'.  

י ִחָייא ַּוַדאי ָהִכי הוא. ָּאַמר ִרּבִ ִפיר, ּ ָאה חוְלֵקהֹון ְדַצִדיַקָייא. ְּוׁשַ ַּזּכָ ּ ְּדָיְדֵעי , ּ
אֹוַרְייָתא ְדָלא ּבְ ּתַ ה ְלַחִיין ִדְלֵעיָלא, ְּלִאׁשְ י ּבָ ְּלִמְזּכֵ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ּּ י הוא )דברים ל(, ּכְ ּ ּכִ

ְַחֶייך ְוֹאֶרך ָי ָ ֶבת ַעל ָהֲאָדָמה ְוגוּ   .'ֶָמיך ָלׁשֶ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]79דף [ -ּ

דוד ְיגוֶדנו ְוהוא ָיגוד ָעֵקב ד ּגְ ּּגָ ּ ּ ּ י ֵייָסא ָאַמר. ּ ַמע, ִרּבִ ּתְ ד ִאׁשְ ְּדָהא ֵחיִלין ִיְפקון , ִמּגָ ּ
ד, ַלֲאָגָחא ְקָרָבא ַמע ִדְכִתיב ּגָ ָכל ֲאַתר ִגיֶמ, ַּמׁשְ ְרָיי, ת'' ָדֶל)ב''ד ע''רל(ל ''ּבְ ן ֵּחיִלין וַמּשִׁ
ְייהו ה )א משכא''נ(ּוֵמָהָכא . ת ָלִקיט''ְוָדֶל, ל ָיִהיב''ְּדָהא ִגיֶמ. ָּנְפֵקי ִמּנַ ה ֵחיִלין ְוַכּמָ ּמָ  ּכַ

הו ְלָיין ּבְ יְרָיין ּתַ   .ַּמּשִׁ
א ֲחֵזי ַּההוא ָנָהר ְדָנִגיד ְוָנִפיק ֵמֵעֶדן, ּתָ ִלים , ָּלא ָפְסִקין ֵמימֹוי ְלָעְלִמין, ּ ְּוהוא ַאׁשְ

יְרָיין, ֵניְלִמְסּכְ ה ַמּשִׁ ה ֵחיִלין ְוַכּמָ ּמָ ָזנו ֵמָהָכא, ְּוַעל ָדא ָקְייֵמי ּכַ ד. ְּוִאּתְ ָּדא , ְּוַעל ָדא ּגָ
יָתא, ְוָדא ָלִקיט ְוָנִקיט, ַּאִפיק ְוָיִהיב י ּבֵ יָתא ְוָכל ַאְנׁשֵ ָזן ּבֵ   .ְוִאּתְ

י ִיְצָחק ָפחֹו, ָאַמר ִרּבִ ֵני ׁשְ ִּאְלָמֵלא ְדֲהֵוי ָגד ִמּבְ יר , תּ ָלָמא ַיּתִ א ַקְייָמא ֵליה ְלַאׁשְ ְעּתָ ּׁשַ
א ָגד ְקִרי)בראשית ל(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ִמּכָֹלא ָגד ָחֵסר ָאֶל,  ּבָ ְּדָהא , ף''ּוְכִתיב ּבָ

ִלימו ׁשְ ְעָתא ָקְייָמא ּבִ יה, ּׁשַ ַלק ִמּנֵ ְּוִאְסּתַ ְגדו ְכמֹו )איוב ו(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ּ ַאַחי ּבָ
ִגין ְדַההוא ָנָהר ְדָנִגיד, לָנַח ּּבְ ּ ְעָתא, ּ ַהִהיא ׁשַ ַלק ּבְ ָגד ָחֵסר ָאֶל, ִּאְסּתַ ְוַעל , ף''ּוְכִתיב ּבָ
ַלק ִמיָנה, ָּדא א ְוִאְסּתַ ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ָּלא ָזָכה ּבְ ּּ.  

י ְיהוָדה ָאַמר ַהאי ַגְווָנא, ִּרּבִ ִין ִלְראוֵבן ְדֲהָוה ּכְ ִּמּנַ ִדְכִתיב, ּ ִים ַאל ּתֹוַתר ַּפַח, ּכְ ּמַ ז ּכַ
ְלקו ַמִיין ְוָלא ְנִגידו ְּדִאְסּתַ ּ ה ַאְפִגים, ּּ ּמָ ָמר ּבְ ַאְרָעא . ְוָהא ִאּתְ ְּוַתְרַווְייהו ָלא ָזכו ּבְ ּ

א ָרֵאל ַאְרָעא, ַּקִדיׁשָ יְרָיין ֲאִפיקו ְלַאְחָסָנא ְלהו ְלִיׂשְ ְּוֵחיִלין וַמּשִׁ ּ א ֲחֵזי. ּ ַמה , ּתָ
ָג ַפִגים ּבְ ר, דְדִאּתְ ָאׁשֵ ִלים ּבְ ּתְ ן , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ִאׁשְ ֵמָנה ַלְחמֹו ְוהוא ִיּתֵ ר ׁשְ ֵּמָאׁשֵ
י ֶמֶלך ִלים ִגיֶמ. ְַמֲעַדּנֵ א ַאׁשְ ּתָ   .ת''ל ְלָדֶל''ַהׁשְ

א ְדלוד ְמַעְרּתָ ִמיטו ּבִ ּתְ א ִאׁשְ י ַאּבָ י ֶאְלָעָזר ְוִרּבִ ִּרּבִ א, ּ ְמׁשָ י ּתוְקָפא ְדׁשִ ְּדָעאלו ַקּמֵ ּ ּ ,
ָאְרָחא ְּדֲהוו ָאְזֵלי ּבְ ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא. ּ א ּבְ א ַנְסַחר ַהאי ְמַעְרּתָ י ַאּבָ י . ָּאַמר ִרּבִ ָּפַתח ִרּבִ

חֹוָתם ַעל )שיר השירים ח( )א''ד ע''שמות קי(, ֶאְלָעָזר ְוָאַמר ך ּכַ חֹוָתם ַעל ִלּבֶ יֵמִני ּכַ ָ ׂשִ

ֵפי ֵאׁש ׁשַ', ְָזרֹוֶעך ְוגו ֶפיָה ִרׁשְ ְּלֶהֶבת ָיהְּרׁשָ יה, ּ ֲאָבל ֵליְלָיא ַחד . ַּהאי ְקָרא ִאְתָעְרָנא ּבֵ
א י ַאּבָ ד ֲהֵויָנא ָקִאים ַקּמֵ יה ִמָלה, ֲהָוה ּכַ ַמְעָנא ִמּנֵ ְּוׁשָ ִלימו וְרעוָתא ְוִכּסוָפא , ּ ְּדֵלית ׁשְ ּ ּ ּ ּ

ִריך הוא א ּבְ קוְדׁשָ ָרֵאל ּבְ ִּדְכֶנֶסת ִיׂשְ ּ ִנׁשְ)ב''ח ע''ס(ֶּאָלא , ְּ ַּמְתהֹון ְדַצִדיַקָייא ּבְ ְּדִאינון . ּ ּ
ֵאי ּתָ ִלימו ִדְרעוָתא ְוִכּסוָפא . ְּלִקְבֵלי ִעָלֵאי, ִּמְתָעֵרי ְנִביעו ְדַמָיא ּתַ ְעָתא ׁשְ ּוְבַהִהיא ׁשַ ּ ּ ּ ּ
ד ֵפיִרין ְדִביקו ָחָדא ְלֶמְעּבַ ּּבִ ּ.  

  א''דף רמה ע
א ֲחֵזי ָדא, ּתָ קו ָדא ּבְ ַתר ְדִאְתַדּבְ ּּבָ ּ ּ יַלת ְרעוָתאְוִהיא, ּ יֵמִני ַכחֹוָתם , ּ ַקּבִ ִהיא ֲאָמַרת ׂשִ
ך אי ַכחֹוָתם, ַָעל ִלּבֶ ֶּאָלא ָאְרֵחיה ְדחֹוָתם. ַאּמַ ּ ֲאַתר ַחד, ּ ק ּבְ יָון ְדִאְתָדּבַ ּּכֵ ב , ּ ַאף ַעל ּגַ

ְּדִאְתֲעֵדי ִמיֵניה ַההוא ֲאַתר, ּ ימו ּבְ ַאר ְרׁשִ ּתָ ָּהא ִאׁשְ יה, ּ ימוְּדָכ. ְּוָלא ַאֲעֵדי ִמּנֵ ְוָכל , ּל ְרׁשִ
ִּדיוְקָנא ִדיֵליה ּ ַאר, ּ ּתָ יה ִאׁשְ ָרֵאל. ּּבֵ ֶנֶסת ִיׂשְ ך ָאְמָרה ּכְ ך, ְּכָ ְקָנא ּבָ ְָהא ִאְתָדּבַ ב , ּ ַאף ַעל ּגַ

ְְדִאְתֲעֵדי ִמיָנך ְוָאִזיל  ָגלוָתא) א''דף רמה ע(ּ ך. ּּבְ יֵמִני ַכחֹוָתם ַעל ִלּבֶ ַאר , ָׂשִ ּתָ ִגין ְדִיׁשְ ּּבְ
ל ְד ךּּכָ ְיוְקִני ּבָ ל ִדיוְקֵניה, ּ ַאר ּכָ ּתָ ַהאי חֹוָתם ְדִיׁשְ ּּכְ ּ ּ יה, ּ ק ּבֵ ַההוא ֲאַתר ְדִאְתָדּבַ ּּבְ ּ ּ ּ.  



ָנה  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ ְסֵלוחֹוֶד[ – ּ   ]ׁש ּכִ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]80דף [ -ּ

ְות ַאֲהָבה י ַעָזה ַכּמָ יָפא ִהיא, ּּכִ ּקִ ְפִריׁשו ְדרוָחא ִמן ּגוָפא, ּתַ ּּכִ ּ ר , ְּדָתִניָנן. ּ א ְדּבַ ְעּתָ ׁשַ ּּבְ
ָלָקא ִמן ַעְל ָכל , ָּמא ְוָחֵמי ַמה ְדָחֵמיָּנׁש ָמֵטי ְלִאְסּתַ  )ב''ו ע''ויקרא קכ(ּרוָחא ָאְזָלא ּבְ

לֹוי ְלּגַ ְייֵפי ְדגוָפא ְוָסִליק ּגַ ּׁשַ ָייִטין, ּ ָלא ׁשַ א ּבְ ַיּמָ ַמאן ְדָאִזיל ּבְ ָסִליק ְוָנִחית ְוָלא , ּּכְ
ְייֵפי גוָפא, ְּמַהְנָייא ֵליה ל ׁשַ ִאיל ִמּכָ ּתָ יֹוָמא ְדָפִריׁש )לון(ְוֵלית , ֲּאָתא ְוִאיׁשְ יפו ּכְ ּקִ ּ ּתַ ּ ּ

ּרוָחא ִמן ּגוָפא ִריך הוא. ּ א ּבְ י קוְדׁשָ ָרֵאל ְלַגּבֵ יפו ִדְרִחימו ְדְכֶנֶסת ִיׂשְ ּקִ ך ּתַ ּּכָ ּ ּ ּ ּ ְּ יפו , ְ ַתּקִ ּּכְ
א ִמן ּגוָפא, ְדמֹוָתא א ְדָבֵעי רוָחא ְלִאְתְפָרׁשָ ְעּתָ ׁשַ ּּבְ ּּ.  

אֹול ִקְנָאה ׁשְ ה ּכִ ל ַמאן, ָקׁשָ יה ִקְנָאה, ּ ְדָרִחיםּכָ יר ִעּמֵ ָּלאו ְרִחימוֵתיה , ְּוָלא ָקׁשִ ּ
י. ְּרִחימוָתא יָון ְדַקּנֵ ִלים, ּּכֵ ּתְ ָאה . ָּהא ְרִחימוָתא ִאׁשְ ר ָנׁש ְלַקּנָ אן אֹוִליְפָנא ְדָבֵעי ּבַ ִּמּכָ
ֵתיה ִלים, ְּלִאְנּתְ ה ְרִחימוָתא ׁשְ ר ִעּמָ ִגין ְדִיְתַקּשַׁ ּּבְ ּ ִאיְנּתו ְּדָהא ִמּגֹו, ּ ך ָלא ָיִהיב ֵעינֹוי ּבְ ּ ּכָ ְ

אֹול. ָאֳחָרא ׁשְ ה ּכִ יה, ֶּאָלא. ַּמהו ָקׁשָ ֵעיַנְייהו ְדַחָייִבין ְלֵמיַחת ּבֵ ָיא ּבְ אֹול ַקׁשְ ַּמה ּשְׁ ּ ך , ּּ ְּכָ

י ֵעיַנְייהו ְדַמאן ְדָרִחים ְוַקּנֵ ָיא ּבְ ִּקְנָאה ַקׁשְ ּ א ֵמְרִחימוָתא, ּ ְּלִאְתְפָרׁשָ ּ.  
אֹול ִקְנָאה, רָּדָבר ַאֵח ׁשְ ה ּכִ אֹול, ָקׁשָ יה, ַמה ּשְׁ א ְדָנֲחִתין לֹון ְלַחָייַבָיא ּבֵ ְעּתָ ׁשַ ּּבְ ּּ ,

ּמֹוִדיִעין לֹון חֹוַבְייהו ַעל ָמה ָנֲחִתין ֵליה ָיא ְלהו, ּ ך. ְּוַקׁשְ י, ְּכָ ַבע ַעל , ַּמאן ְדַקּנֵ ּהוא ּתָ
יב , ּחֹוֵביה ה עֹוָבִדין)א וחשיד''נ(ְוָחׁשִ ּמָ יה,  ּכַ ר ּבֵ וָרא ִדְרִחימוָתא ִאְתַקּשַׁ ּוְכֵדין ִקּשׁ ּ ּ ּ ּ.  

ְלֶהֶבת ָיה ֵפי ֵאׁש ׁשַ ֶפיָה ִרׁשְ ְּרׁשָ ְלֶהֶבת ָיה. ּ ְלהֹוָבא ְדִאּתֹוְקָדא ְוַנְפָקא , ַּמאן ׁשַ ָּדא ׁשַ ּ
ְּדִאיהו ִאְתַער ְואֹוִקיד, ִמּגֹו ׁשֹוָפר ּוַמאן ִאיהו, ּ ָמאָלא, ּ שיר (, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ׂשְ
י)השירים ב ַחת ְלֹראׁשִ ֹמאלֹו ּתַ י .  ׂשְ ָרֵאל ְלַגּבֵ ְלהֹוָבא ִדְרִחימו ִדְכֶנֶסת ִיׂשְ ָּדא אֹוִקיד ׁשַ ּ ּ ּּ

ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ.  
ך ְוְבִגיֵני ּכָ ים לא יוְכלו ְלַכּבֹות ֶאת ָהַאֲהָבה)שיר השירים ח(, ּ ּ ַמִים ַרּבִ ד ָאֵתי . ּ ְּדָהא ּכַ
ְּיִמיָנא ְדִאיהו ּאֹוִסיף ְיִקידו ִדְרִחימוָתא,  ַמִיםּ ּ ָמאָלא, ּ ְלהֹוָבא ִדׂשְ ֵבי ׁשַ ָמא ְדַאּתְ , ְוָלא ּכָ ּכְ

ֵקִני ַחּבְ ים ֹלא יוְכלו ְלַכּבֹות ֶאת ָהַאֲהָבה, ָאֵמר ִויִמינֹו ּתְ ַּהאי ִאיהו ַמִים ַרּבִ ּ ְּוֵכן ּכָֹלא , ּ
ַהאי ַגְווָנא   .ּכְ

ַּעד ְדֲהוו ַיְתֵבי ְמעו ָקֵל, ּ ְמעֹוןּׁשָ י ׁשִ ּיה ְדִרּבִ אֹוְרָחא, ּ י ְיהוָדה , ְּדֲהָוה ָאֵתי ּבְ ּהוא ְוִרּבִ ּ
י ִיְצָחק א. ְוִרּבִ א, ָקִריב ִלְמַעְרּתָ י ַאּבָ י ֶאְלָעָזר ְוִרּבִ ְמעֹון. ָּנְפקו ִרּבִ י ׁשִ ִמּכֹוְתֵלי , ָאַמר ִרּבִ

א ָהָכא ִכיְנּתָ א ָחִמיָנא ִדׁשְ ַמאי ַעְסִקיתוָאַמר ִר. ָּיְתבו. ִּדְמַעְרּתָ ְמעֹון ּבְ י ׁשִ י . ּּבִ ָאַמר ִרּבִ
א ִריך הוא, ַאּבָ א ּבְ י קוְדׁשָ ָרֵאל ְלַגּבֵ ְרִחימוָתא ִדְכֶנֶסת ִיׂשְ ּּבִ ּ י ֶאְלָעָזר ָפִריׁש ַהאי , ְּ ְּוִרּבִ

ָרֵאל ְכֶנֶסת ִיׂשְ ך ְוגו, ְקָרא ּבִ יֵמִני ַכחֹוָתם ַעל ִלּבֶ ְרִח, ָּאַמר ֵליה. 'ָׂשִ ּימו ִעָלָאה ֶאְלָעָזר ּבִ ּ
ְלּתְ ּכַ ירו ַדֲחִביבוָתא ִאְסּתַ ּוְקׁשִ ּ ּ ּ.  

א ְעּתָ ְמעֹון ׁשַ י ׁשִ יק ִרּבִ ּתִ ִתיקו, ָאַמר. ִאׁשְ ְעָייא ׁשְ ָכל ֲאַתר ּבָ ִתיקו ְדאֹוַרְייָתא, ּּבְ ר ׁשְ . ּּבַ
יְנָזא ָחָדא ִאית ִלי ְגִניָזא ְייכו, ּגִ ֵעיָנא ְדִיְתֲאִביד ִמּנַ ְּוָלא ּבָ , ּה ִעָלָאהְּוִהיא ִמָל, ּ

ִסְפָרא ְדַרב ַהְמנוָנא ָסָבא ְחָנא ָלה ּבְ ּכַ ְּוַאׁשְ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]81דף [ -ּ

א ֲחֵזי ַתר נוְקָבא, ּתָ ָכל ֲאַתר ְדכוָרא ָרִדיף ּבָ ּּבְ ּ ה ְרִחימוָתא, ּ ְּוִאְתַער ְלַגּבָ ְוָהָכא , ּ
ְחָנא ּכַ ְּדִהיא ִאְתָעַרת ְרִחימוָתא ְוָרְדָפה ֲאַבְתֵריה, ַאׁשְ ּ ְּואֹוְרֵחיה ְדַע, ּ ָבָחא , ְלָמאּ ְּדֵלית ׁשְ
ְתֵריה ִדְדכוָרא, ְּדנוְקָבא ְּלִמְרַדף ּבַ ּ ּ ּוִמָלה ִעָלָאה ְדֵבי ִגְנַזָייא , ִּמָלה ְסִתיָמא ִהיא, ֶּאָלא. ּ ּ ּ
א   .ְדַמְלּכָ

א ֲחֵזי ָמִתין ִאינון, ּתָ ַלת ִנׁשְ ין ִעָלִאין ְיִדיָען, ּּתְ ַדְרּגִ ְּוַעל ְדִאינון , ְּוִאינון ָסְלִקין ּבְ ּ
ע ִאינון ָלָתא ַאְרּבַ ַפס. ּּתְ ָמָתא ִעָלָאה ְדָלא ִאּתְ ַּחד ִנׁשְ ָרא , ּ ְזּבְ יה ּגִ א ''ס(ְּוָלא ִאְתַער ּבֵ

ּ ְדַקְרִטיָטָאה ִעָלָאה)גזעא ָאה, ּ ּתָ ן ּתַ ּכֵ ל ׁשֶ ָמִתין. ּכָ ָמָתא ְלָכל ִנׁשְ , ְּוהוא ָסִתים. ְוַהאי ִנׁשְ
ְלָיא ְלָעְלִמין ְלָיין, ְייַדעְוָלא ִאְת, ְּוָלא ִאְתּגַ יה ּתַ ְּוֻכְלהו ּבֵ ּ ּ.  

ִעטוָפא ְדָזֲהָרא ְדַכְרְמָלא ְּוַהאי ִאְתַעַטף ּבְ ּ ּ גֹו ְזִהירוָתא ְוָנִטיף ִטִפין )א דבדולחא''נ(, ּ ּ ּבְ ּ
ַחד ְלהו ּכְ רו ּכֻ ָלאן ְוִאְתַקּשְׁ ִּטִפין ַמְרּגְ ּּ ְייֵפי ְדגוָפא ַחד, ּ ִרין ְדׁשַ ִקׁשְ ּּכְ ַג. ּ ַּוְוְייהוְּוהוא ָאִעיל ּבְ ּ ,

יה הו ֲעִביְדּתֵ ְּוַאֲחֵזי ּבְ ּהוא ְוִאינון ַחד הוא. ּ ּ הו ְפִריׁשו, ּ ְּוֵלית ּבְ ָמָתא ִעָלָאה . ּּ ַּהאי ִנׁשְ
ְּטִמירו ְדֹכָלא ּ ּ.  

  ב''דף רמה ע
ָמָתא ָאֳחָרא גֹו ֵחיָלָהא, ִנׁשְ ָרא ּבְ ּנוְקָבא ְדִמַטּמְ ָמָתא ְלהו, ּ ְייהו ֲאִח, ְּוִהיא ִנׁשְ ּוִמּנַ יָדא ּ

א ְלָכל ַעְלָמא, ּגוָפא) ב''דף רמה ע( הו ֲעִביְדּתָ גוָפא ְדִאיהו ָמאָנא . ְּלַאֲחָזָאה ּבְ ּּכְ ּ ּ
ָמָתא א, ְלִנׁשְ יה ֲעִביְדּתָ ד ּבֵ יִרין ְטִמיִרין ִדְלֵעיָלא. ְּלֶמְעּבַ ַגְווָנא ְדִאינון ְקׁשִ ְּוִאֵלין ּכְ ּ ּ ּ.  

ָמָתא ָאֳחָרא ַמְתהֹון ְדַצ, ִנׁשְ אִּהיא ִנׁשְ ַמְתהֹון ְדַצִדיַקָייא ַאְתָיין . ִּדיַקָייא ְלַתּתָ ִּנׁשְ ּ
ָמִתין ִעָלִאין ֵּמִאינון ִנׁשְ ָמָתא ְדנוְקָבא, ּ ׁשְ ָמָתא ִדְדכוָרא, ִּמּנִ ׁשְ ּוִמּנִ ּ ך. ּ ְוְבִגין ּכָ ָמִתין , ּ ִנׁשְ

ְּדַצִדיַקָייא ִעָלִאין ּ ְרָיין ִדְלֵעיָלא, ּ ל ִאינון ֵחיִלין וַמּשִׁ ַּעל ּכָ ּ ּ.  
ֵרין ִסְטִרין, ְוִאי ֵתיָמא ָּהא ִעָלִאין ִאינון ִמּתְ אי ַנֲחִתין ְלַהאי ַעְלָמא, ּ אי , ַאּמַ ְוַאּמַ
יה ְלקו ִמּנִ ִּאְסּתַ ּ ר. ּ א ְדִאְתְייִליד ֵליה ּבַ ְּלַמְלּכָ ַפר, ּ ַדר ֵליה ְלַחד ּכְ ּׁשַ ה ֵליה וְלַגְדָלא , ּ ְּלַמְרּבָ ּ ּ

י  ֵּליה ַעד ְדִיְתַרּבֵ אְויֹו, )ליה(ּ ְּלפון ֵליה ָאְרֵחי ְדֵהיָכָלא ְדַמְלּכָ ֵריה ַרב . ּ א ְדָהא ּבְ ַמע ַמְלּכָ ּׁשָ ּ
י ְרִחימו ִדְבֵריה. ְוִאְתַרּבֵ ַּמה ָעַבד ּבִ ִגיֵניה, ּ יה ּבְ ֵדר ָלה ְלַמְטרֹוִניָתא ִאּמֵ ְּמׁשַ ּ ּ ְוָאִעיל , ּ

ל יֹוָמא, ְּלֵהיְכֵליה יה ּכָ   .ְּוָחֵדי ִעּמֵ
ִריך א ּבְ ך קוְדׁשָ ְּכַ ר ְבַמְטרֹוִניָתא, ּ הואָּ ּוַמאי ִאיהו, אֹוִליד ּבַ ָמָתא ִעָלָאה , ּ ִּנׁשְ

א ַדר ֵליה ִלְכַפר, ַּקִדיׁשָ ּׁשַ יה, ְלַהאי ַעְלָמא, ּ י ּבֵ ְּדִיְתַרּבֵ ְּויֹוְלפון ֵליה אֹוְרֵחי ְדֵהיָכָלא , ּ ּ
א ַהאי. ְדַמְלּכָ י ּבְ ֵריה ִאְתַרּבֵ א ְדָהא ּבְ יָון ְדָיַדע ַמְלּכָ ּּכֵ ּ ַפרּ ְּוִעיָדן הוא ְלַמְייֵתי ֵליה ,  ּכְ ּ

ְרִחימו ִדְבֵריה. ְּלֵהיָכֵליה ַּמה ֲעַבד ּבִ ּ ִגיֵניה ְוָאִעיל ֵליה ְלֵהיָכֵליה, ּ ֵדר ְלַמְטרֹוִניָתא ּבְ ְּמׁשַ ּ ּ ּ .
ָמָתא ָלא ַסְלָקא ֵמַהאי ַעְלָמא ִגיָנה, ִנׁשְ ַּעד ְדָאַתת ַמְטרֹוִניָתא ּבְ ֵהיָכ, ּ ָלא ְּוָאִעיַלת ָלה ּבְ

א ן ְלָעְלִמין, ְדַמְלּכָ ּמָ   .ְוָיִתיַבת ּתַ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]82דף [ -ּ

ל ָדא א , אֹוְרָחא ְדַעְלָמא, ְּוִעם ּכָ ָכאן ַעל ְפִריׁשו ִדְבֵריה ְדַמְלּכָ ַפר ּבָ ִני ּכְ ְּדִאינון ּבְ ּ ּ ּ ּ ּּ
ְייהו ן. ִּמּנַ ּמָ ַח ֲהָוה ּתַ ָכאן, ָאַמר לֹון, ַּחד ִפּקֵ ֵריה ְד, ַּעל ָמה ַאּתון ּבָ ְּוִכי ָלאו ּבְ א ּ ַמְלּכָ
יַנְייכו, ִּאיהו יר ּבֵ ֵהיָכָלא ְדֲאבֹוי, ְּוָלא ִאְתֲחֵזי ְלֵמיַדר ַיּתִ ֶּאָלא ּבְ ה. ּ ך מׁשֶ ַח, ְּכָ ְּדֲהָוה ִפּקֵ ּ ,

ָכאן ֵני ְכַפר ְדֲהָוה ּבָ ם ַלְיָי ֱאֹלֵהיֶכם לא )דברים יד(, ַּעל ָדא ָאַמר. ָּחָמא ּבְ ִנים ַאּתֶ  ּבָ
  .ִּתְתּגֹוְדדו

א ֲחֵזי ְלהו ַצִדיַקָייא ַהאיִא, ּתָ ּילו ֲהוו ָיְדִעין ּכֻ ּ ּ ּ ּּ ֲּהוו ָחָדאן ַההוא יֹוָמא ְדָמֵטי לֹון , ּ ּ ּ
ְלָקא ֵמַהאי ַעְלָמא ְּוִכי ָלאו ְיָקָרא ִעָלָאה הוא. ְּלִאְסּתַ ִגיַנְייהו, ּ ְּדַמְטרֹוִניָתא ָאַתת ּבְ ּ ,

א הו ַמ, ּוְלאֹוָבָלא לֹון ְלֵהיָכָלא ְלַמְלּכָ ל יֹוָמאְּלֶמֱחֵדי ּבְ א ּכָ ִריך הוא , ְלּכָ א ּבְ ְּדָהא קוְדׁשָ ּ ְּ

ַמְתהֹון ְדַצִדיַקָיא ִנׁשְ ע ֶאָלא ּבְ ְעׁשַ ּתַ ָּלא ִאׁשְ ּ ּ.  
א ֲחֵזי ָרֵאל, ּתָ ִּאְתֲערוָתא ִדְרִחימו ְדְכֶנֶסת ִיׂשְ ּ ּ ִריך הוא, ּ א ּבְ י קוְדׁשָ ְּלַגּבֵ ַמְתהֹון , ְּ ִנׁשְ

א ִמְתָעִרין ָל ְּדַצִדיַקָיא ְלַתּתָ א. ּהּ ְטָרא ְדַמְלּכָ ִגין ְדִאינון ַאְתָיין ִמּסִ ּּבְ ְטָרא ִדְדכוָרא, ּ ִּמּסִ ּ ,
ְטָרא ִדְדכוָרא ְּוִאְתֲערוָתא ָדא ָמֵטי ְלנוְקָבא ִמּסִ ּ ּ ח ִדְדכוָרא . ְּוִאְתַער ְרִחימוָתא, ּ ּכַ ּתַ ִּאׁשְ ּ

ִּאְתַער ֲחִביבו וְרִחימוָתא ְלנוְקָבא ּ ּ ּוְכֵדין נוְקָבא ִאְתַקּשְׁ, ּ ְרִחימוָתאּ י ְדכוָרא, ַּרת ּבִ   .ְּלַגּבֵ
ַהאי ַגְווָנא ִאין ָלֳקֵבל ַמִיין ִעָלִאין, ּכְ ּתָ ֵדי ַמִיין ּתַ א ְדנוְקָבא ְלִמׁשְ יאוְבּתָ ּּתִ ּ ָּלאו ִאיהו , ּ

ַמְתהֹון ְדַצִדיַקָיא ִנׁשְ ֶּאָלא ּבְ ּ ַהאי ַעְלָמא. ּ ִאין ִאינון ַצִדיַקָיא ּבְ ַּזּכָ , יּוְבַעְלָמא ְדָאֵת, ּ
ִאין ְּדֲעַלְייהו ָקְייִמין ִעָלִאין ְוַתּתָ ּ ִתיב)משלי י(ְּוַעל ָדא . ּ   .ְסָתם, ּ ְוַצִדיק ְיסֹוד עֹוָלם ּכְ

ְּוָרָזא ְדֹכָלא א, ִּאיהו ְיסֹוָדא ִדְלֵעיָלא, ַּצִדיק, ּ ָרֵאל , ְּוִאיהו ְיסֹוָדא ְלַתּתָ ּוְכְנֶסת ִיׂשְ
ִדיק ִליַלת ִמּצַ ִּמְלֵעיָלא וִמ, ִּאְתּכְ אּ ּתָ ְּוַצִדיק ֵמַהאי , ּ ַצִדיק ֵמַהאי ִסְטָרא)ב''ג ע''קנ(. ּתַ

ּ ַצִדיִקים ִיְרׁשו ָאֶרץ)תהלים לז(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ַּיְרִתין ָלה, ִסְטָרא ִּיְרׁשו ָאֶרץ ַוַדאי. ּ ּ.  
א ֲחֵזי ַּצִדיק ַאְחִסין ָלה ְלַהאי ֶאֶרץ, ּתָ ָכל יֹוָמ, ּ ְרָכאן ּבְ ְּוָיִהיב ָלה , אְּוָאִריק ֲעָלה ּבִ

ְפנוִקין ְוִעדוִנין ּּתַ ּ ְנִגידו ִעָלָאה ְדָנִגיד ֲעָלה, ּ ּּבִ ּ   .ּ אֹוִקיְמָנא ִמָלה)ב''ה ע''רל(ְוָהא , ּּ

  א''דף רמו ע
ן ַמֲעַדֵני ֶמֶלך)בראשית מט(ְּוָרָזא ִדְכִתיב  ֵמָנה ַלְחמֹו ְוהוא ִיּתֵ ר ׁשְ ְ ֵמָאׁשֵ ל ָדא. ּ , ְּוִעם ּכָ

ָמה ִדְכִתיב, ִּמָלה ָאֳחָרא רוָה)שיר השירים ו(, ּכְ נֹות ַוְיַאׁשְ ּ ָראוָה ּבָ , ְּוַעל ָדא ָאְמָרה ֵלָאה, ּ
ִפיר)בראשית ל( רוִני ָבנֹות ְוֹכָלא ׁשַ י ִאּשְׁ ִרי ּכִ ָאׁשְ ּ ּבְ ּ יך , ְוָתא ֲחֵזי ֵמַעְלָמא ְדָאֵתי. ּ ְִאְתְמׁשִ

ְפנוִקין ְוִעדו, ְּוָנִגיד ְלַהאי ַצִדיק ְּלֵמיַהב ּתַ ּ ְּדִאיהו ֶלֶחם עֹוִני, ִנין ְלַהאי ֶאֶרץּ ְוִאְתֲעִביד , ּ
ג י ֶמֶלך וַדאי, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ֶּלֶחם ַפּנַ ן ַמֲעַדּנֵ ֵמָנה ַלְחמֹו ְוהוא ִיּתֵ ר ׁשְ ֵּמָאׁשֵ ְוָהא , ְּ

  )א''דף רמו ע(.  אֹוִקיְמָנא)ב''ז ע''ע(

א ֲחֵזי ֵמָנה ַלְחמֹו, ּתָ ר ׁשְ ָּדא הוא ֲאַת. ֵמָאׁשֵ ִרין ֵליהּ ּר ְדֹכָלא ְמַאׁשְ ּוַמאי ִאיהו. ּּ ּ ,
ִרין ֵליה. ַעְלָמא ְדָאֵתי ֵאי ְמַאׁשְ ְּדִעָלֵאי ְוַתּתָ ִפין ֵליה, ּּ ּסְ ּוִמּכַ ֵמָנה ַלְחמֹו. ּ אן , ַמאן, ׁשְ ַעד ּכָ

ָּלא ָפִריׁש ַמאן הוא ֲאַתר ָמה ְדִאית ִאיָלָנא, ְוִאית ֶלֶחם, ִאית ֶלֶחם, ֶּאָלא. ּ ְוִאית , ּכְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]83דף [ -ּ

יה מֹוָתא, ִּאית ִאיָלָנא ְדַחֵיי. ִאיָלָנא ִּאית ֶלֶחם ְדִאְקֵרי ֶלֶחם . ְּוִאית ִאיָלָנא ְדַתְלָייא ּבֵ
ג, עֹוִני ְּוִאית ֶלֶחם ְדִאְקֵרי ֶלֶחם ַפּנַ ּוַמאן ִאיהו . ּ ם ''ֶלֶח, ֹו''ְּוָדא הוא ַלְחמ', ָּדא ו. )לחם(ּ

ִתיב. 'ו ַמִים ִהְנִני ַמְמ)שמות טז(, ְּוַעל ָדא ּכְ ַמִים ַוַדאי, ִטיר ָלֶכם ֶלֶחם ִמן ַהּשָׁ   .ִּמן ַהּשָׁ
ֵמָנה ַלְחמֹו, ְּוַעל ָדא ר ׁשְ ָזן ַהאי ִאיָלָנא', ֶלֶחם ו, ֵמָאׁשֵ ְּדָהא ִמיֵניה ִאּתְ ְּוהוא , ּ
ְּמַעְטָרא ֵליה ִדְכִתיב, ּ ִעְטָרה לֹו ִאּמֹו)שיר השירים ג(, ּכְ ֲעָטָרה ׁשֶ ַּוַדאי , ְּוַכד ִאיהו ָנִקיט. ּ ּבָ

י ֶמֶלך ן ַמֲעַדּנֵ ְהוא ִיּתֵ ְוַמאן ֶמֶלך. ּ ָרֵאל. ּ ֶנֶסת ִיׂשְ ָזַנת, ָּדא ּכְ יה ִאּתְ ְּדָהא ִמּנֵ ְּוהוא ָיִהיב , ּ
ָּלה ַעל ְיָדא ְדַצִדיק ּ א ָאת ַקָייָמא, ּ א ַקִדיׁשָ ַּדְרּגָ ּ א. ּ ין ִדְלַתּתָ ָאר ַדְרּגִ ּוֵמָהָכא ִלׁשְ ּ ְּוֻכְלהו , ּ ּ

ַגְווָנא ִדְל   .ֵעיָלאּכְ
ִסְפָרא ְדַרב ַהְמנוָנא ָסָבא ּּבְ ֵמָנה ַלְחמֹו, ָאַמר ָהִכי, ּ ר ׁשְ ּ ָדא ֶלֶחם )ב''לעיל מז ע(, ֵמָאׁשֵ

ת ּבָ ְּדִאיהו ַפַנג, ׁשַ ּ ֵרין, ּ ִדְכִתיב. ַעל ַחד ּתְ ְנה)שמות טז(, ּכְ ַמאי ֶלֶחם . ּ ָלְקטו ֶלֶחם ִמׁשְ
ְנה ֵרי ֶלֶחם, ֶּאָלא. ִמׁשְ ַמִיםֶלֶחם ִמן ַה, ּתְ ג. ְוֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ, ּשָׁ ָּדא הוא ֶלֶחם ַפּנַ ּ ְוָדא , ּ

ָנא ּהוא ֶלֶחם ְדִמְסּכֵ ֶלֶחם ִעָלָאה, ּ ָאה ּבְ ּתָ ִליל ֶלֶחם ּתַ ת ִאְתּכְ ּבָ ּוְבׁשַ ִגיִני , ּ ֵרך ַהאי ּבְ ְְוִאְתּבָ

ְנה, ַהאי   .ְּוִאיהו ֶלֶחם ִמׁשְ
ת, ְּותו ֲהָוה ָאַמר ּבָ ְנה ְדׁשַ ת ִעָלָאהָנ, ֶּלֶחם ִמׁשְ ּבָ ְּדִאיהו ָנִגיד ְוַאְנִהיר , ִּקיט ִמּשַׁ ּ

ֶלֶחם, ְּלֹכָלא ר ֶלֶחם ּבְ ֶנה, ְוִאְתַחּבַ ִגין . ּנוְקָבא ִהיא, ָרָזא ְדֶלֶחם, ּוְבָכל ֲאַתר. ְּוִאיהו ִמׁשְ ּבְ
ֵמן ִתיב ְולא ׁשָ ֵמָנה ּכְ ך ׁשְ ר הוא אֹו)בראשית מט(, ּוְכִתיב. ְּכָ י ִאם ַהֶלֶחם ֲאׁשֶ ּ ּכִ ָּדא , ֵכלּ

ֵתיה   .ִּאְנּתְ
ֵלינו)שמואל א ט(ְוִאי ֵתיָמא  ּ ְוַהֶלֶחם ָאַזל ִמּכֵ ִתיב ָאְזַלת, ּ ָאר ְמזֹוָנא ֶלֶחם . ְוָלא ּכְ ׁשְ

מֹוְדָען ִמִלין, ָּקִריָנן ֵליה ּתְ ָאר ְמזֹוָנא, ְּוִאׁשְ ׁש, ַּמאן הוא ׁשְ ּוַמאן הוא ֶלֶחם ַמּמָ ֶלֶחם . ּ
ָכל ֲאַתר ְד, ִּדְלֵעיָלא ָאה, ַכרּּבְ ּתָ ִתיב , ֶלֶחם ּתַ ִחיָנא ְדִזְמִנין ּכְ ּכְ ָכל ֲאַתר נוְקָבא ְוֲאַנן ַאׁשְ ּּבְ ּ

ּוְלִזְמִנין נוְקָבא, ְּדַכר ְּוֹכָלא ַחד ִמָלה, ּ ַהאי, ּ ִפיר ּכָֹלא, ַהאי ּכְ ְּוׁשַ ּ.  
א ֲחֵזי ר, ּתָ א, ָאׁשֵ ים ְלַתּתָ ים ְלֵעיָלא ְוָרׁשִ ָלה, ָרׁשִ ִתּקוִני ּכַ ּּבְ ְבִטין ְו. ּ ֵריַסר ׁשִ ֻּכְלהו ּתְ ּ

א ָקִאים ֲעַלְייהו הו, ַּיּמָ ן ּבְ ּקַ ּ ְוַהָים ֲעֵליֶהם )מלכים א ז(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְּוִאְתּתַ
ַאְרָעא, ְּוָרָזא ְדִמָלה. ִּמְלָמְעָלה א ּבְ ן ְלַתּתָ ּקַ ן ְלֵעיָלא ְוִאְתּתַ ּקַ ן ְלֵעיָלא . ִאְתּתַ ּקַ ִאְתּתַ

ִתּקוִנין ְיִדי ַגְווָנא ְדַעְלָמא ִעָלָאה, ָעןּּבְ ְבִטין ּכַגְווָנא . ּּכְ ֵריַסר ׁשִ א ְבַהֵני ּתְ ן ְלַתּתָ ּקַ ְוִאְתּתַ
ִגיַנְייהו . ִדְלֵעיָלא א ּבְ א ְלַתּתָ ִכיְנּתָ א ְלֵעיָלא וׁשְ ִכיְנּתָ ְּוַעל ָדא ׁשְ ּ ָרֵאל)בגווייהו(ּ ,  ְדִיׂשְ

ְבִטין  ַנת) ובתרין סטריןא''נ( )א ובתרין שבטין''נ(ּוִבְתֵריַסר ׁשִ ּקָ ִליַלת ְוִאְתּתַ ר .  ִאְתּכְ ָאׁשֵ
ִתּקוָנָהא ָקְייָמא ְבִטין, ּּבְ ָאר ׁשִ ׁשְ   .ּכִ

ה ֶמן ַרְגלֹו)דברים לג(, ִּדְכִתיב. ָלא ִאְתְייַדע, ְּוִאי ָלאו ְדָגֵלי מׁשֶ ּשֶׁ ְלַאֲחָזָאה .  ְוטֹוֵבל ּבַ
ַאְתִריה ָרא ִדיֵליה ּבְ ָּאן הוא ִקׁשְ ּ ּ ְּדִאיהו, ּ ח ְרבות ִמְלֵעיָלאּ ּ ָנִגיד ַההוא ְמׁשַ ּ ך . ּ ִגיִני ּכָ ְּבְ

ִתיב ר ְוגו, ּכְ ִנים ָאׁשֵ רוך ִמּבָ ְּבָ ּ'.  



ָנה  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ ְסֵלוחֹוֶד[ – ּ   ]ׁש ּכִ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]84דף [ -ּ

ֶפר לוָחה ַהּנֹוֵתן ִאְמֵרי ׁשָ ִלי ַאָיָלה ׁשְ ְמעֹון ָפַתח ְוָאַמר ַנְפּתָ י ׁשִ ִּרּבִ ּ ָמר. ּ ְּדַעְלָמא , ָהא ִאּתְ
ִּעָלָאה ַעְלָמא ִדְדכוָרא ִאיהו ּ ּ יָו, ּ ָרֵאל וְלֵעיָלאּכֵ ְנֶסת ִיׂשְ ּן ְדָסְלָקא ִמָלה ִמּכְ ּּכָֹלא הוא , ּּ ּ

אי ִאְתְקֵרי עֹוָלה, ֵמעֹוָלה, ְמָנָלן. ְּדַכר ִגין ְדָסְלָקא ְלֵעיָלא ִמן נוְקָבא, ַאּמַ ּּבְ ך. ּ ְוְבִגיֵני ּכָ ּ ,
ִמים ַיְקִריֶבּנו ְוגו)ויקרא א(   .'ּ עֹוָלה ָזָכר ּתָ

ִמים אי ּתָ ִעיָנן ֵליהְּוִכי ִפ, ַאּמַ ּיְסֵקי ִפיְסֵקי ּבְ ִמים, ּ ִמים, ְּדָאַמר ּתָ , ֶּאָלא. ַּמהו ּתָ
ִדְכִתיב ְ ִהְתַהֵלך ְלָפַני ֶוְהֶיה ָתִמים)בראשית יז(, ּכְ ִמים. ּ א , ֵאיָמַתי ּתָ ְעּתָ ׁשַ  )א באתר''ס(ּבְ
ַזר ְּדָהא ְדכוָרא ָלא ֲהֵוי, ְדִאְתּגְ מֹוַדע, ּ ּתְ ַה, ְוָלא ִאׁשְ ּהוא ֲאַתר ְדִאְקֵרי ָתִמיםֶּאָלא ּבְ ּ .

ּוַמאן ִאיהו ָּדא ָאת ַקָייָמא, ּ מֹוַדע ְדכוָרא ִמן נוְקָבא, ּ ּתְ ְּדֵביה ִאׁשְ ּ ּ ּ ִדְכִתיב. ּ  )בראשית ו(, ּכְ
ִמים ָהָיה ִמים. ִּאיׁש ַצִדיק ּתָ ך ָזָכר ּתָ ִגיֵני ּכָ ְייָפא, ְּבְ יה ַהאי ׁשַ מֹוַדע ּבֵ ּתְ ְּדִאׁשְ ְוָלא , ּ

  .ּיהְּיָסְרסון ֵל

  ב''דף רמו ע
ִתיב, ְוִאי ֵתיָמא ָּהִכי הוא ַוַדאי.  ְנֵקָבה ְתִמיָמה)ויקרא ד(, ָהא ּכְ ָמה ְדִאְקֵרי ַצִדיק , ּ ּּכְ

ִמים ִמיָמה, ּתָ ך ִאְקֵרי ֶצֶדק ּתְ ִגין ְדֹכָלא. ְּכָ ּּבְ יה, ּ ך, ָּנְטָלא ִמּנֵ ִגיֵני ּכָ ּעֹוָלה ְדָסְלָקא ִמן , ְּבְ
ּנוְקָבא ִלְדכוָרא ּּכָֹלא הוא ְדכוָרא, ֵּמַהאי ֲאַתר וְלֵעיָלאּו, ּ ּ ּ ּוִמן נוְקָבא . ּ ) ב''דף רמו ע(ּ

א ּּכָֹלא הוא נוְקָבא, ּוְלַתּתָ ּ   .ְוָהא אֹוִקיְמָנא, ּ
ָּהִכי ָנֵמי נוְקָבא ִדְלֵעיָלא, ְוִאי ֵתיָמא ל ּגוָפא , ֶאָלא. ּ ִּסיוָמא ְדגוָפא ַאֲחֵזי ַעל ּכָ ּ ּ ּ

ְּדִאיהו ְדַכר א, ּ ּ ְדגוָפא נוְקָבאֵריׁשָ ַּעד ְדָנִחית ְלִסיוָמא, ּ ְּוַכד ִסיוָמא ִאְתֲחֵזי, ּּ ָהא ָעִביד , ּ
א ְוסֹוָפא נוְקָבא, ֲאָבל ָהָכא. ּּכָֹלא ְדַכר ּקון ּגוָפא נוְקָבא, ֵּריׁשָ ל ּתִ ְּדָהא ּכָ ּ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ִמָלה ָדא, ּתָ ַּחד ָרָזא ִעָלָאה ִאית ּבְ ְּדָהא ָחִמיָנן ְדַיֲעֹקב, ּ גֹו ּ ִריך ְליֹוֵסף ּבְ ְ ּבָ

א, ֲאחֹוִהי ִכיְנּתָ ׁשְ ע ְדָגִלים ּבִ ִריך הוא ַאְרּבַ א ּבְ י קוְדׁשָ יָון ְדַמּנֵ ּּכֵ ּ ּ ְבִטין , ְּ ְתֵריַסר ׁשִ ּבִ
הו ָנא ּבְ ּקְ ְייהו ְליֹוֵסף, ְּלִאְתּתַ ַרע ִמּנַ ַאְתֵריה, ּּגָ ֵוי ְלֶאְפַרִים ּבְ ְּוׁשַ ַלק יֹוֵסף. ּ  ַּמאי ַטְעָמא ִאְסּתַ

ְייהו ִגין חֹובֹוי. ִּמּנַ ָאה ִאיהו, ָלאו ָהִכי, ִאי ֵתיָמא ּבְ ְּדָהא ַזּכָ ּ.  
יָמא ִדְדכוָרא ֲהָוה, ָּרָזא ְדִמָלה, ֶּאָלא ּיֹוֵסף ְרׁשִ ן פֹוָרת ֲעֵלי , ּ ן פֹוָרת יֹוֵסף ּבֵ ִּדְכִתיב ּבֵ ּ ּ

ָרֵאל. ָעִין ם רֹוֶעה ֶאֶבן ִיׂשְ ָזן ַה, ּוְכִתיב ִמּשָׁ ן ִאּתְ ּמָ ָרֵאלִמּתַ ֶנֶסת , ֶאֶבן. אי ֶאֶבן ִיׂשְ ָּדא ּכְ
ָרֵאל ה)תהלים קיח(ְוֲעָלה ָאַמר ָדִוד , ִיׂשְ ּ ֶאֶבן ָמֲאסו ַהּבֹוִנים ָהְיָתה ְלֹראׁש ִפּנָ ּוְבִגין . ּ

ימו ִדְדכוָרא ְּדיֹוֵסף ִאיהו ְרׁשִ ּ ּ ּ ִדיק, ּ ְּדָהא ִאיהו ַצִדיק ַוַדאי, ִּאְקֵרי יֹוֵסף ַהּצַ ּ ּ ם רֹוֶע, ּ ה ִמּשָׁ
ָרֵאל   .ֶאֶבן ִיׂשְ

א ִאינון נוְקָבן ִכיְנּתָ ּקוֵני ׁשְ ּוְבִגין ְדָכל ּתִ ּ ּ ּ ן, ּ ּמָ ַלק יֹוֵסף ִמּתַ חֹוֵתיה , ִּאְסּתַ י ּתְ ְּוִאְתַמּנֵ
ְּוִאיהו נוְקָבא ְלִתּקוָנָהא, ֶאְפַרִים ּ ּוְבִגין ְדִאיהו ָהִכי. ּ ּ י ִלְסַטר ַמֲעָרב, ּ ֲאַתר , ִאְתַמּנֵ

ְרָי ְּדנוְקָבא ׁשַ ימו ְדִאיהו ְדכוָרא, אּ ְּוַההוא ְרׁשִ ּ ּ ּ ּקוָנָהא, ּ ַלק ִמּתִ ִּאְסּתַ ִגין ְדִאיהו ַעְלָמא , ּ ּּבְ ּ
ְּוָלא ַעְלָמא ִדְדכוָרא, ְּדנוְקָבא ְעָיין נוְקֵבי, ּ ּקוָנָהא ּבָ ְּוָכל ּתִ ּ.  
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ך ְוְבִגין ּכָ ּיֹוֵסף ְדִאיהו ַצִדיק, ּ ּ ּקוָנָהא, ּ ק ִמּתִ ֹלַ חֹוֵתיהְוִאְתַמּנֵ, ִּאְסּתַ ְוַעל . ּי ֶאְפַרִים ּתְ
ְבִטין, ָּדא ֵריַסר ׁשִ ְלהו ּתְ ּּכֻ א ִאינון, ּ ִכיְנּתָ ּקוִני ׁשְ ּּתִ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ּ ְעָיין ּכְ ְּוֻכְלהו ּבָ ר , ּ ּבַ

א ְדַצִדיק ַּדְרּגָ ּ ְייִפין ְדַכר, ּ ל ׁשַ ְּדִאיהו ָעִביד ּכָ ּ א , ּ ָחׁשָ ֵעי ְלַאּכְ   .)א ליה''נ(ְוָלא ּבָ
ֶפרַנְפ לוָחה ַהּנֹוֵתן ִאְמֵרי ׁשָ ִלי ַאָיָלה ׁשְ ּּתָ ֵרך )שיר השירים ד(, ַּהְיינו ִדְכִתיב, ּ ְ וִמְדּבָ ּ
ר ֵליה ְלִדּבור, ָנאְוה ִגין ְדקֹול ַמְדּבַ ּּבְ ּ ָלא ִדּבור, ּ ַלח ֵמֲאַתר . ְּוֵלית קֹול ּבְ ּתַ ְּוַההוא קֹול ִאׁשְ ּ

י, ֲּעִמיָקא ִדְלֵעיָלא ּמֵ ִליַח ִמּקַ ָלא ִדּבור, ְּלַאְנָהָגא ְלִדּבור, ּהּוׁשְ ְּדָהא ֵלית קֹול ּבְ ְוָלא , ּ
ֹלא קֹול ַלל ְדָצִריך ִלְפַרט. ִּדּבור ּבְ ְְוָדא ּכְ ְוְפַרט ְדָצִריך ִלְכַלל, ּ ּ , ְּוָדא קֹול ַנְפָקא ִמָדרֹום. ּ
ר ְלַמֲעָרב ִלי ָאַמר ְוגו)דברים לג(, ְּוָדא הוא ִדְכִתיב. ָיִרית ִלְתֵרין ִסְטִרין, ּוַמְדּבַ ', ּ וְלַנְפּתָ

ה א נוְקָבא, ְלֵעיָלא ְדַכר, ָים ְוָדרֹום ְיָרׁשָ לוָחה נוְקָבא , ְּלַתּתָ ִלי ַאָיָלה ׁשְ ך ַנְפּתָ ִגין ּכָ ּּבְ ּ ּ ְ

א ַגְווָנא ָדא ְדַכר ְלֵעיָלא. ְלַתּתָ ּּכְ ֶפר, ּ ִתיב, ִּדְכִתיב ַהּנֹוֵתן ִאְמֵרי ׁשָ ְולא , ַהּנֹוֵתן ּכְ
  .ַהּנֹוֶתֶנת

א ֲחֵזי יָתא ְדֹכָלא, ּתָ ָבה ֵראׁשִ ָבה, ַּמְחׁשָ ּוְבִגין ְדִאיִהי ַמְחׁשָ ִאיִהי ְלגֹו ְסִתיָמא ְוָלא , ּ
יר. ִאְתְייַדע ָבה ַיּתִ ט ַהאי ַמְחׁשָ ך ִאְתַפּשַׁ ּּכָ ְרָיא, ְ ַּאְתָיא ְלֲאַתר ְדרוָחא ׁשַ ְּוַכד ָמֵטי ְלַההוא , ּ

יָנ ְדַקְדִמיָתאְוָהא ָלאו ָס, ה''ֲאַתר ִאְקֵרי ּבִ ב ְדִאיהו ָסִתים, ִתים ּכִ ְּוַאף ַעל ּגַ ַּהאי רוָחא , ּ
ט א וַמָיא ְורוָחא, ְּוַאִפיק ָקָלא, ִּאְתַפּשַׁ ִליל ֵמֶאּשָׁ ּּכָ ְּדִאינון ָצפֹון ְוָדרֹום וִמְזָרח, ּ ּ ְוַהאי . ּ

ָאר ֵחיִלין, ָקָלא ָלָלא ְדָכל ׁשְ ר ְלִדּבור, ּּכְ ְּוָקָלא ָדא ַמְדּבַ ִתּקוָנאְוָדא, ּ ּ ָיִהיב ִמָלה ּבְ ִגין , ּ ּבְ
ַלח ֵמֲאַתר ְדרוָחא ּתַ ְּדקֹול ִאׁשְ ּ ָרא ִמָלה, ּּ ִריִצין, ְּוָאֵתי ְלַדּבְ   .ְּלֲאָפָקא ִמִלין ּתְ

ין ַדְרּגִ ל ּבְ ּכֵ ְסּתַ ָבה, ְוַכד ּתִ יָנה, ּהוא ַמְחׁשָ ּהוא ִדּבור, ּהוא קֹול, ּהוא ּבִ , ְּוֹכָלא ַחד, ּ
יָתא ְדֹכָלא, ָבהְוִהיא ִהיא ַמְחׁשָ ְּוָלא ֲהֵוי ֵפרוד, ֵּראׁשִ ֶּאָלא ּכָֹלא ַחד, ּ וָרא ַחד, ּ , ְּוִקּשׁ

ַאִין ר ּבְ ׁש ִאְתַקּשַׁ ָבה ַמּמָ ְּדִאיהו ַמְחׁשָ '  ה)זכריה יד(ְּוָדא הוא , ְּוָלא ִאְתָפַרׁש ְלָעְלִמין, ּ
מֹו ֶאָחד ִתי, ְּוַעל ָדא. ֶּאָחד וׁשְ ֶפר ּכְ ָּדא גוָפא, בַהּנֹוֵתן ִאְמֵרי ׁשָ ּ.  

ִּסיוָמא ְדגוָפא ָדא ּ ּ ן פֹוָרת ֲעֵלי ָעִין, ּ ן פֹוָרת יֹוֵסף ּבֵ ִּדְכִתיב ּבֵ ּ ֵרי ִזְמֵני, ּ אי ּתְ ֶּאָלא . ַאּמַ
ן פֹוָרת ְלֵעיָלא א. ּּבֵ ן פֹוָרת ְלַתּתָ א. ּּבֵ ן פֹוָרת ְלַתּתָ אי ָלאו ִאיהו ּבֵ ְּוַאּמַ ִתּקוִני , ּ ּּבְ

ִגין ְד. ַמְטרֹוִניָתא נֹות ְלִתּקוָנָהא ְוָלא ָבִנים, ְּלֶמֱהֵוי ֲעֵלי ׁשור, ָבנֹות ָצֲעָדהּּבְ ְּדָבְעָיין ּבָ ּ .
ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר נֹות ָעׂשו ָחִיל ְוגו)משלי לא(, ּכְ נֹות ָעׂשו ָחִיל. 'ּ ַרּבֹות ּבָ ִּאֵלין , ַּרּבֹות ּבָ

ְבִטין ֵריַסר ׁשִ   .ּתְ
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 ] בשנה65יום [סדר הלימוד ליום ו כסלו 
  א''דף רמז ע

א ֲחֵזי א, ּתָ ַּמְלכוָתא ַקִדיׁשָ ֵליָמָתא, ּ א ׁשְ יל ַמְלכוָתא ַקִדיׁשָ ָּלא ַקּבִ ר , ּ ַּעד ְדִאְתַחּבַ
ֲאָבָהן ֲאָבָהן, ּבַ ר ּבַ ֵליָמא , ְוַכד ִאְתַחּבַ ְנָייָנא ׁשְ ֵני ּבִ דף רמז ( ֵמַעְלָמא )בבניינא שלימא(ִאְתּבְ

ְּדִאיהו ַעְלָמא ִד, ִּעָלָאה) א''ע ּ ִנין' ְוַעְלָמא ִעָלָאה ִאְקֵרי ז, ְּדכוָראּ ִגין ְדֻכְלהו ז, ׁשְ ּּבְ ּּ '
יה ִנין ּבֵ   .ּׁשְ

ִנים)מלכים א ו(ְָוִסיָמִניך  ַבע ׁשָ ּ ַוִיְבֵנהו ׁשֶ ָּדא ַעְלָמא ִעָלָאה, ּ ַבע , ּ ׁשֶ ִתיב ּבְ ְוָלא ּכְ
ִנים ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ׁשָ ת ָיִמים ָעׂשָ)שמות לא(, ּכְ ׁשֶ י ׁשֵ ַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ' ה ה ּכִ , ֶאת ַהּשָׁ

ת וְכִתיב ׁשֶ ׁשֵ ִתיב ּבְ ְרָאם)בראשית ב(, ְּוָלא ּכְ ִהּבָ ַמִים ְוָהָאֶרץ ּבְ , ּ ֵאֶלה ּתֹוְלדֹות ַהּשָׁ
ַאְבָרָהם ִני ַעְלָמא ִעָלָאה, ָיִמים ִאְקֵרי' ז, ְוַאְבָרָהם. ּבְ ּוֵביה ִאְתּבְ ּ א כגוונא דא ויבנהו ''ס(, ּ

ֵּלין ִאְקרון ַעְלָמא ִדְדכוָרא  ְוִא)שבע שנים ּ ּ   .)א וביה אתבני עלמא לתתא''ס(ּ
ִנין א ִאית ׁשְ ַגְווָנא ָדא ְלַתּתָ ָאה, ּּכְ ּתָ  )מלכים א ה(, ִּדְכִתיב, ְוָרָזא ָדא, ָרָזא ְדַעְלָמא ּתַ

ְבַעת ָיִמים. ד יֹום''ָיִמים י' ָיִמים ְוז' ז ְבַעת ָיִמים ְוׁשִ ְּדֵכיָון ְדָאַמר ׁשִ א ְיַדְעָנא ָל, ּ
יַסר ִאינון ָאה, ְּלַאֲחָזָאה ַעְלָמא ִעָלָאה, ֶּאָלא. ְּדַאְרּבֵ ּתָ ְבַעת ָיִמים . ְוַעְלָמא ּתַ ְּוִאינון ׁשִ

ְבַעת ָיִמים ִּאֵלין ְדכוִרין. ְוׁשִ ּ ִּאֵלין נוְקֵבי ַהאי ַעְלָמא ַעַלְייהו. ְּוִאֵלין נוְקִבין, ּ ּ , ִּדְכִתיב. ּ
נֹו)משלי לא( ְבִטין, ּת ָעׂשו ָחִיל ַרּבֹות ּבָ ֵריַסר ׁשִ ְּדִאינון ָעׂשו ָחִיל, ִּאֵלין ּתְ ּ ִדְכִתיב. ּ , ּכְ
ל ַהְפקוִדים ְלַמֲחִנה ְיהוָדה ְוגו)במדבר ב( ּ ּכָ ּ ְלהו', ּ ְּוֵכן ּכֻ ּ.  

ֵריַסר ִאינון, ְוִאי ֵתיָמא ַרּבֹות יר, ְּוָהא ּתְ ר ַההוא ַחִיל ְדָעְבדו, ְוָלא ַיּתִ ּּבַ ּ . ֹותַמאי ַרּב, ּ
ָמה ִדְכִתיב ֶּאָלא ּכְ ה)בראשית יח(, ּ י ַרּבָ ְדָלה,  ַזֲעַקת ְסדֹום ַוֲעמֹוָרה ּכִ מֹו ּגָ ְוֵכן ַרּבֹות . ּכְ

דֹולֹות דֹולֹות. ְּוַרְבְרִבין ַעל ּכָֹלא, ִּעָלִאין, ּגְ ְּוִאֵלין ִאְקרון ַחיֹות ּגְ ּ ַּההוא ַחִיל , ָּעׂשו ָחִיל. ּ
ְּדָעְבדו ִדְסִמיִכין ֲעַלְי ּ דֹולֹות, ּיהוּ ִּאְקרון ַחיֹות ְקַטּנֹות ִעם ּגְ ֲחָדא, ּ ָרא ּכְ , ְלִאְתַחּבְ

הו ַמְטרֹוִניָתא ָנא ּבְ ּקְ ִאין, ְּלִאְתּתַ הו ִעָלִאין ְוַתּתָ ְּלֶמֱחֵדי ּבְ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ּ  )תהלים קד(, ּכְ
ֶחק ּבֹו נֹות, ִלְוָיָתן ֶזה ָיַצְרּתָ ְלׂשַ ך ַרּבֹות ּבָ ִגיִני ּכָ א ואת עלית על כלנה ''ס(. ּ ָעׂשו ָחִילְּבְ

וכתיב ' עומד על שני עשר בקר שלשה פונים צפונה ושלשה וגו) מלכים א ז(, כמא דאת אמר
  .)והים עליהם מלמעלה היינו ואת עלית על כלנה

ְּוַעל ָדא ָבנֹות ָצֲעָדה ֲעֵלי ׁשור נֹות ָצֲעָדה. ּ ֵעי ֵליה, ּבָ ֶּאָלא ַההוא ַע, ָּצֲעדֹות ִמּבָ ִין ּ
ּומאן ִאיהו, ִּדְכִתיב ְלֵעיָלא ָפט, ּ , ָצֲעָדה, ְּוִאיהו ַעִין, ְּוִאיהו ָקִאים ֲעֵלי ָעִין, ֵּעין ִמׁשְ

נֹות ְלִתּקוָנָהא ּוָפְסַעת ְלֵמיַטל ּבָ נֹות ָצֲעָדה, ּ נֹות ָצֲעָדה, ְוָלא ָבִנים, ְּוַהְיינו ּבָ ַלת , ּבָ ּכְ ִאְסּתַ
ָּמַררוהו ָוֹרּבוַוְי. ְוָלא ָבִנים, ְּלִתּקוָנָהא ּ יה, ּ לוָתא ִדְרִחימו ְלַגּבֵ ּכְ ִאְסּתַ ּּבְ ּ ּ ִדְכִתיב. ּ שיר (, ּכְ
ֵהם ִהְרִהיבוִני)השירים ו ְגִדי ׁשֶ י ֵעיַנִיך ִמּנֶ ּ ָהֵסּבִ ים. ְ ֲעֵלי ִחּצִ ְטמוהו ּבַ ְּוַעל ָדא ַוִיׂשְ ּ ּּ.  
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ת ּתֹו ָדא ֶקׁשֶ ֵאיָתן ַקׁשְ ב ּבְ ׁשֶ ת. ַּוּתֵ ת ָדא ּבַ ׁשֶ ֵאיָתן. ּ זוגֹוַּמה ּקֶ ת , ּבְ יׁשַ ּּתוְקָפא ַאְלּבִ
ת ֵחיָלא, ֲעלֹוי א, ְּדָלא ַאְחָלׁשַ ַההוא ַדְרּגָ ְּדָהא ָיְדַעת ְדיֹוֵסף ָלא ִיְסֵטי ּבְ ּ ּ ְּדָאת ַקָייָמא , ּ

ָמאָלא, ִּדיֵליה   .ִליִמיָנא ְוִלׂשְ
ַּוָיֹפזו ַּמאי ַוָיֹפזו, ּ ִדְכִתיב. ּ חָמִד)תהלים יט(, ֶּאָלא ּכְ ּים ִמָזָהב וִמָפז ָרב ַהּנֶ ּ איוב (, ּוְכִתיב. ּ

ִלי ָפז)כח ּ וְתמוָרָתה ּכְ ּ ּ ִליָתא ִעָלָאה. ּ ַמְרּגָ ִּאְתַייְקרו ְדרֹועֹוי ּבְ ּ ֵּמִאינון , ִמיִדי ֲאִביר ַיֲעֹקב. ּ
ֵרין ִסְטִרין הו ַיֲעֹקב, ּתְ ְּדַאְתִקיף ּבְ ָרֵאל. ּ ם רֹוֶעה ֶאֶבן ִיׂשְ ָזן ַה, ִמּשָׁ ן ִאּתְ ּמָ ּהוא ֶאֶבן ִמּתַ

ְדָקֲאָמָרן, ְיָקָרא ֵריַסר ִסְטִרין, ּּתו. ּכִ ָזן ַההוא ֶאֶבן ְיָקָרא, ֵּמִאינון ּתְ ְּדִאינון ָצפֹון , ִּאּתְ
יַנְייהו, ְוָדרֹום ְרָכא ִמַנְייהו, ְּוִהיא ִאְתַייֲהַבת ּבֵ ְזָנא ִמְנהֹון ַעל , ְּוִאְתּבָ  ְיָדא )דרגא(ְוִאּתְ
  .ְּדַצִדיק

א ֲחֵזי ָרָכה ָאֳחָראְל, ּתָ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ּיֹוֵסף ִאּתֹוַסף ֵליה ּבְ ֵּמֵאל ָאִביך ְוַיַעְזֶרָך , ּכְ ָ

ָיא. 'ְוגו ֵעי ֵליה, ֵָמֵאל ָאִביך. ַהאי ְקָרא ַקׁשְ ֵּאל ָאִביך ַיַעְזֶרָך ִמּבָ ּ ַָמאי ֵמֵאל ָאִביך . ָ

ּוְלָבַתר ַיַעְזֶרָךֹ ַדי. ּ ֵעי ֵל, ְּוֵאת ׁשַ ַדי ִמּבָ ָמה ִדְכִתיב, ּיהְּוֵאל ׁשַ ַדי )בראשית מג(, ּכְ ּ ְוֵאל ׁשַ
ן ָלֶכם ַרֲחִמים ִלְפֵני ָהִאיׁש ְּיָבֶרְכך ִמָבֵעי ֵליה, ִּויָבֲרֶכָך. ִיּתֵ ָ.  

א ְּדִאיהו ַאְחָסָנא , ֵָמֵאל ָאִביך, ַּאְחִסין ֵליה ְלֵעיָלא. ֶּאָלא ַאְחִסין ֵליה ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ּ
ִגין ְדָלא ַיֲחִליף ַהאי ֲאַתר ְלֲאַתר ָאֳחָרא, ְּוַיַעִז ְרָך. ַמִיםֲּאַתר ְדִאְקֵרי ׁשָ, ִּעָלָאה , ּּבְ

ְּוִסיוָעא ִדיֵליה ֶליֱהֵוי ֵמֲאַתר ָדא ּ ּ   .ְוָלא ֵמַאֲחָרא, ּ
ַדי ַדי, ְּוֵאת ׁשַ ַּמהו ְוֵאת ׁשַ ָאה, ֶּאָלא, ּ ּתָ א ָאֳחָרא ּתַ ִניָנן, ִּאיהו ַדְרּגָ ָכל ֲאַתר , ְּדָהא ּתָ ּבְ

א', ֶאת ה ִכיְנּתָ מֹו , ָּדא ׁשְ ְוֶאת ְלַאְכָלָלא יֹום . ֶאת ְלַרּבֹות',  ָוֵאֶרא ֶאת ה)ישעיה ו(ּכְ
ַלְיָלה יֹום, ּבְ ַד, ְוַלְיָלה ּבְ ִדְכִתיב ְוֵאת ׁשַ ְרָכאן ְלָבְרָכא ָעְלִמין, י''ּּכְ ן ָנְפִקין ּבִ ּמָ   .ְּדָהא ִמּתַ
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ַד, ּּתו אי ָלא ָקֲאַמר ְוֵאל ׁשַ ְדָקַאְמִריָנן, יַּאּמַ ַמע ּכִ ְוֵאל , ִּדְכִתיב. ְּדָהא ָהָכא ָנֵמי ַמׁשְ

ן ָלֶכם ַרֲחִמים ַדי ִיּתֵ ּּכָֹלא ֲאַתר ַחד הוא, ּׁשַ ַבק ל, ּ אי ׁשָ ֶּאָלא ָרָזא ִאיהו. 'ְוָכַתב ת' ַאּמַ ּ ,
ִביִלין ָנְפִקין ֵמֵעיָלא ְּדַכד ִאינון ׁשְ ָלָלא ְדאֹוַרְייָתא) ב''דף רמז ע(, ּ ַמִים, ּכְ ָמא . ַאְחִסין ׁשָ ּכְ

ַמִים ָלָלא ְדכ, ְדַאּתְ ָאֵמר ֵאת ַהּשָׁ ַעל ֶפה ְדִאְקֵרי . ב ַאְתָוון''ּכְ ּבְ ּוֵמָהָכא ָנְפֵקי ְלתֹוָרה ׁשֶ ּּ
ְדָקַאְמִריָנן ְוֵאת ָהָאֶרץ, ֶאֶרץ ָלָלא ְדכ, ּכִ ֲחָדא. ב ַאְתָוון''ּּכְ ִליל ּכָֹלא ּכְ ַמִים ּכָ ּוְכֵדין , ְּוׁשָ

ֹכָלאִמְתַעְט ָלמוָתא, ָּרא ִסיֲהָרא ּבְ ַאׁשְ ן, ְּוַיְתָבא ּבְ ּמָ ֵדין ִמּתַ ְּוַעל ָדא ְוֵאת , ּוִבְרָכאן ָנְגִדין ּכְ
ַדי   .ּׁשַ

יר, ִָויָבְרֶכך ִדיר ְוַיּתִ ִגין ִדיֵהא ֵליה ִקיום ּתָ ּּבְ ּ יה וא, ּּ ָכל ֲאַתר ְדִאית ּבֵ ְּדָהא ּבְ ּ , ו''ּ
ְּוִקיוָמא, ּּתֹוֶסֶפת ִאית ֵליה ַלל.ּ אן ּכְ ּוְלָבַתר ָעִביד ְפַרט,  ַעד ּכָ ַמִים , ּ ְרכֹות ׁשָ ִּדְכִתיב ּבִ

  :'ְוגו
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]88דף [ -ּ

ְרכֹות הֹוַרי ְברו ַעל ּבִ ְרכֹות ָאִביך ּגָ ּּבִ ְברו ַוַדאי. ָ ְרכֹות ָאִביך ּגָ ּּבִ ּ ְּדָהא ַיֲעֹקב ַאְחִסין , ָ
ָבָחא ְדֹכָלא ּׁשְ יר ֵמֲאָבָהן, ּ ִלים ֲהָוה ּבְ, ַיּתִ ְּדָהא הוא ׁשְ ְּוֹכָלא ָיַהב ֵליה ְליֹוֵסף. ֹּכָלאּ ַמאי , ּ

ִגין ְדָהִכי ִאְתֲחֵזי. ַטְעָמא ְּדָהא ַצִדיק ּכָֹלא ָנִטיל, ּּבְ ּ ֲחָדא, ּ ְרָכאן , ְּוַאְחִסין ּכָֹלא ּכְ ְוָכל ּבִ
ְרָיין יה ׁשַ א ְלֵעיָלא. ּּבֵ ְרָכאן ֵמִריׁשָ ְלהו ִאְתּתַ, ּהוא ָאִריק ּבִ ְייֵפי גוָפא ּכֻ ְּוָכל ׁשַ , ְקָנןּּ

ְרָכאן יה ּבִ ּוְכֵדין ִאְתֲעִביד ָנָהר ְדָנִפיק ֵמֵעֶדן, ַּלֲאָרָקא ּבֵ ּ.  
וָרא ָחָדא, ֶּאָלא, ַמאי ֵמֵעֶדן ִקּשׁ ְייִפין ָיְתִבין ּבְ א ְדָכל ׁשַ ְעּתָ ָכל ׁשַ ִעדוָנא , ּּבְ ְּוִאינון ּבְ ּ ּ

א א ְלֵעיָלא וְלַתּתָ א ֵמֵריׁשָ ְּדִתיאוְבּתָ ּ ְּוֻכְלהו ֵמִעדו, ּ ּ ּ א ִדְלהֹוןּ ָּנא ְוִתיאוְבּתָ יה, ּ , ְּמִריִקין ּבֵ
ְּוִאְתֲעִביד ָנָהר ְדָנִגיד ְוָנִפיק ֵמֵעֶדן ַוַדאי ּּתו ֵמֵעֶדן ֵמָחְכָמה ִעָלָאה. ּ ָּנִגיד ּכָֹלא , ּ

ָכא ָכא ַעד ְדָמֵטי ְלַהאי ַדְרָגא, ְוָעִביד ַנֲהָרא, ְלִאְתַמּשְׁ ִבְרָכ, ְּוִאְתַמׁשְ ּוְכֵדין ּכָֹלא ּבְ , אןּ
  .ְּוֹכָלא ַחד

ְבעֹות עֹוָלם ֲאַות ּגִ ְבעֹות עֹוָלם)א האי עד''ס(, ַעד ּתַ א ְדִאינון ּגִ יאוְבּתָ ּ ּתִ ּ ּוַמאי ִניְנהו. ּ ּ ,
ֵרי נוְקֵבי א, ַחד ְלֵעיָלא. ּּתְ ְייֵפי . ְּדָכל ַחד ִאְקֵרי עֹוָלם, ְוַחד ְלַתּתָ א ְדָכל ׁשַ ְּוִתיאוְבּתָ ּ

ֵרין, ּגוָפא ִאינון ּתְ ָהןּּבְ א ִעָלָאה.  ִאּמָ א ְלָיְנָקא ֵמִאּמָ יאוְבּתָ ּּתִ ָרא . ּ א ְלִאְתַקּשְׁ יאוְבּתָ ּּתִ
ָאה ּתָ א ּתַ ִאּמָ א ְדֹכָלא ַחד. ּבְ ְּוִתיאוְבּתָ ּ ְלהו, ּ ך ּכֻ ִגין ּכָ ּּבְ ּ ְהֶייָנה ְלֹראׁש יֹוֵסף . )כדקא חזי(, ְ ּתִ

ְרָכא ַההוא ַדְרָגא ְדַצִדיק', ְוגו ְּלִאְתּבָ ּ ְדָקא ָחֵזי. ָּלא ּכָֹלאּוְלַנְט, ּ   .ּכְ
ִאין ִאינון ְדִאְקרון ַצִדיִקים ַּזּכָ ּ ּ ְּדָהא ַצִדיק ָלא ִאְקֵרי, ּ א, ּ ֶּאָלא ַמאן ְדָנִטיר ַהאי ַדְרּגָ ּ ,

א ַּהאי ָאת ַקָייָמא ַקִדיׁשָ ַעְלָמא ֵדין. ּ ִאין ִאינון ּבְ א. ּוְבַעְלָמא ְדָאֵתי, ַּזּכָ , ָּנְפקו ִמן ְמַעְרּתָ
ְמעֹוןָאַמר ִרּבִ ל ַחד ְוַחד ֵליָמא ִמָלה, י ׁשִ ָאְרָחא, ּּכָ   .ְְוֵניַהך ּבְ
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י ֶאְלָעָזר ְקָרא ֲאַבְתֵריה ָּפַתח ִרּבִ ְנָיִמין ְזֵאב ִיְטָרף ְוגו, ּ ְנָיִמין ְזֵאב ִיְטָרף. 'ּבִ ְזֵאב , ּבִ

אי ְרְסָייא. ַאּמַ ּכֻ ים ּבְ ִגין ְדָהִכי ִאְתְרׁשִ יִמין ְּדָהא ּכָ, ֶּאָלא ּבְ ל ֵחיָוון ַרְבְרִבין ְזִעיִרין ְרׁשִ
ן ּמָ ָמה ִדְכִתיב. ּתַ דֹולֹות)תהלים קד(, ּכְ לֹמה. ּ ַחיֹות ְקַטּנֹות ִעם ּגְ ְרְסָייא ְדֲעַבד ׁשְ ָהִכי , ְּוּכֻ

ים ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ִאְתְרׁשִ חוָלֵקיה ֲהָוה, ּתו ְזֵאב ִיְטָרף. ּכְ ַח ּבְ ְּדָהא ִמְזּבֵ ַח. ּ ּ ִאיהו ּוִמְזּבֵ
ְנָיִמין ִאיהו ְזֵאב. ְזֵאב ְּדִאי ֵתיָמא ּבִ חוָלֵקיה. ָלאו ָהִכי, ּ ַח ְדֲהָוה ּבְ ֶּאָלא ִמְזּבֵ ּ ּ , ּהוא ְזֵאב, ּ

ָרא ָכל יֹוָמא וִבְנָיִמין ֲהָוה ָזן ֵליה ׂשְ ְּדֲהָוה ָאִכיל ּבִ ּ חוָלֵקיה ֲהָוה, ּ ִגין ְדָהא ּבְ ּּבְ ּ ְבָיכֹול , ּ ּכִ
ּוַמאן ִאיהו. ְּזֵאב ָיזון, ּתו ְזֵאב ִיְטָרף. ן ְלַהאי ְזֵאבִּאיהו ְמַפְרֵנס ְוָז ִּאיֵלין ָמאֵרי ְדָבבו, ּ ּ ּ ,

ְּדִאינון ָקְייֵמי ְלֵעיָלא ְלַקְטְרָגא ָנא, ּ ְרּבָ ְקָנן ִמּקָ ְּוֻכְלהו ִאְתֲהנו ְוִאְתּתַ ּ ּוִמְתָעֵרי ִאְתֲערוָתא , ּ ּ
ּבֶֹקר יאַכל ַעד ְוָלֶעֶרב ְיַחֵל. ְלֵעיָלא ָללּּבַ ַצְפָרא. ַמאי ַבּבֶֹקר יאַכל ַעד. ק ׁשָ , ֶּאָלא ּבְ

ַעְלָמא ח, ְּדַאְבָרָהם ִאְתַער ּבְ ּכַ ּתַ א ְדַרֲעָוא ִאׁשְ ְעּתָ ָנא ָעִביד ִאְתֲערוָתא ְוַנְייָחא , ְּוׁשַ ָּקְרּבָ
ְבּתָ ַעד ה)דברים ל(, ִּדְכִתיב, ַּההוא ֲאַתר. ד''ְוַסְלָקא ַעד ע ַמאי , ּבֶֹקרּתו ּבַ. ֱָאלֶהיך'  ְוׁשַ

ּבֶֹקר ְדָקֲאָמָרן, ּבַ ּבֶֹקר)בראשית כב(, ִּדְכִתיב, ָּדא ַאְבָרָהם ּכִ ם ַאְבָרָהם ּבַ ּכֵ ִזְמָנא , ּ ַוַיׁשְ ּבְ
ח ּכַ ּתַ ָנא ָאֳחָרא, ְדַרֲעָוא ִאׁשְ א ָלא ֲהָוה ָאִכיל ָקְרּבָ ְעּתָ ַהִהיא ׁשַ ַּההוא , ּוַמאן ֲהָוה ָאִכיל, ּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]89דף [ -ּ

ְרְסָייא ִעָלָאהְו, ד''ֲּאַתר ְדִאְקֵרי ע ִּאיהו ּכֻ ְּדִאיהו ֲעֵדי ַעד, ּ ִדְכִתיב ֲעֵדי ַעד ְוגו, ּ ּוְזַמן . 'ּכְ
ַצְפָרא ְדַע, ֲאִכיָלה ישעיה (, ִּדְכִתיב, )הכי אתקרי( ְלֵעיָלא )הכי נמי(, ְוַהאי ַעד, ּד הוא''ּּבְ

ְיָי ֲעֵדי ַעד)כו ְטחו ּבַ ן ַלה, ּוַבּבֶֹקר. ּ ּבִ ָנָנא . ְוָלא ָאֳחָרא, יאַכל ַעד. ַדאיַו', ַּהְיינו ָקְרּבַ ּתְ
יר, ָסִליק ְּוִאְתֲערוָתא ִדְרִחימו ָקׁשִ ּ דף רמח (, ְּוִאְתַער ְלֵעיָלא ְוָקְייָמא ָדא ָלֳקֵבל ָדא, ּ

א,  ָדִליק)א ושרגא''נ(ְּונוָרא ) א''ע ַהאי ִאְתֲערוָתא ִדְלַתּתָ , ְוַכֲהָנא ִאְתַער. ְּוַאְנִהיר ּבְ
ָחןְוֵליָוֵאי ְמׁשַ ְוְכֵדין ַחְמָרא ִאְתְנַסך, ְּוַאְחְזָיין ֵחידו, ּבְ ַמָיא, ּ ָרא ּבְ ְוַחְמָרא ָנִהיר , ְלִאְתַקּשְׁ
ך, ְּוַאֲחִזִי ֵחידו ִגיִני ּכָ א, ְּבְ , ְלַחְמָרא ָאֳחָרא ִדְלֵעיָלא, ְּלַאֲחָזָאה ֵחידו, ַחְמָרא ַטב ְלַתּתָ

ָמאָלא ּבִ, ְּוֹכָלא ִאְתַער ָרא ׂשְ ְּוֶלֶחם ְדִאיהו . יִמיָנאְלִאְתַקּשְׁ ,  ֹסֶלת)א''ז ע''ויקרא רמ(ּ
ַּמְלכוָתא ְדִאְתַער ִאְתֲערוָתא יִמיָנא, ּ ָמאָלא ּבִ גוָפא, ַּנְקִטין ָלה ׂשְ ֵרי ָלה ּבְ ּוְמַקׁשְ ּ ּוְכֵדין , ּ

ָחא ִעָלָאה ְּוָלְקָטא ֵליה ַעל ְיָדא ְדַצִדי, ָּנִגיד ִמׁשְ ד . ק''ּ ֵעי ְלֶמְעּבַ ִּאְתֲערוָתא ְּוַעל ָדא ּבָ
ָחא ִמׁשְ ֲחָדא, ְדֹסֶלת ּבְ ר ּכָֹלא ּכְ ּוְכֵדין ִעדוָנא ְוָנְייִחין ְדִיחוָדא ַחד, ְּוִאְתַקּשַׁ ּ ּ ּ ְוָלְקִטין , ּ

ִּעדוָנא ְוַנְייָחא ְדִיחוָדא ּ ְתִרין, ּ ל ִאינון ּכִ ָדא, ּּכָ ר ָדא ּבְ , ְוִאְתָנִהיר ִסיֲהָרא, ְּוִאְתַקּשַׁ
ְמ ׁשִ ָרא ּבְ אְוִאְתַקּשְׁ ִעדוָנא, ׁשָ ְּוָיִתיב ּכָֹלא ּבְ ּ ן ַלְיָי. ּ , ְּוַעל ָדא. ְוָלא ְלָאֳחָרא, ּוְכֵדין ָקְרּבַ
ּבֶֹקר יאַכל ַעד ַקְדִמיָתא, ֹיאַכל ַעד, )עד(ְוָלא ְלָאֳחָרא , ּבַ וֵריה ּבְ ִקּשׁ ר ּבְ ְּוִיְתֲעָדן ְוִיְתַקּשַׁ ּ .

ּבֶֹקר, ֵאיָמַתי ָמא . ּבַ ְרָכא ׁשְ ַקְדִמיָתאְּדָבֵעי ְלִאְתּבָ א ּבְ ְרכון ָאֳחָרִנין, ַּקִדיׁשָ ּוְלָבַתר ִיְתּבָ ּ .
ַצְפָרא, ְּוַעל ָדא ר ָנׁש ְלָבְרָכא ְלַחְבֵריה ּבְ ָּאִסיר ֵליה ְלּבַ ִריך , ּ א ּבְ ְַעד ִדיָבֵרך ְלקוְדׁשָ ְּ ּ

א, ּהוא ִריׁשָ ְרָכא ּבְ ֵעי ְלִאְתּבָ ְּדִאיהו ּבָ ּבֶֹקר יאַכל ַעד, ּ ְרכון ָאֳחָרִניןּוְלָב. ְּוַהְיינו ּבַ , ַּתר ִיְתּבָ
ָלל א. ְּוָלֶעֶרב ְיַחֵלק ׁשָ ֵריׁשָ נֹות ְדֲהָוה ּבְ ְּדָהא ָקְרּבָ ִריך הוא, ּ א ּבְ ּּכָֹלא ִאְתְקַרב ְלקוְדׁשָ ְּ ּ ,

ן ּמָ ַרך. ְּוִאְתֲערוָתא ַסְלָקא ּתַ ְוְבִגין ְדָהא הוא ִאְתּבָ ּ ּ ָאר ֵחיִלין , ּ ִרין ְלָכל ׁשְ ר ִקׁשְ ֲהָוה ְמַקּשַׁ
ְרָכאן, ִּעָלִאין ְדָקא ָחֵזי ְוָיאֹות ֵליה, ּוַמְפִליג לֹון ּבִ ָמן ָעְלִמין, ְּלָכל ַחד ְוַחד ּכְ ּסְ , ּוִמְתּבַ

ִאין ְרָכאן ִעָלִאין ְוַתּתָ י )שיר השירים ה(, ְּוַהְיינו ָרָזא ִדְכִתיב. ְוִאְתּבָ י ַיֲעִרי ִעם ִדְבׁשִ ּ ָאַכְלּתִ
ַקְדִמיָתא', ְוגו ִּליג ְלֻכְלהוְּלָבַתר ָפ, ּבְ ְכרו דֹוִדים, ְוָאַמר, ּ תו ְוׁשִ ִּאְכלו ֵרִעים ׁשְ ּ ָאִריק . ּ

ְרָכאן ְלֻכְלהו ּּבִ ְדָקא ָחֵזי ֵליה, ּוַמְפִליג לֹון, ּ ָלל, ְּלָכל ַחד ְוַחד ּכְ ְּוַעל ָדא ְוָלֶעֶרב ְיַחֵלק ׁשָ ּ .
ַקְדִמיָתא ַרך ּבְ א ִיְתּבָ ָמא ַקִדיׁשָ ְְדָהא ׁשְ ּ א ָפ, ּ ּתָ ְרָכאן ְלֻכְלהו ָעְלִמיןְּוַהׁשְ ִּליג ּבִ ְּדָלא ֵתיָמא . ּ

ָנא ִמְתַקֵרב לֹון ִריך , ְּוָלא ְלׁשום ֵחיָלא ָאֳחָרא, ְדָקְרּבָ א ּבְ ְֶאָלא ּכָֹלא ִמְתַקֵרב ְלקוְדׁשָ ּ ּ ּ
ְרָכאן, ּהוא ְרָכאן ְלֻכְלהו ָעְלִמין, ְּוהוא ָאִריק ּבִ ּוַמְפִליג ּבִ ן ַל, ּּ ך ָקְרּבַ ְוְבִגין ּכָ ְוָלא , ְיָיּ

ְמעֹון. ְלָאֳחָרא י ׁשִ ִרי, ָאַמר ִרּבִ ִפיר ָקא ֲאַמְרּתְ, ּבְ ָנא. ּׁשַ ּתו ִאְתֲערוָתא ָאֳחָרא ְדָקְרּבָ ּ ,
ְרָכאן ָכא ּבִ ִגין ְלַאְמׁשָ ְרָכאן, ּּכָֹלא ּבְ ְלהו ָעְלִמין, ּוְלַאְתָעָרא ּבִ ְרכון ּכֻ ְּדִיְתּבָ ּ ַקְדִמיָתא . ּּ ּבְ

ן ַלְיָי ְנֶכם,  ְלָאֳחָראְוָלא, ָקְרּבָ ְקִריבו ֶאת ָקְרּבַ א ּתַ ּתָ ֲחָדא, ַּהׁשְ ְלהו ָעְלִמין ּכְ רון ּכֻ ְּדִיְתַקּשְׁ ּ ּּ ,
ֵאי ְרכון ִעָלֵאי ְוַתּתָ ָרן ְוִיְתּבָ ְּוִיְתַחּבְ א ְוָאַמר ְקָרא ֲאַבְתֵריה. ּ י ַאּבָ ָּפַתח ִרּבִ ְבֵטי , ּ ל ֵאֶלה ׁשִ ּּכָ

ר ְוגו ֵנים ָעׂשָ ָרֵאל ׁשְ ָרֵאלּכָ', ִיׂשְ ְבֵטי ִיׂשְ ֵעי ֵליה, ּל ֵאֶלה ׁשִ ָרֵאל ִמּבָ ִבֵטי ִיׂשְ ֵּאֶלה ׁשִ ַמאי , ּ
ל ֵאֶלה ָרא , ֶּאָלא. ּּכָ ן,  לֹון)א למחתם''ס(ְלַאְחּבְ ּמָ ְרָכאן ְמִריִקין ּתַ ֲאַתר ְדָכל ּבִ ֵנים . ּּבְ ׁשְ

ר ר ַוַדאי. ָעׂשָ ֵנים ָעׂשָ ִרין ְדִתּקוֵני ַמְטרֹוִניָתא, ּׁשְ ִּקׁשְ ֲהַדְייהוְו, ּ ַרת ּבַ ֲהָדא , ִּאיִהי ִאְתַחּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]90דף [ -ּ

ר ֵנים ָעׂשָ ר ָלֶהם ֲאִביֶהם ַוְיָבֶרך אֹוָתם. ּהוא ִדְכִתיב ׁשְ ר ִדּבֶ ְְוֹזאת ֲאׁשֶ ֲאַתר ָדא, ּ ְּדָהא ּבְ ּ ,
ְרָיא ִּדּבור ׁשַ ר. ּ ר ִדּבֶ ָרא ַחד, ֲּאׁשֶ א ְלֵעיָלא, ָהָכא ִקׁשְ ּתָ ָרא ִמּתַ . אּוֵמֵעיָלא ְלַתּתָ, ְלִאְתַחּבְ

א ּתָ ְבִטין, ִמּתַ ֵריַסר ׁשִ ִאֵלין ּתְ ֲהַדְייהו, ְוֹזאת, ּּבְ ָרא ּבַ ר. ִּאְתַחּבְ ר ִדּבֶ ָּהא ִחּבוָרא ְדַכר , ֲּאׁשֶ
וָרא ִלְתֵרין ִסְטִרין, ְּונוְקָבא א וִמְלֵעיָלא, ִּקּשׁ ּתָ ִּמּתַ ֲאַתר ִדְלֵעיָלא, ּ ר לֹון ּבְ , ְּלסֹוף ָקׁשַ

ֲחָדא ְּדַכר ְונוְקָבא ּכְ ִבְרָכתֹו ְוגוֲה. ּ ר ּכְ ִבְרָכתֹו. 'ָּדא הוא ִדְכִתיב ִאיׁש ֲאׁשֶ ֶּאָלא . ַמאי ּכְ
ת זוגֹו ִבְרָכתֹו ּבַ ֲחָדא. ּּכְ ְרַוְוְייהו ּכְ ִבְרָכתֹו ּתַ ר ּכְ   .ִּאיׁש ֲאׁשֶ

  ב''דף רמח ע
ָלם ְוגו)תהלים לה(, ָּפַתח ְוָאַמר טוב ְירוׁשָ יֹון וְרֵאה ּבְ ּ ְיָבֶרְכך ְיָי ִמּצִ ּ ּ ּ יֹון',ָ ּ ְיָבֶרְכך ְיָי ִמּצִ ָ ,

ְרָכאן יה ָנְפִקין ּבִ ְּדִמּנֵ ָקָאה ְלִגיְנָתא, ּ ְרָכאן. ְלַאׁשְ ל ּבִ ִליל ּכָ ּוְלָבַתר , ְּוָיִהיב ָלה, ְּוהוא ּכָ
ָלם טוב ְירוׁשָ ּוְרֵאה ּבְ ּ ָבא. ּ ְרָכאן ַאְתָיין ִמְדַכר ְונוּקְ ְּלַאֲחָזָאה ְדָכל ּבִ ּ ַגְווָנא ָדא . ּ  )במדבר ז(ּכְ
ְמֶרך ְָיָבֶרְכך ְיָי ְוִיׁשְ ְּיָבֶרְכך ְיָי ִמְדכוָרא. ָ ּ ְמֶרך ִמּנוְקָבא. ָ ְּוִיׁשְ ְּיָבֶרְכך ְיָי ִמָזכֹור. ָ ְמֶרך . ָ ְָוִיׁשְ

מֹור ְרָכאן ְלָעְלִמין, ְּוֹכָלא ַחד ִמָלה. ִמּשָׁ ְרַווְייהו ָנְפִקין ּבִ ִגין ְדִמּתַ ּּבְ דף (ִאיׁש , ְּוַעל ָדא. ּ
ַרך אֹוָתםֲאׁשֶ) ב''רמח ע ִבְרָכתֹו ּבֵ   .ְר ּכְ

י ְיהוָדה ָפַתח ְקָרא ְוָאַמר ִּרּבִ ָניו ְוגו, ּ ל ַיֲעֹקב ְלַצוֹות ֶאת ּבָ ַּוְיַכל ַיֲעֹקב ְלַצוֹות . 'ַּוְיּכַ
ָניו ֵעי ֵליה, ְּלַצוֹות, ֶאת ּבָ ְּלָבֵרך ִמּבָ א. ְ ִכיְנּתָ י ׁשְ יד לֹון ְלַגּבֵ ֶּאָלא ְדָפּקִ ּ ָרא , ּ ְלִאְתַקּשְׁ

א, ּתו. ֲּהָדהּבַ יד לֹון ַעל ִעְסֵקי ְמַעְרּתָ ְּדָפּקִ ן הוא ָאָדם , ְּדִהיא ְקִריָבא ְלַגן ֵעֶדן, ּ ְּדַתּמָ ּ
  .ָּהִראׁשֹון ָקבור

א ֲחֵזי ע, ּתָ ע . ַמאי ַטְעָמא. ַּההוא ֲאַתר ִאְקֵרי ִקְרַית ַאְרּבַ ן ִאְתְקָברו ַאְרּבַ ִגין ְדַתּמָ ּּבְ ּ
ָרהַא. ָּאָדם ְוַחָוה, ּזוגֹות ָיא ָהָכא. ַיֲעֹקב ְוֵלָאה. ִיְצָחק ְוִרְבָקה. ְבָרָהם ְוׂשָ , ָּהא קוׁשְ

א, ְּדָתִניָנן ֲּאָבָהן ִאינון ְרִתיָכא ַקִדיׁשָ ע, ּ ּוְרִתיָכא ָלאו ָפחֹות ֵמַאְרּבַ א , ּ ְּוָתִניָנן קוְדׁשָ
ֲהַדְייהו א ָדִוד ּבַ ר ְלַמְלּכָ ִריך הוא ִאַחּבַ ּּבְ ּ ֵליָמָתאְּוִאְתֲעִבידו ְרִת, ְ ֲּהָדא הוא , יָכא ׁשְ

ר ְלֶמהֵוי ְרִתיָכא . 'ּ ֶאֶבן ָמֲאסו ַהּבֹוִנים ְוגו)תהלים קיח(, ִדְכִתיב א ִאְתַחּבַ ְּדָדִוד ַמְלּכָ
ֲהַדְייהו ֵליָמָתא ּבַ ְעָיא . ּׁשְ גֹו ֲאָבָהן)א לאתקשרא''נ(ִּאי ָהִכי ָדִוד ּבָ ְוֶיהֵוי ,  ְלִאְתְקָבָרא ּבְ

ע ּבַ ֲהַדְייהו, ֲּהֵדיהִקְרַית ַאְרּבַ ר ּבַ   .ַּמאי ַטְעָמא ָלא ִאְתַקּבַ
ְדָקא ְיאות, ֶּאָלא ן ֲהָוה ֵליה ּכְ ּקַ ָּדִוד ַמְלָכא ֲאַתר ִמְתּתַ ּ ּוַמאן הוא ִציֹון, ּ ּ ָרא , ּ ְלִאְתַחּבְ

ֲחָדא גֹו ֲאָבָהן. ֵּליה ּכְ ר ּבְ ֲהֵדיה, ְּוָאָדם ְדִאְתַקּבַ ָּהא ִאינון ִאְתְקָברו ּבַ ּ ִגין, ּ ְ ְדִאיהו ֶמֶלך ּבְ ּ ּ
יה ַמְלכו, ַקְדָמָאה ֲהָוה ְּוִאְתֲעַבר ִמּנֵ א, ּ ּוִמיֹומֹוי ְדָאָדם. ְוִאְתְיַהב ְלָדִוד ַמְלּכָ ִּאְתְקַיים ָדִוד , ּּ ּ

א ַזר ֲעלֹוי. ַמְלּכָ ִנין ִאְתּגְ ִנין, ְּדָאָדם ֶאֶלף ׁשְ ְבִעין ׁשְ יה ׁשִ ְּוִאְתֲעָברו ִמּנֵ ּיֹומֹוי ְדָדִוד , ּ
א א. ְּוהוא ָיִהיב לֹון, ַמְלּכָ ְּוֲאָבָהן ֵהיך ְיקומון ַעד ְדֵייֵתי ָדִוד ַמְלּכָ ּ ּ ֶּאָלא ָזָכה ְלַאְתֵריה, ְ ּ ,

ְדָקא ָחֵזי ֵליה י ֲאָבָהן, ּּכְ ך ָלא ִאְתְקַבר ְלַגּבֵ ִגיֵני ּכָ   .ְּבְ
ְרָיין, ּתו ֲאַתר ִדְדכוָרא ׁשַ ֲּאָבָהן ּבְ ֲאַתר ְדנוְקָבא, ּ ְּוָדִוד ּבְ ּן נוְקָבן ִאְתְקָברו ַוֲאָבָה, ּ ּ

ֲהַדְייהו ֲאַתר ִדְדכוָרא. ּּבַ ר ּבְ ְּוָדִוד ִאְתְקַבר ְוִאְתַחּבַ ְדָקא ָחֵזי ֵליה, ּ ִּמָלה ּכְ ַּוֶיֱאסֹוף ַרְגָליו . ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]91דף [ -ּ

ָטה ֲאַתר ְדַחִיין ָיִתיב, ֶּאל ַהּמִ ִגין ְדָהא ִאיהו ּבְ ּּבְ ּ ּ ָלָקא ֵמַעְלָמא. ּ ָעא ְלִאְסּתַ ד ּבָ ָנִחית , ּּכַ
י ִמָטהַרְג ַלק ֵמַעְלָמא, ּלֹוי ְלַגּבֵ ִניׁש ְוִאְסּתְ ַּוִיְגַוע ַוֵיָאֶסף ֶאל , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְוִאְתּכְ ּ

יו י ְלַחְצרֹות ה)תהלים פד(, ְּפָתח ְוָאַמר. ַעּמָ ְלָתה ַנְפׁשִ ִּמָלה ָדא ָהא ',  ִנְכְסָפה ְוַגם ּכָ
ּאוְקמוָה ַחְבַרָייא   ֲאָבל. ּ

א ֲחֵזי ִאיןִאית ָמ, ּתָ ּתָ ִעָלִאין ָלאו . ְּוִאית ָמדֹוִרין ִעָלִאין, דֹוִרין ּתַ ְרָיין )מדורין(ּּבְ  ׁשָ
ן ּמָ ּוַמאן ִאינון, ּתַ י ַגָוֵאי, ּ ּתֵ ָרֵאי, ִּאינון ּבָ י ּבְ ִּאינון ִאְקרון ַחְצרֹות ה. ּוָבּתֵ ִגין ְדִאינון ', ּ ּּבְ ּ

י נוְקָב א ְלַגּבֵ ְרִחימו ְוִתיאוְבּתָ ָּקְייֵמי ּבִ ּ א ֲחֵזי. אּ י , ּתָ ָמָתא ַסְלָקא ִאְתַער ּכָֹלא ְלַגּבֵ ד ִנׁשְ ּּכַ
יה, ּנוְקָבא ַרת ּבֵ ֵליָמָתא ְוִאְתַקּשְׁ א ׁשְ ִתיאוְבּתָ ְּדָהא ִאיִהי ִאְתַאֲחַדת ּבְ ּ ּ.  

יה מֹוָתא, ַיֲעֹקב ָלא ִמית ָמר ּבֵ ך ָלא ִאּתְ ְּבִגין ּכָ יו, ְ ֶּאָלא ַוִיְגַוע ַוֵיָאֶסף ֶאל ַעּמָ ּ י ָחֵמ. ּ
ִתיב ָטה, ַמה ּכְ ַּוֶיֱאסֹוף ַרְגָליו ֶאל ַהּמִ י ִסיֲהָרא, ּ א ְלַגּבֵ ְמׁשָ ִניׁש ׁשִ א ָלא , ְּדִאְתּכְ ְמׁשָ ׁשִ

ִניׁש ֵמַעְלָמא, ִמית י ִסיֲהָרא, ֶּאָלא ִאְתּכְ   .ְוָאִזיל ְלַגּבֵ
א ֲחֵזי ִניׁש ַיֲעֹקב, ּתָ א ְדִאְתּכְ ְעּתָ ׁשַ א ִעָלָאה ְּוִתיאוְב, ִאְתְנִהיר ִסיֲהָרא, ּּבְ ְמׁשָ א ְדׁשִ ּּתָ

ה ד ָסִליק, ִּאְתַער ְלַגּבָ א ּכַ ְמׁשָ ִגין ְדׁשִ א ָאֳחָרא, ּּבְ ְמׁשָ ָדא, ִאְתַער ׁשִ ק ָדא ּבְ ְּוִאְתָדּבַ ּ ,
ְמעֹון. ְוִאְתְנִהיר ִסיֲהָרא י ׁשִ ִפיר ָקא ֲאַמְרּתְ, ָאַמר ִרּבִ ָמר, ּׁשַ ְּדִעָלָאה ַעְלָמא , ֲאָבל ָהא ִאּתְ ּ

ִּדְדכוָרא ָאה ְדִאיהו ַעְלָמא ְדנוְקָבא, ּ ַתּתָ ר ּבְ ִּאְתַקּשַׁ ּ ִעָלָאה, ּ ר ּבְ ָאה ִאְתַקּשַׁ ְּוֹכָלא ָדא , ְּוַתּתָ ּ
ַגְווָנא ָדא   .ּכְ

ֵרין ָעְלִמין ִניְנהו ָמר ּתְ ִדְכִתיב, ְּוָהא ִאּתְ  )ב''ג ע''קנ( ִמן ָהעֹוָלם )דברי הימים א טז(, ּכְ
ב ִד. ְוַעד ָהעֹוָלם ְּתֵרין נוְקֵבי ִניְנהוְּוַאף ַעל ּגַ ְדכוָרא, ּ ן ּבִ ּקַ נוְקָבא, ַּחד ִמְתּתַ ָּדא . ְּוַחד ּבְ

ַבע  ַבע, )שבת(ׁשֶ ת ׁשֶ ִנים, ְוָדא ֵאם, ָּדא ֵאם. ְוָדא ּבַ ְוָדא ִאְקֵרי ֵאם , ָּדא ִאְקֵרי ֵאם ַהּבָ
לֹמה ִדְכִתיב. ׁשְ ּמֶ)שיר השירים ג(, ּכְ נֹות ִציֹון ּבַ ּ ְצֶאָנה וְרֶאָנה ּבְ ֹלֹמה ְוגוּ ֶלך . 'ְֶלך ׁשְ ּמֶ ְּבַ

ֹלֹמה ָלָמא ִדיֵליה, ׁשְ ֶלך ְדָכל ׁשְ ּמֶ ּּבַ ּ לֹמה. ְ ִדְכִתיב. ָּדא ֵאם ׁשְ ַבע ֵאם )מלכים א א(, ּכְ ת ׁשֶ  ּבַ
לֹמה   .ׁשְ

  א''דף רמט ע
ֹלֹמה)מלכים א ה(, ּוְכִתיב ֶרב ָחְכַמת ׁשְ לֹמה.  ַוּתֵ לֹמה, ָחְכַמת ׁשְ , ִּדְכִתיב. ָּדא ֵאם ׁשְ

ר ִיְסַרּתו ִאּמֹו)שלי לאמ( א ֲאׁשֶ ּ ִדְבֵרי ְלמוֵאל ֶמֶלך ַמּשָׂ ּ ְִדְבֵרי ְלמוֵאל ֶמֶלך. ְּ ּ ַהאי ְקָרא , ּ
ָּלאו ִאְתְייַדע ַמהו ְסִתיָמא ִדיֵליה ְִדְבֵרי ְלמוֵאל ֶמֶלך, ֶּאָלא. ּ ּ ִגין ֵאל , ּ ָמר ּבְ ְּדָבִרים ְדִאּתְ ּ

ְְדִאיהו ֶמֶלך) א''דף רמט ע( ּ ָכל יֹום)תהלים ז(ָּדא . ּוּוַמאן ִאיה, ּ ַדי.  ֵאל זֹוֵעם ּבְ . ְּוֵאל ׁשַ
ָמר ָמה ְדִאּתְ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ּכְ ְְלמוֵאל ֶמֶלך.  ְלמֹו ִפי)איוב מ(, ְּלמוֵאל ּכְ ת , ּ ְּדִאיהו ּבַ

ַבע ר ִיְסַרּתו ִאּמֹו. ׁשֶ א ֲאׁשֶ ִגְבעֹון, ַּמּשָׂ ִלי ֲעלֹוי ּבְ ד ִאְתּגְ ֶחְלָמא ְדֵליְלָי, ּכַ   .אּבְ
א ֲחֵזי ִניׁש ְלַגֵבי ִסיֲהָרא, ּתָ ה ֵפיִרין ְלַעְלָמא, ַיֲעֹקב ִאְתּכְ ְּוָעִביד ּבָ ְּוֵלית ָלך ָדָרא . ּ ְ

ַעְלָמא א ְדַיֲעֹקב, ּבְ יה ִאיּבָ ִגין ְדָהא ִאיהו ִאְתַער ִאְתֲערוָתא ְלֵעיָלא, ְּדָלא ִאית ּבֵ ּּבְ ּ ִגין , ּ ּבְ
ָטהַּוֶיאסֹוף ַרְגָליו ֶאל ַה, ִּדְכִתיב ְּדִאיהו ִמָטֵתיה ְדַיֲעֹקב ַוַדאי, ּּמִ ּ ּ ּ ּ ָאה חוָלֵקיה ְדַיֲעֹקב. ּ ַּזּכָ ּ ּ ,



ָנה  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ ְסֵלוחֹוֶד[ – ּ   ]ׁש ּכִ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]92דף [ -ּ

א ִלים ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ּתְ יָרא ַעְבִדי ַיֲעֹקב ְנֻאם ה)ירמיה ל(, ִּדְכִתיב, ְּדָהא ִאׁשְ ה ַאל ּתִ ' ּ ְוַאּתָ
ך ָאִני' ְוגו י ִאּתְ ָמר. ָּכִ ה ָלא ִאּתְ י ַאּתָ י ִאּתִ ך ָאִניֶּאָלא ּכִ, ּכִ ָמר, ָי ִאּתְ   .ְוָהא ִאּתְ

י ִיְצָחק ָפַתח ְוָאַמר ַּוָיֹבאו ַעד ּגֶֹרן ָהָאָטד ְוגו, ִּרּבִ ַנֲעִני , ּוְכִתיב', ּ ב ָהָאֶרץ ַהּכְ ַּוַיְרא יֹוׁשֵ
ֹגֶרן ָהָאָטד ְוגו הו. 'ֶאת ָהֵאֶבל ּבְ ָלא ּבְ ּכָ י ְקָרֵאי ִאית ְלִאְסּתַ ַּמאי ִאיְכַפת ָלן ְדִאי, ַּהּנִ ּנון ּ

ַנת ֲאֵבלוָתא ָדא ְלִמְצַרִים. ָּאתו ַעד ּגֶֹרן ָהָאָטד ּוַמאי ַטְעָמא ִאְתּכָ ָרֵאל , ּ ְּדָהא ֵאֶבל ִיׂשְ
ֵעי ֵליה   .ַמאי ַטְעָמא ְלִמְצַרִים, ִּמּבָ

ֶּאָלא ָהִכי ָאְמרו ִמְצַרִים, ּ ל ַההוא ִזְמָנא ְדֲהָוה ַיֲעֹקב ּבְ ּּכָ ִגיֵניה, ּ ַרך ַאְרָעא ּבְ ִּאְתּבָ ְ, 
ֵקי ַאְרָעא ִגיֵניה ְדַיֲעֹקב, ְּוִנילוס ֲהָוה ָנִפיק ְוַאׁשְ ְפָנא ּבְ ְּועֹוד ְדָפַסק ּכַ ּ ִמְצָרֵאי , ְּוַעל ָדא. ּ

ֲּעָבדו ֲאֵבלוָתא י ֲעַלְייהו, ּ ּנֵ   .ְּוִאְתּכַ
ִהָלתֹו)תהלים קו(, ָּפַתח ְוָאַמר ל ּתְ ִמיַע ּכָ בורֹות ְיָי ַיׁשְ ּ ִמי ְיַמֵלל ּגְ ּ אוְקמוָהַהאי ְקָרא, ּּ ּ .

ֲּאָבל ַמהו ְיַמֵלל ֵעי ֵליה, ּ ר ִמּבָ ְּוִאי ֵתיָמא ְדָאְרֵחיה ִדְקָרא ָהִכי הוא. ְּיַדּבֵ ּ ּ ְּדָהא ְקָרֵאי , ּ
ְּדֻכְלהו ְלַאֲחָזָאה ִמָלה ָקא ַאְתָיין. ָלא. ִּאינון ָהִכי ּּ , ְלַאֲחָזָאה ִמָלה ָקא ַאְתָיא, ּאוף ָהָכא. ּ
ִדְכִתיב, )גבורות יי(ִּמי ְיַמֵלל  בורֹות ה.  ְוָקַטְפּתָ ְמִלילֹות)דברים כג(, ּכְ יִאין ', ּּגְ ִגין ְדַסּגִ ּּבְ

ֵזָרא ְדִדיָנא, ִּאינון ל ּגְ ְּדָהא ּכָ ן ָקא ַאְתָיא, ּ ּמָ ַּמאן ִאיהו ִדיַסֵלק ְוַיֲעֵבר , ְּוַעל ָדא, ִמּתַ ּ ּ
ֵזָרה ָחָדא ִרי, ּגְ א ּבְ בוָראן ְדָעִביד קוְדׁשָ ֵּמִאינון ּגְ ּ ּ ּך הואּ ְ.  

ר, ִּמי ְיַמֵלל, ּתו ר. ּּכָֹלא ַחד, ִויַדּבֵ בוָראן ִאינון, ְיַדּבֵ ה ּגְ ה ְוַכּמָ ּמָ ְּדָהא ּכַ ּ ְּדֵלית לֹון , ּ
ָנא ּבָ ה ָמאֵרי ְדִדיִנין, ּחוׁשְ ּמָ ֵריִסין, ּּכַ ה ָמאֵרי ּתְ ּמָ ה ַגְרִדיֵני ִנּמוִסין, ּכַ ּמָ ּּכַ ּוִמלוָלא ָלא , ּ ּּ

  .ןָּיִכיל ְלַמָלָלא לֹו
ה ְיִדיָען ָדה, ּוְבּמָ ַהּגָ ְלהו ּבְ ּּכֻ יה ָרָזא ְדָחְכְמָתא, ּ ְּדִאית ּבֵ ִמלוָלא וַבֲאִמיָרה ָלא , ּ ְּדָהא ּבְ ּ ּּ

ָדה ְיִדיָען, ְלִמְנַדע לֹון. ָּיִכיל ְלַמָלָלא לֹון ַהּגָ ָמה ִדְכִתיב, ֲאָבל ּבְ ּ דֹור )תהלים קמה(, ּכְ
יך וְגבורֹו ח ַמֲעׂשֶ ּבַ ְּלדֹור ְיׁשַ ּ ידוָ ֶּתיך ַיּגִ ָרָזא ָדא ָיְדִעין, ָ בוָרה , ּבְ בוָרֶתך ְדִהיא ּגְ ֲּאָבל ּגְ ּ ָּ

ָאה ּתָ רו, ּתַ רו, ְּיַדּבֵ ִּדְכִתיב וְגבוָרְתך ְיַדּבֵ ּ ּ ָּ.  
ִהָלתֹו ל ּתְ ִמיַע ּכָ יִאין ִאינון , ַּיׁשְ ְּדַסּגִ ָרן , ּ ִדיִנין)א דרגין''נ(ּ מֹוְדָען וִמְתַחּבְ ּתְ ְּדִאׁשְ ּ

ְתִהָל ה ֵחיִלין, הּּבִ ה, ְוַכּמָ ָרן ּבָ יְרָיין ְדִמְתַחּבְ ה ַמּשִׁ ְּוַכּמָ ִדְכִתיב, ּ ּ ֲהֵיׁש ִמְסָפר )איוב כה(, ּכְ
ִהָלתֹו, ְּוַעל ָדא, ִּלְגדוָדיו ל ּתְ ַמע ּכָ ּתְ   .ַּמאן ָיִכיל ְלִאׁשְ

א ֲחֵזי יִמין ֲהוו, ּתָ ְלהו ַחּכִ ִּמְצָרֵאי ּכֻ ּ ְטָרא ִדְגבוָרה ָקא ָנְפ, ּ ּוִמּסִ ה , ֵקיּ ה ֵחיִלין ְוַכּמָ ּמָ ּכַ
יְרָיין ין, ַמּשִׁ ין ַעל ַדְרּגִ ה ַדְרּגִ ִאין, ְּוַכּמָ ּתָ ין ּתַ י ַדְרּגִ ַּעד ְדָמטו ְלַגּבֵ ין , ּ ּוִמְצָרֵאי ֲהוו ֳחָרׁשִ ּ

הו יִמין ּבְ לו ָהא, ְּוָיְדִעין ְסִתיִמין ְדַעְלָמא, ְּוַחּכִ ּכָ ִזְמָנא ְדַיֲעֹקב ַקַי, ְּוִאְסּתַ ְּדּבְ ַעְלָמאּ , ים ּבְ
נֹוי ְלָטא ַעל ּבְ א ְדׁשָ יִאין, ָּלא ִאית ַעּמָ ָרֵאל ִזְמִנין ַסּגִ ִיׂשְ הו ּבְ דו ּבְ ְעּבְ ּתַ ְּוָיְדעו ְדָהא ִיׁשְ ּ ּ ּ.  

יָון ְדִמית ַיֲעֹקב ָחדו סֹוָפא, ּּכֵ לו ַמה ְיֵהא ּבְ ּכָ ִּאְסּתַ ַּעד ְדָמטו ְלגֹוֶרן ָהָאָטד, ּ ְּדִאיהו , ּ ּ
ֵזָרא ְדִדיָנ ִליָטאּּגְ ִגיַמְטִרָיא ַיד''ָאָט, ּא ׁשַ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ּד ּבְ ָרֵאל )שמות יד(, ּכְ ּ ַוַיְרא ִיׂשְ

דֹוָלה ְוגו יָון ְדָמטו ְלֲאַתר ָדא', ֶּאת ַהָיד ַהּגְ ּּכֵ ּ בוָראן ְדָנְפֵקי ֵמַהאי ָאָטד, ּ ָּחמו ּגְ ּ אי . ּ ַאּמַ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]93דף [ -ּ

, ד''ָהִכי ָנֵמי ַי, ּן ְלַהאי ִסְטָרא וְלַהאי ִסְטָראַּמה ָאָטד ָנְפֵקי ּכוִבי, ֶּאָלא. ִאְקֵרי ָאָטד
ָעאן ה , ְּלַהאי ִסְטָרא וְלַהאי ִסְטָרא, ָּנְפֵקי ִמיָנה ֶאְצּבָ ַכּמָ ָעא ָסִליק ּבְ ָעא ְוֶאְצּבָ ְוָכל ֶאְצּבָ

בוָראן ה ִדיִנין, ּּגְ ַכּמָ ה ִנּמוִסין, ּבְ ּוְבַכּמָ ם ִמְסֵפד ּגָ, ּ ֵדין ַוִיְסְפדו ׁשָ ּּכְ ּּ ן ּ דֹול ְוָכֵבד ְמֹאד ַעל ּכֵ
ָמה ָאֵבל ִמְצָרִים ֵבד ֶזה ְלִמְצַרִים, ָּקָרא ׁשְ   .ְוָלא ְלָאֳחָרא, ַּוַדאי ֵאֶבל ּכָ

ָתא ְמעֹון ָפִריׁש ָפְרׁשָ י ׁשִ ִּרּבִ א. ּ ָּאַמר ָחֵמיָנא ְדיֹוָמא ֵדין ִיְנפֹול . ָּנְפֵקי ָיְתבו ְלּגֹו ְמַעְרּתָ ּ
ָמָתא יָתא ּבְ ֵרי רֹוָמֵאי ְמַקְטְרִגיןִּויָעְדרו, ּבֵ יָתא. ן ּתְ ָמָתא ָלא ִיְנפֹול ּבֵ ַּאֲהָדרו . ִּאי ֲאָנא ּבְ

א ָיְתבו   .ְּלגֹו ְמַעְרּתָ

  ב''דף רמט ע
ְמעֹון ְוָאַמר י ׁשִ ִלים ְוגו)ישעיה י(, ָּפַתח ִרּבִ ת ּגַ ּ ַצֲהִלי קֹוֵלך ּבַ ַצֲהִלי ) ב''דף רמט ע(. 'ְ

ָמרַהאי ְקָרא ִלְכְנֶסת ִי, ְקֹוֵלך ָרֵאל ִאּתְ ִריך , ׂשְ א ּבְ ַחת ֵליה ְלקוְדׁשָ ּבַ ִגין ְדִאיִהי ְמׁשַ ְּבְ ּ ּ ּ
ָחא, ּהוא ּבְ ָקָלא ְמׁשַ ְְוַעל ַדא ַצֲהִלי קֹוֵלך, ּבְ ָחא , ֵמָהָכא אֹוִליְפָנא. ּ ּבְ ל ַמאן ְדָבֵעי ְלׁשַ ּּכָ

ָקָלא ִריך הוא ּבְ א ּבְ ְּלקוְדׁשָ ְעָיא ֵליה ָקָלא ְנִעימוָתא, ְּ ּּבָ ְמִעין ֵליהְּד, ּ ֶּיֱעַרב ְלָאֳחָרִנין ְדׁשָ ּ ,
  .ָּלא ָיקום ַלֲאָרָמא ָקָלא, ְוִאי ָלאו

א ֲחֵזי ְטָרא ָדא, ּתָ ָנה ָיׁשוב )במדבר ח(, ִּדְכִתיב, ֵּליָוֵאי ְדַאְתָיין ִמּסִ ים ׁשָ ן ֲחִמּשִׁ ּ וִמּבֶ ּ
ָבא ָהֲעבֹוָדה ְוגו ִגין ְדָקֵליה . ַמאי ַטְעָמא. 'ִמּצְ ּּבְ , ְּוָלא ֶיֱעַרב ְלאוְדִנין, ְ ָנִמיך)איו, דרגיה(ּ

ָאר ַחְברֹוי ׁשְ ֵדין ְמַעְבִרין ֵליה ֵמַהאי ְצָבא ָהֲעבֹוָדה , ּכִ ְּדָקְייִמין ,  ִדְלֵעיָלא)מחיילין(ּּכְ
י ַהאי ֲעבֹוָדה ָנא ְלַגּבֵ ְדָקא ָחֵזי, ְלַנּגָ א ּכְ ָמא ַקִדיׁשָ ָרא ׁשְ ּוְלַיּקְ ּ.  

ֵאיֵּחיִלין וַמ, ֵחיִלין ְלֵעיָלא ּתָ י ּתַ ְרָיין ְלַגּבֵ א, ּשִׁ ָמא ַקִדיׁשָ ָחא ׁשְ ּבְ ָרא לֹון, ְּלׁשַ . ּוְלַזּמְ
ָבא ָהֲעבֹוָדה ך ָיׁשוב ִמּצְ ּוְבִגיִני ּכָ א . ְּ ָחא ֵליה ְלקוְדׁשָ ּבְ ָרֵאל ָקא ְמׁשַ ּוְבִגין ִדְכֶנֶסת ִיׂשְ ּ ּ ּ

ִריך הוא ּּבְ ִלים, ָאַמר ְקָרא, ְ ת ּגַ ַּצֲהִלי קֹוֵלך ּבַ ת , ְ   .ֲאָבָהןּבַ
ִלים, ּתו ת ּגַ יה, ַּעְלָמא ְדָאֵתי ִאְקֵרי ַגִלים, ּּבַ ִגין ְדֹכָלא ָקְייָמא ּבֵ ּּבְ יה , ּּ ִליל ּבֵ ְּוִאְתּכְ

ִלים ֵלי ּתִ ּּתִ יה ְלֹכָלא, ּ ְּוַנְפָקא ִמּנֵ ִלים. ּ ת ּגַ ּתו ּבַ ִדְכִתיב, ּ ל ָנעול)שיר השירים ד(, ּכְ ְוָכל , ּ ּגַ
ִלים וַמּבו ִּאינון ּגַ ּ ְלהו ָנְפֵקי ֵמַעְלָמא ְדָאֵתי, ִעיןּּ ּּכֻ ִלים, ּ ת ּגַ ָרֵאל ִאיִהי ּבַ ּוְכְנֶסת ִיׂשְ ּ.  

א ֲחֵזי ָיא, ּתָ ִתיב ַצֲהִלי קֹוֵלך, ַהאי ְקָרא ַקׁשְ ַקְדִמיָתא ּכְ ָרא , ְּבְ ִגין ְלַזּמְ ְּדהוא ּבְ ּ
יִבי, ְוַלֲאָרָמא ָקָלא ִתיב ַהְקׁשִ אי ַצֲה. ּוְלָבַתר ּכְ יָון ִדְכִתיב , ְִלי קֹוֵלךִאי ָהִכי ַאּמַ ּּכֵ

יִבי ָרא, ַצֲהִלי, ֶּאָלא. ַהְקׁשִ ָחא וְלַזּמְ ּבָ ִגין ְלׁשַ א ֲחֵזי. ּּבְ ָחא , ּתָ ּבְ ָראן ְלׁשַ ָרֵאל ׁשָ ִאי ִיׂשְ
ִריך הוא א ּבְ ָרא ְלקוְדׁשָ ּוְלַזּמְ ּ יִבי, ְּ ִתיב ַהְקׁשִ ֵדין ּכְ ָרֵאל ִאינון , ַמאי ַטְעָמא, ּכְ ִגין ְדִיׂשְ ּּבְ ּ

ִריך הוא א ּבְ ִגיָנה ְלקוְדׁשָ ָרן ּבְ ָחן וְמַזּמְ ּבְ ְּמׁשַ ּ ּ ִתיב ַצֲהִלי קֹוֵלך, ְּ ְְוַעל ָדא ּכְ ּוְכִתיב , ּ
יִבי ׁשִ   .ַהּקְ
ה ְטָרא ִדְגבוָרה, ַלְיׁשָ ִגין ְדַאְתָיא ִמּסִ ּּבְ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ּ ּבֹור )משלי ל(, ּכְ ּ ַלִיׁש ּגִ
ֵהָמה ּבְ ה. ּבַ ָרא ֵחיִלין ְותוְקִפין, ָרהְּגבו, ְוַהאי ַלְיׁשָ ִגין ְדִאיִהי , ֲּעִנָיה ֲעָנתֹות. ְּלַתּבְ ּּבְ



ָנה  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ ְסֵלוחֹוֶד[ – ּ   ]ׁש ּכִ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]94דף [ -ּ

ַּאְסַפְקַלְרָיא ְדָלא ָנֲהָרא  ֲּעִנָיה ַוַדאי, )עלה(ּ ְרָמה, ּ ֵּלית ָלה ְנהֹוָרא ְלִסיֲהָרא ִמּגַ ֶּאָלא ַמה , ּ
א ְמׁשָ ְּדָיִהיב ָלה ׁשִ ּ.  

ַפר ַחד, ֲּעָנתֹות ִאיהו ֲחַקל ְרָי, ּכְ ִני ְדַאַהְדָרן ַעל ִפְתִחין ְוׁשָ יה ּכֲֹהִני ִמְסּכְ ּין ּבֵ ּ , )דלואי(ּ
הו ח ּבְ ּגַ ְּוֵלית ַמאן ְדַיׁשְ ַפָרא , ּ ֵני ַההוא ּכְ ִגין ְדָכל ִאינון ּבְ ּּבְ ּ ְּקִליִסין ֲהוו , )א קלישין''ס(ּ

א ֵעיַנְיהו ְדַעּמָ א, ּּבְ ל ַעּמָ יר ִמּכָ ּוֵביַתְייהו ְריַקְנָיין ַיּתִ ר ַמ, ּ ֵני , ּה ְדָיֲהִבין לֹוןּבַ ִמְסּכְ א ''ס(ּכְ
א)קלישין ך. ּ ְקִליִסין ְדַעּמָ ִגין ּכָ ְרָמה, ְּבְ ִּסיֲהָרא ֵלית ָלה ְנהֹוָרא ִמּגַ א , ּ ְעּתָ ׁשַ ֶּאָלא ּבְ

א ִאְתְנִהיר ְמׁשָ ה ׁשִ ר ִעּמָ ְּדִאְתַחּבַ ּ.  
א ֲחֵזי י ּ וְלֶאְבָיָתר ַהּכֵֹהן ָאַמר ַהּמֶ)מלכים א ב(, ִּדְכִתיב, ּתָ ֶדך ּכִ ֶָלך ֲעָנתֹות ֵלך ַעל ׂשָ ְ ְ

ה ין ֵליה ֲאדֹוִנָיהו. ִאיׁש ָמֶות ָאּתָ ְּוִכי ַעל ְדַזּמִ ּ ִגין ְדֲהָוה ֵמֲאַתר , ֶּאָלא. ִאיׁש ָמֶות ִאְקֵרי, ּּ ּּבְ
ָנא יה ִסיֲהָרא, ִמְסּכֵ ק ּבֵ ְּדִאיְדּבַ ְּדִאיִהי ֲעִנָיה ֲעָנתֹות, ּ ּ.  

ה ָאִבי ְוִכי)מלכים א ב(, ְוִאי ֵתיָמא ר ִהְתַעּנָ ֹכל ֲאׁשֶ יָת ּבְ ָאה ְדָלא ,  ִהְתַעּנִ ך ַזּכָ ִגיֵני ּכָ ּּבְ ְ

ָנא, ֶּאָלא ֶאְבָיָתר. ָּקִטיל ֵליה ִגין ְדֲהָוה ֵמֲאַתר ִמְסּכֵ יה ָדִוד, ּּבְ ָּזָכה ּבֵ ַעד ָלא ָסִליק , ּ
אול, ְּלַמְלכו אן ֵליה ׁשָ ד ֲהָוה ְמַכּמָ ּּכַ ִמְסּכֵ, ּ ַגְווָנא ָדא)לבתר(, ָנאְוֲהֵוי ָאְרחֹוי ּכְ ,  ֶאְבָיָתר ּכְ

לֹמה ַלט ׁשְ ּוְלִזְמָנא ְדׁשָ ָלמוָתא, ּ ַאׁשְ ֶחְדָווָתא ַדֲעִתירו, ִּסיֲהָרא ָקְייָמא ּבְ ְּוֲהָוה ּבְ ְּדֹכָלא , ּ ּ
יה ֶאְבָיָתר, ֲּהָוה ֵליה   .ָּלא ָזָכה ּבֵ

ֵדה ֲעָנתֹות ִגין ְלַאְחָסָנא , ּּכָֹלא ֲהָוה, ֵּני ֵליהְּוִיְרְמָיה ְדָק, ָרָזא ְדִמָלה ֲהָוה, ַּוַדאי ּשְׂ ּבְ
א ֲחֵזי. ָּרָזא ִעָלָאה ְלָטא ִסיֲהָרא, ּתָ ד ׁשָ פוִחים ִאְקֵרי, ּכָ ֵדה ּתַ ּׂשְ נו, ּ ִמְסּכֵ ד ִאיהו ּבְ ּּכָ ֵדה , ּ ׂשְ

ך. ֲעָנתֹות ִגיֵני ּכָ א, ְּבְ א ִדְלַתּתָ ְחּתָ ּבַ ּּתוׁשְ ָּעִביד ֵליה ֲעִתירו, ּ ִלימוָתא, ּ ּוׁשְ ּ.  
ָמה ְדָדִוד ִלימו ָלה, ּּכְ ד ׁשְ ַדל ְלֶמְעּבַ ּתַ ל יֹומֹוי ִאׁשְ ּּכָ ּ ֵרי, ּ ָחא , ּוְלַנְגָנא ַזּמָ ּבְ ָרא וְלׁשַ ְּלַזּמְ

א ִליק ֵמַעְלָמא. ְלַתּתָ ְּוַכד ָדִוד ִאְסּתַ ִלימו, ּ ׁשְ ִביק ָלה ּבִ ּׁשָ עוְתָרא, ּ ֹלֹמה ָנַטל ָלה ּבְ ּוׁשְ ּ ּ ,
ֵלימוָתא ׁשְ נוְּדָהא ִסיֲה, ּּבִ ְסּכֵ ִּדְבַהך עוְתָרא, ְּוָעאַלת ְלעוְתָרא, ָּרא ָנְפָקא ִמּמִ ַלט ַעל , ְּ ׁשָ

ל ַמְלֵכי ַאְרָעא   .ּכָ
לֹמה)מלכים א ו(ְּוַעל ָדא  יֵמי ׁשְ ב ּבִ ֶסף ֶנְחׁשַ ֶּאָלא ּכָֹלא ְדַהב.  ֵאין ּכֶ י ְדַהב, ּ ְּדִאְתַרּבֵ ּ ,

ִתיב ּוְבַההוא ִזְמָנא ּכְ ְּדָהא ָעָפר ִדְלֵעיָלא, ָהב לֹו ְוַעְפרֹות ָז)איוב כח(, ּ יה , ּ ל ּבֵ ּכֵ ֲּהָוה ִמְסּתַ
א ְמׁשָ א ְותוְקֵפיה, ׁשִ ְמׁשָ לוָתא ְדׁשִ ּכְ ּוְבִאְסּתַ ּ ּ ּ י ְדַהב, ּ   .ַעְפָרא ָעִביד ְוַאְסּגֵ

  א''דף רנ ע
א ֲחֵזי ִּמטוֵרי ִדְנִהירו, ּתָ ּ ּ ן, ּ ּמָ א ּתַ ְמׁשָ ְּדתוְקָפא ְדׁשִ ּ יֵני ְּד) א''דף רנ ע(ַעְפָרא , ּ ַאְרָעא ּבֵ

ְלהו ָעְבֵדי ְדַהב, ּטוֵרי ּּכֻ ן, ּ ּמָ ין ִדְרִביאו ּתַ יׁשִ ְּוִאְלָמֵלא ֵחיָוון ּבִ ֵני, ּ א ָלא ֲהוו ִמְסּכְ ֵני ָנׁשָ , ּּבְ
י ְדַהב א ַאְסּגֵ ְמׁשָ ִגין ְדתוְקָפא ְדׁשִ ּּבְ ּ ּ.  

ך ֹלֹמה, ְְבִגין ּכָ יֹומֹוי ִדׁשְ ב ִלְמאוָמה, ּבְ ֶסף ְנְחׁשַ ל , ֵּאין ּכֶ ּכַ א ִאְסּתַ ְמׁשָ יָפא ְדׁשִ ּקִ ְּדָהא ּתַ
ַעְפָרא י ֵליה ְדַהב, ּבְ ְּוַאְסּגֵ ְּועֹוד ְדַההוא ַעְפָרא. ּ ִּסְטָרא ְדִדיָנא ִאיהו, ּ יה . ּ ל ּבֵ ּכַ ד ִאְסּתַ ּּכַ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]95דף [ -ּ

א ְמׁשָ י ַדֲהָבא, ׁשִ ָּנַטל ּתוְקָפא ְוִאְתַרּבֵ ה. ּ ֹלֹמה ּבָ ל ׁשְ ּכַ יָון ְדִאְסּתַ ּּכֵ ח ְוַא, ּ ּבַ , ְכִריז ְוָאַמרׁשַ
  .' ַהּכֹל ָהָיה ִמן ֶהָעָפר ְוגו)קהלת ג(

ָדִוד ֹלֹמה ָלא ִאְצְטִריך ְלַנְגָנא ּכְ ְְוַעל ָדא ׁשְ יָרָתא ְדִאיהו ְרִחיֵמי ְדעוְתָרא, ּ ֶּאָלא ׁשִ ּ ּ ּ ,
יה ֲהוו ָחן ְדַעְלָמא ּבֵ ּבְ ְּדהוא ְנִהירו וְרִחימו ְדָכל ּתוׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ א ְדַמ, ּ ְחּתָ ּבַ ּּתוׁשְ ד ָיְתָבא ּ ְטרֹוִניָתא ּכַ

א ָקֲאַמר ְרְסָייא ְלֳקְבֵליה ְדַמְלּכָ ּכֻ ּּבְ ּ.  
ִתיב ֲאָבִנים)מלכים א י(, ּכְ ַלם ּכַ ירוׁשָ ֶסף ּבִ ֶלך ֶאת ַהּכֶ ן ַהּמֶ ּ ַוִיּתֵ ְ ִגין ְדֹכָלא ֲהָוה ְדַהב, ּ , ּּבְ

ָמאָלא ּשְׂ ר ּבִ ִסְטָרא ִדְרִחימו, ְוַעְפָרא ִאְתַקּשַׁ ָמא ְדַא. ּּבְ ֹמאלֹו )שיר השירים ב(, ּתְ ָאֵמרּכְ  ׂשְ
י ַחת ְלֹראׁשִ ֲהָדה, ּתַ ק ּבַ א ִאְתָדּבַ ְמׁשָ ְּוׁשִ   .ְּוָלא ִאְתֲעֵדי ִמיָנה, ּ

ַהאי לֹמה ָטָעה ּבְ א, ׁשְ ְמׁשָ ׁשִ ְּדָהא ָחָמא ְדִאְתְקִריב ִסיֲהָרא ּבְ ָקא, ּ , ִויִמיָנא ְמַחּבְ
א חֹות ֵריׁשָ ָמאָלא ּתְ יָון ְדִאְתְקִר, ּוׂשְ ָדאּּכֵ ּיבו ָדא ּבְ ֲחָדא, ָאַמר, ּ ְיִמיָנא , ָּהא ִאְתְקִריבו ּכְ

ִגין ְלָקְרָבא. ַמה ָהָכא ְּדָהא ְיִמיָנא ָלאו ִאיהו ֶאָלא ּבְ ּ ָדא ְלַמאי , ּ יָון ְדִאְתְקִריבו ָדא ּבְ ּּכֵ ּ ּ
לֹמה, ְִאְצְטִריך יֵמי ׁשְ ב ּבִ ֶסף ֶנְחׁשַ   .ִּמָיד ֵאין ּכֶ

ִרי א ּבְ ָּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּך הואּ ְַחָייך, ַּאְנּתְ ָדִחית ְיִמיָנא, ְ ֵני , ּ ְצָטֵרך ְלֶחֶסד ּבְ ְַאְנּתְ ּתִ

א ח, ָנׁשָ ּכַ ל ִסיֲהָרא. ְוָלא ִתׁשְ א ִמְלַקּבֵ ְמׁשָ ִּמָיד ָסָטא ׁשִ ָכא, ּ ְרָיא ְלִאְתַחּשְׁ ְוֲהָוה , ְוִסיֲהָרא ׁשַ
לֹמה ְמַהַדר ַעל ִפְתִחין ּׁשְ יה , ת ֲאִני ֹקֶהֶל)קהלת א(, ְוָאַמר, ּ ְּוָלא ֲהָוה ַמאן ְדַיֲעִביד ִעּמֵ ּ

ִגין ְדָדָחה ְיִמיָנא, ַמאי ַטְעָמא, ֶחֶסד יב ֵליה, ּּבְ  )מלכים א י(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְּוָלא ָחׁשִ
לֹמה ִלְמאוָמה יֵמי ׁשְ ב ּבִ ֶסף ֶנְחׁשַ   .ֵּאין ּכֶ

א ּבְ, ְּוַעל ָדא י קוְדׁשָ ָחן ְלַגּבֵ ּבְ י ּתוׁשְ ל ְדַאְסּגֵ ּּכָ ּ ִּריך הואּ ָלָמא ְלֵעיָלא, ְ י ׁשְ ִגיֵני , ַאְסּגֵ ּבְ
ה יִבי ַלְיׁשָ ך ַהְקׁשִ ִתיב. ְּכָ ִלי ֶטֶרף ְוגו)איוב ו(, ּכְ ה', ּ ַלִיׁש אֹוֵבד ִמּבְ ַּלִיׁש ַהְיינו ַלְיׁשָ ּ ,

ִדְכִתיב ה, ּכְ ִדְכִתיב, אֹוֵבד. ָחק ֻחּקָ ּ וָבאו ָהאֹוְבִדים)ישעיה כז(, ּכְ ִלי ָטֶרף. ּ ִגין, ִמּבְ , ּבְ
ְבָעה  ִדְכִתיב,  ָעֶליָה ְלֵמיַהב)א עילה''ס(ְּדִאיִהי ּתָ ן )משלי לא(, ּכְ ּתֵ עֹוד ַלְיָלה ַוּתִ ָקם ּבְ  ַוּתָ

  .ֶּטֶרף ְלֵביָתה
ּוְבֵני ָלִביא ִיְתָפָרדו ִגין ְדֻכְלהו ַחָייִלין. ּּ ּּבְ ד ִאיִהי ְיִהיַבת ְלהֹון ֶטֶרף, ּּ ָרן , ּכַ ְלהו ִמְתַחּבְ ּּכֻ ּ

ַח ַחד, דּכְ ִלי ֶטֶרף. ְוָיְנִקין ּכְ לוָתא, ְוַכד ִאיִהי ָיְתָבא ִמּבְ ְּדָגַרם ּגָ ֵני ָלִביא , ּ ַּוַדאי ּבְ
ִּיְתָפָרדו ה ִסְטִרין ְוָאְרִחין, ּ ְלהו ְלַכּמָ ן ּכֻ ִּמְתָפְרׁשָ ּ ד ִדיָנא, ּ ָחא ְלֶמְעּבַ ּכָ ִגין ְלַאׁשְ , ְּוַעל ָדא. ּּבְ

ָנא ִאְתֲעִבי ִזְמָנא ְדָקְרּבָ ְקָנן, דּבְ ְדָקֲאָמָרן, ּּכָֹלא ִמְתּתַ ֲחָדא ּכִ א . ּוִמְתַקְרִבין ּכְ ּתָ ַהׁשְ
ָנא לא ִאְתֲעִביד ֵני ָלִביא ִיְתָפָרדו, ְּדָקְרּבָ ַּוַדאי ּבְ ך, ּּ ְוְבִגיֵני ּכָ ח , ּ ּכַ ּתַ ֵּלית ָלן יֹום ְדָלא ִאׁשְ

יה ִדיָנא ּּבֵ ׁשְ, ּ ִאין ּבִ ְּדָהא ָלא ִמְתָעִרין ִעָלִאין ְוַתּתָ ְדָקֲאָמָרןּ ִּלימו ִעָלָאה ּכִ ּ.  
א ֲחֵזי ר ָנׁש, ּתָ א ְצלֹוָתא ְדּבַ ּתָ א, ַּהׁשְ ִלימו ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ְוְבִבְרָכָתא ְדָבִריך , ִּאְתַער ׁשְ ּ ּ

ִריך הוא א ּבְ ְּלקוְדׁשָ ִאין, ְּ ְרִכין ִעָלִאין ְוַתּתָ ְרָכאן . ִּמְתּבָ ָרֵאל ִמְתּבָ ְצלֹוָתא ְדִיׂשְ ְּוַעל ָדא ּבִ ּ
ִריך הוא. ָעְלִמין א ּבְ ַּמאן ִדְמָבֵרך ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ ּ ְּ ַרך, ְ ִריך . ְִיְתּבָ א ּבְ ִריך ְלקוְדׁשָ ְַמאן ְדָלא ּבָ ְּ ּ

ַרך, ּהוא ד ובֹוַזי ֵיָקלו)שמואל א ב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְָלא ִיְתּבָ ַדי ֲאַכּבֵ י ְמַכּבְ ּ ּכִ ּ.  



ָנה  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ ְסֵלוחֹוֶד[ – ּ   ]ׁש ּכִ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]96דף [ -ּ

א ְדִבְרָכָתא , ַּרב ַהְמנוָנא ָסָבא ּסָ ר ָנׁש ָאֳחָרא ְלָבְרָכאּכַ דבעי (, ָּלא ָיִהיב ֵליה ְלּבַ
ּ ֶאָלא ִאיהו ַאְקִדים ְוָנִטיל ֵליה )לאתנטלא ּ ְתֵרי ְידֹוי וְמָבֵרך)בימינא ובשמאלא(ּ ְ ּבִ ְוָהא . ּ

יִמיָנא , ֲאָמָרן ְּדָבֵעי ְלַנְטָלא ֵליה ּבִ ָמאָלא)א ולא בשמאלא''ס(ּ ב ְדֹכָלא , ּ וִבׂשְ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ
יהִא ְּתָערו ּבֵ ִפיר הוא, ּ ּׁשַ ּ.  

א ִדְבָרָכה ָהִכי ִאְצְטִריך ּכֹוס ּסָ ְֲאָבל ּכַ א)תהלים קטז(, ִּדְכִתיב, ּ ְּדָהא , ּ ּכֹוס ְיׁשועֹות ֶאּשָׂ
ַהאי ּכֹוס ְרָכאן ֵמִאינון ְיׁשועֹות ִדְלֵעיָלא, ּבְ ִּאְתְנִגידו ּבִ ּ ּ ְוָכִניׁש לֹון , ְּוהוא ָנִטיל לֹון, ּ

יה ן ִאְתְנִטיר ,ְּלַגּבֵ ַההוא ּכֹוס)לון( ְוַתּמָ ִניׁש ּבְ ּ ַחְמָרא ִעָלָאה ְוִאְתּכְ ּוְבִעיָנן ְלָבְרָכא ֵליה . ּ ּ
יִמיָנא ָמאָלא)א ובשמאלא''ס(, ּבִ ׂשְ ִניׁש,  ְוֹלא ּבִ ַהאי ּכֹוס ּכָ ְּוַחְמָרא ְדִאיהו ּבְ ְרכון , ּ ְּדִיְתּבָ ּ
ֲחָדא ּוְבִעיָנן ְלָבְרָכא ָפתֹוָרא, ּכְ ֲהָמא ְוַחְמָראְּד, ּ ֲחָדא)חד(ּּכָֹלא , ָלא ְתֵהא ֵריַקְנָיא ִמּנַ   . ּכְ

  ב''דף רנ ע
א ֲחֵזי ָרֵאל, ּתָ ֶנֶסת ִיׂשְ ָרָכה ִאְקֵרי, ּכְ ל ּבְ ָרָכה, ּכֹוס ׁשֶ ל ּבְ ְּוֵכיָון ְדִאיהו ּכֹוס ׁשֶ ִעיָנן , ּ ּבְ

ָמאָלא  ין ְיִמיָנא ְּוַההוא ּכֹוס ִאְתְיי, ּ ְלַנְטָלא ֵליה)ובעי(ְּיִמיָנא וׂשְ ) ב''דף רנ ע(ִהיב ּבֵ
ָמאָלא ּוָבֵעי ְדִאְתַמְלָייא ַחְמָרא, ּוׂשְ ִגין ַחְמָרא ְדאֹוַרְייָתא, ּ ְּדִאיהו ָנִפיק ֵמַעְלָמא , ּבְ ּ

  .ְדָאֵתי
א ֲחֵזי ָרָכה, ְוּתָ ל ּבְ ְלָיין ִמִלין ִעָלִאין)הכא(, ּכֹוס ׁשֶ ַהאי ִאְתּגַ ּ ּבְ א, ּ ְמַעְרּתָ , ָּהָכא ְדֲאַנן ּבִ

א ְלָייא ָרָזא ִדְרִתיָכא ַקִדיׁשָ ֵּאיָמא ָהָכא ִאְתּגַ יִמיָנא . ּ ָלא ֵליה ּבִ ֵעי ְלַקּבְ ָרָכה ּבָ ל ּבְ ּּכֹוס ׁשֶ
ָמאָלא ְייהו, ָּדא ָצפֹון ְוָדרֹום, ּוׂשְ ָרָכה ִמּנַ ָרָכה ִדיֵהא ָנִטיל ּבְ ל ּבְ ְּוכֹוס ׁשֶ ּ.  

ָרָכה ל ּבְ ִלׁשְ, ַמאן ּכֹוס ׁשֶ ָּדא ִמָטתֹו ׁשֶ ּ ין ָצפֹון ְלָדרֹום, לֹמהּ ִּדְבִעיָנן ְדִאְתְייִהיב ּבֵ ּ ,
יִמיָנא ּוָבֵעי ַלֲאָנָחא ָלה ּבִ ֲהַדְייהו, ּ ן ּבַ ּקֵ ְּוגוָפא ְדִיְתּתַ ּ ַההוא ּכֹוס, ּ יה ּבְ ח ּבֵ ּגַ ְּוַיׁשְ ְלָבְרָכא , ּ

ְרָכאן ע ּבִ ַאְרּבַ ִגין ִדְכִתיב, ֵּליה ּבְ ִמיד ֵעיֵני ה)דברים יא(, ּּבְ ה ְוגוֱאֹל'  ּתָ ֶּהיך ּבָ ח . 'ָ ּכַ ּתַ ִאׁשְ
ָרָכה ל ּבְ כֹוס ׁשֶ ָּצפֹון ְוָדרֹום וִמְזָרח וַמֲעָרב, ָּרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא, ּבְ א , ּ ָּהא ְרִתיָכא ַקִדיׁשָ
ְדָקא ָחֵזי ֵליה   .ּּכְ

ַנֲהָמא א, ּוָפתֹוָרא ּבְ ְרָכא ַההוא ֶלֶחם ִדְלַתּתָ ִגין ְדִיְתּבָ ּּבְ ּ ַרך ֶלֶחם ע, ּ ִויֵהא ֶלֶחם , ֹוִניְְוִיְתּבָ
ג ד. ְוָהא אֹוִקיְמָנא, ַּפּנַ ְרָכא ּבְ ָרֵאל ִמְתּבָ ח ִדְכֶנֶסת ִיׂשְ ּכַ ּתַ ְלֵעיָלא , ִסְטֵרי ַעְלָמא' ְּוִיׁשְ

א ְלֵעיָלא  ָרָכה. )בההוא נהמא של ברכה(ְוַתּתָ ל ּבְ ֲאָבָהן, ְוכֹוס ׁשֶ א ּבַ ָרא ָדִוד ַמְלּכָ , ְּלִאְתַחּבְ
ַרך ְלַתּתָ ַרך , אְְוִיְתּבָ ְְדִיְתּבָ א ופתורא בנהמא בגין דיתברך מכל סטרין מעילא ומתתא לעילא ''נ(ּ

ברזא דכוס של ברכה לאתחברא דוד מלכא באבהן ויתברך לתתא דיתברך לחם עוני ויהא לחם 
ר ָנׁש)פנג והא אוקמוה ויתברך ּ ָפתֹוָרא ְדּבַ ִדיר, ּ יה ְמזֹוָנא ּתָ ָחא ּבֵ ּכְ ּתַ   .ְּלִאׁשְ

ְל ָּקמו ּכֻ קו ְידֹויּ ּהו וְנׁשָ ּ ִריך ַרֲחָמָנא ְדָאִעיְלָנא ָהָכא, ּ ָּאְמרו ּבְ ַמְעָנא ִמִלין ִאֵלין, ְּ ּוׁשְ ּ ּ .
א ְוֲאְזלו ָּנְפקו ִמן ְמַעְרּתָ ָמָתא, ּ ד ָעאלו ּבְ א ְדִמיתו, ּּכַ ָּחמו ִעיְטָרא ִדְבֵני ָנׁשָ ְּדָנַפל , ּ

יָתא ֲעַלְייהו ָּיְתבו ְוָחמו ְדָקא ַסְפֵדי, ּּבֵ ּ ּ ְלִאינון ְדִמיתוּ ּ   .ִּעם ִאינון רֹוָמֵאי, ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]97דף [ -ּ

ְמעֹון ְוָאַמר ַוָיֹבאו ַעד ּגֶֹרן ָהָאָטד י ׁשִ ָּפַתח ִרּבִ ּ ָהָכא ִאְתְרֵמיז , ֶּאָלא. ַמאן ּגֶֹרן ָהָאָטד, ּ
ְלָטנוָתא ְדִמְצָרֵאי ְדִאְתֲעֵדי ּׁשָ א ׁשוְלָטָנא ְדִמְצָרֵאי, ּגֶֹרן ָהָאָטד. ּ ָּדא ְמַמּנָ ּ ֲעֵדי ְּדִאְת, ּ

ָרֵאל י ׁשוְלָטנוָתא ְדִיׂשְ ּמֵ ִּמּקַ ְּדָהא ָחמו , ּ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. )גורן(ּ ים )מלכים א כב(, ּכְ ׁשִ ּ ְמלוּבָ
ּגֶֹרן ָגִדים ּבַ דֹול ְוָכֵבד ְמֹאד ְוגו. ּבְ ם ִמְסֵפד ּגָ ְּוַעל ָדא ַוִיְסְפדו ׁשָ ּּ ָמה ָאֵבל . 'ּ ן ָקָרא ׁשְ ַּעל ּכֵ

ְצַרִים ֲהָוה, ֶּזהִּמְצָרִים ַעד ַהיֹום ַה ְּדַוַדאי ִמּמִ ְכָיין, ּ ּאוף ָהָכא ָלאו ְדיוָדֵאי ִניְנהו ִאֵלין ּבָ ּ ּ ּ ּ ,
יה יוָדֵאי ב ְדִמיתו ּבֵ ַּאף ַעל ּגַ ּ ּ ְּוִאֵלין יוָדֵאי, ּ ִּאְלָמֵלא ֲהוו יוָדֵאי, ּ ּ ְוֵכיָון , ָּלא ִמיתו, ּ

ְּדִמיתו ִריך הוא ְמַכֵפר חֹוַבְייהו, ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּּ ְ.  
א ֲחֵזי ְמעֹון ּתָ י ׁשִ ִמְצַרִים, ָאַמר ִרּבִ ָמֵתיה ּבְ ב ְדָנְפַקת ִנׁשְ ְּדַיֲעֹקב ַאף ַעל ּגַ ּ ָלאו , ּ

ְרׁשוָתא ָאֳחָרא ָנְפַקת ָמר, ַמאי ַטְעָמא. ּּבִ ָמה ְדִאּתְ ֵרי ָעְלָמא , ּכְ ְּדָלא ֲהָוה ִמיֹוָמא ְדִאְתּבְ ּּ
ַההוא ַעְרָסא ְדַיֲע ֵליָמָתא ּכְ ָמֵתיה. ֹקבַּעְרָסא ׁשְ א ְדֲהָוה ָסִליק ֵמַעְלָמא ִנׁשְ ְעּתָ ׁשַ ּּבְ ִּמָיד , ּ

ַאְתֵריה ר ּבְ   .ְוָהא אֹוִקיְמָנא, ִּאְתַקּשַׁ
א ֲחֵזי א, ּתָ ְמַעְרּתָ ד ֲהָוה ָעאל ַיֲעֹקב ּבִ א, ּכַ ְמַעְרּתָ ח ּבִ ּכַ ּתַ א ְדֵעֶדן ִאׁשְ ל ֵריִחין ְדִגְנּתָ , ּּכָ

א ָסְלָקא ְנהֹוָרא א ַחד ָדִליקּוׁשְ, ּוְמַעְרּתָ י ְדַיֲעֹקב ְלִמְצַרִים. ַּרּגָ ְּוַכד ָעאלו ֲאָבָהן ְלַגּבֵ ּ ,
יה ָחא ִעּמֵ ּכָ ּתַ א, ְּלִאׁשְ ְרּגָ ַלק ְנהֹוָרא ְדׁשַ ִּאְסּתַ א. ּ ְמַעְרּתָ יָון ְדָעאל ַיֲעֹקב ּבִ ַרָגא , ּּכֵ ַהְדָרא ׁשְ

ל ַמה ְדִאְצ, ְּלַאְתֵריה א ִמּכָ ִלים ְמַעְרּתָ ּתְ ֵדין ִאׁשְ   .ְְטִריךּּכְ
ר ָנׁש ָאֳחָרא, ְוַעד יֹוֵמי ַעְלָמא א ּבַ יַלת ְמַעְרּתָ ל, ָלא ַקּבִ ָמִתין ְדָזָכאן . ְוָלא ְתַקּבֵ ְּוִנׁשְ

א ֵבי ְמַעְרּתָ ְייהו ּבְ ּמַ ִגין ְדִיְתָערון, ִּאַעְבָרן ִמּקַ ּּבְ ַעְלָמא, ּ ָבקו ּבְ ְּוָחִמין ַזְרָעא ִדׁשְ י , ּ ְּוֶיחדו ַקּמֵ
ִרי א ּבְ ּך הואּקוְדׁשָ א. ְ י ַאּבָ ִאיל , ָּאַמר ֵליה, ֲּחִניָטא ְדַיֲעֹקב ַמאי ִאיהו, ָאַמר ִרּבִ ִזיל ׁשְ

  .ְלַאְסָיא
א ֲחֵזי ִתיב ַוְיַצו יֹוֵסף ֶאת ֲעָבָדיו ֶאת ָהרֹוְפִאים ַלֲחנֹוט ֶאת ָאִביו ַוַיַחְנטו ָהרֹוְפִאים , ּתָ ּּכְ ּ

ָרֵאל ִנ, ֶאת ִיׂשְ ָאר ּבְ ׁשְ ך ּכִ א ֲהָוה ֲחִניָטא ָדאְַסְלָקא ַדְעּתָ ִגין אֹוְרָחא . י ָנׁשָ ִאי ֵתיָמא ּבְ
ּהוא ְדֲעָבדו ּ ן ְוגו, ּ ִתיב ַוָיָמת יֹוֵסף ּבֶ ִמְצָרִים' ָּהא ּכְ ָארֹון ּבְ ם ּבָ יה , ַּוִייׂשָ ָּהא ָלא ֲאְזלו ִעּמֵ ּ

ָאְרָחא ר, ּבְ ן ִאְתַקּבַ ּמָ ּוְכִתיב ַוַיַחְנטו אֹותֹו, ְּדָהא ּתַ ּּ.  
ּא ְדַמְלִכין ִאינוןָאְרָח, ֶּאָלא ִגין ְלַקְייָמא גוַפְייהו, ּ ּּבְ ח ְרבות, ּ ְמׁשַ ִּעָלָאה , ֲּחָנֵטי לֹון ּבִ

ִחין ל ִמׁשְ בוְסִמין, ַעל ּכָ ָחא , ְּמעֹוָרב ּבְ ַההוא ִמׁשְ ַתר יֹוָמא ּבְ גוָפא יֹוָמא ּבָ ִאיב ֵליה ּבְ ְּוׁשָ ּ ּ
ִעין יֹוִמין, ָטָבא ַּוִיְמְלאו, ִּדְכִתיב. ַאְרּבְ י ֵכן ִיְמְלאו ְיֵמי ַהֲחנוִטיםּ ִעים יֹום ּכִ ּ לֹו ַאְרּבָ ַתר . ּ ּבָ

ִלים ָדא ּתְ יִאין, ְּדִאׁשְ ִלים ִזְמִנין ַסּגִ   .ָּקְייָמא גוָפא ׁשְ

  א''דף רנא ע
ִגין ְדָכל ַההוא ַאְרָעא ִדְכַנַען ּּבְ ב ֵליה , ְּוַאְרָעא ְדִמְצַרִים, ּ ְּמַכָלה ּגוָפא וְמַרּקֵ ּ ּ דף רנא (ּ

ָאר ַאְרָעא) א''ע ל ׁשְ ּוְבִגין ְלַקְייָמא גוָפא ָעְבֵדי ָדא, ִלְזַמן ְזִעיר ִמּכָ ְוָעְבֵדי ֲחִניָטא ָדא , ּ
ָרא ָחא ַעל ַטּבוָרא. ִּמּגֹו וִמּבָ ְוָין ַההוא ִמׁשְ ִּמּגֹו ְדׁשַ ּ ִאיב , ּ ּתְ ַטּבוָרא ְלגֹו ְוִאׁשְ ְּוהוא ָעאל ּבְ ּ

ֵמעֹוי ְּוָקִאים ֵליה ְלגוָפא ִמּג, ּבְ יִאיןּ ָרא ְלִזְמִנין ַסּגִ   .ֹּו וִמּבָ
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ִקיוָמא ְדגוָפא ְּוַיֲעֹקב ָהִכי ֲהָוה ּבְ ּ ְּדגוָפא ְדֲאָבָהן ִאיהו. ְְוָהִכי ִאְצְטִריך, ּ ּ ּ ִקיוָמא , ּ ְּוֲהָוה ּבְ ּ
א גוָפא ְוַנְפׁשָ ַגְווָנא ָדא ְליֹוֵסף. ּּבְ ְּדִאיהו דוְגָמא ְדגוָפא, ּכְ ּ ּ ּ ּוְבִקיוָמא ְדגוָפא ְו, ּ ּ א ּּ ַנְפׁשָ

ִקיוָמא ְדגוָפא. ּהוא ּּבְ ּ ִּדְכִתיב ַוַיַחְנטו אֹותֹו, ּ א, ּּ ִקיוָמא ְדַנְפׁשָ ּּבְ ּ ָארֹון , ּ ם ּבָ ִּדְכִתיב ַוִייׂשָ ּ
ִמְצָרִים   .ּבְ

ֵרי יוִדי ּוְתִניָנן ּתְ אי''ּ א, ֶּאָלא. ן ַאּמַ ִרית ְלַתּתָ ִרית , ּיֹוֵסף ָנַטר ֵליה ּבְ ְּוָנִטיר ֵליה ּבְ
ַלק ֵמַעְלָמא, אִּדְלֵעיָל ְתֵרי ֲארֹוֵני, ִּאְסּתַ ִוי ּבִ א וְבָארֹון ְלֵעיָלא)אתר(, ִּאְתׁשַ ָארֹון ְלַתּתָ . ּ ּבְ

ָּארֹון ִדְלֵעיָלא ַמאן ִאיהו ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ֶּאָלא. ּ ל )יהושע ו(, ּכְ ִרית ֲאדֹון ּכָ  ִהּנֵה ֲארֹון ַהּבְ
ִר, ָהָאֶרץ ְּדָארֹון ִדְלֵעיָלא ֲארֹון ַהּבְ ִרית, ית ִאְקֵריּ ְּדָהא ָלא ָיִרית ֵליה ֶאָלא ַמאן ְדָנַטר ּבְ ּ ּּ ,

ּוְבִגין ְדיֹוֵסף ָנַטר ֵליה ִלְבִרית ּ ְתֵרי ֲארֹוֵני, ּ ֵוי ּבִ   .ִּאְתׁשַ
ִמְצָרִים ָאֹרן ּבְ ם ּבָ ָּהִכי הוא ַוַדאי, ַּוִייׂשֶ ב ְדָנְפַקת , ּוְקָרא אֹוַכח ָרָזא ָאֳחָרא. ּ ְּדַאף ַעל ּגַ ּ

ָמ ְרׁשו ָאֳחָראִנׁשְ ֵּתיה ּבִ א, ּ ִכיְנּתָ ׁשְ ר ּבִ ָארֹון, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ִאְתַקּשַׁ ם ּבָ ְלֵעיָלא , ַּוִייׂשֶ
א ִגין ְדֲהָוה ַצִדיק, ּוְלַתּתָ ּּבְ א ִעָלָאה. ּ ְּדָכל ַצִדיק ָיִרית ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ּ ּ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ּ , ּכְ

ָלם ַצִדיִקים )ישעיה ס( ך ּכֻ ּ ְוַעּמֵ ּ ה ָיַדי ְלִהְתָפֵארְ ְּלעֹוָלם ִיְרׁשו ָאֶרץ ִנֶצר ַמָטַעי ַמֲעׂשֵ ּ רוך . ּ ְּבָ ּ
  :ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן' ה

ית ֵראׁשִ  ָסִליק ֵסֶפר ּבְ
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   ספר שמות-הזוהר הקדוש 
  פרשת שמות

  א''דף ב ע
מֹות ּבְ)'שמות א() א''דף ב ע( ִאים ִמְצָרְיָמה ֵאת ַיֲעֹקב ִאיׁש ּ ְוֵאֶלה ׁשְ ָרֵאל ַהּבָ ֵני ִיׂשְ

או ּוֵביתֹו ּבָ ּכֹוָכִבים )ב''דניאל י(, ּ ים ּכַ ֹזַהר ָהָרִקיַע וַמְצִדיֵקי ָהַרּבִ יִלים ַיְזִהירו ּכְ ּכִ ׂשְ ּ ְוַהּמַ ּ ּ
יִלים ּכִ ׂשְ ָרָזא ְדָחְכ: ְלעֹוָלם ָוֶעד וַהּמַ ֵלי ּבְ ּכְ ִּאֵלין ִאיּנון ְדִמְסּתַ ּ ּּ א יזהירו דנצצין ''נ(. ְמָתאּ

ִזיָוא ְדָחְכְמָתא ִעָלָאה, ַנֲהִרין: ּ ַיְזִהירו)ברזא דחכמתא ְּוֹנְצִצין ּבְ ֹזַהר. ּ ְּנִהירו וְנִציצו : ּכְ ּ ּ
ְּדַנֲהָרא ְדָנִפיק ֵמֵעֶדן .  ָרִקיַע)'ד א''ב ל''בראשית ח(ְּדִאְקֵרי , ְּוָדא ִאיהו ָרָזא ְסִתיָמא. ּ

יה ַקָייִמין ּכ א ְוִסיֲהָראּּבֵ ְמׁשָ ֹּוָכַבָיא וַמָזֵלי ׁשִ ְּוָכל ִאיּנון ּבוִציִנין ִדְנהֹוָרא, ּ ּ ּ.  
א ְנּתָ ְנִהירו ַעל ּגִ א. ֹּזַהר ְדַהאי ָרִקיַע ָנִהיר ּבִ ְנּתָ ְמִציעות ּגִ ְּוִאיָלָנא ְדַחֵיי ַקָיים ּבִ ּּ ּ .

ְּדַעְנפֹוי ַחְפָיין  ל ִאיּנון ִדיו)א על''נ( )א עליה''ד(ּ ּ ּכָ ּ אּ ְנּתָ ְּקִנין ְוִאיָלִנין ובוְסִמין ִדְבּגִ ּ ּ ,
ָרן ָמאִנין ְדַכׁשְ ָרא)א ומטללין''ס(. ּּבְ ל ֵחיַות ּבָ חֹוֵתיה ּכָ ּ וְתַטְלִלין ּתְ ַמָיא . ּ ְּוֹכל ִצֳפֵרי ׁשְ

חֹות ִאיּנון ַעְנִפין ְּידורון ּתְ ּ ּ.  
א ְדִאיָלָנא ָּיִהיב ַחִיין ְלֹכָלא, ֹּזַהר ִאיּבָ ִּקיוֵמיה ְל. ּ ָּעַלם וְלָעְלֵמי ָעְלִמין ִסְטָרא ּ
יה ְרָיא ּבֵ ה, ַּאֲחָרא ָלא ׁשַ ֶּאָלא ִסְטָרא ִדְקדוּשָׁ ּ ָאה חוָלֵקיהֹון ִאיּנון ְדַטֲעִמין ִמֵניה. ּ ַּזּכָ ּ ּ ּ ,

ִּאיּנון ַקְייִמין ְלָעַלם וְלָעְלֵמי ָעְלִמין יִלים. ּ ּכִ ִּאֵלין ִאְקרון ַמׂשְ ַהאי , ּ ָאן ַחִיין ּבְ ְּוַזּכָ
ָעְלָמא ְדָאֵתי, ְלָמאָע ְּוַחִיין ּבְ ּ.  

ַּזְקָפא ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא, ֹּזַהר ִאיָלָנא ָדא ֲּחֵמׁש ְמָאה ַפְרֵסי ִהלוֵכיה. ּ ּ ּ ין ִרּבֹוא , ּ ּתִ ׁשִ
יטוֵתיה, ִּאיהו ְפׁשִ ּּבִ ַהאי ִאיָלָנא. ּ יה )זהר(, ַּקְייָמא ַחד ֹזֲהָרא, ּבְ ְווִנין ַקָייִמין ּבֵ ל ּגַ ּ ּכָ ּ
יןִּאיּנו ְווִנין ָסְלִקין ְוַנְחּתִ ַההוא ִאיָלָנא, ן ּגַ ר ּבְ א ַאֲחָרא ּבַ דוְכּתָ ֵבי ּבְ ָּלא ִמְתַיׁשְ ּ.  

גֹו ֹזַהר ְדָלא ַנֲהָרא יה ְלִאְתֲחָזָאה ּבְ ד ַנְפֵקי ִמּנֵ ּּכַ ָבן, ּ ָבן ְוָלא ִמְתַיּשְׁ ַקְייָמן , ִמְתַיּשְׁ
ֲא, ְוָלא ַקְייָמן ָבן ּבְ ִגין ְדָלא ִמְתַיּשְׁ ָבִטין. ָתר ַאֲחָראּּבְ ֵריַסר ׁשְ . ֵּמִאיָלָנא ָדא ַנְפֵקי ּתְ

יה ן ּבֵ ַחּמָ ְּדִמּתְ ַהאי ֹזַהר ְדָלא ַנֲהָרא, ּ ְּוִאיּנון ַנְחּתו ּבְ ּ לוָתא ְדִמְצַרִים, ּ ְּלגֹו ּגָ ה , ּ ַכּמָ ּבְ
יְרָיין ִעָלִאין ָרֵאל ְוגֹו, ַּמּשִׁ ֵני ִיׂשְ מֹות ּבְ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְוֵאֶלה ׁשְ ּ'.  

  ב''ע' דף ב



ָנה  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ ְסֵלוחֹוֶד[ – ּ   ]ׁש ּכִ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]100דף [ -ּ

ְמעֹון ָפַתח י ׁשִ ֵרי ', ּ ָהֹיה ָהָיה ְדַבר ה)'יחזקאל א(, ִּרּבִ ִזְמִני ) ב''ע' דף ב(ָהֹיה ָהָיה ּתְ
ֲאָלה. ֲאַמאי  ֲאַמאי )'ב ב''שמות פ(, ִאי ְיֶחְזֵקאל ְנִביָאה ְמֵהיָמָנא ֲהָוה, ְּותו ִאית ְלׁשָ

ל ַמה ְדָחָמא ֵלי ּכָ ּּגַ א ָא, ּ ֵהיָכֵליה ִאית ֵליה ְלַגָלָאה ָרִזין ְדָחֵמיַּמאן ְדַמְלּכָ ִּעיל ֵליה ּבְ ּ ּ ּ .
ֶּאָלא ַוַדאי ְיֶחְזֵקאל ְנִביָאה ְמֵהיָמָנא ֲהָוה ְמֵהיָמנוָתא ִאיהו, ּ ְּוָכל ַמה ְדָחָמא ּבִ ּ ּ ,

ל ַמה ְדַגֵלי ֵלי ּכָ ִריך הוא ּגַ א ּבְ ּוִבְרׁשוָתא ְדקוְדׁשָ ּּ ּ ּ ּ ְְוֹכָלא ִאְצְטִריך, ְּ ּ.  
ְמעֹוןָאַמר  י ׁשִ ְעָתא , ַרּבִ ב ְדָאֵתי ְלפום ׁשַ ל ַצֲעָרא ַאף ַעל ּגַ ַּמאן ְדָרִגיל ְלִמְסּבַ ּ ּ

ַער, ְוָלא ָחִייׁש, ָסִביל ַמְטָלנֹוי, ַצֲעָרא ּצַ ל יֹומֹוי , ֲּאָבל ַמאן ְדָלא ָרִגיל ּבְ ַוֲהָוה ּכָ
ַתְפנוִקין ְוִעידוִנין ּּבְ ָּדא ִאיהו ַצ, ְּוָאֵתי ֵליה ַצֲעָרא, ּ ִליםּ ְְוַעל ָדא ִאְצְטִריך , ֲעָרא ׁשְ ּ

י   .ְלִמְבּכֵ
ָרֵאל ך ִיׂשְ ד ַנְחּתו ְלִמְצַרִים, ָּכַ ַצֲעָרא ֲהוֹו, ּּכַ ָאה , ְרִגיִלין ּבְ ל יֹומֹוי ְדַההוא ַזּכָ ְּדָהא ּכָ ּ ּ

ַצֲעָרא ֲהָוה ְדָקא ָיאות, ֲּאבוהֹון ּבְ לוָתא ּכְ ְּוַעל ָדא ָסְבלו ּגָ ּ ּ לוָתא ְדָב. ּ ֲּאָבל ּגָ ֶּבל ַההוא ּ
ִלים ָכאן ָעֵליה, ֲהָוה ַצֲעָרא ׁשְ ִאין ּבָ ַּההוא ֲהָוה ַצֲעָרא ְדִעָלִאין ְוַתּתָ ּ ּּ.  

יב: ִּעָלִאין ּ ֵהן ֶאְרֶאָלם ָצֲעקו חוָצה ְוגֹו)ג''ישעיה ל(, ִּדְכּתִ ּ ִאין. 'ּ ּתָ יב: ּתַ תהלים (, ִּדְכּתִ

ְבנו ְוגֹו)ז''קל ם ָיׁשַ ֶבל ׁשָ לוָתא ְדָבֶבלּכֻ' ּ ַעל ַנֲהרֹות ּבָ כו ַעל ּגָ ְּלהֹון ּבָ ּ ּ . ַמאי ַטְעָמא. ּ
יב ַתְפנוֵקי ַמְלִכין ִדְכּתִ ִגין ַדֲהוֹו ּבְ ּּבְ ּ ֵני ִציֹון ַהְיָקִרים ְוגֹו)'איכה ד(, ּ ג דתנן אמר ''אד(. 'ּ ּבְ

אלין אינון טוריא רמיא , אלא. על ההרים אשא בכי ונהי) 'ירמיה ט(, מאי דכתיב, רבי יצחק
ין )בני ציון היקרים המסולאים בפז, אינון, מאן אינון טוריא רמיאו. דעלמין א ֲהוֹו ַנְחּתִ ּתָ  ְוַהּשְׁ

ָגלוָתא ֵריַחָיא ַעל ַקְדֵליהֹון ִויֵדיהֹון ְמַהְדָקן ַלֲאחֹוָרא, ּּבְ ּּבְ ָבֶבל. ּ ָגלוָתא ּבְ ְּוַכד ָעאלו ּבְ ּ ,
יבו ְדָהא ֵלית ְלהו ִקיוָמא ְלָעְלִמין ָּחׁשִ ּ ּ ִביק לֹוןְּדָהא , ּּ ִריך הוא ׁשָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְוָלא , ְּ

הֹון ְלָעְלִמין ח ּבְ ּגַ   .ַיׁשְ
ְמעֹון, ְוָתֵניָנן י ׁשִ ִריך הוא ְלָכל ָפַמְלָיא , ָאַמר ִרּבִ א ּבְ ֲעָתא ָקָרא קוְדׁשָ ַהִהיא ׁשַ ּּבְ ּ ְּ

ִּדיֵליה ין, ּ ְרָייֵתיה, ְּוָכל ְרִתיִכין ַקִדיׁשִ ְּוָכל ֵחיֵליה וַמּשִׁ ּ ַמָיא, ְרָבנֹויְוַרְב, ּ ְּוָכל ֵחיָלא ִדׁשְ ּ ,
ָּמה ָאּתון ַעְבִדין ָהָכא, ְוָאַמר לֹון ָגלוָתא ְדָבֶבל, ּ ֵני ְרִחיָמאי ּבְ ּוַמה ּבְ ּ , ְּוָאּתון ָהָכא, ּ

ֶבל ְלכֹון ְלּבָ ּקומו חותו ּכֻ ּ ּ ּ כֹון, ּ יב. ַוֲאָנא ִעּמְ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ '  ּכֹה ָאַמר ה)ג''ישעיה מ(, ּ
י ָבֶבָלה ְוגֹוְלַמַעְנֶכ ַלְחּתִ י ָבֶבָלה. 'ּם ׁשִ ַלְחּתִ ִריך הוא, ְּלַמַעְנֶכם ׁשִ א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ ְּ .

י ָבִריִחים ּכוָלם ְרָיין ִעָלִאין, ְּוהֹוַרְדּתִ ל ְרִתיִכין וַמׁשִ ִּאֵלין ּכָ ּּ.  
ֶבל ד ַנְחּתו ְלּבָ ַמָיא, ּּכַ חו ׁשְ ִּאְתַפּתָ ּ ָראת רוַח ְנבוָאה ַקִד, ּ ְּוׁשָ ּ א ַעל ְיֶחְזֵקאלּ , יׁשָ

ל ַמה ְדָחָמא ָרֵאל, ְּוָחָמא ּכָ ַמָיא , ָהא ָמאֵריכֹון ָהָכא, ְוָאַמר לֹון ְלִיׂשְ ְּוָכל ֵחיֵלי ׁשְ
יכו ּוְרּתִ יֵניכֹון, ּ ְּדָאתו ְלֵמיָדר ּבֵ ָּלא ֵהיְמנוהו. ּ ל ַמה ְדָחָמא, ּ ַּעד ְדִאְצְטִריך ְלַגָלָאה ּכָ ּּ ְ ,

ך יר. ְךָוֵאֶרא ּכָ, ְָוֵאֶרא ּכָ ֵלי ַיּתִ ְַמה ְדַגֵלי ּכָֹלא ִאְצְטִריך, ְּוִאי ּגַ ּ ּ ָרֵאל . ּ יָון ְדָחמו ִיׂשְ ּּכֵ ּ
ך ְמעו ִמִלין ִמפוֵמיה ִדיֶחְזֵקאל. ַּחדו, ְּכָ ְּוַכד ׁשָ ּ ּּ ָלל, ּ ְלוְתהֹון ּכְ ָּלא ַחְייׁשו ַעל ּגָ ְּדָהא , ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]101דף [ -ּ

ִביק לֹון ִריך הוא ָלא ׁשָ א ּבְ ָּיְדעו ְדקוְדׁשָ ּ ֵליְוָכ. ְּ ְרׁשוָתא ּגַ ּל ַמה ְדַגֵלי ּבִ ּּ א ואמר רבי ''ל(. ּ

שמעון ביה שעתא חדו ישראל חדוותא שלימתא בסיעתא דמאריהון דהוה עמהון וכל חד מנייהו 
עאל רעותא דלביה ברחימותא סגיא למיסר נפשיה על קדושתא דמאריהון ובגין כך גלי יחזקאל 

  )כל מה דגלי

  א''ע' דף ג
ָכל ֲא לוְוָתִניָנן ּבְ ָרֵאל ּגָ ָּתר ְדִיׂשְ ְלָתה ִעְמהֹון, ּ א ּגָ ִכיְנּתָ ָמן ׁשְ ָגלוָתא , ּתַ ְּוָהָכא ּבְ
ִתיב ָרֵאל ְוגֹו, ְּדִמְצַרִים ַמה ּכְ ֵני ִיׂשְ מֹות ּבְ ָרֵאל. 'ְּוֵאֶלה ׁשְ ֵני ִיׂשְ יב ּבְ יָון ִדְכּתִ ַּמהו , ּּכֵ

ִאים ִאּתֹו ִאְצְטִריך ְלֵמיָמר, ֵאת ַיֲעֹקב ָרֵאל ִאיּנון , אֶּאָל. ְַהּבָ ֵני ִיׂשְ מֹות ּבְ ֵּאֶלה ׁשְ ּ
ְרָיין ִעָלִאין ְּרִתיִכין וַמּשִׁ ְּדַנְחּתו ִעם ַיֲעֹקב, ּ א, ּ ִכיְנּתָ ֲהֵדי ׁשְ ָגלוָתא ְדִמְצַרִים , ּבַ ּּבְ שמות (ּ

או)'א ִאים ִמְצָרְיָמה ֵאת ַיֲעֹקב ִאיׁש וֵביתֹו ּבָ ָרֵאל ַהּבָ ֵני ִיׂשְ מֹות ּבְ ּ ְוֵאֶלה ׁשְ ּ י ִחָייא . ּ ִּרּבִ
ׁשוִרי ֵמֹראׁש )'שיר השירים ד' א' ה(ָּפַתח  בֹוִאי ּתָ י ִמְלָבנֹון ּתָ ָלה ִאּתִ י ִמְלָבנֹון ּכַ ּ ִאּתִ ּ ּ ּ

עֹונֹות ֲאָריֹות ֵמַהְרֵרי ְנֵמִרים ִניר ְוֶחְרמֹון ִמּמְ ֶנֶסת . ֲאָמָנה ֵמֹראׁש ׂשְ ַהאי ְקָרא ַעל ּכְ
ַמר ָרֵאל ִאּתְ ֲעָתא ְד, ִיׂשְ ׁשַ ְצַרִיםּּבְ ָרֵאל ִמּמִ ָלא , ַּנְפקו ִיׂשְ ּוָקִריבו ְלטוָרא ְדִסיַני ְלַקּבְ ּ ּ ּ

ִריך הוא, אֹוַרְייָתא א ּבְ ָּאַמר ָלה קוְדׁשָ ּ י ִמְלָבנֹון, ְּ ִּמן ַההוא ִעדוָנא ִעָלָאה ָקא : ִּאּתִ ּ ּ ּ
ָלה. ָאָתאת ֵליָמָתא: ּּכַ א , ׁשְ ְמׁשָ ִליַמת ִמן ׁשִ ּתְ ַהאי ִסיֲהָרא ְדִאׁשְ ָכל ְנהֹוָרא וְנִציצוּּכְ ּּבְ ּ ,

בֹוִאי) א''ע' דף ג( י ִמְלָבנֹון ּתָ ַנִיך אֹוַרְייָתא, ִּאּתִ ָלא ּבָ ִגין ְלַקּבְ   .ְּבְ
ׁשוִרי ֵמֹראׁש ֲאָמָנה ׁשוִרי, ּּתָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר : ּּתָ ּ וְתׁשוָרה ֵאין )'ט', שמואל א(ּכְ ּ

ַנִיך. ְלָהִביא א ַעל ּבָ ְקרוְבּתָ יל ּתַ ַקּבִ ְּתְ ְמֵהיָמנוָתא :  ֵמֹראׁש ֲאָמָנה.ּ יָתא ְדָעאלו ּבִ ֵּמֵראׁשִ ּ ּ
ר ה)ד''שמות כ(ְּוָאְמרו , ִּעָלָאה ר ִדּבֶ ל ֲאׁשֶ ָמע' ּ ּכָ ה ְוִנׁשְ ַמְתְקָלא ֲחָדא , ַנֲעׂשֶ ַּוֲהוו ּבְ

ַמְלָאִכין ִעָלִאין הו, ּּכְ יב ּבְ ּתִ ְּדָהִכי ּכְ ְרכו ה)ג''תהלים ק(, ּ ּבֹוֵר' ּ ּבָ י ַמְלָאָכיו ּגִ י ֹכַח עֹוׂשֵ
קֹול ְדָברֹו מֹוַע ּבְ ׁשוָרה. ְּדָברֹו ִלׁשְ ָרֵאל ּתְ ֶנֶסת ִיׂשְ יַלת ּכְ ֵדין ַקּבִ  )'ב א''ויקרא קצ(. ּּכְ

ִניר ְוֶחְרמֹון ָּדא טוָרא ְדִסיַני: ֵמֹראׁש ׂשְ ּ יה, ּ ְּדָקִריבו ְלַגּבֵ ּ חֹוֵתיה, ּ דו ּתְ ְּוִאְתַעּתָ יב. ּ , ִּדְכּתִ
ית ָהָהרּ ַוִיְתַי)ט''שמות י( ַתְחּתִ בו ּבְ עֹונֹות ֲאָריֹות. ּּצְ ִריך : ִמּמְ א ּבְ ִעיר ְדקוְדׁשָ ֵני ׂשֵ ְִאֵלין ּבְ ּ ּ

אֹוַרְייָתא ָלה, ּהוא ַזִמין לֹון ּבְ עו ְלַקּבְ ְּוָלא ּבָ ָמֵעאל: ֵמַהְרֵרי ְנֵמִרים, ּ ִני ִיׁשְ . ִּאֵלין ּבְ
יב א ְוָזַרח ִמּשֵׂ'  ה)ג''דברים ל(, ִּדְכּתִ יַני ּבָ ִּעיר ָלמֹו הֹוִפיַע ֵמַהר ָפאָרן ְוָאָתא ִמּסִ

  .ֵמִרְבבֹות ֹקֶדׁש
ִריך הוא ְלֵמיַהב אֹוַרְייָתא , ְּדָתֵניָנן. ַמאי ְוָאָתא ֵמִרְבבֹות ֹקֶדׁש א ּבְ ָעא קוְדׁשָ ד ּבָ ּּכַ ְּ

ָרֵאל ְרָיין ְדַמְלָאִכין ִעָלִאין, ְלִיׂשְ ָּאתו ַמׁשִ ּ ָּפְתחו ְוָאְמרו, ּ ּ ֲּאדֹוֵנינו ָמה '  ה)'תהלים ח(, ּ
ָמִים ָנה הֹוְדך ַעל ַהּשָׁ ר ּתְ ָכל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ְמך ּבְ ַָאִדיר ׁשִ ָ ָעאן ְדִיְתְיִהיב לֹון אֹוַרְייָתא, ּ   .ּּבָ

ִריך הוא א ּבְ ָּאַמר לֹון קוְדׁשָ כֹון מֹוָתא, ְּ יב, ְוִכי ִאית ּבְ י )ט''במדבר י(, ִּדְכּתִ  ָאָדם ּכִ
ֹאֶהל ַפט ָמֶות ְוהוָמת ְו)א''דברים כ(. ָּימות ּבְ ִּכי ִיְהֶיה ְבִאיׁש ֵחְטא ִמׁשְ ֵחְטא ִאית . ּ



ָנה  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ ְסֵלוחֹוֶד[ – ּ   ]ׁש ּכִ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]102דף [ -ּ

יַנְייכו ָעאן ְלִדיִנין, ּּבֵ ֶזל. ְּוִכי ַאּתון ּבָ ַנְייכו ּגֶ ֵנָבה. ִּאית ּבֵ יב, אֹו ּגְ  לא )'שמות כ(, ִּדְכּתִ
ְגנֹוב יב. ּתִ ין ִדְכּתִ יַנְייכו ָנׁשִ ִּאית ּבֵ ְנָאף)'שמות כ(, ּ ְקָראִאית ּבֵ.  ֹלא ּתִ , ּיַנְייכו ׁשִ
יב ֶקר)'שמות כ(, ִּדְכּתִ יַנְייכו ֶחְמָדה. ָ לא ַתֲעֶנה ְבֵרֲעך ֵעד ׁשָ ִּאית ּבֵ יב, ּ  )'שמות כ(, ִּדְכּתִ

ָעאן אֹוַרְייָתא. ֹלא ַתְחמֹוד ִּמָיד ָפְתחו ְוָאְמרו. ַּמה ָאּתון ּבָ ּ ּ ֲּאדֹוֵנינו ָמה ַאִדיר ' ה, ּ ּ
ָכל ָהָאֶרץ ְמך ּבְ ְּוִאלו. ָׁשִ יבּ ּתִ ָמִים ָלא ּכְ ָנה הֹוְדך ַעל ַהּשָׁ ר ּתְ ְּוַעל ָדא ְוָאָתא . ָ ֲאׁשֶ

ֵדין ִמיִמינֹו ֵאׁש ָדת ָלמֹו, ֵמִרְבבֹות ֹקֶדׁש   .ּּכְ
ָגלוָתא ְדִמְצַרִים)'ב' ה(, יֹוֵסי אֹוִקים ְלַהאי ְקָרא' ר א ּבְ ִכיְנּתָ ד ַנְחָתא ׁשְ ּ ּכַ י . ּ ְוַרּבִ

ְמעֹון ָאַמר ַמר,ַהאי ְקָרא, ׁשִ ּ ַעל ָרָזא ְדִיחוָדא ִדְמֵהיָמנוָתא ִאּתְ ּ ּ ָלה, ּ י ִמְלָבנֹון ּכַ ִּאּתִ ּ ,
י ִגין ְדָהא , ּקֹול ֲאַמר ְלִדּבור ִאּתִ ר ָלה , ּ קֹול ָאֵתי ְלִדּבור)'ו א''בראשית ל(ּּבְ ּוְמַדּבָ ּ

ָלל, ַּבֲהֵדיה ָלא ִפרוָדא ּכְ ֲחָדא ּבְ ְּלֶמֱהֵוי ּכַ ִגין ְדקֹול ִאיהו . ּ ּּבְ  )'ה א''כ' ז ב''בראשית רמ(ּ
ָלל ִּדּבור ִאיהו ְפַרט, ּכְ ּ ּ ָלל ִאְצְטִריך ִלְפָרט. ּ ְְוַעל ָדא ּכְ ְוְפָרט ִאְצְטִריך ִלְכָלל, ּ ְּדָהא . ּ

ֹלא ִדּבור ֵּלית קֹול ּבְ לא קֹול, ּ ְּוֵלית ִדּבור ּבְ ָלה ְוגֹו. ּ י ִמְלָבנֹון ּכַ ְּוַעל ָדא ִאּתִ ּ ְּדִעָקָרא ', ּ
ּהו ִמְלָבנֹון ָקא ַאְתָייןְּדַתְרַוְיי ּ.  

ׁשוִרי ֵמֹראׁש ֲאָמָנה רֹון: ּּתָ ָּדא ִאיהו ּגָ ְלָמא ּכָֹלא, ּ ן ַנְפָקא רוָחא ְלַאׁשְ ּמָ ְּדִמּתַ ּ א ''נ(, ּ

ִניר ְוֶחְרמֹון. ּ ֵמָרָזא ִדְלָבנֹון ָסִתים ְוָגִניז)כלה א : ֵמֹראׁש ׂשְ ָנא ֵריׁשָ ָּדא ִאיִהי ִליׁשָ
ָכא ְלִדּבורִּדְמ, ְוֶאְמָצִעיָתא ַּחּתְ עֹונֹות ֲאָריֹות. ּ יַנִים: ִמּמְ ִּאֵלין ִאיּנון ׁשִ : ֵמַהְרֵרי ְנֵמִרים. ּ

ְפָוון ִּאֵלין ִאיּנון ׂשִ הו ִדּבור, ּ ִלים ּבְ ּתְ ִלימו ְדִאׁשְ ּׁשְ ּ ּ ּ ּ.  
ָרֵאל ֵני ִיׂשְ מֹות ּבְ י ִחָייא ָפַתח. ְּוֵאֶלה ׁשְ ִּרּבִ ְלַחם ֶאת ֶלֶחם)ג''משלי כ(, ּ  ַרע ַעִין  ַאל ּתִ

ְתָאו ְלַמְטַעּמָֹתיו ְלַחם ֶאת ֶלֶחם ַרע ַעִין. ְוַאל ּתִ ִגין ְדַנֲהָמא אֹו ֲהָנָאה ְדַההוא , ַאל ּתִ ּּבְ ּ ּ
ר ָנׁש ְדַהְוי ַרע ַעִין יה, ּּבַ ַדאי ְלֵמיַכל וְלִאְתֲהִני ִמּנִ ָּלאו ִאיהו ּכְ ּ ָרֵאל . ּ ד ַנְחּתו ִיׂשְ ְּדִאי ּכַ ּ

ּמון ַנֲהָמא ְדִמְצָרֵאיָלא ִיְטֲע, ְלִמְצַרִים ָגלוָתא, ּ ָבקו ּבְ ּתְ ָּלא ִאׁשְ ְּוָלא ְיִעיקון לֹון , ּ
  .ִמְצָרֵאי

י ִיְצָחק ַזר, ָּאַמר ֵליה ִרּבִ ֵזָרא ִאְתּגְ ְדָקא ָיאות, ֲּאַמר ֵליה. ְוָהא ּגְ ּּכָֹלא ִאיהו ּכְ ּ ְּדָהא , ּ
ִמְצַרִים ַדְווָקא ַזר ּבְ ִתיב , ָּלא ִאְתּגְ ֶאֶרץ )ו''בראשית ט(ְּדָהא ָלא ּכְ ר ִיְהֶיה ַזְרֲעך ּבְ י ּגֵ ָ ּכִ

ֶאֶרץ ֹלא ָלֶהם, ִמְצַרִים ַאְרָעא ָאֲחָרא, ֶּאָלא ּבְ ַּוֲאִפילו ּבְ ּ.  
ַעל ֶנֶפׁש, ִיְצָחק' ָאַמר ר ַּמאן ְדִאיהו ּבַ יר )א לא ייכל עם בר נש''ס(, ּ ּ ְדֵמיְכֵליה ַיּתִ ּ

א ֵני ָנׁשָ ָאר ּבְ ּאֹו ַמאן ְדהוא ָא, ִמּשְׁ ַתר ֵמעֹויּ ַההוא ַרע ַעִין, ִזיל ּבָ ְּיכוס , ִּאי ִאְעַרע ּבְ
ֲהָמא ִדיֵליה ְרֵמיה ְוָלא ֵייכול ִמּנַ ּּגַ ּ ּ ָעְלָמא, ּ א ּבְ יׁשָ ר ֵמַההוא ֶלֶחם ַרע , ְּדֵלית ַנֲהָמא ּבִ ּּבַ

ִתיב , ַעִין ְצִרים ֶלֱאֹכל ֶאת ָהִעְבִרים ֶל)ג''בראשית מ(ַמה ּכְ י לא יוְכלון ַהּמִ ּ ּכִ י ּ ֶחם ּכִ
  ,ְָהא ָלך ֶלֶחם ַרע ַעִין, תֹוֵעָבה ִהיא ְלִמְצָרִים

  ב''ע' דף ג
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]103דף [ -ּ

א ֵמָעְלָמא ִכיְנּתָ ָלָתא ִאיּנון ְדַדְחָיין ׁשְ ּּתְ ִריך הוא ָלא , ְוַגְרִמין, ּ א ּבְ ְּדִדיוֵריה ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ְּ

ָעְלָמא ַמע ַקֵליהֹון, ֲהֵוי ּבְ ּתְ א ַצְווִחין ְוָלא ִאׁשְ ּוְבִני ָנׁשָ ְּוִאֵלין ִאיּנון. ּ ) ב''ע' דף ג(ַמאן : ּ

ָדה ּנִ ִכיב ּבַ ְּדׁשָ ֲאבו ְדִנָדה, ּ ר ִמּסְ ָעְלָמא ּבַ יף ּבְ ּקִ ִגין ְדֵלית ִמְסֲאבו ּתַ ּּבְ ּ ּ ּ ִּמְסֲאבו ְדִנָדה . ּ ּ ּ
ל ִמְסֲאבו ְדָעְלָמא ָיא ִמּכָ ַּקׁשְ ַאב ִאיהו, ּ ֲאב, ִּאְסּתְ ֲהֵדיה ִיְסּתַ ְּוָכל ְדִמְתָקְרִבין ּבַ יהּ ּון ִעּמֵ ּ ,

א ִמן ַקַמְייהו ִכיְנּתָ ָכל ֲאָתר ְדַאְזִלין ִאְתַדְחָייא ׁשְ ּּבְ ּ ֶּאָלא ְדָגִרים ַמְרִעין , ְוֹלא עֹוד. ּ ּ
ְרֵמיה ין ַעל ּגַ יׁשִ ְּוַעל ַההוא ַזְרָעא ְדיֹוִליד, ּּבִ י ִנָדה, ּ ר ָנׁש ְלַגּבֵ ְּדֵכיָון ְדִיְקַרב ּבַ ּ ַּההוא , ּ

ִּמְסֲאבו ָדִליג ֲעלֹו ְייִפין ִדיֵליה, יּ ָכל ׁשַ ַאר ּבְ ּתָ ְּוִיׁשְ ֲעָתא, ּ ַההוא ׁשַ ַּזְרָעא ְדיֹוִליד ּבְ ּ ,
ִכין ֲעלֹוי רוַח ִמְסֲאבו)א מסאבו''ס( ּ ַמׁשְ ְמָסֲאבו. ּ ְנָיָנא ִויסֹוָדא , ְּוָכל יֹומֹוי ְיֵהא ּבִ ְּדָהא ּבִ

ל ְמַסֲאָבא  יף ִמּכָ ְמָסֲאבו ַרב ְוַתּקִ ִּדיֵליה ִאיהו ּבִ ּ ּ י , ְּדָעְלָמאּ ר ָנׁש ְלַגּבֵ ְּדִמָיד ְדָקִריב ּבַ ּּ
ַּההוא ִמְסֲאבו ָדִליג ֲעלֹוי, ִּנָדה ּ יב, ּ ּ וְתִהי ִנָדָתה ָעָליו)ו''ויקרא ט(, ִּדְכּתִ ּ ּ.  

ַבת ֵאל ֵנָכר ִכיב ּבְ ְרׁשו ַאֲחָרא, ַּמאן ְדׁשָ ִרית קֹוֶדׁש ְוָאת ַקָייָמא ּבִ ְּדָאִעיל ּבְ ּּ ,
יב ת ֵאל ֵנָכר)' במלאכי(, ִּדְכּתִ ִריך הוא, ְוָתֵניָנן. ּ וָבַעל ּבַ א ּבְ ֵּלית ִקְנָאה ָקֵמי קוְדׁשָ ְּ ,

א ר ִקְנָאה ִדְבִרית ַקִדיׁשָ ּּבַ א, ּ ָמא ַקִדיׁשָ ְּדִאיהו ַקָייָמא ִדׁשְ ּ ּ ְּוָרָזא ִדְמֵהיָמנוָתא, ּּ ָמה . ּ
ִתיב  נֹות מֹוָאב )ה''במדבר כ(ּכְ ִּמַיד ַוִיַחר ַאף הּ ַוָיֶחל ָהָעם ִלְזנֹות ֶאל ּבְ ָרֵאל' ּ ִיׂשְ   .ּבְ

יַדְייהו א ְדָיְדעו ְולא ִמחו ּבִ י ַעּמָ ֵּריּשֵׁ ּ ּ ַקְדִמיָתא, ּ  )ה''במדבר כ(, ִּדְכִתיב, ִּאְתַעְנׁשו ּבְ
י ָהָעם ְוהֹוַקע אֹוָתם ָלה ל ָראׁשֵ ֶמׁש' ַקח ֶאת ּכָ א ָאַמר. ֶנֶגד ַהּשָׁ י ַאּבָ ַמאי ֶנֶגד , ִרּבִ

ֶמׁש ֶמׁשֶנֶג. ַהּשָׁ ִרית ְדִאְקֵרי ׁשֶ ַמר , ּד ַהּבְ ֶמׁש וָמֵגן ה)ד''תהלים פ(ַּוֲעֵליה ִאּתְ י ׁשֶ ' ּ ּכִ
ֶמׁש וָמֵגן . ֱאלִהים א: )'ד ב''רכ(ּׁשֶ ִרית ַקִדיׁשָ ָּדא ּבְ ֶמׁש ָזַרח ְוַאְנִהיר ַעל ָעְלָמא. ּ , ַמה ׁשֶ

ר ָנ א ָזַרח ְוַאְנִהיר ּגוָפא ְדּבַ ִרית ַקִדיׁשָ ּאוף ָהִכי ּבְ ּ ּ ָנא : ָמֵגן. ׁשּ ַּמה ָמֵגן ִאיהו ְלַאּגָ
ר ָנׁש ֲּעֵליה ְדּבַ ר ָנׁש, ּ א ָמֵגן ֲעֵליה ְדּבַ ִרית ַקִדיׁשָ ּאוף ָהִכי ּבְ ּ ּ ּוַמאן ְדָנִטיר ֵליה, ּ ּ ֵלית , ּ
ָעְלָמא ֶמׁש, ִנְזָקא ּבְ ֲהֵדיה ְוָדא הוא ֶנֶגד ַהּשָׁ ְּדָיִכיל ְלִמְקַרב ּבַ ּ ּ.  
א י ַעּמָ ְפסון, ֵריׁשֵ חֹוָבא ָדאִּיּתָ ָכל ָדָרא ְוָדָרא ּבְ ּ ּבְ . ִּאי ָיְדִעין ְוָלא ְמַקְנִאין ֵליה, ּ

ִגין ְדחֹוָבא ָדא ָעַלְייהו ּּבְ ּ ִרית, ּ ַהאי ּבְ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ְּלַקָנָאה ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ ַּמאן ְדָאִעיל , ְּ
ְרׁשוָתא ַאֲחָרא ה ָדא ּבִ ְּקדוׁשָ ּ ִתיב , ּ ֶָיה ְלך ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ַעל  ֹלא ִיְה)'שמות כ(ֲּעֵליה ּכְ

י ָאֹנִכי ה. ָּפַני ֲחֶוה ָלֶהם ְוֹלא ָתָעְבֵדם ּכִ ּתַ א ְוֹכָלא ִקְנָאה ֲחָדא' ֹלא ִתׁשְ ֱּאֹלֶהיך ֵאל ַקּנָ ָ .
א ִמָקֵמיה ִכיְנּתָ ְּוַעל ָדא ִאְתַדְחָייא ׁשְ ֵריה . ּ ְבׂשָ א ְדָחִתים ּבִ ְבִרית ַקִדיׁשָ ר ּבִ ּקֵ ַּמאן ִדְמׁשַ ּ ּ

ִריך הוא, ר ָנׁשְּדּבַ א ּבְ ָמא ְדקוְדׁשָ ׁשְ ר ּבִ ּקֵ ִאילו ְמׁשַ ּּכְ ּ ּ ְּ א, ּ ר חֹוָתָמא ְדַמְלּכָ ּקֵ ַּמאן ִדְמׁשַ ּ ,
א ַמְלּכָ יה ּבְ ר ּבֵ ּקֵ ָרֵאל, ְּמׁשַ ֱאָלָהא ְדִיׂשְ ֵּלית ֵליה חוָלָקא ּבֶ ּ א , ּ ֵחיָלא ְדִתיוְבּתָ ִּאי ָלא ּבְ

ִדיר   )א יתיר''ס(. ּתָ
חו ֶאת ה)ב''י', שמואל א(, ַמרּיֹוֵסי ָפַתח ְוָא' ר ּכְ ּ ַוִיׁשְ . 'ַּוַיֲעְזבו ֶאת ה', ֱאֹלֵהיֶהם ְוגֹו' ּ

חו ַוַיֲעְזבו ּכְ ַּמאי ַוִיׁשְ ּ א. ּ ִרית ַקָייָמא ַקִדיׁשָ ְייהו ּבְ ְּדָדחו ִמּנַ ּ ּ ְזִרין ְוָלא ַפְרִעין, ּ ַעד , ֲּהוֹו ּגַ
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ָרֵא ַהאי ְלָכל ִיׂשְ ְּדָאַתת ְדבֹוָרה וְנִדיַבת ּבְ ּ ה ִדְכִתיבּ ּמָ ְפרֹוַע ְפָרעֹות )'שופטים ה(, ּל ּכְ ּ ּבִ
ַרכו ה ִהְתַנֵדב ָעם ּבָ ָרֵאל ּבְ ִיׂשְ ּּבְ ּ'.  

נֹוי ֵתיה, ַּמאן ְדָקִטיל ּבְ ָרא ִאּתְ ָרא ְדִמְתַעּבְ ַּההוא עֹוּבָ ּ ְמָעָהא, ּ , ְּוָגִרים ְלַקָטָלא ֵליה ּבִ
ִריך הוא ְו א ּבְ ְנָייָנא ְדקוְדׁשָ ְּדָסִתיר ּבִ ּ ּ ּאוָמנוָתא ִדיֵליהְּ ּ ּ ר ָנׁש. ּ . ִּאית ַמאן ְדָקִטיל ּבַ

נֹוי ל. ְּוַהאי ַקִטיל ּבְ ין ָעִביד ְדָכל ָעְלָמא ָלא ָיִכיל ְלִמְסּבַ יׁשִ ָלָתא ּבִ ְּוַעל ָדא ָעְלָמא , ּּתְ
ִלק ֵמָעְלָמא, ְוֹלא ְיִדיַע, ִמְתמֹוְגָגא ְזֵעיר ְזֵעיר ִריך הוא ִאְסּתָ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ א ְוַח, ְּ ְרּבָ

ְּוִאֵלין ִאיּנון. ְּוַכְפָנא ומֹוָתָנא ַאְתָיין ַעל ָעְלָמא נֹוי: ּ א, ָקִטיל ּבְ ְנָייָנא ְדַמְלּכָ . ָּסִתיר ּבִ
א ִכיְנּתָ ָעְלָמא, ָּדֵחיא ׁשְ ְטָטא ּבְ ְּדַאְזָלא וְמׁשַ ּ ַחת ַנְייָחא, ּ ּכָ , ּ ִאֵלין)דא(ְוַעל . ְוָלא ַאׁשְ

ּ ְדקוְדׁשָ)א רוחין''ס(ּרוָחא  ְכָיה)עביד(א ּ ָכל ָהֵני ִדיִנין.  ּבָ ַּווי ְלַההוא . ְּוָעְלָמא ִאְתָדן ּבְ
ר ָנׁש ָעְלָמא, ַּווי ֵליה, ּבַ ֵרי ּבְ ָּטב ֵליה ְדָלא ִיְתּבְ ּ.  

ָרֵאל ִאין ִאיּנון ִיׂשְ ָגלוָתא ְדִמְצַרִים, ַּזּכָ ב ַדֲהוו ּבְ ְּדַאף ַעל ּגַ ּ ּ ל ָהֵני , ּ ָמרו ִמּכָ ִּאְסּתָ
ָלָתא ָדהִמ, ּתְ ת ֵאל ִנָכר, ּּנִ טֹול ַזְרָעא, ּוִמּבַ ּוִמּקְ ִפְרָיה וְרִבָיה, ּ ַפְרֶהְסָיא ּבְ ָדלו ּבְ ּתָ ְּוִאׁשְ ּ ּ ּ .

ב ִדְגֵזָרה ִאְתַגְזָרת  ְּדַאף ַעל ּגַ ִליכוהו)'שמות א(ּ ׁשְ ן ַהִילֹוד ַהְיאֹוָרה ּתַ ל ַהּבֵ ּ ּכָ ּ ּ ָלא , ּּ
יֵניהֹון ַמאן ְדָקִטיל עוּבָ ַכח ּבֵ ּתְ ִּאׁשְ ָתאּ ְמָעָהא ְדִאּתְ ן ְלָבַתר, ָּרא ּבִ ּכֵ ל ׁשֶ ּוִבְזכוָתא ָדא . ּכָ ּ ּ

לוָתא ָרֵאל ִמן ּגָ ָּנְפקו ִיׂשְ ּ.  

  א''ע' דף ד
ָדה י ִחָייא ַמאי : ִּמּנִ ְּדָתֵני ִרּבִ יב) א''ע' דף ד(ּ יֹור )ח''שמות ל(, ִּדְכּתִ ּ ַוַיַעש ֶאת ַהּכִ ּ

ַמְראֹו ּנֹו ְנֹחׁשת ּבְ ת ְוֶאת ּכַ ין ְלַהאי. ת ַהּצֹוְבאֹותְנֹחׁשֶ ִּמְפֵני ַמה ָזכו ָנׁשִ ּ ִגין , ּ ּבְ
ָגלוָתא ְדִמְצַרִים ָמרו ַגְרַמְייהו ּבְ ְּדִאְסּתָ ּ ּ ּ ָטן , ּ ִּדְלָבַתר ְדִאְתַדְכָיין ֲהוֹו ַאְתָיין ִמְתַקּשְׁ ּ ּ

ְבָעֵליהֹון ְרָאה ּבִ ּמַ ָלן ּבַ ּכְ ִפְרָיה וְרִבָיה, ּוִמְסּתַ ּוְמעֹוְרָרן לֹון ּבְ ּ ּ.  
ת ֵאל ֵנָכר יב, ִמּבַ ל ִצְבאֹות ה)ב''שמות י(, ִּדְכּתִ  )ב''תהלים קכ(ּוְכִתיב . 'ְוגֹו' ּ ָיְצאו ּכָ

ָרֵאל ְבֵטי ָיה ֵעדות ְלִיׂשְ ּׁשִ ָרֵאל ַוַדאי. ּ ֵּעדות ְלִיׂשְ ָרֵאל. ּ ִני ִיׂשְ מֹות ּבְ ְבֵטי . ְּוֵאֶלה ׁשְ ׁשִ
ָרֵאל ִני ִיׂשְ ָרֵאל. ּבְ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ   .ַּדּבֵ

ן ִאיׁש ִמְצִרי ִתיב ְוהוא ּבֶ יָמא ְוָהא ּכְ , ּוִפְרְסמֹו ְקָרא, ָּהא ַוַדאי ַחד ֲהָוה. ְּוִאי ּתֵ
יב ן ִאיׁש ִמְצִרי ְוגֹו)ד''ויקרא כ(, ִּדְכּתִ ת ִדְבִרי ְלַמֵטה ָדן' ּ ְוהוא ּבֶ ם ִאּמֹו ְשלֹוִמית ּבַ ְּוׁשֵ ּ ּ .

יב ִּפְרָיה ְוִרְבָיה ִדְכּתִ ְרצו ַוִיְרּבו ְוגֹוּ וְבֵנ)'שמות א(, ּ ָרֵאל ָפרו ַוִיׁשְ ּי ִיׂשְ ּ ּּ ּ ל ָהֵני . 'ּ ּוִמּכָ
ָרֵאל ָמרו ִיׂשְ ָרֵאל . ִּאְסּתָ ֵני ִיׂשְ ָרֵאל ָנְפקו, ּ ָעאלו)'א' ז(ּבְ ֵני ִיׂשְ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּּבְ

ָרֵאל ְוגֹו ִני ִיׂשְ מֹות ּבְ   .'ְּוֵאֶלה ׁשְ
ָרֵאל ֵני ִיׂשְ מֹות ּבְ אֹוְרָחאִר. ְּוֵאֶלה ׁשְ י יֹוֵסי ֲהוֹו ַאְזֵלי ּבְ י ֶאְלָעָזר ְוִרּבִ ַּעד ַדֲהוֹו , ּבִ

י יֹוֵסי, ַאְזֵלי י ֶאְלָעָזר ְלִרּבִ ח פוָמך, ָאַמר ִרּבִ ְַאְפּתַ ּ ְּוִיְנֲהרון ִמיָלך ָאַמר ֵליה ִניָחא , ּ ְּ

ָּקֵמיה ְדַמר ָיא ִלי, ּ ַאל ִמָלה ֲחָדא ְדַקׁשְ ְּדֶאׁשְ ַמְעָנא ִמּבוִציָנא  ָהא )אחורי דף זה(, ּּ ּׁשְ
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א ָרֵאל, ְּדֲהָוה ָאַמר, ַּקִדיׁשָ ִני ִיׂשְ מֹות ּבְ ָרֵאל ָסָבא, ְּוֵאֶלה ׁשְ ל ִאיּנון ֵחיִלין . ִיׂשְ ּּכָ
ֲהֵדי ַיֲעֹקב ין ְלָגלוָתא ּבַ ְרָיין ְדֲהוֹו ַנְחּתִ ּוַמׁשְ ּ יב, ּ יב ִאיׁש . ֵאת ַיֲעֹקב, ִּדְכּתִ ַּמהו ִדְכּתִ ּ

או ּוֵביתֹו ּבָ ַּוַדאי ָהִכי הוא, ַּמר ֵליהָא. ּ ֵניָנן. ּ ל ֵמָאֲחָרא, ֶּאָלא ָהא ּתָ ל ִדְמַקּבֵ ִּאיהו , ּּכָ
יָתא ֵמַההוא ְדָיִהיב ּּבֵ או, ּ ְּוַעל ָדא ִאיׁש וֵביתֹו ּבָ ּ ּ.  

י ֶאְלָעָזר ְוָאַמר ית ה)'ט', מלכים א(, ָּפַתח ִרּבִ ֹלֹמה ִלְבנֹות ֶאת ּבֵ ַכלֹות ׁשְ ' ּ ַוְיִהי ּכְ
ֶלך ְוגֹוְוֶאת ּבֵ ית ה. 'ְית ַהּמֶ יָון ְדָאַמר ֶאת ּבֵ ֶלך', ְּוִכי ּכֵ ית ַהּמֶ ְַמהו ְוֶאת ּבֵ ִגין , ּ ִאי ּבְ

ַמר ֹלֹמה ִאּתְ ית ה, ָלאו ָהִכי, ׁשְ ְקָדׁש' ֶּאָלא ֶאת ּבֵ ית ַהּמִ ָּדא ּבֵ ֶלך ָדא , ּ ית ַהּמֶ ְּוֶאת ּבֵ ְ

ים ָדׁשִ   .ֹקֶדׁש ַהּקֳ
ית ה ְק' ּבֵ ית ַהּמִ ְּדִאיהו ּבֵ גֹוןּ כֹות וֵבית ָהאוָלם ְוַהְדִביר: ָּדׁש ּכְ ֲּעָזרֹות וְלׁשָ ּ ּ ית , ּ ָּדא ּבֵ
ְקָדׁש ית ה, ַּהּמִ ֶלך. 'ַּוַדאי ִאְקֵרי ּבֵ ית ַהּמֶ ים: ְּבֵ ָדׁשִ ְּדִאיהו ְפִניָמָאה , ָּדא ֹקֶדׁש ַהּקָ ּ ּ
ְּדֹכָלא ֶלך ְסָתם, ּ ֶּמֶלך ָדא. ְַהּמֶ ב ְדִאיהו ֶמֶלך ִעָל, ְ ַּאף ַעל ּגַ ְ ּ י , ָאהּ א ְלַגּבֵ ִּאיהו נוְקּבָ ּ

ְּנקוָדה ִעָלָאה ְּסִתיָמא ְדֹכָלא, ּ א. ּ ב ְדִאיהו נוְקּבָ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ י ֶמֶלך , ּ ְִאיהו ְדכוָרא ְלַגּבֵ ּ ּ ּ
א ַגְווָנא ָדא ְוַעל ָדא, ִּדְלַתּתָ ך ּכָֹלא ּכְ ּוְבִגין ּכָ ּ ּּ ֵאי, ְ ּתָ הו, ּתַ ִתיב ּבְ ָרָזא ָדא ּכְ ּּבְ ִאיׁש , ּ

אוּוֵב   .ּיתֹו ּבָ
מֹות י , ְּוֵאֶלה ׁשְ ן ָנעול ֲאחֹוִתי ַכָלה )'שיר השירים ד(, ּ יֹוֵסי ָפַתח ְוָאַמר)אלעזר(ִרּבִ ּ ּגַ ּ

ל ָנעול ַמְעָין ָחתום ּּגַ ן ָנעול. ּ ן ָנעול: ּּגַ ִהיא ּגַ ָרֵאל ׁשֶ ֶנֶסת ִיׂשְ ָּדא ּכְ י . ּ ְּדָאַמר ִרּבִ
ן ַהֶזה ָצִריך ִל, ֶאְלָעָזר ְַמה ַהּגַ מֹורּ קֹות, ַּלְעדֹור, ׁשְ ָרֵאל. ְוִלְזמֹור, ּוְלַהׁשְ ֶנֶסת ִיׂשְ ך ּכְ , ְּכַ

מֹור, ְּצִריָכה ַלְעדֹור קֹות, ְוִלׁשְ ן, ְוִלְזמֹור, ּוְלַהׁשְ ְרם, ְוִנְקֵראת ּגַ ֶרם , ְוִנְקֵראת ּכֶ ַמה ַהּכֶ
קֹות ְוִלְזמֹור ְוַלְחפֹור ַּהֶזה ָצִריך ַלְעדֹור וְלַהׁשְ ּ ּ ְ ך ִיׂשְ, ּ יב, ָרֵאלְּכַ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ ישעיה (, ּ

ֶרם ה)'ה י ּכֶ ָרֵאל וְכִתיב'  ּכִ ית ִיׂשְ ֵלהו ְוגֹו)'ישעיה ה(, ְּצָבאֹות ּבֵ ּ ַוְיַעְזֵקהו ַוְיַסּקְ ּ'.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]106דף [ -ּ

 ] בשנה67יום [סדר הלימוד ליום ח כסלו 
  ב''ע' דף ד

ְמעֹון: ַמְתִניִתיןתוספתא  י ׁשִ ֵלי ְרִתיָכָתא , ָנָנא ֲחָמאןֲּאַנן ַפְתִחין ֵעי, ָאַמר ִרּבִ ְלּגַ ּּגַ
ַמְטָלנֹוי ָתא ַנְטִלין ּבְ ִסיָמא ְלאוְדִנין, ַּקִדיׁשָ יָרָתא ּבְ א, ְּוַקל ׁשִ א, ָיֶאה ְלִלּבָ , ַּסְלָקא ְוַנְחּתָ

יָרָתא ִמְלַרע ְלֵע, ִמְזַדְעְזִעין ֶאֶלף ַאְלִפין, ַאְזָלא ְוָלא ַנְטָלא . ּיָלאְּוִרּבֹוא ִרְבָבן וַפְתִחין ׁשִ
ְּלָקל ְנִעימוָתא ַההוא ְכנוְפָיא ְלִסְטָרא ִדיִמיָנא, ַּקְייִמין ַמאן ְדַקְייִמין, ּ ִפין ּבִ ּנְ ּוִמְתּכַ ּ ּ ,

ין ַאְלִפין ָמאֵרי ְדַעְייִנין ע ְמָאה ְוַחְמׁשִ אן. ַּאְרּבַ אן ְוָלא ַחּמָ ִקיוֵמיהֹון, ַחּמָ ַּקְייִמין ּבְ ֵרין . ּ ּתְ
ְּוורו ִסְטִרין ָאֳחָרִנין ִאְתַח ִגיֵניהֹון)א אתחזרו''ס(ּ ין ַאְלִפין.  ּבְ ָמאָלא ָמאָתן ְוַחְמׁשִ ּוְלִסְטָרא ִדׂשְ ּ .

ִּאיּנון ָמאֵריהֹון ִדיָבָבא ית מֹוְתֵביהֹון, ּ ִבין וְמַיְלִלין ֵמֲאַתר ּבֵ ְּמַיּבְ ִדיָנא וְמַסְייִמין , ּ ַּפְתִחין ּבְ ּ ּ
ִדיָנא ְנָיינות. ּבְ ִבין ּתִ ְּוִסְפִרין ְפִתיחו, א ָיִתיבְוִדיָנ, ְּמַיּבְ ֲעָתא. ּ יה ׁשַ ָּסִליק ָמאֵריה , ּּבֵ
כוְרַסָייא ְדִדיָנא, ְּדָקִאים ֲעֵליהֹון, ְּדִדיָנא ְּוָיִתיב ּבְ ַכך, ּּ ּתְ יָרָתא ִאׁשְ ָיים , ְְוׁשִ ְסּתַ ַּעד ָלא ּתִ

ִּדיָנא ָסֲחָרן ָמאֵרי ְדַעְייִנין ִדְלִסְטָרא ְיִמיָנא ּ הֹון , ּ ְמֵניַסר ַאְלִפין ) ב''ע' דדף (ְוִעּמְ ּתַ
ְקִעין ִבין ְוָלא ְמַיְלִלין , ַאֲחָרִנין ּתַ יָרָתא)א לא מיללין ולא מיבבין''ס(ְּוָלא ְמַיּבְ , ּ ַפְתִחין ׁשִ

ין ַאְלִפין ָמאֵרי ִדיָבָבא ִּמְזַדְעְזָען ָמאָתן ְוַחְמׁשִ ּ.  
ִבין  ְנָיינות ְוָלא ְמַיּבְ ַקע ּתִ ֵּמַההוא ּכוְרַסָייא , ּ ָנִטיל ַפְטרֹוָנא) מילליןא ולא מיבבין ולא''ס(ּּתַ ּ ּ

ָרנוָתא כוְרַסָייא ְדַווּתְ ְּוָיִתיב ּבְ ּ יה ִזְמָנא ַהָוה . ּּ א)א הוא''נ(ּּבֵ א ִעָלָאה ַרּבָ ָמא ַקִדיׁשָ ר ׁשְ ּ ִמְדּכַ ּ ,
ָמא ַחִיים ְלֹכָלא ִּדְבַההוא ׁשְ ּ ּ ּ.  

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר )א''ו ה''א וא''ד ה''א יו''ס(א ''ו ֵה''א ָוי''ד ֵה''ָּפַתח ְוָאַמר ִזְמָנא ֲחָדא יֹו  ּכְ
ה)ד''שמות ל( ם ְיהֹוָ ין. ּ ַוִיְקָרא ְבׁשֵ ֵלי ַקִדיׁשִ ְלּגַ ַקְדֵמיָתא ָמאֵרי ּגַ ַּפְתִחין ּכִ ּ , ְוֶאֶלף ַאְלִפין. ּ

יָרָתא, ְוִרּבֹוא ִרְבָבן ִחין ְוָאְמִרין, ְוַאְמֵרי ׁשִ ּבְ ִריך ְיָקָרא ְד, ְמׁשַ יה' הְּבְ ִכיְנּתֵ ית ׁשְ   .ֵּמֲאָתר ּבֵ
א ְנּתָ ין ָעְלִמין)א דאיהי''נ(ְדַהָות , ַּאְתָיא ַההוא ּגִ ָמאָתן ְוַחְמׁשִ א ,  ְטִמיָרא ּבְ ִכיְנּתָ ּהוא ׁשְ

ִזיָוה ְּדָנִפיק ִמִזיָוא ְלִזיָוא, ְּיָקָרא ּבְ ְּוִזיָוה ָנִגיד ִמֵניה, ּ ין' ְלד, ּ  א''ס(ְלַקְדָמֵאי , ִסְטִרין ֵריׁשִ

א)א אתמשך''ס(ֵּמַההוא ִזיָוא ַנָפק , )לקיימא ּ ְלֻכְלהו ְדִאיּנון ְלַתּתָ ּ ּ א ְדֵעֶדן, ּ ְנּתָ   .ְּוַהִהיא ִאְקֵרי ּגִ
ְנָיינות ַההוא ָסָבא ָּפַתח ּתִ ּ ֵמיה יֹו, ּ ר ׁשְ ַּפְטרֹוָנא ְדֹכָלא וִמְדּכַ ּ ּּ , א''ו ֵה''א ָוא''ד ֵה''ּ
ְתֵליָסר ְמִכיָל ְּוֻכְלהו ַפְתֵחי ּבִ ּ יִפין. ּן ְדַרֲחֵמיּ ּקִ ל ִאֵלין ּתַ , ָּראִמין ְדָראִמין, ַּמאן ָחֵמי ּכָ

יִפין יִפין ְדַתּקִ ּקִ ין, ּתַ ַמָיא, ְּרִתיִכין ַקִדיׁשִ ֵאיָמָתא , ְוָכל ֵחיֵלהֹון, ּוׁשְ ִּמְזַדְעְזִעין וִמְתַחְלְחָלן ּבְ ּ
א, ַסְגָיא ָמא ַקִדיׁשָ ָחן ׁשְ ּבְ יָרָתא, ְּמׁשַ ָמְתהֹון ְדַצִדיַקָייא. ְוַאְמִרין ׁשִ ִאין ִאיּנון ִנׁשְ ַּזּכָ ּ ּ ּ ,

ַההוא ִעדוָנא ְּדִאיּנון ּבְ ּ ּ ּ ַמר , ְּוַיְדִעין ָדא, ּ ְ ִמי ֹלא ִייָרֲאך ֶמֶלך ַהּגֹוִים )'ירמיה י(ַעל ַהאי ִאיּתְ ָ

י ְלך ָיָאָתה ְוגֹו   )כ תוספתא''ע(. 'ָּכִ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]107דף [ -ּ

ְמעֹון י ׁשִ א, ָאַמר ִרּבִ ִכיְנּתָ ת ׁשְ ד ַנְחּתַ ת ַחָיה ֲחָדא,  ְלִמְצַרִיםּכַ ָרֵאל, ַּנְחּתַ ָמה ִיׂשְ ִּדׁשְ ּ ,
ִדיוְקָנא ְדַההוא ָסָבא ּּבְ ּ ּ יה, ּ ין ִעּמֵ ין ַקִדיׁשִ ׁשִ ּמָ ִעין וְתֵרין ׁשַ ְּוַאְרּבְ ּ ְוָכל ַחד ְוַחד ָאת , ּ

יה א ִעּמֵ ַּקִדיׁשָ א, ּ ָמא ַקִדיׁשָ ן ִעם ַיֲעֹקב ְלִמְצַרִים, ִּמּשְׁ ְּוֻכְלהו ַנְחּתָ יב,ּ ּ ֲהָדא הוא ִדְכּתִ ּ ,
ִאים ִמְצָרְיָמה ֵאת ַיֲעֹקב ָרֵאל ַהּבָ ֵני ִיׂשְ מֹות ּבְ י ִיְצָחק. ְּוֵאֶלה ׁשְ ַמע , ָאַמר ִרּבִ ׁשְ ִמּמַ

ָרֵאל ֵני ִיׂשְ ך ֵאת ַיֲעֹקב, ְּדָקָאַמר ּבְ   .ְולא ְנֱאַמר ִאּתֹו, ְְוַאַחר ּכָ
ַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ י ְיהוָדה ְלִרּבִ ַאל ִרּבִ ְמעֹוןּׁשָ ְמַעת ֵמָאבוך)אמר ליה(, י ׁשִ יָון ְדׁשַ ְ ּכֵ ּ ּ ,

ָרָזא ִעָלָאה מֹות ּבְ ת ְוֵאֶלה ׁשְ ָּפָרׁשַ ּ או, ּ ַּמאי ָקָאַמר ִאיׁש וֵביתֹו ּבָ ַּההוא , ָּאַמר ֵליה. ּ
א ִּמָלה ְדֲהָוה ָאַמר ַאּבָ ִּאיּנון ָהוו ַמְלָאִכין ִעָלִאין, ּ ּ ֵא, ּ ּתָ ְּדִאיּנון ְלֵעיָלא ַעל ּתַ ּ , י ִמְנהֹוןּ

או יב ִאיׁש וֵביתֹו ּבָ ַּהְיינו ִדְכּתִ ּ ּ א, ּ א ִעָלָאה, ְוָהִכי ָאַמר ַאּבָ ל ִאיּנון ַמְלָאִכין ִדְבַדְרּגָ ּּכָ ּ ּ ,
ִּאְקרון ּגוְבִרין דוְכִרין ּ ּ ָאה ִמְנהֹון, ּ ּתָ א ּתַ ְּוִאיּנון ִדְבַדְרּגָ ִית)נוקבתא(ִּאְתְקרון , ּ ,  ּבַ

א ִד ָתא נוְקּבָ ְּדִאּתְ ּ ָלא ִמן ְדכוָראּ ְּמַקּבְ ּ.  
ְמעֹון י ׁשִ ר ִרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבַ י ִיְצָחק ֲהָוה ָקִאים ָקֵמיה ְדִרּבִ ִּרּבִ א , ּ ִכיְנּתָ ָּאַמר ֵליה ׁשְ

ת ְלִמְצַרִים ִעם ַיֲעֹקב יב , ֲּאַמר ֵליה ְוָלא. ַנְחּתַ ּתִ ך)ו''בראשית מ(ְוָהא ּכְ . ָ ָאֹנִכי ֵאֵרד ִעּמְ
א ֲחֵז ית ְמָאה ַאְלִפין ְרִתיִכין , יָּאַמר ֵליה ּתָ ת ְלִמְצַרִים ֵאת ַיֲעֹקב ְוׁשִ א ַנְחּתַ ִכיְנּתָ ׁשְ

ין  ה)אחרנין(ַּקִדיׁשִ ׁש ֵמאֹות ֶאֶלף ַרְגִלי, ּ ִעּמָ ׁשֵ יב ּכְ ְּוַהְיינו ִדְכּתִ ית ֵמָאה , ּ ֵניָנן ׁשִ ּתָ
ין ַנְחּתו ִעם ַיֲעֹקב ְלִמְצַרִים ַּאְלִפין ְרִתיִכין ַקִדיׁשִ ןְוֻכ, ּ ּמָ ְּלהו ְסִליקו ִמּתַ ּ ד ָנְפקו , ּ ּּכַ

ְצַרִים ָרֵאל ִמּמִ יב. ִיׂשְ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ ָרֵאל ֵמַרְעְמֵסס ֻסּכֹוָתה )ב''שמות י(, ּ ֵני ִיׂשְ ּ ַוִיְסעו ּבְ ּ
ׁש ֵמאֹות ֶאֶלף ַרְגִלי ְוגֹו ׁשֵ ׁש ֵמאֹות לא ֶנֱאַמר. 'ּכְ ׁש ֵמאֹות, ׁשֵ ׁשֵ ַגְווָנא , ֶּאָלא ּכְ ּכְ

ְּפקו ִאֵליןְּדָנ ך ָנְפקו ִאֵלין, ּ ּּכַ ּ ְ.  
ְּוָתא ֲחֵזי ָרָזא ְדִמָלה ין, ּ ִעָדָנא ְדָנְפקו ִאֵלין ְרִתיִכין ַקִדיׁשִ ּּבְ ּ ָתא, ּּ יְרָייָתא ַקִדיׁשָ , ַּמּשִׁ

ָרֵאל ְוָיְדעו ָּחמו ִיׂשְ ִגיֵניהֹון, ּ ִבין ּבְ ַּדֲהוו ִמְתַעּכְ ָרֵא, ּ ִהילו ְדָעְבדו ִיׂשְ ְּוֻכְלהו ּבְ ּ ּ ּ , לּ
ִגיֵניהֹון ֲהָוה יב, ּבְ ְּוַהְיינו ִדְכּתִ ּ ְוֹלא ָיְכלו ְלִהְתַמְהֵמַה)ב''שמות י(, ּ ֲּהָוה ֵליה ְלֵמיַמר , ּ

יב ֶאָלא ְוֹלא ָיְכלו ּתִ ְּוָלא ָרצו ְלִהְתַמְהֵמַה ֲאָבל ָלא ּכְ ּ ׁש)י ואיתנדע''ס(ְּוִאְתְייַדעו . ּּ ,  ַמּמָ
ָרֵאל ֵני ִיׂשְ ְּדֻכְלהו ּבְ ָרֵאל ִדְרִקיָעאֲּהוו, ּּ ִני ִיׂשְ יב, ּ ּבְ ְּוַהְיינו ִדְכּתִ ִאים , ּ ָרֵאל ַהּבָ ֵני ִיׂשְ ּבְ
ִאים ִמְצָרְיָמה , ִמְצָרְיָמה ֵאת ַיֲעֹקב ָרֵאל ַהּבָ ֵני ִיׂשְ מֹות ּבְ ְּוַעל ָדא ָלא ֶנֱאַמר ְוֵאֶלה ׁשְ ּ

ִאים ִמְצָרְי, ִאּתֹו ָרֵאל ַהּבָ ֵני ִיׂשְ מֹות ּבְ ֶּאָלא ְוֵאֶלה ׁשְ ִאים ִמְצָרְיָמה , ָמה ֵאת ַיֲעֹקבּ ַהּבָ
ַקְדִמיָתא ְוִעם ִמי   .ֵאת ַיֲעֹקב, ּבְ

  א''ע' דף ה
י ְיהוָדה ִזיב ַיֲעֹקב ,  ַקל ָוחֹוֶמר)א רבי יוסי''א רבי יצחק נ''נ(, ָּאַמר ִרּבִ ּתְ ד ִאׁשְ ּוַמה ּכַ

יב, ִּמָלָבן ּתִ ּ ְוַיֲעֹקב ָהַלך ְלַדְרּכֹו ַוִיְפ)ב''בראשית ל(, ּכְ ד ָנַחת . ְּגעו בֹו ַמְלֲאֵכי ֱאלִהיםְ ּכַ
ָגלוָתא ִריך הוא ָאַמר, ּּבְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ך ִמְצָרְיָמה, ְּ ָלאו ) א''ע' דף ה(, ָָאֹנִכי ֵאֵרד ִעּמְ



ָנה  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ ְסֵלוחֹוֶד[ – ּ   ]ׁש ּכִ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]108דף [ -ּ

יה, ִּדיָנא ׁשֹוי ִעּמֵ ּמָ ּהֹוִאיל וַפְטרֹוָנא ַנְחָתא ְדְיִיְחתון ׁשַ ּ ּ ִאים ִמְצָרְיָמה , ּ יב ַהּבָ ַּהְיינו ִדְכּתִ ּ
ֵמיה ְדר. ת ַיֲעֹקבֵא י ַיֲעֹקב ִדְכַפר ָחָנן ָאַמר ִמּשְׁ ִּרּבִ א' ּ ָרֵאל , ַאּבָ ִני ִיׂשְ ַּמאן ִאיּנון ּבְ

ׁש. ְּדָהָכא ָרֵאל ַמּמָ ֵני ִיׂשְ ִּאיּנון ְדִאְתְקרון ּבְ ּ ּ.  
א ָפַתח ְוָאַמר' ר ּ ְלכו ֲחזו ִמְפֲעלֹות ְיָי)ו''תהלים מ( )'ח ב''בראשית נ(, ַּאּבָ ר' ּ ם ֲאׁשֶ  ׂשָ

ָאֶרץ מֹות ּבָ ּמֹות. ׁשַ ְקֵרי ׁשַ מֹות. ַאל ּתִ ָהא ְדָאַמר ר. ֶּאָלא ׁשֵ , ִּחָייא' ְּוַאְזָלא ָהא ּכְ
ַגְווָנא ִדְרִקיָעא ין, ּּכְ ָמָהן ַקִדיׁשִ ְרִקיַע ִאית ׁשְ ַאְרָעא ּבִ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ָּעַבד קוְדׁשָ ּ ְּ ,

ין ָמָהן ַקִדיׁשִ ַאְרָעא ִאית ׁשְ   .ּּבְ
ַההוא יֹוָמא ְדָנַחת ַיֲעֹקב ְלִמְצַרִים)א רבי יוסי''נ(ּי ְיהוָדה ָאַמר ִרּבִ ּ ּבְ יה , ּ ָּנְחתו ִעּמֵ ּ

ין ִרּבֹוא ְדַמְלֲאֵכי ִעָלֵאי ּתִ ּׁשִ ְּיהוָדה ָפַתח' ר. ּ ֹלֹמה )'שיר השירים ג(, ּ ִלׁשְ ה ִמָטתֹו ׁשֶ ּ ִהּנֵ ּ
ּבֹוִרים ָסִביב ְוגֹו ים ּגִ ּשִׁ ּקוְזִמיִטין ִדְגִל' ׁשִ ַקְנִדיָטא ּ ָסֲחָרן , )א בקלדיטא''ס(יִפין ּבְ

ִביָעָאה ׁשְ יה קוְזִמיִטין ּבִ דוְכּתֵ ּּבְ ּ ִתיָתָאה, ּ ׁשְ ִליִפין ּבִ ּבֹוִרים , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּגְ ים ּגִ ּשִׁ ׁשִ
  .ָּסִביב ָלה

ה ִמָטתֹו א)ה''בראשית רכ(ָּדא ִאיִהי : ִּהּנֵ ִכיְנּתָ ֹלֹמה.  ׁשְ ִלׁשְ א ִד: ּׁשֶ ָלָמא ִדיֵליהַּמְלּכָ ּׁשְ ּ .
ּבֹוִרים ָסִביב ָלה ים ּגִ ּשִׁ ין ִרּבֹוא ְדַמְלֲאֵכי ִעָלֵאי: ּׁשִ ּתִ ִּאֵלין ִאיּנון ׁשִ ּּ ְּדִאיּנון ֵמֵחיָלא , ּ ּ

א ִכיְנּתָ ת ִעם ַיֲעֹקב ְלִמְצַרִים, ִּדׁשְ ָרֵאל. ְּדַנְחּתָ ּבֹוֵרי ִיׂשְ ָרֵאל ִדְלֵעיָלא: ִמּגִ ִּיׂשְ ֲּהָדא הוא , ּ
ָרֵאל ְוגֹוִדְכִתי ִני ִיׂשְ מֹות ּבְ או', ּב ְוֵאֶלה ׁשְ ִּאיׁש וֵביתֹו ּבָ ִּאיּנון ְוִנימוֵסיהֹון: ּ ּ.  
א ְללוד' ר ִּחָייא ֲהָוה ָאִזיל ֵמאוׁשָ ּ יה' ַוֲהָוה ר, ַוֲהָוה ָרִכיב ַעל ֲחָמָרא, ּ , ּיֹוֵסי ִעּמֵ

ידֹוי ְלר, ִּחָייא' ָנִחית ר ְקֵליה ּבִ ִני ָעְלָמא ַיְדִעין ְיָקָרא , ֲּאַמר ֵליה, יֹוֵסי' ְּוׁשַ ִאי ּבְ
יָאה ְדַיֲעֹקב ִריך הוא, ַּסּגִ א ּבְ א ְדֲאַמר ֵליה קוְדׁשָ ְעּתָ ׁשַ ּּבְ ּ ּ ך ִמְצָרְיָמה, ְּ , ָָאֹנִכי ֵאֵרד ִעּמְ

ַלת ַפְרֵסי ָקִריב ְלִקְבֵריה, ָּהוו ְמַלֲחֵכי ַעְפָרא ּּתְ י ָמָרָנא ַרְבְרֵבי ָעְלָמא, ּ  ,ְּדָהִכי ְמַפְרׁשֵ
ִתיב , ָּמאֵריהֹון ְדַמְתִניָתא ה ִלְקַראת חֹוְתנֹו)ח''שמות י(ּכְ ה , ּ ַוֵיֵצא ֹמׁשֶ ַאֲהֹרן ָחָמא ְלֹמׁשֶ

יה, ְּדָנַפק יה, ְּוָנַפק ִעּמֵ יֵאי ְוָסֵבי ַנְפקו ִעּמֵ ְּוֶאְלָעָזר וְנׂשִ ּ י ֲאָבָהן, ּ ּוְמַעְרֵעי , ָראׁשֵ
א ּתָ ִנׁשְ ָרֵאל ַנְפקו ִעּמְ, ּכְ ְלהו, הֹוןְּוָכל ִיׂשְ ָרֵאל ּכֻ חו ְדָכל ִיׂשְ ּכְ ּתַ ִּאׁשְ ּ ָּנְפקו ְלָקְבֵליה , ּּ ּ
ה ְדָנִפיק ְוָלא ִיפוק, ְּדִיְתרֹו ַּמאן ָחָמא ְלֹמׁשֶ ְּלַאֲהֹרן וְלַרְבְרֵבי ְדַנְפֵקי, ּּ ְּוָלא ִיפוק, ּ ּ .

ַכח ּתְ ה ָנְפקו ּכוְלהֹון, ִאׁשְ ִּדְבִגין ֹמׁשֶ ּ ה ּכַ, ּוָמה. ּ ִגין ֹמׁשֶ ִריך , ְךִאי ּבְ א ּבְ ִגין קוְדׁשָ ְּבְ ּ
ך ִמְצַרְיָמה, ּהוא ד ָאַמר ָאֹנִכי ֵאֵרד ִעּמְ ה, ָּכַ ה ְוַכּמָ ּמָ   .ַעל ַאַחת ּכַ

ַּעד ַדֲהוו ַאְזֵלי הו ר, ּ ָּפַגע ּבְ א' ּ י יֹוֵסי. ַאּבָ א ָהָכא, ָאַמר ִרּבִ ִכיְנּתָ ְּדָחד , ָהא ׁשְ
ָנא א' ָאַמר ר. ִּמָמאֵריהֹון ְדַמְתִניִתין ִעּמָ ָמאי ַעְסִקיּתו, ַאּבָ י יֹוֵסי. ּּבְ ַהאי , ָאַמר ִרּבִ ּבְ

ך ִמְצַרְיָמה ְוגֹו, ְקָרא יב ָאֹנִכי ֵאֵרד ִעּמְ ִָדְכּתִ ד ָנַחת ַיֲעֹקב ְלִמְצַרִים. 'ּ יב, ּכַ ְּוֵאֶלה , ִּדְכּתִ
ִאים ִמְצָרְיָמה ָרֵאל ַהּבָ ֵני ִיׂשְ מֹות ּבְ ְּדֻכְלהו ָנְחתו, ַאּתְ אֹוִליף, ׁשְ ּ   . ִעם ַיֲעֹקב ְלִמְצַרִיםּּ
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א' ֲּאַמר ֵליה ר ֶאל ' ּ ָהֹיה ָהָיה ְדַבר ְיָי)'יחזקאל א(ָּפַתח ְוָאַמר . ְּוָדא ְלחוד ֲהַות, ַאּבָ
ָבר ִדים ַעל ְנַהר ּכְ ׂשְ ֶאֶרץ ּכַ ן ּבוִזי ַהּכֵֹהן ּבְ ְּיֶחְזֵקאל ּבֶ ַלת ְפלוְגָתן ָהָכא. ּ ּּתְ , ֲחָדא. ּ

ִכיָנ, ְּדָתֵניָנן חוָצה ָלָאֶרץֵאין ׁשְ ה, ַוֲחָדא. ּה ׁשֹוָרה ּבְ ּמֹׁשֶ יב , ְּדָלא ֲהָוה ְמֵהיָמן ּכְ ִּדְכּתִ
יה יִתי ֶנֱאָמן הוא)ב''במדבר י(, ּּבֵ ָכל ּבֵ א, ְּוהוא, ּ ּבְ ְנַזָייא ְדַמְלּכָ ל ּגִ ֵלי וַפְרֵסם ּכָ ּּגַ ּּ ּ .

יה, ַוֲחָדא ַדְעּתֵ ִלים ּבְ ַמאן ְדָלא ׁשְ ְּדִאְתָחֵזי ּכְ ּ ּ.  
ַמְתִניָתא ִדיָלןֶּאָלא ֵליָמא , ּ ָהִכי ַאִסיְקָנא ּבְ לֹום ְדָהא ְיֶחְזֵקאל ְנִביָאה ׁשְ ַּחס ְוׁשָ

ל ַמה ְדַגֵלי, ֲהָוה ֵלי ּכָ ִריך הוא ּגַ א ּבְ ּוִבְרׁשוָתא ְדקוְדׁשָ ּּ ּ ּ ּ ְּוֻכְלהו ִאְצְטִריך ִדיַגֵלי . ְּ ּּ ְּ

ה ְדַגֵלי, ִויַפְרֵסם ֵרין ִמּמַ ַּעל ַחד ּתְ ַנןְּדָהִכי , ּ ל ַצֲעָרא וכו, ּתְ עיין (. 'ַּמאן ְדָרִגיל ְלִמְסּבַ

ְ ְוֹכָלא ִאְצְטִריך)עד מה דגלי' שורה ד' ב' א' לעיל ד ִריך , ּ א ּבְ ִביק קוְדׁשָ ְוֵמָעְלִמין ָלא ׁשָ ּ ּ
ָגלוָתא ָרֵאל ּבְ ּהוא ְלִיׂשְ הֹון, ּ ַּעד ְדֲהָוה ָאֵתי ְלֵמיַדר ִדיֹוֵריה ִעּמְ ּ ַיֲע, ּ ן ּבְ ּכֵ ל ׁשֶ , ֹקבּכָ

ָגלוָתא ְּדֲהָוה ָנִחית ּבְ יה, ּ ִכיְנּתֵ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ ין ִעָלִאין, ְּ ְּוַקִדיׁשִ  )ותתאין(, ּ
ְלהו ִעם ַיֲעֹקב, ּוְרִתיִכין ְּדָנְחתו ּכֻ ּ ִאים ִמְצָרְיָמה ֵאת ַיֲעֹקב, ּּ   .ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַהּבָ

  ב''ע' דף ה
א ָפַתח ְו' ָדָבר ַאֵחר ר י ִמְלָבנֹון )'שיר השירים ד(, ָאַמרַּאּבָ ָלה ִאּתִ י ִמְלָבנֹון ּכַ ּ ִאּתִ ּ ּ

בֹוִאי א ֲחֵזי. ּתָ א ְדָלא ַיְדִעין, ּתָ ֵני ָנׁשָ פוְלָחָנא ְדָמאֵריהֹון, ַּווי לֹון ּבְ יִחין ּבְ ּגִ ְּוָלא ַמׁשְ ּ ,
י ִיְצָחק ת קֹול ַנְפַקת , ְּדַתְנָיא ָאַמר ִרּבִ ָכל יֹוָמא ְויֹוָמא ּבַ ִּמטוָרא ְדחֹוֵרבּבְ ּ ַווי , ְוָאַמר, ּ

א ִמפוְלָחָנא ְדָמאֵריהֹון ּלֹון ִלְבֵני ָנׁשָ ּ א ֵמֶעְלּבֹוָנה , ּ ) ב''ע' דף ה(ַּווי לֹון ִלְבֵני ָנׁשָ

ַהאי ָעְלָמא, ְּיהוָדה' ְּדָאַמר ר. ְּדאֹוַרְייָתא אֹוַרְייָתא ּבְ ַדל ּבְ ּתַ ל ַמאן ְדִאׁשְ ּּכָ ל , ּ ּוְמַסּגֵ
ֵליָמאעֹוָבִדין ָט ַהאי ָעְלָמא. ִבין ָיִרית ָעְלָמא ׁשְ אֹוַרְייָתא ּבְ ַדל ּבְ ּתַ ְּוָכל ַמאן ְדָלא ִאׁשְ ּ ,

ַנן. ָלא ָיִרית ָלא ַהאי ְוָלא ַהאי, ְוָלא ָעִביד עֹוָבִדין ָטִבין ִּאית ַמאן ְדָיִרית , ְוָהא ּתְ
פום ַאְתֵריה ַּעְלֵמיה ּכְ ּ ּוְכפום ַמה ְדָחֵזי ֵליה, ּ ּ ּ י ִיְצָחקָאַמר ִר. ּ ַנן, ּבִ ֶּאָלא ַמאן , ָלא ּתְ

ָלל ְּדֵלית ֵליה עֹוָבִדין ָטִבין ּכְ ּ.  
י ְיהוָדה א, ָּאַמר ִרּבִ ִני ָנׁשָ ִריך , ִאְלָמֵלי ֲהוֹו ַיְדִעין ּבְ א ּבְ ְְרִחימוָתא ְדָרִחים קוְדׁשָ ּ ּ ּ

ָרֵאל ְכִפיַרָיא ְלִמְרַדף ֲאַבְתֵריה, ּהוא ְלִיׂשְ ֲאִגין ּכִ ֲּהוֹו ׁשָ ּ ֲעָתא ְדָנַחת ַיֲעֹקב , ְּדַתְנָיא. ּ ׁשַ ּּבְ
ִריך הוא ְלָפַמְלָיא ִדיֵליה ָאַמר ְלהֹון, ְלִמְצַרִים א ּבְ ָּקָרא קוְדׁשָ ּ ּ ּּ ְלכֹון חותו ְלִמְצַרִים, ְ ּּכֻ ּ ּ ,

כֹון א ִרּבֹוָנא ְדָעְלָמא. ַּוֲאָנא ֵאיחות ִעּמְ ִכיְנּתָ א, ָּאְמָרה ׁשְ ֹלא ַמְלּכָ , ִאית ְצָבאֹות ּבְ
ָלה, ּר ָלהָאַמ י ִמְלָבנֹון ּכַ ִּאּתִ ָכל עֹוָבדֹוי, ֵּמַאְתָרא ְדֵעֶדן: ִּמְלָבנֹון, ּ ן ּבְ ִּדְמלוּבָ ָלה. ּ : ּּכַ

א ִכיְנּתָ חוָפה, ָּדא ׁשְ ָלה ּבְ ְּדִהיא ּכַ ּ י ְיהוָדה. ּּ ָהא ְדַתְנָיא ָאַמר ִרּבִ ְּוַאְזָלא ָהא ּכְ ַמאי , ּ
יב יֹום )'במדבר ז(, ִּדְכּתִ ה ַוְיִהי ּבְ לֹת ֹמׁשֶ ִתיב, ּּכַ ַלת ּכְ ָלה ַלחוָפה, ּּכַ יֹוָמא ְדָעאָלת ּכַ ּּבְ ּ ּּ ,

ָלה א ָדא ִהיא ּכַ ִכיְנּתָ ּוׁשְ ּ ּ.  
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בֹוִאי י ִמְלָבנֹון ּתָ א ִדְלֵעיָלא, ִּאּתִ י ַמְקְדׁשָ ֵּמֲאָתר ּבֵ ּ שוִרי ֵמֹראׁש ֲאָמָנה. ּ א , ּּתָ ֵמֵריׁשָ
יהֹון ִדְבִני ְמֵהיָמנוָת. ְּדַמאן ֵּמָראׁשֵ ּוַמאן ִניְנהו. אּ ִניר ְוֶחְרמֹון. ַּיֲעֹקב וְבנֹוי. ּ , ֵמֹראׁש ׂשְ

ָלא אֹוַרְייָתא ִדיִלי ְּדִאיּנון ֲעִתיִדין ְלַקּבְ ּ ִּמטוָרא ְדֶחְרמֹון, ּ ּ ָגְלוְתהֹון, ּ ָנא ָעַלְייהו ּבְ ּוְלַאּגָ ּ ּ .
עֹונֹות ֲאָריֹות ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכ: ִמּמְ ִּאֵלין ִאיּנון ַעּמִ ִּבים וַמָזלֹותּ א בני נשא ''נ(, ּ

ּ ְדַדְמָיין ְלַאְרָיָווָתא וְנֵמִרין)דמהימנותא יו, ּ ָכל פוְלָחָנא ְדַקׁשְ ין ְלהֹון ּבְ ִּדְמַעּנִ ּ ּ ּּ.  
א ָאַמר' ר ָלה ְוגֹו, ַאּבָ י ִמְלָבנֹון ּכַ ִּאּתִ . ַּוֲהֹלא ַלְלָבנֹון עֹוָלה, ְּוִכי ִמְלָבנֹון ָאַתת. 'ּ

אֶּאָלא ָאַמר ִרּבִ א ְלִמְצַרִים, י ַאּבָ ִכיְנּתָ ֲעָתא ְדַנְחַתת ׁשְ ׁשַ ין ִרּבֹוא , ּּבְ ּתִ ֲהָדה ׁשִ ַּנְחּתו ּבַ ּ
ֵרת ל ַמְלֲאֵכי ַהׁשָ ַקְדִמיָתא ֲהָדא הוא ִדְכִתיב, ׁשֶ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ  )'מיכה ב(, ְּ

ם ִלְפֵניֶהם וה ם' ַּוַיֲעבֹור ַמְלּכָ ֹראׁשָ   .ּבְ
ָלה, ִיְצָחק ָאַמר' ר י ִמְלָבנֹון ּכַ ִּאּתִ א, ּ ִכיְנּתָ ֹבִאי. ָּדא ִאיִהי ׁשְ י ִמְלָבנֹון ּתָ ֵמֲאָתר , ִּאּתִ

א ִדְלֵעיָלא י ַמְקְדׁשָ ּּבֵ ּ שוִרי ֵמֹראׁש ֲאָמָנה. ּ א ִדְלֵעיָלא, ּּתָ י ַמְקְדׁשָ ֵּמֲאָתר ּבֵ ּ י , ּ ּוֵמֲאָתר ּבֵ
א ְדָאַמר ר א ִדְלַתּתָ ַּמְקְדׁשָ ּ א ִמּכֹוְתֵלי ְדָמַעְרָבאֵמעֹו, ְּיהוָדה' ּ ִכיְנּתָ ְּדֵבי , ָּלם לא ָזָזה ׁשְ

א יב, ַּמְקְדׁשָ ְתֵלנו)'שיר השירים ב(, ִּדְכּתִ ה ֶזה עֹוֵמד ַאַחר ּכָ ְּוהוא ֹראׁש ֲאָמָנה ְלָכל . ּ ִהּנֵ
ִניר ְוֶחְרמֹון ֵמַאְתָרא ְדאֹוַרְייָתא ַנְפַקת ְלָעְלָמא. ָעְלָמא ה, ֵּמֹראׁש ׂשְ ָנא ַעל ְלַא. ְוָלּמָ ּגָ
ָרֵאל עֹונֹות ֲאָריֹות, ִיׂשְ ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות: ִמּמְ ִּאֵלין ַעּמִ ּ , ּיוָדן אֹוֵמר' ר. ּ

עֹונֹות ֲאָריֹות ְלִמיֵדי ֲחָכִמים: ִמּמְ ִּאֵלין ִאיּנון ּתַ ְמעֹונֹות , ּ אֹוַרְייָתא ּבִ ְּדַעְסֵקי ּבְ
ְדָרׁשֹות ֵנ, ַהּמִ י ּכְ אֹוַרְייָתא, ִּסיֹותּוְבָבּתֵ ְּדִאיּנון ַאְרָיָון וְנֵמִרים ּבְ ּ ּ.  
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 ] בשנה68יום [סדר הלימוד ליום ט כסלו 
  א''ע' דף ו

ְמעֹון' ר י ׁשִ ִּחָייא ֲהָוה ָיִתיב ָקֵמיה ְדַרּבִ ּ נֹוי , ֲּאַמר ֵליה, ּ ַמה ָחָמת אֹוַרְייָתא ְלִמְמֵני ּבְ
ַקְד, ְּדַיֲעֹקב ֵריָסר ּבְ ְּדִאיּנון ּתְ יב, ִמיָתאּ ְבִעים ִדְכּתִ ן ׁשִ ּוְלָבַתר ּכֵ ל )ו''בראשית מ(, ּ  ּכָ

ְבִעים ָאה ִמְצַרְיָמה ׁשִ ֶפׁש ְלֵבית ַיֲעֹקב ַהּבָ יר. ַהּנֶ ְבִעים ְוַלא ַיּתִ ָאַמר . ּוַמאי ַטְעָמא ׁשִ
יל ע, ֵליה ָעְלָמא, ּאוִמין' ְלָקּבֵ ְּוִאינון ַהוו אוָמה ְיִחיָדָאה ְלַק, ְּדִאינון ּבְ ּ ְלהֹוןּ ל ּכֻ ְּוּתו . ּבֵ

א ָחֵזי, ָאַמר ֵליה ַמְטְלֵניהֹון)גוברין(ַקְלִדיִטין ְדַנֲהִרין , ּתָ א ''נ(,  ֲעַנִפין ַיְתִבין ּבְ

ְבִעין ַעָמִמין)במטולהון ֲחָרן ,  ְמַמָנן ַעל ׁשִ ִליִפין ְקטוִרין ְדִאְסּתַ ֵריָסר ּגְ ָּנְפִקין ִמּתְ ּ
ַמַטְלֵניהֹון ע רוֵחי ָעְלָמאְלִמְתְקָלן ְלַא, ּּבְ ב )ב''דברים ל(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְּרּבַ  ַיּצֵ

ָרֵאל ֵני ִיׂשְ ים ְלִמְסַפר ּבְ בולֹות ַעּמִ ּּגְ יב. ּ ְּוַהְיינו ִדְכּתִ ע רוחֹות )'זכריה ב(, ּ ַאְרּבַ י ּכְ ּ ּכִ
י ֶאְתֶכם ּתִ ַמִים ֵפַרׂשְ ָרֵא, ַּהּשָׁ ִגין ִיׂשְ ְּלַאֲחָזָאה ְדִאיּנון ַקְייִמין ּבְ ע ָלא ְנֱאַמר. לּ ַאְרּבַ , ּבְ

ע ַאְרּבַ ר ְלָעְלָמא . ֶּאָלא ּכְ ך ִאי ֶאְפׁשָ ע רוחֹות ּכַ לא ַאְרּבַ ר ְלָעְלָמא ּבְ ָמה ְדִאי ֶאְפׁשָ ְּכְ ּ ּ
ָרֵאל לא ִיׂשְ ְ ַוָיָקם ֶמֶלך ָחָדׁש)'שמות א(. ּבְ א ָפַתח ' ר. ּ ֵריֶכם זֹוְרֵעי )ב''ישעיה ל(ַּאּבָ  ַאׁשְ

ל ָמִים ְמׁשַ ֹור ְוַהֲחמֹורַעל ּכָ ָרֵאל, ְּלֵחי ֶרֶגל ַהּשׁ ִאין ִאיּנון ִיׂשְ ִריך הוא , ַּזּכָ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ְּ

ין ַאר ַעּמִ ל ׁשְ הו ִמּכָ יה, ִּאְתְרֵעי ּבְ יב, ְּוָקִריב לֹון ְלַגּבֵ ַחר ְיָי)ד''דברים י(, ִּדְכּתִ ָ וְבך ּבָ ּ '
י ֵחֶלק ְיָי)ב''דברים ל(ּוְכִתיב ', ִּלְהיֹות לֹו ְלַעם ְסגוָלה ְוגֹו , ַעּמֹו ַיֲעֹקב ֶחֶבל ַנֲחָלתֹו'  ּכִ

ִריך הוא א ּבְ קוְדׁשָ יה ּבְ ִקין ּבֵ ָרֵאל ִמְתַדּבְ ִּיׂשְ ּ ּ יב, ְּ ְיָי)'דברים ד(, ִּדְכּתִ ם ַהְדֵבִקים ּבַ ' ּ ְוַאּתֶ
ֱּאֹלֵהיֶכם ַחִיים ּכוְלֶכם  ּ   .ַּהיֹום) א''ע' דף ו(ּ

ִאין ִאיּנון ָקֵמיה ְּוַעל ָדא ַזּכָ ּ ל ָמִים, ּ ִגין ְדִאיּנון ַזְרִעין ַעל ּכָ ּּבְ ל ָמִים. ּ . ַמאי ַעל ּכָ
ּוַמאן ְדָזַרע ִלְצָדָקה. ְּדַזְרִעין ִלְצָדָקה יה , ּ ִתיב ּבֵ תהלים (, הדא הוא דכתיב( )ז''תהלים נ(ּּכְ

ַמִים, ּ ִאיהו ֲהֵוי)כי גדול עד שמים על כל מים) ח''כ ּוַמאן ִאיהו ֵמַעל ׁשָ א ''ז ע''ויקרא ט(. ּ

ּ ָדא ָעְלָמא ְדָאֵתי)'ד ב''ס ל ַמִים. ּ ָרֵאל ַזְרֵעי ַזְרָעא ַעל ּכָ   .ְוִיׂשְ
ִסְפָרא ְדַרב ֵייָבא ָסָבא ָהִכי ָאַמר יב , ּּבְ ּתִ ָמא וֵמאַמר )'דניאל ד(ּכְ ִגְזַרת ִעיִרין ִפְתּגָ ּ ּבְ ּ

א ֵאְלּתָ ין ׁשְ ל ִדיִנין ְדַהאי ָעְלָמא, ַּקִדיׁשִ ְזִר, ּּכָ ין, יןְוָכל ּגִ ֵאְלּתִ ְלהו ַקְייֵמי , ְוָכל ׁשְ ּּכֻ ּ
ַחד ֵהיָכָלא ן ע, ּבְ ִדיִנין ְדָעְלָמא''ְּדַתּמָ ּב ַסְנֶהְדִרין ְמַעְייִנין ּבְ ְּוַההוא ֵהיָכָלא ִאְקֵרי . ּ

ִגין, ּ ְזכוָתא)א''א ע''פקודי רנ(ֵהיָכל  ְּדַכד ַדְייִנין ִדיָנא, ּבְ ּ ְזכוָתא ְדַבר ָנ, ּ ְּמַהְפִכין ּבִ ּ ׁש ּ
ַקְדִמיָתא   .ּבְ

א ְדַההוא ִסְטָרא ַאֲחָרא, ַּמה ְדָלאו ָהִכי ַדְרּגָ ּּבְ ן ִאיהו ֲאָתר ְדִאְקֵרי , ּ ְּדַתּמָ ּ  )'ה א''רס(ּ
ִגין ְדָכל עֹוָבדֹוי ְדַההוא ֲאָתר, ה''חֹוָב ּּבְ ּ ת ְזנוִנים, ּ ְּדָנָחׁש ֵאׁשֶ ָּלא ִאיהו ֶאָלא , ּ ּ

ר ָנׁש חֹוָבה ְדּבַ ִּלְמַהְפָכא ּבְ ן ַעְבָדא ְלָמאֵריה, ּ ּוְלִמְלׁשָ ּ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]112דף [ -ּ

ִּאיּנון ְדֵהיְכָלא ְדְזכוָתא ּ ּ ִּאְקרון ַמִים ְמתוִקים, ּ ִּאיּנון ְדֵהיָכָלא . ַּמִים ְצלוִלין, ּ ּ
ִרים ַהְמָאַרִרים)'במדבר ה(, ִּאְקרון ַמִיין ְמִריִרין, ְּדחֹוָבה ַההוא ֵהיָכָלא .  ֵמי ַהּמָ ּּבְ

ִּדְזכוָתא ַלת ָלא ַקְייֵמי ִא, ּ ֵני: )'א א''בראשית קפ(ֵּלין ּתְ ַההוא . ּוְמזֹוֵני, ַּחֵיי, ּבְ ְּוָלאו ּבְ
ַמִים ְמִתיָקן וְצִליָלן, ּ ְדחֹוָבה)'ו א''רס(ֲאָתר  ַמִים ְמִריִרין ְמַלְטִטין, ָּלא ּבְ   .ְּוָלאו ּבְ

ל ַמִים, ְּוַעל ָדא ָרֵאל ַזְרֵעי ַעל ּכָ א ְדאֹוִלידו, ִיׂשְ ַּזְרָעא ַקִדיׁשָ ּ ל ַמִיםּ , ִּאיהו,  ַעל ּכָ
ְּדָהא ָלאו ָנכֹון ַזְרָעא ִדיְלהֹון ֶאָלא ְלֵעיָלא ּ ּ ל ָמקֹום. ּ ְּוַעל ָדא אוְקמוָה ִמּכָ ּ ִני ַחֵיי , ּ ּּבְ

ְלָיא ִמְלָתא, ּוְמזֹוֵני ְזכוָתא ּתַ ָּלאו ּבִ ְלָיא ִמְלָתא, ּ א ּתַ ַמָזָלא ַקִדיׁשָ ֶּאָלא ּבְ ּּ ַּוֲאָתר ָדא , ּ
ל ַמָי   .ּא ִאיהוַּעל ּכָ

ֹור ְוַהֲחמֹור ְלֵחי ֶרֶגל ַהּשׁ לום, ְּמׁשַ א ּכְ יׁשָ ַההוא ִסְטָרא ּבִ ְּדָלא ִאית לֹון ּבְ ּ ְדָרן , ּ ּוְמׁשַ ּ
ין יׁשִ ל חוָלִקין ּבִ ְייהו ּכָ ִּמּנַ ַההוא ִסְטָרא ָטָבא, ּ ִקין ּבְ ּוִמְתַדּבְ ּ ין , ּ ְּדָכל ְקדוׁשִ בראשית (ּ

ֲחָדאׁשֹור ַוֲחמֹו, ּ ִעָלִאין)'ו ב''קס ד ִמְזַדְווָגן ּכַ ּר ּכַ ין ִאיּנון ְלָעְלָמא, ּ יׁשִ ֵרין ִפְגִעין ּבִ ּּתְ ּ .
ָיא ִאיהו: ׁשֹור ִּסְטָרא ְדִדיָנא ַקׁשְ א ִאיהו, ּ קוָתא ִדְסָטר ַקִדיׁשָ ְּוִאְתַדּבְ ּ ּ ּ ד : ֲחמֹור. ּ ּכַ

ֲהֵדיה ִּאְזְדַווג ּבַ ְטָרא ַאֲחָרא, ּ ְּדִאיהו ִמּסִ ֵרין ִפְגִעין ּבִ, ּ ין ִאיּנון ְלָעְלָמאּּתְ   .ּיׁשִ
יה, ְּוַעל ָדא ָיא ֲהָוה ּבֵ ְמעֹון ּתוְקָפא ְדִדיָנא ַקׁשְ ּׁשִ ּ ֲחָדא, ּ ְּוַכד ִמְזַדְווָגן ּכַ ָלא ָיִכיל , ּ

ל ך, ָעְלָמא ְלִמְסּבַ ְוְבִגין ּכָ ׁשֹור וַבֲחמֹור ַיְחָדו)ב''דברים כ(, ּ ּ ֹלא ַתֲחרֹוׁש ּבְ , ְּוַעל ָדא. ּ
ַדר ַיֲעֹקב ְל ו ִמָלה ָדאׁשָ ֵּעׂשָ יב, ּ ְוִאי ָלאו .  ַוְיִהי ִלי ׁשֹור ַוֲחמֹור)ב''בראשית ל(, ִּדְכּתִ

ְרֵמיה ְּדָמִאיך ַיֲעֹקב ּגַ ו, ְּ ֵעׂשָ יה ּבְ ְּדִחילו ַסְגָיא ָנַפל ּבֵ ּ ּ.  
ְַוָיָקם ֶמֶלך ָחָדׁש ַעל ִמְצָרִים ַמר. ּ ִסְפָרא ְדַרב ַהְמנוָנא ָסָבא ָהִכי ִאּתְ ּּבְ יב ַּמאי ִד, ּ ְכּתִ

ְַוָיָקם ֶמֶלך ָחָדׁש ַעל ִמְצָרִים א ֲחֵזי, ּ ין ְדָעְלָמא, ּתָ ל ַעּמִ ָלא , ְּוָכל ַמְלִכין ְדָעְלָמא, ּּכָ
ׁשוְלָטִניהֹון ָקפו ּבְ ִּאְתּתְ ָרֵאל, ּ ִגיַנְייהו ְדִיׂשְ ֶּאָלא ּבְ ּ ל , ּ ְלִטין ַעל ּכָ ִמְצַרִים ָלא ֲהוֹו ׁשַ

ָרֵאל, ָעְלָמא ַּעד ְדָאתו ִיׂשְ ָגלוָתא,ּ ן ּבְ ּמָ ּ ְוָעאלו ּתַ ַאר , ּ ָקפו ַעל ׁשְ ֵדין ִאְתּתָ בשלח (ּּכְ

ין ְדָעְלָמא)'ט א''ע ין ְדָעְלָמא. ּ ַעּמִ ל ַעּמִ ָקפו ַעל ּכָ ֶבל ָלא ִאְתּתָ ּּבָ ָרֵאל , ּ ִגין ְדִיׂשְ ֶּאָלא ּבְ ּ
ָגְלוְתהֹון ִּדֶלֶהְוָיין ּבְ ין ְד. ּּ ל ַעּמִ ָקפו ַעל ּכָ ֱּאדֹום ָלא ִאְתּתָ ִגיֵניהֹון ּ ָּעְלָמא ֶאָלא ּבְ

ָרֵאל ָגְלוְתהֹון, ְּדִיׂשְ ִּדֶלֶהְוָיין ּבְ ין. ּּ ַאר ַעּמִ ׁשְ ְפלוָתא ֲהוֹו ּבִ ׁשִ ין ִאֵלין ּבְ ְּדָהא ַעּמִ ּוְמִאיִכין , ּּ
ְלהו ֲּהוֹו ִמּכֻ ָקפו, ּ ָרֵאל ִאְתּתָ ּוְבִגין ִיׂשְ ּ.  
יב: ִמְצַרִים ית ֲעָבִדים)'שמות כ(, ִּדְכּתִ ׁשֲע.  ִמּבֵ ז ''שמות י(ְּדָהא , ָּבִדים ִאְקרון ַמּמָ

ין ֲהוֹו)א''ע ַאר ַעּמִ ְפלוָתא ִדׁשְ ׁשִ ּ ִמְצַרִים ּבְ ֶבל. ּ יב: ּבָ ִדים )ג''ישעיה כ(, ִּדְכּתִ ׂשְ ּ ֵהן ֶאֶרץ ּכַ
יב: ֱאדֹום. ֶזה ָהָעם לא ָהָיה ה )'עבדיה א(, ִּדְכּתִ זוי ַאּתָ ּגֹוִים ּבָ יך ּבַ ה ָקֹטן ְנַתּתִ ּ ִהּנֵ   .ְמֹאדָ

  ב''ע' דף ו
ָרֵאל ִגיֵניהֹון ְדִיׂשְ ְּוֻכְלהו ָלא ַנְטלו ּתוְקָפא ֶאָלא ּבְ ּ ּ ּּ ָגלוְתהֹון ִמַיד . ּּ ָרֵאל ּבְ ְּדַכד ִיׂשְ ּ ּ

ין ְדָעְלָמא ַאר ַעּמִ ל ׁשְ ְקֵפי ַעל ּכָ ְלחֹוַדְייהו, ַמאי ַטְעָמא. ִּמְתּתַ ָרֵאל ִאיּנון ּבִ ִגין ְדִיׂשְ ּּבְ ּ ּ ,
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]113דף [ -ּ

ל  ין ְדָעְלָמא)'ז א''ט(ָלֳקֵבל ּכָ ָגלוָתא ְדִמְצַרִים. ּ ַעּמִ ָרֵאל ּבְ ד ָעאלו ִיׂשְ ּּכַ ּ ִּמָיד ֲהָוה , ּ
ין, ִקיָמה ְלִמְצַרִים ַאר ַעּמִ ל ׁשְ ַקף ׁשוְלָטנוָתא ִדְלהֹון ְלֵעיָלא ַעל ּכָ ְּוִאְתּתָ ּ ּ יב , ּ ִּדְכּתִ

ְַוָיָקם ֶמֶלך ָחָדׁש ַעל ִמְצָרִים ַקף ְוָקם ַההוא ְמָמָנא , ןִקיָמה ֲהָוה לֹו: ַּוָיָקם, ּ ְּדִאְתּתָ ּ
ּׁשוְלָטָנא ְדִמְצַרִים ְלָטנוָתא, ּ ְּוִאְתְייִהיב ֵליה ּתוְקָפא ְוׁשֻ ּ ין , ּּ ַאר ַעּמִ ל ְמָמָנן ִדׁשְ ַּעל ּכָ

ַקְדִמיָתא ִאית ׁשוְלָטנוָתא ְלַההוא ְמָמָנא ִדְלֵעיָלא ְּדָהא ּבְ ּ ּ ּ ּ א ִדיֵליה , ּ ּוְלָבַתר ְלַעּמָ ּ ' דף ו(ּ

א) ב''ע ך. ִּדְלַתּתָ ְוְבִגין ּכָ ְַוָיָקם ֶמֶלך ָחָדׁש ַעל ִמְצָרִים, ּ ָּדא הוא ְמָמָנא ִדְלהֹון. ּ ּ ָחָדׁש , ּ
ין, ֲהָוה ַאר ַעּמִ ְּדַעד יֹוָמא ָהֵדין ָלא ֲהָוה ֵליה ׁשוְלָטָנא ַעל ׁשְ ּ ַקם , ּ א ִאּתְ ּתָ ְוַהּשְׁ

ין ְדָעְלָמא ַאר ַעּמִ ל ׁשְ ְלָטָאה ַעל ּכָ ּוְכֵדין ִאְתָקָיים , ְּלׁשַ לׁש ָרְגָזה )'משלי ל(ּ ַחת ׁשָ  ּתַ
י ִיְמלֹוך ַחת ֶעֶבד ּכִ   .ְֶאֶרץ ּתַ

ַאְרָעא, ִּחָייא ָאַמר' ר א ּבְ ָלִתין יֹוִמין ַעד ָלא ֵייֵתי ּתוְקָפא ְלַעּמָ ּּתְ אֹו ַעד ָלא , ּ
ַאְרָעא א ּבְ ִבירו ְלַעּמָ יֵתי ּתְ ָעְלָמא ַההוא ִמָלה, ּּתֵ ַּמְכִרֵזי ּבְ ְמַסר ַההוא , ּ ּוְלִזְמִנין ְדִאּתְ ּ ּ

פוָמא ְדַרְבֵייא ִּמָלה ּבְ ּ א וְלִזְמִנין ָמַסר , ּ הו ַדְעּתָ א ְדֵלית ּבְ ֵני ָנׁשָ ּוְלִזיְמִנין ְלִאינון ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ
ָעְלָמא פוָמא ְדעֹוֵפי וַמְכִריֵזי ּבְ ַּההוא ִמָלה ִאְתְמַסר ּבְ ּ ּ הו, ּּ ח ּבְ ּגַ ְּוֵלית ַמאן ְדִיׁשְ ד . ּ ּכַ

ִאיןַע א ַזּכָ ִאין ְדָעְלָמא, ּמָ ין ַזּכָ ִּאְתְמַסר ַההוא ִמָלה ְלִאינון ֵריׁשִ ּ ִגין ְדיֹוִדיעו לֹון, ּּ ּּבְ ּ ,
ִּויתובון ְלָמאֵריהֹון ִאין, ּ ְדָקאְמַרן, ְּוַכד ָלאו ִאיּנון ַזּכָ   .ֲהֵוי ּכִ

ְרָעא ְדלוד, ֶאְלָעָזר' ר אַוֲהָוה ָיִתי, ֲּהָוה ָיִתיב יֹוָמא ַחד ַאּתַ י ַאּבָ יה ִרּבִ י , ּב ִעּמֵ ְוִרּבִ
י יֹוֵסי, ְּיהוָדה י יֹוֵסי ֵאיָמא ְלכו. ְוִרּבִ ַּמה ְדָחִמית יֹוָמא ָדא, ָּאַמר ִרּבִ ַצְפָרא ָקֵמית . ּ ּבְ

ְנהֹוָרא ַלת ִזְמֵני, ָחִמית ַחד עֹוָפא, ּבִ ְּדֲהָוה ָטִאיס ָזַקף ְלֵעיָלא ּתְ ְוָמִאיך ַחד, ּ ַוֲהָוה , ּ
יֹוָמא ָדא ָטֵסי , ֵּאי ִעָלֵאיִּעָל, ָאַמר ַלת ְמָמָנן ַזְקִפין )לימינא( ְרִקיִעין )א דקיקין''ס(ּּבְ  ּתְ

ְלָטִנין ַעל ַאְרָעא נוָרא ְדָדִליק, ָּחד ָיִתיב ְדָלא ָיִתיב, ׁשָ רו ֵליה ּבְ ַּאְעּבְ ּ ּ ִרין , ּ ְמַעּבְ
ַּקָייֵמיה ְלָטֵניה, ּ ִרין ׁשֻ ִליִט, ְּמַעּבְ ַלת ַסְמִכין ׁשַ   .ַקְייִמין ַעל ָעְלָמא, ּין ִעָלִאיןּּתְ

ָּרֵמיָנא ְלַההוא עֹוָפא ַקָלא ַלת ְדַקְייִמין , ֲּאֵמיָנא ֵליה עֹוָפא עֹוָפא, ּ ֵּאיָמא ִלי ּתְ
ְלָטֵניה, ְמָמָנן ִרין ׁשֻ ְּוַחד ְדְמַעּבְ ְדָפא . ַּמאן ִאיּנון, ּ יִרין ִאֵלין ִמּגַ ַלת ּגִ ָּרָמא ִלי ּתְ
ָמאָלאְוֵדין ַחד, ְיִמיָנא   . ְוָלא ָיַדְעָנא ַמאי ְרִמיָזא)א ומגדפא שמאלא חד''ס(,  ִמּשְׂ

י ֶאְלָעָזר ִחירֹוי, ָנֵחית ְלהֹו ִלְנִחירֹוי, ָּנִסיב ְלהו ִרּבִ ַלת , ָאַמר. ָּנַפק ָדָמא ִמּנְ ַּוַדאי ּתְ
ַאְרָעא רֹוִמי ּבְ ְזִר, ָשְלָטֵני ֲעְמִמין ַקְייִמין ּבְ ד ּגִ ָרֵאלּוְזִמיִנין ְלֶמְעּבַ ין ְלִיׂשְ יׁשִ , ין ּבִ

ְטָרא ְדרֹוָמֵאי ָמאָלא. ִּמּסִ ְדָפא ׂשְ יָרא ְדִמּגַ ָּנִסיב ַההוא ּגִ ָתא אוָכָמא , ָאַרח, ּ ְּוָנַפק ֶאּשָׁ
יה א ְדרֹוָמֵאי, ִּמּנֵ ין ַחד ַמְלּכָ ְלָטָנא ְדִמְצָרֵאי ַאְעִדיאו ְוַזּמִ ָּאַמר ׁשֻ ּ ּ ָכל , ּ ְלַאְעְבָרא ּבְ

א וזמין חד מלכא מאינון תלת דקאמרן למשלט בה וסתיר בנינא ''ס(, )ריםא דמצ''ס(ַאְרָעא 

ִריִסין)ובני בה בנינא ִמְצַרִים ַרְבְרֵבי ּתְ ָאה ּבְ ְנַין, ּ וְלַמּנָ ָרָמא לֹון . ּוָבִני ְסִתיִרין, ְוָסִתיר ּבִ
ָמאָלא, ֶאְלָעָזר ְלַאְרָעא' ר ַלת ַעל ַחד ְדִמְסְטָרא ׂשְ ַּנְפלו ִאֵלין ּתְ ּּ.  



ָנה  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ ְסֵלוחֹוֶד[ – ּ   ]ׁש ּכִ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]114דף [ -ּ

ַּעד ְדֲהוו ַיְתֵבי ר ַחד ְינֹוָקא, ּ א ִמְצָרִים ִהּנֵה ה)ט''ישעיה י(ַוֲהָוה ָקאֵרי , ַאְעּבַ '  ַמּשָׂ
ְנָייָנא ַחְבֵריה. ּרֹוֵכב ַעל ָעב ַקל וָבא ִמְצַרִים ר ּתִ ְהֶיה , ְוָאַמר, ַּאְעּבַ ְוֶאֶרץ ִמְצַרִים ּתִ

ָמָמה ִליָתָאה ַחְבֵריה. ׁשְ ר ּתְ יָרא . ְוָאְבָדה ָחְכַמת ִמְצַרִים, ְוָאַמר, ַּאְעּבַ ָּחמו ַההוא ּגִ ּ
ָמאָלא ְדִאּתֹוַקד ְּדַגְדָפא ׂשְ ּוְתַלת ַאֲחָרִנין ְדֲהוו ָעֵליה ָלא ִאּתֹוְקָדן, ּ ּ ּ ּ.  

י ֶאְלָעָזר ְּוַהאי ְדַדְרְדֵקי ּכָֹלא הוא ַחד, ַהאי ְדעֹוָפא, ָאַמר ִרּבִ ּ ְּוֹכָלא ְנבוָאה , ּּ ּ
ִּעָלָאה הוא ִריך הוא ְלַאֲחָזָאה ָלן)לא איהו ברזא דחכמתאא כ''ס(, ּ א ּבְ ּ וָבָעא קוְדׁשָ ּ ְּ ,

ִּסְתֵרי ִעָלֵאי ְדהוא ָעִביד ּ ה ה)'עמוס ג(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ י לא ַיֲעׂשֶ ֱּאֹלִהים ָדָבר '  ּכִ
ִביִאים ָלה סֹודֹו ֶאל ֲעָבָדיו ַהּנְ י ִאם ּגָ   .ּכִ

ִביֵאי ּבְ יֵמי ֲעִדיֵפי ִמּנְ א, ָכל ְזָמןְוַחּכִ ְּדָהא ִלְנִביֵאי ְלִזְמִנין ָשַרת ָעַלְייהו רוַח קוְדׁשָ ּ ּ ּ ,
א ֲאִפילו ִרְגָעא ֲחָדא, ּוְלִזְמִנין ָלא הֹון רוַח קוְדׁשָ יִמין ָלא ַאְעֵדי ִמּנְ ְּוַחּכִ ּ ּ  )זעיר(, ּ

א ְּדַיְדִעין ַמה ִדי ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ּ עו ְלַגָלָאה, ּ ְּוָלא ּבָ י יֹו. ּ ּ ּכָֹלא )יהודה(ֵסי ָאַמר ִרּבִ
ְלהו' ְוָחְכְמָתא דר, ָחְכְמָתא יר ִמּכֻ ֶּאְלָעָזר ַיּתִ א ָאַמר. ּ י ַאּבָ ִאְלָמֵלא ָלא ֲהוֹו , ִרּבִ
יִמין א, ַחּכִ ֵני ָנׁשָ ּוַמה ִפּקודֹוי ְדָמאֵרי ָעְלָמא, ַּמהו אֹוַרְייָתא, ָּלא ֲהוֹו ַיְדִעין ּבְ ּ ְוָלא , ּּ

א רוָחא ִדְבֵנ ִּאְתָפְרׁשָ ּ אּ ֵּמרוָחא ִדְבִעיָרא, י ָנׁשָ ּ.  
י ִיְצָחק א, ָאַמר ִרּבִ ִריך הוא ִדיָנא ַעל ַעּמָ א ּבְ ד ַאְייֵתי קוְדׁשָ ּּכַ ּ ַקְדִמיָתא ָעִביד , ְּ ּבְ

ַההוא ְמָמָנא ְדְמָמָנא ָעַלְייהו ְלֵעיָלא, ִּדיָנא ּּבְ ּ ּ יב, ּ ַעל '  ִיְפקֹוד ה)ד''ישעיה כ(, ִּדְכּתִ
ּמָ רֹום ּבַ   .רֹום ְוַעל ַמְלֵכי ָהֲאָדָמה ַעל ָהֲאָדָמהְצָבא ַהּמָ

  א''ע' דף ז
ָדן ַההוא ְמָמָנא ִדְלֵעיָלא ַמאי ִדיָנא ִאּתְ ּּבְ ּ ּ ּ ַההוא ְנַהר ִדינור ְדָנִגיד . ּ רו ֵליה ּבְ ַּאְעּבְ ּ ּ ּ ּ ּ

ּוְכֵדין ַאְעִדיו ַההוא ׁשוְלָטנוָתא ִדיֵליה, ְוָנִפיק ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּוִמַיד ַמְכִריֵזי ָעֵליה ּבִ, ּ , ְרִקיָעאּּ
יה  ּׁשוְלָטנוָתא ִדְמָמָנא ְפַלְנָיא ַאְעִדיו ִמּנֵ ּ ּ ּ ּ ָכל ִאיּנון ) א''ע' דף ז(ּּ ַּעד ְדָמֵטי ַההוא ַקָלא ּבְ ּ ּּ

ַהאי ָעְלָמא ְלִטין ּבְ ִאינון ְדׁשַ ְּרִקיִעין ַעד ְדָמֵטי ּבְ ּ ָכל ָעְלָמא, ּ , ְוָנִפיק ָקָלא ְוַאְכִריז ּבְ
א ְדָלא ַיְדִעין, ינֹוֵקיַּעד ְדָמֵטי ְלעֹוֵפי ְוִל ין ִדְבֵני ָנׁשָ ּוְלִאינון ִטְפׁשִ ּ ּ ּּ.  
ְַוָיָקם ֶמֶלך ָחָדׁש י ִחָייא ָאַמר. ּ ׁש ֲהָוה, ְֶמֶלך ָחָדׁש, ִּרּבִ י יֹוֵסי ָאַמר . ָחָדׁש ַמּמָ ִרּבִ
ֵזיִרין ְּדֲהָוה ְמַחֵדׁש ּגְ ְדָמת ְדָנא, ּ א ַאֲחָרא ִמּקַ ְּדָלא ִחיֵדׁש ַמְלּכָ ר. ּ  ֹלא ָיַדע ֶאת ֲאׁשֶ

ל ַההוא ִטיבו. יֹוֵסף ּּכָ ַאְרָעא ְדִמְצַרִים, ּ ְּדָעַבד יֹוֵסף ּבְ יב, ּ ּ ַוָיֵבא )ז''בראשית מ(, ִּדְכּתִ
יָתה ַפְרֹעה ֶסף ּבֵ ל ַהּכֶ ְפָנא. יֹוֵסף ֶאת ּכָ ִני ּכַ ׁשְ ל ַהאי ָלא ָדִכיר, ְּוִקֵיים לֹון ּבִ ְוָעִביד , ּּכָ

י ְרֵמיה ְדָלא ָיַדע ּבֵ ּּגַ   .ּהּ
י ְיהוָדה י יֹוֵסי ְוִרּבִ ְמעֹון, ִּרּבִ י ׁשִ אֹוַרְייָתא ָקֵמיה ְדַרּבִ ֲּהוֹו ַיְתִבי ְוָלָעאן ּבְ י , ּ ָאַמר ִרּבִ

יב ַוָיָקם ֶמֶלך ָחָדׁש ַעל ִמְצָרִים, ְּיהוָדה ְַהאי ִדְכּתִ ּ ְרֵמיה, ְוָתֵניָנן, ּ ְּדִאיהו ָקם ִמּגַ ּ ַמה , ּ
ַפל אְוָלא ִאְת, ָקם, ְּדֲהָוה ׁשָ ּוְבעוְתָרא ָקם, ָחֵזי ְלַמְלּכָ ְמעֹון. ּ י ׁשִ ּּכָֹלא ָהִכי , ָאַמר ִרּבִ
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א, ּהוא ֵורֹוׁש ְדָלא ִאְתָחֵזי ְלַמְלּכָ ַגְווָנא ְדֲאַחׁשְ ּּכְ ְרֵמיה, ּ עוְתָרא, ְּוָקם ִמּגַ ּוָבָעא , ְּוָקם ּבְ
ָרֵאל ֵמָעְלָמא אַהאי ָלא ִאְתָחֵזי ְלַמ, ּאוף ָהָכא, ְלאֹוָבָדא ְלִיׂשְ , ְּוָקם ִמַגְרֵמיה, ְלּכָ

ָרֵאל ֵמָעְלָמא יב ַויֹאֶמר ֶאל ַעּמֹו ְוגֹו, ּוָבָעא ְלאֹוָבָדא ְלִיׂשְ ִּדְכּתִ ָמה לֹו ', ּ ְתַחּכְ ָהָבה ּנִ
א ְלֵעיָלא', ְוגֹו א, ְּוַכד ֲהָוה ָקם ַמְלּכָ א ְלַתּתָ   .ָקם ַמְלּכָ

י יֹוֵסי א ְוִרּבִ י ַאּבָ י ֶאְלָעָזר ְוִרּבִ ּ ַאְזֵלי ִמְטֶבְרָיא ְלִצפֹוִריֲהוֹו, ִרּבִ ַּעד ַדֲהוו ַאְזֵלי, ּ ּ ,
הו ַחד יוָדִאי ָּפַגע ּבְ ּ ה ה)ט''ישעיה י(, ָּפַתח ְוָאַמר, ּ א ִמְצָרִים ִהּנֵ רֹוֵכב ַעל ָעב ַקל '  ַמּשָׂ

ּוָבא ִמְצַרִים ְוָנעו ֱאִליֵלי ִמְצַרִים ִמָפָניו ּ א ֲחֵזי. ּ ל ַמְלִכין ְדָעְלָמא, ּתָ ין ְו, ּּכָ ָכל ַעּמִ
ִריך הוא, ְּדָעְלָמא א ּבְ לום ָקֵמי קוְדׁשָ יֵבי ּכְ ָּלא ֲחׁשִ ּ יב, ְּ ּ ְוָכל ַדְייֵרי )'דניאל ד(, ִּדְכּתִ ּ

ַמָיא ֵחיל ׁשְ ֵיה ָעִביד ּבְ יִבין וְכִמְצּבְ ָלא ֲחׁשִ ַּאְרָעא ּכְ ּ ִמְצַרִים. ּ ב ְדָכל , ְוָהָכא ּבְ ַּאף ַעל ּגַ
בוָראן ִּאיּנון ּגְ ִמְצַרִיםְוַדְרָע, ּ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ֵלי קוְדׁשָ ּא ְמֹרְמָמא ּגַ ה ה, ְּ ִתיב ִהּנֵ ' ַמה ּכְ

ָנא. ּרֹוֵכב ַעל ָעב ַקל וָבא ִמְצַרִים ין ְדָעְלָמא, ַמאי ׁשְ ָכל ַעּמִ ְּדָהא , ְּדָלא ֲהָוה ָהִכי, ּּבְ
ֵזָרה ְוִאְתָעִביד ַזר ּגְ ִריך הוא ּגָ א ּבְ ּקוְדׁשָ יב וָבא ִמְצַרִים, ְּוָהָכא ִאיהו ָאָתא, ְּ ִּדְכּתִ ּ .

י ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ְוגֹו)ב''שמות י(, ּוְכִתיב   .'ֲאִני ה'  ְוָעַבְרּתִ
א ֲהָוה ָאֵתי, ֶּאָלא ִגין ְדַמְלּכָ ן, ּּבְ ּמָ ְּלַאָפָקא ְלַמְטרֹוִניָתא ַדֲהַוות ּתַ ּוְבִגין ְיָקָרא . ּ

ְּוַעל ָדא ֲהָוה קוְד. ְּדַמְטרֹוִניָתא ֲהָוה ָאֵתי יָקָרהּ ֵעי ּבִ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ּׁשָ ּ ה , ְ ְּוָאֵתי ְלַגּבָ
ָמא ָלה ּוְלֵמיַהב ָלה ְיָדא, ַּלֲאּקָ ּוְלַזְקָפא ָלה, ּ ד , ּ ִריך הוא ְלֶמְעּבַ א ּבְ ין קוְדׁשָ ָמה ְדַזּמִ ּּכְ ּ ְּ

לוָתא ֶדֱאדֹום סֹוף ּגָ ּּבְ ּ.  
י ֵייָסא ִּדְבִגין ְדַמְטרֹוִניָתא ֲה, ִאי ָהִכי, ָאַמר ִרּבִ ָגלוָתא ְדָבֶבל, ָוהּ ָּהא ּבְ ּ ,

ן ֲהַות ּמָ ך, ַמְטרֹוִניָתא ּתַ ֵניָנן, ָּאַמר ֵליה. ְֲאַמאי ָלא ֲהָוה ּכַ ַרם, ָהא ּתָ ְּדַחָטָאה ּגָ ּ ,
ים ָנְכִריֹות ְּדָנְטלו ָנׁשִ ּ ְרׁשוָתא ָאֲחָרא, ּ א ּבִ ִרית ַקָייָמא ַקִדיׁשָ ְּוָאִעילו ּבְ ּ ך . ּּ ְוְבִגין ּכַ ּ

יןִּאְתֲאִבידו ִמ הֹון ִנּסִ ד ְלהו, ְוַאְתָוון, ּנְ ְּדִאְתָחֵזי ְלֶמְעּבַ ָגלוָתא , ּ ַּמה ְדָלא ֲהָוה ָהִכי ּבְ ּ
ְבֵטי ָיה, ְּדִמְצַרִים ְּדֻכְלהו ֲהוֹו ׁשִ ּ ָרֵאל , ּּ ֵני ִיׂשְ ָרֵאל ָנְפקו, ּ ָעאלו)'א' ד(ּבְ ֵני ִיׂשְ   .ּּבְ

ָגלוָתא ֶדֱאדֹום ּּבְ ִריך הו, ּ א ּבְ ֵעי קוְדׁשָ ּּבָ ָעְלָמאְּ ָרא ּבְ ּוְלֵמיֵתי ִאיהו , א ְלִאְתַיּקְ ּ
ָמא ְלַמְטרֹוִניָתא ּוְלַנֲעָרא ָלה ֵמַעְפָרא, ְלַאּקָ ן ָקֵמיה. ּ ּמָ ַּווי ְלַמאן ִדיֲעַרע ּתַ ֲעָתא , ּ ׁשַ ּבְ

ִחי מֹוְסֵרי ַצָואֵר)ב''ישעיה נ(ְּדֵייָמא  ַלִים ִהְתַפּתְ ִבי ְירוׁשָ ּ ִהְתַנֲעִרי ֵמָעָפר קוִמי ׁשְ ּ ַמאן . ְךּּ
א ְדֵייקום ָקֵמיה א ְוַעּמָ ּהוא ַמְלּכָ ּ ּ ּ ְוָנעו ֱאִליֵלי ִמְצַרִים ִמָפָניו)ט''ישעיה י(. ּ ֱאִליֵלי , ּ

ַמר, ִמְצַרִים ין ְמָמָנן ִעָלִאין, ָלאו ַעל ֲאָבִנין ְוָאִעין ִאּתְ ל ִאיּנון ַדְרּגִ ֶּאָלא ַעל ּכָ ּּ ְוַעל , ּ
ִאין ִד ּתָ ִּאיּנון פוְלָחִנין ּתַ ּ ָרֵאל. ְלהֹוןּּ ּוְבָכל ֲאָתר ְדָגלו ִיׂשְ ּ ֵעי , ּ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ

ין, ָּעַלְייהו   .ְּוִאְתָקִביל ֵמִאינון ַעּמִ
א ֲחֵזי יב, ּתָ ּתִ ם '  ֹכה ָאַמר ה)ב''ישעיה נ(, ַמה ּכְ י ָבִראׁשֹוָנה ָלגור ׁשָ ִּמְצַרִים ָיַרד ַעּמִ

קֹו ּתוְרֲע ֶאֶפס ֲעׁשָ ור ּבְ ְּוַאּשׁ ורּ ִריך הוא ַעל ַאּשׁ א ּבְ ָּמא ְדִאְתְרַעם קוְדׁשָ ּ ּ ָּחמו , ְוָאַמר, ְּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]116דף [ -ּ

ור ל ִאיּנון ִדיִנין, ַּמה ָעֵבד ִלי ַאּשׁ הו ּכָ ְּדָהא ִמְצַרִים ַדֲאָנא ֲעָבִדית ּבְ ּ ּ ּ י , ּ  )אינון(ְוַעּמִ
ן ּמָ יֵניהֹון, ַּנְחּתו ּתַ יַנְייהו, ְּלַדָייָרא ּבֵ לום ִמְצָרֵאי ּבֵ ְּוִקּבְ ַפר ַאְרָעא ֶאֶרץ , ּ ְּוָיֲהבון לֹון ׁשְ

ָגלוָתא, ּגֹוֶשן ב ְדָאִעיקו לֹון ּבְ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ הֹון, ּ יב, ָּלא ַאְעדו ַאְרָעא ִמּנְ שמות (, ִּדְכּתִ

ָרֵאל ְוגֹו)'ט ֵני ִיׂשְ ם ּבְ ר ׁשָ ֶאֶרץ ּגֹוֶשן ֲאׁשֶ ּוֵמיַטב ַאְרָעא ְדִמְצַרִים ֲהָוה. ' ַרק ּבְ יב, ּ , ִּדְכּתִ
ֶאֶרץ ַרְעְמֵסס)ו''שית מברא( ֵמיַטב ָהָאֶרץ ּבְ לום, ְּותו.  ּבְ ְּדָלא ַאְעדו ִמִדְלהֹון ּכְ ּ ּ ּ יב, ּ , ִּדְכּתִ
ָרֵאל ְוגֹו)'שמות ט( ֵני ִיׂשְ ְקֵנה ּבְ ה ִדיִנין. 'ּ וִמּמִ ַכּמָ ל ָדא ִאְתָדנו ּבְ ְּוִעם ּכָ ּ ּ ּ.  

  ב''ע' דף ז
קֹו ֶאֶפס ֲעׁשָ ור ּבְ ַאְרָעא ְדַסְייֵפי ָעְלָמא) ב''ע'  זדף(ַּאִטיל , ֲּאָבל ַאּשׁ ְוָנַטל לֹון , ּלֹון ּבְ

ָרֵאל, ּוַמה ִמְצָרֵאי. ַּאְרָעא ִדְלהֹון ל ָהֵני ָטָבאן ְלִיׂשְ ָכל ִאיּנון , ְּדָעְבֵדי ּכָ ִּאְתָדנו ּבְ ּ ּ
ין. ִּדיִנין ַאר ַעּמִ ור ְוֱאדֹום וׁשְ ַּאּשׁ , ין לֹון ָממֹוֵניהֹוןְוַנְטִל, ְוַקְטִלין לֹון, ִּדְמִעיִקין לֹון, ּ

ֵמיה ָעַלְייהו ָרא ׁשְ ֵעי ְלַיּקָ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ה ְדקוְדׁשָ ה ְוַכּמָ ּמָ ַּעל ַאַחת ּכַ ּ ּ יב, ְּ , ִּדְכּתִ
י)ח''יחזקאל ל( י ְונֹוַדְעּתִ ּתִ י ְוִהְתַקִדׁשְ ִדְלּתִ ּ ְוִהְתּגַ א ַחד. ּ ַמְלּכָ ִמְצַרִים ּבְ ָכל , ָהָתם ּבְ ְוָהָכא ּבְ

  .ָעְלָמאַּמְלִכין ְד
ְמעֹון ָזַקף ְידֹוי וָבָכה י ׁשִ ַההוא ִזְמָנא, ְוָאַמר, ִּרּבִ ַּווי ַמאן ְדִיְזָדַמן ּבְ ּ ָאה חוָלֵקיה , ּ ְּוַזּכָ ּ

ַההוא ִזְמָנא ח ּבְ ּכַ ּתְ ַּמאן ְדִיְזָדַמן ְוִיׁשְ ּ ַההוא ִזְמָנא, ּ ַּווי ַמאן ְדִיְזָדַמן ּבְ ּ ִגין ְדַכד ֵייֵתי , ּ ּּבְ
ִרי א ּבְ אּקוְדׁשָ ּך הוא ְלַפְקָדא ְלַאַייְלּתָ ּ ּ ֲהָדה, ְ ל ַמאן ִאיּנון ְדַקְייִמין ּבַ ּכַ ִּיְסּתָ ּ ָכל ִאיּנון , ּ ּּבְ

ה ֵחי ִעּמָ ּכְ ּתַ ְּדִמׁשְ ָכל עֹוָבדֹוי ְדָכל ַחד ְוָחד, ּ אי, ּּבְ ח ַזּכָ ּכַ ּתְ יב. ְוָלא ִיׁשְ  )ג''ישעיה ס(, ִּדְכּתִ
יט ְוֵאין עֹוֵזר ה ַעְקּתִ. ְוַאּבִ ָרֵאלְוַכּמָ ין ְלִיׂשְ   .ין ַעל ַעְקּתִ

ַההוא ִזְמָנא ח ּבְ ּכַ ּתְ ָאה ַמאן ְדִיְזָדַמן ְוִיׁשְ ַּזּכָ ּ ַההוא ִזְמָנא , ּ ִגין ְדַההוא ְדִיְתָקָיים ּבְ ּּבְ ּ ּ ּּ
ְמֵהיָמנוָתא א, ּּבִ ה ְלַההוא ְנִהירו ְדֶחְדָוה ְדַמְלּכָ ִּיְזּכֶ ּ ּ יב. ּ ּתִ  )ג''זכריה י(, ְּוַעל ַההוא ִזְמָנא ּכְ

ְבחֹון ֶאת ַהָזָהב ְוגֹו ים ּכִ ֶסף וְבַחְנּתִ ְצרֹוף ֶאת ַהּכֶ ים ּכִ ּוְצַרְפּתִ ּ ּ'.  
ָרֵאל ין ִמְתָעֵרי ַעל ִיׂשְ ְּלָבַתר ְדִאיּנון ַעְקּתִ ֲחָדא , ּ ין וַמְלֵכיהֹון ִיְתַייֲעטון ּכַ ְּוָכל ַעּמִ ּ

ין, ָּעַלְייהו יׁשִ ֵזיִרין ּבִ ה ּגְ ּמָ ְלהו ַס, ּוִמְתָעֵרי ּכַ ּּכֻ ֵעיָטא ֲחָדא ָעַלְייהוּ ְּוֵייתון , ְּלֵקי ּבְ
א א ַעל ַעְקּתָ ָחן ָקַמְייָתא, ַעְקּתָ ּכְ ְתַרְייָתא ְמׁשַ א. ּבַ ֵדין ִיְתָחֵזי ַחד ַעּמוָדא ְדֶאׁשָ ּּכְ ּ ,

א ִעין יֹוִמין, ָּקִאים ֵמֵעָלא ְלַתּתָ ין ְדָעְלָמא ָחָמאן ֵליה, ַאְרּבְ ְּוָכל ַעּמִ ּ.  
ַההוא ִזְמָנא יָחאִי, ּּבְ א ְמׁשִ ַער ַמְלּכָ א ְדֵעֶדן, ּתְ ְנּתָ בלק (ֵּמַההוא ֲאָתר , ְּלַנְפָקא ִמּגֹו ּגִ

ַאְרָעא , ר''ּן ִצפֹו''ּ ְדִאְתְקֵרי ַק)ב''ד ע''ק ָער ּבְ ְּוַההוא יֹוָמא , ּ ְדָגִליל)'ב ב''ויקרא רי(ְוִיּתְ
ן ְּדִיפוק ְלַתּמָ ל ָעְלָמא, ּּ ז ּכָ ֵני ָעְלָמ, ִיְתָרּגַ ֵריְוָכל ּבְ ִאין ּגֹו ְמַעְרֵתי ְוִטּנָ ְּדָלא , א ִמְתַחּבְ

ָזָבא ּתְ בון ְלִאׁשְ יב. ַּיְחׁשְ ּתִ ְמָערֹות צוִרים )'ישעיה ב(, ְּוַעל ַההוא ִזְמָנא ּכְ ּ וָבאו ּבִ ּ ּ
ּוִבְמִחלֹות ָעָפר ִמְפֵני ַפַחד ה ּ ּ קומֹו ַלֲערֹוץ ָהָאֶרץ' ּ אֹונֹו ּבְ ּוֵמֲהַדר ּגְ ּ.  
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ִּמְפֵני ַפַחד ה ָּדא ַההוא ְרִגיזו ְדָכל ָעְלָמא', ּ ּ ּ יַח. ּ אֹונֹו ָדא ָמׁשִ ּוֵמֲהַדר ּגְ קומֹו . ּ ּּבְ
ַאְרָעא , ַלֲעֹרץ ָהָאֶרץ ֵלי ּבְ ד ְיקום ְוִיְתּגְ ִגין ְדִאיהו , ּ ְדָגִליל)א''רכ, א''ט ע''וירא קי(ּּכַ ּּבְ ּ

א ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ּהוא ֲאָתר ַקְדָמָאה ְדִאְתָחְרָבא ּבְ ּ ךּוְבִגין, ּ ן ַקְדָמָאה ְלָכל , ְ ּכָ ּמָ ֵלי ּתַ ִיְתּגְ
ַער ְקָרִבין ְלָכל ָעְלָמא, ֲאָתר ן ִיּתְ ּמָ   .ּוִמּתַ

ִעין יֹוִמין ַמָיא, ְלָבַתר ַאְרּבְ ְּדַעּמוָדא ְיקום ֵמַאְרָעא ִלׁשְ ּ , ְּלֵעיֵניהֹון ְדָכל ָעְלָמא, ּ
ֵלי יַח ִיְתּגְ ָטר ִמְזָרח, ּוָמׁשִ  ּכֹוָכָבא )'ט א''בראשית קי, ב''ב ע''ויקרא רי(ַחד , ְּיקום ִמּסְ

ְווִנין ָכל ּגַ ְבָעה ּכֹוָכִבין ַאֲחָרִנין ְדַסֲחָרן ְלַההוא ּכֹוָכָבא, ְמַלֲהָטא ּבְ ְּוׁשִ יה , ּ יחון ּבֵ ְּוַיּגִ ּ
ָכל ִסְטִרין יֹוָמא, ְקָרָבא ּבְ ַלת ִזְמִנין ּבְ ְבִעין יֹוִמין, ּתְ ֵני ָעְלָמא ָחָמאן, ַעד ׁשִ   .ְוָכל ּבְ

הו ְקָרָבא, ַּההוא ּכֹוָכָבאְו יַח ּבְ ִטיִסין ְדנוָרא, ַּיּגִ ּּבְ ִצין ְלָכל ֵעֶבר, ּ , ְמַלֲהִטין ְמַנּצְ
הו ּוָבַטׁש ּבְ א, ַּעד ְדָבַלע לֹון, ּ א ְוַרְמׁשָ ָכל ַרְמׁשָ ּוְביֹוָמא ַאִפיק לֹון, ּבְ יחון ְקָרָבא . ּ ְּוַיּגִ

ָכל יֹו, ְּלֵעיֵניהֹון ְדָכל ָעְלָמא ְבִעין יֹוִמין, ָמאְוֵכן ּבְ ְבִעין יֹוִמין. ַעד ׁשִ ִניז , ְלָבַתר ׁשִ ִיְתּגְ
יַח, ַּההוא ּכֹוָכָבא ִניז ָמׁשִ ֵריָסר ַיְרִחין, ְוִיְתּגְ א , ַעד ּתְ ְּוִיְתַהָדר ַההוא ַעּמוָדא ְדֶאׁשָ ּ ּ ּ

ִמְלַקְדִמין יַח, ּּכְ ִניז ָמׁשִ ּוֵביה ִיְתּגְ ְּוַההוא ַעּמוָדא ָלא ִיְתָחֵזי, ּ ֵריָסר ַיְרִחיןְל. ּ , ָבַתר ּתְ
יַח ְּיַסְלקון ֵליה ְלָמׁשִ ַההוא ַעּמוָדא, ּ ּּבְ ל ּתוְקָפא ְוִעְטָרא , ְלגֹו ְרִקיָעא, ּ ן ְיַקּבֵ ְּוַתּמָ ּ

ְּדַמְלכוָתא ִמְלַקְדִמין, ְוַכד ָנִחית. ּ א ּכְ ִּיְתָחֵזי ַההוא ַעּמוָדא ְדֶאׁשָ ּ ּ ְּלֵעיֵניהֹון ְדָכל , ּּ
ֵל, ָעְלָמא יַחְוִיְתּגְ יִאין, י ְלָבַתר ָמׁשִ ין ַסּגִ יה ַעּמִ ׁשון ְלַגּבֵ ּנְ ְּוִיְתּכַ ָכל , ּ ַער ְקָרִבין ּבְ ְוִיּתְ
ין ְדָעְלָמא. ָעְלָמא יה ְלָכל ַעּמִ בוְרּתֵ ִריך הוא ּגְ א ּבְ ַער קוְדׁשָ ּוְבַההוא ִזְמָנא ִיּתְ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ ,

ָכל ָעְלָמא יָחא ִיְתְיַדע ּבְ א ְמׁשִ ָחא ְוָכל ַמְל, ּוַמְלּכָ ָרא ְלַאּגָ ִּכין ְדָעְלָמא ִיְתָערון ְלִאְתַחּבְ ּ
יה   .ְּקָרָבא ּבֵ
ה  ְייהו)עמין(ְוַכּמָ ּ ִמְפִריֵצי ְיהוָדִאין ִיְתַהְפכו ְלָאַהְדָרא ְלַגּבַ ּ ּ ּּ הֹון, ּ ָחא , ְּוֵייתון ִעּמְ ְלַאּגָ

יָחא א ְמׁשִ ל ָעְלָמא ֲחֵמׁש ֶע. ְקָרָבא ַעל ַמְלּכָ ך ּכָ ֵדין ִיְתָחּשַׁ ֵרה יֹוִמיןְּכְ יִאין , ׂשְ ְוַסּגִ
ַההוא ֲחׁשֹוָכא ָרֵאל ְיהֹון ֵמִתין ּבְ א ְדִיׂשְ ֵּמַעּמָ ִתיב. ּ ך )'ישעיה ס(, ְּוַעל ָדא ּכְ ה ַהֹחׁשֶ י ִהּנֵ ְ ּכִ

ים ה ֶאֶרץ ַוֲעָרֶפל ְלאוּמִ   .ְּיַכּסֶ

  א''ע' דף ח
י )ב''דברים כ(ָּפַתח ְוָאַמר  ֵרא ַקן ִצפֹור ) א''ע' דף ח( ּכִ ָכל ֵעץ אֹו ִּיּקָ ֶדֶרך ּבְ ְְלָפְניך ּבַ ָּ

יִצים ְוָהֵאם רֹוֶבֶצת ְוגֹו ַלח ֶאת ָהֵאם ְוגֹו', ַעל ָהָאֶרץ ֶאְפרֹוִחים אֹו ּבֵ ׁשַ ֵלח ּתְ ּׁשַ ַהאי ', ּ
ִניִזין, ְּקָרא אֹוִקיְמָנא ֵליה ְּוִאיהו ַחד ִמִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא ּגְ יה ָרִזִי , ּּ ַּוֲאָנן ִאית ָלן ּבֵ

ִניִזיןְּדאֹוַרְי ִביִלין ְוָאְרִחין ְיִדיָען ְלַחְבַרָייא, יָתא ּגְ ִביִלין , ּׁשְ ָלִתין וְתֵרין ׁשְ ִאינון ּתְ ּּבְ ּ
  .ְּדאֹוַרְייָתא

ֵריה י ֶאְלָעָזר ּבְ ְמעֹון ְלִרּבִ י ׁשִ יָחא, ֶאְלָעָזר, ָּאַמר ִרּבִ א ְמׁשִ ַער ַמְלּכָ ִזְמָנא ְדִיּתְ , ּּבְ
ין ָאֲחָר ה ָאִתין ְוִנּסִ ּמָ ָעְלָמאּכַ ֲערון ּבְ א ֲחֵזי. ִּנין ִיּתְ א, ּתָ ִגְנָתא ְדֵעֶדן ִדְלַתּתָ ּּבְ ִאית , ּ
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ִניז ְוָטִמיר ְדָלא ִאְתְיַדע ְווִנין, ֲּאָתר ַחד ּגָ ה ּגַ ַכּמָ ָמא ּבְ ִניִזין ֶאֶלף , ְּוִאיהו ְמֻרּקְ ּוֵביה ּגְ ּ
ֵּהיָכִלין ְדִכּסוִפין הו. ּ ְּוֵלית ַמאן ְדָעִייל ּבְ ר ָמׁשִ, ּ ִגְנָתא , יַחּבַ ִדיר ּבְ ְּדִאיהו ָקִאים ּתָ ּ

  .ְּדֵעֶדן
יִאין ְדַצִדיַקָיא ְרִתיִכין ַסּגִ א ְמַסֲחָרא ּבִ ְנּתָ ְּוָכל ּגִ יַח ָקִאים ָעַלְייהו, ּ ּוָמׁשִ ה , ּ ּמָ ְוַעל ּכַ

ן ּמָ ָמִתין ְדַצִדיַקָיא ּתַ יְרָיין ְדִנׁשְ ֵּחיִלין וַמׁשִ ּ ּ י ַיְרֵחי, ּ ֵתי, יּוִבְזַמּנֵ, ּוְבָראׁשֵ ּבָ יַח , ּוְבׁשַ ָמׁשִ
ָכל ִאיּנון ֵהיָכִלין ָעא ּבְ ְעׁשְ ּתַ ַההוא ֲאָתר ְלִאׁשְ ָּעאל ּבְ ּ.  

ל ִאיּנון ֵהיָכִלין ָלל, ְּלגֹו ְלגֹו ִמּכָ , ִּאית ֲאָתר ַאֲחָרא ָטִמיר ְוָגִניז ְדָלא ִאְתְיַדע ּכְ
יה. ְוִאְקֵרי ֵעֶדן ְּוֵלית ַמאן ְדָיִכיל ְלִמְנַדע ּבֵ ּ ַּסֲחָרֵניה ,  ְלַבר)א יתגלי''ס(יַח ַאְגִניז ּוָמׁשִ. ּ

ְּדַההוא ֲאָתר ַּעד ְדִאְתְגֵלי ֵליה ַחד ֲאָתר, ּ ְּדִאְקֵרי ַקן ִצפֹור. ּ ְּוִאיהו ֲאָתר ְדָכִריז ָעֵליה , ּ ּ ּ
ַּההוא ִצפֹור ָכל יֹוָמא. ּ ִגְנָתא ְדֵעֶדן ּבְ ַער ּבְ ְּדִאּתְ ּ.  

ּוְבַההוא ֲאָתר ָמן ְדיוְק, ּ ְּמֻרּקְ יןּּ ַאר ַעּמִ ָרֵאל , ִּנין ְדָכל ׁשְ ָנׁשו ָעַלְייהו ְדִיׂשְ ְּדִאְתּכְ ּ ּ ּ
ַההוא ֲאָתר. ְלַאְבָאָשא לֹון ית , ְוָחֵזי ֲאָבָהן, ָזִקיף ֵעינֹוי, ָּעאל ּבְ ן ּבֵ ָחְרּבַ ְדָעאִלין ּבְ

ַאְנָפָהא)א''ב ע''שמות י(ַּעד ְדָחֵמי ְלָרֵחל , ֱאָלָהא ּ ְדִדְמָעָהא ּבְ ִריך הוא ְּוקוְדׁשָ, ּ ּא ּבְ ְ

ְנחוִמין, ְּמַנֵחם ָלה ָלא ּתַ ָמה ְדַאּתְ ָאַמר, ְּוָלא ְצִביַאת ְלַקּבְ  ֵמֲאָנה )א''ירמיה ל(, ּּכְ
ֶניָה ֵחם ַעל ּבָ ֵדין. ְלִהּנָ יַח ָאִרים ַקֵליה וָבֵכי. ּכְ ָּמׁשִ א ְדֵעֶדן, ּ ְנּתָ ל ּגִ ְּוִאְזַדְעַזע ּכָ ְוָכל , ּ

ִּאיּנון ַצִדיַקָיא ְדַתּמָ ּ יהּּ עו וָבכו ִעּמֵ ּן ּגָ ּ ּ ּ.  
ְנָייָנא ֵעי וָבֵכי ִזְמָנא ּתִ א, ּּגָ ְנּתָ י ּגִ ּבֵ ְּוִאְזַדְעַזע ַההוא ְרִקיַע ְדַעל ּגַ ּ ֶאֶלף ְוָחֵמׁש ֵמָאה , ּ

ְרָיין ִעָלִאין ְרְסָייא ִעָלָאה, ִּרּבֹוא ַמׁשְ ַּעד ְדָמֵטי ְלגֹו ּכֻ ֵדין. ּ ִריך הוא ָרִמיז , ּכְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ

ּהוא ִצָפָראְלַה ְּוָעאל ְלַההוא ֵקן ִדיָלה, ּ ּ יַח, ּ י ָמׁשִ ַער , ְּוָקֵרי ַמה ְדָקֵרי, ְוָיְתָבא ְלַגּבֵ ְוִאּתְ
ַער   .ַּמה ְדִאּתְ

א ְרְסָייא ַקִדיׁשָ ַּעד ְדִמּגֹו ּכֻ ַלת ִזְמִנין ַההוא ַקן ִצפֹור, ּ ִּאְתְקֵרי ּתְ יַח, ּ ְּוֹכָלא , ּוָמׁשִ
ַּסְלִקין ְלֵעיָלא ִריך הואְּואו, ּ א ּבְ ֵּמי לֹון קוְדׁשָ ָרא ָמְלכו ַחָייָבא ִמן ָעְלָמא, ְּ ְּלַאְעּבְ ַעל , ּ
יַח ָרֵאל, ְּיָדא ְדָמׁשִ ּוְלָנְקָמא ַנְקִמין ְדִיׂשְ ִריך הוא , ְּוָכל ִאיּנון ַטְבָוון. ּ א ּבְ ְּדָזִמין קוְדׁשָ ּ ְּ

יה ד ְלַעּמֵ יַח ְל. ְּלֶמְעּבַ ְּוָתב ַההוא ַקן ִצפֹור וָמׁשִ יהּּ ּדוְכּתֵ ִניז ּגֹו ַההוא . ּ יַח ְוִאְתּגְ ְּוָתב ָמׁשִ
ִמְלַקְדִמין ֲּאָתר ּכְ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]119דף [ -ּ

 ] בשנה69יום [סדר הלימוד ליום י כסלו 
ִריך הוא ְלַאְתְקָנא ָעְלִמין א ּבְ ַער קוְדׁשָ ּוְבִזְמָנא ְדִיּתְ ּ ּ ֵמיה , ְּ ְּוִאְתְנִהירו ַאְתָוון ִדׁשְ ּ ּ

ִלימו ׁשְ ֵה''יֹו, ּּבִ ֵה'' ָוא)לאתקנא(, א''ד ּבְ ִלימו ַחד, א''ו ּבְ ׁשְ ְּלֶמֱהֵוי ּכָֹלא ּבִ ַער . ּ ֵדין ִיּתְ ּכְ
ַּחד ּכָֹכָבא ְדִחיָלא ֶאְמַצע ְרִקיָעא, ּ ָווָנא, ּבְ ָגֶון ַאְרּגְ יָמָמא ְלֵעיֵניהֹון , ּכְ ָלִהיט ְוָנִציץ ּבִ

  .ְּדָכל ָעְלָמא
ְטָרא ְדָצ א ִמּסִ ְלהֹוָבא ְדֶאּשָׁ ִּויקום ַחד ׁשַ ּ ִּויקום ָדא ָלֳקֵבל ָדא , ּגֹו ְרִקיָעא, פֹוןּ ּ ּ

ִעין  ֵני ָעְלָמא)'ב ב''קע(ַאְרּבְ ל ּבְ ֲהלון ּכָ ִעין יֹוִמין. ּ יֹוִמין ְוִיְתּבָ חון ְקָרָבא, ְלסֹוף ַאְרּבְ , ַּיּגִ
ְלהֹוָבא ְּלֵעיֵניהֹון ְדֹכָלא, ּכָֹכָבא ְוׁשַ יִקידו , ּ ְלהֹוָבא ּבִ ט ַההוא ׁשַ ְּוִיְתָפּשַׁ ּ אּ ְטָרא , ְּדֶאּשָׁ ִמּסִ

ִליִטין וַמְלִכין ְואוַמָיא , ְּוַיֲחׁשֹוב ְלִמְבַלע ַההוא ּכָֹכָבא, ּגֹו ְרִקיָעא, ְּדָצפֹון ה ׁשַ ְּוַכּמָ ּ ּ ּ
ֲהלון ֵמַהאי, ְוֲעַמְמָיא   .ִּיְתּבָ

ַלק ַההוא ּכָֹכָבא ִלְסַטר ָדרֹום ֵדין ִיְסּתַ ּּכְ ּ ְלהֹוָבא, ּ לֹוט ַעל ַההוא ׁשַ ּ ְוַההוא ,ְּוִיּשְׁ
ְרִקיָעא ַלע ְזֵעיר ְזֵעיר ּבִ ְלהֹוָבא ִיְתּבְ ֵמי ַההוא ּכָֹכָבא, ׁשַ ָלל, ִּמּקָ . ַּעד ְדָלא ִיְתָחֵזי ּכְ

ֵדין ְרִקיַע, ּכְ חוִמין, ַּההוא ּכָֹכָבא ַיְעֵביד אֹוְרִחין ּבִ ְתֵריַסר ּתְ ְּוַקְייִמין ִאיּנון ְנהֹוִרין , ּּבִ
ֵריַסר יֹוִמין ְרִקיָעא ּתְ   .ּבִ

ֵני ָעְלָמא ל ּבְ ֵריַסר יֹוִמין ִיְזַדְעְזעון ּכָ ְּלָבַתר ּתְ ַפְלגות יֹוָמא, ּ א ּבְ ְמׁשָ ך ׁשִ ְּוִיְתַחּשַׁ ְ ,
א י ַמְקְדׁשָ ך יֹוָמא ְדִאְתָחַרב ּבֵ ָמה ְדִאְתַחּשַׁ ּּכְ ּ ַמָיא ְוַאְרָעא, ְּ ַּעד ְדָלא ִיְתֲחזון ׁשְ ּ ַער . ּ ְוִיּתְ

ַרַעם ְוִזיִקין ִּאְתַחְלַחָלא ַאְרָעא ֵמַההוא ָקָלאְו, ַּחד ָקָלא ּבְ יְרָיין , ּ ה ֵחיִלין וַמׁשִ ְּוַכּמָ
יה ְּימותון ִמּנֵ ּ ּ.  

  ב''ע' דף ח
ָתא, ְּוַההוא יֹוָמא א ְדרֹוִמי ַרּבְ ַקְרּתָ ַער ּבְ א, ִּיּתְ ְלהֹוָבא ְדֶאּשָׁ ַההוא ָקָלא , ַּחד ׁשַ ּּבְ ּ
ָכל  ַער ּבְ ה ִמְגָדִליןְויֹוִקיד. ָעְלָמא) ב''ע' דף ח(ְּדִיּתְ ּמָ ה ֵהיָכִלין, ּ ּכַ ה ִמְגָדִלין , ְוַכּמָ ְּוַכּמָ

ִּיְפלון ַההוא יֹוָמא ְוֻכְלהו, ּ י ְוַרְבְרֵבי ִיְפלון ּבְ ּכֵ ה ַפְרַדׁשְ ְּוַכּמָ ּ ּ ּּ ּ ׁשון ָעָלה ְלִביׁש, ּ ּנְ ִּיְתּכַ ְוָכל . ּ
ֵני ָעְלָמא ָלא ַיְכִלין  ָזָבא)א יחשבון''ס(ּבְ ּתְ   . ְלִאׁשְ

ֵריַסר ַיְרִחין, יֹוָמאֵּמַההוא  ל ַמְלַכָיא, ַעד ּתְ ֵזרֹות, ִּיְתַיֲעטון ּכָ ה ּגְ ּמָ ה , ְּוִיְגְזרון ּכַ ְוַכּמָ
ָרֵאל ָמדֹות ַעל ִיׂשְ יה , ׁשְ ְּוִיְצְלחון ּבֵ ָאה ִאיהו ַמאן ְדִיְעַרע , )א בהון''נ(ּ ַמר ַזּכָ ָמה ְדִאּתְ ּּכְ ּ ּ

ן ּמָ ָאה ִאיהו ַמאן ְדָלא ִיֲעַר, ּתַ ְּוַזּכָ ִעְרבוְבָיא ַסְגָיאּ ן ְוָכל ָעְלָמא ְיֵהא ּבְ ּמָ   .ּע ּתַ
ֵריַסר ַיְרֵחי ָרֵאל, ְלסֹוף ּתְ ֶבט ִמִיׂשְ ָּיקום ׁשֵ יָחא, ּ א ְמׁשִ א , ָּדא ַמְלּכָ ְנּתָ ַער ּגֹו ּגִ ְּדִיּתְ

ן. ְּדֵעֶדן ּמָ ְּוָכל ִאיּנון ַצִדיַקָיא ַיְעְטרון ֵליה ּתַ ּ ּ רון ֵליה ָמאֵני ַז, ּּ ְּוַיְחּגְ ַאְתָוון , ְייָנאּ ּבְ
א ָמא ַקִדיׁשָ יָמן ְדָמאֵני ִדׁשְ ְּרׁשִ ּ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]120דף [ -ּ

ַעְנֵפי ִאיָלִנין ְדִגְנָתא ְּוָקָלא ִיְתפֹוֵצץ ּבְ ּ ַחִיל, ּ י ֶעְליֹוִנין, ְוָאַמר, ָקֵרי ּבְ ִּאְתֲערו ַקִדיׁשֵ ּ ,
יָחא ֵמי ְמׁשִ ּקומו ִמּקָ ַבְעָלה, ּ ָתא ּבְ ָרא ִאיּתְ ֵעי ְלַנְקָמא ָלה ּוַב, ָּהא ִעָדָנא ְלִאְתַחּבְ ְּעָלה ּבָ ּ

ּנוְקִמין ְדָעְלָמא ּוְלָאָקָמא ָלה, ּ ּוְלַאְנָעָרה ָלה ֵמַעְפָרא, ּ ּ.  
ְלהו ֵדין ְיקומון ּכֻ ּּכְ ּ ִמְלַקְדִמין ָמאֵני ַזְייֵניה, ּּ רון ֵליה ּכְ ְּוַיְחּגְ ּ ּ ִיְצָחק , ַּאְבָרָהם ִמיִמיֵניה, ּּ

ָמאֵליה ה ַר, ַּיֲעֹקב ָקֵמיה, ִּמּשׂ ל ִאֵלין ַצִדיַקָיא, ְעָיא ְמֵהיְמָנאֹמׁשֶ ַּעל ּכָ ּ ָאִזיל ְוָרִקיד , ּ
א ְדֵעֶדן ְנּתָ   .ּּגֹו ּגִ

יַח יָון ְדִאְתַקן ָמׁשִ א ְדֵעֶדן, ּּכֵ ִגְנּתָ ַּעל ְיָדא ְדַצִדיַקָיא ּבְ א . ּּ ַההוא דוְכּתָ ֵּיעול ּבְ ּ ּ ּ
ִמְלַקְדִמין''ּן ִצפֹו''ְּדִאְקֵרי ַק ּר ּכְ ן, ּ ּמָ אְוָחֵמי ּתַ ית ַמְקְדׁשָ ן ּבֵ ּ ַההוא ִדיוְקָנא ְדָחְרּבַ ּ ּ ּ ּּ ,

יה ְּוֻכְלהו ַצִדיַקָיא ְדִאְתְקָטלו ּבֵ ּ ּ ּ ּּ ן . ּ ּמָ ֵדין ָנִטיל ִמּתַ ין)א עשר''ס(ּכְ א ''נ(ְּוִאיּנון , ּ ְלבוׁשִ

י ִקְנָאה)ואקרון ר ְלבוׁשֵ ִעין יֹוִמין. ּ ֶעׂשֶ ן ַאְרּבְ ּמָ ִניז ּתַ ְל, ְוִיְתּגְ ָללְּדָלא ִאְתּגַ   .ָיא ּכְ
ִעין יֹוִמין ַער, ְלסֹוף ַאְרּבְ ְּוִיְתְקֵרי ִמּגֹו ּכוְרְסָייא ִעָלָאה, ָקָלא ַחד ִיּתְ ּ ן ''ַּההוא ַק, ּ

יה''ִּצפֹו ִניז ּבֵ יָחא ְדִאְתּגְ א ְמׁשִ ַמְלּכָ ּר ּבְ ּוְכֵדין ַסְלִקין ֵליה ְלֵעיָלא. ּ ּּ ִריך הוא , ּ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְּ

א יָחאָּחֵמי ֵליה ְלַמְלּכָ א נוְקָמא,  ְמׁשִ ְלבוׁשָ ִּמְתָלַבׁש ּבִ , ְּוָחִגיר ָמאֵני ַזְייֵני ָנִטיל ֵליה, ּ
יה יק ֵליה ַעל ֵריׁשֵ ְּוָנׁשִ ּ.  

ֵדין ִעין ְרִקיִעין' ִּמְזַדְעְזָען ג, ּכְ ִריך הוא ְלַחד ְרִקיָעא , ְמָאה ְוִתׁשְ א ּבְ ְּוַאְרִמיז קוְדׁשָ ְּ

ׁשֶ ִניז ִמׁשֵ ֵּמִאינון ְדֲהָוה ּגָ יתּ ֵראׁשִ ְּוַאִפיק ֵמַחד ֵהיְכָלא ִדְבַההוא ְרִקיָעא , ת ְיֵמי ּבְ ּ ּ
ִליָפא)'ב א''תרומה קל( ְתָרא ּגְ ין,  ַחד ּכִ ָמָהן ַקִדיׁשִ ׁשְ ָקא ּבִ ַההוא ִעְטָרא ִאְתַעַטר . ְּמַחּקְ ּּבְ ּ

ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ א, ְּ ָרֵאל ַית ַיּמָ ד ָעְברו ִיׂשְ ל ְרִתיֵכי ַפְרֹעה ְּלֵמיַטל נוְקִמין ִמ, ּּכַ ּּכָ
יָחא, ּוָפָרׁשֹוי א ְמׁשִ   .ְּוַאְעַטר ֵליה ְלַמְלּכָ

ּקוִנין ָכל ָהֵני ּתִ ן ּבְ ּקַ יָון ְדִאְתַעָטר ְוִאְתּתָ ּּכֵ ּ יק , ּ ִריך הוא ְוָנׁשִ א ּבְ ָּנִטיל ֵליה קוְדׁשָ ּ ְּ

ִמְלַקְדִמין ֵּליה ּכְ ין, ַמאן ָחֵמי. ּּ ְרָיין, ְּרִתיִכין ַקִדיׁשִ ְּדָסֲחִרין ֵליה, ּ ִעָלִאיןּוַמׁשִ ְוָיֲהִבין , ּ
יִאין ָזן ַסּגִ ָנן וְנִבְזּבְ ֵּליה ַמּתְ ְלהו, ּ ְּוִיְתַעָטר ִמּכֻ ּּ.  
ַחד ֵהיְכָלא ן ּבְ ּמָ ל ִאיּנון ַמְלֲאֵכי ִעָלֵאי, ָעאל ּתַ ְּוָחֵמי ּכָ ְּדִאְקרון ֲאֵבֵלי ִציֹון, ּ ּ ִּאיּנון , ּ
י ַמְקְדׁשָ ן ּבֵ ְּדָבכו ַעל ָחְרּבַ ּ ִדיר, אּ ְּוִאיּנון ַיֲהִבין ֵליה ַחד פוְרִפיָרא סוָמָקא, ּוָבָכאן ּתָ ּ ּ ּּ ,

ד נוְקִמין ֵדין. ְּלֶמְעּבַ ַההוא ַקן ִצפֹור, ּכְ ִניז ֵליה ּבְ ִריך הוא ּגָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ּ ן , ְּ ּמָ י ּתַ ּסֵ ְוִאְתּכַ
ָלִתין יֹוִמין   .ּתְ

ָלִתין יֹוִמין ַההוא ַקן ִצפֹור, ְלָבַתר ּתְ ּּבְ ּקוִנין ֵמֵעיָלא , ּ ָכל ִאיּנון ּתִ ֵּיחות ְמֻעָטר ּבְ ּ ּ ּ
א ּתָ ין ַסֲחָרֵניה, ּוִמּתַ ְרָיין ַקִדיׁשִ ה ַמׁשִ ַּכּמָ ל ָעְלָמא, ּ ֵלי ֵמְרִקיָעא , ַּחד ְנִהירו, ְּוֵיְחמון ּכָ ּתָ
ְבָעה יֹוִמין, ְלַאְרָעא ֲהלון, ְּוֵיקום ׁשִ ֵני ָעְלָמא ִיְתְמהון ְוִיְתּבָ ְּוָכל ּבְ ַלל, ּ ְּוָלא ִיְנְדעון ּכְ ּ ,

יִמין ר ִאיּנון ַחּכִ ָרִזין ִאֵלין, ּּבַ ְּדַיְדִעין ּבְ ָאה חוָלֵקיהֹון, ּ   .ַּזּכָ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]121דף [ -ּ

ְבָעה יֹוִמין ִיְתַעֶתד  ַאְרָעא)א יתעטר''ס(ְּוָכל ִאיּנון ׁשִ ַההוא ַק,  ּבְ ָאן . ר''ּן ִצפֹו''ּּבְ ּבְ
ֶדֶרך. ֲאָתר ְּבַ ָּדא ְקבוַרת ָרֵחל, ּ ת אֹוְרִחיןְּדִאיִהי, ּ ָפָרׁשַ ר ָלה. ּ ַקְייָמא ּבְ ַּוִיָנֵחם , ִּויַבּשֵׂ
ְנחוִמין, ָּלה ל ּתַ ַקּבֵ ּוְכֵדין ּתְ יק ֵליה, ּ ְּוָתקום ְוְתַנׁשִ ּ.  

ְּלָבַתר ֵיקום ַההוא ְנִהירו ֵמַההוא ֲאָתר ּ ּ א ְדִאיָלֵני, ּ ְיִריחֹו ַקְרּתָ ֵרי ּבִ ָכל ֵעץ ָדא . ְּוׁשָ ּּבְ
ֵלים, ֶרץאֹו ַעל ָהָא. ְיִריחֹו ָּדא ְירוׁשְ ַההוא ְנִהירו ְדַק. ּ ִניז ּבְ ִּוְיֵהא ּגָ ּ ֵריַסר ''ּן ִצפֹו''ּ ר ּתְ
  .ַיְרֵחי

  א''ע' דף ט
ֵריַסר ַיְרֵחי ַתר ּתְ ַמָיא ְוַאְרָעא, ּבָ ין ׁשְ ִּיְזְדַקף ַההוא ְנִהירו ּבֵ ּ ּ ֵרי , ּ  )ב''ע' שמות ז(ְוִיׁשְ

ַאְרָעא ְדָגִליל ן ֲהָוה ׁשֵ, ּּבְ ָרֵאלְּדַתּמָ ּירוָתא ְדָגלוָתא ְדִיׂשְ ּ ּ ֵלי ֵמַההוא ְנִהירו . ּ ן ִיְתּגְ ְּוַתּמָ ּ
ְּדַקן ִצפֹור ִמְלַקְדִמין. ְּוָתב ְלַאְתֵריה, ּ ל ַאְרָעא ּכְ ְּוַההוא יֹוָמא ִיְזַדְעַזע ּכָ ּ ַמָיא , ּּ ְייֵפי ׁשְ ִּמּסַ

ַמָיא) א''ע' דף ט(ַעד  ּוְכֵדין ֶיחזון , ַּסְייֵפי ׁשְ א , ל ָעְלָמא ּכָ)ינדעון(ּ ֵלי ַמְלּכָ ְּדָהא ִאְתּגְ
יָחא ַאְרָעא ְדָגִליל, ְמׁשִ   .ּּבְ

אֹוַרְייָתא ל ִאיּנון ְדָלָעאן ּבְ ׁשון ֵליה ּכָ ּנְ ְּוִיְתּכַ ּ ּ ָעְלָמא, ּ ּוִבְזכות ְינוֵקי . ְּוִאיּנון ְזִעיִרין ּבְ ּ ּ
ָרא, ְּדֵבי ַרב ּבְ ֵקף ֵחיֵליה ְלִאְתּגַ חון ִאֵלין. ֹוִחיםְּוָרָזא ָדא ֶאְפר, ִּיְתּתַ ּכְ ּתְ ְּוִאי ָלא ִיׁשְ ָהא , ּ

הֹון ְוַיְנֵקי תוְקָפא ְדִאּמְ ְּינוֵקי ְדַיְתִבין ּבְ ּ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ּּ מוֵלי ֵמָחָלב )ח''ישעיה כ(, ּכְ ּ ּגְ
ָדִים יֵקי ִמּשָׁ ִּדְבִגין ִאֵלין, ְּוַהְיינו אֹו ֵביִצים. ַעּתִ הֹון , ּ א ִעּמְ ִכיְנּתָ ְרָיא ׁשְ ָרֵאל ׁשַ ְּדִיׂשְ

ָגלוָתא   .ּּבְ
ַההוא ִזְמָנא חון ּבְ ּכְ ּתַ יִמין ְזִעיִרין ִאיּנון ְדִיׁשְ ְּדָהא ַחּכִ ּ ּ ּ  ְוָהֵאם )ב''דברים כ(ְּוַהְיינו , ּ

ִצים ִנים , רֹוֶבֶצת ַעל ָהֶאְפרֹוִחים אֹו ַעל ַהּבֵ ח ָהֵאם ַעל ַהּבָ ּקַ דהא ביה לא קיימא (לא ּתִ

דכיון דאינון רביין וינוקין יהבין תוקפא למלכא ,  עילאהמילא לאפקא מגלותא אלא במלכא
ב )משיחא כדין אימא עילאה דהיא רביעא עלייהו יתערת לגבי בעלה ֵריַסר )הכי( ְוִיְתַעּכָ  ַעד ּתְ

ְעָלה, ְלָבַתר. ַיְרִחין ַאֲחָרִנין ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ְּויֹוִקים ָלה ֵמַעְפָרא, ֵּייֵתי ּבַ  )'עמוס ט(, ּכְ
ת ָדִוד ַהּנָֹפֶלתָאִקים    .ֶּאת ֻסּכַ

ַההוא יֹוָמא לוָתא, ּּבְ ֲאֵרי ְוִיְכנֹוׁש ּגָ יָחא ׁשָ א ְמׁשִ ְייֵפי ָעְלָמא ַעד ַסְייֵפי , ַּמְלּכָ ִמּסַ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ָעְלָמא ָמִים ְוגֹו)'דבהם ל(ּכְ ְקֵצה ַהּשָׁ ָ ִאם ִיְהֶיה ִנַדֲחך ּבִ , ֵּמַההוא יֹוָמא. 'ּ

ל ָאִתין ְוִנ ִמְצַרִיםּכָ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ין וְגבוָראן ְדָעַבד קוְדׁשָ ּּסִ ּ ּ ּ ָרֵאל, ְּ , ַיֲעִביד לֹון ְלִיׂשְ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר  יֵמי ֵצאְתך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ַאְרֶאּנו ִנְפָלאֹות)'מיכה ז(ּכְ ּ ּכִ ָ.  

ְמעֹון י ׁשִ ִרי, ָאַמר ַרּבִ ח ּבְ, ֶאְלָעָזר ּבְ ּכַ ׁשְ ל ִאֵלין ִמִלין ּתִ ּּכָ ָלִתין וְתֵרין ּ ָּרָזא ִדּתְ ּ
א ָמא ַקִדיׁשָ ִביִלין ְדִבׁשְ ּׁשְ ָעְלָמא, ּ ֲערון ּבְ ין ִאֵלין ָלא ִיּתְ ְּוַעד ְדִנּסִ ִלים ָרָזא , ּּ ּתְ ָלא ִיׁשְ

א ָמא ַקִדיׁשָ ִּדׁשְ ַער ְלַאֲהָבה, ּ ּתְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ְוָלא ּתִ י )'שיר השירים ב(ּכְ ְעּתִ ּבַ  ִהׁשְ
נֹו ְצָבאֹותֶאְתֶכם ּבְ ַלִים ּבִ ְצָבאֹות. ּת ְירוׁשָ א : ּבִ . ּ ְדִאְקֵרי ְצָבאֹות)א משיחא''נ(ָּדא ַמְלּכָ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]122דף [ -ּ

א ְרָיין ִדְלַתּתָ ָאר ֵחיִלין וַמּשִׁ ֶדה ׁשְ ַאְילֹות ַהּשָׂ ּאֹו ּבְ עֹוְררו ֶאת . ּ ִעירו ְוִאם ּתְ ִּאם ּתָ ּ
ִריך הוא: ָהַאֲהָבה א ּבְ ָּדא ְיִמיָנא ְדקוְדׁשָ ּ ְחָפץ ַהִהיא . ה''י ַאֲהָבְּדִאְקֵר, ְּ ּתֶ ַּעד ׁשֶ

ִכיַבת ְלַעְפָרא ה, ִּדׁשְ א ּבָ ִּויֵהא ְרעוָתא ְדַמְלּכָ ּ י ְלַההוא ָדָרא. ּ ָאה ִאיהו ַמאן ְדִיְזּכֵ ַּזּכָ ּ ּ ּ ,
ָעְלָמא ֵדין ָאה ִאיהו ּבְ ַּזּכָ ָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ָאה ִאיהו ּבְ ְּוַזּכָ ּ.  

ְצלֹו ' ר ְמעֹון ָאִרים ְידֹוי ּבִ ִריך הואּׁשִ א ּבְ ְּלקוְדׁשָ ְּ ְּוַצֵלי ְצלֹוֵתיה, ּ ְּלָבַתר ְדַצֵלי , ּ ּ
ֵריה' ָּאתו ר, ְּצלֹוֵתיה א ְוָיְתבו ָקֵמיה' ְור, ֶּאְלָעָזר ּבְ ַּאּבָ ַּעד ְדֲהוו ַיְתֵבי ָקֵמיה. ּ ּ ָּחמו , ּ

ך ְַחד ְנִהירו ִדיָמָמא ְדִאְתֲחׁשָ ּ ּ ַקע ַחד ִצּנֹוָרא , ּ ּתְ א ּ ְדׁשַ)צרורא(ְוִאׁשְ א ּגֹו ַיּמָ ְּלהֹוָבא ְדֶאּשָׁ
ל ַההוא ֲאָתר, ִּדְטֶבְרָיה ְּוִאְזַדְעַזע ּכָ ּ.  

ְמעֹון י ׁשִ א הוא ִעָדָנא, ָאַמר ַרּבִ ּתָ ַּוַדאי ַהּשְׁ ר ִלְבנֹוי, ּ ִריך הוא ִאְדּכַ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ְּ ,
א א ַרּבָ ֵרין ִדְמִעין ְלגֹו ַיּמָ ין. ְּוָאִחית ּתְ ְלהֹוָבא ַּפְגִעין, ְוַכד ַנְחּתִ ַהאי ִצּנֹוָרא ְדׁשַ ּ ּבְ

א א, ְּדֶאּשָׁ ַיּמָ ָדא ּבְ ְקעו ָדא ּבְ ּתַ ְּוִיׁשְ ְמעֹון וָבכו ַחְבַרָייא. ּ י ׁשִ ָכה ַרּבִ ּּבָ ּ ּ.  
ְמעֹון י ׁשִ א, ָאַמר ַרּבִ ָמא ַקִדיׁשָ ָרֵזי ְדַאְתָוון ִדׁשְ ַעְרָנא ּבְ ָּהא ִאּתְ ּ ִסְתָרא , ּ ּבְ

ְּדִאְתָערוָתא ִדיֵליה ּ ּ נֹויְלַג, ּ י ּבְ א, ּבֵ ּתָ ַּמה ְדָלא ִאְתְיִהיב , ִּאית ִלי ְלַגָלָאה, ֲאָבל ַהׁשְ
ר ָנׁש ַאֲחָרא ְלַגָלָאה ְּרׁשו ְלּבַ ֶּאָלא ְזכו ְדָדָרא ָדא. ּ ּ ּ א , ּ ְּיַקֵיים ָעְלָמא ַעד ְדֵייֵתי ַמְלּכָ ּ

יָחא ְמעֹון ְלר. ְמׁשִ י ׁשִ י ַאּבָ' ָאַמר ַרּבִ ֵריה וְלִרּבִ ֶּאְלָעָזר ּבְ ִקיוַמְייכו, אּ ּקומו ּבְ ּ ּ ' ָּקמו ר. ּ
א' ֶאְלָעָזר ור ְמעֹון ִזְמָנא ַאֲחָרא. ַאּבָ י ׁשִ ָכה ַרּבִ ַמה ְדַאִמיָנא , ּבָ ָּאַמר ַווי ַמאן ְיקום ּבְ

ך)א דחמינא''נ( לוָתא ִיְתְמׁשַ ְ ּגָ ל, ּ   .ַמאן ָיִכיל ְלִמְסּבַ
ּאוף ִאיהו ָקם ְוָאַמר  יר ֱּאֹלֵהינו ּבְ'  ה)ו''ישעיה כ(ּ ך ַנְזּכִ ָָעלונו ֲאֹדִנים זוָלֶתך ְלַבד ּבְ ָ ּ ּ ּ

ֶמך ַהאי ְקָרא אוְקמוָה ּׁשְ ּ ַהאי ְקָרא ִאית ָרָזא ִעָלָאה. ָ ' ה. ּּגֹו ְמֵהיָמנוָתא, ֲּאָבל ּבְ
ירוָתא ְדָרִזין ִעָלִאין: ֱּאֹלֵהינו ָּדא הוא ׁשֵ ּ ּ ּ ין , ּ ָרּגִ ל ְנִהירו ְדׁשְ ן ָנְפִקין ּכָ ּמָ ֲּאָתר ְדִמּתַ ּ ּ

ְּלהו ְלַאְדְלָקאּכֻ ל ָרָזא ִדְמֵהיָמנוָתא. ּ ְלָיא ּכָ ן ּתַ ְּוַתּמָ ִליט ַעל ּכָֹלא, ּ ָמא ָדא ׁשַ ּׁשְ ּ ּ.  
ָעלונו ֲאֹדִנים זוָלֶתך ָּבְ ּ ּ ָרֵאל. ּ א ְדִיׂשְ ְּדָהא ַעּמָ ָמא , ּ ר ׁשְ ִליט ָעֵליה ּבַ ֵּלית ַמאן ְדׁשַ ּּ

ִּעָלָאה ָדא ִליט ָע. ּ ָגלוָתא ׁשַ א ּבְ ּתָ ְּוַהׁשְ   .ֵּליה ִסְטָרא ַאֲחָראּ

  ב''דף ט ע
ֶמך יר ׁשְ ך ַנְזּכִ ְָלַבד ּבְ א. ָ ָמא ַקִדיׁשָ ָּרָזא ִדׁשְ ִרין וְתֵרין ַאְתָוון, ּ ָלָלא ְדֶעׂשְ ּּכְ ּוְכְנֶסת , ּ

ך ָמא ָדא ְדִאְקֵרי ּבְ ְרָכא ֶאָלא ִמּגֹו ׁשְ ָרֵאל ָלא ִמְתּבָ ִָיׂשְ ּ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ  )ב''שמות ל(ּכְ
ר ִנ ך ֲאׁשֶ ְעּתָ ָלֶהם ּבָ ּבַ ָרֵאל)ח''בראשית מ(ְׁשְ ך ְיָבֵרך ִיׂשְ ְ ּבְ ך ָארוץ )ח''תהלים י(. ָ י ּבְ ּ ּכִ ָ

דוד ַכח. ּּגְ ּתְ ִלימו ִאׁשְ ּוִבְזְמָנא ִדׁשְ ּ ָּלא ֲהָוה ִמְתְפַרׁש ָדא ִמן ָדא, ּ ּ ) ב''דף ט ע(ְוָאִסיר . ּ

א ָדא ִמן ָדא ְּלַאְפְרׁשָ ְעָלה, ּ ָתא ִמּבַ ַרְעיֹוִניָלאו, ִּאּתְ ְדִכירו,  ּבְ ִגין ְדָלא , ְּוָלאו ּבִ ּּבְ
ְּלַאֲחָזָאה ִפרוָדא ַכח, ּ ּתְ ָגלוָתא ִפרוָדא ִאׁשְ א ּבְ ּתָ ְּוַהּשְׁ ְּדִמּגֹו ָעאקו ְדָכל ִזְמָנא ְוִזְמָנא, ּּ ּ ּ ,



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]123דף [ -ּ

ֲּאָנן ַעְבִדין ִפרוָדא ם, ּ ָרא ַההוא ׁשֵ ְעָלה, ְּלַאְדּכְ ר ִמּבַ ִגין ְדִאיִהי ׁשְ, ּּבַ , ִכיַבת ְלַעְפָראּּבְ
ֶמך יר ׁשְ ך ַנְזּכִ ְָוַהְיינו ְלַבד ּבְ ָ ּ.  

ְעָלה ר ִמּבַ ֵפרוָדא, ּּבַ ם ּבְ ֲּאָנן ַדְכִרין ְלַהאי ׁשֵ ִגין ַדֲאַנן ְרִחיִקין ִמיָנך, ּ ְּבְ ְלִטין , ּ ְוׁשַ
ך, ַאֲחָרִנין ֲעָלן ָמא ְדִאְקֵרי ּבְ ֵפרוָדא ִמן ׁשְ ֶמך ִאיהו ּבְ ָוׁשְ ָּ ּ ּ יֹו, ּ ֵּמי ְדָגלוָתאְוַהאי ּבְ ּ.  

ִית ִראׁשֹון ִגין ְדָגלוָתא ַקְדָמָאה ֲהָוה ִמּבַ ּּבְ ּוַבִית ִראׁשֹון הוא ָרָזא ְדה, ּ ּ , ַקְדָמָאה' ּ
ִנין ִדיָלה' ְוָלֳקֵבל ע ּׁשְ לוָתא ְדַבִית ִראׁשֹון ֲהָוה ע, ּ ּּגָ ִנין' ּ ִנין ָלא ' ְּוִאיּנון ע, ׁשְ ׁשְ

ַכַחת ִאיָמא ְרִביָעא ָעַלְי ּתְ ָמא ִעָלָאה, ּיהוִאׁשְ ַּוֲהָוה ִפרוָדא ִמן ׁשְ ּ . ִּעָלָאה' ָּרָזא ְדה, ּ
ָלק ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא ְלֵאין סֹוף, ָּרָזא ִעָלָאה, ד''ּוְכֵדין יֹו ִּאְסּתַ ּ ּוַבִית ִראׁשֹון ִעָלָאה , ּ ּ
א ָּלא ְנִביַע ְנִביעו ְדַמִיין ַחִיין, ַּקִדיׁשָ ּ ָל, ּ ְּדָהא ְמקֹוָרא ִדיָלה ִאְסּתַ ּ ּ   .קּ

ָגלוָתא)'ח א''בראשית רמ(' ְוִאיִהי ע ִנין ּבְ ִגין ְדִאיִהי ז, ּ ׁשְ ִנין ִאְקֵרי' ּּבְ ָמה ְדַאּתְ , ׁשְ ּכְ
ִנים)'ו', מלכים א(ָאֵמר  ַבע ׁשָ ּ ַוִיְבֵנהו ׁשֶ יָמא. ּ ֶבל ְלֵעיָלא , ְוִאי ּתֵ ְלָטא ַמְלכות ּבָ ְּדׁשָ ּ ּ

ָרָזא ְדע ִנין' ּּבְ לֹום, ׁשְ א ַקָייםֶּאָל. ַחס ְוׁשָ י ַמְקְדׁשָ ִזְמָנא ְדֲהָוה ּבֵ ּא ּבְ ּ ְּנהֹוָרא וְנִביעו , ּ ּ
ְּדִאָמא ִעָלָאה א, ּ ָרֵאל. ֲהָוה ָנִהיר ְוָנִחית ְלַתּתָ יָון ְדָחטו ִיׂשְ ּּכֵ א, ּ , ְּוִאְתָחַרב ַמְקְדׁשָ

ֶבל ְלָטא ַמְלכות ּבָ יך ַההוא ְנִהירו, ֲהָוה ָחֵפי, ְּוׁשָ ְּוַאְחׁשִ ּ ֵאי ַק, ְ ין ָלא ֲהוֹו ְוַתּתָ ִּדיׁשִ
  .ְנִהיִרין

ֵאי ָלא ֲהוֹו ְנִהיִרין יָון ְדַתּתָ ִגין , ּּכֵ ְלָטנו ְדַמְלכוָתא ְדָבֶבל)מגו(ּבְ ּ ׁשָ ּ ּ ָלק ַההוא . ּ ִּאְסּתַ ּ
ְּוַההוא ַמּבוָעא ִעָלָאה ְדֲהָוה ְנִביַע ָרָזא ְדי, הֹוָראְנ ּ ּ ֵאין ', ּּ ָלק ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא ּבְ ִּאְסּתַ ּ ּ

ֵדין ִאיּנון ע, סֹוף ִנין ָלא ֲהוֹו ְנִהיִרין' ּּכְ ִגין ַההוא ְנִהירו ְדִאְתְמַנע, ׁשְ ּּבְ ּ ְּוָדא הוא . ּ
לוָתא ְדע ּוַדאי ּגָ ּ ִנין' ּ   .ׁשְ

יָון ְדַאְע ִּדיאו ֻשְלָטנו ְדָבֶבלּּכֵ ּ ּ ִריַאת ֵה, ּ ָאה ְלַאְנָהָרא''ְוׁשָ ּתָ ְלהו. א ּתַ ָרֵאל ּכֻ ִּיׂשְ ָלא , ּ
ָאה  ִמְלַקְדִמין)א לשלטאה''נ(ָּאַהְדרו ְלַאְדּכָ ֵליָמָתא ּכְ ּ ְלֶמֱהֵוי ְסגוָלה ׁשְ ֶּאָלא ְזֵעיר , ּּ

ַכח)בערבוביא(, ְזֵעיר ּתְ ִלימו ָלא ִאׁשְ ּ ְוֵכיָון ִדׁשְ ֵדין)א תתאה לשלטאה''ושריאת ה(, ּ ' י,  ּכְ
ך ְלַאְנֲהָרא ל ּכַ ְְנִביעו ִעָלָאה ָלא ָנִחית ּכָ ּ ִמְלַקְדִמין, ּ ָמה ְדֲהָוה ּכְ ּּכְ ֶּאָלא ְזֵעיר ְזֵעיר , ּּ

ִעְרּבוְבָיא ָמה ְדִאְתָחֵזי, ּּבְ ִמְלַקְדִמין ּכְ ְּדָלא ֲהוֹו ַדְכָיין ּכְ ּ ּ ך ְנִביעו ִעָלָאה, ּּ ְּוַעל ּכָ ּ  ְוָלא ,ְ
ֶּאָלא ְדַאֲהָדר ְלַאְנָהָרא ְזֵעיר ְזֵעיר, ְוָלא ָנִהיר, ְנִביַע ָמא)דשמאלא(ִּמּגֹו דֲֹחָקא , ּ . ּ ִדׁשְ

  )א דגלותא ודינא''נ(
יִאין, ְּוַעל ָדא ָרֵאל ְקָרִבין ַסּגִ ִיׂשְ הו ּבְ רו ּבְ ִּאְתּגָ ה ֶאֶרץ, ּ ך ְיַכּסֶ ְַעד ְדַהֹחׁשֶ ' ְוה, ּ

ך ָאה ִאְתֲחׁשָ ּתָ ִמְלַקְדִמין,  ְוַנְפַלת ְלַאְרָעא,ְּתַ ָלק ּכְ ּוְנִביעו ִעָלָאה ִאְסּתַ ּ ּּ ּ ִגין ְדַמְלכות , ּ ּּבְ
ף ּקַ ָרֵאל ָאַהְדרו ְלַסְרָחַנְייהו, ֱאדֹום ִאְתּתַ ְּוִיׂשְ ּ.  

ִני ִאְתָחַרב' ה, ְּוַעל ָדא ִית ׁשֵ ָבִטין ִדיָלה, ּבַ ֵריַסר ׁשְ ְּוָכל ִאיּנון ּתְ ּ ן ַמׁשִ, ּ ּבָ חוׁשְ ְרָיין ּּכְ
ָגלוָתא ְדַמְלכות ֱאדֹום, ִּדְלהֹון ִּאיּנון ּבְ ּ ּ ּוְנִביעו ִעָלָאה. ּ ּ ָלק ֵמַההוא ְנִביעו, ּ ִּאְסּתַ ּ ּ ,



ָנה  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ ְסֵלוחֹוֶד[ – ּ   ]ׁש ּכִ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]124דף [ -ּ

ְּדַקְייָמא ָעָלה ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ּּ ִדיק ָאָבד)ז''ישעיה נ(, ּכְ ֲּאַבד ַההוא ְנִביעו ,  ַהּצַ ּ
ִּדְמקֹוָרא ִעָלָאה יך , ּ ְְדֲהָוה ָנִגיד וָמׁשִ ּ ִּמְלֵעיָלאּ רבין סגיאין ומלכות יון שלטא 1א ק''נ(. ּ

עלייהו לבתר דהדרו בתיובתא אתתקפו עלייהו ואתקיפיאו לון ובגין דישראל הדרו לסרחנייהו 
א תתאה אתחשכת ונפלת לארעא ונביעו עלאה ''מלכות אדום אתתקף ובית שני אתחרב וה

אבד ההוא נביעו דמקורא , בדאסתלק מההוא מבועא דקיימא עליה כמה דאת אמרז הצדיק א
  )דין דהחשך יכסה ארץ, מאי טעמא, עילאה דהוה נגידו משוך עליה
ֵה ּוְכֵדין ֲהָוה ִפרוָדא ּבְ ִני, א''ּּ ִית ׁשֵ ָגלוָתא ֶדֱאדֹום, ּבַ ְּוִאיִהי ּבְ ִריַסר , ּ ָכל ִאיּנון ּתְ ּּבְ

ָבִטין  ְרָיין ִדיְלהֹון)א דילה''נ(ׁשְ ּ וַמׁשְ ָבִט, ּ ֵריַסר ׁשְ ן )'ז א''בראשית רמ(ּין ַסְלִקין ּתְ ּבַ ּ ְלחוׁשְ
י הו' ּ ְדה)א ועל דא''נ(ְוַעל ְדָרָזא , ַסּגִ ָנא)'ועל דא וה(, ֲּהָוה ּבְ ּבָ ָכל ַההוא חוׁשְ ּ ּבְ א ''נ(, ּ

ך)חשוכא לוָתא ִאְתְמׁשַ ְ ּגָ ּ.  
א ִאְתְמָסר יֵמי ִלּבָ ִנין' י. ָּרָזא ְדָרִזין ְלַחּכִ ָבִטין ֶאֶלף ׁשְ ֵר, ׁשְ ִניןּתְ ָבִטין ָמאַתן ׁשְ . ין ׁשְ

ארו ִדְמִעין ְלִמְנַפל ּׁשָ ּ ַלְיָלה ְוִדְמָעָתה ַעל ֶלחָיה)'איכה א(, ָּפַתח ְוָאַמר, ּ ה ּבַ כֹו ִתְבּכֶ ּ ּבָ ּ ּ .
ָבִטין ְדָגלוָתא ֵריַסר ׁשְ ְּלסֹוף ּתְ ָרֵאל, ּ ך ְלִיׂשְ ַער ָוא, ְֵליְלָיא ִיְתֲחׁשַ ִלְזַמן , ו''ַּעד ְדִיּתְ

ין  ּתִ ִניןׁשִ ית ׁשְ   .ְוׁשִ
ָבִטין ֵריַסר ׁשְ ִנין ְדָגלוָתא, ְלָבַתר ּתְ ְּדִאיּנון ֶאֶלף וָמאָתן ׁשְ ּ ּ ּ ין )ד''ע(ּוְלָבַתר , ּ ּתִ  ׁשִ

ָחׁשֹוָכא ְדֵליְלָיא ִנין ּבְ ית ׁשְ ֵדין, ְּוׁשִ ִריִתי ַיֲעֹקב)ו''ויקרא כ(, ּכְ י ֶאת ּבְ ָּדא .  ְוָזַכְרּתִ
ִּאְתָערוָתא ְדָאת ו ּו ֶנֶפׁש ְדֵבית ַיֲעֹקבְּדִאיה', ּ ֶפׁש )ו''בראשית מ(, ְּוָרָזא ָדא. ּ ל ַהּנֶ  ּכָ

ָאה ְלַיֲעֹקב ִמְצַרְיָמה ְוגֹו ׁש' ַהּבָ ים ָוׁשֵ ּשִׁ ִני', ְּוִאיהו ו, ׁשִ ' ָּרָזא ְדה, ֶּנֶפׁש ְדַבִית ׁשֵ
ָאה ּתָ ׁש' ְוָדא ו, ּתַ ים ָוׁשֵ ּשִׁ ים, ָּרָזא ְדׁשִ ּשִׁ ְּלִאְתָערוָתא ְדַיֲע: ׁשִ ׁש. ֹקבּ ְּלִאְתָערוָתא : ְוׁשֵ
ְּוַעל ָדא ִאיהו ָו. ְּדיֹוֵסף ִחּבוָרא ֲחָדא, ו''ּ ֵרין ּבְ ְּדִאּנון ּתְ ּ   .ְוָרָזא ֲחָדא, ּ

  א''ע' דף י
ן וְלָהְלָאה ּמָ ין ְוָאִתין , ִּמּתַ ִריך הוא ְלִאינון ִנּסִ א ּבְ ַער קוְדׁשָ ִּיּתְ ּ ) א''ע' דף י(ְּ

ין ְדָקַאָמָרןְּוִיְתָערון ַע, ְּדָקַאַמָרן ָרֵאל ִאיּנון ַעְקּתִ ּל ִיׂשְ  ְוַאף ֶאת )א ורזא דא''ס(, ּוְכֵדין, ּ
ִריִתי ִיְצָחק א . ּבְ יִמיָנא ְדקוְדׁשָ ָכל ָעְלָמא ּבִ יָחא ְקָרִבין ּבְ א ְמׁשִ יַח ַמְלּכָ ד ַיּגִ ּוְלָבַתר ּכַ ּ

ִריך הוא ּּבְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ְ ּכַֹחֶּנְאָד' ָ ְיִמיְנך ה)ו''שמות ט(ּכְ ֵדין. ִרי ּבַ ִריִתי , ּכְ ְוַאף ֶאת ּבְ
ְתָרָאה' ָּדא ה, ּוְלָבַתר ְוָהָאֶרץ ֶאְזּכֹור, ַאְבָרָהם ֶאְזּכֹור ִתיב, ּבַ ַההוא ִזְמָנא ּכְ זכריה (, ּּבְ

יֹום ַההוא ִיְהֶיה ה'  ְוָהָיה ה)ד''י ל ָהָאֶרץ ּבַ ְּלֶמֶלך ַעל ּכָ מֹו ֶאָחד' ְ   .ֶּאָחד וׁשְ
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 ] בשנה70יום [ ליום יא כסלו סדר הלימוד
ִנין ַאֲחָרִנין ית ׁשְ ין ְוׁשִ ּתִ ִנין, ְלסֹוף ׁשִ ְּדִאיּנון ֵמָאה וְתָלִתין וְתֵרין ׁשְ ּ ּ ִּיְתֲחזון ַאְתָוון , ּ

א ָמא ַקִדיׁשָ ׁשְ ִלימו, ּּבִ ׁשְ ִליָפן ּבִ ְדָקא ֵיאֹות, ּּגְ א ּכְ ּה ִעָלָאה ''ְּוָרָזא ָדא ה. ֵעיָלא ְוַתּתָ
ָאה ִביִלין,ְוַתּתָ ָרָזא ְדָאת ו, ּ ְוָכל ִאיּנון ׁשְ ִנין ִדְכִליָלן ּבְ ָלִתין וְתֵרין ׁשְ ְּדִאיּנון ּתְ ּ ּ ּ ּ ,'

ִלימו ְדֵמָאה וְתָלִתין וְתֵרין)ה''א יוה''נ(, ה''הו ּ ָרָזא ִדׁשְ ּ ּ ּ ּ.  
ִנין ַאֲחָרִנין ְּלסֹוף ֵמָאה וְתָלִתין וְתֵרין ׁשְ ַכְנפֹות , ִּיְתַקֵיים, ּ ֲערו ֶלֱאחֹוז ּבְ ָּהָאֶרץ ְוִיּנָ

ה ּנָ ִעים ִמּמֶ א. ְרׁשָ י ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ַער ֵמַתָייא ְדַאְרָעא . ְּוִיְתַדּכֵ ִריך הוא ִיּתְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּּ ְ

א ַאְרָעא ְדָגִליל, ַּקִדיׁשָ ִּויקומון ַחָייִלין ַחָייִלין ּבְ ּ ּּ ּ.  
ַער ְסִתימו ִדְנִביעו ִעָלָאה ָאת י ּוְכֵדין ִיּתְ ּ ּ ּ ִביִלין ְו', ּ ָלִתין וְתֵרין ׁשְ ִּיְתַקְיימון ּתְ ּ ּ

ִלימו ׁשְ א, ּּבִ ִקיוַמְייהו ידו, ְּלַנְגָדא ְלַתּתָ ְלהו ּבְ א ּכֻ ָמא ַקִדיׁשָ ְּוִיְתַקְיימון ַאְתָוון ִדׁשְ ּ ּ ּ ּ ּּ , ד''ּּ
ִלימו ׁשְ ַען ָלא ְיהֹון ּבִ ְּדַעד ּכְ ך ַההוא ְנִביעו ִע. ּ יד ְוִיְתְמׁשַ ַּעד ְזָמן ְדַיְנּגִ ּ ִחּבוָרה , ָּלָאהְּ ּּבְ

ְתָרָאה)ה''א ו''נ(' ּגֹו ה, ְּדַאְתָוון ָעה ,  ּבַ ִעין ְוַאְרּבְ לום ֵמָאה ְוַאְרּבְ ׁשְ ְּוָדא ִאיהו ְלסֹוף ּתַ ּ
ְלמון ּתַ ִנין ַאֲחָרִנין ְדִיׁשְ ּׁשְ ַאר ַאְרָעאן. ּּ ָרֵאל ְדִבׁשְ ַאר ְמֵתי ִיׂשְ ְּוִיְתָערון ׁשְ ּ.  

ל ָדא  ַכח ּכָ ּתְ ְּדִיׁשְ ן ֵח)ב במדרש הנעלם''ט ע''ולדות קלת(ּ ּבַ ֻחׁשְ יב ָעְלָמא , ת'' ּבְ ְּדִאְתְייׁשִ
ַסם ְתְמֵלי ִמּגֹו ''ְוֵה.  ֵמָעְלָמא)חויא בישא(ְוִיְתֲעָבר ִסְטָרא ָאֲחָרא , ְוִיְתּבָ ָאה ּתִ ּתָ א ּתַ

ְּנִביעו ִעָלָאה ִלימו, ּ ׁשְ ִתיב. ְּוִתְתֲעָטר ְוִתְתְנִהיר ּבִ ּ ְוָהָיה אֹור ַהְלָבָנה )'ה לישעי(, ּוְכֵדין ּכְ
ְבָעַתִים ה ִיְהֶיה ׁשִ ה ְואֹור ַהַחּמָ אֹור ַהַחּמָ   .ּכְ

ת ַלה ּבָ א', ַּעד ִדיֵהא ׁשַ ַתֲענוֵגי ְקדוּשָׁ ין ּבְ ְּלַאְלָקָטא ַנְפׁשִ ל ַההוא )בתראה' דא ה(, ּ ּ ּכָ
ִביָעָאה ין, ֶאֶלף ׁשְ ְּוָדא ִאיהו ִאְתָערוָתא ְדרוִחין ַקִדיׁשִ ּ ּ ּ ָרֵאלְּד, ּ א ְדִיׂשְ א , ַּעּמָ ׁשָ ְלִאְתַלּבְ

ת ּבָ ין, ְלָבַתר ׁשַ גוִפין ַאֲחָרִנין ַקִדיׁשִ ּּבְ ין, ּ יב, ְּלִאְתְקֵרי ַקִדיׁשִ  ְוָהָיה )'ישעיה ד(, ִּדְכּתִ
ַלם ָקדֹוׁש ֵיָאֶמר לֹו ְירוׁשָ ִציֹון ְוַהּנֹוָתר ּבִ ָאר ּבְ ׁשְ ַּהּנִ אן ִמִלין ְדָרִזין ְסִתיִמין. ּ ַּעד ּכָ ּ.  

ְַוָיָקם ֶמֶלך ָחָדׁש ָכל יֹוָמא, יֹוִסי ָאַמר' ר. ּ ִריך הוא ָעִביד ַמְלָאִכין , ּבְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ

ִליָחן ַעל ָעְלָמא יב, ׁשְ ה ַמְלָאָכיו רוחֹות)ד''תהלים ק(, ִּדְכּתִ ִתיב. ּ עֹוׂשֶ ה ָלא ּכְ , ָעׂשָ
ה ה, ֶּאָלא עֹוׂשֶ ִגין ְדָכל יֹוָמא ְויֹוָמא עֹוׂשֶ ּהוא ִזְמָנא ִאְתָמָנא ְמָמָנא ַחד ַעל ּוְבַה. ּּבְ

יב ַוָיָקם ֶמֶלך ָחָדׁש, ִמְצַרִים ְְוָדא ִאיהו ִדְכּתִ ּ ּ   .ָּחָדׁש ַוַדאי, ּ
ר ָלא ָיַדע ֶאת יֹוֵסף ְּדָהא ֵמֲאָתר ְדֵפרוָדא ֲהוֹו: ֲאׁשֶ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ּ  )'בראשית ב(, ּכְ

ם ִיָפֵרד ְוַקְדָמָאה ֵמַההוא ִפר ּוִמּשָׁ ּּ ַּנֲהָרא ְדִמְצַרִים ִאיהו, ּוָדאּ ר ֹלא ָיַדע . ּ ך ֲאׁשֶ ְוְבִגין ּכַ ּ
יה, ֶאת יֹוֵסף ְרָיא ּבֵ ֲּאָתר ְדָכל ִיחוָדא ׁשַ ּ ְּדִאְקֵרי ַצִדיק, ּ ּ.  
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אֹוְרָחא' ֶאְלָעָזר ור' ר ְנהֹוָרא ְלֵמיָזל, יֹוֵסי ֲהוֹו ַאְזֵלי ּבְ ּוְקִדימו ּבִ ָּחמו ַחד ּכֹוָכָבא . ּ
ְטָרא ָדאְּדֲהָוה ָרִה ְטָרא ָדא, ּיט ִמּסִ י ֶאְלָעָזר. ְּוכֹוָכָבא ַאֲחָרא ִמּסִ א , ָאַמר ִרּבִ ּתָ ַהׁשְ

ָחא ְלָמאִריהֹון ּבְ ְּוַרֲהֵטי ִמְדִחילו ְוֵאיָמָתא ְדָמאֵריהֹון, ָּמָטא ִזְמָנא ְדכֹוְכֵבי ּבֶֹקר ְלׁשַ ּ ּ ,
ָרא ֵליה ָחא וְלַזּמְ ּבְ ְּלׁשַ ל )ח''לאיוב (, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ ָרן ַיַחד ּכֹוְכֵבי ּבֶֹקר ַוָיִריעו ּכָ ּ ּבְ ּ

ִני ֱאלִהים ָחן ֵליה. ּבְ ּבְ ִיחוָדא ֲחָדא ָקא ְמׁשַ ִגין ְדֻכְלהו ּבְ ּּבְ ּ ּ ּּ.  
ַחר ִמְזמֹור ְלָדִוד)ב''תהלים כ(, ָּפַתח ְוָאַמר ַח ַעל ַאֶיֶלת ַהּשַׁ ַחר. ּ ַלְמַנּצֵ : ַּאֶיֶלת ַהּשַׁ

ְּדָכד ְנִהירו ַאְנפֹו ּ א ֲחׁשֹוָכא ְדֵליְלָיא, ּי ְדִמְזָרחּ ְּוִאְתַפְרׁשָ , ַחד ְמָמָנא ִאית ִלְסַטר ִמְזָרח, ּ
יך ַחד חוָטא ִדְנִהירו ִדְסַטר ָדרֹום ּוָמׁשִ ּ ּ ּ ּ א, ְּ ְמׁשָ ֵוי , ַּעד ְדָאֵתי ְוָנִפיק ׁשִ ִאינון ּכַ ּוָבַקע ּבְ ּ ּ

ְּוַההוא חוָטא ַאְפִריׁש ֲח, ְוַאְנִהיר ָעְלָמא, ְרִקיָעא   .ּׁשֹוָכא ְדֵליְלָיאּ
ְחָרא ָאֵתי א ְדׁשַ ֵדין ַאַיְלּתָ ּּכְ ַקְדרו, ּ ְּוָאֵתי ְנִהירו אֹוָכָמא ּבְ יָמָמא, ּ ָרא ּבִ , ְלִאְתַחּבְ

ּוְנִהירו ִדיָמָמא. ְוָנִהיר ְיָמָמא ּ ַגֵויה, ּ ִאיב ּבְ ִליל ְוׁשָ ּּכָ א ְוַעל ַהאי , ּ ְּלַההוא ַאַיְלּתָ ּ
א ד ִאְתְפַרׁש, ַּאַיְלּתָ ְּלָבַתר ְדָכִליל ָלה, ּ ִמיֹוָמאּּכַ יָרָתא, ּ ַח , ָּאַמר ָדִוד ׁשִ יב ַלְמַנּצֵ ִּדְכּתִ

ַחר   .ַּעל ַאֶיֶלת ַהּשַׁ

  ב''ע' דף י
ִני) ב''ע' דף י(ּוָמאי ָקא ָאַמר  ה ֲעַזְבּתָ ְחָרא. ֵאִלי ֵאִלי ָלּמָ א ְדׁשַ ְּדָהא ִאְתְפַרׁש ַאַיְלּתָ ּּ ּ ,

ִהירו ִדיָמָמא ִּמּנְ ּוַמָטא ִעיָדן ְצלֹוָתא, ָנִהיר ְיָמָמא, ֲּהוו ַאְזֵליַּעד ַד. ּ י , ּ ָאַמר ִרּבִ
ָּיְתבו ְוַצלו, ְּנַצֵלי ְצלֹוָתא ְוִניִזיל, ֶאְלָעָזר ְּלָבַתר ָקמו ְוָאְזלו. ּּ ּ.  

ר ֶיׁש )'קהלת ח(ֶאְלָעָזר ְוָאַמר ' ָּפַתח ר ה ַעל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ר ַנֲעׂשָ  ֶיׁש ֶהֶבל ֲאׁשֶ
ִעים ְוגֹוַּצִדיִקים ֲאׁשֶ ה ָהְרׁשָ ַמֲעׂשֵ יַע ֲאֵליֶהם ּכְ ם ֶזה ָהֶבל' ר ַמּגִ ּגַ י ׁשֶ ַהאי ְקָרא . ָאַמְרּתִ

ַמר)ב''ז ע''בראשית ט( ּ אוְקמוָה ְוִאּתְ א ָעֵבד ִסְפָרא ָדא, ֲאָבל ֵיׁש ֶהֶבל, ּ ֹלֹמה ַמְלּכָ , ּׁשְ
ְבָעה ֲהָבִלים ְּדָעְלָמא ַקְייָמא ָעַל, ְּואֹוִקים ֵליה ַעל ׁשִ   .ְּייהוּ

ְבָעה ַעּמוִדין ַסְמִכין ְדָעְלָמא ְּוִאיּנון ׁשִ ּ ְבָעה ְרִקיִעים, ּ ְּוִאֵלין ִאיּנון, ָלֳקֵבל ׁשִ ּ :
ָחִקי, ַע''ָרִקי. ן''ִוילֹו ּוֳלָקְבַלְייהו ֲהֵבל ֲהָבִלים . ת''ֲעָרבֹו. ן''ָמכֹו. ן''ָמעֹו. ל''ּם ְזבו''ׁשְ ּ

  .לָאַמר ֹקֶהֶלת ֲהֵבל ֲהָבִלים ַהּכֹל ָהֶב
ְבָעה ְרִקיִעין ָמה ְדִאיּנון ׁשִ ּּכְ הו, ּ ְּוִאית ַאֲחָרִנין ְדַדְבֵקי ּבְ ְייהו, ּ ֵטי ְוַנְפֵקי ִמּנַ ּוִמְתַפּשְׁ ּּ ,
ֵטי ְוַנְפֵקי ֵמִאֵלין, ָהִכי ָנֵמי ִאית ֲהָבִלים ַאֲחָרִנין ְּדִמְתַפּשְׁ ּ ֹלֹמה, ּ ְּוֻכְלהו ָאַמר ׁשְ ּ.  

ְּדַנְפָקא ֵמִאינון ֲהָבִלים ִעָלִאין, ֵיׁש ֶהֶבל. ּיהְּוָהָכא ָרָזא ְדָחְכְמָתא ִאית ּבֵ ּ ְּדָעְלָמא , ּ
ַּקְייָמא ָעַלְייהו ה ַעל ָהָאֶרץ, ּ ִקיוֵמיה, ְוָדא ַנֲעׂשָ ְּוִאְתַקַיים ּבְ ּ תוְקֵפיה , ּ ף ּבְ ּקַ ְּוִאְתּתַ ּּ
עֹוְבֵדי ַאְרָעא ּוִבְסִליקו ְדַסְלָקא ֵמַאְרָעא, ּבְ ּ ּ ְּוָכל ּתוְקָפא , ַאְרָעאְוָדא ִאְתָמָנא ַעל , ּ ּ
ְּוִקיוָמא ִדיֵליה ּ ּ ָמִתין ְדַצִדיַקָיא, ּ ִאינון ִנׁשְ ּּבְ ּ ּ ְּדִאְתְלִקיטו ֵמַאְרָעא, ּ ִאין, ּ ד ִאיּנון ַזּכָ , ּּכַ
עֹוד ְדָיֲהֵבי ֵריָחא ָטב, ַּעד ָלא ָסְרחו גֹון ֲחנֹוך, ּּבְ יה, ְּכְ יב ּבֵ ִּדְכּתִ ּ ְוֵאיֶנּנו )'בראשית ה(, ּ



ָנה  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ ְסֵלוחֹוֶד[ – ּ   ]ׁש ּכִ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]128דף [ -ּ

י ָל ְּוָנַטל ֵליה ַעד ָלא ָמָטא ִזְמֵניה. ַקח אֹותֹו ֱאלִהיםּכִ יה, ּ ע ּבֵ ֲעׁשַ ּתַ ַאר , ְּוִאׁשְ ְוֵכן ׁשְ
ִאין ְדָעְלָמא   .ַּזּכָ

ֵרין ִמִלין, ְּדָתֵניָנן ְלֵקי ֵמָעְלָמא ַעד ָלא ִיְמֵטי ִזְמַנְייהו, ַּעל ּתְ ַּצִדיַקָיא ִמְסּתַ ּּ , ַחד, ּ
ָעְלָמאְּדַכד ַאְסּגִ, ַּעל חֹוֵבי ָדָרא ּיאו ַחָייַבָיא ּבְ ּ יַנְייהו, ּ ֵחי ּבֵ ּכְ ּתַ ִאין ְדִמׁשְ ִּאיּנון ַזּכָ ּ ּ ,

חֹוֵביהֹון ְפסון ּבְ ִריך הוא ְדִיְסְרחון ְלָבַתר, ִּאּתָ א ּבְ ֵלי ָקֵמי קוְדׁשָ ד ִאְתּגְ ְּוַחד ּכַ ּ ּ ָסִליק , ְּ
ר ֵיׁש ַצִדיִקים )'קהלת ח( ,ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ַּעד ָלא ָמָטא ִזְמַנְייהו, לֹון ֵמָעְלָמא ּ ֲאׁשֶ

ִעים ה ָהְרׁשָ ַמֲעׂשֵ יַע ֲאֵליֶהם ּכְ ר ַמּגִ ָּמֵטי ָעַלְייהו ִדיָנא ִדְלֵעיָלא, ֲאׁשֶ ּ ּ ִאילו ָעְבדו , ּ ּּכְ ּ ּ
יַעָייא ּחֹוִבין ְועֹוָבִדין ְדַרׁשִ ּ.  

י ַיֲעֹקב, ְּדָהא ִזְמָנא ֲחָדא ן ִרּבִ י יֹוֵסי ּבֶ ִאיל ִרּבִ ַפ, ׁשָ י ִאיׁש ּכְ ִזְמָנא ְדִרּבִ ּר אֹונֹו ּבְ
ָלקו ֵמָעְלָמא ְווָנא, ֲּעִקיָבא ְוַחְברֹוי ִאְסּתָ ַההוא ּגַ ּוִמיתו ּבְ ּ י ֵמִאיר, ּ ְוִכי , ָּאַמר ֵליה, ְלִרּבִ

ָלה ָכל אֹוַרְייָתא ּכֻ ִתיב ָדא ּבְ ּּכְ ֹלֹמה, ָּאַמר ֵליה ְוָלא, ּ ר ֵיׁש ַצִדיִקים , ְוָהא ָאַמר ׁשְ ֲּאׁשֶ
ר ַמּגִ ִעיםֲאׁשֶ ה ָהְרׁשָ ַמֲעׂשֵ ָּמֵטי ָעַלְייהו ִדיָנא ִמְלֵעיָלא. יַע ֲאֵליֶהם ּכְ ּ ּ ִאילו ָעְבדו , ּ ּּכְ ּ ּ

יַעָייא ּחֹוִבין ְועֹוָבִדין ְדַרׁשִ ִדיִקים. ּ ה ַהּצַ ַמֲעׂשֵ יַע ֲאֵליֶהם ּכְ ּגִ ּמַ ִעים ׁשֶ ַיְתֵבי , ְּוֵיׁש ְרׁשָ
ַהאי ָעְלָמא ָלם ּבְ ֶקט וׁשְ ׁשֶ ִאילו ָעְבדו עֹוָבִדין , ָּמָטא ָעַלְייהוִדיָנא ָלא , ּּבְ ּּכְ ּ ּ

ְּדַצִדיַקָייא ּ ּ.  
ִריך הוא, ֲאַמאי א ּבְ ִגין ְדִאְתְגֵלי ָקֵמי קוְדׁשָ ִּאי ּבְ ּ א, ְּ ִתיוְבּתָ ִּדיתובון ּבְ ּ ּ ּאֹו ְדִיפֹוק , ּ ּ

ָעְלָמא, ִּמַנְייהו ַזְרָעא יה ַז, ִּדְיֵהא ְקׁשֹוט ּבְ ַרח ְדָנַפק ִמּנִ גֹון ּתֶ ּּכְ . ַאְבָרָהם, ְּרָעא ִדְקׁשֹוטּ
יה ִחְזִקָיהו, ָאָחז ְּדָנַפק ִמּנֵ ּ ַאר ַחָייִבין ְדָעְלָמא. ּּ ּוׁשְ ך. ּּ ְוְבִגין ּכַ ִסְטָרא ָדא, ּ ּוְבִסְטָרא , ּּבְ
ַקף ַעל ָהָאֶרץ, ֶּהֶבל ְדָקַאְמָרן, ָּדא ה ְוִאְתּתָ ְדָקאְמַרן, ַנֲעׂשָ   .ּכִ

ר ַנֲע ה ַעל ָהָאֶרץָּדָבר ַאֵחר ֵיׁש ֶהֶבל ֲאׁשֶ ף , ׂשָ ּקַ ְדָקאְמַרן ְדִאְתּתָ  ַעל )ואתתקף(ּּכִ
ַמאי. ָעְלָמא ִעים, ּבְ ה ָהְרׁשָ ַמֲעׂשֵ יַע ֲאֵליֶהם ּכְ ר ַמּגִ ִגין ְדֵיׁש ַצִדיִקים ֲאׁשֶ ּּבְ ָמָטאן , ּ

ִאיּנון עֹוָבִדין ְדַחָייַבָיא ִּליַדְייהו ּכְ ּ ּ ּ ת עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה, ּ גֹון ּבַ ּד ֵמִאינון אֹו ַח, ּכְ
ִעים, עֹוָבִדין ה ָהְרׁשָ ֲעׂשֵ ְּדִאיּנון ִמּמַ ִקיוַמְייהו, ּ ְּוִאיּנון ַקְייֵמי ּבְ ּ ִּמְדִחילו ְדָמאֵריהֹון, ּּ ּ ּ ,

ֲאָבא ָעאן ְלִאְסּתַ עֹוָבִדין ִאֵלין, ְוָלא ּבָ ֵאי ְקׁשֹוט ְדָמטו ִליַדְייהו ּכְ ה ַזּכָ ּמָ גֹון ּכַ ּּכְ ּ ּ ְּוִאיּנון , ּ
ּבֹוֵרי ֹכ ְּדַעְבֵדי ְרעוָתא ְדָמאֵריהֹון, ַחּגִ ּ ה ַעל ָהָאֶרץ , ְּוַעל ָדא. ְּוָלא ָחְטאו, ּ ֶהֶבל ַנֲעׂשָ

תוְקֵפיה ַקף ּבְ ְּוִאְתּתָ ּּ.  
ִדיִקים ה ַהּצַ ַמֲעׂשֵ יַע ֲאֵליֶהם ּכְ ּגִ ּמַ ִעים ׁשֶ ְּדִאיהו , ָּמֵטי ִליַדְייהו ַחד ִמְצָוה, ְּוֵיׁש ְרׁשָ ּ

ּעֹוָבָדא ְדַצִדיַקָיא ּ ה, ּ אן ּבָ ַכח . ְּוַעְבִדין ָיָתה, ְּוַזּכָ ּתְ גֹון ִלְסִטים ְמַקְפָחא ֲהָוה ִמׁשְ ּּכְ
טוַרָייא ֲהֵדי ִאיּנון ִלְסִטים עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה, ּּבְ ן, ּּבַ ּמָ ֲהָוה , ְּוַכד ֲהָוה יוָדאי ַאְעַבר ּתַ

ִזיב ֵליה ְייהו, ַּמׁשְ ְּוָנִטיר ֵליה ִמּנַ י ֲעִקיָבאַּוֲהָוה ָקֵרי ָעֵליה, ּ ר ,  ִרּבִ ִעים ֲאׁשֶ ֵיׁש ְרׁשָ
ִדיִקים ה ַהּצַ ַמֲעׂשֵ יַע ֲאֵליֶהם ּכְ   .ַּמּגִ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]129דף [ -ּ

  א''דף יא ע
ּוְכגֹון ַההוא ַחָייָבא ּ י ִחָייא) א''דף יא ע(ְּדֲהָוה , ּ ְבבוֵתיה ְדִרּבִ ׁשִ ּּבְ ּ ּ ְּדֵליְלָיא ַחד ָפַגע , ּ ּ

ָתא ַדֲהַות ַאְזַלת ְלֵבי ּבְ ַהִהיא ִאּתְ ה ּבְ ּּבָ הּ ה. ַּרּתָ ָעא ְלִמְתַקף ּבָ ָמטו , ָּאְמָרה ֵליה, ּּבָ ּּבְ
אי, ְאֹוִקיר ְלָמָרך, ְִמיָנך ּבָ ֶחָטא ּגַ ה. ְוָלא ּתֶ ְבָקה ְוָלא ָחב ּבָ ּׁשַ ִעים , הֵוי אֹוֵמר. ּ ְוֵיׁש ְרׁשָ

ם ֶזה ָהֶבל ּגַ י ׁשֶ ִדיִקים ָאַמְרּתִ ה ַהּצַ ַמֲעׂשֵ יַע ֲאֵליֶהם ּכְ ר ַמּגִ ָמה ְד, ֲּאׁשֶ ף ַההוא ּּכְ ּקַ ִּאְתּתָ
ֲהֵדי ִאיּנון ַצִדיַקָיא, ֶהֶבל ּּבַ ּ ְּדָמטו ִליַדְייהו עֹוְבֵדי ְדַחָייַבָיא, ּ ּ ּ ּ ּ , ּאוף ָהִכי. ְוָלא ָחָטאן, ּ

ֲהֵדי ִאיּנון ַחָייַבָיא ף ּבַ ּקַ ִּאְתּתַ ּ ְּדָמֵטי ִליַדְייהו עֹוָבֵדי ְדִאיּנון ַצִדיַקָיא, ּ ּ ּ ּ ּ   .ְּוַעְבֵדי ְלהו, ּ
ָעְלָמאְּדָתֵנ ִעים ּבְ ִריך הוא ַצִדיִקים וְרׁשָ א ּבְ ּיָנן ָעֵבד קוְדׁשָ ּ ּ ה ְדִאְתָייַקר ִאיהו . ְּ ְּוַכּמָ ּ
ָעְלָמא עֹוְבֵדי ְדַצִדיַקָיא, ּבְ ּּבְ ּ יַעָייא, ּ ַרׁשִ ָּהִכי ָנֵמי ִאְתָייַקר ִאיהו ּבְ ד ַעְבֵדי עֹוָבָדא , ּ ּכַ

ָעְלָמא ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ָטָבא ּבְ ה ָיֶפה ְבִעּתֹו)'ת גקהל(, ּּכְ , ַּווי ַלַחָייָבא.  ֶאת ַהּכֹל ָעׂשָ
ְרֵמיה ַרע ד ָעִביד ּגַ חֹוֵביה, ּּכַ ף ּבְ ּקַ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ְּוִאְתּתָ ע ָרע )'ישעיה ג(, ּּכְ  אֹוי ָלָרׁשָ

  .'ְוגֹו
ּּתו ָפַתח ְוָאַמר יֵמי ֶהְבִלי ְוגֹו, ּ ִּכי אוְקמוָה ַּהאי ְקָרא אוף ָה. 'ֶאת ַהּכֹל ָרִאיִתי ּבִ ּ

ֹלֹמה, ַּחְבַרָייא ד ִאְתְיִהיב ָחְכָמה ִלׁשְ ְלָטא ִסיֲהָרא, ָּחָמא ּכֹוָלא, ֲאָבל ּכַ ִזְמָנא ְדׁשַ ֵיׁש , ּּבְ
ַּצִדיק ָדא ַעּמוָדא ְדָעְלָמא ּ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר: אֹוֵבד. ּ ִדיק ָאָבד)'ישעיה ג(, ּכְ ִזְמָנא , ּ ַהּצַ ּבְ

ִצְדקֹו ְּדָגלוָתא ּבְ ִכיַבת ְלַעְפָראּבְ: ּ ָרֵאל , ֶּצֶדק ָדא, ִּגין ְדִהיא ׁשְ ל ִזְמָנא ְדִיׂשְ ּּכָ
ָגלוָתא ָגלוָתא, ּּבְ הֹון ּבְ ך, ִּאיִהי ִעּמְ ְוְבִגין ּכַ ִצְדקֹו)'קהלת ז(, ּ ְּדָהא ָלא . ּ ַצִדיק אֹוֵבד ּבְ

אן ִעָלִאין ְרּכָ יה ִאיּנון ּבִ ָּמָטאן ְלַגּבֵ ּ ּ.  
ע ַמֲאִריך ּבְ ְלָוה ֶלֱאדֹום, ָּדא סמאל, ָרָעתֹוְְוֵיׁש ָרׁשָ ֶקט ְוׁשַ ְְדאֹוִריך ׁשֶ ַמאי , ּ ּבְ

ָרָעתֹו יה. ּבְ ַהִהיא ָרָעה ִאְתּתֵ יָפא)'הושע א( )א אשה רעה אשת זנונים''נ(, ּּבְ ּקִ ,  ָנָחׁש ּתַ
ְלָוה ֶקט ְוׁשַ ְּדָהא ָלא ָמָטא ָעַלְייהו ׁשֶ ַהִהיא נוְקּבָ, ּ ק ּבְ ִגין ְדִאְתַדּבָ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ ַגְווָנא . אּ ּכְ

ָוון ַאר ַמְלּכְ ִריך הוא ָיִקים ֵמַעְפָרא, ָּדא ִלׁשְ א ּבְ ַּעד ְדקוְדׁשָ ת ָדִוד , ְּ ְּלַהִהיא סוּכַ ּ
יב, ַהּנֹוֶפֶלת ת ָדִוד ַהּנָֹפֶלת)'עמוס ז(, ִּדְכּתִ ית )'שמות ב(. ּ ָאִקים ֶאת ֻסּכַ ְ ַוֵיֶלך ִאיׁש ִמּבֵ ּ

י יֹוֵסי ָפַתח . ֵלִוי ם ְוגֹו)'שירים ושיר ה(ִּרּבִ ּ דֹוִדי ָיַרד ְלַגּנֹו ַלֲערוגֹות ַהּבֹוׂשֶ ָּדא : ְלַגּנֹו. 'ּ
ָרֵאל ֶנֶסת ִיׂשְ ם, ּכְ ִגין ְדִהיא ֲערוַגת ַהּבֹוׂשֶ ּּבְ ל ִסְטִרין , ּ ִליָלא ִמּכָ  )א זיני''נ(ְּדִאיִהי ּכְ

ּּבוְסִמין ְוֵריִחין ְדָעְלָמא ְדָאֵתי ּ ִר. ּ א ּבְ ֲעָתא ְדקוְדׁשָ ׁשַ ּּבְ א ָדא ּ ּיך הוא ָנִחית ְלִגְנּתָ ּ א ''נ(ְ

ָמְתהֹון ְדַצִדיַקָיא)דעדן ל ִאיּנון ִנׁשְ ּ ּכָ ּ ּ ן, ּ ּמָ ְלהו ַיֲהֵבי ֵריָחא, ִּמְתַעְטָרן ּתַ ּּכֻ ָמה ְדַאת , ּ ּכְ
ִמים ׂשָ ל ּבְ ָמַנִיך ִמּכָ ָמְתהֹון )א וריח אפך כתפוחים''נ(, ָָאֵמר ְוֵריַח ׁשְ ּ ִאֵלין ִאיּנון ִנׁשְ ּ

ִּדיַקָיאְּדַצ י ִיְצָחק, ּ ָמִתין ְדַצִדיַקָיא, ְּדָאַמר ִרּבִ ל ִאיּנון ִנׁשְ ּּכָ ּ ּ ַהאי ָעְלָמא, ּ ְּדֲהוו ּבְ ְוָכל , ּ
ָמִתין א , ִּדְזִמיִנין ְלַנְחָתא ְלַהאי ָעְלָמא, ִּאיּנון ִנׁשְ ִגְנּתָ ְלהו ּבְ ּּכֻ ּ ִדי )דא קיימין בגנתא(ּ

ַאְרָעא ִדיו)כלהו(, ּבְ ּ ַקְייִמין ּבְ ַהאי ָעְלָמאּ ְּקָנא ְוִציוָרא ְדֲהוו ַקְייִמין ּבְ ּ ּ ְוִסְתָרא ְוָרָזא , ּ



ָנה  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ ְסֵלוחֹוֶד[ – ּ   ]ׁש ּכִ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]130דף [ -ּ

יֵמי א. ָּדא ִאְתְמַסר ְלַחּכִ ּרוָחא ְדָנִחית ִלְבֵני ָנׁשָ ְטָרא )ב''ה ע''תזריע מ(, ּ ּ ְדִאיהו ִמּסִ ּ
א ְּדנוְקּבָ ַהאי חֹוָתם, ּ ִגלוָפא ּכְ ִדיר ּבְ ְלָפא ּתָ ִּמְתּגַ ּ ִּציוָרא ְדגוָפא. ּ ּ ּ ַהאי ּ ּ ְדַבר ָנׁש ּבְ
ִליט ְלַבר)ב''ג ע''ע(, ָעְלָמא ִליף ְלגֹו,  ּבָ ט רוָחא ִמן ּגוָפא. ְּורוָחא ִאְתּגְ ד ִאְתָפׁשַ ּּכַ ּ ּ ,

א ְדַאְרָעא ִגְנּתָ ִליט ּבְ ַּההוא רוַח ּבָ ּ ַהאי ָעְלָמא, ּ ׁש ִדּבְ ִציוָרא וְדיוְקָנא ְדגוֵפיה ַמּמָ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ,
ִדי ִגין ְדֲהָוה ּתָ חֹוָתםּּבְ   .ר ּכַ

חֹוָתם)'שיר השירים ח(, ְּוַעל ָדא ָאְמָרה ִאיִהי יֵמִני ּכַ ִגלוָפא ,  ׂשִ ִליף ּבְ ַּמה חֹוָתם ּגָ ּ
ִליָטא ְלַבר, ְלגֹו ִציוָרא ּבְ ְּוִאְתָצָייר ּבְ ּ ּאוף ָהִכי ִאיִהי רוָחא. ּ ְטָרא ִדיָלה, ּ ְּדֲהָוה ִמּסִ ּ ּ ,

ַהאי ָעְלָמ ׁש ּבְ ְווָנא ַמּמָ ַהאי ּגַ ִגלוָפא ְלגֹו, אּכְ ִליף ּבְ ּּגָ ט ִמן ּגוָפא, ּ ְּוַכד ִאְתָפׁשַ ְוָעאל , ּ
א ְדַאְרָעא ִגְנּתָ לוָפא ְלִאְתַצְייָרא ְלַבר, ּּבְ ִליט ַההוא ּגִ ן ּבָ ֲּאִויָרא ְדַתּמָ ּ ּ ְּוִאְתַצָייר , ּּ

ִליָטא ְלַבר ִציוָרא ּבְ ּּבְ ַהאי ָעְלָמא , ּ ַגְווָנא ְדִציוָרא ְדגוָפא ּבְ ּּכְ ּ ּ   .)לעילא(ּּ
ְמָתא ְּדִאיִהי ֵמִאיָלָנא ְדַחָייא, ִנׁשְ ן ְלֵעיָלא, ּ ּמָ ִּאְתַצָייר ּתַ ַההוא ְצרֹוָרא ְדַחֵיי, ּ ּּבְ ּ ּ ,

נֹוַעם ְיָי א ּבְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ', ְלִאְתַעְנּגָ נֹוַעם ְיָי)ז''תהלים כ(ּּכְ ֵהיָכלֹו'  ַלֲחזֹות ּבְ ר ּבְ   .ּוְלַבּקֵ
ית ֵל ַָוֵיֶלך ִאיׁש ִמּבֵ ְבִריֵאל)ד''תזריע מ, א''ד ע''בראשית קע, א''ט ע''שמות י(, ִויּ , ּ ָדא ּגַ

ָמה ְדַאת ָאֵמר  ר ָרִאיִתי ֶבָחזֹון ְוגֹו)'דניאל ט(ּכְ ְבִריֵאל ֲאׁשֶ ית ֵלִוי. ' ְוָהִאיׁש ּגַ ָּדא : ִמּבֵ
ָרֵאל ָמאָלא, ְכֶנֶסת ִיׂשְ ְטָרא ִדׂשְ ְּדַאְתָיא ִמּסִ ת ֵלִוי. ּ ח ֶאת ּבַ ְמָתאַּוִיּקַ   .ּ ָדא ִנׁשְ

  ב''א ע''דף י
ֲעָתא ְדִאְתְייִליד ּגוָפא ְדַצִדיק, ְּדָתִניָנן ׁשַ ּּבְ ּ ּ ַהאי ָעְלָמא, ּ א ) ב''א ע''דף י(, ּבְ ּקוְדׁשָ

ְבִריֵאל ִריך הוא ָקֵרי ֵליה ְלּגַ ּּבְ ּ ְמָתא , ְ א)דצדיק(ְוָנִטיל ַהִהיא ִנׁשְ ִגְנּתָ א ָלה , ּ ִדי ּבְ ְּוַנְחּתָ
ּא ְדַצִדיַקָיאְּלַהאי ּגוָפ ּ ַהאי ָעְלָמא, ּ ְּוִאיהו ִאְתְפַקד ָעָלה ְוָנִטיר ָלה, ְּדִאְתְייִליד ּבְ ּּ.  

יָמא ַּההוא ַמְלָאָכא ְדִאְתָמָנא ַעל רוֵחיהֹון ְדַצִדיַקָיא, ְוִאי ּתֵ ּ ּ ּ ּ ֵמיה, ּ ְוַאּתְ , ַּלְיָלה ׁשְ
ְבִריֵאל ַּאָמְרְת ְדִאיהו ּגַ ָּהִכי הוא ַוַדאי. ּ ִגין ְד, ּ ָמאָלאּּבְ ְטָרא ִדׂשְ ְוָכל ַמאן , ָּאֵתי ִמּסִ

ָמאָלא ָהִכי ִאְקֵרי ְטָרא ִדׂשְ ְּדָאֵתי ִמּסִ ּ.  
ַָוֵיֶלך ִאיׁש ת ֵלִוי. ָּדא ַעְמָרם: ּ ח ֶאת ּבַ ת ְוַאְמַרת ֵליה . ָּדא יֹוֶכֶבד: ַּוִיּקַ ּוַבת קֹול ַנְחּתַ ּ

ה ְּלִאְזַדְווָגא ּבָ ּ ְּדָהא ָקִריב ִזְמָנא ְדפוְרָק, ּ ּ ָרֵאלּ ָרא ְדִאְתְיִליד , ָּנא ְדִיׂשְ ַּעל ְיָדא ִדּבְ ּ
ְייהו   .ִּמּנַ

יה ִריך הוא ִסֵייַע ּבֵ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּּ ְרָיא ַעל ַעְרַסְייהו וְרעוָתא , ְּדָתֵניָנן, ְ א ׁשַ ִכיְנּתָ ּׁשְ ּ ּ
ְדֵבקוָתא ֲחָדא ִּדְלהֹון ּבִ א, ּ ִכיְנּתָ ׁשְ ה ּבִ אָלא ִאְתָעֵד, ְּוַעל ָדא, ֲּהָוה ּבָ ִכיְנּתָ ֵּמַההוא , י ׁשְ
ָרא ְדאֹוִלידו ְלַקְייָמא ּּבְ ּ יב, ּ ים)א''ויקרא י(, ִּדְכּתִ ם ִוְהִייֶתם ְקדֹוׁשִ ּתֶ ר ָנׁש . ּ ְוִהְתַקִדׁשְ ּבַ
ְרֵמיה ִמְלַרע ִּדְמַקֵדׁש ּגַ ּ ּ ִריך הוא ְמַקֵדׁש ֵליה ְלֵעיָלא, ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ּ ָמה ִדְרעוָתא ִדְלהֹון , ְּ ּּכְ ּ ּ ּ

אֲהָוה  ִכיְנּתָ ְדֵבקוָתא ִדׁשְ ּּבִ א. ּ ִכיְנּתָ ָקא ׁשְ ׁש ְדָעְבדו, ָּהִכי ִאְתַדּבְ ַההוא עֹוָבָדא ַמּמָ ּּבְ ּ ּ.  
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י ִיְצָחק ִריך , ָאַמר ִרּבִ א ּבְ ְדֵבקוָתא ְדקוְדׁשָ ִאין ִאיּנון ַצִדיַקָיא ִדְרעוָתא ִדְלהֹון ּבִ ְַזּכָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ
ִדיר ְּוְכָמה ְדִאיּנון ִמְתַד, ּהוא ּתָ ּ ִדירּ יה ּתָ ִקין ּבֵ הו, ּּבְ ק ּבְ ָּהִכי ָנֵמי ִאיהו ִאְתַדּבָ ּ ְוָלא , ּ

ִביק לֹון ְלָעְלִמין יַעָייא. ׁשָ ִּדְרעוָתא ִדְלהֹון, ַּווי ְלַרׁשִ ּ ּ ּוְדֵבקוָתא ִדְלהֹון, ּ ּ ּ ִמְתַרֲחָקא , ּ
יה יה. ִּמּנֵ ְּוָלא ַדי ְלהו ְדִמְתַרֲחָקן ִמּנֵ ּ ּ ָקן ּבְ, ּ ֶּאָלא ְדִמְתַדּבְ ּ א ֲחֵזי. ִסְטָרא ַאֲחָראּ ַעְמָרם , ּתָ

ִריך הוא א ּבְ קוְדׁשָ יה ּבְ ק ּבֵ ְּדִאְתַדּבָ ּ ּ ּ ה. ְּ יה ֹמׁשֶ ִריך הוא ָלא ַאְעֵדי , ָּנַפק ִמּנֵ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ְּ

יה ְלָעְלִמין ֲהֵדיה , ִּמּנֵ ַקת ּבַ א ִאְתַדּבְ ִכיְנּתָ ּוׁשְ ּ ִדיר)ב''א ע''בראשית כ(ּ ָאה חוָלֵקי,  ּתָ . ּהַּזּכָ
י טֹוב הוא)'שמות ב( ֶרא אֹותֹו ּכִ ן ַוּתֵ ֶלד ּבֶ ה ַוּתֵ ַהר ָהִאׁשָ י טֹוב הוא. ּ ַוּתַ ָאַמר . ַּמאי ּכִ

י ִחָייא ְּדִאְתְייִליד ָמהול, ִּרּבִ ִגין. ּ יב, טֹוב ִאְקֵרי, ְּדָרָזא ִדְבִרית, ּבְ  )'ישעיה ג(, ִּדְכּתִ
י טֹוב ִּאְמרו ַצִדיק ּכִ ּ.  
י יֹוֵסי ָאַמר יה ָחָמאת,ִרּבִ א ְדָנִהיר ּבֵ ִכיְנּתָ ּ ְנִהירו ִדׁשְ ּ ּ ֲעָתא ְדִאְתְיִליד , ּ ִּדְבׁשַ ּ

יָתא ְנהֹוָרא ל ּבֵ י טֹוב הוא, ִאְתַמְלָיא ּכָ ְרא אֹותֹו ּכִ יב ַוּתֵ ִּדְכּתִ  )'בראשית א(ּוְכִתיב , ּ
י טֹוב ִתיב. ַּוַיְרא ֱאלִהים ֶאת ָהאֹור ּכִ י טֹוב הוא ּכְ ְּוַעל ָדא ּכִ   .ָּלא ֲהָוהְוֹכ, ּ

ה ְיָרִחים ֹלׁשָ ְצְפֵנהו ׁשְ ַּוּתִ ֶּרֶמז הוא ְדָקא , ְּיהוָדה' ָאַמר ר. ְיָרִחים ַמאי ָקא ַמְייֵרי' ג, ּ ּ
ִזֲהָרא ִעָלָאה, ָרַמז ה ּבְ מֹוָדע ֹמׁשֶ ּתְ ְּדָלא ִאׁשְ יב. ְיָרִחים' ַעד ג, ּ ֹחֶדׁש )ט''שמות י(, ִּדְכּתִ  ּבַ

י ִליׁשִ ֵדין ִאְת, ַהׁשְ ְלָיא, ְיִהיַבת ּתֹוָרה ַעל ְידֹויְּדָהא ּכְ א ִאְתּגַ ִכיְנּתָ ְרָיא ֲעלֹוי , ּוׁשְ ְוׁשַ
ְּלֵעיֵניהֹון ְדֹכָלא יב, ּ ה ָעָלה ֶאל ָהֱאלִהים ַוִיְקָרא ֵאָליו ְיָי)ט''שמות י(, ִּדְכּתִ ּ וֹמׁשֶ ּ' .

ִפינֹו)'שמות ב( ְעָתא,  ְולא ָיְכָלה עֹוד ַהּצְ ְּדַעד ַההוא ׁשַ ּתְ, ּ ּמֹוַדע ִמלוֵליה ָלא ִאׁשְ ּ ּ
ִריך הוא א ּבְ קוְדׁשָ ּּבְ קֹול, ְּ ר ְוָהֱאֹלִהים ַיֲעֶננו ּבְ ה ְיַדּבֵ ּוְכִתיב ֹמׁשֶ ּ.  

ַבת ּגֹוֶמא ח לֹו ּתֵ ּקַ ַגֵויה, ֶרֶמז ַעל ָהָארֹון, ַוּתִ ְּדלוחֹות ַקָייָמא ָעאִלין ּבְ ּ ּ יַבת , ּּ ּתֵ
ִרית ִאיהו, ּגֹוֶמא ְחְמָרה ַבֵחָמ. ֲּארֹון ַהּבְ ּר וַבָזֶפת ַוּתַ ּ ְדָהא ָהָארֹון ֲהָוה )דההיא תיבה דאיהו(ּ

ְּמחוֶפה ִמְלָגו וִמְלַבר ּּ י ְיהוָדה ָאַמר. ּּ ִריך , ָּדא ִהיא אֹוַרְייָתא, ִּרּבִ א ּבְ ְְדֶהחִמיָרה קוְדׁשָ ּ ּ
ה ֲעׂשֶ ה וְבִמְצֹות לא ּתַ ִמְצֹות ֲעׂשֵ ּהוא ּבְ ּ.  

ה ֶאת ַהֶיֶלד ם ּבָ ׂשֶ ַּוּתָ ָר, ּ ֵּאלו ִיׂשְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ֵאלּ ָרֵאל )א''הושע י(ּכְ י ַנַער ִיׂשְ  ּכִ
ד. ָּוֹאֲהֵבהו ּסוף ְדָלא ֲהוֹו ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא חוְמָרא ְלֶמְעּבַ ם ּבַ ׂשֶ ַּוּתָ ּ ּ  )א''ו ע''ויקרא רפ(, ּּ
ָרֵאל ְלַאְרָעא, ַעד סֹוף ְּדָעאלו ִיׂשְ ִנין, ּ ִעין ׁשְ ַפת ַהְיאֹו. ְלסֹוף ַאְרּבְ ַעל ֵמיְמָרא : רַעל ׂשְ

ָרֵאל ה ְלִיׂשְ ְּדִאיּנון ְדמֹוִרים אֹוַרְייָתא ְוחוּקָ ּ ּ   )א רבי חזקיה אמרז הכי אוליפנא''נ(. ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]132דף [ -ּ

 ] בשנה71יום [סדר הלימוד ליום יב כסלו 
ְָדָבר ַאֵחר ַוֵיֶלך ִאיׁש ּ ִריך הוא, ּ א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ יב, ְּ ִאיׁש '  ְיָי)ו''שמות ט(, ִּדְכּתִ

ית ֵלִוי. הִמְלָחָמ ִריך הוא, ִמּבֵ א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ ֲּאָתר ְדָחְכָמה ִעָלָאה, ְּ , ְּוַההוא ָנָהר, ּ
ֲחָדא ָרן ּכַ ין ְלָעְלִמין, ִמְתַחּבְ ֵרי ִלְוָיָתן . ְּוָלא ִמְתָפְרׁשִ ית ֵלִוי ְדַאׁשְ  )א כל חידו''נ(ִּמּבֵ
ָעְלָמא ֶחק ּבֹו ִלְו)ד''תהלים ק(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְּלִחידו ּבְ ח ֶאת . ָיָתן ֶזה ָיַצְרּתָ ְלׂשַ ַּוִיּקַ

ת ֵלִוי ִריך הוא, ּבַ א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ ֲּאָתר ִדְנִהירו ְדִסיֲהָרא ָנִהיר, ְּ ּ ּ.  

  א''ב ע''דף י
ן ֶלד ּבֵ ה ַוּתֵ ַהר ָהִאּשָׁ ה ַוַדאי. ַוּתַ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ָּהִאּשָׁ ֵרא )'בראשית ב(ּכְ  ְלֹזאת ִיּקָ

ה ת ֵלִויּבְ. ִאּשָׁ ְּוָהִכי הוא ַוַדאי, ַקְדִמיָתא ּבַ ַקְדִמיָתא, ּ ת ֵלִוי ּבְ ) א''ב ע''דף י(, ְוִכי ּבַ

ה א ִאׁשָ ּתָ ֶּאָלא ָהִכי הוא ַוַדאי. ְוַהׁשְ ּ ָתא ַעד ָלא ִאְזַדְווַגת, ְוָהִכי אֹוִליְפָנא, ּ ִּאּתְ ּ ,
ת ְפלֹוִני ַתר ְדִאְזַדְווַגת ִאְתְקִר, ִּאְתְקִריַאת ּבַ ּּבָ ּ הּ ת, ְוָהָכא. יַאת ִאּשָׁ ה, ּבַ , ְּוַכָלה, ְוִאּשָׁ

א ִאיהו ַּחד ַדְרּגָ ְצְפֵנהו )'שמות ב(. ּ ּ ַוּתִ ה ְיָרִחים)ב''א ע''בראשית ל(ּ לׁשָ ַלת .  ׁשְ ִּאֵלין ּתְ
ָעְלָמא וָמאי ִניְנהו, ַיְרִחין ְרָיא ּבְ ָיא ׁשַ ְּדִדיָנא ַקׁשְ ּ ּמוז. ּ  ַמאי )א שבט''נ(, ֵטֵבת, ָאב, ּּתַ

ַמעַמ ה ְלָעְלָמא. ׁשְ ִכיַח ֲהָוה ִאיהו ְלֵעיָלא, ְּדַעד ָלא ָנַחת ֹמׁשֶ ּׁשְ ְּוַעל ָדא ִאְזַדְווַגת , ּ ּ ּ
א ִכיְנּתָ יה ׁשְ ִּמיֹוָמא ְדִאְתְיִליד, ּּבֵ ְמעֹון. ּ י ׁשִ אן ָאַמר ִרּבִ ּרוֵחיהֹון ְדַצִדיַקָיא, ִמּכָ ּ ּ ויחי (, ּ

ִכיִחין ִאיּנון ְלֵעיָלא)ב''ב ע''ר ּ ׁשְ ח ''שלח ל( ְולא )'שמות ב(. ּ ַעד ָלא ֶיחתון ְלָעְלָמא,ּ

ִפינֹו ְוגֹו)א''ד ע''קע ַבת ּגֹוֶמא. ' ָיְכָלה עֹוד ַהּצְ ח לֹו ּתֵ ּקַ ִסיָמָנָהא. ַמאי ַוּתִ ְּדָחַפת ֵליה ּבְ ּ ,
א ְּלֶמהֵוי ָנִטיר ֵמִאינון נוֵני ַיּמָ א, ּ א ַרּבָ ַיּמָ אִטין ּבְ יב, ְּדׁשָ ם ֶרֶמׁשֹ )ד''תהלים ק(, ִּדְכּתִ  ׁשָ

ְייהו, ְּוִהיא ָחַפת ֵליה. ְּוֵאין ִמְסָפר ָחפו , ְּלֶמהֵוי ָנִטיר ִמּנַ א דטיסת ''נ( )בסטרא דיובלא(ּּבְ

יָרא)א דטיס רובילא''נ( )רוכלא ְווִנין ִחָוור ְואוָכם,  ַיּקִ ִּדְתֵרין ּגַ ּ ה , ּ ְּוָאַנח ֵליה ְלֹמׁשֶ
יַנְייהו הֹו, ּּבֵ מֹוָדע ִעּמְ ּתְ ִגין ְדָזִמין ְלַסְלָקא , ןְּדִיׁשְ ּּבְ ָלא ,  ִזְמָנא ַאֲחָרא)בינייהו(ּ ְלַקּבְ

ת ַפְרֹעה ִלְרחֹוץ ַעל ַהְיאֹור)'שמות ב(. אֹוַרְייָתא ֶרד ּבַ ְטָרא . ּ ַוּתֵ ָּדא ִאיִהי ְדַאְתָיא ִמּסִ ּ
ָיא ָמאָלא ְדִדיָנא ַקׁשְ ִּדׂשְ ָמה ְדַאּתְ ָאַמר, ּ , ּ ַהְיאֹור ַדְייָקאַעל, ִלְרחֹוץ ַעל ַהְיאֹור, ּּכְ

  .ְּוֹלא ַעל ַהָים
יָמא ִתיב, ְוִאי ּתֵ יָת ּבֹו ֶאת ַהְיאֹור)ז''שמות י(, ְוָהא ּכְ ר ִהּכִ ָ וַמְטך ֲאׁשֶ ּ ה ָלא , ּ ּוֹמׁשֶ

א ה. ְּוַקְרֵייה ְיאֹור, ָּמָחא ֶאָלא ַיּמָ ֶּאָלא ְיאֹור ֲהָוה ְדָמָחא ַאֲהֹרן ַעל ְיֵדי ְדֹמׁשֶ ּ ְוֵייה , ּ ְּוׁשַ
ּ ְדִאיהו ָעִבידְקָרא ּ.  

ְווָנא ַהאי ּגַ ְבַעת ָיִמים ַאֲחֵרי ַהּכֹות ה)'שמות ז(, ּכְ ֵלא ׁשִ ְוַאֲהֹרן . ֶאת ַהְיאֹור'  ְוִיּמָ
הו ִריך הוא. ִּהּכָ א ּבְ ְטָרא ְדקוְדׁשָ ֶּאָלא ַעל ְדָאָתא ִמּסִ ּ ּ ְּ ', ַּקְרֵייה ְקָרא ַאֲחֵרי ַהּכֹות ה, ּ

ָמא ְדֹמ ׁשְ ְּלָבַתר ַקְרֵייה ּבִ הּ ְרָיין , ְוַנֲערֹוֶתיָה הֹוְלכֹות ַעל ַיד ַהְיאֹור. ׁשֶ ַאר ַמּשִׁ ִּאֵלין ׁשְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]133דף [ -ּ

ְטָרא ָדא ְּדַאְתָיין ִמּסִ ְרֵאהו ֶאת ַהֶיֶלד)'שמות ב(. ּ ח ַוּתִ ְפּתַ ּ ַוּתִ ֵעי ֵליה. ּ ֶרא ִמּבָ ְרֵאהו ַוּתֵ ַּוּתִ ּ .
ְרֵאהו ְמעֹון. ַּמאי ַוּתִ י ׁשִ ֵּלית ָלך ִמָלה ּבְ, ָאַמר ִרּבִ ה ָרִזין ִעָלִאין , אֹוַרְייָתאְ ְּדֵלית ּבָ ּ ּ

יִרין יה, ֶּאָלא ָהִכי אֹוִליְפָנא. ְוַיּקִ ַכח ּבֵ ּתְ א וַמְטרֹוִניָתא ִאׁשְ יָמא ְדַמְלּכָ ְּרׁשִ ּ ְּוִאיהו , ּ
יָמא ְדָוא ְחמֹול ָעָליו ְוגֹו. א''ו ֵה''ְּרׁשִ ּוִמַיד ַוּתַ אן ְלֵעיָלא. 'ּ אן וְלָהְלָאה , ַּעד ּכָ ִּמּכָ

אְל ר ֵמַהאי ְקָרא, ַתּתָ ב ֲאחֹותֹו ֵמָרחֹוק ְוגֹו)'שמות ב(. ּבַ ַתּצַ ב ֲאחֹותֹו. ' ַוּתֵ ַתּצַ ֲאחֹותֹו , ַוּתֵ
ָרֵאל ֲאחֹוִתי, ֲאחֹוֵתיה. ְּדַמאן ֶנֶסת ִיׂשְ ְּדַההוא ְדָקָרא ִלּכְ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּ שיר השירים (, ּּכְ

ָמה ְדַאּתְ ָאַמר : קֵמָרחֹו. ּ ִפְתִחי ִלי ֲאחֹוִתי ַרְעָיִתי)'ה . ִנְרָאה ִלי'  ֵמָרחֹוק ה)א''ירמיה ל(ּּכְ
ַמע)מאי( ִאין,  ַמׁשְ ְּדִאיּנון ַזּכָ מֹוָדָעאן ִאיּנון ְלֵעיָלא, ַּעד ָלא ַנְחּתו ְלָעְלָמא, ּ ּתְ ִּאׁשְ ּ ,

י ּכָֹלא ה, ְּלַגּבֵ ן ֹמׁשֶ ּכֵ ַמע ָנֵמי. ְוָכל ׁשֶ ָמֵתהֹון ְדַצִדיַקָי, ּוַמׁשְ ְּדִנׁשְ ּ ּ כו ֵמֲאָתר , אּ ִּאְתְמׁשָ
ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ִּעָלָאה ְּוָרָזא ְדִמָלה אֹוִליְפָנא. ּּכְ ַמע, ּ ְמָתא, ְּדַמׁשְ , ְּדָאב ָוֵאם ִאית ְלִנׁשְ

ַאְרָעא ָמה ְדִאית ָאב ָוֵאם ְלגוָפא ּבְ ּּכְ ַמע, ּ ל ִסְטִרין, ּוַמׁשְ ין ְלֵעיָלא, ִּדְבּכָ ין , ּּבֵ ּבֵ
א ְכֵחיִמְדַכר ְו, ְלַתּתָ ּתַ א ַאְתָיין ּכָֹלא וִמׁשְ ּנוְקּבָ ְּוָהא אוְקמוָה ָרָזא. ּּ יב, ּ ּתֹוֵצא , ִּדְכּתִ

ָרֵאל: ָהָאֶרץ. ָּהָאֶרץ ֶנֶפׁש ַחָיה ֶנֶסת ִיׂשְ א ְדָאָדם )ב''ט ע''ויקרא ל(: ֶּנֶפׁש ַחָיה. ָּדא ּכְ ּ ַנְפׁשָ
ַמר, ַּקְדָמָאה ִעָלָאה ָמה ְדִאּתְ א. ּּכְ י ַאּבָ ֵקיהָאָתא ִרּבִ ּ וְנׁשָ ִפיר ָקֲאַמְרְת. ּ ָּאַמר ַוַדאי ׁשַ ּ ,

ה ְנִביָאה ְמֵהיָמָנא ָאה חוָלֵקיה ְדֹמׁשֶ ְּוָהִכי הוא ַוַדאי ַזּכָ ּ ּ ּ ַאר ְנִביֵאי ָעְלָמא, ּ ל ׁשְ . ַעל ּכָ
ב ֲאחֹותֹו ָדא ִהיא ָחְכָמה)סתרי תורה( )כ''ע( ַתּצַ ּ ָדָבר ַאֵחר ַוּתֵ ָמה ְדַאּתְ ָאַמר, ּ  משלי(, ּּכְ

י ִיְצָחק.  ֱאמֹור ַלָחְכָמה ֲאחֹוִתי ָאּתְ)'ז  )א אתער''נ(ֵמעֹוָלם ָלא ִאְתֲעִדיַאת , ָאַמר ִרּבִ
ְזַרת ִדיָנא ֵמָעְלָמא ָרֵאל ָחָטאן, ּּגִ ְעָתא ְדֲהוו ִיׂשְ ָכל ׁשַ ְּדָהא ּבְ ּ ֲּהָוה ִדיָנא ְמַקְטְרָגא , ּ

הֹון ב ֲאחֹותֹו ֵמָרחֹוק, ּוְכֵדין, ִעּמְ ַתּצַ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ֵמָרחֹוק ה)א מרחוק''ד(. ַוּתֵ ִנְרָאה ' ּ ּכְ
  )כ''ע(. ִלי

  ב''ב ע''דף י
ת ַפְרֹעה ִלְרחֹוץ ַעל ַהְיאֹור ֶרד ּבַ ָרֵאל ֵמאֹוַרְייָתא. ַּוּתֵ ֲעָתא ַדֲהוו ַפְסֵקי ִיׂשְ ׁשַ ּּבְ ּ ִּמָיד , ּ

ת ַפְרֹעה ִלְרחֹוץ ַעל ַהְיאֹור ֶרד ּבַ ת ִמַדת . ַּוּתֵ ֲחָאה ) ב''ב ע''דף י(, ַּהִדיןֲּהָות ַנְחּתַ ְלִאְסּתַ
ָרֵאל ִּמָדָמא ְדִיׂשְ ִּאֵלין , ְוַנֲערֹוֶתיָה הֹוְלכֹות ַעל ַיד ַהְיאֹור. ַּעל ֶעְלּבֹוָנה ְדאֹוַרְייָתא, ּ

ּאוַמָיא ְתַרְייהו, ּ ְּדִאיּנון ַאְזִלין ְוַרְדִפין ֲאּבַ ּ ת ֶעְלּבֹוָנה , ַעל ַיד ַהְיאֹור, ּ ַעל ִסּבַ
ְּוִאיּנון ְדמֹוִרים , יָתאְּדאֹוַרְי ה)א דמיכין''נ(ּ ְּדָרפו ְיַדְייהו ִמיָנה, ּ ּבָ ּ ּ ּ.  

י ְיהוָדה ל ִמִלין ְדָעְלָמא, ָּאַמר ִרּבִ ּּכָ ְתׁשוָבה, ּ ְלָיין ּבִ ר ָנׁש , ּּתַ ּוִבְצלֹוָתא ְדַצֵלי ּבַ ּ ּ
ִריך הוא א ּבְ ְּלקוְדׁשָ ְּ ן, ּ ּכֵ יד ִדְמִעין ּבִ, ְוָכל ׁשֶ ַּמאן ְדאֹוׁשִ ְרָעא, ְּצלֹוֵתיהּ ְְדֵלית ָלך ּתַ ּ ,

ְּדָלא ָעאִלין ִאיּנון ִדְמִעין ּ ְרֵאהו ֶאת ַהֶיֶלד. ּ ח ַוּתִ ְפּתַ ִתיב ַוּתִ ַּמה ּכְ ח. ּ ְפּתַ ָּדא , ַוּתִ
א ִכיְנּתָ ָרֵאל, ׁשְ ְּדַקְייָמא ָעַלְייהו ְדִיׂשְ ּ ִנין, ּּ א ַעל ּבְ ִאיּמָ ְזכוֵתיהֹון, ּכְ ִדיר ּבִ ְּוִהיא ָפְתָחה ּתָ ּ 
ָרֵאל   .ְּדִיׂשְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]134דף [ -ּ

ָפְתָחה יָון ׁשֶ ְרֵאהו ֶאת ַהֶיֶלד, ּּכֵ ַּוּתִ ֲעׁשוִעים)א''ירמיה ל(, ּ ָרֵאל. ּ ֶיֶלד ׁשַ ְּדִאיּנון ִיׂשְ ּ ,
ְּדִמְתַחָטאן ָקֵמי ַמְלֵכיהֹון  ֹכָלא)א מאביהון''נ(ּ ִריך , ּ ּבְ א ּבְ ָנן ָקֵמי קוְדׁשָ ְוִמָיד ְדִמְתַחּנְ ּ ּ ּּ

ְתׁשוָב, ּהוא ּוָבָכאן ָקֵמיה, הַּהְדֵרי ּבִ ְבָרא ְדָבֵכי ָקֵמי ֲאבֹוי, ּ ִתיב, ּּכִ ה ַנַער , ַמה ּכְ ְוִהּנֵ
יָון ְדָבֵכי. ּבֹוֶכה ין ְדָעְלָמא)א מתתברי''ס(ִּאְתַעדו , ּּכֵ יׁשִ ְזִרין ּבִ ל ּגִ ְחמֹול , ּ ּכָ ִתיב ַוּתַ ַמה ּכְ
ַרֲחִמים, ָעָליו ַער ֲעלֹוי ּבְ ּוְמַרֵחם ֵליה, ִאּתְ ּ.  

א, ּ ִמַיְלֵדי ָהִעְבִרים ֶזהַוּתֹאֶמר י ִלּבָ ְּדִאיּנון ַרּכֵ ְּוָלא ִמַיְלֵדי ַהֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים , ּ
ּוַמָזלֹות י ְקַדל, ּ ְּדִאיּנון ְקׁשֵ א, ּ י ִלּבָ ָהן . ּוְקׁשֵ א ֵמֲאָבָהן וֵמִאּמָ י ִלּבָ ִּמַיְלֵדי ָהִעְבִרים ַרּכֵ ּ

ְקָרא ֶאת ֵאם . ְלָאָתָבא ָקֵמי ָמאֵריהֹון ָהְיָתה ּבֹוָכה. ַּהָיֶלדַוּתִ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ׁשֶ
ָמע ְנִהי )א''ירמיה ל( ָרָמה ִנׁשְ ֶניָה ְוגֹו)א''ע' ח( קֹול ּבְ ה ַעל ּבָ ִכי ַתְמרוִרים ָרֵחל ְמַבּכָ ', ּ ּבְ

ּהוא ּבֹוֶכה ְוֵאם ַהֶיֶלד ִהיא ּבֹוָכה ּ.  
י ְיהוָדה ִתיב, ָּאַמר ִרּבִ ְבִכי ָיבֹואו וְבַתֲחנוִנים )א''ירמיה ל(, ְּלִזְמָנא ְדָאֵתי ַמה ּכְ ּ ּבִ ּ ּ

ְבִכי ָיבֹואו. 'ְוגֹו ַּמהו ּבִ ִכי ְדֵאם ַהֶיֶלד. ּ ְזכות ּבְ ּּבִ ּ ִהיא ָרֵחל, ּ ְנׁשון ִמן , ׁשֶ ָּיבֹואו ְוִיְתּכַ ּ
לוָתא י ִיְצָחק. ּּגָ ְבִכי, ְוָאַמר ִרּבִ ְלָיא ֶאָלא ּבִ ָרֵאל ָלא ּתַ ּפוְרָקָנא ְדִיׂשְ ּ ּ ד ִי, ּ ְלמון ּכַ ּתַ ּׁשְ ּ
ו ָקֵמי ָאִביו, ְּוִיְכלון ִכי ְדָמעֹות ְדָבָכה ֵעׂשָ ּּבְ יב, ּ ו קֹולֹו )ז''בראשית כ(, ִּדְכּתִ א ֵעׂשָ  ְוִיּשָׂ
ְַוֵיְבך ּ ְוִאיּנון ִדְמִעין)אמר רבי יוסי אותו בכי דבכה עשו(. ּ ָגלוֵתיה, ּ ָרֵאל ּבְ ֲּאִחיתו ְלִיׂשְ ּ יָון . ּ ּכֵ

ְּדִיְכלון ִאיּנון ִד ּ ּ ָרֵאלּ ִבְכָיה ְדִיׂשְ לוֵתיה, ְּמִעין ּבְ ִּיְפקון ִמּגָ ּ  ִדְכִתיב )א''ירמיה ל(ֲּהָדא הוא , ּ
ְבִכי ָיבֹואו וְבַתֲחנוִנים אֹוִביֵלם ּּבִ ּ ִאֵלין נ. ּ ַוִיֶפן ּכֹה ָוֹכה)'שמות ב(. ּ , ַאְתָוון' ָּחָמא ּבְ
ָכל יֹוָמא ָרֵאל ּבְ ִּדְמַיֲחִדין ֵליה ִיׂשְ ַמע ִיׂשְ, ּ הֹון כ, ָּרֵאל ַפֲעַמִיםׁשְ ֵרי ''ה כ''ְּדִאית ּבְ ה ּתְ

יה, ִזְמֵני א, ּכֹה ָוֹכה. 'ַּוִיֶפן ּכֹה ָוֹכה ְוגֹו. ְּוָלא ָחָמא ּבֵ י ַאּבָ ִאי ֲהוֹו , ּכֹה ָחָמא, ָאַמר ִרּבִ
ָרן יה עֹוָבִדין ְדַכׁשְ ּּבֵ ָרא ְמַעְלָיא. ּ יה ּבְ י ֵאין ִּמָיד ַו, ָּוֹכה ִאי ַזִמין ְלָנְפָקא ִמּנֵ ַּיְרא ּכִ

א. ִאיׁש רוַח קוְדׁשָ ָּחָמא ּבְ ָרא ְמַעְלָיא, ּ יה ּבְ ְּדָלא ַזִמין ְלָנְפָקא ִמּנֵ ּ.  
א י ַאּבָ ָעְלָמא, ְּדָאַמר ִרּבִ ה ַחָייִבין ִאיּנון ּבְ ּמָ ּּכַ ִני ְמַעְלָיא, ּ יר ֵמִאינון , ְּדָמְפֵקי ּבְ ַּיּתִ

ִאין ָרא ְמַעְלָיא ְדָנַפ. ַזּכָ ְּוַההוא ּבְ יר, ּק ִמן ַחָייָבאּ ְלֶמֱהֵוי ָטהֹור , ִּאיהו ְמַעְלָיא ַיּתִ
ָּחְכְמָתא ִמּגֹו ִטְפׁשוָתא. ְנהֹוָרא ִמּגֹו ֲחׁשֹוָכא. ִּמָטֵמא ְּוָדא ִאיהו ְמַעְלָיא ִמּכָֹלא. ּ ּ.  

ּוַיְרא ְדָהָכא. ַּוַיְרא ַכל ְוָחָמא, ּ א ִאְסּתָ רוַח קוְדׁשָ ּּכָֹלא ּבְ ּ ך ִאְס, ּ ְוְבִגין ּכַ יה ּ ל ּבֵ ּכַ ּּתָ
ִריך הוא ִסֵבב ּכָֹלא, ְּוָקַטל ֵליה א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ יָרא, ְּ ִּלְמַהך ְלַההוא ּבֵ ָמה ְדָאַזל ַיֲעֹקב , ְ ּּכְ

יָרא י ַההוא ּבֵ יב, ְּלַגּבֵ ֵאר)'שמות ב(, ִּדְכּתִ ב ַעל ַהּבְ ִתיב. ּ ַוֵיׁשֶ ַיֲעֹקב ּכְ  )ט''בראשית כ(, ּבְ
ֵאר ה ּבְ ִתיבּבְ. ַּוַיְרא ְוִהּנֵ ה ּכְ ֵאר, ֹמׁשֶ ב ַעל ַהּבְ ֶאֶרץ ִמְדָין ַוֵיׁשֶ ב ּבְ ַּוֵיׁשֶ ה . ּ ִגין ְדֹמׁשֶ ּּבְ

א ֲחָדא ֲהוֹו, ְוַיֲעֹקב ב ִדְבַדְרּגָ יה, ַּאף ַעל ּגַ יר ִמּנֵ ַהאי ַיּתִ ה ּבְ ַלק ֹמׁשֶ   .ִּאְסּתָ
אֹוְרָחא י ִיְצָחק ֲהוֹו ַאְזֵלי ּבְ י יֹוֵסי ְוִרּבִ י יֹוֵס. ִרּבִ ֵאר ְדָחָמא ַיֲעֹקב, יָאַמר ִרּבִ ַּההוא ּבְ ּ ,

ה יָרא, ְוָחָמא ֹמׁשֶ ִּאי ָדא ֲהָוה ַההוא ּבֵ , ֶּאָלא. ֲּאַמר ֵליה ָלאו. ְּדָחַפר ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק, ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]135דף [ -ּ

ֵרי ָעְלָמא ֲעָתא ְדִאְתּבְ ׁשַ יָרא, ּּבְ ֵרי ַהאי ּבֵ ָמׁשֹות. ִאְתּבְ ין ַהּשְׁ ת ּבֵ ּבָ ֵרי , ּוְבֶעֶרב ׁשַ ִאְתּבְ
ּפוָמא  ִּדיֵליהּ ה, ּ ֵאר ְדָחמו ַיֲעֹקב וֹמׁשֶ ְּוַהאי ִאיהו ּבְ ּ ּ ּ.  

ִּאיּנון ְדֹרְדֵפי ְקׁשֹוט. ַמְתִניִתין ִּאיּנון ְדַתְבֵעי ָרָזא ִדְמֵהיָמנוָתא, ּ ּ ּ ִּאיּנון ְדִאְתְדָבקו . ּ ּ ּ ּ
וָרא ְמֵהיָמָנא ִקּשׁ א ִעָלָאה. ּּבְ ִּאיּנון ְדָיְדִעין אֹוְרחֹוי ְדַמְלּכָ ּ ּ ְמעוְּקִריבו. ּ   .ּ ׁשִ

  א''ג ע''דף י
ֵרין ד ְסִליקו ּתְ ְּוַנְפקו ְלַקְדמות ַחד, ּּכַ ֵרין ְדרֹוִעין, ּ ין ּתְ ִלין ֵליה ּבֵ ְּמַקּבְ י . ּ ֵרין ַנְחּתֵ ּתְ

ֵרין ִאיּנון)א לתתא''נ(ִלְתַלָתא  ין ִאיהו ֵמַהאי , ּ ּתְ ַּחד ִמיָנְייהו ַחְקָלא ְדַתפוִחין ַקִדיׁשִ ּ ּ ּ ּּ
יָרא ַיְתֵבי  הו)א בנוי''ס(ּ מֹוְתָבא ִדְנִביֵאי )תרין יתבי(ּבֵ יַנְייהו. ּ ַיְנִקין ּבְ ִּחּבוָרא , ַּחד ּבֵ
ִּאיהו ְדֹכָלא ּ ִּאיהו ָנִטיל ִמּכָֹלא , ּ א) א''ג ע''דף י(ּ יָרא ַקִדיׁשָ ַּההוא ּבֵ חֹוַתְייהו, ּ , ָּקִאים ּתְ

יָרא ִאְת ין ִאיהו ֵמַהאי ּבֵ ַּחְקָלא ְדַתפוִחין ַקִדיׁשִ ּ ּ ְקָיין ֲעָדַרָייאּּ ָרא, ּׁשַ ָמְדּבְ ה ּבְ , ְדַרֵעי ֹמׁשֶ
ל ִאיּנון  ִריר לֹון ְלּגֹו חוָלֵקיה ּכָ ד ּבָ ִריר ַיֲעֹקב ּכָ ְקָיין ֲעָדִרָייא ְדּבָ יָרא ִאְתׁשַ ֵּמָהִאי ּבֵ ּ

ל ִאיּנון ָמאֵרי ְדַגְדִפין, ְרִתיִכין ּּכָ ּ יָרא. ּ ַלת ַקְייִמין ְרִביִעין ַעל ַהאי ּבֵ יָרא ַהאי. ּתְ  ּבֵ
ְייהו ִאְתְמֵלי יב, י ִאְתְקֵרי''ֲאֹדָנ. ִּמּנַ ּתִ ה ַהִחלֹוָת ְוגֹו'  ֲאֹדָני ֶיִי)'דברים ג(, ַּעל ָדא ּכְ . 'ַּאּתָ

ֵמם ְלַמַען ֲאֹדָני)'דניאל ט(ּוְכִתיב  ך ַהּשָׁ ָ ְוָהֵאר ָפֶניך ַעל ִמְקָדׁשְ ָּ ל ָהָאֶרץ, ּ ֲהָדא , ֲאדֹון ּכָ
ל ָהָאֶרץ)'יהושע ג(, ּהוא ִדְכִתיב ִרית ֲאדֹון ּכָ ה ֲארֹון ַהּבְ ִניז ַחד ְמקֹוָרא .  ִהּנֵ יה ּגָ ּּבֵ

א ִדיר, ַּקִדיׁשָ יה ּתָ ִּדְנִביַע ּבֵ ִריך הוא ְלָעַלם . ְצָבאֹות ִאְקֵרי' ְיָי, ְּוַאְמֵלי ֵליה, ּ ּּבְ ְ

  )כ''ע(. ּוְלָעְלֵמי ָעְלִמין
ְד ֹבאָנה ַוּתִ נֹות ַוּתָ ַבע ּבָ י ְיהוָדה. 'ֶלָנה ְוגֹוּוְלֹכֵהן ִמְדָין ׁשֶ יָרא ָדא, ָּאַמר ִרּבִ , ִּאי ּבֵ

יָרא ְדַיֲעֹקב ִּאיהו ּבֵ יה, ּ ִתיב ּבֵ ה ָכל ָהֲעָדִרים ְוָגֲללו )ט''בראשית כ(, ָּהא ּכְ ּמָ ּ ְוֶנֱאְספו ׁשָ ּ
נֹות ִיְתרֹו ָלא ִאְצְטִריכו ְלַהאי. 'ְוגֹו לא. ְּוָהָכא ּבְ ְדֶלָנה ּבְ ֹבאָנה ַוּתִ  טֹוַרח ֶּאָלא ַוּתָ

  .ַאֲחָרא
י ִחָייא יָרא, ָּאַמר ִרּבִ ִתיב, ַּיֲעֹקב ַאְעֵדי ָלה ִמן ּבֵ ל , ְּדָהא ּכְ ן ּכָ ּמָ י ּתַ ְנׁשֵ ד ִמְתּכַ ּכַ

יבו ֶאת ָהֶאֶבן, ֲעָדַרָייא ב ֶאת ָהֶאֶבן, ּוְבַיֲעֹקב. ְּוֵהׁשִ ִתיב ַוָיׁשֶ ְְדָהא ָלא ִאְצְטִריך , ָּלא ּכְ ּ
ן ַקְד, ְלָבַתר ּכֵ ִּמיָתא ַמָיא ָלא ֲהוֹו ַסְלִקיןְּדָהא ּבְ יָון ְדָאָתא ַיֲעֹקב, ּ ְּסִליקו ַמָיא , ּּכֵ ּ

יה יָרא, ּ ְוַההוא ַאְבָנא)ומשה אוף הכי סליקו מיא לגביה(, ְּלַגּבֵ ָּלא ֲהָוה ַעל פום ּבֵ ּוְבִגין , ּ
ְדֶלָנה ֹבאָנה ַוּתִ ך ַוּתָ   .ְּכַ

א ֲהוֹו ַאְזֵלי ִמְטֶבְר' ֶאְלָעָזר ור' ר ַּעד ַדֲהוו ַאְזֵלי. ָּיא ְלִצפִֹריַּאּבָ הו ַחד , ּ ָּפַגע ּבְ ּ
ֲהַדְייהו, ּיוָדאי ר ּבַ י ֶאְלָעָזר, ִּאְתַחּבָ ל ַחד ֵליָמא ִמָלה ְדאֹוַרְייָתא, ָאַמר ִרּבִ ּּכָ ּ.  

ָּפַתח ִאיהו ְוָאַמר ֵבא ֶאל ָהרוַח ְוָאַמְר)ז''יחזקאל ל(, ּ ן ָאָדם ִהּנָ ֵבא ּבֶ ּ ַויֹאֶמר ֵאַלי ִהּנָ ּתָ ּ
יה, ֵמַהאי ְקָרא ְיַדְעָנא. 'ֶּאל ָהרוַח ְוגֹו ֲּאַתר ְדָהרוַח ַנְפָקא ִמּנֵ ּ ְוִכי ָיִכיל ֲהָוה ְיֶחְזֵקאל , ּ

ָאה ַעל ָהרוַח ִתיב , ְּלַנּבְ רוַח ִלְכלֹוא ֶאת ָהרוַח)'קהלתח(ְוָהא ּכְ ִליט ּבָ ּ ֵאין ָאָדם ׁשַ ּ ּ .
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ְלָטָאה ּבָ, ֶּאָלא ר ָנׁש ָלא ָיִכיל ְלׁשַ ִליט , ּרוַחּּבַ ִריך הוא ִאיהו ׁשַ א ּבְ ֲּאָבל קוְדׁשָ ּ ּ ְּ

ֹכָלא י ְיֶחְזֵקאל, ּּבְ ַהאי ָעְלָמא. ְּוַעל ֵמיְמֵריה ֲהָוה ִמְתַנּבֵ גוָפא ּבְ ְּותו ְדָהא רוַח ֲהָוה ּבְ ּ ּ ּ ,
י ָעֵליה ך ִאְתַנּבֵ ּוְבִגין ּכַ ע רוחֹות ּבֹוִאי)א במדרש הנעלם''ע, ל''בראשית ק(, ְּ , ּ ָהרוַחּ ֵמַאְרּבַ

ע ִסְטִרין ְדָעְלָמא ַאְרּבַ ַסְמכֹוי ּבְ ָחם ּבְ ֵּמַההוא ֲאַתר ְדִאּתְ ּ ּ.  
ָּדִליג ַההוא יוָדִאי ָקֵמיה ּ ּ י ֶאְלָעָזר, ּ . ָּאַמר ִמָלה ֲחֵמיָנא. ַמאי ָחִמית, ָּאַמר ֵליה ִרּבִ

ֵני ָאָדם. ָּאַמר ֵליה ַמאי ִהיא ָּאַמר ֵליה רוַח ּבְ ּגַ, ּ א ִאי ִאְתָלַבׁש ּבְ ְלבוׁשָ ּן ֵעֶדן ּבִ
גוָפא ְדַהאי ָעְלָמא ְּדִדיוְקָנא ּבְ ּ ב, ּּ ן ֵעֶדן ּבֹוִאי ָהרוַח' ּכֹה ָאַמר ה, ֲּהָוה ֵליה ְלִמְכּתַ , ִּמּגַ

ע רוחֹות ַּמהו ֵמַאְרּבַ ּ.  
א ְלַהאי ָעְלָמא, ֲּאַמר ֵליה א ְדַאְרָעא, ּרוָחא ָלא ַנְחּתָ ְנּתָ ַּעד ְדַסְלָקא ִמּגִ ְלגֹו , ּּ

ְּדַקְייָמא , ְרְסָייאּּכו ע ַסְמִכין)ב''ו ע''שמות ט(ּ ן.  ַעל ַאְרּבַ ּמָ יָון ְדַסְלָקא ּתַ ּּכֵ ֲאָבא , ּ ִאְסּתַ
א ִּמּגֹו ַההוא ּכוְרְסָייא ְדַמְלּכָ ּ א ְלַהאי ָעְלָמא, ּ ע ִסְטֵרי , ְוַנְחּתָ ּּגוָפא ִאְתְנִטיל ֵמַאְרּבַ

ּרוַח אוף ָהִכי ִאְתְנִטיל ֵמַאְרּבַ, ָעְלָמא ּע ִסְטֵרי ְדכוְרְסָייאּ ּ ְתְקָנא ָעַלְייהו, ּ ְּדִמּתַ ּ.  
ר ָנׁש ָּאַמר ֵליה ַההוא ּבַ ְּדִליָגא ְדָקא ָדִליְגָנא ָקַמְייכו, ּ ּ ּ . ִּמָלה ֲחֵמיָנא ֵמַהאי ִסְטָרא, ּ

ָרא ַמְדּבְ ִגין ְדיֹוָמא ֲחָדא ֲהֵויָנא ָאִזיל ּבְ ג ְלֵמחֵז, ּּבְ ְוַחד , יַּוֲחֵמיָנא ִאיָלָנא ַחד ְדִמְרּגַ
חֹוֵתיה א ּתְ א, ְּמַעְרּתָ יה ַוֲחֵמיָנא ַהִהיא ְמַעְרּתָ ּבֵ ל ִזיֵני , ָּקִריְבָנא ּגַ ְּדַסְלָקא ֵריִחין ִמּכָ ּ

א. ֵּריִחין ְדָעְלָמא ַהִהיא ְמַעְרּתָ ַגְרָמאי ְוָאִעיְלָנא ּבְ ַקְפָנא ּבְ ין , ִאְתּתָ ַדְרּגִ ְוָנִחיְתָנא ּבְ
א ֲחָד גֹו דוְכּתָ ְּיִדיָען ּבְ יִאין ְוֵריִחין ובוְסִמין, אּ יה ִאָלִנין ַסּגִ ְּדֲהוו ּבֵ ּ ּ ּ ְּדָלא ָיִכיְלָנא , ּּ

ל   .ְלִמְסּבַ
ר ָנׁש ן ֲחֵמיָנא ַחד ּבַ יֵדיה, ְוַתּמָ ְרִביָטא ַחד ּבִ ַחד ִפְתָחא. ְּוׁשַ יָון , ַּוֲהָוה ָקִאים ּבְ ּכֵ

אי, ְּדָחָמא ִלי ַוה ְוָקם ְלַגּבָ , ֲּאָנא ָדִחיְלָנא ַסְגָיא, ּוֵמָאן ַאּתְ, ָכאָמה ַאּתְ ָה, ָאַמר ִלי. ּתָ
ָרא, ִּמן ַחְבַרָייא ֲאָנא, ָמאִרי, ֲּאֵמיָנא ֵליה ַמְדּבְ ך ְוַכך ֲחֵמיָנא ּבְ ְּכַ ַהאי , ְ ְוָעאָלָנא ּבְ

א   .ְוָנִחיְתָנא ָהָכא, ְמַעְרּתָ

  ב''ג ע''דף י
ּהֹוִאיל וִמן ַחְבַרָייא ַאְנּתְ, ָאַמר ִלי ְּוָהב ֵליה ְלַחְבַרָייא, ָּרא ִדְכָתָבאטֹול ַהאי ִקיְט, ּ ּ ,

ִּאיּנון ְדַיְדִעין ָרִזין ְדרוֵחיהֹון ְדַצִדיַקָיא  ּ ּ ּ ּ ּ ְרִביָטא) ב''ג ע''דף י(ּ ַההוא ׁשַ י ּבְ , ָּבַטׁש ּבִ
יָנָתא, ַּאְדָהִכי. ְוָדִמיְכָנא יְרָיין ּגֹו ׁשֵ ה ֵחיִלין וַמּשִׁ ּמָ , אֹוְרָחאַּדֲהוֹו ַאְתָיין ּבְ, ֲּחֵמיָנא ּכַ

א ְּלַההוא דוְכּתָ ּ ְרִביָטא. ּ ַההוא ׁשַ ַטׁש ּבְ ְבָרא ּבָ ְּוַההוא ּגַ אֹוְרָחא ְדִאיָלִני ִזילו, ּ ְּוָאַמר ּבְ ּ .
ַּאְדָהִכי ַדֲהוֹו ַאְזִלי ֲאִויָרא ְוַסְלֵקי, ּ ַמְעָנא ָקִלין . ְוָלא ְיַדְעָנא ְלָאן ֲאָתר, ַּפְרֵחי ּבַ ּוׁשְ
יִאי יְרָיין ַסּגִ ַעְרָנא. ּ ִאיהו)א לאן אתר''ס(ְוָלא ְיַדְעָנא ֵמָאן , ןְּדַמּשִׁ ְוָלא ֲחֵמיָנא , ִאּתְ

ַההוא ֲאָתר, ִמיִדי   .ְּוָדִחיְלָנא ּבְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]137דף [ -ּ

ר ָנׁש, ַּאְדָהִכי ֲחֵמיָנא ּגֹו , ֲּאֵמיָנא ֵליה, ָחִמית ִמיִדי, ָאַמר ִלי, ֲּחֵמיָנא ְלַההוא ּבַ
ך ְוָכך יָנָתא ּכַ ְׁשֵ ַההוא ָאְר, ָאַמר. ְ ָּחא ַאְזֵלי רוֵחיהֹון ְדַצִדיַקָיאּּבְ ּ ּ א ְדֵעֶדן , ּ ְנּתָ ּּגֹו ּגִ

ן ּמָ ְייהו. ְלָאָעָלא ּתַ ְמַעת ִמּנַ ּוַמה ְדׁשַ ּ ִדיוְקָנא ְדַהאי ָעְלָמא , ּהוא, ּ א ּבְ ִגְנּתָ ְּדַקְייֵמי ּבְ ּּ
ן ּמָ רוֵחיהֹון ְדַצִדיַקָיא ְדָעאִלין ּתַ ְּוַחָדאן ּבְ ּ ּ ּ ּּ.  

ּוְכָמה ְדגוָפא ִאְת ּ ַהאי ָעְלָמאּ ִני ּבְ ע ְיסֹוֵדי, ּבְ טוָרא ְדַאְרּבַ ִּמּקְ ַהאי , ּ ְוִאְתָצַייר ּבְ
ּאוף ָהִכי רוָחא. ָעְלָמא א, ּ ִגיְנּתָ א, ִאְתָצָייר ּבְ ִגְנּתָ ע רוִחין ְדַקְייָמא ּבְ טוָרא ְדַאְרּבַ ִּמּקְ ּ ּ ּ ּ ,

ְּוַההוא רוָחא ן, ּ ּמָ א ּתַ ׁשָ ְייהו, ִאְתַלּבְ ּוִמְתַצְיַרת ִמּנַ ִציוָרא ְדִדיוְקָנא ְדגוָפא, ּ ּּבְ ּ ּ ּ ּּ ּ ,
ַהאי ָעְלָמא ְּדִאְתַצָייר ּבְ ע רוִחין. ּ ְּוִאְלָמֵלא ִאיּנון ַאְרּבַ א, ּ ְּדִאיּנון ֲאִויִרין ְדִגְנּתָ ּ ּרוָחא , ּ

ָלל ִציוָרא ּכְ ָּלא ִמְתַצְייָרא ּבְ ּ הו, ּ א ּבְ ׁשָ   .ְּוָלא ִאְתַלּבְ
ֲחָדאְּקִטיִרין ִאֵל, ּרוִחין' ִּאיּנון ד ִאֵלין ּכַ הו, ּין ּבְ ְּוַההוא רוַח ִאְתַצָייר ְוִאְתָלַבׁש ּבְ ּ ּּ ,

ִקטוֵרי ַגְווָנא ְדגוָפא ִאְתַצָייר ּבְ ּּכְ ּ ּ ך. ְיסֹוֵדי ָעְלָמא' ְּדד, ּ ְוְבִגין ּכַ ע רוחֹות ּבֹוִאי , ּ ֵּמַאְרּבַ
ן ֵעֶדן, ָּהרוַח ע רוִחין ְדּגַ ֵּמִאינון ַאְרּבַ א ְוִא, ּ הוְּדִאְתַלְבׁשָ א טֹול ַהאי , ְּתֵצייֶרת ּבְ ּתָ ְוַהּשְׁ

ְִקיְטָרא ִדְכָתָבא ְוִזיל ְלָאְרָחך ְּוָהב ֵליה ְלַחְבַרָייא, ּ ּ.  
י ֶאְלָעָזר ְּוִאיּנון ַחְבַרָייא, ָאָתא ִרּבִ יה, ּ ֵריׁשֵ קוהו ּבְ ְּוְנׁשָ ּ ּ י ֶאְלָעָזר, ּ ִריך , ָאַמר ִרּבִ ְּבְ

ְדָרך ָהָכא, ַרֲחָמָנא ְְדׁשַ ְּדַוַד, ּ ִריָרא ְדִמָלהּ ּאי ָדא הוא ּבְ ּ ּ ִריך הוא ַאְזִמין , ּ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְּ

ְּיָהב לֹון ַההוא ִקיְטָרא ִדְכָתָבא. ְּלפוִמי ַהאי ְקָרא י ֶאְלָעָזר, ּ יָון ְדָנַטל ֵליה ִרּבִ , ּּכֵ
ּוָפַתח ֵליה א, ּ ָּנַפק ֲאפוָתא ְדֶאּשָׁ יה ַמה ְדָחָמא, ְּוַאְסַחר ֵליה, ּ ָּחָמא ּבֵ   .ּוָפַרח ִמן ְידֹוי, ּ
ָכה ר א, ֶאְלָעָזר' ּבָ ִגְנַזָייא ְדַמְלּכָ ְּוָאַמר ַמאן ָיִכיל ְלַקְייָמא ּבְ ּ ִמי '  ה)ו''תהלים ט(, ּ

ך ַהר ָקְדׁשֶ ּכֹון ּבְ ָאֳהֶלך ִמי ִיׁשְ ָָיגור ּבְ ָ ָאה ַהאי אֹוְרָחא. ּ ֲעָתא ְדִאְעַרְעָנא , ַזּכָ ְּוַהִהיא ׁשַ
ך ּוֵמַההוא יֹוָמא ֲה. ְּבָ י ֶאְלָעָזרּ לום ְלַחְבַרָייא, ָּוה ַחֵדי ִרּבִ ְּוֹלא ָאַמר ּכְ , ַּעד ַדֲהוֹו ַאְזֵלי, ּ

יָרא ְדַמָיא ַחד ּבֵ ָּפְגעו ּבְ ּ ּ ַּקְיימו ָעֵליה, ּ תו ִמן ַמָיא, ּ ְּוׁשָ ּ.  
י ֶאְלָעָזר ָאה חוָלֵקיהֹון ְדַצִדיַקָיא, ָאַמר ִרּבִ ַּזּכָ ּ ּ ֵמי ֲאחוי, ּ ִּאְזְדַמן ְו, ַּיֲעֹקב ָעַרק ִמּקָ

יָרא יָון ְדִביָרא ָחָמא ֵליה, ֵּליה ּבֵ ּּכֵ מֹוָדעו ְלָמאֵריהֹון, ּ ּתְ ַּמָיא ִאׁשְ יה, ּ ְּוַסְלִקין ְלַגּבֵ ּ ,
ֲהֵדיה ְּוַחדו ּבַ ּ ת זוֵגיה, ּ ן ִאְזַדְווַגת ֵליה ּבַ ְּוַתּמָ ּ ּ ּ ֵמי ַפְרֹעה. ּ ה ָעַרק ִמּקָ ְּוִאְזָדַמן ֵליה , ֹּמׁשֶ ּ
יָרא ִּיין ָחמו ֵליהּוַמ, ַּההוא ּבֵ מֹוָדעו ְלָמאֵריהֹון, ּ ּתְ יה, ְּוִאׁשְ ְּוַסְלקו ְלַגּבֵ ן ִאְזַדְווַגת , ּ ְּוַתּמָ ּ

ת זוֵגיה ֵּליה ּבַ ּ ּ.  
ה ְלַיֲעֹקב ין ֹמׁשֶ יה, ַמה ּבֵ ִתיב ּבֵ ר ָרָאה ַיֲעֹקב ֶאת )ט''בראשית כ(, ַּיֲעֹקב ּכְ ֲאׁשֶ  ַוְיִהי ּכַ

ׁש ַיֲעֹקב ַו. 'ָרֵחל ְוגֹו יה. 'ָּיֶגל ֶאת ָהֶאֶבן ְוגֹוַּוִיּגַ ִתיב ּבֵ ה ַמה ּכְ ַּוָיבֹואו ָהרֹוִעים ַוְי , ֹּמׁשֶ ּ
ה ַויֹוִשיָען ְוגֹו ּגַרׁשום ַוָיָקם ֹמׁשֶ ּ ה. 'ּ ַוַדאי ָיַדע ֲהָוה ֹמׁשֶ יָון ְדָחָמא ַמָיא ְדַסְלִקין , ּּבְ ּּכֵ ּ ּּ

יה ת זוֵגיה, ְּלַגּבֵ ְזָדַמן ֵליה ּבַ ן ּתִ ְּדַתּמָ ּ ּ ּ א,ְּותו. ּ ּ ְדָהא רוַח קוְדׁשָ ּ יה , ּ ָּלא ִאְתָעֵדי ִמּנֵ
ְּלָעְלִמין וֵביה ֲהָוה ָיַדע ת זוֵגיה, ּ ֱהֵוי ּבַ ְּדִצפֹוָרה ּתֶ ּ ה. ּּ ַּוַדאי ַיֲעֹקב ָאָתא , ָאַמר ֹמׁשֶ
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יה, ְלָהָכא ּוַמָיא ְסִליקו ְלַגּבֵ ּ ר ָנׁש ְדַאְכִניׁש ֵליה ְלֵביֵתיה, ּּ ִּאְזָדַמן ֵליה ּבַ ּ ּ ּ ל ְוָיַה, ּ ּב ֵליה ּכָ
ְַמה ְדִאְצָטִריך   .ָּאָנא אוף ָהִכי. ּ

ר ָנׁש ְּדִיְתרֹו ּכֹוֶמר ְלּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ֲהָוה, ָהִכי אֹוִליְפָנא, ָּאַמר ַההוא ּבַ ּ יָון . ּ ּכֵ
ׁשו ה ַמּמָ ְּדָחָמא ְדּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ֵלית ּבָ ּ ּ ִּאְתְפָרׁש ִמפוְלָחָנא ִדיֵלה. ּּ ּ ּ ּ ּא ְוִנדוהוָּקמו ַעּמָ. ּ ּ ּ .

ָנֵתיה יָון ְדָחמו ּבְ ּּכֵ ּ ַקְדִמיָתא ִאיּנון ֲהוֹו ַרָעאן ָעאֵניה, ֲהוֹו ְמָתְרָכן לֹון, ּ ְּדָהא ּבְ ּ יָון . ּ ּכֵ
א רוַח קוְדׁשָ ה ּבְ ְּדָחָמא ֹמׁשֶ ּ ְּדַעל ִמָלה ְדּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ֲהוֹו ַעְבֵדי, ּ ּ ה , ּּ ִּמָיד ַוָיָקם ֹמׁשֶ ּ

ַּויֹוִשיָען ַוַי ק ֶאת ֹצאָנםּ ֹכָלא. ׁשְ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ְּוִאְתָעִביד ִקְנָאה ְלקוְדׁשָ ּ ְּ.  

  א''ד ע''דף י
י ֶאְלָעָזר ן, ָּאַמר ֵליה ִרּבִ ֶמך) א''ד ע''דף י(ְוָלא ְיַדְעָנא , ַאְנּתְ ְלַגּבָ ֲאָנא , ָאַמר. ָׁשְ

ן ַיֲעֹקב קוהו. יֹוֶעְזִר ּבֶ ָּאתו ַחְבַרָייא וְנׁשָ ּ ּ ן,ָּאְמרו, ּּ ְוָלא ֲהִויָנן ַיְדִעין , ּ וָמה ַאְנּתְ ְלַגּבָ
ך ַלת ִמיִלין. ְּבָ ל ַההוא יֹוָמא ְליֹוָמא ַאֲחָרא ֹאְזפוהו ּתְ ֲחָדא ּכָ ָּאְזלו ּכַ ּ ּ . ְּוָאִזיל ְלאֹוְרֵחיה, ּ

יָלנו)'שמות ב( י ִחָייא ָאַמר. ּ ַוּתֹאַמְרןָ◌ ִאיׁש ִמְצִרי ִהּצִ ָּהא אוְקמוָה ַחְבַרָיי, ִּרּבִ ּ , אּ
א הו רוַח קוְדׁשָ ְּדִנְצְנָצא ּבְ ּ ּ ְּוֹלא ָיְדעו ָמה ָאְמרו, ְּוָאְמרו, ּ ְּדֲהָוה ָיִתיב , ְלַבר ָנׁש. ּ

ָרא ַמְדּבְ ָרא, ּבְ ׂשְ ַּוֲהוו יֹוִמין ְדָלא ָאַכל ּבִ , ּיֹוָמא ַחד ָאָתא דֹוָבא ְלַנְטָלא ַחד ִאיְמָרא. ּ
ָראַּעד ְדָמ, ְּודֹוָבא ֲאַבְתֵריה, ָעַרק ִאיְמָרא ר ָנׁש ְלַמְדּבְ י ַההוא ּבַ ּטו ְלַגּבֵ ָחָמא , ּ

ָרא, ִאיְמָרא ׂשְ ָחֵטיה ְוָאַכל ּבִ יה וׁשְ ְּוַאְתִקיף ּבֵ ּ ּ.  
ָרֵאל)'שמות א(ָּדָבר ַאֵחר  ֵני ִיׂשְ מֹות ּבְ י ְיהוָדה ָפַתח ְוָאַמר. ּ ְוֵאֶלה ׁשְ ִּרּבִ שיר (, ּ

חֹוָרה ֲאִני ְוָנאָוה ְוגֹו)'השירים א חֹו',  ׁשְ ָרֵאל, ָרה ֲאִני ְוָנאָוהׁשְ ֶנֶסת ִיׂשְ ְּדִהיא , ָּדא ּכְ
לוָתא חֹוָרה ִמן ּגָ אֹוַרְייָתא, ְוָנאָוה, ּׁשְ ּוְבִפּקוִדין, ְּדִהיא ָנאָוה ּבְ ָרן, ּ ּוְבעֹוָבִדין ְדַכׁשְ ּ .

ַל ם נֹות ְירוׁשָ ְּדַעל ָדא, ּּבְ ַלם ִדְלֵעיָלא, ּ ִאין ְלָיְרָתָאה ְירוׁשָ ַּזּכָ ּ ָאֳהֵל. ּ ַאף ַעל , י ֵקָדרּכְ
ָגלוָתא ב ְדִהיא קֹוֶדֶרת ּבְ ּּגַ ֹלֹמה, ּ יִריעֹות ׁשְ עֹוָבִדין ִהיא ּכִ יִריעֹות, ּבְ א , ּכִ ְּדַמְלּכָ

ָלָמא ּכָֹלא ִדיֵליה ִּדׁשְ ּ ּּ.  
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 ] בשנה72יום [סדר הלימוד ליום יג כסלו 
א י ִחָייא ַרּבָ י ָמאֵריהֹון ְדַמְתִני, ִּרּבִ י . ְּלֵמיַלף ִמַנְייהו, ָתאֲּהָוה ָאִזיל ְלַגּבֵ ָאָזל ְלַגּבֵ

ן יֹוָחאי ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ֵביָתא, ְּוָחָמא ַפְרּגֹוד ַחד, ִרּבִ ְּדֲהָוה ָפִסיק ּבְ י ִחָייא. ּ ָוה ִרּבִ , ָאַמר, ּּתָ
ַמע ִמָלה ִמפוֵמיה ֵמָהָכא ֶּאׁשְ ּ ּ ּ.  

ַמע ְדֲהָוה ָאַמר ַרח דֹוִדי וְדֵמה ְלך)'שיר השירים ח(, ּׁשָ ָ ּבְ ּ . ּ ִלְצִבי אֹו ְלעֹוֶפר ָהַאָיִליםּ
ִריך הוא א ּבְ קוְדׁשָ ָרֵאל ּמִ ּסוָפא ִדְכִסיפו ִיׂשְ ל ּכִ ּּכָ ּ ּ ּ ְמעֹון, ְּ י ׁשִ ל , ְדָאַמר ַרּבִ ֲאָוָתם ׁשֶ ּתַ

ָרֵאל רוך הוא ֹלא הֹוֵלך ְוֹלא ִמְתַרֵחק, ִיׂשְ ִיְהֶיה ַהָקדֹוׁש ּבָ ְׁשֶ ְּ ּ ִבי אֹו , ּ ּצְ ֶּאָלא ּבֹוֵרַח ּכַ
ע   .ֹּוֶפר ָהַאָיִליםּכְ

ְמעֹון, ַמאי ַטְעָמא י ׁשִ עֹוֶפר , ָאַמר ַרּבִ ִבי אֹו ּכְ מֹו ַהּצְ ה ּכְ עֹוָלם עֹוׂשָ ֵּאין ַחָיה ּבָ
הוא ּבֹוֵרַח הֹוֵלך ְמַעט ְמַעט, ָּהַאָיִלים ְזָמן ׁשֶ ְּבִ ָיָצא , ּ ּוַמֲחִזיר ֶאת ֹראׁשֹו ְלָמקֹום ׁשֶ ּ

ּנו ִמיד הוא ַמ, ִּמּמֶ ּוְלעֹוָלם ּתָ ָרֵאל. ֲחִזיר ֶאת ֹראׁשֹו ַלֲאחֹוָריוּ ך ָאְמרו ִיׂשְ ּּכַ ל , ְ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
יֵנינו, עֹוָלם ֵלק ִמּבֵ ְסּתַ ּתִ ִּאם ָאנו ּגֹוְרִמים ׁשֶ מֹו , ְיִהי ָרצֹון, ּּ ִבי אֹו ּכְ מֹו ַהּצְ ְבַרח ּכְ ֶשּתִ

קֹום ׁשֶ, ּעֹוֶפר ָהַאָיִלים הוא ּבֹוֵרַח וַמֲחִזיר ֶאת ֹראׁשֹו ְלּמָ ּׁשֶ יַחּ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ִהּנִ
ים )ו''ויקרא כ( ים ְולא ְגַעְלּתִ ֶאֶרץ אֹוְיֵביֶהם ֹלא ְמַאְסּתִ ְהיֹוָתם ּבְ ם ֹזאת ּבִ  ְוַאף ּגַ

ן, ָּדָבר ַאֵחר. ְּלַכלֹוָתם הוא ָיׁשֵ ׁשֶ ִבי ּכְ ַעִין ַאַחת, ַּהּצְ ן ּבְ , ְּוָהַאֶחֶרת הוא ֵנעֹור, ּהוא ָיׁשֵ
ָר ך ָאְמרו ִיׂשְ ּּכַ ִריך הואְ א ּבְ ֵּאל ְלקוְדׁשָ ְּ ִבי, ּ מֹו ַהּצְ ה ּכְ ן , ֲעׂשֵ ה לא ָינום ְולא ִייׁשָ ִהּנֵ ּׁשֶ
ָרֵאל   .ׁשֹוֵמר ִיׂשְ

י ִחָייא ְוָאַמר ַמע ִרּבִ ֵביָתא)פסקין(ִּאי ִעָלִאין , ּׁשָ , ַוֲאָנא ָיִתיב ַאְבָראי,  ַעְסִקין ּבְ
ָכה ְמעֹון ְוָאַמר. ּבָ י ׁשִ ַמע ַרּבִ א ְלָבָראַּוַדאי , ׁשָ ִכיְנּתָ ַּמאן ִיפוק, ּׁשְ י ֶאְלָעָזר . ּ ָאַמר ִרּבִ
ֵריה ָנא)כחולא(, ִאי ֲאָנא ָקֵליָנא. ּּבְ ָרא ִמּנָ א ּבָ ִכיְנּתָ ֵּליעול , ּ ָלא ָקֵליָנא ְדָהא ׁשְ

א ִכיְנּתָ ֵליָמָתא, ׁשְ ָתא ׁשְ ַמע ָקָלא ְדָאַמר. ְוֶתיֱהֵוי ֶאּשָׁ ָמכו, ּׁשָ , ַּעד ָלא ַסְמִכין ִאְסּתְ
ָקנו ּוִמזוְטֵרי , ְּוַתְרִעין ָלא ִאְתּתָ ּ ְדבוְסַמָיא ְדֵעֶדן ִדְכָען הוא)א ומטוטרי''נ(ּ ּ ּ ּ ' ָלא ָנַפק ר, ּּ

  .ֶאְלָעָזר
י ִחָייא ח, ָּיִתיב ִרּבִ ּנַ ָכה ְוִאְתּגַ ּ סֹוב ְדֵמה ְלך דֹוִדי )'שיר השירים ב(, ָּפַתח ְוָאַמר, ּבָ ָּ

ְרָעא ְדַפְרּגֹוָדא.ִּלְצִבי אֹו ְלֹעֶפר ָהַאָיִלים ּ ִאְתְפַתח ּתַ י ִחָייא, ּ י , ָּלא ָעִיִיל ִרּבִ ָזִקיף ִרּבִ
ְמעֹון ֵעינֹוי ְוָאַמר ה ִאְתְיָהיב ְרׁשוָתא ְלַמאן ְדִאיהו ַאְבָראי ַוֲאָנן ְלגֹו, ׁשִ ַמע ִמיּנָ ּׁשְ ּ ּ ּ .

ְמעֹון י ׁשִ יה, ָקם ִרּבִ א ִמדוְכּתֵ ָּאַזל ֶאּשָׂ ּ א ְדִר, ּ ַּעד דוְכּתָ ּ י ִחָייאּ ְמעֹון, ּּבִ י ׁשִ , ָאַמר ִרּבִ
ּקוְזִטיָפא ִדְנהֹוָרא ְדַקִליְטָרא  ּ ִּאְתַאַלם פוֵמיה , ַוֲאָנא ָהָכא ְלגֹו,  ְלַבר)א דקלדיטא''ס(ּ ּ ּ ּ

י ִחָייא ְּדִרּבִ ּ.  
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יָון ְדָעאל ְלגֹו יה, ְַמִאיך ֵעינֹוי, ּּכֵ י ֶא. ְּוָלא ָזִקיף ֵריׁשֵ ְמעֹון ְלִרּבִ י ׁשִ ְלָעָזר ָאַמר ִרּבִ
ֵריה ּקום ַאְעָבר ָיָדך ֲאפוֵמיה, ּּבְ ּ ַהאי, ְּ יה, ְּדָלא ָיַדע ּבְ ְּדָלא ָרִגיל ּבֵ י ֶאְלָעָזר. ּ , ָקם ִרּבִ

י ִחָייא ר ְיֵדיה ֲאפוֵמיה ְדִרּבִ ַּאְעּבָ ּ ּ ּ י ִחָייא, ּ ָּפַתח פוֵמיה ִרּבִ ּ ּ ּ ָּחָמא ֵעיָנא ַמה ְדָלא , ְוָאַמר, ּ
ִּאְזְדַקף ְדָל, ֲחֵמיָנא יְבָנאּ א ְדַדֲהָבא ָטָבא ָדִליק, א ֲחׁשִ ֶאּשָׁ ָּטב ְלֵמיַמת ּבְ ּ.  

  ב''ד ע''דף י
ִביִבין ַזְרִקין ְלָכל ִעיָבר ֲאָתר ִדׁשְ ִביָבא, ּּבְ ִביָבא וׁשְ דף (ָסִליק ִלְתַלת ְמָאה , ְּוָכל ׁשְ

ְבִעין ְרִתיִכין) ב''ד ע''י ַעד , ְוִרּבֹוא ִרְבָוון, ִּאְתְפַרׁש ְלֶאֶלף ַאְלִפין, ְוָכל ְרִתיָכא. ְוׁשִ
יק יֹוִמין ְּדָמטו ְלַעּתִ ְרְסָייא, ּ יה, ְּדָיִתיב ַעל ּכֻ ְּוֻכְרְסָייא ִמְזַדְעְזָעא ִמּנֵ ין , ּ ּתִ ְלָמאָתן ְוׁשִ

  .ָעְלִמין
ַּעד ְדָמָטא ַלֲאָתר ִעדוָנא ְדַצִדיַקָייא ּ ּ ּ ּ ָכל ְרִקיִעין, ּ ַמע ּבְ ּתְ ְּוָכל ִעָלִאין , ַּעד ְדִאׁשְ

ִזְמָנא ֲחָדא, ִאיןְוַתּתָ ְּוֻכְלהו ּבְ ְווִהין ְוַאְמִרין, ּ ן יֹוָחאי, ּתָ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ְּדֲהָוה , ָּהֵדין הוא ִרּבִ
ן יֹוָחאי. ַּמאן ָיִכיל ְלֵמיָקם ָקֵמיה, ַּמְרִעיׁש ּכָֹלא ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ֵּדין הוא ִרּבִ ֲעָתא , ּ ִּדְבׁשַ

ֵרי ְלִמְלֵעי ְּדָפַתח פוֵמיה ְלִמׁשְ ּ אֹוַרְייָתאּּ ַּצְייִתין ְלַקֵליה,  ּבְ ְרְסָוון ְוָכל ְרִקיִעין , ּ ל ּכֻ ּכָ
ֵחי ְלָמֵריהֹון, ְוָכל ְרִתיִכין ּבְ ְּוָכל ִאיּנון ִדְמׁשַ ּ.  

ֵּלית ְדַפְתִחין ְוֵלית ִדְמַסְייִמין ּ ִחין, ּ ּכְ ּתַ ְלהו ִמׁשְ ּּכֻ ַמע , ּ ּתְ  )א דלשתמע''נ(ַעד ָלא ִאׁשְ
ָכל ְרִקיַעָיא ִד ּּבְ אּ אֹוַרְייָתא. ִּפְטָרא, ְּלֵעיָלא ְוַתּתָ ְמעֹון ְלִמְלֵעי ּבְ י ׁשִ ד ְמַסֵיים ִרּבִ , ּּכַ
יִרין ִחין ְלָמֵריהֹון, ַמאן ָחֵמי ֶחְדָוָתא, ַמאן ָחֵמי ׁשִ ּבְ ַּמאן ָחֵמי ָקִלין ְדַאְזִלין , ִּדְמׁשַ
ֻכְלהו ְרִקיִעין ּּבְ י ׁשִ. ּ ִגיֵניה ְדַרּבִ ְלהו ּבְ ַּאְתָיין ּכֻ ּ , ְּוַכְרִעין ְוַסְגִדין ַקֵמי ְדָמֵריהֹון, ְמעֹוןּ

ַּסְלִקין ֵריִחין ְדבוְסִמין ְדֵעֶדן ּ ּ יק יֹוִמין, ּ ְמעֹון, ַעד ַעּתִ י ׁשִ ִגיֵניה ְדַרּבִ ְּוָכל ַהאי ּבְ ּ.  
ְמעֹון פוֵמיה ְוָאַמר י ׁשִ ָּפַתח ִרּבִ ּ ּ יה ְדַיֲעֹקב ְלִמְצַרִים, ּ ין ַנְחּתו ִעּמֵ ית ַדְרּגִ ּׁשִ ּ ּ  ְוָכל ַחד ּ

ָרה ֶאֶלף ִרּבֹוא ָרֵאל. ְוַחד ֲעׂשָ ין ְלִיׂשְ ית ַדְרּגִ ית )א''ו ע''ר(ְוָלֳקְבֵליהֹון . ְּוָלֳקְבֵליהֹון ׁשִ  ׁשִ
ין ְלֻכְרְסָייא ִדְלֵעיָלא ַּדְרּגִ ּ א. ּ ין ְלֻכְרְסָייא ִדְלַתּתָ ית ַדְרּגִ ְּוָלֳקְבֵליהֹון ׁשִ יב. ּ מלכים (, ִּדְכּתִ

ׁש ַמֲע)'י', א א ׁשֵ ּסֵ ֶדה )ז''יחזקאל ט(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. לֹות ַלּכִ ֶצַמח ַהּשָׂ  ְרָבָבה ּכְ
יך ְוגֹו ית', ְְנַתּתִ ִתיב. ֲהֵרי ׁשִ ְרצו ַוִיְרּבו ַוַיַעְצמו , ְוָלֳקְבֵליהֹון ּכְ ָרֵאל ָפרו ַוִיׁשְ ּוְבֵני ִיׂשְ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ

  .'ְוגֹו
א ֲחֵזי ָרה, ּתָ ל ַחד ְוַחד ָסִליק ַלֲעׂשָ יןַו, ּכָ ּתִ ְבִרין ִדְבַסֲחָרֵני , ֲּהוו ׁשִ ין ּגַ ּתִ ְּוִאיּנון ׁשִ ּ

א ִכיְנּתָ ָבן, ׁשְ ין ִרּבְ ּתִ לוָתא, ְּוִאיּנון ׁשִ ָרֵאל ִמּגָ ְּדַנְפקו ִעם ִיׂשְ ּ ּוְדָעאלו ִעם ַיֲעֹקב , ּ ּ
ָגלוָתא   .ּּבְ

ְבָעה)א חמינן''ס(ְוָהא ֲהוֹו , ִּחָייא' ֲּאַמר ֵליה ר ' ֲּאַמר ֵליה ר, ְבִעיןְּוַסְלִקין ְלׁשִ,  ׁשִ
ְמעֹון ְבִעין ָלאו ֵמָהָכא, ׁשִ ְבָעה, ׁשִ ך ׁשִ ְְוִאי ַסְלָקא ַדְעּתָ ּ ִתיב , ּ ה )ה''שמות כ(ָהא ּכְ ּשָׁ  ְוׁשִ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]141דף [ -ּ

ה ְקֵני ְמנֹוָרה ְוגֹו ֹלׁשָ ֶדיָה ׁשְ ָנא. 'ָּקִנים יֹוְצִאים ִמּצִ ּבָ ֻחׁשְ , ְוָקֶנה ָהֶאָחד ָהֶאְמָצִעי ָלאו ּבְ
יב נֹוָרה ָיִאירו ְוגֹו)'בר חבמד(, ִּדְכּתִ ּ ֶאל מול ְפִני ַהּמְ ּּ'.  

ְמעֹון ֲאבוי, ַּעד ַדֲהוֹו ַיְתֵבי י ׁשִ י ֶאְלָעָזר ְלִרּבִ ִריך , ָּאַמר ִרּבִ א ּבְ ְֶמה ָחָמא קוְדׁשָ ּ
ָרֵאל, ּהוא א ִיׂשְ ָגלוָתא, ְלַנְחּתָ ִאיל. ְּלִמְצַרִים ּבְ א ַאּתְ ׁשָ ֵאְלּתָ אֹו , ֲּאַמר ֵליה ֲחָדא ׁשְ
ֵרין ֵרין. ּתְ ה. ֲּאַמר ֵליה ּתְ לוָתא ָלּמָ ה. ּּגָ ֵרין ִאיּנון ְוִאְתָחְזרו . ּוְלִמְצַרִים ְלּמָ ֲּאַמר ֵליה ּתְ ּ ּּ
ִגיָנך ִיְתְקָיים ְלֵעיָלא. ְלַחד ִקיוָמך ּבְ ֲּאַמר ֵליה קום ּבְ ְ ְ ּ ּ ָמך ַהאי ִמָלה, ּּ ִּמּשְׁ ִרי , ְ ֵאיָמא ּבְ

  .ֵאיָמא
ים)'ם ושיר השירי(ָּפַתח ְוָאַמר  מֹוִנים ִפיַלְגׁשִ ה ְמָלכֹות וׁשְ ים ֵהּמָ ּשִׁ ּ ׁשִ ה . ּ ים ֵהּמָ ּשִׁ ׁשִ

ַקִליִפין , ְמָלכֹות ְבַרָיא ִדְלֵעיָלא ֵמֵחיָלא ִדְגבוָרא ְדִאְתַאֲחָדן ּבְ ִּאיּנון ּגַ ּ ּ ּ ּּ , )א בגליפין''נ(ּ
ָרֵאל א ְדִיׂשְ ְּדֵחיָוָתא ַקִדיׁשָ ּ ים. ּ מֹוִנים ִפיַלְגׁשִ ּוׁשְ ְגִליפֹוי ִדְתחֹותֹויְמָמ, ּ ַוֲעָלמֹות ֵאין . ָּנן ּבִ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ִּמְסָפר ּ ֲהֵיׁש ִמְסָפר ִלְגדוָדיו)ה''איוב כ(ּכְ ִתיב. ּ ל ָדא ּכְ שיר (, ְּוִעם ּכָ

ה)'השירים ו א , ּ ַאַחת ִהיא יֹוָנִתי ַתָמִתי ַאַחת ִהיא ְלִאּמָ א ַקִדיׁשָ ִכיְנּתָ ָּדא ִהיא ׁשְ ּ
ְּדִזֲהָרא ְדָנִהיר ְלֹכָלא,  ִזיֲהָרא)א מתריסר''נ(ְתִריִסין ְּדָנְפָקא ַמ ּ   .ְוִאיִהי ִאְתְקֵרי ִאָמא, ּ

ַאְרָעא ִריך הוא ּבְ א ּבְ ַגְווָנא ָדא ָעִביד קוְדׁשָ ּּכְ ּ ין ְלָכל ִעיָבר, ְּ ּוָמֵני , ָזִריק ְלָכל ַעּמִ
ר ָחַל)'דברים ד(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ֲעֵליֶהן ַרְבְרֵבי ֱָאלֶהיך אֹוָתם ְלֹכל ' ק ה ֲאׁשֶ

ים ָרֵאל, ָהַעּמִ א ְדִיׂשְ ּתָ ִניׁשְ ְּוהוא ָנִסיב ְלחוָלֵקיה ּכְ ּ ּ י )ב''דברים ל(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ  ּכִ
ה. ַעּמֹו ַיֲעֹקב ֶחֶבל ַנֲחָלתֹו' ֵחֶלק ה ִתי ַאַחת ִהיא ְלִאּמָ ְּוָקָרא ָלה ַאַחת ִהיא יֹוָנִתי ַתּמָ ּ ,

ִכיַנ יֵניהֹון, ּת ְיָקֵריהָּדא ִהיא ׁשְ ֵרי ּבֵ ַּאַחת ִהיא וְמיוֶחֶדת ֵליה, ְּדַאׁשְ ּ ָּראוָה ָבנֹות . ּ
רוָה ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ַּוְיַאּשְׁ ָלָנה)א''משלי ל(ּכְ נֹות ָעׂשֹו ָחִיל ְוַאּתְ ָעִלית ַעל ּכֻ ּ ַרּבֹות ּבָ ּ .

ים ַוְיַהְללוָה ְּמָלכֹות וִפיַלְגׁשִ ּין ְדִאְתָפְקָדן ָעַלְייהוִּאֵלין ַרְבְרֵבי ַעּמִ, ּּ ּּ.  

  א''ו ע''דף ט
ָרה ַמֲאָמרֹות ִנְבָרא ָהעֹוָלם ֲעׂשָ ַנן ּבַ ְּועֹוד ָרָזא ְדִמָלה ִהיא ִדּתְ ָלָתא , ּּ ל ּתְ ּכַ ְסּתָ ְוַכד ּתִ

ִרי, ִּאיּנון הו ִאְתּבְ ָחְכָמה וִבְתבוָנה וְבַדַעת)א''שמות ל(, ְּוָעְלָמא ּבְ ּ ּבְ ּ ְוָעְלָמא ָלא , ּ
ָרֵאלִאְת ִגיֵניהֹון ְדִיׂשְ ֵרי ֶאָלא ּבְ ּּבְ ָעא ְלַקְייָמא ָעְלָמא, ּ ד ּבָ ָרָזא , ּּכַ ָעֵבד ְלַאְבָרָהם ּבְ

ָרָזא ִדְתבוָנה, ְלִיְצָחק. ְּדָחְכָמה ּּבְ ָרָזא ְדַדַעת. ּ  )ד''משלי כ(, ּוְבַהאי ִאְתְקֵרי. ְלַיֲעֹקב ּבְ
ְלאו ּוְבַדַעת ֲחָדִרים ִיּמָ ֲע. ּ ל ָעְלָמאּוְבַהִהיא ׁשַ ְכַלל ּכָ ּתַ ּוִמְדִאְתְיִלידו . ָּתא ִאׁשְ ּ ו ''דף ט(ּ

ָבִטין) א''ע ֵריַסר ׁשְ ְכַלל ּכָֹלא, ְלַיֲעֹקב ּתְ ּתָ ִּאׁשְ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ּ ּּכְ ּ.  
ָאה ּתָ יָאה ְדַהאי ָעְלָמא ּתַ ִריך הוא ֶחָדָווָתא ַסּגִ א ּבְ ד ָחָמא קוְדׁשָ ּּכַ ְכַלל , ְּ ּתַ ְּדִאׁשְ ּ

ַגְו ּוָנא ִדְלֵעיָלאּכְ ַאר ַעָמִמין, ָאַמר, ּ ׁשְ לֹום ִיְתָעְרבון ּבִ ִּדיְלָמא ַחס ְוׁשָ ַאר , ּ ּתְ ְוִיׁשְ
ֻכְלהו ָעְלִמין ְּפִגימוָתא ּבְ ּּ ִריך הוא. ּ א ּבְ ַּמה ָעֵבד קוְדׁשָ ִּטְלֵטל ְלֻכְלהו ֵמָהָכא ְלָהָכא, ְּ ּ ,

ַּעד ְדַנְחּתו ְלִמְצַרִים ְּלֵמיָדר ִדיוֵריהֹון , ּ י ְקָדלּּ ַעם ְקׁשֵ ִּדְמַבִזין ִנּמוֵסיהֹון, ּבְ ּוְמַבִזין , ּּ ּ
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הו ָנא ּבְ ֲהַדְייהו, ְּלהֹון ְלִאְתַחּתְ ּוְלִאְתָעְרָבא ּבַ יבו ְלהֹון ַעְבִדין, ּ ֲעָלן . ַּוֲחׁשִ ּּגוְבִרין ּגָ
הֹון ְכָלל ּכָֹלא ְבַזְרָעא ַקִדיׁשָ, ּבְ ּתַ הֹון ַעד ְדִאׁשְ ֲעָלן ּבְ ּנוְקְבָתא ּגָ ּ ּּ ך , אּ ך וֵבין ּכַ ְוֵבין ּכַ ְּ ּ

ין ַאר ַעּמִ ִלים חֹוָבא ִדׁשְ יב, ּׁשְ ה)ו''בראשית ט(, ִּדְכּתִ ֵלם ֲעֹון ָהֱאמֹוִרי ַעד ֵהּנָ י לא ׁשָ .  ּכִ
ין, ְּוַכד ָנְפקו ִאין ַקִדיׁשִ ָּנְפקו ַזּכָ יב, ּ ָרֵאל)ב''תהלים קכ(, ִּדְכּתִ ְבֵטי ָיה ֵעדות ְלִיׂשְ ּ ׁשִ ּ .

ְמע' ָאָתא ר יהׁשִ ִריׁשֵ ֵקיה ּבְ ֹּון וְנׁשָ ּ ִקיוָמך, ּ ִרי ּבְ ְֲאַמר ֵליה ָקִאים ּבְ ּ א ַקְייָמא , ּּ ְעּתָ ְּדׁשַ ּ
  .ְָלך

ְמעֹון' ָיִתיב ר ֵריה ָקִאים וְמָפֵרׁש ִמֵלי ְדָרֵזי ְדָחְכְמָתא' ְור, ׁשִ ֶּאְלָעָזר ּבְ ּ ּ ַּוֲהוו ַאְנפֹוי , ּּ ּ
א ְמׁשָ ׁשִ ְד. ְנִהיִרין ּכְ ּוִמִלין ִמְתּבַ ְרִקיָעאּּ ֵרין יֹוִמין ְדָלא ָאְכלו ְוֹלא . ִרין ְוָטאִסין ּבִ ָּיְתבו ּתְ ּ ּ

תו ד ָנְפקו. ְוָלא ֲהוֹו ַיְדִעין ִאי ֲהָוה ְיָמָמא אֹו ֵליְלָיא, ּׁשָ ֵרין יֹוִמין , ּּכַ ָּיְדעו ַדֲהוֹו ּתְ ּ
ְּדָלא ָטֲעמו ִמיִדי ְמעֹון. ּ י ׁשִ ם ִעם ה ַוְיִהי)ד''שמות ל(, ָּקָרא ַעל ָדא ִרּבִ ִעים '  ׁשָ ַאְרּבָ

ִעים ַלְיָלה ֶלֶחם ֹלא ָאַכל ְוגֹו ך. 'יֹום ְוַאְרּבָ ֲעָתא ֲחָדא ּכַ ׁשַ ְוָמה ִאי ֲאָנן ּבְ ה, ּ , ֹמׁשֶ
יה ִּדְקָרא ַאְסִהיד ּבֵ ם ִעם ה, ּ ִעים יֹום ְוגֹו' ַוְיִהי ׁשָ ה', ַאְרּבָ ה ְוַכּמָ ּמָ   .ַעל ַאַחת ּכַ

י ִחָייא ָקֵמיה ד ָאָתא ִרּבִ ּּכַ יּ י, ְּוָסח ֵליה עֹוָבָדא, ּ ְדִרּבִ ָוה ִרּבִ ' ְּוָאַמר ֵליה ר, ּתָ
ְמִליֵאל ָאבֹוי ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ִרי, ׁשִ ן יֹוָחאי ַאְרָיא' ר, ּבְ ְמעֹון ּבֶ ֵריה , ׁשִ י ֶאְלָעָזר ּבְ ְּוִרּבִ

ַאר ַאְרְיָווָתא' ְוָלאו ר, ַאְרָיא ׁשְ ְמעֹון ּכִ ִתיב , ׁשִ ָאג ִמי ֹלא  ַאְר)'עמוס ג(ָּעֵליה ּכְ ֵיה ׁשָ
יה. 'ִייָרא ְוגֹו ּוָמה ָעְלִמין ִדְלֵעיָלא ִמְזַדְעְזִעין ִמיּנֵ ּ ּ ה, ּּ ה ְוַכּמָ ּמָ ְבָרא . ֲאָנן ַעל ַאַחת ּכַ ּגַ

ִאיל וָבֵעי ֲעִניָתא ְלָעְלִמין ַעל ַמה ְדׁשָ ַזר ּתַ ְּדָלא ּגָ ּ ֶּאָלא הוא ּגֹוֵזר, ּ ִריך , ּ א ּבְ ְקוְדׁשָ ּ
ּהוא ְמַקֵיים ִריך הוא ּגֹוֵזרּקו. ּ א ּבְ ְּדׁשָ ְּוִאיהו ְמַבֵטל, ְ ְּוַהְיינו ִדְתָנן. ּ יב, ּ , ַּמאי ִדְכּתִ

ל ִיְרַאת ֱאֹלִהים)ג''כ', שמואל ב( ָאָדם ַצִדיק מֹוׁשֵ ל ּבָ ל , ּ מֹוׁשֵ רוך הוא מֹוׁשֵ ַּהָקדֹוׁש ּבָ ְּ

ָאָדם רוך הוא, ּבָ ל בַהָקדֹוׁש ּבָ ּוִמי מֹוׁשֵ ּ ְּדִאיהו . ַּצִדיק, ְּ ֵזָרהּ ִדיק ְמַבְטָלה, ּגֹוֵזר ּגְ ְּוַהּצַ ּ ּ.  
ָנן ִריך הוא, ְּיהוָדה' ָאַמר ר, ּתְ א ּבְ ֲחִביבוָתא ָקֵמי קוְדׁשָ ֵּאין ָלך ָדָבר ּבַ ּ ּ ְּ מֹו , ְ ּכְ

ל ַצִדיִקים ִפָלָתן ׁשֶ ּּתְ ב ְדִניָחא ֵליה, ּ ְּוַאף ַעל ּגַ עוְתהֹון, ּ ִּזְמִנין ְדָעִביד ּבָ ִּזְמִנין ְדָלא , ּ
  .דָעִבי

ָנן נו ַרּבָ י ֱאִליֶעֶזר, ִזְמָנא ֲחָדא ֲהָוה ָעְלָמא ְצִריָכא ְלִמְטָרא, ּּתָ ְוָגַזר , ָאָתא ִרּבִ
ֲעִניָתא ִעין ּתַ י . ְוָלא ָאָתא ִמְטָרא, ַּצֵלי ְצלֹוָתא, ְוָלא ָאָתא ִמְטָרא, ַאְרּבְ ָאָתא ִרּבִ

יב ָהרוַח, ְּוָקם ְוַצֵלי, ֲעִקיָבא ב, ָּאַמר ַמּשִׁ ם,  ִזיָקאְוָנׁשַ ׁשֶ ְוָאָתא , ָּאַמר ומֹוִריד ַהּגֶ
י ֱאִליֶעְזִר. ִמְטָרא יה ְדִרּבִ ָּחַלׁש ַדְעּתֵ ּ ַאְנפֹוי, ּ י ֲעִקיָבא ּבְ ל ִרּבִ ּכָ   .ִּאְסּתָ

א ְוָאַמר י ֲעִקיָבא ָקֵמי ַעּמָ ל, ָקם ִרּבִ ְּלַמה ַהָדָבר דֹוֶמה, ֶאְמׁשֹול ָלֶכם ָמׁשָ י , ּ ִרּבִ
אֱּאִליֶעְזִר ָדֵמי ִלְר יר, ִּחיָמא ְדַמְלּכָ ְּדָרִחים ֵליה ַיּתִ א, ּ , ִּניָחא ֵליה, ְוַכד ָעאל ָקֵמי ַמְלּכָ

ְבִהילו עוֵתיה ּבִ ֵעי ְלַמיָתן ֵליה ּבָ ְּוָלא ּבָ ּ ּ יה, ּ י ֵהיִכי ְדָלא ִליְתְפַרׁש ִמּנֵ ּּכִ ְּדִניָחא ֵליה , ּּ ּ
ֲהֵדיה ֵעי ּבַ ּתְ ְּדִליׁשְ ַּוֲאָנא ָדֵמי ְלַעְבָדא ְדַמ. ּ ּ אּ עוֵתיה ָקֵמיה, ְלּכָ ְּדָבָעא ּבָ ּ ּ ֵעי , ּ ְוָלא ּבָ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]143דף [ -ּ

א ְדֵליעול ְלַתְרֵעי ַפְלֵטִרין ַּמְלּכָ ּ ֲהֵדיה, ּ ֵעי ּבַ ּתְ ן ְדִליׁשְ ּכֵ ל ׁשֶ ְּוּכָ א, ּ ָּהבו ֵליה , ָאַמר ַמְלּכָ ּ
ְבִהילו עוֵתיה ּבִ ּּבָ ּ י ֱאִליֶעְזִר ִאיהו ְרִחיָמא ְד. ְּוָלא ֵליעול ָהָכא, ּ ך ִרּבִ ּּכַ ּ אְ ַוֲאָנא , ַמְלּכָ

ל יֹוָמא, ַּעְבָדא ֲהֵדיה ּכָ ֵעי ּבַ ּתְ א ְלִאׁשְ ּוָבֵעי ַמְלּכָ יה, ּ ְּוָלא ִיְתְפִריׁש ִמּנֵ ֵעי , ַוֲאָנא. ּ ָלא ּבָ
ְרֵעי ְדַפְלֵטִרין א ְדִאיעול ּתַ ַּמְלּכָ ּ י ֱאִליֶעְזִר. ּ יה ְדִרּבִ ָּנח ַדְעּתֵ ּ ּ.  

א ְוֵאיָמא ָלך, ֲעִקיָבא, ֲּאַמר ֵליה ֶחְלָמא ַהאי ְפסוָקא, ּ ִמְלָתאְּתָ ְּדִאְתַחְזָיא ִלי ּבְ ּּ ,
יב ה וְתִפָלה )'ירמיה ז(, ִּדְכּתִ א ַבֲעָדם ִרּנָ ַעד ָהָעם ַהֶזה ְוַאל ִתּשָׂ ְתַפֵלל ּבְ ה ַאל ּתִ ּ ְוַאּתָ ּּ ּ ּ

י ע ּבִ ְפּגַ א ֲחֵזי. ְוַאל ּתִ ֵריַסר טוֵרי ֲאַפְרְסמֹוָנא , ּתָ ּ ָעאל ַההוא ְדָל)דכיא(ּּתְ ָנא ּ ִביׁש חֹוׁשְ
ִריך הוא, ְוֱאפֹוָדא א ּבְ ּוָבָעא ִמן קוְדׁשָ ּ ֵלי ִאיהו, ְּ . ְּלֵמיָחס ַעל ָעְלָמא ְוַעד ָהִאיָדָנא ּתָ

י ֱאִליֶעְזִר יה ְדִרּבִ ִּאי ָהִכי ֲאַמאי ָחַלׁש ַדְעּתֵ ּ א. ּ ֵני ָנׁשָ ום ּבְ ַהאי, ִּמּשׁ   .ְּדָלא ַיְדִעין ּבְ

  ב''ו ע''דף ט
י ֱאִל ְמֵני ָסֵרי טוֵרי ֲאַפְרְסמֹוָנא ָאַמר ִרּבִ ָמֵתהֹון , ּ ִעָלִאין)דכיא(ּיֶעֶזר ּתַ ָעאִלין ִנׁשְ

ְּדַצִדיַקָיא ּ ָעה ֵריִחין, ּ ִעין ְוִתׁשְ ָכל יֹוָמא) ב''ו ע''דף ט(ַּסְלִקין , ְוַאְרּבְ ַּעד ַההוא ֲאָתר , ּבְ
ִּדי ְלָקֵבל ָדא, ְּדִאְתְקֵרי ֵעֶדן מ,ִאְתְיִהיַבת אֹוַרְייָתא, ּ ּט ָפִנים ''ּוְבמ, ּט ָפִנים ָטֵמא'' ּבְ

ָבִטי''מ. ָטהֹור ָמהן ִדׁשְ ׁשְ ָלא אֹוַרְייָתא''מ. ּט ַאְתָוון ּבִ ין ''מ. ט יֹוִמין ְלַקּבְ ּט יֹוִמין ַקִדיׁשִ
ָכל יֹוָמא ֵמֲאָבִנין ְזִהיִרין, ִּעָלִאין ַקְייִמין ָנ, ְּלִמיַטל ְרׁשוָתא ּבְ ַההוא חֹוׁשְ ִּדְגֵליָפאן ּבְ   .אּ

ָנא ְּוַההוא ְדָלִביׁש חֹוׁשְ יָרא, ּ א ַיּקִ ֻכְרְסָייא ַקִדיׁשָ ע )א''ג ע''שמות י(, ָּיִתיב ּבְ ּ ְדַאְרּבַ
ָנא חֹוׁשְ ִלין ּבְ ּכְ ַזְקָפן , ְּוַעל ֵמיְמֵריה ָנְפִקין, ַּעל ֵמיְמִריה ָעאִלין, ַסְמִכין ַקְייִמין ִמְסּתַ

ִלין ְלֵעיָלא ּכְ ַּעְיִנין וִמְסּתַ ִרין ִעיָבר,  ִציָצאָחָמאן, ּ ית ְמָאה ְוֶעׂשְ ׁשִ ָמא , ְּדָלִהיט ּבְ ּוׁשְ
א ִעָלָאה ַּקִדיׁשָ ִליף ֲעלֹוי, ּ ִּמְזַדְעְזָען וִמְתַחְלְחָלן, ּגָ א. ּ ִסְטרֹוי ִדיִמיָנא ַקִדיׁשָ ְּקִטיֵרי ּבְ ּ ,

ַמָיא ידֹוי ַסְמֵכי ׁשְ ָמאָלא ָנִטיל ּבִ ִּדׂשְ יבֲהָד. ְּוַגֵלי לֹון, ָעִליל לֹון, ּ ּא הוא ִדְכּתִ ישעיה (, ּ

ָמִים)ד''ל ֶפר ַהּשָׁ ּ ְוָנגֹולו ַכּסֵ י ֲעִקיָבא ָמהו ִדְכִתיב . ּ ָּאַמר ֵליה ַרּבִ  ֶאל )'שיר השירים ו(ּ
י ָנת ֱאגֹוז ָיַרְדּתִ א ָחֵזי. ּגִ ְנָתא ַנְפָקא ֵמֵעֶדן, ָאַמר ֵליה ּתָ א, ַּההוא ּגִ ִכיְנּתָ . ְוָדא ִהיא ׁשְ

אָדא ִהיא ְרִת: ֱאגֹוז ּיָכא ִעָלָאה ַקִדיׁשָ ין ְדַנֲהִרין, ּ ע ֵריׁשִ ן ִמן , ְּדִאינון ַאְרּבַ ְּדִמְתָפְרׁשָ
ְנָתא ָהאי ֱאגֹוָזא, ּגִ ין ְלגֹו, ּכְ ין ַקִדיׁשִ ע ֵריׁשִ י. ְּדִאינון ַאְרּבַ ָמה , ּוַמאי ְדֲאָמר ָיַרְדּתִ ּכְ
ָבה, ִדְתָנן   .ָּיַרד ְפלֹוִני ַלֶמְרּכָ

י, ֲּהָוה ֵליה ְלֵמיַמר, ִאי ָהִכי, אֲעִקיָב' ֲּאַמר ֵליה ר ת , ָלֱאגֹוז ָיַרְדּתִ ּנַ ַּמהו ֶאל ּגִ
י ָבָחא ֶדֱאגֹוָזא, ֲּאַמר ֵליה. ֱאגֹוז ָיַרְדּתִ ום ְדִהיא ׁשְ ִּמּשׁ ּ ְּטִמיָרא וְסִתיָמא , ָמה ֱאגֹוָזא. ּ
ל ִסְטרֹוי א, ִמּכָ ְנּתָ ך ְרִתיָכא ְדָנְפָקא ִמּגִ ּּכַ ל ִסְט, ְ ע . רֹויְסִתיָמא ִמּכָ ַּמה ִאיּנון ַאְרּבַ

ֱאגֹוָזא ין ִדי ּבֶ יָסא, ְּקִריׁשִ ַהאי ּגִ ָרן ּבְ יָסא, ִמְתַחּבְ ן ֵמַהאי ּגִ ּוִמְתָפְרׁשָ ך ְרִתיָכא. ּ , ְּכַ
ֵלימוָתא ׁשְ ֶחְדָווָתא ּבִ ַאֲחדוָתא ּבְ ָרן ּבְ ִּמְתַחּבְ ִעְברֹוי, ּ ל ַחד ּבְ ּוִמְתְפַרׁש ּכָ ַעל ַמה , ּ
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ל ֶאֶרץ ַהֲחִויָלה הוא )'בראשית ב(, ּהוא ִדְכִתיבְּדִאְתָמֵני ֲהָדא  ּ הוא ַהּסֹוֵבב ֶאת ּכָ ּ
ור ַּההֹוֵלך ִקְדַמת ַאּשׁ ְּוֵכן ּכוָלם, ְ ּ.  
י ֲעִקיָבא ְקִליפֹוי ֶדֱאגֹוָזא, ָאַמר ִרּבִ ַּהאי ִלְכלוָכא ְדִהיא ּבִ ּ ָאַמר . ְלָמאי ְרִמיָזא, ּּ

ב ְדאֹוַרְייָתא ָלא ּגַ, ֵּליה ֵּלי ֵליהַּאף ַעל ּגַ ֵלי, ּ ַהאי ּגַ   .ּּבְ
א ֲחֵזי הֹון ְמִריָרן, )א שקדים''ס(, ּתָ ִאית , ּוְרִמיָזא ִאית לֹון, ּוִמְנהֹון ְמִתיָקן, ִמּנְ

ָיא ירוָתא, ָּמאֵרי ְדִדיָנא ַקׁשְ ְּוִאית ָמאֵרי ְדׁשֵ אֹוַרְייָתא ָחִזיָנן , ּ ל ְרִמיָזא ְדַגֵלי ּבְ ֲּאָבל ּכָ ּ
ּי הוא ְלִיְרִמָיהוְוָהִכ, ְּדִדיָנא ֲהִוי ִדיָנא, ּּ ַּאְחזו ֵליה ּבְ ֵקד )'ירמיה א(, ִּדְכִתיב, ּ ל ׁשָ  ַמּקֵ
ֵקד. ֲאִני רֹוֶאה ׁש. ַמאי ׁשָ ֵקִדים ַמּמָ ַמֶטה ַאֲהֹרן. ׁשְ ֵקִדים)ז''במדבר י(, ְּוֵכן ּבְ . ּ ַוִיְגמֹול ׁשְ

ׁש יבוָתא ַמּמָ ּוִמן ּתֵ ַמע, ּ ּתְ ָיא, ִאׁשְ ְּדהוא ִדיָנא ַקׁשְ ּ יב. ּ קֹוד ה)'דניאל ט(, ִּדְכּתִ ַעל ' ּ ַויׁשְ
ְּוֵכן ּכוָלם, ּ ׁשֹוֵקד ֲאִני ַעל ְדָבִרי)'ירמיה א(ְוֵכן . ָהָרָעה ַמע , ֲעִקיָבא' ָּאַמר ֵליה ר. ּ ַמׁשְ

ִריך הוא א ּבְ ל ַמה ְדָעַבד קוְדׁשָ ּּכָ ּ יָאה, ְּ יב, ְּלֵמיַלף ִמֵניה ָחְכְמָתא ַסּגִ  )ז''משלי ט(, ִּדְכּתִ
ל  יב, ֶאְלָעָזר ָאַמר ֵמָהָכא' ר. ַּלַמֲעֵנהו' ָּפַעל הּכָ ּ ַוַיְרא ֱאלִהים ֶאת )'בראשית א(, ִּדְכּתִ

ה טֹוב ְמֹאד ה ְוִהּנֵ ר ָעׂשָ ל ֲאׁשֶ יה ָחְכְמָתא ִעָלָאה. ַּמהו ְמֹאד. ּכָ ְּלֵמיָלף ִמּנֵ ּ.  
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 ] בשנה73יום [סדר הלימוד ליום יד כסלו 
י ְיהוָדה יבַמאי, ָּאַמר ִרּבִ ה ָהֱאלִהים)'קהלת ז(, ּ ִדְכּתִ ת ֶזה ָעׂשָ ם ֶאת ֶזה ְלֻעּמַ .  ּגַ

ַגְווָנא ִדְרִקיָעא ַאְרָעא, ּּכְ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ָּעֵבד קוְדׁשָ ְּוֻכְלהו ְרִמיָזא ְלַמה ִדְלֵעיָלא, ְּ ּּ ּ .
א' ְּדַכד ֲהָוה ָחֵמי ר ְּדִאֵביה ִאְתָעִביד עֹוָפא ְדָפַרח , ַחד ִאיָלָנא, ַאּבָ ּ יהּ ֵכי , ִּמּנֵ ֲהָוה ּבָ

א ַיְדֵעי ְלַמאי ְרִמיָזאן, ְוָאַמר ֵני ָנׁשָ יהֹון ַעד ַטּבוֵריֹהן, ִאי ֲהוֹו ּבְ ֲּהוֹו ְמַבְזֲען ַמְלּבוׁשֵ ּ ,
הֹון י ָחְכָמה ִמּנְ ַאְרָעא. ְּלַמאי ְדִאְתְנׁשֵ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ַאר ַמה ְדָעַבד קוְדׁשָ ׁשְ ן ּבִ ּכֵ ל ׁשֶ ּּכָ ּ ְּ.  

ְדָאַמר  הֹון ָחְכְמָתא, ִּאָלִנין, יֹוֵסי' רּכִ ִּאיּנון ְדִאְתָחֵזי ִמּנְ גֹון ֲחרוָבא, ּ , ְּדַקל, ּּכְ
ִּפְסּתוָקא ַחד ְרִכיָבא , ְּוַכדֹוֶמה לֹון, ּ ְלהו ּבְ ּּכֻ ל ִאיּנון ְדַעְבִדין . ּ ִאְתְרָכבו)רתיבא(ּ ּּכָ ּ

פוִחין, ֵּפיִרין ר ִמּתַ ּּבַ ר ׁשְ, ָּרָזא ֲחָדא ִאיּנון, ּ ןּבַ ִּביִלין ְדִאְתָפְרׁשָ ּ.  
ל ִאיּנון ְדָלא ַעְבִדין ֵפיִרין ּּכָ ּ ר ֵמַעְרִבין ְדַנֲחָלא, ְּוִאיּנון ַרְבְרִבין, ּ ְּדִאית ְלהו ָרָזא , ּּבַ ּ

ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא ְלחֹודֹוי ּכְ ּּבִ ְּוָכל ַחד ֵמִאינון ְדִאיְנהו זוְטֵרי, ֵּמַחד ְיִניָקא ְיִניקו, ּ ּ ּ ר , ּ ּבַ
  .ֵּמִאיָמא ֲחָדא ִאְתְיִלידו, אֵמֵאזֹוָב

  א''ז ע''דף ט
ִבין ְדַאְרָעא ל ֲעׂשָ ַמָיא, ּּכָ ׁשְ יִפין ּבִ ּקִ ְּדִאְתְמֵני ֲעֵליהֹון ַרְבְרִבין ּתַ ל ַחד ְוַחד ָרָזא . ּ ּכָ

ְלחֹודֹוי ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ּבִ ּּכְ ִתיב, ּ ך ּכְ ְוְבִגין ּכַ ְלָא)ט''ויקרא י(, ּ ְדך לא ִתְזַרע ּכִ . ִיםָ ׂשָ
ְלחֹודֹוי ְלחֹודֹוי, ְּדָכל ַחד ְוַחד ָעאל ּבִ  ֲהָיַדְעּתָ )ח''איוב ל(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְוָנִפיק ּבִ

ָאֶרץ ָטרֹו ּבָ ים ִמׁשְ ׂשִ ָמִים ִאם ּתָ ם )'ישעיה מ() א''ז ע''דף ט(ּוְכִתיב . ֻחּקֹות ׁשָ ׁשֵ ּ ְלֻכָלם ּבְ
ָכל ַמה ִדְבָעְלָמא ָרָז. ִיְקָרא ּוַמה ּבְ ִריך הוא ְלַגָלָאה ּ א ּבְ ָעא קוְדׁשָ ְלחֹודֹוי ְוָלא ּבָ ּא ּבִ ּ ְּ

ָמָהן, ּוְלַעְרְבָבא לֹון, לֹון ׁשְ ין. ּוְקָראן ּבִ ָבִטין ַקִדיׁשִ ֵני ַיֲעֹקב ְדִאיּנון ׁשְ ּּבְ ּ ְּדִאיּנון , ּ ּ
ִּקיוָמא ְדָעְלָמא ּ ה, ּ ה ְוַכּמָ ּמָ מ, ַעל ַאַחת ּכַ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְוֵאֶלה ׁשְ ָרֵאלּ ֵני ִיׂשְ   .ֹות ּבְ

ר' ר מֹות, ְּיהוָדה ָאַמר' יֹוֵסי ּבַ ִּאילו ְנֱאַמר ֵאֶלה ׁשְ ַמע ְדָהִכי הוא, ּ ַּמׁשְ א . ּ ּתָ ַהׁשְ
מֹות יב ְוֵאֶלה ׁשְ ִּדְכּתִ ַמע ְדַעל ָהִראׁשֹוִנים מֹוִסיף, ּ ֵני ַיֲעֹקב, ַּמׁשְ ַאף , ַמה ָהִראׁשֹוִנים ּבְ

ֵני ַיֲעֹקב אן ּבְ   .ּכָ
י ְיהוָדהָאַמר ִר לֹום, ּּבִ ִריך הוא, ַחס ְוׁשָ א ּבְ ֲעָתא ְדָאַמר קוְדׁשָ ׁשַ ּּבְ ּ  )ו''בראשית מ(, ְּ

ך ִמְצַרְיָמה ֲעָתא , ָָאֹנִכי ֵאֵרד ִעּמְ ַהִהיא ׁשַ יה ּבְ יחֹות ִעּמֵ א ּתֵ ִכיְנּתָ ך ִדׁשְ ַּסְלָקא ַדְעּתָ ּ ְּ ּ
ׁש)עמך, אמר ליה והא כתיב אנכי ארד עמך מצרימה( ֲעָתא ַדֲהַות ְיִריָדה , אֶּאָל,  ַמּמָ ׁשַ ּּבְ

א, ִלְבנֹוִהי ִכיְנּתָ ת ׁשְ ך ִמְצַרְיָמה, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ַנְחּתַ ְָוָאֹנִכי ֲאַעְלך , ָָאֹנִכי ֵאֵרד ִעּמְ

ם ָעלה ל ִזְמָנא ִדיֲהֵוי ָלך ֲעִלָייה, ּגַ ּּכָ ְ ְבָיכֹול ֲעִלָייה ִאית ִלי, ּ ֲעָתא ִדיֲהֵוי ָלך , ּּכִ ְוְבׁשַ ּ ּ
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ך, יָדהְיִר ְבָיכֹול ָאֹנִכי ֵאֵרד ִעּמְ ְּוַעד ְדִמית יֹוֵסף ְוָכל ָאחוי. ָּכִ ָקַמת , ַוֲהַות לֹון ְיִריָדה, ּ
הֹון ת ִעּמְ א ְוַנְחּתַ ִכיְנּתָ ָמה ְדַנְחּתו ִאֵלין, ׁשְ ּּכְ ּ ך ַנְחּתו ִאֵלין, ּ ּּכַ ּ ְ.  

ִתיב ְלֵעיל '  ר)'יהודה' יוסי בר' א ר''ס(ָאַמר  יהְּיהוָדה ַמה ּכְ ּ ַוָיָמת )'בראשית נ(, ִּמּנֵ
ִנים ְוגֹו ר ׁשָ ן ֵמָאה ָוֶעׁשֶ ֲעָתא ְדִמית יֹוֵסף', יֹוֵסף ּבֶ ַהִהיא ׁשַ ָבִטין, ּּבְ ְּוֻכְלהו ׁשְ ַוֲהָוה לֹון , ּ

ָגלוָתא, ְיִריָדה ָרֵאל ּבְ ֵני ִיׂשְ ַּנְחּתו ּבְ הֹון, ּ א וַמְלֲאֵכי ִעָלֵאי ַנְחּתו ִעּמְ ִכיְנּתָ ּוׁשְ ּ ּהוא ֲהָדא , ּּ
ָרֵאל, ִדְכִתיב ִני ִיׂשְ מֹות ּבְ ָגלוָתא, ְּוֵאֶלה ׁשְ ְּדִאיּנון ִאּתֹוָספו ַעל ַקְדָמֵאי ְלֵמיַחת ּבְ ּ ּ ּ.  

ּוַמהו , ֲּאַמר ֵליה. ֲּאַמר ֵליה ִמית. ַיֲעֹקב ֲהָוה ִמית אֹו ָלא, ִאי ָהִכי, ֲּאַמר ֵליה ּ
ִאים ִמְצָרְיָמה ֵאת ַיֲעֹקב יב ַהּבָ ַח, ִּדְכּתִ ַתר ְדִמית, ֵאיָמא ֵאת ַיֲעֹקב, ֵּייִאי ּבְ , ְּוִאי ּבָ

ן ֵאת ַיֲעֹקב ּמָ א ֲחֵזי. ַּאִפיק ִמּתַ , ָּלא ָאַמר ְקָרא ַהיֹוְרִדים ִמְצָרְיָמה ֵאת ַיֲעֹקב, ֶּאָלא ּתָ
ָען ָלא ֲהַות ְיִריָדה ְלַיֲעֹקב ִאים, ְּדַעד ּכְ יה ְדַיֲעֹקב, ֶּאָלא ַהּבָ ּאֹוִליְפָנא ְדָאתו ִעּמֵ ּ ּ ּ, 

ָגלוָתא, ְּוָאְזלו ְלהֹון ַּעד ְדַנְחּתו ִאֵלין ּבְ ּ הֹון, ּּ ַּנְחּתו ִאֵלין ִעּמְ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְוֵאֶלה , ּ ּ
מֹות ְוגֹו   .'ׁשְ

אי ָאַמר' ר ָכל יֹוָמא ְויֹוָמא ֲהוֹו ַאְתָיין, ּדֹוְסּתָ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ְוַאְזִלין לֹון, ּבְ
ִאים ִמְצַרְיָמה אוְוָלא , ַהּבָ ר ּבָ ִתיב ֲאׁשֶ ַקְדִמיָתא , ּּכְ ִאים ִמְצָרְיָמה ּבְ יב ַהּבָ ְּוַהְיינו ִדְכּתִ ּ

או. ֵאת ַיֲעֹקב ד ֲהַות לֹון ְיִריָדה ִאיׁש וֵביתֹו ּבָ ּוְלָבַתר ּכַ ּ א ֲחֵזי. ּ ְלהו , ְוּתָ ֵני ַיֲעֹקב ּכֻ ּּבְ ּ
ַההוא ִזְמָנא ְוַנְחּתו ִאֵלין ְוִאֵלין ַּהוֹו ֵמִתין ּבְ ּ ּ ּ.  

י ֶאְלָעָזר ָאְמרוִרּבִ ה, ּי יֹוֵסי ְוִרּבִ א ִמִלין ִעָלִאין ִאית ּבָ ּתָ ַּהאי ַפְרׁשְ ּ ּ ֲעָתא , ִּדְתָנן, ּ ׁשַ ּבְ
ין ְרָיין ַקִדיׁשִ ְּדַנְחּתו ִאֵלין ְרִתיִכין וַמּשִׁ ּ ּ ָבִטין, ּּ ִּדְגִליִפין ְלֵעיָלא, ִּדיֹוְקֵניהֹון ִדׁשְ ְלהו , ּ ּּכֻ ּ

הֹון או, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ָעאָלן ְלֵמיָדר ִעּמְ ִּאיׁש וֵביתֹו ּבָ ְמעֹון ֵלִוי, ּ ּוְכִתיב ְראוֵבן ׁשִ ּ.  
ִאים ִמְצָרְיָמה ֵאת ַיֲעֹקב ְוגֹו ָרֵאל ַהּבָ ֵני ִיׂשְ מֹות ּבְ ָּדָבר ַאֵחר ְוֵאֶלה ׁשְ ִאְתֲחָזר . 'ּ

א ָדא ּתָ ַּפְרׁשְ י ְיהוָדה, ּ ִרּבִ י יֹוֵסי ּבְ ְּלָמה ְדָאַמר ִרּבִ   .ֲהָוהְּוֹכָלא , ּ
א ֲחֵזי ן ֲעָרך, ְוּתָ י ֶאְלָעָזר ּבֶ ד ֲהָוה ָמֵטי ְלַהאי ָפסוק, ְִרּבִ ֵכי, ּּכַ , ְּדַתְנָיא, ֲהָוה ּבָ

ן ֲעָרך י ֶאְלָעָזר ּבֶ ָגלוָתא, ְָאַמר ִרּבִ ָרֵאל ּבְ ֲעָתא ְדָאְזלו ִיׂשְ ׁשַ ּּבְ ּ ְלהו , ּ ָנׁשו ּכֻ ִּאְתּכְ ּּ
ָבִטין ָמֵתהֹון ִדׁשְ א, ִּנׁשְ אִלְמַעְרּתָ ָּצְווחו ְוָאְמרו, ּ ְדַכֶפְלּתָ ֵאָבא ִדְבִנין ָלאו , ָסָבא ָסָבא: ּ ּּכְ

ָלאוָתא  ּּבַ ּ ְדָעְלָמא ֵדין)בגלותא(ּ יו, ּ ַקׁשְ ִדין ּבְ ְעּבְ ּתַ ְלהו ִמׁשְ ְניך ּכֻ ּּבָ ּ ּ ַעם ַאֲחָרן ַעְבִדין , ָ
הו נוְקִמין ְדָעְלָמא ּּבְ ּ ּ.  

ֲעָתא ַהִהיא ׁשַ ַער רוֵחיה ְדַה, ּבְ ִּאּתְ ּ ִאיל, ּהוא ָסָבאּ א , ְוָנִחית, ְּרׁשוָתא ׁשָ ָּקָרא קוְדׁשָ
ְרָייֵתיה ִריך הוא ְלָכל ְרִתיכֹוי וַמּשִׁ ּּבְ ּ ּ יהֹון, ְ ָראׁשֵ ְלהו ִעם ַיֲעֹקב . ּוַמְלֵכיהֹון ּבְ ְּוַנְחּתו ּכֻ ּּ

ְבטֹוִהי ָבִטין ַנְחּתו ַחִיין ִעם ֲאבוהֹון. ְוִעם ׁשִ ּׁשְ ָבִטין ַנְחּתו ֵמִת, ּּ ּוׁשְ ֲהָדא , ּים ִעם ֲאבוהֹוןּ
ִאים ִמְצָרְיָמה ְוגֹו ָרֵאל ַהּבָ ֵני ִיׂשְ מֹות ּבְ ּהוא ִדְכִתיב ְוֵאֶלה ׁשְ ְמעֹון ֵלִוי ' ּ ּוְכִתיב ְראוֵבן ׁשִ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]147דף [ -ּ

א. ּוְכִתיב ְויֹוֵסף ָהָיה ְבִמְצָרִים, ְּוַנְחּתו, ֵמִתים ֲהוֹו, ְוָתא ֲחֵזי. 'ְוגֹו י ַאּבָ ַהאי , ָאַמר ִרּבִ ּבְ
ִנים)ג''תהלים ק(י ִאְתְקֵר ַרֵחם ָאב ַעל ּבָ   . ּכְ

  ב''ז ע''דף ט
א ַהָוה ִעֵמיה ֲעאלו ְלַחד ֲאְתָרא  י ַאּבָ ֹאְרָחא ְוַרּבִ לֹו ם ַהָוה ָאִזיל ּבְ ר ׁשָ י ְיהוָדה ּבַ ַּרּבִ ּ

ָמן ּוַבתו ּתָ ָלא ְדַאְרָעא ְד. ּ ַההוא ּתִ יהֹון ּבְ וו ֶריׁשֵ ב ׁשָ ּכָ עו ְלִמׁשְ ד ּבָ ָּאְכלו ּכָ ּ ּ ּ ָהָוה ַחד ּ
ָמן ַעד ָלא ְדִמיכו ָקָרא ַחד ַקָלא ִמן ִקְבָרא ָאַמר ָזְרַעא ְלַאְרָעא ַאְזָלא . ִּקְבָרא ּתָ

ִנין ַהָוה  ֵריַסר ׁשְ ִרי ֲחִמיָנא ) ב''ז ע''דף ט(ּתְ ר ַהִאיָדָנא ְדַפְרצוָפא ְדּבְ ְּדָלא ִאְתֲעִרית ּבַ ּ
  .ָהָכא

י ְיהוָדה ּיה יוָדאי ֲאָנאֲאַמר ֵל. ַמאן ַאּתְ, ָּאַמר ִרּבִ ַּדֲאָנא ָלא , ַוֲאָנא ָיִתיב ְנִזיָפא, ּ
ִגין ַההוא ַצֲעָרא ִדְבִרי, ָיִכיְלָנא ְלֵמיַעל ּּבְ ְּדַגְנֵביה ַההוא ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות, ּ ּ ּ ּ ּ ,

ד ִאיהו ֲהָוה ְזֵעיָרא ל יֹוָמא, ּּכַ ְּוַצֲעָרא ִדיֵליה ָדֵחי ִלי ְלֵמ, ְּוַאְלֵקי ֵליה ּכָ ּ יָעאל ּ
אי דוְכּתָ ָעִרית, ּּבְ ר ָהִאיָדָנא, ּוְבַהאי ַאְתָרא ָלא ִאּתְ   .ּּבַ

ַצֲעָרא ְדַחֵיי ָּאַמר ֵליה ְוָאּתון ַיְדִעין ּבְ ּ ּ ֵרי ִקְבִרי, ֲּאַמר ֵליה. ּ עוָתא , ׂשָ ִּאי ָלאו ּבָ
ִּדיָלן ַעל ַחֵיי ָּלא ִיְתַקְיימון ַפְלּגות יֹוָמא , ּ ּּ , ָנא ִאְתָעִרית ָהָכאְּוָהִאיָד, )א בעלמא''נ(ּ

ל יֹוָמא ִרי ָהָכא, ַּדֲהוֹו ַאְמִרין ִלי ּכָ מֹוָתא, ִּדַלֲעָגָלא ֵייִתי ּבְ ַחֵיי ִאי ּבְ   .ְּוָלא ָיַדְעָנא ִאי ּבְ
י ְיהוָדה ֲּאַמר ֵליה ִרּבִ ַההוא ָעְלָמא, ּ ַּמאי ֲעִביְדַתְייכו ּבְ , ְוָאַמר, ִאְתְרִגיׁש ִקְבָרא. ּ

ַּאִזילו קומו ּ ִּאיָדָנא ִיְלקון ִלְבִריְּדָה, ּ ְווהו, ּ ַפְלגות ִמיל, ּּתַ ן ּכְ ּמָ ְּוָעְרקו ִמּתַ ָּיְתבו ַעד , ּ
ר ָנׁש, ָּקמו ְלֵמיַזל. ְּדָנִהיר ַצְפָרא ִתית ָדָמא , ְּדֲהָוה ָרִהיט ְוָעַרק, ָּחמו ַחד ּבַ ַּוֲהָוה ׁשָ

יה, ֲאַכְתפֹוי ַּאְחדו ּבֵ ָּאְמרו ֵליה, ְוָסח ְלהֹו עֹוָבָדא, ּ ֶמךּ ר , ָּאַמר ְלהו. ָ ַמה ּשְׁ ַלְחָמא ּבַ
ר ַלְחָמא ֲהָוה ַההוא ֵמיָתא)בר(ּוַמה , ָּאְמרו. ֵליָוֵאי עוֵיי , ּ ֵליָוֵאי ּבַ ּתַ ֵפיָנא ְלִאׁשְ ּוִמְסּתָ ּ

ֲהֵדיה יר ּבַ א. ָּלא ֲאַהְדרו. ַּיּתִ י ַאּבָ ַּהאי ְדָאְמרו, ָאַמר ִרּבִ ִּדְצלֹוְתהֹון ְדֵמַתָייא, ּ ּ ן ְמִגיָנ, ּ
יב. ְמָנָלן. ַּעל ַחֵיי ֶגב ַוָיֹבא ַעד ֶחְברֹון)ג''במדבר י(, ִּדְכּתִ ּ ַוַיֲעלו ַבּנֶ ּּ.  

י ְיהוָדה א ֲחֵזי, ָּאַמר ִרּבִ ִריך הוא ְלַיֲעֹקב, ּתָ א ּבְ ֵרין ְנָדִרין ָנַדר קוְדׁשָ ּּתְ , ַחד. ְּ
ָגלוָתא יה ּבְ יה ְלֵמיָדר ִעּמֵ ְּדֵייחות ִעּמֵ ּ ּ ּ ְּוַחד ְדֵיְסִק, ּ ְבִריהּ ּיֵניה ִמּקִ ְלֵמֱחֵמי ֶחְדָווָתא , ּ

נֹוִהי א ְדַדְייֵרי ִעם ּבְ א ַקִדיׁשָ ְּדִסַייְעּתָ ּ ך ִמְצָרְיָמה , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּּ ָָאֹנִכי ֵאֵרד ִעּמְ

ָגלוָתא ך ּבְ ָּאֹנִכי ֵאֵרד ִעּמְ ם ָעלה. ָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ְָוָאֹנִכי ֲאַעְלך ּגַ  )ז''יחזקאל ל(ּכְ
יְוַה ְברֹוֵתיֶכם ַעּמִ ָבִטים ְוגֹו)ב''תהלים קכ(ּוְכִתיב . ֲעֵליִתי ֶאְתֶכם ִמּקִ ם ָעלו ׁשְ ּשָׁ   .'ּ ׁשֶ

ְ ַוָיָקם ֶמֶלך ָחָדׁש ַעל ִמְצָרִים ְוגֹו)'שמות א(ָּדָבר ַאֵחר  ְמעֹון', ּ י ׁשִ ַההוא , ָאַמר ַרּבִ ּּבְ
ל ִמְצַרִי, יֹוָמא רֹו ׁשֶ ִּאְתְיִהיב ֵליה ְרׁשוָתא ְלׂשָ ין, םּ ַאר ַעּמִ ל ׁשְ ַּעד ְדָלא , ְּדָתָנא, ַעל ּכָ

ָרֵאל, ִמית יֹוֵסף ְלָטָנא ְדִמְצַרִים ַעל ִיׂשְ ָּלא ִאְתְיִהיב ֻשְלָטנו ְלׁשֻ יָון ְדִמית יֹוֵסף, ּ , ּּכֵ
ֵדין ַוָיָקם ֶמֶלך ָחָדׁש ַעל ִמְצָרִים ְּכְ ַמאן ְדֲהָוה ָמִאיך ְוָקם: ַּוָיָקם, ּ ְּכְ  )'וכוויקם מלך חדש (. ּ
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י ִיְצָחק ָפַתח ְמִסּבֹו ִנְרִדי ָנַתן ֵריחֹו)'שיר השירים א(, ִּרּבִ ֶלך ּבִ ַהּמֶ ּ ַעד ׁשֶ ֶלך. ְ ַהּמֶ : ְַעד ׁשֶ
ִריך הוא א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ ָרֵאל'  ּכֹה ָאַמר ְיָי)ד''ישעיה מ(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְּ . ְֶמֶלך ִיׂשְ

ּ ַוְיִהי ִביׁשורון)ג''דברים ל(ּוְכִתיב  ְמִסּבֹו. ְ ֶמֶלךּ רוִבים: ּבִ ְנֵפי ַהּכְ ין ּכַ , ִּנְרִדי ָנַתן ֵריחֹו. ּּבֵ
יֵניהֹון ְלָקא ִמּבֵ ְּדָגְרמו ְלִאְסּתַ ּ ּ.  

ְמִסּבֹו, ָּדָבר ַאֵחר ֶלך ּבִ ַהּמֶ ִריך הוא ֲהָוה ָיִהיב אֹוַרְייָתא , ְַעד ׁשֶ א ּבְ עֹוד ְדקוְדׁשָ ּּבְ ְּ

ָרֵאל יב, ְלִיׂשְ ם ִעם ה)ד''שמות ל(, ִּדְכּתִ ִעים ַלְיָלה ֶלֶחם '  ַוְיִהי ׁשָ ִעים יֹום ְוַאְרּבָ ַאְרּבָ
ָרֵאל. 'לא ָאַכל ְוגֹו ִתיב אֹוַרְייָתא ְלִיׂשְ עֹוד ְדֲהָוה ּכְ ְבקו ֵריֵחיהֹון ָטב, ּּבְ ְּוָאְמרו , ּׁשָ

ָרֵאל ֵָאֶלה ֱאֹלֶהיך ִיׂשְ ּ.  
ְמִסּבֹו ֶלך ּבִ ַהּמֶ ְָדָבר ַאֵחר ַעד ׁשֶ עֹוד ְדֲהָו, ּ ִריך הוא ָנִחית ַעל טוָרא ּּבְ א ּבְ ּה קוְדׁשָ ּ ְּ

ָרֵאל, ְּדִסיַני יב, ִּנְרִדי ָנַתן ֵריחֹו, ְלִמיַהב אֹוַרְייָתא ְלִיׂשְ ה )ד''שמות כ(, ִּדְכּתִ  ַנֲעׂשֶ
ָמע   .ְוִנׁשְ

ְנחום ָאַמר י ּתַ ר ְלֵעיָלא, ִּרּבִ ל אוָמה ְואוָמה ִאית ָלה ׂשַ ּּכָ ּ ּ ִריך הו, ּ א ּבְ ְּוַכד קוְדׁשָ א ְּ
ְלָטנוָתא ְלֵדין ר, ַאְנִחית ְלֵדין, ָּיִהיב ׁשֻ ְלָטנוָתא ְלַההוא ׂשַ ְּוַכד ָיִהיב ׁשֻ ֵּלית ֵליה , ּ

ְלָטנוָתא ָרֵאל, ּׁשֻ ִגין ִיׂשְ   .ּ ָהיו ָצֶריָה ְלֹראׁש)'איכה א(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ֶּאָלא ּבְ
י ִיְצָחק ָאַמר ל ׁשְ, ִרּבִ ָרֵאל ִאיּנון ָלֳקֵביל ּכָ ַּאר אוִמין ְדָעְלָמאִּיׂשְ ין , ּ ַאר ַעּמִ ַמה ׁשְ

ְבִעים ְבִעים, ִּאיּנון ׁשִ ָרֵאל ִאיּנון ׁשִ ּאוף ִיׂשְ ל )ו''בראשית מ(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ  ּכָ
ְבִעים ָאה ִמְצַרְיָמה ׁשִ ֶפׁש ְלֵבית ַיֲעֹקב ַהּבָ ָרֵאל. ַהּנֶ ִליט ַעל ִיׂשְ ּוַמאן ְדׁשָ ִליט , ּ ִאילו ׁשָ ּּכְ ּ

  .ל ָעְלָמאַעל ּכָ
א ָאַמר ֵמָהָכא י ַאּבָ ְרצו ְוגֹו, ִרּבִ ָרֵאל ָפרו ַוִיׁשְ ּוְבֵני ִיׂשְ ּ ּּ ְבָעה', ּ א . ָהא ׁשִ ְּוָכל ַדְרּגָ

ָרה)א סלקא''נ( ְבִעים,  ַלֲעׂשָ ְתֵריה. ָהא ׁשִ ִתיב ּבַ ְַוָיָקם ֶמֶלך ָחָדׁש ַעל ִמְצָרִים, ַּמה ּכְ ּ.  
ֲעִב, ָּאַמר ַרב הוָנא ּתַ ָכל ָהאוִמיןֲאַמאי ִאׁשְ ָרֵאל ּבְ ּידו ִיׂשְ הֹון , ּ ַאר ּבְ ּתְ ִגין ְדִיׁשְ ּּבְ

ל ָעְלָמא, ָעְלָמא ְּדִאיּנון ָלֳקֵביל ּכָ יֹום ַההוא ִיְהֶיה ה)ד''זכריה י(, ּוְכִתיב, ּ ּ ּבַ ֶאָחד ' ּ
מֹו ֶאָחד ּוַמה הוא ַחד. ּוׁשְ ָרֵאל ַחד, ּ יב, ּאוף ִיׂשְ ָאֶרץ ּגֹוי ֶאָח)'ז', שמואל ב(, ִּדְכּתִ . ד ּבָ

ֵמיה ַחד ע, ַּמה ּשְׁ ּוִנְתְפַרׁש ּבְ ָרֵאל ַחד', ּ ְבִעין, ּאוף ִיׂשְ ׁשִ ּוִנְתְפַרׁש ּבְ ּ.  

  א''ז ע''דף י
י ְיהוָדה ָפַתח ִּרּבִ לׁש ָרְגָזה ֶאֶרץ ְוגֹו)'משלי ל(, ּ ַחת ׁשָ י ִיְמלֹוך',  ּתַ ַחת ֶעֶבד ּכִ , ְּתַ

ֵּלית ָלך אוָמא ) א''ז ע''דף י(ְּדַתְנָיא  ִריך הואְ א ּבְ יָכא וְקִליָלא ְוִנְבֵזית ָקֵמי קוְדׁשָ ְּמּכִ ּ ְּ ,
ָווַתְייהו ְדִמְצָרֵאי ּּכְ ָרֵאל, ּ ִגיַנְייהו ְדִיׂשְ ְלָטנוָתא ּבְ ִריך הוא ׁשֻ א ּבְ ְּוָיִהיב לֹון קוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ .

ה ִביְרּתָ י ִתיַרׁש ּגְ ְפָחה ּכִ ָמֵעאל, ָּדא ָהָגר, ְּוׁשִ ה ָרעֹות ׁשֶ, ְּדאֹוִליַדת ְלִיׁשְ ּמָ ה ּכַ ָעׂשָ
ָרֵאל ֶהם, ְלִיׂשְ ַלט ּבָ ָכל ִמיֵני ִעּנוִיין, ְוׁשָ ה אֹוָתם ּבְ ָמדֹות, ְּוִעיּנָ ה ׁשְ ּמָ , ְוָגַזר ֲעֵליֶהם ּכַ
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ָדָתם, ְּוַעד ַהיֹום ֵהם ׁשֹוְלִטים ֲעֵליֶהם יִחים ָלֶהם ַלֲעמֹוד ּבְ לות . ְוֵאיָנם ַמּנִ ְּוֵאין ָלך ּגָ ְ

ָרֵאל  ה ְלִיׂשְ ָמֵעאלָקׁשָ לות ִיׁשְ מֹו ּגָ   .ּּכְ
ַל ם ַע ֲהָוה ְסִליק ִלְירוׁשָ י ְיהֹוׁשֻ אֹוְרָחא, ִּרּבִ ָאה, ַוֲהָוה ָאִזיל ּבְ ְּדֲהָוה , ָחָמא ַחד ַעְרּבָ

אֹוְרָחא יה, ָאִזיל ּבְ ּוְבֵריה ִעּמֵ ּ יוָדאי ַחד. ּ ָּפְגעו ּבְ ּ ֲעָלא, ָּאַמר ִלְבֵריה. ּ , ַּהאי יוָדאי ּגָ
יה  ְּדָמִאיס ּבֵ ִדיְקֵניה ז, ְּנוֹול ֵליה. ָּמֵריהּ ְּוָרִקיק ֵליה ּבְ ְּדִאיהו ִמַזְרָעא ְדָראִמין, ִזְמִנין' ּ ּ ּּ ,

ְבִעין ֲעָמִמין הו ׁשִ ָדן ּבְ ְעּבְ ַּדֲאָנא ָיַדְעָנא ִדְמׁשַ ּ ִדיְקֵניה, ּ ֵריה ְוַאִחיד ּבְ ָּאִזיל ּבְ י . ּ ָאַמר ִרּבִ
ַע ָראִמין ָראִמין א, ּל ִעָלִאיןּגֹוַזְרָנא ַע, ְיהֹוׁשֻ ְּדֶיְחתון ְלַתּתָ ָלעו . ּ ַּעד ָלא ִסֵיים ִאְתּבְ ּ

ַאְתֵריהֹון   .ּבְ
י ִיְצָחק ָפַתח ָלִלים ְוגֹו)'שיר השירים ב(, ִּרּבִ ָיפוַח ַהיֹום ְוָנסו ַהּצְ ּ ַעד ׁשֶ ּּ ָיפוַח ', ּ ַּעד ׁשֶ ּ

ַמר, ַּהיֹום ָרֵאל ִאּתְ לוָתא ְדִיׂשְ ַּהאי ְקָרא ַעל ּגָ ְּדִאיּנון, ּ ָגלוָתאּ דון ּבְ ְעּבְ ּתַ ּ ִיׁשְ ַעד , ּ
ְלָטנוָתא ְדאוִמין ֵיים ַההוא יֹוָמא ְדׁשֻ ְּדִיְסּתַ ּ ּ ּ ּ י ִיְצָחק, ִּדְתָנן. ּּ ִנין הוא , ָאַמר ִרּבִ ֶּאֶלף ׁשְ

ֲחָדא ְלָטנוָתא ְדָכל אוִמין ּכַ ּׁשֻ ּ ָרֵאל, ּ ֲּעַלְייהו ְדִיׂשְ ד . ּ ְעּבֵ ּתַ ְּוֵלית ָלך אוָמה ְדָלא ִיׁשְ ּ ְ

ה יב, ְויֹוָמא ֲחָדא. ֹוןּבְ ּהוא ָלֳקְבֵליה ִדְכּתִ ּ ְוָהָיה יֹום ֶאָחד הוא ִיָוַדע ַלְיָי)ד''זכריה י(, ּ ּ '
  .'ְוגֹו

ָיפוַח ַהיֹום ֹקֶדם ְדָיפוַח ַההוא יֹוָמא ְדאוִמין, ָּדָבר ַאֵחר ַּעד ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּּ ָלִלים. ּ ִּאיּנון , ְּוָנסו ַהּצְ
ְלטו ֲעַלְייהו ּׁשוְלָטִנין ְדׁשַ ּ ּ ִריך הוא, ְֵאֵלך ִלי ֶאל ַהר ַהּמֹור. ּ א ּבְ ָּאַמר קוְדׁשָ , ְֵאֵלך ִלי, ְּ

ַל ם ְדהוא ַהר ַהּמֹור ְּלַנְעָרא ָהאומֹות ִמְירוׁשָ ּ ּ יב, ּ ָמה ִדְכּתִ ר , ּּכְ ַהר ַהּמֹוִרָיה ֲאׁשֶ ּּבְ
ַל ם ְירוׁשָ ְבַעת ַהְלבֹוָנה. ּּבִ ִציֹו, ְּוֶאל ּגִ א ִדי ּבְ י ַמְקְדׁשָ ָּדא ּבֵ ּ ּ יה , ןּ יב ּבֵ ִּדְכּתִ  )ח''תהלים מ(ּ

ל ָהָאֶרץ ַהר ִציֹון ְוגֹו ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר)אמר רבי יהודה(', ְּיֵפה נֹוף ְמׂשֹוׂש ּכָ  )ח''איוב ל(,  ּכְ
ה ּנָ ִעים ִמּמֶ ֲערו ְרׁשָ ַכְנפֹות ָהָאֶרץ ְוִיּנָ ַטִלית. ֶּלֱאחֹוז ּבְ ַהאי ְדָאִחיד ּבְ ְּלַנֲעָרא ִטּנוָפא , ּּכְ

ה   .ִּמּנָ
י יֹוֵסי א, ָאַמר ִרּבִ ַל ם ִדְלַתּתָ ְירוׁשָ ְלָייא ּבִ ִריך הוא ְלִאְתּגַ א ּבְ ָּעִתיד קוְדׁשָ ּ ּ ָאה , ְּ ּוְלַדּכְ

ָּיָתה ִמִטּנוֵפי ֲעַמְמָיא ּ ִלים ַההוא יֹוָמא ְדאוִמין, ּ ּתְ ַּעד ְדָלא ִאׁשְ ּ ּ י ִחָייא. ּ ְּדָאַמר ִרּבִ ֵלית , ּ
ּׁשוְלָטנו ְלאוִמין ֲעַלְייהו ּ ּ ָרֵאלּ ל ַהָקדֹוׁש , ֶּאָלא יֹוָמא ֲחָדא ְלחֹוד, ּ ְדִיׂשְ ְּדהוא יֹומֹו ׁשֶ ּ

רוך הוא ּּבָ ִנים, ְּ ל ַהיֹום )'איכה א(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְּוהוא ֶאֶלף ׁשָ ּ ְנָתַני ׁשֹוֵמָמה ּכָ
יר, ּיֹוָמא ַחד ְלחוד. ָּדָוה   .ְוָלא ַיּתִ

י יֹוֵסי ּתַ, ָאַמר ִרּבִ יר ִיׁשְ דוןִאי ַיּתִ א הוא, ְּעּבְ ְזַרת ַמְלּכָ ּלא ַעל פום ּגִ ּ ֶּאָלא ַעל , ּ
ְעָיין ְלֵמְיַהָדר ָלֳקְבֵליה ְּדָלא ּבַ ל ַהְדָבִרים )'דברים ל(ּוְכִתיב , ּ י ָיבֹואו ָעֶליך ּכָ ּ ְוָהָיה ּכִ ָּ

ם )'דברים ל(, ּוְכִתיב', ָּהֵאֶלה ְוגֹו ָמִים ִמׁשָ ְקֵצה ַהּשָׁ ָ ִאם ִיְהֶיה ִנַדֲחך ּבִ ְצך ְוגֹוּ . 'ְָיַקּבֶ
ָרֵאל)'שמות א( ֵני ִיׂשְ ה ַעם ּבְ א ֲחֵזי. ּ ַויֹאֶמר ֶאל ַעּמֹו ִהּנֵ ְמעֹון ּתָ י ׁשִ ְּדָהא ַעל , ָאַמר ִרּבִ

ְלטֹוָנא ִדְמָמָנא ַעל ִמְצָרֵאי ֲהָוה ל ָפִנים ַמְלָאָכא ׁשִ ּּכָ א , ְּוָהִכי הוא, ּ ּתָ ְּדרוָבא ְדַפְרׁשְ ּ ּ
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ַמר . ְּוַהְיינו ְמָמָנא ַרְבְרָבא ַעל ִמְצָרֵאי,  ְסָתם)א''ע' י(ְֶלך ִמְצַרִים ֶּאָלא ֶמ, ָלא ִאּתְ
ְַפְרֹעה ֶמֶלך ִמְצַרִים ׁש, ּ   .ַּפְרֹעה ַמּמָ

ְמעֹון י ׁשִ ִתיב, ָאַמר ִרּבִ לֹוַמר ַאְכִניס )ב''ד ע''בראשית רל(ַּויֹאֶמר , ְְלִפיָכך ּכְ  ּכְ
הֹון ִמְלָתא ָדא ִלּבְ ּּבְ ָמה ְדַאּתְ , ּ י ְיָי)ז''ט', שמואל ב(, ָאֵמרּכְ ּ ַקֵלל ֶאת )לך(ָאַמר לֹו '  ּכִ

ְלַבד. ָּדִוד ֶבת ַהֵלב ּבִ ִלּבֹו)'אסתר ו(ְוֵכן . ַּמֲחׁשֶ ּ ַויֹאֶמר )ז''בראשית י(ְוֵכן , ּ ַויֹאֶמר ָהָמן ּבְ
ָנה ִלּבֹו ַהְלֶבן ֵמָאה ׁשָ הֹון, ּאוף ָהָכא ָנֵמי. ּּבְ ִלּבְ א ּבְ ְבּתָ ְּדָאְמרו ַרב ְוָעצום , ַאְכִניס ַמֲחׁשַ ּ ּ

ּנו ּנו. ִּמּמֶ ְייהו, ְּרצֹונֹו לאָמר ְמָמָנא ִדיְלהֹון. ַּמאי ִמּמֶ ִלּבַ ִּאיּנון ָאְמרו ּבְ ּ ְּדֵחיָלא , ּ
ְּוּתוְקָפא ִדיְלהֹון ּ ּנו, ּּ יָפא ִמּמֶ ִּמׁשוְלָטָנא ִדיְלהֹון, ַּרְבְרָבא ְוַתּקִ ּ.  

ל אוִמין ְדָעְלָמ, ִיְצָחק ָאַמר' ר ּּכָ ֵריהֹון)בר ישראל(, אּ ִכין ּתוְקָפא ִמּשָׂ ּ ַמׁשְ ָרֵאל , ּ ְוִיׂשְ
ִריך הוא א ּבְ קוְדׁשָ ַּנְגִדין ֵחיֵליהֹון ּמִ ּ א ַדְיָי, ְּ ְּוִאיּנון ִאְתְקרון ַעּמָ ּ א ', ּ ְוָלא ַעּמָ

ְּדׁשוְלָטַנָיא ּ יב ַויֹאֶמר ֶאל ַעּמ, ָּהָכא ִאְתְקרון ַעּמֹו, ְּיהוָדה ָאַמר' ר. ּ ִּדְכּתִ ְוָהָתם , ֹוּ
ִתיב י)'שמות ג(, ּכְ ׁש,  ָרֹאה ָרִאיִתי ֶאת ֳעִני ַעּמִ י ַמּמָ ָרֵאל ִאְקרון ַעם ְיָי, ַעּמִ ', ִּיׂשְ

ַאר אוִמין ִאְקרון ּוׁשְ ּ יב, ּ ַּעּמֹו ְדׁשוְלָטָנא ִדיְלהֹון ִדְכּתִ ּ ּ ים ֵיְלכו )'מיכה ד(, ּ ל ָהַעּמִ י ּכָ ּ ּכִ
ם ֱאֹלָהיו ַוֲאַנְחנו  ׁשֵ ם ְיָיִּאיׁש ּבְ ׁשֵ   .ֱּאלֵהינו ְלעֹוָלם ָוֶעד' ְֵנֵלך ּבְ
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 ] בשנה74יום [סדר הלימוד ליום טו כסלו 
  ב''ז ע''דף י

א י ַאּבָ ַּהאי ְפסוָקא, ָאַמר ִרּבִ ָרֵאל ַרב )הנה עם ישראל או(ֲּהָוה ֵליה ְלֵמיַמר , ּ ֵני ִיׂשְ  ּבְ
ּנו ְּוָעצום ִמּמֶ ֵני)אלא(, ּ ׁשֶּאָלא ַעם ּבְ. ּ ַמהו ַעם ּבְ ָרֵאל ַמּמָ ָרֵאל , ֵני ִיׂשְ ֵּמַההוא ִיׂשְ

ִּדְלֵעיָלא ָרֵאל ֲהוֹו, ּ ֵני ִיׂשְ יבו ְדַעם ּבְ ַּדֲחׁשִ ּ ּ ַוָיקוצו ִמְפֵני )'שמות א(ּוְכִתיב ', ְוֹלא ַעם ְיָי, ּ ּ ּ ּ
ָרֵאל ֵני ִיׂשְ ִתיב ִמְפֵני , ּבְ ָרֵאל) ב''ז ע''דף י(ְּוָלא ּכְ ֵני ִיׂשְ ֶּאָלא ִמְפִנ, ַעם ּבְ ָרֵאל ּ ֵני ִיׂשְ י ּבְ

ׁש   .ַמּמָ
י יֹוָחָנן ֲהָוה ָקִאים ָקֵמיה ְדר ִּרּבִ ָלק ְלֵמיַמר , ָאַמר, ִיְצָחק' ּ  )ב''במדבר כ(ֶמה ָחָמא ּבָ

ְצַרִים ה ַעם ָיָצא ִמּמִ ָרֵאל, ִהּנֵ ֵני ִיׂשְ ה ַעם ּבְ , ִיְצָחק' ּ ֲאַמר ֵליה ר)אלא(. ְוֹלא ָאַמר ִהּנֵ
דֹול ֲה ף ּגָ ָלק ְמַכּשֵׁ ָדא, ָוהּבָ ֵאין ּבֹו ֲחׁשָ ִפים ָלַקַחת ַהָדָבר ׁשֶ ְּוֵכן ֶדֶרך ַהְמַכּשְׁ ְוֵכן ֵאין , ְּ

ל ָאָדם ם ָאִביו ׁשֶ יִרין ְלעֹוָלם ׁשֵ ם ִאּמֹו, ַמְזּכִ ָדא, ֶּאָלא ׁשֵ ֵאין ּבֹו ֲחׁשָ   .ָּדָבר ׁשֶ
ִדים ְְדֵכן ֶדֶרך ַהּשֵׁ ּ ַההוא ִמָלה ְדַקאְמֵרי ְל, ּ ִּדְמַעְייִנים ּבְ ּ ּּ ִדיָבא, ּהוּ , ִּאי ִאיהו ּכְ

ִדיִבין ּמֹוִדיִעין ֵליה ִמִלין ּכְ ָטא , ְּוִאי הוא ְקׁשֹוט, ּ ל ַמה ְדַאְמִרין ְלִזְמָנא ְזֵעיָרא קוׁשְ ּּכָ ּ
א, ּהוא ד ֲעִביְדּתָ ן ְלֶמְעּבַ ּכֵ ל ׁשֶ י ָאָחא ָאַמר. ּכָ ָלק אֹוְרָחא ְדָקָלָנא ָנַקט, ִרּבִ ִהּנֵה , ּּבָ

ְצַר לֹוַמר, ִיםַעם ָיָצא ִמּמִ אן ִאיּנון, ּכְ ְּדֵלית ֲאָנן ַיְדִעין ִמּמָ ּ.  
י יֹוָחָנן א ְדַרְבְרִבין ְנִטיִרין, ָאַמר ִרּבִ ִּמְפֵני ַמה ַעּמָ ִריך הוא ָלא , ּ א ּבְ א ְדקוְדׁשָ ְּוַעּמָ ּ ְּ

י ִיְצָחק. ְנִטיִרין ָנא ַלֲעִתיָרא, ָאַמר ִרּבִ ֵעי ְלַנְט. ָּלא ָדֵמי ִמְסּכְ ָנא ּבָ ָּרא ִדיֵליהִמְסּכְ ּ ,
ֲּעִתיָרא ָלא ָנִטיר ִדיֵליה ָרֵאל, ּ ן ְדִיׂשְ ּכֵ א ְדָרִחים ְקׁשֹוט ְוִדיָנא, ְּוָכל ׁשֶ ְלּכָ ִּאיּנון ִמּמַ ּ .

גוְבִרין ְדֵביֵתיה ְּוִדיָנא ַקְדָמָאה ָעִביד ּבְ ּ יר , ּ ְּדָבֵעי ְדִאיּנון ֶלהָוון ְנִטיִרין ֵמַחָטָאה ַיּתִ ּ ּ ּ
ְלהו ֲהָדא הו ִּמּכֻ ּ יבּ ְפחֹות ָהֲאָדָמה ְוגֹו)'עמוס ג(, ּא ִדְכּתִ י ִמּכֹל ִמׁשְ   .'ּ ַרק ֶאְתֶכם ָיַדְעּתִ

י יֹוֵסי ָנַפק ָלאֹוְרָחא יה, ִרּבִ ר ַיֲעֹקב ָאִזיל ִעּמֵ י ַאָחא ּבַ ַּעד ַדֲהוֹו ַאְזֵלי , ַּוֲהָוה ִרּבִ
י יֹוֵסי ִתיק ִרּבִ ִמֵלי ְדָעְלָמא, ׁשָ ְּוִהְרֵהר ּבְ י ַאָח. ּ ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתאְוִרּבִ ּא ִהְרֵהר ּבְ עד דהוו (. ּ

י יֹוֵסי ַחד ִחְוָיא)אזלי ְּדֲהָוה ָרִהיט ֲאַבְתֵריה,  ָחָמא ִרּבִ י ַאָחא. ּ י יֹוֵסי ְלִרּבִ , ָאַמר ִרּבִ
י ַאָחא. ָּחֵזית ַהאי ִחְוָיא ְדָרִהיט ֲאַבְתָראי ָרַהט . ֲּאָנא ָלא ֲחֵמיָנא ֵליה, ָּאַמר ֵליה ִרּבִ

י י יֹוֵסי.  יֹוֵסי ְוִחְוָיא ֲאַבְתרֹויִרּבִ ַתת ְוָנַחת ֵמחֹוָטמֹוי, ָנַפל ִרּבִ ַמע ַדֲהוֹו , ְוָדָמא ׁשָ ּׁשָ
ְפחֹות ָהֲאָדָמה ְוגֹו, ַאְמִרין י ִמּכֹל ִמׁשְ י יֹוֵסי', ַּרק ֶאְתֶכם ָיַדְעּתִ ּוָמה ַעל , ָאַמר ִרּבִ

ך ֲעָתא ֲחָדא ּכַ ה ַע, ְׁשַ ַּמאן ְדִמְתָייֵאׁש ִמּנָ הּ ה ְוַכּמָ ּמָ   .ל ַאַחת ּכַ
י ה)'דברים ב(, ָּפַתח ְוָאַמר ך ְוגֹו'  ּכִ ה ָיֶדך ָיַדע ֶלְכּתְ ָכל ַמֲעׂשֵ ַרְכך ּבְ ֱָאֹלֶהיך ּבֵ ָ ָ ָ '
ָרף ְוַעְקָרב ְוגֹו', ַָהּמֹוִליְכך ְוגֹו ה ָהָכא', ָנָחׁש ׂשָ ָרף ָלּמָ ן , ֶּאָלא. ָנָחׁש ׂשָ ָלַקַחת עֹוְנׁשָ
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ָרֵאל ל , ִּמִיׂשְ ין ִמן ֵעץ ַהַחִייםּכָ ְתָפְרׁשִ ּמִ ְּזָמן ׁשֶ יב. ּ י הוא ַחֶייך ְואֹוֶרך )'דברים ל(, ִּדְכּתִ ְ ּכִ ָ ּ ּ
  .ָָיֶמיך

א ֲחֵזי י ִחָייא, ּתָ ִתיב , ָּאַמר ִרּבִ ְבטֹו ׂשֹוֵנא ְבנֹו ְוגֹו)ג''משלי י(ּכְ ך ׁשִ ּוְכִתיב . 'ְ חֹוׂשֵ
י ֶאְתֶכם ָאַמר ה)'מלאכי א( י. ' ָאַהְבּתִ ֵנאִתי)'מלאכי א(, בּוְכּתִ ו ׂשָ ַּמהו .  ְוֶאת ֵעׂשָ

ֵנאִתי ְבטֹו ׂשֹוֵנא ְבנֹו, ׂשָ ך ׁשִ יב חֹוׂשֵ ְִדְכּתִ ֵנאִתי אֹותֹו. ּ לֹוַמר ׂשָ ֶבט , ּכְ י ׁשֵ ְכּתִ ן ָחׂשַ ְוַעל ּכֵ
ְלִמיֵדי ֲחָכִמים, ֵמֶהם ן ּתַ ּכֵ ן ְוָכל ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ ִריך הוא ְדִי, ּכָ א ּבְ ֵעי קוְדׁשָ ְּדָלא ּבָ ּ ּ ְּתָפְרׁשון ְּ ּ

ֵּמֵעץ ַהַחִיים ֲאִפילו ִרְגָעא ֲחָדא ּ.  
א, ָיַהב ְלהֹון ֵעיָטא. ַּויֹאֶמר ֶאל ַעּמֹו יׁשָ הֹון ּבִ ד ִעּמְ ְנחום. ְלֶמְעּבַ י ּתַ ַיְדִעין , ָּאַמר ִרּבִ

ִאְצַטְגִנינות ִדְלהֹון ֲּהוֹו ִמְצָרֵאי ּבְ ָרֵאל, ּ ִגין ִיׂשְ ּסֹוָפן ְלִמְלֵקי ּבְ ְוְלָכך , ׁשֶ ַּאְקִדים ּ
ּׁשוְלָטָנא ִדְלהֹון ּ יׁש, ּ הֹון ּבִ ד ִעּמְ   .ְלֶמְעּבַ

ַההוא טוָרא י ִיְצָחק ָפַגע ּבְ ִּרּבִ ּ חֹות ַחד ִאיָלן, ּ ר ָנׁש ְדֲהָוה ָנִאים ּתְ . ְּוָחָמא ַחד ּבַ
ן ּמָ ר ַההוא ִאיָלָנא, ָּחָמא ַאְרָעא ְדִמְתַחְלֲחָלא, ַאְדֲהָוה ָיִתיב, ָיִתיב ּתַ ּבַ , ְוָנַפל, ְּוִאּתְ

ַאְרָעא ין ּבְ ִקיִעין ּגוּמִ א, ְּוָחָמא ּבְ   .ְּוַאְרָעא ַסְלָקא ְוַנְחּתָ
ְבָרא ַער ַההוא ּגַ י ִיְצָחק, ִּאּתְ ָּצַווח ָלֳקְבֵליה ְדִרּבִ ְּוָאַמר ֵליה יוָדאי יוָדאי, ּ ּ ֵכי , ּ ּבְ

ְל, ְוָנִהים ְרִקיָעא ַחד ַרְבְרָבא ְמָמָנא ׁשֻ ְּדָהִאיָדָנא ְמִקיִמין ּבִ ְּוהוא ַזִמין , ָּטָנא ִעָלָאהּ
י יׁש ַסּגִ כֹון ּבִ ד ִעּמְ ִגיֵניכֹון ֲהָוה, ְלֶמְעּבַ א ְדַאְרָעא ּבְ א . ְּוַהאי ִרְגׁשָ ְּדָכל ִזְמָנא ְדָרְגׁשָ ּ

ד ָקם ְמָמָנא, ַאְרָעא א, ּכַ יׁשָ כֹון ּבִ   .ְּדַיֲעֵביד ִעּמְ
י ִיְצָחק ְוָאַמר ָווה ִרּבִ ִתיב, ּתָ לׁש ָרְגָזה ֶאֶרץ)'למשלי (, ַּוַדאי ּכְ ַחת ׁשָ ַחת ,  ּתַ ּוְכִתיב ּתַ

י ִיְמלֹוך ְלָטָנא ַאֲחָרא)ממנא(ְּמָמָנא ְדֲהָוה . ְֶעֶבד ּכִ חֹות ׁשֻ ְוָמִליך,  ּתְ ְּוָיֲהִבין ֵליה , ּ
ְלָטָנא ָרֵאל, ׁשֻ ִיׂשְ ִליט ּבְ ד ׁשָ ן ּכַ ּכֵ ל ׁשֶ   .ְוּכָ

ר ּגוְרָיא י ָחָמא ּבַ ד ֲאָנח ְלִי, ָּאַמר ִרּבִ ְלָטנוָתא ְדאוִמיןּכַ חֹות ׁשֻ ָרֵאל ּתְ ּׂשְ ּ ָיִתיב , ּ
יב, ְּוָגֵעי וָבֵכי ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ י)ג''ירמיה י(, ּ ה ַנְפׁשִ ְבּכֶ ִרים ּתִ ִמְסּתָ י יֹוֵסי.  ּבְ , ָאַמר ִרּבִ

ִרים ַדְווָקא ִמְסּתָ   .ּּבְ

  א''ח ע''דף י
י ֶאְלָעָזר יה ְדִרּבִ י ְיהוָדה ָעאל ְלַגּבֵ ִּרּבִ ּ ֵחיה ְדֲהָוה ָיִתיבַאׁשְ, ּ ּּכָ פוֵמיה, ּ ִּויֵדיה ּבְ ּ ַוֲהָוה , ּ

ָמאי , ָּאַמר ֵליה. ֲעִציב יב. ָקא ָעִסיק ֹמר) א''ח ע''דף י(ּבְ ָּאַמר ֵליה ִדְכּתִ  )ז''משלי ט(, ּ
אֹור ְפֵני ֶמֶלך ַחִיים ּּבְ ְ ן ְדָגֵעי וָבֵכי, ִאי ַטְרָנא ָעִציב. ּ ּכֵ ל ׁשֶ ְּוּכָ ׁשֹוי ַמאי ַעְב, ּ ּמָ , ֵדיׁשַ

יב ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ ּ ֵהן ֶאְרֶאָלם ָצֲעקו חוָצה)ג''ישעיה ל(, ּ ּ גֹו. ַּמאי חוָצה. ּ , ָמֵריהֹון ּבְ
ָואי. ְּוִאיּנון ְלַבר י ּגָ ָבּתֵ ָראי, ָמֵריהֹון ּבְ י ּבָ ָבּתֵ ָואי ַמאי ִאיּנון. ְּוִאיּנון ּבְ י ּגָ ּתֵ ָאַמר . ּּבָ
י ִיְצָחק ָרה ּכִ, ִרּבִ אִּאיּנון ֵמֲעׂשָ   .ְתֵרי ַמְלּכָ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]153דף [ -ּ

יון לֹום ַמר ִיְבּכָ לֹום, ַּמְלֲאֵכי ׁשָ ל ׁשָ ֵאיָנם ׁשֶ א . ָּאַמר ֵליה ִאין. ְוִכי ֵיׁש ַמְלָאִכים ׁשֶ ּתָ
ָיא, ֲחֵזי ָיא, ִּאית ָמאֵרי ְדִדיָנא ַקׁשְ ְּוִאית ָמאֵרי ְדִדיָנא ְדָלא ַקׁשְ ְּוִאית ָמאֵרי ִדיָנא , ּ

ָללְּוִאית ָמאֵרי ְד. ְּוַרֲחָמנוָתא הו ִדיָנא ּכְ ַּרֲחָמנוָתא ְדֵלית ּבְ ּ ּ ְּוִאֵלין ִאְתְקרון ַמְלֲאֵכי . ּ ּ
לֹום א. ׁשָ ְּוַעל ִאיּנון ִדְלַתּתָ ִתיב, ּ ים )'ישעיה נ(, ּכְ ק ָאׂשִ ַמִים ַקְדרות ְוׂשַ יׁש ׁשָ ּ ַאְלּבִ
סוָתם ַמִים)ד''ישעיה ל(ּוְכִתיב . ּּכְ ל ְצָבא ַהּשָׁ   .ּ ְוָנַמּקו ּכָ

יןּכָ, ִאי ָהִכי ַאר ַעּמִ ּל ִאיּנון ׁשוְלָטִנין ִדְמָמָנן ַעל ׁשְ ּ ד ָחָמאן ְלָמֵריהֹון ָעִציב, ּ , ּכַ
י ֶאְלָעָזר. ְּלָמאי ַעְבִדין ָפרֹוָכא ִלְבנֹוִהי ָּלא ַעְבִדי ֶאָלא ַמאי ְדִאְתְפָקדו, ָאַמר ִרּבִ ּ ּּ ּ ,

ּוְרעוָתא ְדָמֵריהֹון ַעְבִדין ּ ּ.  
ִעָדָנ' ר אי ָאַמר ּבְ ִריך הואּדֹוְסּתָ א ּבְ נֹוי ְדקוְדׁשָ ָרן ּבְ ּא ְדִאְתַמּסְ ּ ּ , ְּלׁשוְלָטֵני ֲעָמִמין, ְּ

י ִדיִנין ּתֵ ֵריַסר ּבָ ִפין ּתְ ּנְ ה, ִּמְתּכַ הֹוָמא ַרּבָ ָען ּגֹו ּתְ ּקְ ּתַ ֵעי ַטְרָנא, ּוִמׁשְ ּוְרִהיָטן , ָגִעין, ּגָ
ִקיָעא ְד)א תריסין''נ( ֵרין ִדְמִעין ִלׁשְ ין ּתְ ּ ְוַנְחּתִ הּ א ַרּבָ  )ו''תהלים ל(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ַיּמָ

ה הֹום ַרּבָ ָפֶטיך ּתְ ִָמׁשְ א. ּ ָלן ִעָלִאין ְלַתּתָ ְלּגְ ּוִמְתּגַ ִאין, ּ ּתָ ָען ּתַ ּקְ ין ָמאַתן , ִאְתּבַ ְוַנְחּתִ
ין ֲהָדא הוא ִדְכִתיב ִעין ַדְרּגִ ְּוַאְרּבְ ָאג ִמי ֹלא ִייָרא)'עמוס ג(, ּ   . ַאְרֵיה ׁשָ

א ּנָ ָרא ְדִמְצָרֵאי,ּתָ ָרֵאל ְלׂשָ ִריך הוא ְלִיׂשְ א ּבְ ֲעָתא ְדָמַסר קוְדׁשָ ׁשַ ּ ּבְ ּ ּ ַזר ָעַלְייהו , ְּ ּּגָ
ֵזרֹות' ז הֹון ִמְצָרֵאי, ּגְ דו ּבְ ֲעּבְ ְיׁשַ ּ ַוְיָמְררו ֶאת ַחֵייֶהם )'שמות א(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּׁשֶ ּ

חֹוֶמר וִבְלֵבִנים ְוגֹו ה ּבְ ֲעבֹוָדה ָקׁשָ ְבָעה ְלָטב.'ּּבַ ָרֵאל ָפרו,  ְוָלֳקְבֵליהֹון ׁשִ ּוְבֵני ִיׂשְ ּּ ,
ְרצו ַּוִיׁשְ ַּוִיְרּבו, ּ ַּוַיַעְצמו, ּ ְמֹאד, ּ ַמֵלא ָהָאֶרץ אֹוָתם, ְמֹאד, ּבִ  ָהָבה )'שמות א(. ַוּתְ

ָמה לֹו ְתַחּכְ י יֹוֵסי ָאַמר. ּנִ ד ִדיָנ, ֵּאין ָהָבה ֶאָלא ָלׁשֹון ַהְזָמָנה, ִרּבִ ָמה ְדַאּתְ . אְּלֶמְעּבַ ּּכְ
י יֹוָחָנן.  ָהָבה ָתִמים)ד''י', שמואל א(.  ָהָבה ֵנְרָדה)א''בראשית י(, ָאֵמר ָהָבה , ָאַמר ִרּבִ
ּּכוָלם ָמה ְוַהְזָמָנה, ּ מֹו . ְלׁשֹון ַהְסּכָ ּ ָהָבה ִנְבֶנה ָלנו ִעיר)א''בראשית י(ּכְ ּ ָהבו )'שופטים כ(. ּ

ֵני ֵאִלים' הּ ָהבו ַל)ט''תהלים כ(. ָלֶכם ֵעָצה   .ּבְ
י ִיְצָחק ָאַמר יה, ִרּבִ ַמת ִדיָנא ְלַגּבֵ ָמה לֹו ְנהֵוי ְבַהְסּכָ ְתַחּכְ ָּהָבה ּנִ ה. ּ ְּורוַח , ֶּפן ִיְרּבֶ

ה ן ִיְרּבֶ ים ְוִלְצִניִנים ֲהָדא . ְוֵכן ִיְפרֹוץ, ַהּקֶֹדׁש אֹוֶמֶרת ּכֵ ּכִ ֵרת ֲהוֹו ְלהו ְלׂשִ ּוַמְלֲאֵכי ַהׁשָ ּ
ָרֵאל,ּהוא ִדְכִתיב ֵני ִיׂשְ ּ ַוָיקוצו ִמְפֵני ּבְ ּ ּ ֵרת. ּ ְלֲאֵכי ַהּשָׁ ֵצי ִמּמַ ָהֵני קֹוֵצי , ַּדֲהוֹו ִמְתַעּקְ ּכְ

י הו ִאיְנׁשֵ ֵצי ּבְ ְּדִמְתַעּקְ ּ.  
י ִיְצָחק י יוָדאי ָאַמר ִרּבִ הֹון ְדִמְצָרֵאי, ָּאַמר ִרּבִ ְבּתְ ָרֵאל , ַּמה ֲהָוה ַמֲחׁשַ ְּדִמְמַנע ִמִיׂשְ ּ

ִּפְרָיה ו ך, ְּרִבָיהּ הֹון ּכַ ִלּבְ ְלָטָנא ִדְמָמָנא ֲעֵליהֹון ְדָאִעיל ּבְ ְְוׁשֻ ּ ֲהוֹו , ָאַמר ְלהֹון, ֶּאָלא. ּ
ָרֵאל, ַיְדִעין ָרא ֲחָדא ְלֵמיַפק ִמִיׂשְ ין ּבְ ְּדַזּמִ ֱאלֵהיהֹון ַעל ְיֵדיה, ּ ְּדִיְתֲעֵביד ִדיָנא ּבֶ ּ ּ.  

י יֹוָחָנן ָאַמר ֹמ, ְּדָאַמר ִרּבִ ָעה ׁשֶ ׁשָ הּבְ ה )ב''שמות י(, ׁשֶ ּ וְבָכל ֱאלֵהי ִמְצַרִים ֶאֱעׂשֶ
ל ִמְצַרִים רֹו ׁשֶ ָפִטים ָהַלך דוָמה ׂשָ ּׁשְ ּ ִריך הוא. ֵּמאֹות ַפְרָסה' ד, ְ א ּבְ ָּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ְּ ,

ֵזָרה ִנְגְזָרה ְלָפַני יב, ּגְ רֹום '  ִיְפֹקד ְיָי)ד''ישעיה כ(, ִּדְכּתִ ּמָ רֹום ּבַ . 'ְוגֹוַעל ְצָבא ַהּמָ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]154דף [ -ּ

ּנו ָרָרה ִמּמֶ ָעה ִנְטָלה ַהּשְׂ אֹוָתה ׁשָ ּּבְ ם, ּ יִהּנָ ל ּגֵ ר ׁשֶ ה דוָמה ׂשַ ְּוִנְתַמּנָ ם ַנְפׁשֹות , ּ ִלידֹון ׁשָ
ִעים ה. ָהְרׁשָ ִתים ִנְתַמּנָ י ְיהוָדה אֹוֵמר ַעל ַהּמֵ   .ְּוִרּבִ

י ֲחִניָנא ִתיב , ָאַמר ִרּבִ ה ְיָי)ג''במדבר ל(ּכְ ָפִטים' ּ וֵבאֹלֵהיֶהם ָעׂשָ ל . ׁשְ ֱאלַה ׁשֶ ְּוִכי ּבֶ
ֶסף ל ָזָהב, ּכֶ ל ֵעץ, ְוׁשֶ ל ֶאֶבן, ְוׁשֶ ָפִטים, ְוׁשֶ י יֹוֵסי. ֶיׁש ׁשְ ֶסף , ֶּאָלא ָאַמר ִרּבִ ל ּכֶ ׁשֶ

ִכים ֵמֲאֵליֶהם ל ָזָהב ָהיו ִנּתָ ִבין, ְּוׁשֶ ל ֵעץ ִמְתַרּקְ   .ְוׁשֶ
י ֶאְלָעָזר ל ִמְצַרִים ׂשֶ, ָאַמר ִרּבִ רוך הוא ַלֲעׂשֹות , ה ָהָיהֱּאלֹוַה ׁשֶ ְּוִצָוה ַהָקדֹוׁש ּבָ ּ ְּ

ָפִטים ֵאׁש, ּבֹו ׁשְ רֹוף אֹותֹו ּבָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ִלׂשְ ְרפון )'דברים ז(, ּּכְ ׂשְ ּ ְפִסיֵלי ֱאֹלֵהיֶהם ּתִ ּ
ֵאׁש ְיֵהא ֵריחֹו נֹוֶדף. ּבָ ֵדי ׁשֶ ָרָעיו ְוַעל ִקְרּב)ב''שמות י(, ְועֹוד. ּּכְ , ְועֹוד. ֹו ֹראׁשֹו ַעל ּכְ

וק ּשׁ ָלִכים ּבַ ַעְצמֹוָתיו מוׁשְ ּׁשֶ ה ִמּכוָלן. ּ ְּוֹזאת ָהְיָתה ְלִמְצַרִים ָקׁשֶ יב, ּ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ ּ ,
ָפִטים   .ׁשְ

ָלֶהם ר ׁשֶ ׁש ְוֶזהו ׂשַ אלֵהיֶהם ַמּמָ י ְיהוָדה ּבֵ ָּאַמר ִרּבִ ּ ַעל ְצָבא ' ִיְפקֹוד ה, ְּלַקֵיים, ּ
רֹום ְוַע ּמָ רֹום ּבַ ֶהם. ל ַמְלֵכי ָהֲאָדָמה ַעל ָהֲאָדָמהַהּמָ ּבָ , ְּוָכל ֶזה ָהיו יֹוְדִעים ַהֲחָכִמים ׁשֶ

ָלֶהם ר ׁשֶ ן ׂשַ ּכֵ ל ׁשֶ ִתיב. ְּוּכָ ן ּכְ ָמה לֹו, ַעל ּכֵ ְתַחּכְ   .ָהָבה ּנִ

  ב''ח ע''דף י
י יֹוָחָנן ָאַמר ִמְצַרִים, ִרּבִ ה ֲעבֹוָדה ָזָרה ָהיו ּבְ ְּוִנילוס ֱאלֹוַה , ַּהְרּבֵ ) ב''ח ע''דף י(ּ

ָלֶהם ָהָיה ּוִבְכַלל ֱאלֵהיֶהם ָהָיה הוא, ּׁשֶ ה ה, ּ ּוְבכוָלם ָעׂשָ ּ ָפִטים' ּ א. ׁשְ י ַאּבָ , ָאַמר ִרּבִ
יָטא, ּיֹוָחָנן ַדְייָקא' ָּהא ְדר ִחָלה, ּוְפׁשִ ּתְ ום ֶדֱאֹלֵהיֶהם ִנְלִקים ּבַ ִּמּשׁ ּ ך ָהאוָמה, ּ ְּוַאַחר ּכַ ְ ,

ִחָלהְּוֵכן ִנילוס ִנְלָקה ּבַ ּ ַוְיִהי ַהָדם )'שמות ז(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְוָהֵעִצים ְוָהֲאָבִנים, ּּתְ
ָכל ֶאֶרץ ִמְצַרִים וָבֵעִצים וָבֲאָבִנים ּּבְ ׁש, ּ ָהיו ָלֶהם ֱאלהות ַמּמָ ּׁשֶ י ִיְצָחק. ּ ַעל , ְוָאַמר ִרּבִ

יב ּתִ רֹום ּכְ ּמָ רֹום ּבַ רֹו, ְצָבא ַהּמָ ּמָ י יֹוָחָנן. םְּוִנילוס ֹלא ָהָיה ּבַ רֹוב ֵמיָמיו , ָאַמר ִרּבִ
רֹום ּמָ דוְגָמָתן ּבַ י ִיְצָחק. ּּכְ ִחָלה, ָאַמר ִרּבִ ּתְ ָלֶהם ִנְלָקה ּבַ ר ׁשֶ ּׂשַ ַאר , ּ ך ׁשְ ְְוַאַחר ּכַ

  .ֱאלֵהיֶהם
י יֹוֵסי אֹוֵמר ִרּבִ ְמעֹון ּבְ י ׁשִ ׁש, ִרּבִ ל ִמְצַרִים ַמּמָ ָּלקות אוָמה ׁשֶ , ָּיםָּלא ָהָיה ֶאָלא ּבַ, ּ

יב ֶהם ַעד ֶאָחד)ד''שמות י(, ִּדְכּתִ ַאר ּבָ אלֵהיֶהם, ְוקֹוֶדם ֶזה.  לא ִנׁשְ ָפִטים ּבֵ ה ׁשְ . ַנֲעׂשָ
ִתיב י ִתְקֶראָנה, ְּוַעל ָדא ּכְ ה ְוָהָיה ּכִ ָמה לֹו ֶפן ִיְרּבֶ ְתַחּכְ או ַעל ֶהָעִתיד. ָּהָבה ּנִ , ְּוִנְתַנּבְ

ִפי ַמה ֶשֵאיַרע ָלֶהם ּם הוא ַעל ׂשֹוְנֵאינוְונֹוַסף ּגַ. ּכְ או ַעל ַמֲחנֹות ֶעְליֹוִנים, ּ , ִּנּבְ
תֹוָכם רוִיים ּבְ ִיְהיו ׁשְ ּׁשֶ ּ נו. ּ יב, ְּוִנְלַחם ּבָ או ַעל ַמה ִדְכּתִ ִּנּבְ ִּיָלֵחם ָלֶכם '  ה)ד''שמות י(, ּ

ָמה ְדַאּתְ ָאַמר , ְוָעָלה ִמן ָהָאֶרץ. 'ְוגֹו ָרֵאל יֹו)ד''שמות י(ּּכְ ַיד ָרָמהּ וְבִני ִיׂשְ . ְצִאים ּבְ
ת ֵלִוי)'שמות ב( ח ֶאת ּבַ ית ֵלִוי ַוִיּקַ ּ ַוֵיֶלך ִאיׁש ִמּבֵ י ֶאְלָעָזר ָפַתח. ְּ  )'שיר השירים א(, ִּרּבִ

ֹלֹמה ר ִלׁשְ יִרים ֲאׁשֶ יר ַהּשִׁ ָנא. ׁשִ רוך הוא ֶאת עֹוָלמֹו, ּתָ דֹוׁש ּבָ ָרא ַהּקָ ּבָ ׁשֶ ּּכְ ָעָלה , ְּ
ֵחֶפץ ְלָפָניו ֹמאלֹוּוָבָר, ּבְ ׂשְ יִמינֹו ְוָהָאֶרץ ּבִ ָמִים ּבִ ֵחֶפץ ְלָפָניו, א ֶאת ַהּשָׁ , ְוָעָלה ּבְ
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ִּלְנהֹוג ַהיֹום ְוַהַלְיָלה ַחְסדֹו. ּ ְלָאִכים ַהְממוִנים ּבְ ּוָבָרא ַהּמַ ּ יֹום, ּ א לומר שירה ביום ''נ(. ּּבַ

ַלְי)זמן החסד יָרה ּבַ ְלָאִכים ַהְממוִנים לֹוַמר ׁשִ ּ וָבָרא ַהּמַ ּ יב. ָלהּ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ תהלים (, ּ

י' ּ יֹוָמם ְיַצֶוה ְיָי)ב''מ יֹרה ִעּמִ ַּחְסדֹו וַבַלְיָלה ׁשִ ּ ֵּאלו ִמָיִמין. ּ ּ ֹמאל, ּ ְּוֵאלו ִמּשְׂ ֵּאלו , ּ ּ
יַרת ַהיֹום יִבים ׁשִ ָרֵאל ָקדֹוׁש, ַּמְקׁשִ ל ִיׂשְ יָרָתם ׁשֶ י ִיְצָחק ָאַמר. ׁשִ אֹוָתם , ִרּבִ

אֹוְמִרים ׁשִ ַלְיָלהׁשֶ יֹום, ּיָרה ּבַ ָרֵאל ּבַ ל ִיׂשְ יָרָתם ׁשֶ יִבים ׁשִ יב, ַּמְקׁשִ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ ּ ,
יִבים ְלקֹוֵלך)'שיר השירים ח(   .ְ ֲחֵבִרים ַמְקׁשִ

ְמעֹון י ׁשִ ת ַאַחת, ָאַמר ִרּבִ ּתֹות, ּכַ ֹלׁש ּכִ לוָלה ִמּשָׁ ַלְיָלה, ּּכְ יָרה ּבַ ֲהָדא . ּאֹוֶמֶרת ׁשִ
ן ֶטֶרף ְלֵביָתה)א''משלי ל(, בּהוא ִדְכִתי ּתֵ עֹוד ַלְיָלה ַוּתִ ָקם ּבְ   .ּ ַוּתָ

י ֶאְלָעָזר יֹום ִראׁשֹון, ָאַמר ִרּבִ ָרה ְדָבִרים ִנְבָראו ּבְ ֲּעׂשָ ּוֵמֶהם , ֵּמֶהם ִמַדת ַלְיָלה, ּ
ִתיב, ִּמַדת יֹום ן ֶטֶרף ְלֵב, ְּוַעל ִמַדת ַלְיָלה ּכְ ּתֵ עֹוד ַלְיָלה ַוּתִ ָקם ּבְ ָמה ְדַאּתְ . ּיָתהַוּתָ ּכְ

יל)'מיכה ה(, ּוְכִתיב. ּ ַאפֹו ָטַרף)ז''איוב ט(, ָאֵמר ָמה , ְוֹחק ְלַנֲערֹוֶתיָה.  ְוָטַרף ְוֵאין ַמּצִ ּכְ
ָפט)ו''שמות ט(ְּדַאּתְ ָאַמר  ּ ֹחק וִמׁשְ ָפָטיו)ז''תהלים קמ(. ּ יו וִמׁשְ ּ ֻחּקָ י ֹחק )א''תהלים פ(. ּ  ּכִ

ַפ ָרֵאל הוא ִמׁשְ ְּלִיׂשְ ַלְיָלה. 'ט ְוגֹוּ ִמַדת ַהִדין ׁשֹוֶלֶטת ּבַ אן ׁשְ ִּמּכָ ּ ּ.  
ַלְיָלה, ְוָתָנא יָרה ּבַ ֵּאלו ָהאֹוְמִרים ׁשִ יר, ּּ ֲעֵלי ׁשִ ל ּבַ ִרים ַעל ּכָ ֵּאלו ֵהם ׂשָ ּ .

יָרה פֹוְתִחין ַהַחִיים ׁשִ ּוְכׁשֶ ּ יג , מֹוִסיִפים ָהֶעְליֹוִנים ּכַֹח, ּ יר וְלַהּשִׂ ָּלַדַעת וְלַהּכִ ֹלא ּ ַּמה ּשֶׁ
יגו ַמִים ָוָאֶרץ. ִּהּשִׂ יָרה, ׁשָ ַהאי ׁשִ   .מֹוִסיִפין ּכַֹח ּבְ

י ְנֶחְמָיה יר, ָאַמר ִרּבִ אֹותֹו ׁשִ ֵרי ַהזֹוֶכה ָלַדַעת ּבְ יר, ַּאׁשְ אֹותֹו ׁשִ ְּדַתְנָיא ַהזֹוֶכה ּבְ ּ ,
ִעְנָיֵני ַהּתֹוָרה ְוַהָחְכָמה ָהָיהְוַיֲאִזין ְוַיֲחקֹור ְויֹוִסיף, ָיַדע ּבְ ה ׁשֶ ּמֶ ּ ּכַֹח וְגבוָרה ּבַ ה , ּ ּוַבּמֶ

ָעִתיד ִלְהיֹות לֹמה ָלַדַעת, ׁשֶ   .ּוָבֶזה ָזָכה ׁשְ
ְמעֹון י ׁשִ לֹום, ְּדָתֵני ִרּבִ ֶזה, ָּדִוד ָעָליו ֲהׁשָ ה, ָיַדע ּבָ חֹות ַהְרּבֵ ּבָ יִרים ְותוׁשְ ן ּשִׁ , ְּוִתּקֵ

ֶהם ָהֲעִתידֹות ָלבֹוא רוַח ַהּקֹוֶדׁשְוהֹוִסיף ֹכַח, ְוָרַמז ּבָ ּ וְגבוָרה ּבְ ּ ִעְנָייִני ַהּתֹוָרה . ּ ָיַדע ּבְ
ָלׁשֹון ַהּקֹוֶדׁש, ְוַהָחְכָמה ר ְוהֹוִסיף ּכַֹח וְגבוָרה ּבְ ְּוִאֵזן ְוִחּקֵ ּ ּ.  

יר אֹותֹו ַהּשִׁ לֹמה ָזָכה יֹוֵתר ּבְ ה, ְוָיַדע ַהָחְכָמה, ּוׁשְ ִלים ַהְרּבֵ ן ְמׁשָ ר ְוִתּקֵ , ְּוִאֵזן ְוִחּקֵ
ׁשְוָע יר ַמּמָ ה ֵסֶפר ֵמאֹותֹו ַהּשִׁ יב, ׂשָ ְּוַהְיינו ִדְכּתִ רֹות)'קהלת ב(, ּ ִרים ְוׁשָ יִתי ִלי ׁשָ .  ָעׂשִ

לֹוַמר יר, ּכְ יִרים ָהֶעְליֹוִנים, ָקִניִתי ִלי ָלַדַעת ׁשִ ם, ֵמאֹוָתן ַהּשִׁ ְחּתָ ר ּתַ ְּוַהְיינו . ַוֲאׁשֶ
יב יִרים, ִּדְכּתִ יר ַהּשִׁ לֹוַמר, ׁשִ ל ַמְעָלה, ירׁשִ, ּכְ ִרים ׁשֶ ל אֹוָתם ׁשָ יר. ׁשֶ ל , ׁשִ ֶשּכֹוֵלל ּכָ

ְּוֹכַח וְגבוָרה, ִעְנְייֵני ַהּתֹוָרה ְוַהָחְכָמה ָהָיה, ּ ה ׁשֶ ּמַ ל , ְוָעִתיד ִלְהיֹות, ּבְ יִרים ׁשֶ יר ַהּשִׁ ׁשִ
  .ַמְעָלה ְמׁשֹוְרִרים

י ֶאְלָעָזר ִרים, ָאַמר ִרּבִ ֵּאלו ַהׁשָ ּנֹו, ָּעְמדו, ּ ּנֹוַלד ֵלִוי ְוֵאיָלך , ַלד ֵלִויַעד ׁשֶ ְֲאָבל ִמּשֶׁ

יר ח ַאֲהֹרן. ָּאְמרו ׁשִ ה ְוִנְמׁשַ ּנֹוַלד ֹמׁשֶ יָון ׁשֶ ְּוִנְתַקְדשו ַהְלִוִים, ּכֵ ּ ּ יר, ּ ָלם ַהּשִׁ ְּוָעְמדו , ִנׁשְ
ְמרֹוָתם   .ַעל ִמׁשְ
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  א''ט ע''דף י
י ֶאְלָעָזר ּנֹוַלד ֵלִו, ְוָאַמר ִרּבִ ָעה ׁשֶ אֹוָתה ׁשָ ָּפְתחו ְלַמְעָלה ְוָאְמרו, יּבְ ּ שיר השירים (, ּ

י )'ה ֵדי ִאּמִ ָאח ִלי יֹוֵנק ׁשְ ֵנך ּכְ ם לא ָיבוזו ) א''ט ע''דף י(ָ ִמי ִיּתֶ ְקך ּגַ ֶּאְמָצֲאך ַבחוץ ֶאּשָׁ ּ ָּ ָ

ל ַמָטה. ִלי ׁשֹוְרִרים ׁשֶ ֶבט ֵלִוי ַהּמְ ָיְצאו ִמּשֵׁ יָון ׁשֶ ּּכֵ ּ ְּוִנְתַקְדשו ּכוָלם, ּ ּ ּ ּדו ַעל ְוָעְמ, ּ
ְמרֹוָתם ְּוִנְתַקְדשו ֵאֶלה ְלנֹוַכח ֵאֶלה, ִמׁשְ ּ ּ ֶאָחד, ּ ְוֶמֶלך ֶאָחד , ְוָהעֹוָלמֹות ֶאָחד, ֲחֵבִרים ּכְ ּ

לֹמה, ׁשֹוֵכן ֲעֵליֶהם א ׁשְ ִרים, ּבָ ל אֹוָתם ׁשָ יר ׁשֶ ה ֵסֶפר ֵמאֹותֹו ׁשִ ם ַהָחְכָמה , ְוָעׂשָ ְוִנְסּתַ
  .ּבֹו

י ְיהוָדה ל ַמָטה ְלִוִייםָלּמָ, ָּאַמר ִרּבִ ִרים ׁשֶ ּה ִנְקְראו ַהׁשָ ּ ִרים , ּ ְלִוים ְוֶנְחּבָ ּנִ ַעל ׁשֶ
ֶאָחד ֹוֵמַע. ְלַמְעָלה ּכְ ק ַנְפׁשֹו ְלַמְעָלה, ְוָהּשׁ ן ָאְמָרה ֵלָאה. ִנְלָוה ְוִנְדּבָ בראשית (, ְוַעל ּכֵ

י ֵאַלי)ט''כ ְנחום ָאַמר. ּ ִיָלֶוה ִאיׁשִ י ּתַ ּכֹל ִנְלָוה , ִּרּבִ ִכיָנהֶשּבַ ה , ֶזַרע ֵלִוי ִעם ַהּשְׁ ֹמׁשֶ ּבְ
ְלִוים ֶאל ה, ּוְבָכל ַזְרעֹו ַאֲחָריו, ְּוַאֲהֹרן וִמְרָים ְרתֹו' ְוֵהם ַהּנִ   .ְלׁשָ

א ֲחֵזי ׁשֹוְרִרים ְלַמְעָלה, ּתָ ָעְמדו ַהּמְ ָעה ׁשֶ ׁשָ ם, ּּבְ ַמְרּתָ ַעד , ּלא ָעְמדו ַעל ִמׁשְ
ה ָהַאִחים ֹלׁשָ ּנֹוְלדו ׁשְ ה ְוַאֲהֹרן. ּוִמְרָים, ַאֲהֹרן, הֹמׁשֶ: ּׁשֶ יַנח ֹמׁשֶ ה, ּתִ ָאַמר . ִמְרָים ָלּמָ

י יֹוֵסי רֹות)'קהלת ב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ִרּבִ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר.  ְוׁשָ ַען )ו''שמות ט(, ּכְ  ַוּתַ
  .ָלֶהם ִמְרָים
אָנא ּנֹוַלד ֵלִוי, ּתָ ָעה ׁשֶ אֹוָתה ׁשָ רוך, ּבְ ְְנָטלֹו ַהָקדֹוׁש ּבָ ל ֶאָחיו , ּ הואּ ּוְבָחרֹו ִמּכָ

ָאֶרץ יבֹו ּבָ ְּוהוא הֹוִליד ְלַאֲהֹרן וִמְרָים, ּוְקָהת הֹוִליד ְלַעְמָרם, ְוהֹוִליד ִלְקָהת, ְוהֹוׁשִ ּ .
ּתֹו ל ַמְעָלה עֹוְמִדים , ְּוֶהחִזיָרה, ֵּפיַרׁש ֵמִאׁשְ ָעה ָהיו ַהְמׁשֹוְרִרים ׁשֶ אֹוָתה ׁשָ ּּבְ

ַער , ּוְמׁשֹוְרִרים רוך הואּגָ ֶהם ַהָקדֹוׁש ּבָ ּּבָ יר, ְּ ך ַהּשִׁ ּכַ ּתָ ָטה ַקו ְיִמינֹו, ְְוִנׁשְ ּנָ , ַעד ׁשֶ
  .ְוהֹוִשיט ְלַעְמָרם

ל ָרִמים. ַמאי ַטְעָמא ִנְקָרא ַעְמָרם ּנו ַעם ָרם ַעל ּכָ ָיָצא ִמּמֶ ּׁשֶ מֹו, ּ ר ׁשְ . ְוֹלא ִנְזּכַ
מֹו ר ׁשְ י ְיהוָדה ָא. ַמאי ַטְעָמא ֹלא ִנְזּכַ י ֲאָבהוִּרּבִ ם ִרּבִ ׁשֵ ִצְנָעא ָהַלך, ַּמר ּבְ ּבְ ְִמְפֵני ׁשֶ ּ ,

ּתֹו ירו ּבֹו, ּוְבִצְנָעא ָחַזר ְלִאׁשְ ֹלא ַיּכִ ֵדי ׁשֶ ּּכְ ְֲהָדא הוא ִדְכִתיב ַוֵיֶלך ִאיׁש, ּ ּ ְוָלא ֶנֱאַמר , ּ
ַפְרֶהְסָיא ְַוֵיֶלך ַעְמָרם ּבְ ת ֵלִוי. ּ ח ֶאת ּבַ ִצְנָעא ָחְז, ַּוִיּקַ ָמה, ָרהַאף ִהיא ּבְ ָרה ׁשְ   .ְּוֹלא ִנְזּכְ

ַָוֵיֶלך ִאיׁש י ֲאָבהו ָאַמר. ּ ְַוֵיֶלך ִאיׁש, ִּרּבִ ְבִריֵאל, ּ יב. ֶזה ּגַ  ְוָהִאיׁש )'דניאל ט(, ִּדְכּתִ
ְבִריֵאל ָהַלך הוא ְוֶהחִזיָרה ְלַעְמָרם. ּגַ ּׁשֶ ּ י ְיהוָדה ָאַמר. ְ ׁש ָהָיה, ִּרּבִ ְוֹלא , ַעְמָרם ַמּמָ

מֹו ר ׁשְ ּתֹו, ִנְזּכַ ּנו ְלִהְזַדֵווג ְלִאׁשְ ֲהִליָכה זֹו ֹלא ָהְיָתה ִמּמֶ ִּמְפֵני ׁשֶ ּ ּ ֶּאָלא ִמְלַמְעָלה, ּ ּ.  
י ִיְצָחק ָאַמר ּתֹוָרה, ִרּבִ ַאֲהֹרן וִמְרָים לא ְנֱאַמר ִזיווג ֲאבֹוָתם ּבַ ּּבְ ּ יב , ּ ּתִ ה ּכְ ּוְבֹמׁשֶ
ת ֵלִוי ח ֶאת ּבַ ִכיָנה , ְלהֹורֹות, ַּוִיּקַ ַהּשְׁ ם ֵלִויׁשֶ ְּולא ָהָיה ַעְמָרם ָראוי . ִנְקֵראת ַעל ׁשֵ

ה ִכיָנה, ְלהֹוִליד ְלֹמׁשֶ ּשְׁ ַטל ֵחֶלק ּבַ ּנָ ה, ַעד ׁשֶ יב. ְוהֹוִליד ְלֹמׁשֶ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ ח , ּ ַּוִיּקַ
ת ֵלִוי ִתיב. ֶאת ּבַ ְוְלִפיָכך ּכְ י טֹוב הוא)'שמות ב(, ּ ֶרא אֹותֹו ּכִ   .ּ ַוּתֵ
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י ֶאְלָעָזר ָא ן, ַמרִרּבִ ּנו ּבֶ ָיָצא ִמּמֶ ָּזָכה ַעְמָרם ׁשֶ דֹול, ּ ָזָכה ְלקֹול ּגָ יב, ּׁשֶ שמות (, ִּדְכּתִ

קֹול)ט''י ת ֵלִוי, ְוַעְמָרם ָזָכה ְלַבת קֹול. ּ ְוָהֱאלִהים ַיֲעֶנּנו ּבְ ח ֶאת ּבַ יב ַוִיּקַ ִּדְכּתִ ּ .
לֹוַמר ת קֹול, ּכְ ִתיב ַוֵיֶלך. ּבַ ְוְלִפיָכך ּכְ ְּ לֹוַמר. ּ ָהַלך ְלַמְדֵרָגה זֹו,ּכְ אָנא. ְ ׁשֶ ּנֹוַלד , ּתָ ׁשֶ ּכְ
ה מֹו ָעָליו, ֹמׁשֶ רוך הוא ׁשְ ִּייֵחד ַהָקדֹוׁש ּבָ י טֹוב הוא, ְּ ֶרא אֹותֹו ּכִ יב ַוּתֵ ִּדְכּתִ , ּוְכִתיב. ּ

י טֹוב ה)ד''תהלים ל(, ּוְכִתיב. ַלּכֹל'  טֹוב ה)ה''תהלים קמ( ּ ַטֲעמו וְראו ּכִ ּ י  ַוְיִה)'שמותב(. 'ּ
ים ָהֵהם ַע ְדַסְכִנין ָאַמר. ַּבָיִמים ָהַרּבִ י ְיהֹוׁשֻ ים ָהֵהם, ִּרּבִ לוָתם , ַּוְיִהי ַבָיִמים ָהַרּבִ ּסֹוף ּגָ

ָכל ֲעבֹוָדה, ָהָיה ִדים ּבְ ָרֵאל ְמׁשוֲעּבָ ָהיו ִיׂשְ ּׁשֶ ים ָהֵהם. ּ ָיִמים ָהַרּבִ ים , ּּבַ ָהיו ָרּבִ ּׁשֶ
ִמְצַרִים ָרֵאל ּבְ לוָתםְוֵכיָון, ְלִיׂשְ ַלם ֵקץ ּגָ ּתַ ׁשְ ּנִ ּ ׁשֶ ִתיב, ּ ְַוָיָמת ֶמֶלך ִמְצַרִים, ַמה ּכְ ַמאי . ּ

ֲעָלתֹו. ַטְעָמא ר ִמְצַרִים ִמּמַ הוַרד ׂשַ ֲאָותֹו, ּׁשֶ ַפל ֶמֶלך ִמְצַרִים. ְוָנַפל ִמּגַ ּנָ , ְְוֵכיָון ׁשֶ
ָלֶהן ר ׁשֶ הוא ׂשַ ּׁשֶ ָרֵאל, ּ רוך הוא ְלִיׂשְ ָּזַכר ַהָקדֹוׁש ּבָ ִפָלָתםְוׁשָ, ְּ   .ַּמע ּתְ

י ְיהוָדה ך הוא, ָּאַמר ִרּבִ ּכַ ּּבֹא וְרֵאה ׁשֶ ָרָרה , ְּ ָלֶהם ִנְתָנה לֹו ׂשְ ר ׁשֶ ַהׂשַ ל ְזָמן ׁשֶ ּכָ ּׁשֶ
ָרֵאל ָרֵאל, ַעל ִיׂשְ ל ִיׂשְ ַמע ַצֲעָקָתם ׁשֶ ָלֶהם, לא ִנׁשְ ר ׁשֶ ַפל ַהּשַׂ ּנָ יָון ׁשֶ ִתיב ַוָיָמת , ּּכֵ ּּכְ

ְוָעָתם ֶאל ּוִמ, ְֶמֶלך ִמְצַרִים ַעל ׁשַ ָרֵאל ִמן ָהֲעבֹוָדה ַוִיְזָעקו ַוּתַ ֵני ִיׂשְ ָּיד ַוֵיָאְנחו ּבְ ּ ּ ּ
ַצֲעָקָתם. ָהֱאֹלִהים ָעה לא ַנֲענו ּבְ ַעד אֹוָתה ׁשָ ּׁשֶ ּ.  
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  ב''ט ע''דף י

י ֶאְלָעָזר ל , ָאַמר ִרּבִ ּּבֹא וְרֵאה ַרֲחָמנותֹו ׁשֶ רוך הואּ דֹוׁש ּבָ ַּהּקָ הוא ְמַרֵחם ַעל , ְּ ׁשֶ ּּכְ
ָרֵאל ּּכֹוֶפה ְלִמַדת ַהִדין, ִיׂשְ ּומֹוִריָדה, ּ ְּוַהְיינו ִדְתָנן. ּוְמַרֵחם ֲעֵליֶהם, ּ רוך , ּ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ְׁשֶ ּ ּ

דֹול י ְדָמעֹות ַלָים ַהּגָ ּתֵ ּהוא מֹוִריד ׁשְ ּ י ְדָמעֹות. ּ ּתֵ ַּמאן ִאיּנון ׁשְ י יֹוֵסיָאַמר ִר. ּ ָלאו , ּבִ
ִריָרא ִהיא) ב''ט ע''דף י( ְּדָהא ֲאַמר ֵליה ְלאֹוָבא ַטְמָיא, ִּמָלא ּבְ ִדיב, ּ ְּדהוא ּכָ ּוִמֵליה , ּ

ִדיָבן י ֶאְלָעָזר. ּכְ ַתר אֹוָבא ַטְמָיא ַאְזִליָנן, ָאַמר ִרּבִ ִּדְבִריָרא ְדִמָלה הוא, ָלאו ּבָ ּ ּּ ,
ְתֵרי ַמְל, ִּדְתָנן ָרה ּכִ ֲעׂשָ אּבַ ִריך הוא, ּכָ א ּבְ ֵרין ִדְמִעין ְלקוְדׁשָ ִּאית ּתְ ּ ְּ י ִמדֹות , ּ ּתֵ ְּוֵהן ׁשְ
יֶהן, ִּדין ּתֵ א ִמּשְׁ ַהִדין ּבָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ּׁשֶ ה קֹוְראֹוַתִיך)א''ישעיה נ(, ּכְ ִים ִהּנֵ ּתַ . ְ ׁשְ

ָניו רוך הוא זֹוֵכר ֶאת ּבָ ַהָקדֹוׁש ּבָ ּוְכׁשֶ ּ דֹולּהוא מֹוִריד אֹוָתם , ְּ הוא , ַּלָים ַהּגָ ויקרא (ּׁשֶ

יָקן)ב''ז ע''קל ְּוהֹוֵפך ִמַדת ַהִדין ְלִמַדת ַרֲחִמים,  ָים ַהָחְכָמה ְלַהְמּתִ ּ ּ ּוְמַרֵחם ָעַלְייהו, ְ ּ .
י ְיהוָדה י ְדָמעֹות, ָּאַמר ִרּבִ ּתֵ ִאים ַהְדָמעֹות, ּׁשְ ֶהם ּבָ ּמֵ א ַהִדין, ּׁשֶ   .ֵּמֶהם ּבָ

י ְיהוָדה ּכְ ה ִמְצַרִים נֹוֵסַע ַאֲחֵריֶהם)ד''שמות י(, ִתיבָּאַמר ִרּבִ י יֹוֵסי .  ְוִהּנֵ ְוָאַמר ִרּבִ
ל ִמְצַרִים הוא ר ׁשֶ ְְוַאּתְ ָאַמְרּתְ ַוָיָמת ֶמֶלך ִמְצַרִים, ֶּזה ׂשַ ל ִמְצַרִים, ּ ר ׁשֶ ָאַמר . ֶזה ׂשַ

י ִיְצָחק ַּהאי ִמָלה ָקא ְמַסֵייַע ְלַההוא ִדְלֵעיָלא, ִרּבִ ּּ ּ ה ִמְצַרִיםּכְ, ּ ּוְכִתיב , ִתיב ָהָכא ְוִהּנֵ
ְָהָתם ַוָיָמת ֶמֶלך ִמְצַרִים יו לא ָהָיה ֶמֶלך. ּ ד ְדַעְכׁשָ ְְמַלּמֵ דוָלתֹו, ּ ְּדהֹוִרידוהו ִמּגְ ּ ּ ּ .

ִתיב ְוְלִפיָכך ּכְ ה ִמְצַרִים, ּ ִתיב ֶמֶלך ִמְצַרִים, ְוִהּנֵ ּוַמה ְדָאַמר ַוָיָמת. ְְוָלא ּכְ ּ ָמה ְדַאּתְ . ּ ּכְ
ך)'שמות ד(ָאֵמר  ים ֶאת ַנְפׁשֶ ים ַהְמַבְקׁשִ ל ָהֲאָנׁשִ י ֵמתו ּכָ ָ ּכִ ּ.  

ַע י ְיהֹוׁשֻ י ִיְצָחק ָאַמר ִרּבִ ָמם, ּּבֹא וְרֵאה, ָאַמר ִרּבִ ל ַמְלֵכי ִמְצַרִים ַפְרֹעה ׁשְ . ּּכָ
ְוְבָכאן ֹלא ֶנֱאַמר ֶאָלא ֶמֶלך ִמְצַרִים ְסָתם ּ ּוִבְמקֹומֹו ַפְרֹעה. ּ ְּוהוא ַפ, ּ ׁשּ א . ְרֹעה ַמּמָ ּתָ

עֹוד ְדִאית ׁשוְלָטנוָתא ִדְלֵעיָלא, ֲחֵזי ּּבְ ּ ּ ּ א, ּ א ִדְלַתּתָ ַעּמָ ִּאית ׁשוְלָטנוָתא ּבְ ּ ִאְתָעֵדי , ּ
ּׁשוְלָטנוָתא ִדְלֵעיָלא ּ ּ א, ּ ִּאְתָעֵדי ׁשוְלָטנוָתא ִדְלַתּתָ ּ ּ.  

י יֹוֵסי ִתיב , ָאַמר ִרּבִ א ַלְי)ד''זכריה י(ּכְ ה יֹום ּבָ ְּוָהָיה יֹום ֶאָחד הוא ִיָוַדע ' ְוגֹו' ָי ִהּנִ ּ
ַאר יֹוִמין ָלאו ִאיּנון ִדיֵליה. 'ְוגֹו' ַלְיָי ְּוִכי ׁשְ ּ א. ּ י ַאּבָ ד, ֶּאָלא ָאַמר ִרּבִ ָאר , ְמַלּמֵ ּשְׁ ׁשֶ

ִרים, ַּהָיִמים ִנים ְלׂשָ ִרים, ְואֹותֹו יֹום, ִנּתָ ל ַהּשָׂ רוך, ֵאינֹו ׁשֶ ל ַהָקדֹוׁש ּבָ ְֶאָלא ׁשֶ ּ , ּ הואּ
ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ֵדי ַלֲעׂשֹות ִדין ּבַ ּּכְ ּ אֹותֹו יֹום. ּ ּבְ ִרים , ִּמְפִני ׁשֶ ל ַהּשָׂ ִּיְפלו ּכָ ּ

ֲעָלָתם ִתיב. ִמּמַ ב ה)'ישעיה ב(, ְּוַעל ָדא ּכְ ּגַ יֹום ַההוא'  ְוִנׂשְ ְּלַבדֹו ּבַ אֹותֹו יֹום לא . ּּ ׁשֶ
ִרים   .ִיְהֶיה ַמֲעָלה ְלּשָׂ
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אָאַמ י ַאּבָ ל ַמְעָלה, ר ִרּבִ ִרים ׁשֶ ּשָׂ ה ִדין ּבַ רוך הוא עֹוׂשֶ ַהָקדֹוׁש ּבָ ׁשֶ ּּכְ ּ ִתיב, ְּ , ַמה ּכְ
י)ד''ישעיה ל( ַמִים ַחְרּבִ ׁשָ י ִרְוָתה ּבַ י ִיְצָחק. 'ְוִכי ֶחֶרב ִאית ַלְיָי. ּ ּכִ ֶחֶרב , ֶּאָלא ָאַמר ִרּבִ

יב, ִּאית ֵליה ּ וְבַחְרּבֹו ֶאת )ו''ישעיה ס(ּוְכִתיב . ָּמְלָאה ָדם' ָי ֶחֶרב ַלְי)ד''ישעיה ל(, ִּדְכּתִ
ר ׂשָ ל ּבָ   .ּכָ

א י ַאּבָ ה, ָאַמר ִרּבִ עֹוׂשֶ ַּהֶחֶרב ַהֶזה הוא ַהִדין ׁשֶ ּ יב, ּ ּ ַוַיְרא )א''כ', דברי הימים א(, ִּדְכּתִ
לוָפ' ְ ֶאת ַמְלַאך ה)דוד( ַמִים ְוַחְרּבֹו ׁשְ ין ָהָאֶרץ וֵבין ַהּשָׁ ּעֹוֵמד ּבֵ ָידֹוּ ְוִכי ֶחֶרב . ה ּבְ

ְלָאך ַיד ַהּמַ לוָפה ָהְיָתה ּבְ ְׁשְ ָידֹו ַלֲעׂשֹות ִדין, ֶּאָלא, ּ ָהְיָתה ָהְרׁשות ְנתוָנה ּבְ ּׁשֶ ּ ּ.  
ן ֵלִוי ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ ֶות, ְוָהא ָאַמר ִרּבִ ִּאי ָלאו ְדֵחְייְסָנא ִליָקָרא , ְָאַמר ִלי ַמְלָאך ַהּמָ

ִחיָטהָּפַרְעָנא , ְּדִבְרָייָתא ית ַהּשְׁ ֵהָמה, ְּלהו ּבֵ ּבְ א. ּכַ י ַאּבָ ום , ָאַמר ִרּבִ ּּכָֹלא ִמּשׁ ּ
יֵדיה ְּדִאְתְייִהיב ְרׁשוָתא ּבִ ּ ַמר ִדיָנא, ּ ד ּגְ  ְוַחְרּבֹו )'יהושע ה(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְּלֶמְעּבַ

ָידֹו לוָפה ּבְ ָידֹו ַלֲעׂשֹות ִדין, ּׁשְ ָּהְרׁשות ְנתוָנה ּבְ ּ  )א''כ', דברי הימים א(י ַמאי ִאי ָהִכ. ּ
ב ַחְרּבֹו ֶאל ְנָדָנה ַּוָיׁשֶ א. ּ י ַאּבָ ֱחַזר ַהִדין ְלַבַעל ַהִדין, ָאַמר ִרּבִ ּנֶ ּׁשֶ ְּוָהְרׁשות ְלִמי , ּ

לֹו ֶּשָהְרׁשות ׁשֶ ּ.  
ָרֵאל ֵני ִיׂשְ ַּוֵיָאְנחו ּבְ ִתיב, ּ חו ָלא ּכְ ַּוִיְתַאּנְ ֶּאָלא ַוֵיָאְנחו, ּ ּ לֹוַמר, ּ חו ִנְת, ּכְ א ''ס(ַּאּנְ

ִביָלם ְלַמְעָלה)א כלומר נאנחו למטה''ס( לֹו ְלַמְעָלה )האניחו ׁשְ ָהֲאָנָחה ָהְיָתה ּבִ   . ׁשֶ
ֶרְכָיה ָאַמר' ר ָרֵאל ִדְלֵעיָלא ֲהוֹו, ּבְ ֵני ִיׂשְ ּּבְ ָרֵאל, ּ ֵני ִיׂשְ ּוַמאן ִאיּנון ּבְ ִּאיּנון . ּ

ֵני פוְלָחָנא ְּדִאְתְקרון ּבְ ּ לֹוַמר. ּּ ל ַמְעָלהאֹו, ּכְ ֵהם ִמן ָהֲעבֹוָדה ׁשֶ ְוָעָתם . ָתם ׁשֶ ַעל ׁשַ ַוּתַ
ְוָעָתם ְלָפָניו, ֶאל ָהֱאלִהים ָעה ָלא ָעְלָתה ׁשַ ַעד אֹוָתה ׁשָ   .ּׁשֶ

ל ַמְעָלה ָפַמְלָייא ׁשֶ ִריך הוא ִדיָנא ּבְ א ּבְ ד ָעִביד קוְדׁשָ י ִיְצָחק ּכַ ָּאַמר ִרּבִ ּ ַּההוא , ְּ
י ֶאְלָעָזרָאַמר. ִּדיָנא ַמאי ֲהֵוי ַההוא ְנַהר ִדינור,  ִרּבִ ר ְלהו ּבְ ַּמְעּבַ ּ ּ ר לֹון , ּ ְוַאְעּבַ

וְלָטֵניהֹון ין, ִּמּשׁ ַאר ַעּמִ ּוָמֵני ׁשוְלָטִנין ַאֲחָרִנין ִדׁשְ ּ ִתיב . ּ  )ד''תהלים ק(ֲּאַמר ֵליה ְוָהא ּכְ
ְרָתיו ֵאׁש לֹוֵהט א, ֲּאַמר ֵליה. ְמׁשָ ָיא ֵמֶאּשָׁ א ַקׁשְ א,ִאית ֶאּשָׁ א ְדַדְחָיא ֶאּשָׁ   .ּ ְוִאית ֶאּשָׁ
י ִיְצָחק ַלת ִעְנָייֵני ָהָכא, ָאַמר ִרּבִ ְוָעה, ֲאָנָחה: ּתְ א . ְצָעָקה, ׁשַ ְּוָכל ַחד ִמְתָפְרׁשָ

יב: ֲאָנָחה. ְמַאֲחָרא ּתִ ָרֵאל, ּכְ ֵני ִיׂשְ ַּוֵיָאְנחו ּבְ יב: ְצָעָקה. ּ ַּוִיְצָעקו, ִּדְכּתִ ְוָעה. ּ יב: ׁשַ , ִּדְכּתִ
ְוָעָתםַו ַעל ׁשַ א. ּתַ ְלחֹודֹוי ִמְתָפְרׁשָ ָרֵאל, ְּוָכל ַחד ּבִ ְּוֻכְלהו ָעְבדו ִיׂשְ ּ י ְיהוָדה. ּ , ָּאַמר ִרּבִ

ְוָעה ָעְבדו יב ַוֵיָאְנחו וְלַמְעָלה ָהְיָתה , ֲּאָנָחה ָלא ָעְבדו, ְּצָעָקה ְוׁשַ ַמע ִמִדְכּתִ ַּמׁשְ ּ ּּ
ִביָלם ׁשְ   .ָהֲאָנָחה ּבִ

  א''ע' דף כ
ןְצָעָק ַמאי ִאְתָפְרׁשָ ְוָעה ּבְ י ִיְצָחק, ּה ְוׁשַ ְוָעה, ָאַמר ִרּבִ ִפָלה, ְֵאין ָלך ׁשַ ּתְ . ֶּאָלא ּבַ
ֱאַמר ּנֶ ָמָעה ְתִפָלִתי ְיָי)ט''תהלים ל(, ׁשֶ ְוָעִתי ַהֲאִזיָנה' ּ ׁשְ ' ָ ֵאֶליך ְיָי)ח''תהלים פ(. ְוׁשַ
י ַוְעּתִ ְרָפ)'תהלים ל(. ּׁשִ י ֵאֶליך ַוּתִ ַוְעּתִ ּ ׁשִ ָ לום. ֵאִניּ ּצֹוֵעק ְוֵאינֹו אֹוֵמר ּכְ ָאַמר . ְּצָעָקה ׁשֶ
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י  דֹוָלה ְצָעָקה ִמּכוָלן, ְּיהוָדה) א''ע' דף כ(ִרּבִ ך ּגְ ִּהְלּכָ ּ ֵלב, ְ ָעָקה ִהיא ּבַ ּצְ ֲּהָדא הוא . ּׁשֶ
ם ֶאל ְיָי)'איכה ב(, ִדְכִתיב ְּצָעָקה וְזָעָקה ָדָבר ֶאָחד הוא. ' ָצַעק ִלּבָ ּ ֹוָבה ְוֶזה ְקר, ּ

רוך הוא ְּלַהָקדֹוׁש ּבָ ִפָלה ַוֲאָנָחה, ְּ יב, ּיֹוֵתר ִמּתְ י ִאם ָצעֹוק ִיְצַעק )ב''שמות כ(, ִּדְכּתִ  ּכִ
ַמע ַצֲעָקתֹו ֹמַע ֶאׁשְ   .ֵאַלי ׁשָ

ֶרְכָיה י ּבְ מוֵאל, ָאַמר ִרּבִ רוך הוא ִלׁשְ ָאַמר ַהָקדֹוׁש ּבָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּּבְ ּ  )ו''ט' שמואל א(, ְּ
י ּכִ אול ְלֶמֶלךִנַחְמּתִ י ֶאת ׁשָ ְי ִהְמַלְכּתִ יב. ּ ּתִ מוֵאל, ַמה ּכְ ַּוִיַחר ִלׁשְ ל ' ַוִיְצַעק ֶאל ְיָי, ּ ּכָ
יַח ַהּכֹל. ַּהַלְיָלה יר , ְוָלַקח ְצָעָקה, ִהּנִ ִריך הוא ַיּתִ א ּבְ ום ְדִהיא ְקרֹוָבה ְלקוְדׁשָ ִּמּשׁ ּ ּ ְּ

ְלהו ִּמּכֻ ה ַצ, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ ה ִהּנֵ ָאה ֵאָליְוַעּתָ ָרֵאל ּבָ ֵני ִיׂשְ   .ֲעַקת ּבְ
ָנן נו ַרּבָ ַּהאי ַמאן ְדַצֵלי וָבֵכי ְוָצִעיק, ּּתָ ְפָווֵתיה, ּּ ׂשִ ַהאי , ַּעד ָלא ָיִכיל ְלִמְרָחׁש ּבְ

א ִלּבָ ֵליָמָתא ְדִהיא ּבְ ּוְלעֹוָלם ָלא ַהְדָרא ֵריָקַנָיא, ְּצלֹוָתא ׁשְ י ְיהוָדה. ּ דֹוָלה , ָּאַמר ִרּבִ ּגְ
ל ָיָמיו, הְצָעָק ל ָאָדם ִמּכָ ַזר ִדינֹו ׁשֶ קֹוֵרַע ּגְ   .ּׁשְ

י ִיְצָחק ָאַמר דֹוָלה ְצָעָקה, ִרּבִ ל ַמְעָלה, ּגְ ֶלת ַעל ִמַדת ַהִדין ׁשֶ ּמֹוׁשֶ ּׁשֶ י יֹוֵסי . ּ ִרּבִ
דֹוָלה ְצָעָקה, ָאַמר א, ּגְ עֹוָלם ַהֶזה וָבעֹוָלם ַהּבָ ֶלת ּבָ ּמֹוׁשֶ ּׁשֶ ִביל ְצָעָקה נֹו. ּ ׁשְ ֵחל ּבִ

א ָּהָאָדם ָהעֹוָלם ַהֶזה וָהעֹוָלם ַהּבָ יב, ּ ּ ַוִיְצֲעקו ֶאל ה)ז''תהלים ק(, ִּדְכּתִ ר ָלֶהם ' ּ ּצַ ּבַ
יֵלם צוקֹוֵתיֶהם ַיּצִ ה ָהָיה רֹוֶעה ֶאת ֹצאן ִיְתרֹו חֹוְתנֹו ּכֵֹהן ִמְדָין)'שמות ג(. ִּמּמְ י . ּ וֹמׁשֶ ִרּבִ

ְמעֹון ָפַתח יםּ דֹוִד)'שיר השירים ב(, ּׁשִ ּנִ ֹוׁשַ ּשׁ ְמעֹון. י ִלי ַוֲאִני לֹו ָהרֹוֶעה ּבַ י ׁשִ , ָאַמר ַרּבִ
ִריֹות יִחים ְוֵאיָנם יֹוְדִעים, ּאֹוי ָלֶהם ַלּבְ ּגִ ֵאיָנם ַמׁשְ ָבה ִלְפִני , ׁשֶ ַמֲחׁשָ ָעָלה ּבְ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ
ִריך הוא דֹוׁש ּבְ ַּהּקָ ַמֲחׁשָ, ִלְברֹוא עֹוָלמֹו, ְ ל ָהעֹוָלמֹות ָעלו ּבְ ָבה זו , ָבה ַאַחתּּכָ ּוְבַמֲחׁשָ ּ

ִּנְבָראו ּכוָלם ּ יָת)ד''תהלים ק(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ ָחְכָמה ָעׂשִ ָלם ּבְ ָבה זו. ּ ּכֻ ּוְבַמֲחׁשָ ּ ,
ִהיא ַהָחְכָמה ל ַמְעָלה, ִּנְבָרא ָהעֹוָלם ַהֶזה, ׁשֶ   .ְוָהעֹוָלם ׁשֶ
ל ַמְעָלה, ָנָטה ְיִמינֹו ֹמאלֹוָנָטה . ּוָבָרא ָהעֹוָלם ׁשֶ ּוָבָרא ָהעֹוָלם ַהֶזה, ׂשְ ֲּהָדא הוא , ּ

ָמִים)ח''ישעיה מ(, ִדְכִתיב קֹוֵרא ֲאִני ֲאֵליֶהם . ּ ַאף ָיִדי ָיְסָדה ֶאֶרץ ִויִמיִני ִטְפָחה ׁשָ
ַּיַעְמדו ַיְחָדו ֶרַגע ַאַחת . ּ ה ָהעֹוָלם ַהֶזה, ּ ִנְבָראו)ובשעה אחת(ְּוֻכָלם ּבְ ֶנֶגד , ְּוָעׂשָ ּכְ

ל ַמְעָלהָהעֹוָלם  ֵיׁש ְלַמְעָלה. ׁשֶ דוְגָמתֹו ְלַמָטה, ְּוָכל ַמה ּשֶׁ ּּכְ ֵיׁש ְלַמָטה. ּ ְּוָכל ַמה ּשֶׁ ּ ,
ָים דוְגָמתֹו ּבַ ּּכְ ְלָאִכים. ְוַהּכֹל ֶאָחד. ּ ֶעְליֹוִנים ַהּמַ ָרא ּבָ ֵני ָאָדם, ּבָ עֹוָלם ַהֶזה ּבְ ָרא ּבָ , ּּבָ

ָים ִלְוָיָתן ָרא ּבַ ָמה ְדַאּתְ ָא, ּּבָ ר ֶאת ָהֹאֶהל ִלְהיֹות ֶאָחד)ו''שמותל(ֵמר ּכְ   . ְלַחּבֵ
ָאָדם ִתיב ּבָ ה ֶאת ָהָאָדם)'בראשית ט(, ּכְ ֶצֶלם ֱאלִהים ָעׂשָ י ּבְ  )'תהלים ח(, ּוְכִתיב.  ּכִ

ֵרהו ְמַעט ֵמֱאֹלִהים ַחּסְ עֹוַבָדְייהו . ַּוּתְ יִרין ּבְ א ַיּקִ ִני ָנׁשָ ל ַהאי)א בעובדוי''נ(ִּאי ּבְ ,  ּכָ
ִדין ְוִאי ֲאָבא ִמֵניה, ּ ֵמָעָפר ְדֵביָרא)מטפה(ּּנון ִמְתַאּבְ ה ַאְתָיין ְלׁשַ ּמָ ֶעְליֹוִנים. ּּבְ , ּוָבַחר ּבָ

ָרֵאל ִיׂשְ ִנים, ּוָבַחר ּבְ ִנים, ָלֶעְליֹוִנים לא ָקָרא ּבָ ְחּתֹוִנים ָקָרא ּבָ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ַלּתַ
ם ַלה)ד''דברים י( ִנים ַאּתֶ ִנים. ֱאלֵהיֶכם'  ּבָ , ְּוֵהם ָקְראו לֹו ָאב, ּהוא ָקָרא ָלֶהם ּבָ
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יב ה ָאִבינו)ג''ישעיה ס(, ִּדְכּתִ י ַאּתָ ּוְכִתיב דֹוִדי ִלי ַוֲאִני לֹו. ּ ּכִ י. ּ ַחר ּבִ ַוֲאִני , הוא ּבָ
י ּבֹו ַחְרּתִ   .ּבָ

ים ּנִ ֹוׁשַ ּשׁ ים, ָהרֹוֶעה ּבַ ּנִ ֹוׁשַ ּשׁ ַהּקֹוִצ, ּהוא רֹוֶעה ּבַ ְוֵאין , ים ָסִביב ָלֶהםַּאף ַעל ִפי ׁשֶ
מֹותֹו ים ּכְ ּנִ ֹוׁשַ ּשׁ ים. ַאֵחר ָיכֹול ִלְרעֹות ּבַ ּנִ ֹוׁשַ ּשׁ ַּמה ׁשוָשן ֶזה הוא , ָּדָבר ַאֵחר ָהרֹוֶעה ּבַ ּ

רוך הוא, ּוֵמיָמיו ְלָבִנים, ָאדֹום ך ַהָקדֹוׁש ּבָ ּּכַ ְּ ִּמִמַדת ַהִדין ְלִמַדת , ַמְנִהיג עֹוָלמֹו, ְ ּ ּ
ינו)'ישעיה א(יב ּוְכִת. ָהַרֲחִמים ֶלג ַיְלּבִ ּשֶׁ ִנים ּכַ ּשָׁ ּ ִאם ִיְהיו ֲחָטֵאיֶכם ּכַ ּ.  

אֹוְרָחא א ֲהָוה ָאִזיל ּבְ י ַאּבָ י ִיְצָחק, ִרּבִ יה ִרּבִ ִאינון , ַאְדֲהוֹו ַאְזֵלי. ַּוֲהָוה ִעּמֵ ָּפַגע ּבְ ּ
ידֹוי ַוֲהָוה ָאִזיל, ְוָרִדים א ּבִ י ַאּבָ הו. ָנַטל ַחד ִרּבִ ָּפַגע ּבְ י יֹוֵסיּ ָּאַמר ַוַדאי ,  ִרּבִ

א ָהָכא ִכיְנּתָ א, ׁשְ י ַאּבָ ידֹוי ְדִרּבִ יָאה, ַּוֲאָנא ֲחֵמיָנא ּבִ ְּדָהא , ְלֵמיָלף ָחְכְמָתא ַסּגִ
א ָלא ָנַטל ַהאי, ָיַדְעָנא י ַאּבָ   .ֶּאָלא ְלַאֲחָזָאה ָחְכְמָתא, ְּדִרּבִ

א י ַאּבָ יב, ָאַמר ִרּבִ ִרי ּתִ יב ּבְ ַההוא ַוְרָדאָא. ָּיְתבו. ּתִ א ּבְ י ַאּבָ ַּוַדאי , ָאַמר, ַּרח ִרּבִ
ֵּאין ָהעֹוָלם ִמְתַקֵיים ֶאָלא ַעל ָהֵריַח א ִמְתַקְייָמא ֶאָלא ַעל . ּ ְּדָהא ָחֵזיָנא ְדֵלית ַנְפׁשָ ּ ּ ּ

ת, ְּוַעל ָדא. ֵריָחא ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ   .ֲהַדס ּבְ

  ב''ע' דף כ
ָּפַתח ְוָאַמר דֹוִדי ִלי ַוֲאִני לֹו ָה יםּ ּנִ ֹוׁשַ ּשׁ ַרם ִלי. רֹוֶעה ּבַ ֲאִני ְלדֹוִדי ְודֹוִדי , ִמי ּגָ ׁשֶ

ים, ִלי ּנִ ֹוׁשַ ּשׁ הוא ַמְנִהיג עֹוָלמֹו ּבַ ִּמְפֵני ׁשֶ ן ֵיׁש ּבֹו ֵריַח. ּ , ְּוהוא ָאדֹום, ַמה ׁשֹוׁשָ
ְְוהוא ִמְתַהֵפך ַלָלָבן, מֹוְצִקין אֹותֹו ּ ך ַהָקדֹו. ּוְלעֹוָלם ֵריחֹו ֹלא ָזז, ּ רוך הואְּכַ ּׁש ּבָ ְּ ,

ֶדֶרך ֶזה ִביל ָהָאָדם ַהחֹוֵטא, ַמְנִהיג עֹוָלמֹו ּבְ ׁשְ ן ֹלא ִיְתַקֵיים ָהעֹוָלם ּבִ ִאְלָמֵלא ּכֵ . ּׁשֶ
ָמה ְדַאּתְ ָאַמר, ְוַהחֹוֵטא ִנְקָרא ָאדֹום ֶלג , ּּכְ ּשֶׁ ִנים ּכַ ּשָׁ ) ב''ע' דף כ(ִּאם ִיְהיו ֲחָטֵאיֶכם ּכַ

ינו הוא ָאדֹוםַמְקִריב ָק, ַּיְלּבִ נֹו ָלֵאׁש ׁשֶ הוא ָאדֹום, ּזֹוֵרק ַהָדם. ְּרּבָ ַח ׁשֶ ְזּבֵ . ָּסִביב ַלּמִ
ִּמַדת ַהִדין ָאדֹום לֹו ָלָבן)הריח(, מֹוְצִקין אֹותֹו, ּ ן ּכֻ ְְוָאז ָהָאדֹום ֶנְהַפך , ּ ְועֹוֶלה ֶהָעׁשָ ּ

ֶּנְהַפך ִמַדת ַהִדין ְלִמַדת ָהַרֲחִמים, ְלָלָבן ּ ּ ְ ּ.  
ל ִמַדת ַהִדין,ְוָתא ֲחֵזי ּ ּכָ לֹו, ּ ֵּאין ָצִריך ָהֵריַח ׁשֶ ד אֹוֶדם, ְ ְּוַהְיינו ְדָאַמר . ֶּאָלא ִמּצַ ּ
י ְיהוָדה יב, ִּרּבִ ָפָטם ְוגֹו)ח''י', מלכים א(, ַּמה ִדְכּתִ ִמׁשְ ּ ַוִיְתּגֹוְדדו ּכְ ּ ָפך ָדם ' ּ ַּעד ׁשְ ְ

ֶּאָלא ָהיו יֹוְדִעים. ֲעֵליֶהם יגו ִמּמִ, ּ לא ַיּשִׂ ּׁשֶ ְרצֹוָנםּ ַּדת ַהִדין ּכִ אֹוֶדם, ּ   .ּזוָלִתי ּבָ
י ִיְצָחק יֶהן, אֹוֶדם ְוָלָבן ִנְקַרב ְלעֹוָלם, ְועֹוד, ָאַמר ִרּבִ ּתֵ ַמה . ְוָהֵריַח עֹוֶלה ִמּשְׁ

ן ָאדֹום ְוָלָבן ן, ַהׁשֹוׁשָ ְרּבָ ך ֵריַח ַהּקָ ן. ְּכַ ְרּבָ ּּבֹא וְרֵאה ֵמֵריַח . ֵמָאדֹום ְוָלָבן, ְוַהּקָ
ָמִנים, טֹוֶרתַהּקְ ַהׁשְ גֹון ַהְלבֹוָנה, ּוֵמֶהם ְלָבִנים, ֵּמֶהם ֲאדוִמים, ׁשֶ הוא ָלָבן, ּּכְ ָמר , ּׁשֶ

ים. ְוָהֵריַח עֹוֶלה ֵמָאדֹום ְוָלָבן, ְּדרֹור ָאדֹום ּנִ ֹוׁשַ ּשׁ ן ַמְנִהיג עֹוָלמֹו ּבַ הוא , ְוַעל ּכֵ ּׁשֶ
  .ִלי ֵחֶלב ָוָדם ְלַהְקִריב )ד''יחזקאל מ(ּוְכִתיב . ָאדֹום ְוָלָבן
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]162דף [ -ּ

ֶנֶגד ֶזה ֵפר לֹו, ָאָדם ַמְקִריב ֶחְלּבֹו ְוָדמֹו, ּכְ ּוִמְתּכַ ן . ְוֶזה ָלָבן, ֶזה ָאדֹום, ּ ֹוׁשָ ַמה ַהּשׁ
הוא ָאדֹום ְוהוא ָלָבן ּׁשֶ לֹו ָלָבן, ּ ֵאׁש, ֵּאין מֹוְצִקין אֹותֹו ַלֲחזֹור ּכֻ ן . ֶּאָלא ּבָ ְרּבָ ך ַהּקָ ְּכַ

לֹו ָלָבןֵאין מֹוְצִקין אֹותֹו ַל ֵאׁש, ֲּחזֹור ּכֻ יו. ֶּאָלא ּבָ ַתֲעִניתֹו, ַעְכׁשָ ב ּבְ יֹוׁשֵ , ִּמי ׁשֶ
לֹו ָלָבן, ּוַמְקִריב ֶחְלּבֹו ְוָדמֹו ֵאׁש, ֵּאינֹו ִנְצַמק ַלֲחזֹור ּכֻ ְִמּתֹוך , י''דאר. ֶּאָלא ּבָ

ל ָאָדם ֲעִניתֹו ׁשֶ ין ֵאָבָריו, ּתַ ָעהּוְב, ְוגֹוֵבר ָעָליו ָהֵאׁש, ַמֲחִליׁשִ ְָצִריך , ּאֹוָתה ׁשָ

אֹותֹו ָהֵאׁש ָפָרה, ְלַהְקִריב ֶחְלּבֹו ְוָדמֹו ּבְ ח ּכַ ְקָרא ִמְזּבַ ְּוהוא ַהּנִ ּ.  
י ֶאְלָעָזר ְּוַהְיינו ְדִרּבִ ַתֲעִניָתא, ּ ד ֲהָוה ָיִתיב ּבְ לוי ְוָידוַע , ֲּהָוה ְמַצֵלי ְוָאַמר, ּכַ ּּגָ ּ

י ְוָדִמיׁשֶ, ֱאלַהי ִואלֵהי ֲאבֹוַתי' ְָלָפְניך ה י ְלָפֶניך ֶחְלּבִ י אֹוָתם , ִָהְקַרְבּתִ ְחּתִ ְוִהְרּתַ
ת ּגוִפי ֲחִמימות חוְלׁשַ ּּבַ ּ ְָיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניך, ּ ָעה זֹו, ּ ׁשָ ְיֵהא ָהֵריַח ָהעֹוָלה ִמִפי ּבְ ּׁשֶ ִריַח , ּ ּכְ

ַח ְזּבֵ ֵאׁש ַהּמִ ן ּבָ ְרּבָ   .ְוִתְרֵצִני, ָהעֹוֶלה ֵמַהּקָ
ָאָד, ִנְמָצא ַתֲעִניתֹו ַהֵחֶלב ְוַהָדםׁשֶ ּם הוא ַמְקִריב ּבְ עֹוֶלה ִמִפיו, ּ ּהוא , ְּוָהֵריַח ׁשֶ

ָפָרה ח ּכַ ן, ִּמְזּבַ ְרּבָ קֹום ַהּקָ ּמָ ִפָלה ּבַ ְקנו ַהּתְ ּוְלִפיָכך ּתִ ּ ֵוין ְלָמה ְדַאָמָרן, ְּ ִיְתּכַ ּוִבְלַבד ׁשֶ ּּ .
י ִיְצָחק ִתיב, ָאַמר ִרּבִ אן וְלָהְלָאה ּכְ ֵאׁש )א''מדבר לב(, ִּמּכָ ר ָיבֹוא ּבָ ל ָדָבר ֲאׁשֶ ּ ּכָ

ֵאׁש ְוָטֵהר ֲעִבירו ּבָ י יֹוֵסי. ּּתַ ְקָדׁש ַקָיים, ָאַמר ִרּבִ ית ַהּמִ ָהָיה ּבֵ ׁשֶ ּּכְ נֹו , ּ ָאָדם ַמְקִריב ָקְרּבָ
ִעְנָין ֶזה ֵפר לֹו, ּבְ ּוִמְתּכַ יו. ּ ְמקֹום ַהּקָ, ַעְכׁשָ ל ָאָדם ְמַכֵפר לֹו ּבִ ִפָלתֹו ׁשֶ ּּתְ ןּ י ַהאי , ְרּבָ ּכִ

ְווָנא   .ּגַ
ים, ָּדָבר ַאֵחר ּנִ ֹוׁשַ ּשׁ ים קֹוִצין ְמצוִיין . ּדֹוִדי ִלי ַוֲאִני לֹו ָהרֹוֶעה ּבַ ּנִ ַּמה ַהׁשֹוׁשַ

תֹוָכם רוך הוא, ּבְ דֹוׁש ּבָ ַּאף ַהּקָ ִעים, ְּ ַצִדיִקים וְרׁשָ ַּמְנִהיג עֹוָלמֹו ּבְ ים. ּ ּנִ , ַמה ַהׁשֹוׁשַ
ים ִמְתַקְייִמין, יםִאְלָמֵלא ַהּקֹוִצ ּנִ ִעים. ֵּאין ַהׁשֹוׁשַ ך ִאְלָמֵלא ָהְרׁשָ ִדיִקים , ְּכַ ֵּאין ַהּצַ

ִרים י ְיהוָדה. ִניּכָ ְּדָאַמר ִרּבִ ִרים, ּ ִדיִקים ִניּכָ ה ַהּצַ ּמָ ִעים, ּּבְ ֵיׁש ְרׁשָ ִּמּתֹוך ׁשֶ ְּדִאְלָמֵלא , ְ
ִרים ִדיִקים ִניּכָ ִעים ֵאין ַהּצַ יםָּדָבר ַאֵחר. ְּרׁשָ ּנִ ֹוׁשַ ּשׁ ׁש ,  ָהרֹוֶעה ּבַ ׁשֵ ְנִהיג עֹוָלמֹו ּבְ ַהּמַ

ִנים ת ַלה, ׁשָ ּבָ ִביִעית ׁשַ ים. 'ְוַהּשְׁ ּנִ ֹוׁשַ ּשׁ ּתֹוָרה, ָּדָבר ַאֵחר ּבַ ֹוִנים ּבַ ּשׁ אֹוָתם ׁשֶ   .ּבְ
ה ָהָיה רֹוֶעה ֶאת ֹצאן ִיְתרֹו חֹוְתנֹו ּכֵֹהן ִמְדָין י ִחָייא ָפַתח ְוָאַמר. ּוֹמׁשֶ ִּרּבִ תהלים (, ּ

לֹוַמר. רֹוִעי לא ֶאְחָסר'  ִמְזמֹור ְלָדִוד ְיָי)ג''כ ִלי' ְיָי: רֹוִעי' ְיָי, ּכְ ַמה ָהרֹוֶעה . ָּהרֹוֶעה ׁשֶ
ֶמן, ּומֹוִליָכם ְלִמְרֶעה טֹוב, ַמְנִהיג ֶאת ַהּצֹאן ְמקֹום ַנֲחֵלי ָמִים, ְלִמְרֶעה ׁשָ ר , ּבִ ְמַיּשֵׁ

ָפט ֶצֶדק וְבִמׁשְ ֲּהִליָכָתן ּבְ רוך הוא.ּ דֹוׁש ּבָ ּ ַאף ַהּקָ יֵצִני ַעל ֵמי , ְּ א ַיְרּבִ ְנאֹות ֶדׁשֶ ִתיב ּבִ ּּכְ
י ְיׁשֹוֵבב   .ְּמנוחֹות ְיַנֲהֵלִני ַנְפׁשִ

י יֹוֵסי ְֶדֶרך ָהרֹוֶעה, ָאַמר ִרּבִ ֶצֶדק ֶאת ֹצאנֹו, ּ ֵזל, ִלְנהֹוג ּבְ , ְלַהְרִחיָקם ִמן ַהּגָ
ִמיׁשֹור ֶבט ּבְ, ְלַהְנִהיָגם ּבְ ֹמאלְוַהּשֵׁ לא ַיטו ָיִמין וׂשְ ָּידֹו ּשֶׁ ּ ּ רוך הוא. ּ דֹוׁש ּבָ ך ַהּקָ ּּכַ ְּ ְ ,

ִמיׁשֹור ָרֵאל ְלַהְנִהיָגם ּבְ לא ַיטו ָיִמין , ּהוא רֹוֶעה ֶאת ִיׂשְ ָידֹו ׁשֶ ֶבט ּבְ ּוְבָכל ֵעת ַהּשֵׁ ּ ּּ
ֹמאל   .ּוׂשְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]163דף [ -ּ

ה ָהָיה רֹוֶעה ָּדָבר ַאֵחר וֹמׁשֶ י יֹוֵסי, ּ ַדע ְלך, ָאַמר ִרּבִ ָהרֹוֶעה ָחָכם , ָּתֵ ל ְזָמן ׁשֶ ּכָ ׁשֶ
ַמִים, ְלַנֵהל ֶאת ֹצאנֹו ל עֹול ַמְלכות ׁשָ ּהוא מוָכן ְלַקּבֵ ּ ָעָליו , ִאם ָהרֹוֶעה ׁשֹוֶטה. ּ

ּנו)ו''משלי כ(ִנְקָרא  קָוה ִלְכִסיל ִמּמֶ   .ּ ּתִ

 
  



ָנה  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ ְסֵלוחֹוֶד[ – ּ   ]ׁש ּכִ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]164דף [ -ּ

 ] בשנה76יום [סדר הלימוד ליום יז כסלו 
  א''א ע''דף כ

י ְיהוָדה ה ָחָכם ָהָיהֹמ, ָּאַמר ִרּבִ , ִּמָדִוד, ּּבֹא וְרֵאה. ּוָבִקי ִלְנהֹוג ֶאת ֹצאנֹו, ׁשֶ
ֱאַמר  ּנֶ ּצֹאן)ז''ט', שמואל א(ׁשֶ ה רֹוֶעה ּבַ ָדִוד .  ְוִהּנֵ ְדך ׁשֶ ְּלַלּמֶ דֹול ) א''א ע''דף כ(ָ ָחָכם ּגָ

וָרה, ָהָיה ִדין ְוַכּשׁ ְּוָהָיה רֹוֶעה ֹצאנֹו ּכַ הו ַהָקדֹו, ְְלִפיָכך. ּ ל ֲּעׂשָ רוך הוא ֶמֶלך ַעל ּכָ ְׁש ּבָ ְּ ּ
ָרֵאל ָקר. ִיׂשְ ה ֹצאן ְוֹלא ּבָ י ְיהוָדה. ְוָלּמָ ָרֵאל ִנְקָרִאים ֹצאן, ָּאַמר ִרּבִ ֱאַמר. ִיׂשְ ּנֶ , ׁשֶ

ם)ד''יחזקאל ל( ן ֹצאִני ֹצאן ַמְרִעיִתי ָאָדם ַאּתֶ ים )ו''יחזקאל ל(, ּוְכִתיב.  ְוַאּתֵ ֹצאן ֳקָדׁשִ  ּכְ
ֹצאן ְירוׁשָ   .ַלִיםּּכְ

ַח, ַמה ַהּצֹאן ְזּבֵ ְרבו ַעל ַהּמִ ִיּקָ ׁשֶ ּּכְ א, ּ ִביָלם זֹוֶכה ְלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהּבָ ׁשְ ְנִהיג . ּּבִ ך ַהּמַ ְּכַ

וָרה ִדין ְוַכּשׁ ָרֵאל ּכַ ְּלִיׂשְ א, ּ ִביָלם זֹוֶכה ְלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהּבָ ׁשְ , ָהרֹוֶעה ֶאת ַהּצֹאן, ְועֹוד. ּּבִ
ַהּצֹאן יֹוְלֹדת ׁשֶ ֵחיקֹו, ּכְ עו, ָהרֹוֶעה נֹוֵטל אֹוָתם ְטָלִאים ּבְ לא ִיְלאו ְוִיּגָ ֵדי ׁשֶ ּּכְ ּ ּ ּ ,

ָרֵאל. ּוְמַרֵחם ֲעֵליֶהם, ּומֹוִליָכם ַאֲחֵרי ִאּמֹוָתם ְנִהיג ְלִיׂשְ ך ַהּמַ ְָצִריך ְלַהְנִהיָלם , ְּכַ

ַרֲחִמים ַאְכָזִריֹות, ּבְ ה. ְּוֹלא ּבְ י)א''במדבר י(, ְוֵכן ָאַמר ֹמׁשֶ ֵאהו ְבֵחיֶקך ,  ֹתאַמר ֵאַלי ּכִ ָׂשָ ּ
  .'ְוגֹו

הוא רֹוֶעה טֹוב, ַמה ָהרֹוֶעה ֶאת ַהּצֹאן ׁשֶ יל ֶאת ַהּצֹאן ִמן ַהְזֵאִבים, ּּכְ ּוִמן , ַּמּצִ
ָרֵאל. ָהֲאָריֹות ְנִהיג ְלִיׂשְ ך ַהּמַ יָלן ִמן ַהֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות, ִּאם הוא טֹוב, ְּכַ ַּמּצִ ּ ,
ּוִמִדין ׁשֶ ל ַמְעָלה, ּל ַמָטהּ ּוִמִדין ׁשֶ א, ּ ּוַמְדִריָכן ְלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהּבָ ה. ּ ך ֹמׁשֶ רֹוֶעה , ְּכַ

רוך הוא, ֶנֱאָמן ָהָיה ְּוָרָאה ַהָקדֹוׁש ּבָ ָרֵאל, ְּ ַדאי הוא ִלְרעֹות ֶאת ִיׂשְ ּכְ אֹותֹו ַהִדין , ּׁשֶ ּּבְ
ׁש ָהָיה רֹוֶעה ֶאת ַהּצֹאן, ַמּמָ ִבים, ׁשֶ ׂשָ ִפי ָהָראוי ָלֶהן . ִּפי ָהָראוי ָלֶהןּכְ, ַלּכְ ֵקבֹות ּכְ ְּוַהּנְ

ִתיב ָוְלִפיָכך ּכְ ה ָהָיה רֹוֶעה ֶאת ֹצאן ִיְתרֹו חֹוְתנֹו, ּ לֹו, ּוֹמׁשֶ י יֹוֵסי, ְּולא ׁשֶ , ְּדָאַמר ִרּבִ
ה ּתֹו ְלֹמׁשֶ ַתן ֶאת ִצפֹוָרה ּבִ ּנָ יר ַוֲהֹלא ִיְתר, ֹּלא ָנַתן לֹו ֹצאן וָבָקר, ְוִכי ַמה ׁשֶ ֹו ָעׁשִ

ה ֹלא ָהָיה רֹוֶעה ֶאת ֹצאנֹו. ָהָיה ָהָיה ֹצאנֹו , ֶּאָלא ֹמׁשֶ ִביל ׁשֶ ׁשְ ֹלא ֹיאְמרו ּבִ ֵדי ׁשֶ ּּכְ ּ
טֹוב, ִעּמֹו ִתיב ֶאת ֹצאן ִיְתרֹו חֹוְתנֹו. ָהָיה רֹוֶעה אֹוָתן ּבְ לֹו, ְוָלֵכן ּכְ ּכֵֹהן . ְּולא ֶאת ׁשֶ
ְנחום ָאַמר, ִמְדָין י ּתַ ָהָיה עֹוֵבד ּכֹוָכִבים וַמָזלֹותַאף ַע, ִּרּבִ ב ׁשֶ ּל ּגַ ה , ּ ָעׂשָ ִביל ׁשֶ ׁשְ ּבִ

וָרה, ִעּמֹו ֶחֶסד ִדין ְוַכּשׁ ָּהָיה רֹוֶעה ֹצאנֹו ּכַ ן, ּ ֵמן ְוָדׁשֵ ִמְרֶעה טֹוב ׁשָ ּ ַויְנַהג )'שמות ג(. ּבְ
ר ְדּבָ י יֹוֵסי ָאַמר. ֶאת ַהּצֹאן ַאַחר ַהּמִ ה, ִרּבִ ּנֹוַלד, ֹמׁשֶ ּנו רוַח , ִּמיֹום ׁשֶ ּלא ָזָזה ִמּמֶ ּ

רוַח ַהּקֹוֶדׁש. ַהּקֹוֶדׁש ר ָהָיה ָקדֹוׁש, ָּרָאה ּבְ אֹותֹו ִמְדּבָ ל עֹול ַמְלכות , ׁשֶ ּומוָכן ְלַקּבֵ ּ ּ
ַמִים ָעָליו ה. ׁשָ ר, ַמה ָעׂשָ ְדּבָ י ִיְצָחק ָאַמר. ִהְנִהיג ֶאת ַהּצֹאן ַאַחר ַהּמִ ַאַחר , ִרּבִ

ל ָפִני ר ַעל ּכָ ְדּבָ ר, םַּהּמִ ְדּבָ ּמִ תֹוכֹו, ְוֹלא ּבַ ְנסו ּבְ ִיּכָ ֹלא ָרָצה ׁשֶ ּׁשֶ ּ ֶּאָלא ִהְרִחיָקם ַאַחר , ּ
ר ְדּבָ לא ֹצאן, ּ ַוָיֹבא ֶאל ַהר ָהֱאֹלִהים ֹחֵרָבה)'שמות ג(. ַהּמִ ּהוא ְלַבדֹו ּבְ ַהאי , י''אר. ּ
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ָלא ַפְרְזָלא, ַאְבָנא ִּדְמַקּבְ ד ָחֵמי ֵליה, ּ ה ְוַהר ִסיַני. ילֵוי ְמַדְלָגא ִע)מחטא(, ּּכַ ך ֹמׁשֶ , ְּכַ
ִנְראו ֶזה ִעם ֶזה ׁשְ ִּדֵלג ָעָליו, ּּכְ   .ַּוָיֹבא ֶאל ַהר ָהֱאלִהים ֹחֵרָבה, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ
א י ַאּבָ ית, ָאַמר ִרּבִ ֵראׁשִ ת ְיֵמי ּבְ ׁשֶ ּמוָכִנים ָהיו ִמׁשֵ , ְּואֹותֹו ַהיֹום. ֶזה ִעם ֶזה, ּ
ׁש ָהָהר ְלמול הִּנְתַרּגֵ ְכָנס ְלתֹוכֹו.  ֹמׁשֶ ּנִ ָרָאהו ׁשֶ ד. ָעָמד ָהָהר, ְּוִדֵלג ּבֹו, ְּוֵכיָון ׁשֶ , ְמַלּמֵ

ֵמִחים ָהיו ֶזה ִעם ֶזה ׂשְ   .ּׁשֶ
אי י ַיּנָ ה)א רבי יוסי''נ(, ָאַמר ִרּבִ אֹותֹו ַהר,  יֹוֵדַע ָהָיה ֹמׁשֶ . ַּהר ָהֱאֹלִהים הוא, ׁשֶ

יב ַוָיֹבא ֶאל ַהר ָהֱאֹלִהים ִּדְכּתִ אֹותֹו ַהר, ּ ְדְתָנן.ּ ה ּבְ ָהיו , ָמה ָרָאה ֹמׁשֶ ָּרָאה עֹופֹות ׁשֶ
ְנֵפיֶהם ְולא ָהיו ִנְכָנִסים ּבֹו, ּפֹוְרִחים ים ּכַ ּופֹוְרׂשִ ּ.  

י ִיְצָחק  ם,  אֹוֵמר)יצחק' א אמר ר''נ(ִרּבִ ְונֹוְפִלים , ָּרָאה ָהעֹופֹות פֹוְרִחים ְוָטִסים ִמּשָׁ
ה ל ֹמׁשֶ ִעְנָיןִמ, ְלַרְגָליו ׁשֶ יׁש ּבָ ר, ַּיד ִהְרּגִ ְדּבָ ְּוהוא ִנְכַנס , ְוֶהֱעִמיד ֶאת ַהּצֹאן ַאַחר ַהּמִ

ֶנה' ְ ַמְלַאך ה)א''ז ע''קס, ב''ט ע''קנ(ּ ַוֵיָרא )'שמות ג(. ְּלַבדֹו ת ֵאׁש ִמּתֹוך ַהּסְ ַלּבַ . ְֵאָליו ּבְ
ְנחום אֹוֵמר י ּתַ ְנָחה ָהְיָתה, ִּרּבִ ֵעת ַהּמִ ַדת ַה, ׁשְ ּמִ י יֹוָחָנן ָאַמר. ִּדין ׁשֹוֶלֶטת ּבֹוּׁשֶ , ִרּבִ

יב ּתִ ְּוֹלא ִמַדת ַהִדין, ִּמַדת ֶחֶסד ָקָאַמר. ַּחְסדֹו' ּ יֹוָמם ְיַצֶוה ְיָי)ב''תהלים מ(, ְוָהא ּכְ ּ .
י ִיְצָחק יֹוֵצא ָהאֹור, ָאַמר ִרּבִ ּנֹוֶטה ָלֶרֶדת, ִּמּשֶׁ ְּוהוא ִמַדת ֶחֶסד, ִנְקָרא יֹום, ַעד ׁשֶ ּ .

ּנֹוֶטה ָלֶרֶדתִמ ְּוהוא ִמַדת ַהִדין, ִנְקָרא ֶעֶרב, ּשֶׁ ּ יב. ּ ְּוַהְיינו ִדְכּתִ ּ ַוִיְקָרא )'בראשית א(, ּ
  .ֱאֹלִהים ָלאֹור יֹום

  ב''א ע''דף כ
י יֹוָחָנן ְנָחה הוא, ָאַמר ִרּבִ ַעת ַהּמִ עֹות וְלַמָטה' מו, ּׁשְ , ִיְצָחק אֹוֵמר' ְּדַתְנָיא ר. ּׁשָ

יב ַּמהו ִדְכּתִ עו ָלֶחם)ז''שמות ט(, ּ ּבְ ׂשְ ר וַבּבֶֹקר ּתִ ׂשָ ִים ֹתאְכלו ּבָ ין ָהַעְרּבַ ּ ּבֵ ּ ין . ּ ּבֵ
ִים ֲעָתא , ָהַעְרּבַ ְּדהוא ׁשַ ר) ב''א ע''דף כ(ּ ׂשָ ְּדִדיָנא ֹתאְכלו ּבָ  )א''במדבר י(, ּוְכִתיב. ּ

יֶהם ְוַאף ְיָי ּנֵ ין ׁשִ ר עֹוֶדּנו ּבֵ ׂשָ ום. ָחָרה ָבָעם' ַּהּבָ ִים, ִּמּשׁ ִּדיָנא ְדַמְלכוָתא , ְּדֵבין ָהַעְרּבַ ּ ּ
ִליט עו ָלֶחם. ׁשָ ּבְ ׂשְ ּוַבּבֶֹקר ּתִ ֲעָתא, ּ ום ְדִאְקֵרי ֶחֶסד ַההוא ׁשַ ִּמּשׁ ּ  )ב''תהלים נ(, ּוְכִתיב, ּ

ל ַהיֹום ְפָרא. ּ ַוִיְקָרא ֱאֹלִהים ָלאֹור יֹום)'בראשית א(, ּוְכִתיב. ֶּחֶסד ֵאל ּכָ ְּדִאיהו ִמּצַ ּ.  
ְנחום אֹוֵמרִרּבִ ָּדא סוָמק, ּי ּתַ ִים: ּסוָמק. ְּוָדא ִחָוור, ּ ין ָהַעְרּבַ יב. ּבֵ  )ז''שמות ט(, ִּדְכּתִ

ר ׂשָ ִים ֹתאְכלו ּבָ ין ָהַעְרּבַ ַצְפָרא: ְוִחְווָרא. ּּבֵ יב. ּבְ עו ָלֶחם, ִּדְכּתִ ּבְ ׂשְ ּוַבּבֶֹקר ּתִ י . ּ ִרּבִ
ִתיב, ִיְצָחק ָאַמר ֲחטו)ב''שמות י(, ּכְ ִים ְוגֹוּ ְוׁשָ ין ָהַעְרּבַ ָרֵאל ּבֵ ל ְקַהל ֲעַדת ִיׂשְ . ' אֹותֹו ּכָ

ד ִדיָנא ֲעָתא ְלֶמְעּבַ ְּדהוא ׁשַ ּ י ְיהוָדה ָאַמר. ּ ָכל יֹום, ִּרּבִ ּבְ ים ׁשֶ ָבׂשִ ֵני ּכְ , ַיְלִפיָנן ִמּשְׁ
ֶנֶגד ִמַדת ַהֶחֶסד ֶנֶגד ִמַדת ַהִדין' ְוהב, ָּהֶאָחד ִמְתָקֵרב ּכְ ּּכְ ּ.  

י ְיהוָדהְוָאַמר ִר יב, ּּבִ ַּמהו ִדְכּתִ ה ַבּבֶֹקר)ח''במדבר כ(, ּ ֲעׂשֶ ֶבׂש ָהֶאָחד ּתַ ְוָלא ,  ֶאת ַהּכֶ
ֶבׂש ָהִראׁשֹון ִתיב ֶאת ַהּכֶ ֶבׂש ָהֶאָחד, ּכְ ֶנֶגד ִמַדת ַהֶחֶסד, ְּמיוָחד, ֶּאָלא ֶאת ַהּכֶ ִּדְבָכל . ּּכְ

ִני, ָמקֹום י טֹוב, ׁשֵ   .לא ֶנֱאַמר ּבֹו ּכִ
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ְנ י ּתַ ְנָחה, ְְלִפיָכך, ּחום ָאַמרִרּבִ ִפַלת ַהּמִ ן ּתְ ּקֵ ֶנֶגד ִמַדת ַהִדין, ִּיְצָחק ּתִ הוא ּכְ ּׁשֶ ּ ּ .
י ִיְצָחק אן, ָאַמר ִרּבִ טו ִצְלֵלי ָעֶרב)'ירמיה ו(, ִמּכָ י ִיּנָ י ָפָנה ַהיֹום ּכִ ּ אֹוי ָלנו ּכִ ּּ י ָפָנה . ּ ּּכִ

טו ִצְל. ֶּזה ִמַדת ַהֶחֶסד: ַּהיֹום י ִיּנָ ַבר ִמַדת ַהִדין: ֵלי ָעֶרבּּכִ ָבר ּגָ ּכְ ּׁשֶ ן . ּ ּקֵ ַאְבָרָהם ּתִ
ֲחִרית ִפַלת ׁשַ ֶנֶגד ִמַדת ַהֶחֶסד, ּּתְ   .ּּכְ
ָנן נו ַרּבָ ה ְלטוָרא ְדִסיַני, ּּתָ ֲעָתא ְדָעאל ֹמׁשֶ ַהִהיא ׁשַ ּּבְ ּ ֵלי ֵליה , ּ ַּמאי ַטְעָמא ִאְתּגְ

ָתא ְלהֹוֵבי ֶאּשָׁ ׁשַ ְּדהוא ִדיָנא, ּבְ ּ י ַיֲעֹקב ָאַמ. ּ ֲעָתא ֲהָוה )א כעין''נ(ר ִרּבִ ָען ׁשַ  )שעתא( ּכְ
ִרים א, יֹוֵסי ָאַמר' ר. ּגָ ְרׁשָ ּתָ ְזָעא ִאׁשְ ִתיב. ּּכָֹלא ְלָחד ּגִ ַּוָיֹבא ֶאל ַהר ָהֱאלִהים , ּכְ
ם ֶאת ְיָי)'דברים ט(, ּוְכִתיב. ֹחֵרָבה ְַוַיְרא ַמְלַאך ְיָי, ּוְכִתיב. 'ּ וְבֹחֵרב ִהְקַצְפּתֶ  ֵאָליו 'ּ

ֶנה ת ֵאׁש ִמּתֹוך ַהּסְ ַלּבַ ֶנה. ְּבְ ּסְ ֵהם ֲעִתיִדים ִלְהיֹות ּכַ יב, ְִמּתֹוך ׁשֶ ַהאי ִדְכּתִ ישעיה (, ּּכְ

ּתו)ג''ל ֵאׁש ִיּצַ סוִחים ּבָ ּ קֹוִצים ּכְ ּ.  
אן ָלַמְדנו, ְּיהוָדה' ָאַמר ר ִעים, ִּמּכָ ל ָמקֹום ַעל ָהְרׁשָ יב, ַּרֲחָמנותֹו ׁשֶ ה ְוִהּנֵ, ִּדְכּתִ

ֵאׁש ֶנה ּבֹוֵער ּבָ ִעים, ַהּסְ ְרׁשָ ֶהם ִדין ּבָ ל, ַּלֲעׂשֹות ּבָ ֶנה ֵאיֶנּנו אוּכָ ְּוַהּסְ  ֵאין )לעשות(, ּ
ָלָיה ֶהם ּכְ ֵאׁש. ּבָ ל ָפִנים ֶרֶמז, ּבֹוֵער ּבָ ם, ַּעל ּכָ יִהּנָ ל ּגֵ ֶנה ֵאיְנּנו . ָלֵאׁש ׁשֶ ֲּאָבל ַהּסְ

ל ָלָיה, ּאוּכָ ֶהם ּכְ   .ִלְהיֹות ּבָ
ְר ַאֵחר ַוֵיָרא ַמְלַאך ְיָיָּדָב ת ֵאׁש' ּ ַלּבַ ת ֵאׁש. ֵאָליו ּבְ ַלּבַ ה ּבְ , ַמאי ַטְעָמא ְלֹמׁשֶ

ַאר ְנִביִאים ָלא י ְיהוָדה. ְוִלׁשְ ַאר ְנִביִאים, ָּאַמר ִרּבִ ׁשְ ה ּכִ ַּמאן ְדָקִריב , ִּדְתָנן. ָלאו ֹמׁשֶ
יה ִאּתֹוַקד א ּבֵ א ְו, ְּלֶאּשָׁ ה ָקִריב ְלֶאּשָׁ יב. ָלא ִאּתֹוַקדּוֹמׁשֶ ׁש )'שמות כ(, ִּדְכּתִ ה ִנּגַ ּ וֹמׁשֶ

ם ָהֱאלִהים ר ׁשָ ְַוַיְרא ַמְלַאך ְיָי, ּוְכִתיב. ֶאל ָהֲעָרֶפל ֲאׁשֶ ת ֵאׁש ִמּתֹוך ' ּ ַלּבַ ְֵאָליו ּבְ

ֶנה   .ַהּסְ
א ָאַמר י ַאּבָ ה, ִרּבִ ָחְכְמָתא ִעָלָאה, ַּהאי ְדֹמׁשֶ יה ּבְ ָלא ּבֵ ּכְ ִּאית ְלִאְסּתַ ל ַמה ַע, ּ

ִתיב יִתיהו, ּכְ ִים ְמׁשִ י ִמן ַהּמַ ך ִמן ַמָיא. ּּכִ ַּמאן ְדִאְתְמׁשָ ְ ּ ָלא ָדִחיל )דינא עילאה(, ּ
י ְיהוָדה. ִּמּנוָרא ְּדַתְנָיא ָאַמר ִרּבִ ה, ּ ַזר ֹמׁשֶ ר ָנׁש ָאֲחָרא, ֵּמֲאָתר ְדִאְתּגְ ַזר ּבַ . ָלא ִאְתּגְ

י יֹוָחָנן ָרה ַדְרּגִ, ָאַמר ִרּבִ ֲעׂשָ ְכָלל)ב''ויקרא רפ(ין ּּבַ ּתָ יב.  ִאׁשְ ָכל )ב''במדבר י(, ִּדְכּתִ  ּבְ
יִתי ְנֱאָמן הוא יִתי. ּּבֵ ר ָנׁש. ְוֹלא ְנֱאָמן ּבֵ ָאה חוָלֵקיה ְדּבַ ַּזּכָ ּ ֵדין , ּ ְּדָמֵריה ַאְסִהיד ּכְ ּ

  .ֲעלֹוי
ִתיב , ָּאַמר ַרב ִדיִמי ָר)ד''דברים ל(ְוָהא ּכְ ִיׂשְ ה ְולא ָקם ָנִביא עֹוד ּבְ ֹמׁשֶ ְוָאַמר . ֵאל ּכְ

ן ֵלִוי ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ ָרֵאל ֹלא ָקם, ִרּבִ ִיׂשְ אומֹות ָהעֹוָלם ָקם, ּבְ ְלָעם, ֲּאָבל ּבְ ֲאַמר . ּוַמנֹו ּבִ
ִפיר ָקַאָמְרת, ֵּליה ַּוַדאי ׁשַ יק, ּ ּתִ ן יֹוָחאי. ִאׁשְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ד ָאָתא ִרּבִ ִאילו , ָּאתו, ּכַ ּׁשָ ּ

ָּקֵמיה ַהאי ִמָל   .הּ
ּקוִטיָפא ְדַקְרָנֵטי, ָּפַתח ְוָאַמר לֹום, ּ ֲאַפְרְסמֹוָנא ָטָבא ַחס ְוׁשָ , ֶּאָלא. ִאְתָעְרָבא ּבַ
ך הוא ַּוַדאי ּכַ אומֹות ָהעֹוָלם ָקם, ְּ ְלָעם, ּּבְ ה עֹוָבדֹוי ְלֵעיָלא. ּוַמנֹו ּבִ ּוִבְלָעם , ֹּמׁשֶ
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א ה. ְלַתּתָ ִכְתָרא ַקִדיׁשָ, ֹמׁשֶ ׁש ּבְ ּמַ ּתַ א ִעָלָאה ְלֵעיָלאִּאׁשְ ּא ְדַמְלּכָ ּ ׁש , ּוִבְלָעם. ּ ּמַ ּתַ ִאׁשְ
א ין ְלַתּתָ ִאין ְדָלא ַקִדיׁשִ ּתָ ִכְתִרין ּתַ ּּבְ ִתיב. ּ ׁש ּכְ ְווָנא ַמּמָ ּוְבַההוא ּגַ  ְוֶאת )ג''יהושע י(, ּ

ֶחֶרב ָרֵאל ּבַ ֵני ִיׂשְ עֹור ַהּקֹוֵסם ָהְרגו ּבְ ן ּבְ ְלָעם ּבֶ ְּוִאי ַסְלָקא ַדְע. ּּבִ ירּ ך ַיּתִ ִאיל , ְּתָ ִזיל ׁשָ
י יֹוֵסי. ְּלַאְתֵניה ק ְידֹוי, ָאָתא ִרּבִ אי ָנַפק )א חמרא''נ(ָהא ֲחִמיָדא , ָאַמר, ְוָנׁשַ ּ ְדִלּבָ

  .ְלַבר
ַמע ִאין, ְּדָהָכא ַמׁשְ ְּדִאית ִעָלִאין ְוַתּתָ ָמאָלא, ּ ָרֵאל , ַרֲחֵמי ְוִדיָנא, ְּיִמיָנא וׂשְ ִיׂשְ
ּ וַמָזלֹותוֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ָרֵאל. ּ ין, ִיׂשְ ִכְתִרין ִעָלִאין ַקִדיׁשִ ין ּבְ ׁשִ ּמְ ּתַ ִּמׁשְ ֲעבֹוַדת . ּ
ּּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ין, ּ ִאין ְדָלא ַקִדיׁשִ ּתָ ִכְתִרין ּתַ ּּבְ ִּאֵלין ִדיִמיָנא. ּ ָמאָלא, ּ ְּוִאֵלין ִדׂשְ ְוַעל , ּ

ל ָפִנים ין ְנִביֵאי ִעָלֵאי ִמּנְ, ּּכָ ִּמְתָפְרׁשִ ֵאיּ ּתָ א. ִביֵאי ּתַ ְּנִביֵאי ְדקוְדׁשָ ִביֵאי ְדָלאו , ּ ִּמּנְ
א ְּדקוְדׁשָ ּ.  

  א''ב ע''דף כ
י ְיהוָדה ַגווָנא ְדֲהָוה , ָּאַמר ִרּבִ ה) א''ב ע''דף כ(ּּכְ ל ְנִביֵאי, ֹמׁשֶ בוָאה , ָּפִריׁש ִמּכָ ּנְ ּּבִ

א ִעָלָאה ַּקִדיׁשָ ְלָעם. ּ ך ֲהָוה ּבִ ָאר ְנ, ְּכַ יָּפִריׁש ִמּשְׁ א , ִביֵאי ָוֳחָרׁשֵ בוָאה ְדָלאו ַקִדיׁשָ ּנְ ּּבִ ּ ּ
א ה ֲהָוה ְלֵעיָלא. ְלַתּתָ ל ָפִנים ֹמׁשֶ ְּוַעל ּכָ א, ּ ין , ּוִבְלָעם ְלַתּתָ ין ְוַדְרּגִ ה ַדְרּגִ ְּוַכּמָ

יַנְייהו ין ּבֵ ִּמְתָפְרׁשִ ּ.  
י ִיְצָחק י יֹוָחָנן ָאַמר ִרּבִ ה ֲהָוה ְמַהְרֵהר ְוא, ָאַמר ִרּבִ לֹום , ֹוֵמרֹמׁשֶ א ַחס ְוׁשָ ּמָ ׁשֶ

ה ַהאי ֲעבֹוָדה ָקׁשָ ָרֵאל ִיְכלו ּבְ יב, ִּיׂשְ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ ִסְבלֹוָתם, ּ ַּוֵיָרא , ְְלִפיָכך. ַּוַיְרא ּבְ
ת ֵאׁש ְוגֹו' ְַמְלַאך ְיָי ַלּבַ ֵאׁש ְוגֹו', ֵאָליו ּבְ ֶנה ּבֹוֵער ּבָ ה ַהּסְ לֹוַמר. 'ַּוַיְרא ְוִהּנֵ , ּכְ

הְּמׁשוֲעּבָ ֲעבֹוָדה ָקׁשָ ל, ִדים ֵהם ּבַ ֶנה ֵאיֶנּנו אוּכָ ֲּאָבל ְוַהּסְ ָרֵאל. ּ ִאין ִאיּנון ִיׂשְ , ַּזּכָ
ין ל ַעּמִ ִריך הוא ָפִריׁש לֹון ִמּכָ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ִנין, ְּ ִנים )ד''דברים י(ִּדְכִתיב , ְוָקָרא לֹון ּבְ  ּבָ

ם ַלה   .ֱאלֵהיֶכם' ַאּתֶ

  פרשת וארא
ה ַויֹאֶמר ֵאָליו ֲאִני ְיָי ַוְיַד)'שמות ו( ר ֱאֹלִהים ֶאל ֹמׁשֶ וֵאָרא ֶאל ַאְבָרָהם ֶאל ' ּּבֵ

ָדי ְוגֹו ֵאל ׁשַ א ָפַתח. 'ִּיְצָחק ְוֶאל ַיֲעֹקב ּבְ י ַאּבָ ְטחו ַבְיָי)ו''ישעיה כ(, ִּרּבִ י ' ּ ּבִ ֲעֵדי ַעד ּכִ
ָיה ְיָי ְטחו ַבְיָי. ּצור עֹוָלִמים' ּּבְ ֵני ָעְל', ּּבִ ל ּבְ א ּכָ קוְדׁשָ יה ּבְ ְתְקָפא ּבֵ ְעָיין ְלִאּתַ ָּמא ּבַ ּ

ִריך הוא ּּבְ יה, ְ ּוְלֶמֱהֵוי ָרְחַצנו ִדְלהֹון ּבֵ ּ ּ ּ.  
ְקָפא ְדַבר ָנׁש, ֶּאָלא. ִּאי ָהִכי ַמהו ֲעֵדי ַעד ִגין ִדיֵהא ּתֻ ּּבְ ֲאַתר ְדִאיהו ִקיוָמא , ּּ ּּבַ ּ ּּ

וָרא ְדֹכָלא ְּוִקּשׁ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ּמוָהְּוָהא אוְק, ְוִאְקֵרי ַעד, ּ ּבֶֹקר )ט''בראשית מ(, ּּכְ  ּבַ
ּוְלִסְטָרא ָדא, ְּלִסְטָרא ָדא, ֲּאָתר ְדָאִחיד ְלָכל ִסְטִרין, ְוַהאי ַעד. ֹיאַכל ַעד ּ ,
ָרא, ְּלִאְתַקְייָמא ָרא ִקׁשְ ְעֵדי, ּוְלִאְתַקּשְׁ   .ִּדי ָלא ּתַ
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יה, ְוַהאי ַעד א ְדֹכָלא ּבֵ יאוְבּתָ ּּתִ ּ א ''ע' בראשית נ, ט''בראשית מ(, ָּמה ְדַאּתְ ָאֵמרּכְ, ּּ

ְבעֹות עֹוָלם)ב''ז ע''רמ ֲאַות ּגִ ְבעֹות עֹוָלם.  ַעד ּתַ ָהן . ַּמאן ִאיּנון ּגִ ֵרין ִאּמָ ִּאֵלין ִאיּנון ּתְ ּ
ִמָטה, יֹוֵבל, ּנוְקֵבי ּוׁשְ ְבעֹות עֹוָלם, ּ ְּדִאְקרון ּגִ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר: עֹוָלם. ּ  )ו'' קתהלים(, ּּכְ

  )יובל ושמיטה כל חד מנהון אקרי עולם ואלין אקרון גבעות עולם(. ִמן ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם
ַהאי ַעד א ִדיְלהֹון ּבְ ְּוִתיאוְבּתָ ְּדִאיהו ִקיוָמא ְדָכל ִסְטִרין, ּ ּ ּ א )מאי טעמא(. ּּ יאוְבּתָ ּ ּתִ

י ְדַעד ְּדיֹוְבָלא ְלַגּבֵ ְּלַאְעְטָרא ֵליה, ּ ּוְלַנְגָד, ּ אןּ ְרּכָ ּוְלַאְרָקא ָעֵליה ַמּבוִעין , ּא ָעֵליה ּבִ ּ ּ
יב, ְמִתיִקין ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ לֹמה )'שיר השירים ג(, ּ ֶלך ׁשְ ּמֶ נֹות ִציֹון ּבַ ְ ְצֶאיָנה וְרֶאיָנה ּבְ ּ ּ

ִעְטָרה לֹו ִאּמֹו ֲעָטָרה ׁשֶ ִמָטה. ּּבַ א ִדׁשְ יאוְבּתָ ּּתִ ּ יה, ּ ְרָכא ִמּנֵ יהּוְלַאְתַנ, ְּלִאְתּבָ . ֲּהָרא ִמּנֵ
ְבעֹות עֹוָלם ִאיהו ֲאַות ּגִ ַּוַדאי ַהאי ַעד ּתַ ּ.  

ך ִגין ּכַ ְטחו ַבְיָי, ְּבְ ן וְלֵעיָלא, ֲעֵדי ַעד' ּּבִ ּמָ ְּדָהא ִמּתַ ּ , ּ ְוָגִניז ִאיהו)הוא(ֲאָתר ָטִמיר , ּ
ָקא ְּדָלא ָיִכיל ְלִאְתַדּבְ יה ָנְפקו ְוִאְצָטְיירו ָע, ֲּאָתר הוא. ּ ְּדִמּנֵ ּ ּ יב, ְלִמיןּּ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ ּ ,

ָיה ְיָי י ּבְ ִניז ְוָסִתים' ּּכִ ּצור עֹוָלִמים ְוהוא ֲאָתר ּגָ ְטחו ַבְיָי, ּ ְּוַעל ָדא ּבִ ַעד , ֲעֵדי ַעד' ּ
יה ָלא ּבֵ ּכְ ר ָנׁש ְלִאְסּתַ ָּהָכא ִאית ְרׁשו ְלָכל ּבַ אן וְלָהְלָאה, ּ ר ָנׁש , ִּמּכָ ֵּלית ֵליה ְרׁשו ְלּבַ ּ

יהְלִאְסּתַ ָלא ּבֵ ִניז ִמּכָֹלא, ּּכְ ְּדָהא ִאיהו ּגָ ּ ד, ּ ּוַמאן ִאיהו ָיה ְידֹוָ ּ ן ִאְצְטָיירו . ּ ּמָ ִּדִמּתַ ּּ
ְלהו ָּעְלִמין ּכֻ ְּוֵלית ַמאן ְדָקִאים ַעל ַההוא ֲאָתר, ּ ּ.  

י ְיהוָדה יב, ְּקָרא אֹוַכח ָעֵליה, ָּאַמר ִרּבִ ַאל ָנא ְלָיִמי)'דברים ד(, ִּדְכּתִ י ׁשְ ם  ּכִ
ָלא. 'ִראׁשֹוִנים ְוגֹו ּכְ ר ָנׁש ְלִאְסּתַ אן וְלָהְלָאה ֵלית ַמאן , ַּעד ָהָכא ִאית ְרׁשו ְלּבַ ִּמּכָ

ְּדָיִכיל ְלֵמיָקם ָעֵליה ּ.  
ְטחו ַבְיָי ָּדָבר ַאֵחר ּבִ ל יֹומֹוי ְדַבר ָנׁש, ֲעֵדי ַעד' ּ א , ּּכָ קוְדׁשָ יה ּבְ ְתְקָפא ּבֵ ֵעי ְלִאּתַ ּּבָ ּ

ִריך הוא ּּבְ  )אלהי בך בטחתי אל אבושה אל יעלצו אויבי לי) ה''תהלים כ(דהכי אמר דוד (, ְ
יה ֵוי ּבֵ ּוַמאן ְדׁשַ ּ ּ ְדָקא ֵיאֹות, ּ ְטחֹוֵניה ְותוְקֵפיה ּכְ ּּבִ ּ א ֵליה, ּּ ֵני , ָּלא ַיְכִלין ְלַאְבָאׁשָ ל ּבְ ּכָ

ּ ְדָכל )י ליאלהי בך בטחתי אל אבושה אל יעלצו אויב) ה''תהלים כ(דהכי אמר דוד (. ָעְלָמא
א ָמא ַקִדיׁשָ ׁשְ ֵוי ּתוְקֵפיה ּבִ ַּמאן ְדׁשַ ּ ּ ּ ָעְלָמא, ּּ   .ִּאְתַקַיים ּבְ

  ב''ב ע''דף כ
ִגין ְדָעְלָמא, ַמאי ַטֲעָמא א ִאְתַקַיים, ּּבְ ֵמיה ַקִדיׁשָ ׁשְ ּּבִ ּ ישעיה (, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ

ָיה ְיָי)ו''כ י ּבְ ְתֵרין ַאְתָוון. ָּייר ָעְלִמיןַצ: ּצור עֹוָלִמים) ב''ב ע''דף כ(' ּ ּכִ רון , ְּדָהא ּבִ ִּאְתּבְ
ִרי, ָּעְלָמא ָדא. ְּוָעְלָמא ְדָאֵתי, ָּעְלָמא ֵדין, ָעְלִמין ִדיָנא ִאְתּבְ ְּוַעל ִדיָנא ַקְייָמא, ּבְ ּ ,

ָרא ֱאלִהים)'בראשית א(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ית ּבָ ֵראׁשִ ִגין ְדִיְתַנֲה, ַמאי ַטְעָמא.  ּבְ ּגון ּּבְ
ִדיָנא א ּבְ ִני ָנׁשָ   .ְּוָלא ִיְפקון ֵמאֹוְרָחא ְלַבר, ּבְ

ה ר ֱאֹלִהים ֶאל ֹמׁשֶ ִתיב ַוְיַדּבֵ א ֲחֵזי ּכְ ְזיַרת ִדיָנא ְדַקְייָמא ָעֵליה, ּתָ ּּגִ ּ ִתיב , ּּ ַמה ּכְ
ה ֶאל ה)'שמות ה(, ְּלֵעיָלא ב ֹמׁשֶ ָאֶל, י''ַּויֹאַמר ֲאֹדָנ', ּ ַוָיׁשָ ָחֵמי . ד''ן יֹו''ּת נו''ּף ָדֶל''ּבְ
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ה ּּתוְקָפא ְדֹמׁשֶ ירוָתא ִדְנִביאוֵתיה, ּּ ׁשֵ ּּבְ ּ ּ ַהאי ֲאָתר, ּ ָּלא ָנח רוֵחיה ּבְ ֲאֹדָני ָלָמה , ָאַמר, ּ
ל ', ֲּהֵרֹעָתה ָלָעם ַהֶזה ְוגֹו ֶמך ֵהַרע ָלָעם ַהֶזה ְוַהּצֵ ׁשְ ר ּבִ אִתי ֶאל ַפְרֹעה ְלַדּבֵ ּוֵמָאז ּבָ ָ ּ ּ

ְלּתָ ֶאת ַעּמֶ ֵדין. ָךלא ִהּצַ ַּמאן הוא ְדֵייָמא ּכְ ה, ּ א ָאֳחָרא , ְּדָיַדע, ֶּאָלא ֹמׁשֶ ְּדָהא ַדְרּגָ ּ
ין ֵליה ִּעָלָאה ַזּמִ ּ.  

י ִיְצָחק יָתא, ָאַמר ִרּבִ ירוָתא ְדִאְתְיִהיב ֵליה ּבֵ ׁשֵ ּּבְ ּ ָּפִקיד ָלה, ּ ַבר ָנׁש ְדָפִקיד , ּ ּּכְ
ָלא ְד, ְּלֵביֵתיה ל ַמאן ְדָבֵעי ּבְ ְּוָאַמר ּכָ ה. ִּחילוּ ְוָלא , ְּלֵביֵתיה ָקָאַמר, ּאוף ָהִכי ֹמׁשֶ

  .ָּדִחיל
ר ֱאֹלִהים ְזַרת ִדיָנא, ָּדָבר ַאֵחר ַוְיַדּבֵ א ', ּ ַויֹאֶמר ֵאָליו ֲאִני ְיָי)בגין כך(, ּּגִ ַּדְרּגָ

ֲחָדא. ָּאֳחָרא ְדַרֲחֵמי ר ּכֹוָלא ּכַ ֲּהָדא הוא ִד. ִּדיָנא ְוַרֲחֵמי, ְּוָהָכא ִאְתַקּשַׁ יבּ ַּויֹאֶמר , ְכּתִ
ְמעֹון . 'ֵאָליו ֲאִני ְיָי י ׁשִ ה ֲאִני )א רבייוסי''נ(ָאַמר ִרּבִ ר ֱאלִהים ֶאל ֹמׁשֶ ִתיב ַוְיַדּבֵ  ִאי ּכְ

ִתיב. ֲהֵויָנא ָאַמר ָהִכי', ה ַקְדִמיָתא, ֶּאָלא ָלא ּכְ ה ּבְ ר ֱאלִהים ֶאל ֹמׁשֶ , ֶּאָלא ַוְיַדּבֵ
ּוְלָבַתר ַויֹאֶמר ֵאָליו ֲאִני א',  הּ ַתר ַדְרּגָ א ּבָ ַמע ַדְרּגָ ְּדַמׁשְ ּ ּ.  

י יֹוֵסי ה, ְוָאַמר ִרּבִ ִּאְלָמֵלא ְדֲהָוה ָמאֵריה ְדֵביָתא, ֹמׁשֶ ּ ׁש , ִאיׁש ָהֱאֹלִהים, ּ ִאְתַעּנָ
ִגיִני ַהאי, ַּעל ַמה ְדָאַמר ׁש, ֲאָבל ּבְ ְדִביְתהו. ָלא ִאְתַעּנָ ְּלַבר ָנׁש ְדָנַפל ֵליה ְקָטָטה ּבִ ּ ּ ,

ּר ָלה ִמִליןְוָאַמ ַראת ִהיא ְלִאְתַרֲעָמא, ּ אִרית ִמָלה, ׁשָ יָון ְדׁשָ ּּכֵ א, ּ ן ַמְלּכָ ּמָ ָנַטל , ֲהָוה ּתַ
א ִמָלה ְתַקת וַפְסַקת ְלַמְלָלא, ַּמְלּכָ ְּוִהיא ׁשַ א. ּ ְּוִכי ָלא ָיַדְעּתְ ַדֲאָנא , ָּאַמר ֵליה ַמְלּכָ
א ָמאי ַמִליַלת ִמִלין ִא, ּהוא ַמְלּכָ ּוִמּקָ ּ ה, ֵּליןּ ְבָיכֹול אוף ָהִכי ֹמׁשֶ ה ֶאל ְיָי, ּּכִ ב ֹמׁשֶ ' ַּוָיׁשָ

ה, ִּמָיד. 'ַּויֹאַמר ֲאֹדָני ָלָמה ֲהֵרעֹוָתה ְוגֹו ר ֱאֹלִהים ֶאל ֹמׁשֶ אֵרי ְלִאְתָרֲעָמא, ַוְיַדּבֵ , ׁשָ
א ִמָלה ַויֹאֶמר ֵאָליו ֲאִני ְיָי ִּמָיד ָנַטל ַמְלּכָ ְּוָלא ָיַדְעּת ַדֲאָנא הו' ּּ אּ ַמאי , א ַמְלּכָ ּוִמּקָ

ַּמִליַלת ִמִלין ִאֵלין ּ ּ.  
ָדי ֵאל ׁשַ ָמא ָהָכא ֵמִאֵלין . ָּוֵאָרא ֶאל ַאְבָרָהם ֶאל ִיְצָחק ְוֶאל ַיֲעֹקב ּבְ י ׁשְ ּנֵ ֲּאַמאי ׁשָ

ִּדְלֵעיָלא א. ּ א, ֶּאָלא ְלַמְלּכָ ַרּתָ ְּדֲהָוה ֵליה ּבְ ד .ַּוֲהָוה ֵליה ְרִחיָמא, ְּדָלא ִאְתְנִסיַבת, ּ  ּכַ
ַההוא ְרִחיָמא א ְלַמְלָלא ּבְ ֵעי ַמְלּכָ ּּבָ יה, ּ יה ְלַמְלָלא ִעּמֵ ֵדר ִלְבַרּתֵ ְּמׁשַ ּ א ַעל , ּּ ַוֲהָוה ַמְלּכָ

יה ְּיָדא ִדְבַרּתֵ יה, ּ ְּמַמֵליל ִעּמֵ ָבא. ּ יה ְלִאְתַנּסְ ָּאָתא ִזְמָנא ִדְבַרּתֵ ַּההוא יֹוָמא , ּ
א, ְּדִאְתְנִסיַבת אָּקרון, ָאַמר ַמְלּכָ ְּקרוְספוְנָיא ַמְטרֹוִניָתא, ּ ָלה ִלְבַרּתָ ַעד , ְּוֲאַמר ָלה. ּ

ְַמִליְלָנא ַעל ְיָדך, ָהָכא אן וְלָהְלָאה ֲאָנא ֵאיָמא ְלַבְעִליך, ּ ְְלַמאן ְדַמִליְלָנא ִמּכָ ּ ְּוהוא , ּּ
ְֵייָמא ְלַמאן ְדִאְצְטִריך ְעָלה ִמִלין ָקֵמי ַמְלּכָ, ְליֹוִמין. ּ ָּאַמר ָלה ּבַ ּ ָראת , אּ ַּעד ְדִהיא ׁשָ

א ִמָלה, ְּלַמְלָלא א, ָּאַמר ֵליה, ָּנַטל ַמְלּכָ ְּדַעד יֹוָמא ָדא ָלא ַמִליל , ְוָלאו ֲאָנא ַמְלּכָ ּ ּ
י י, ֵאיָנׁש ִעּמִ ֶּאָלא ַעל ְיָדא ִדְבַרּתִ י)עד לא נסיבת(, ּ ַרּתִ ּוַמִליְלָנא , ְ ַוֲאָנא ָיִהיְבָנא ָלך ּבְ ּ

ְלָי ִאְתּגַ ך ּבְ   .ַּמה ְדָלא ֲעִביְדָנא ְלָאֳחָרא, אְִעּמָ
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ך ָדי, ָּכַ ֵאל ׁשַ ֵביִתי ְוָלא , ָּוֵאָרא ֶאל ַאְבָרָהם ֶאל ִיְצָחק ְוֶאל ַיֲעֹקב ּבְ ד ִאיִהי ּבְ ּכַ
ַאְנִפין, ִאְתְנִסיַבת י ַאְנִפין ּבְ ְּוָלא ַמִלילו ִעּמִ ּ ּ ָמה ְדַעִביְדָנא ָלך, ּ ְּכְ ירוָתא , ְוַאּתְ. ּ ׁשֵ ּּבְ

ְּדִמלוָל י ָקָמאי ִמִלין ִאֵלין, ְךּּ ַּמִליַלת ִלְבַרּתִ ּ ך, ּ ִגיִני ּכַ ְֶאָלא ּבְ ָוֵאָרא ֶאל ַאְבָרָהם ֶאל , ּ
ִמי ְיָי ָדי וׁשְ ֵאל ׁשַ ִּיְצָחק ְוֶאל ַיֲעֹקב ּבְ י ָלֶהם' ּ א ָדא , לא נֹוַדְעּתִ ַדְרּגָ הֹון ּבְ ְּלַמְלָלא ִעּמְ ּ

ך ַמִליְלָנא ְּדִעּמָ ְ ּ.  
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 ] בשנה77יום [יח כסלו סדר הלימוד ליום 
י יֹוֵסי  ָהָאֶרץ '  ִמְזמֹור ַלְיָי)א''ע' נ( ְלָדִוד )ד''תהלים כ(, ּ ָפַתח)א רבי ייסא''נ(ִרּבִ

ה ֵבי ּבָ ֵבל ְויֹוׁשְ ּוְמלֹוָאה ּתֵ ּ ָרֵאל: ָהָאֶרץ. ּ א ְדִיׂשְ ָּדא ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ּ ְּדִאיִהי ַקְייָמא , ּ ּ
יה ְקָייא ִמּנֵ ַקְדִמיָתאּוְלִאְת, ְּלִאְתׁשַ יה ּבְ ְרָכא ִמּנֵ ְקָייא ָעְלָמא , ּּבָ ה ִאְתׁשַ ּוְלָבַתר ִמּנָ ּ

ה. ּּכָֹלא ֵבי ּבָ ֵבל ְויֹוׁשְ ַאר ַאְרָעאן: ּּתֵ ְתָאן ִמיָנה, ָּדא ׁשְ ְּדׁשַ יב. ְמָנא ָלן, ּ תהלים (, ִּדְכּתִ

ֶצֶדק)'ט ֵבל ּבְ פֹוט ּתֵ ּ ְוהוא ִיׁשְ ּ.  

  א''ג ע''דף כ
ים ְי י הוא ַעל ַיּמִ ְבָעה ַעּמוִדים) א''ג ע''דף כ(ִּאֵלין , ָּסָדהּּכִ ְּדַאְרָעא ְסִמיָכא , ּׁשִ

ים. ָּעַלְייהו ְבָעה ַיּמִ ְלָטא ָעַלְייהו. ְּוִאיּנון ׁשִ ֶרת ׁשַ י ְיהוָדה. ְּוַים ִכּנֶ יָמא , ָּאַמר ִרּבִ ָלא ּתֵ
ְלָטא ָעַלְייהו ְּדׁשַ ְייהו, ּ ֶּאָלא ְדִאְתַמְלָייא ִמּנַ ּ . ַּמאן ִאיּנון ְנָהרֹות, ֹות ְיכֹוְנֶנָהְוַעל ְנָהר. ּ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ֶּאָלא או ְנָהרֹות ָדְכָים)ג''תהלים צ(, ּכְ או ְנָהרֹות קֹוָלם ִיּשְׂ ּ ָנׂשְ ּ ִּאיּנון , ּ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ְנָהרֹות ן)'בראשית ב(, ּכְ קֹות ֶאת ַהּגָ ּוְבִגין ,  ְוָנָהר יֹוֵצא ֵמֵעֶדן ְלַהׁשְ

ך   .ַעל ְנָהרֹות ְיכֹוְנְנָהְו, ְּכַ
א ֲחֵזי ָרֵאל, ַהאי ֶאֶרץ, ּתָ ָרֵאל. ִאְקֵרי ֶאֶרץ ִיׂשְ ַּיֲעֹקב ְדִאיהו ִיׂשְ ִליט , ּ ֲאַמאי ָלא ׁשָ

ה ּמֹׁשֶ ָדי ְוָלא , ַּעל ָדא ּכְ ֵאל ׁשַ ִתיב ָוֵאָרא ֶאל ַאְבָרָהם ֶאל ִיְצָחק ְוֶאל ַיֲעֹקב ּבְ ְּדָהא ּכְ ּ
יר   .ַיּתִ

א, א אֹוִקיְמָנאַיֲעֹקב ָה, ֶּאָלא יָתא ִדְלַתּתָ יָתא ִדְלֵעיָלא, ָּנַטל ּבֵ יה ּבֵ ִביק ִמּנֵ ּתְ ְּוִאׁשְ ּ ּ .
א יָתא ִדְלַתּתָ יָתא ִדְלֵעיָלא, ְּוִעם ּבֵ ַּאְתִקין ּבֵ ָבִטין, ּ ְתֵריָסר ׁשְ ְבִעין ֲעָנִפין, ּבִ ׁשִ ְוָהא , ּבְ

ּאוְקמוָה ה. ּ יָתא ִדְלֵעיָלא, ֹמׁשֶ ָּנַטל ּבֵ ִביק, ּ אְוׁשָ יָתא ִדְלַתּתָ ַיֲעֹקב , ְּוַעל ָדא. ּ ּבֵ ִתיב ּבְ ּכְ
ָדי ֵאל ׁשַ ִריך הוא. ּּבְ א ּבְ יה קוְדׁשָ ָדי ַמִליל ִעּמֵ ֵאל ׁשַ ּּבְ ּ ּ ְּ יר, ּ ִמי ְיָי. ְוָלא ַיּתִ ֹלא ' ּוׁשְ

י ָלֶהם א ָדא ְדִאיהו ִעָלָאה, נֹוַדְעּתִ ַדְרּגָ הֹון ּבְ ְּלַמְלָלא ִעּמְ ּּ ּ ּ.  
י ִחָייא. ם ֶאל ִיְצָחק ְוֶאל ַיֲעֹקבָוֵאָרא ֶאל ַאְבָרָה ָחן ַדֲאָבָהן ַיֲעֹקב , ָּאַמר ִרּבִ ּבְ ּּתוׁשְ ּ

ִלימו ְדֹכָלא, ֲהָוה ְּדהוא ׁשְ ּ ּ ּ ִתיב. ּ ֻכְלהו ּכְ ּּבְ ּוֵביה ִאּתֹוָסף ָאת , ֶאל ִיְצָחק, ֶאל ַאְבָרָהם, ּ ּ
יב, ַחד יה ו. ְוֶאל ַיֲעֹקב, ִּדְכּתִ ְלהוְלַאֲחָזָאה', ִּאּתֹוָסף ּבֵ יר ִמּכֻ ֵליָמא ַיּתִ ּ ְדִאיהו ׁשְ ּ ְוִעם . ּּ

ל ָדא ה, ּּכָ ּמֹׁשֶ יה ּכְ א ּבֵ ׁשָ ּמְ ּתַ ם )'שמות ו(. ָּלא ָזָכה ְלִאׁשְ ִריִתי ִאּתָ  ְוַגם ֲהִקימֹוִתי ֶאת ּבְ
ָנַען ָזרו, ָלֵתת ָלֶהם ֶאת ֶאֶרץ ּכְ ִגין ְדִאְתּגְ ּּבְ ַזר. ּ ְּדָכל ַמאן ְדִאְתּגְ ָהא ְּד, ָיִרית ַאְרָעא, ּ

ֶּאָלא ַצִדיק, ָלא ָיִרית ַאְרָעא ַזר, ּ יב. ִּאְקֵרי ַצִדיק, ְּוָכל ַמאן ְדִאְתּגְ  )'ישעיה ס(, ִּדְכּתִ
ָלם ַצִדיִקים ְלעֹוָלם ִייְרׁשו ָאֶרץ ך ּכֻ ְּוַעּמֵ ּ ּ ַזר, ְ ל ַמאן ְדִאְתּגְ , ְּוָנִטיר ַהאי ָאת ַקָייָמא, ּּכָ



ָנה  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ ְסֵלוחֹוֶד[ – ּ   ]ׁש ּכִ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]172דף [ -ּ

א ֲחֵזי ִמן יֹוֵסף, ִּאְקֵרי ַצִדיק ּ ְדָכל יֹומֹוי ָלא ִאְקֵרי ַצִדיק,ּתָ ִרית, ּ ַּעד ְדָנִטיר ַההוא ּבְ ּ ,
א ָּאת ַקָייָמא ַקִדיׁשָ יָון ְדָנַטר ֵליה. ּ ּּכֵ ִדיק, ִּאְקֵרי ַצִדיק, ּ   .ּיֹוֵסף ַהּצַ

ְמעֹון ֲהָוה ָיִתיב יֹוָמא י ׁשִ ֵריה, ַחד, ִרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ יה)עמיה(, ְּוִרּבִ א ִעּמֵ י ַאּבָ . ּ ְוִרּבִ
י ֶאְלָעָזר יב, ָאַמר ִרּבִ . 'ָוֵאָרא ֶאל ַאְבָרָהם ֶאל ִיְצָחק ְוֶאל ַיֲעֹקב ְוגֹו, ַּהאי ְקָרא ִדְכּתִ

ֵעי ֵליה, ַּמהו ָוֵאָרא ר ִמּבָ ִרי, ָּאַמר ֵליה. ַּוֲאַדּבֵ ָּרָזא ִעָלָאה ִאיהו, ֶאְלָעָזר ּבְ ּ.  
א ֲחֵזי ְווִנין ְדִמְתַחְזָיין, ּתָ ְּוִאֵלין ְוִאֵלין. ְּווִנין ְדָלא ִמְתַחְזָייןְוִאית ּגַ, ִּאית ּגַ ִּאיּנון , ּ

ָּרָזא ִעָלָאה ִדְמֵהיְמנוָתא ּ א ָלא ַיְדִעין ֵליה, ּ ּוְבֵני ָנׁשָ יה ְוִאֵלין , ּ ִלין ּבֵ ּכְ ְּוָלא ִמְסּתַ ּ
ר ָנׁש, ְּדִמְתַחְזָיין הו ּבַ ַּעד ְדָאתו ֲאָבָהן, ָּלא ָזָכה ּבְ ְּוָקְיימו ָעַלְייהו, ּ ִתיב ְו. ּ ַּעל ָדא ּכְ

ְּדָחמו, ָוֵאָרא ְלָיין, ּ ְווִנין ְדִאְתּגַ ִּאיּנון ּגַ ּ ּ.  
ְלָיין ְווִנין ְדִאְתּגַ ּוַמאן ּגַ ּ ָדי. ּ ִּאיּנון ְדֵאל ׁשַ ּ ִנין ְדֵחיזו ִעיָלָאה , ּ ְּדִאיּנון גוֹוָ ּ א חיזו ''נ(ּ

ּוְגָווִנין ִדְלֵעיָלא. ּ ְוִאֵלין ִאְתַחְזָיין)'דגוונין עלאין ּ ִּתיִמין ְדָלא ִאְתַחְזָייןְס, ּ ָלא ָקִאים , ּ
ה, ִּאיִניׁש ָעַלְייהו ר ְמֹמׁשֶ ִתיב. ּבַ ִמי ְיָי, ְּוַעל ָדא ּכְ י ָלֶהם' ּוׁשְ ָלא , לא נֹוַדְעּתִ

ְגָווִנין ִעָלִאין ֵליִתי לֹון ּבִ ִּאְתּגַ יָמא. ּ הו, ְוִאי ּתֵ ַּדֲאָבָהן ָלא ֲהוֹו ַיְדֵעי ּבְ  ,ֶּאָלא ֲהוֹו ַיְדֵעי. ּ
ְלָיין ִּמּגֹו ִאיּנון ְדִאְתּגַ ּ ּ.  

ִתיב  ּכֹוָכִבים )ב''דניאל י(ּכְ ים ּכַ ֹזַהר ָהָרִקיַע וַמְצִדיֵקי ָהַרּבִ יִלים ַיְזִהירו ּכְ ּכִ ׂשְ ּ ְוַהּמַ ּ ּ
יִלים ַיְזִהירו. ְלעֹוָלם ָוֶעד ּכִ ׂשְ יִלים, ְּוַהּמַ ּכִ ֶּאָלא ָדא הוא. ַּמאן ִאיּנון ַמׂשְ ּ ַּההוא ָחָכם , ּ

ְרֵמיה ִמִליןְּדִי ל ִמּגַ ּכַ ְּסּתַ פוָמא, ּ א ְלַמְלָלא ּבְ ֵני ָנׁשָ ְּדָלא ָיְכיִלין ּבְ ְּוִאֵלין ִאְקרון , ּּ ּ
יִלים ּכִ ֹזַהר ָהָרִקיַע. ַמׂשְ ה. ּ הוא ָהָרִקיַע)זהר(ַמאן , ַּיְזִהירו ּכְ ָּדא הוא ְרִקיַע ְדֹמׁשֶ ּ ּ ,

ֶאְמָצִעיָתא ְּדַקְייָמא ּבְ ֶון ִדיֵליה , ִּאיהו ָסִתים, ּהְּוַהאי ֹזַהר ִדיֵלי, ּ ְלָייא ִמּגָ ְּוָלא ִאְתּגַ ּּ ּ
ַּקְייָמא ַעל ַהִהיא ְרִקיָעא ְדָלא ָנִהיר ְווִנין, ּ יה ּגַ ְּדִאְתַחְזָיין ּבֵ ב , ּ ְווִנין ַאף ַעל ּגַ ְּוִאיּנון ּגַ

יה ְּדִאְתַחְזָיין ּבֵ ְווִנין ְסִת, ּ ִגין ְדִאיּנון ּגַ ִזֲהָרא ּבְ ָּלא ַזֲהֵרי ּכְ   .יִמיןּ
א ֲחֵזי ע ְנהֹוִרין ִאיּנון, ּתָ ְייהו ְסִתיִמין. ַּאְרּבַ ַלת ִמּנַ ְלָייא, ּּתְ ְנהֹוָרא : ְּוַחד ְדִאְתּגַ

ַדְכיו)ואינון(. ְּנהֹוָרא ְדִזֲהָרא. ְּדָנִהיר ַמָיא ּבְ ְזִהירו ִדׁשְ ּ ְוִאיהו ָנִהיר ּכִ ּ ּ ָווָנא. ּּ , ְּנהֹוָרא ְדַאְרּגְ
ל ְנהֹוִרי י ִאֵלין. ןְּדָנִטיל ּכָ ל ְלַגּבֵ ּכַ ְּנהֹוָרא ְדָלא ָנִהיר ִאְסּתַ ְּוִאְתַחְזָיין ִאיּנון . ְוָנִטיל לֹון, ּ ּ

יה יָתא, ְּנהֹוִרין ּבֵ ׁשִ ֲעׁשָ א, ּכַ ְמׁשָ   .ָלֳקֵבל ׁשִ

  ב''ג ע''דף כ
ָלת ְדַקאְמָרן ְּוִאֵלין ּתְ ְלָייא) ב''ג ע''דף כ(ְּסִתיִמין ְוַקְייִמין ַעל ַהאי , ּ ְּוָרָזא ָדא . ְּדִאְתּגַ

א ֲחֵזי)א''ו ע''ויחי רכ( ְווִנין,  ֵעיָנא ּתָ ַלת ּגַ ֵעיָנא ִאית ּתְ יה, ּבְ יִמין ּבֵ ְלָיין ְרׁשִ ְּדִאְתּגַ ּּ ,
ְּוֻכְלהו ָלא ִמְזַדֲהֵרי ּ ְנהֹוָרא ְדָלא ָנִהיר, ּ ִגין ְדַקְייֵמי ּבִ ּּבְ ַגְווָנא ְדִאיּנון . ּ ְּוִאֵלין ִאיּנון ּכְ ּ ּ ּ

ְּייֵמי ָעַלְייהו ְוִאֵלין ִאיּנון ְדִאְתַחְזָיין ַלֲאָבָהןְּסִתיִמין ְדַק ּ ּ ְּלִמְנַדע ִאיּנון ְסִתיִמין , ּּ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]173דף [ -ּ

ְּדִמְזַדֲהִרין ִּמּגֹו ִאֵלין ְדָלא ִמְזַדֲהֵרי, ּ ּ ְּוִאיּנון ְדִמְזַדֲהֵרי ְוִאיּנון ְסִתיִמין. ּ ּ ּ ְלָיין , ּ ִּאְתּגַ
ה ַההוא ְרִקיָעא ִדיֵליה, ְלֹמׁשֶ ּּבְ ּ ֵעיָנא, ִּאֵלין ַקְייֵמיְו. ּ יה ּבְ ְווִנין ְדִאְתַחְזָיין ּבֵ ַּעל ִאיּנון ּגַ ּ ּּ.  

ְְוָרָזא ָדא ָסִתים ֵעיָנך ָלך, ּ ְלּגַ ְְוַאְסַחר ּגַ ְווִנין ְדַנֲהִרין, ּ ְלָיין ִאיּנון ּגַ ְּוִיְתּגַ ּ ְּדִמְזַדֲהֵרי, ּ ּ ,
ַעְייִנין ְס, ְּוָלא ִאְתְייִהיב ְרׁשו ְלֶמיחֵמי ִגין ְדִאיּנון ְסִתיִמין ִעָלִאין, ִתיִמיןֶּאָלא ּבְ ּּבְ ּ ּ ,

ְווִנין ְדִאְתַחְזָיין ַּקְייֵמי ַעל ִאיּנון ּגַ ּ ּ ְּדָלא ִמְזַדֲהֵרי, ּ ּ.  
ַאְסָפָקַלְרָיא ְדַנֲהָרא ְדַקְייָמא ַעל ַההוא ְדָלא ַנֲהָרא, ְּוַעל ָדא ָקֵריָנן ה ָזָכה ּבְ ֹּמׁשֶ ּ ּ ּּ ּ .
ֵני ָעְלָמא ַאר ּבְ ַה, ׁשְ ּהוא ַאְסָפָקַלְרָיא ְדָלא ָנֲהָראּבְ ְווִנין . ּּ ַּוֲאָבָהן ֲהוֹו ָחָמאן ִמּגֹו ִאֵלין ּגַ

ְלָיין ְּדִאְתּגַ ְּדַקְייֵמי ָעַלְייהו ְדִאיּנון ְדָלא ָנֲהִרין, ִּאיּנון ְסִתיִמין, ּ ּ ּ ּ ִתיב, ּ ָוֵאָרא , ְּוַעל ָדא ּכְ
ֵאל ׁשַ ְווִנין ְדִאְתַחְזָיין, ָּדיֶאל ַאְבָרָהם ֶאל ִיְצָחק ְוֶאל ַיֲעֹקב ּבְ ִאיּנון ּגַ ּּבְ ּ ּ.  

ִמי ְיָי י ָלֶהם' ּוׁשְ ְווִנין ִעָלִאין ְסִתיִמין ְדָזֲהִרין, ֹלא נֹוַדְעּתִ ִּאֵלין ּגַ ּ ה , ּ הו ֹמׁשֶ ְּדָזָכה ּבְ ּ
הֹון ָלא ּבְ ּכְ , ּא ְדָנֲהָראָּחֵמי ַאְסָפָקַלְרָי, ָסִתים. ְּדֵעיָנא ָסִתים ְוַגְלָיא, ְּוָרָזא ָדא. ְלִאְסּתַ

ְלָייא ָּחֵמי ַאְסָפָקַלְרָיא ְדָלא ַנֲהָרא, ִּאְתּגַ ַאְסָפָקַלְרָיא ְדָלא ָנֲהָרא, ָוֵאָרא, ְּוַעל ָדא. ּ ּּבְ ּ ,
ְלָייא ִאְתּגַ ְּדִאיהו ּבְ ּ ִתיב ְרִאָיה, ּ יה ּכְ ּּבֵ ְסִתימו. ּ ַאְסָפָקַלְרָיא ְדָנֲהָרא ְדִאיהו ּבִ ּּבְ ּ ּ ּ ִתיב , ּ ּכְ

יה ְיִדיָע י, הּּבֵ יב ֹלא נֹוַדְעּתִ קו ְידֹוי. ִּדְכּתִ א ְוָנׁשְ י ַאּבָ י ֶאְלָעָזר ְוִרּבִ ָּאתו ִרּבִ י . ּ ָכה ִרּבִ ּבָ
א ַלק ֵמָעְלָמא, ְוָאַמר, ַאּבָ ְסּתַ ד ּתִ ַאר ָעְלָמא ָיתֹום ִמיָנך, ַּווי ּכַ ּתְ ַמאן ָיִכיל , ְְוִיׁשְ

ְּלַאְנָהָרא ִמִלין ְדאֹוַרְייָתא ּ.  
י ַא א ְוָאַמרָּפַתח ִרּבִ לֹום וֵביְתך )ה''כ', שמואל א(, ּבָ ה ׁשָ ם ּכֹה ֶלָחי ְוַאּתָ ָ ַוֲאַמְרּתֶ ּ

לֹום ר ְלך ׁשָ לֹום ְוֹכל ֲאׁשֶ ם ּכֹה ֶלָחי. ָׁשָ ָנָבל, ַוֲאַמְרּתֶ יה ּבְ ְּוִכי ָדִוד ָלא ֲהָוה ָיַדע ּבֵ ּ ,
ִגיֵניה ְּדִאיהו ָאַמר ּבְ ּ ם ּכֹה ֶלָחי, ּ ָנה ,  יֹוָמאַּההוא, ֶּאָלא, ַוֲאַמְרּתֶ יֹוָמא ָטָבא ְדֹראׁש ַהּשָׁ

ִדיָנא ַעל ָעְלָמא, ֲהָוה ִריך הוא ָיִתיב ּבְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ִריך הוא ָקָאַמר, ְּ א ּבְ ּוְבִגין קוְדׁשָ ּ ְּ ,
ם ּכֹה ָרא ּכֹה, ֶלָחי, ַוֲאַמְרּתֶ ְלָיין, ֶלָחי, ְלַקּשְׁ יה ּתַ ְּדָכל ַחִיין ּבֵ לֹום. ּּ ה ׁשָ ַמאי , ְוַאּתָ

ֵעי ֵליהְוַא ה ִמּבָ ה ַאּתָ ִריך הוא ָקָאַמר, ֶּאָלא. ּּתָ א ּבְ ה ּכָֹלא ְלקוְדׁשָ ְּוַאּתָ ְּ ּ ָרא , ּ ִגין ְלַקּשְׁ ּבְ
ָרא ִדְמֵהיָמנוָתא ְוַכְדָקא ֵיאֹות ִּקׁשְ ּ.  

אן אֹוִליְפָנא ָּאסור ְלַאְקְדָמא ֵליה , ּ ַחָייָבא)ב''א ע''בראשית קע(ְּדָהא ְלַבר ָנׁש , ִמּכָ ּ ּ
ָלם ָדִוד, ְ ְוִאי ִאְצְטִריך,ׁשְ ַּיְקִדים ֵליה ּכְ ִריך הוא, ּ א ּבְ ְּדָבִריך ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ ּ ְּ ְּוִאְתַחֵזי , ְ

ִּדְבִגיֵניה ָקָאַמר אות ֲהָוה. ּ יָמא ְדַרּמָ ְּוִאי ּתֵ א . ָלאו. ּ ל ַמאן ְדָסִליק ֵליה ְלקוְדׁשָ ְּדָהא ּכָ ּ ּ ּ
ִריך הוא ּּבְ ְּוִאְתַחֵזי ִדְבִגיֵניה ָקָא, ְ ּ אות הוא, ַמרּ ָּלאו ַרּמָ ָאה. ּ ָלם ְלַזּכָ ּוַמאן ְדַאְקִדים ׁשְ ּ ּ ,

ִריך הוא א ּבְ ִאילו ַאְקִדים ֵליה ְלקוְדׁשָ ּּכְ ּ ּ ּ ְּ ן ַמר, ּ ּכֵ ל ׁשֶ א, ּכָ ָלָמא ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ְּדִאיהו ׁשְ ּ ּ.  
ִמי ְיָי ָדי וׁשְ ֵאל ׁשַ ָּוֵאָרא ֶאל ַאְבָרָהם ֶאל ִיְצָחק ְוֶאל ַיֲעֹקב ּבְ י ָלֶהםל' ּ . א נֹוַדְעּתִ

י ִחְזִקָיה ָפַתח ִּרּבִ ֵרי ָאָדם לא ַיְחׁשֹב ה)ב''תהלים ל(, ּ ֵני . 'לֹו ֲעֹון ְוגֹו'  ַאׁשְ ה ִאיּנון ּבְ ּמָ ּּכַ
א ֲאִטיִמין ָלן, ְּדָלא ָיְדִעין, ָנׁשָ ּכְ ָעְלָמא, ְוָלא ִמְסּתַ א . ַּעל ַמה ַקָייִמין ּבְ ְּדָהא קוְדׁשָ ּ



ָנה  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ ְסֵלוחֹוֶד[ – ּ   ]ׁש ּכִ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]174דף [ -ּ

ד ּבָ ִריך הוא ּכַ ּּבְ ִדיוְקָנא ִדיֵליה, ָרא ָעְלָמאְ ָּעֵבד ֵליה ְלַבר ָנׁש ּבְ ּ ּ ְּוַאְתִקין ֵליה , ּּ
ִתּקונֹוי אֹוַרְייָתא, ּּבְ ַדל ּבְ ּתַ ִגין ְדִיׁשְ ּּבְ אֹוְרחֹוי, ּ   .ְְוֵיַהך ּבְ

ֵרי ָאָדם ד ִאְתּבְ ע ִסְטֵרי, ְּדָהא ּכַ ן ְוַאְרּבַ ּקַ א ִאְתּתַ א ִדְלַתּתָ ֵּמַעְפָרא ְדַמְקְדׁשָ ּ , ּ ְדָעְלָמאּ
א י ַמְקְדׁשָ ַההוא ֲאָתר ְדִאְקֵרי ּבֵ רו ּבְ ִּאְתַחּבְ ּ ּ ע ִסְטִרין ְדָעְלָמא. ּ ְּוִאיּנון ַאְרּבַ רו , ּ ִּאְתַחּבְ

ע ִסְטִרין ַאְרּבַ ְּדִאיּנון ְיסֹוִדין ְדָעְלָמא, ּבְ ּ ע , ר''ם ְוָעָפ''ַח ְוַמִי''ּש רו''ֵא, ּ רו ַאְרּבַ ְּוִאְתַחּבְ
ד, ּ ִאֵלין)סודיןא י''נ(ִסְטִרין  ִריך הוא ַחד , ְּיסֹוִדין ְדָעְלָמא' ּבְ א ּבְ ְייהו קוְדׁשָ ְּוַאְתִקין ִמּנַ ּ ְּ

ִתּקוָנא ִעָלָאה ּּגוָפא ּבְ ּ ֵרין ָעְלִמין, ְּוַהאי ּגוָפא. ּ ר ִמּתְ ָאה, ִאְתַחּבַ ּתָ , ֵּמָעְלָמא ָדא ּתַ
ּוֵמָעְלָמא ִדְלֵעיָלא ּ ּ.  

  א''ד ע''דף כ
ְמ י ׁשִ א ֲחֵזי, עֹוןָאַמר ַרּבִ ַּקְדָמֵאי ִאיּנון ָרָזא ִדְמֵהיָמנוָתא' ד, ּתָ ּ ְּוִאיּנון ֲאָבָהן . ּ

ְּדֻכְלהו ָעְלִמין א. ּּ ְּוָרָזא ִדְרִתיָכא ִעָלָאה ַקִדיׁשָ ם ''ַח ְוַמִי''ּש רו''ֵא: ְיסֹוִדין' ְּוִאיּנון ד. ּּ
ִּאֵלין ִאיּנון ָרָזא ִעָלָאה. ר''ְוָעָפ ּ וֵמִאיּנון )ן דכולהו עלמין אבהן דכלאואילין אינון אבה(. ּּ ּ

ָכאן ַאֲחָרִנין) א''ד ע''דף כ(ּוְתחֹות . ל''ּת וַבְרֶז''ּף וְנֹחׁשֶ''ב ָוֶכֶס''ָזָה, ָנְפִקין , ִּאֵלין ַמּתָ
א ֲחֵזי)כגונא דאלין(. ְּדַדְמָיין לֹון ִּאֵלין ִאיּנון ַקְדָמֵאי , ר''ם ְוָעָפ''ַח ְוַמִי''ּש רו''ֵא.  ּתָ ּ

אְוׁשָ ין ִדְלֵעיָלא ְוַתּתָ ָּרׁשִ ִאין ְוִעָלִאין ָעַלְייהו ַקְייִמין, ּ ְּוַתּתָ ּ ע. ּ ְּוִאֵלין ִאיּנון ַאְרּבַ ּ ,
ע ִסְטֵרי ָעְלָמא ע ִאֵלין, ְלַאְרּבַ ַאְרּבַ ְּוַקְייִמין ּבְ . ב''ּוַמֲעָר, ח''ּוִמְזָר, ם''ְוָדרֹו, ן''ָצפֹו: ּ

ע ִסְטִרין ְד ִּאֵלין ִאיּנון ַאְרּבַ ּ ע ִאֵלין, ָעְלָמאּ ַאְרּבַ ְּוַקְייִמין ּבְ ַח ''ּרו. ן''ש ִלְסַטר ָצפֹו''ֵא. ּ
ִגין ְדָדרֹום ָחם ְוָיֵבׁש ָמִים ָקִרים ְוַלִחים ָעָפ. ם''ּם ִלְסַטר ָדרֹו''ַמִי. ח''ִלְסַטר ִמְזָר ר ''ּבְ
ע ִאֵלין. ב''ִלְסַטר ַמֲעָר ע ִאֵלין ְקִטיִרין, ְּוַאְרּבַ ַאְרּבַ ְּלהו ַחדְוֻכ, ּּבְ ע , ּ ְּוִאֵלין ַעְבֵדי ַאְרּבַ

ָכאן ְּדִאיּנון ָזָה, ַמּתָ ֵריָסר''ּת וַבְרֶז''ּף וְנֹחׁשֶ''ב ָוֶכֶס''ּ ְּוֻכְלהו ַחד, ּל ָהא ִאיּנון ּתְ ּ.  
א ֲחֵזי ָמאָלא, ּתָ ׂשְ יה, ְּדָהא ֵאׁש, ִלְסַטר ָצפֹון, ֵּאׁש הוא ּבִ ּּתוְקָפא ַדֲחִמימוָתא ּבֵ ּ ּ ּּ ,

ִּדיֵליה ְּוָיִביׁשו  יף)א''א ע''עיין בתיקונים ס(ּ ּקִ ִהפוָכא ִדיֵליה הוא.  ּתַ ְּוָצפֹון ּבְ ּ ּ ּ ְוִאְתְמִזיג , ּ
ַחד ְוִאיהו ַחד ְּוהוא ִלְסַטר ָדרֹום, ַמִים ִליִמיָנא. ַּחד ּבְ ִריך הוא. ּ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ָרא , ְּ ְלַחּבְ

ֲחָדא)לאחזרא( ִמְזּגָ,  לֹון ּכַ א ָדא ּכְ   .ּא ָדאָּעִביד ִמְזּגָ
א ַחם ְוָיֵבׁש, ָּצפֹון ִאיהו ַקר ְוַלח ִּאיהו ַחם , ָּדרֹום. ַּאְחַלף לֹון ִלְסַטר ָדרֹום. ֶאּשָׁ

ַחד ְדַנְפֵקי ַמָיא ִמָדרֹום. ַמִים ָקִרים ְוַלִחים. ְוָיֵבׁש ִריך הוא ָמִזיג לֹון ּכְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ ּּ ְ ,
גֹו ָצפֹון פֹון ַנְגֵד. ְוָעאִלין ּבְ ּוִמּצָ פֹון. ּי ַמָיאּ א ִמּצָ ּתוְקָפא ְדָדרֹום, ָנִפיק ֶאּשָׁ ְּוָעאל ּבְ ּ ,

ּוִמָדרֹום ָנִפיק ּתוְקָפא ַדֲחִמימוָתא ְלָעְלָמא ּ ּ ּ ִריך הוא אֹוִזיף ָדא . ּּ א ּבְ ִגין ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ ּ ְּ

ָדא ְדָקא ֲחֵזי ֵליה, ּבְ ְּוָכל ַחד ְוַחד אֹוִזיף ְלַחְבֵריה ִמִדיֵליה ּכַ ּ ּ ַגְו. ּ ּוָנא ָדא רוַח וִמְזָרחּכְ ּ ּ ,
ל ַחד ְלַחְבֵריה ִגין ְדיֹוִזיף ּכָ ּּבְ ָדא, ּ ִליל ָדא ּבְ ַחד, ְּוִאְתּכְ ָרא ּכְ   .ְלִאְתַחּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]175דף [ -ּ

א ֲחֵזי ְטָרא ָדא, ּתָ א ִמּסִ ְטָרא ָדא, ֶּאּשָׁ ָּעאל רוַח . ְּוִאיּנון ַמֲחלֹוֶקת. ַּמִים ִמּסִ
יַנְייהו יבֲה. ְוָאִחיד ִלְתֵרין ִסְטִרין, ּּבֵ ָּדא הוא ִדְכּתִ ּ ְורוַח ֱאלִהים ְמַרֶחֶפת )'בראשית א(, ּ

ִים ִסְטָרא ָדא. ַּעל ְפִני ַהּמָ א ָקִאים ְלֵעיָלא ּבְ ְּדָהא ֶאּשָׁ ּוַמִים ַקְייֵמי ַעל ַאֵפי ֲאְרָעא. ּּ ּ .
יַנְייהו ּרוָחא ָאִעיל ּבֵ ּא ַקְייֵמי ַּמָי, ָעָפר. ְוַאְפִריׁש ַמֲחלֹוֶקת, ְוָאִחיד ִלְתֵרין ִסְטִרין, ּ

ְלהו ָלא ִמּכֻ א וְמַקּבְ ָּעֵליה ְורוָחא ְוֶאּשָׁ ּ ּ ֵחיָלא ִדְתָלָתא ִאֵלין ְדַקְייֵמי ָעָלה, ּּ ּּבְ ּ ּּ ּ.  
א ֲחֵזי ּרוַח וִמְזָרח, ּתָ  ַחם ְוַלח )קר ויבש סטרא דאיהו יבישא(, ּרוַח, ַחם ְוַלח, ִמְזָרח. ּ

ך, ִּאיהו ְוְבִגיִני ּכַ ּרוַח , ּוַמִים ָקִרים ְוַלִחים, ְּדָהא ֵאׁש ַחם ְוָיֵבׁש, ִריןָאִחיד ִלְתֵרין ִסְט, ּ
ִּסְטָרא ְדִאיהו ַחם, ִּאיהו ַחם ְוַלח א, ּ ֶאּשָׁ ִּסְטָרא ְדִאיהו ַלח. ָאִחיד ּבְ ַמָיא, ּ ְוַעל . ָּאִחיד ּבְ

יַנְייהו ים ּבֵ ָּדא ַאְסּכִ א וַמָיא, ּ ְּוַאְפִריׁש ַמֲחלֹוֶקת ְדֶאׁשָ ּ ּ.  
ְלהו, ר ְוָיֵבׁשָּעָפר ִאיהו ַק ל ָעֵליה ּכֻ ְּוַעל ָדא ְמַקּבֵ ּ ְייהו, ּּ יה ֲעִביְדּתַ ְּוֻכְלהו ַעְבֵדי ּבֵ ּ ּ ּ ,
ְלהו ָלא ִמּכֻ ּוְמַקּבְ ֵחיֵליהֹון ְמזֹוָנא ְלָעְלָמא, ּּ ִגין ְדְבַמֲעָרב ִאְתֲאִחיד ַעְפָרא. ְּלַאָפָקא ּבְ , ּּבְ
ְּדִאיהו ַקר ְוָיֵבׁש ְּוִסְטָרא ְדִאיהו ַקר. ּ פֹון ְדִאיהו ַקר ְוַלח,ּ ּצָ ּ ָאִחיד ּבַ ְּדָהא ְקִריָרא , ּ
ְקִריָרא ִסְטָרא ָדא. ִאְתֲאִחיד ּבִ ֲעָרב ּבְ ּמַ ך ָצפֹון ִאְתֲאִחיד ּבַ ִגין ּכָ ּּבְ ָּדרֹום ְדִאיהו ַחם . ְ ּ ּ

ַההוא ְיֵביׁשוָתא ִדיֵליה, ְוָיֵבׁש ּּבְ ּ ּ ִסְטָרא ָאֳחָרא, ּ ָּאִחיד ִליֵבׁשוָתא ְדַמֲעָרב ּבְ ְוִאְתֲאִחיד , ּ
ְתֵרין ִסְטִרין   .ַמֲעָרב ּבִ

ִמְזָרח ְּדָהא ֲחִמימוָתא ְדָדרֹום, ְּוֵכן ִאְתֲאִחיד ָדרֹום ּבְ ּ ֲחִמימוָתא , ּ יה ּבַ ִּאְתֲאִחיד ּבֵ ּ
ָלחוָתא ְדָצפֹון. ְּדִמְזָרח פֹון ְדָהא ָלחוָתא ִדיֵליה ִאְתֲאִחיד ּבְ ּצָ ּוִמְזָרח ִאְתֲאִחיד ּבַ ּ ּ ּ ּ ּ ּתָ. ּ א ַהּשְׁ

ַכח ְדרֹוִמי ּתְ ת ''ַמֲעָרִבי. ת''ת ַמֲעָרִבי''ְצפֹוִני. ת''ת ְצפֹוִני''ִמְזָרִחי. ת''ת ִמְזָרִחי''ִּאׁשְ
ָדא''ְּדרֹוִמי ִליָלן ָדא ּבְ ּת ְוֻכְלהו ּכְ ּ ַחד, ּ ָלא ַחד ּבְ ְלׁשְ ּתַ   .ְלִאׁשְ

ַגְווָנא ָדא ְּדִמְסְטָרא ְדּתוְקָפא ְד. ָּצפֹון ָעִביד ַדֲהָבא, ּּכְ ּ ּ אּּ . ִּאְתָעִביד ַדֲהָבא, ֶאּשָׁ
יב ְּוַהְיינו ִדְכּתִ פֹון ָזָהב ֶיֱאֶתה)ז''איוב ל(, ּ ָעָפר.  ִמּצָ . ְּוִאְתָעִביד ַדֲהָבא, ְּדֵאׁש ִאְתֲאִחיד ּבֶ
יב ְּוַהְיינו ִדְכּתִ רוִבים ָזָהב, ְּוָרָזא ָדא.  ְוַעְפרֹות ָזָהב לֹו)ח''איוב כ(, ּ ַנִים ּכְ   .ּׁשְ

  ב''ד ע''דף כ
ָעָפרַמִי ֶסף, ם ִאְתֲאִחיד ּבֶ ָלחוָתא ָעִביד ּכֶ ּוְקִרירוָתא ּבְ ּ א ָהא ָעָפר ִאְתֲאִחיד , ּ ּתָ ַהׁשְ

ְתֵרין ִסְטִרין ֶסף, ּבִ ָזָהב וַבּכֶ ּּבַ יַנְייהו, ּ הגהה (ְוָאִחיד , ּרוָחא ָאִחיד ְלַמִים. ְּוִאְתְייִהיב ּבֵ

ם אבל יש אומרים כי רוח חם ולח תמיהה במה דאמר רוח קר ויבש שאם כן עפר ורוח שוים בטבע
ואם כן נוכל לומר דאחיד רוח לתרין סטרין אש חם ויבש ורוח חם ולח ) 'ה ב''ש בתיקונים ל''עמ(

עפר . סטרא דאיהו חם אחיד באש וסטרא דאיהו לח אחיד במיא ואפריש מחלוקת דאשא ומיא
כח דעפר מקבל עליה איהו קר ויבש ומים קרים ולחים וסטרא דקר אחיד בעפר בסטרא דקר אשת

, ְלֵאׁש) ב''ד ע''דף כ( )כ''כלהו בגין כך אחיד לתרין סטרין דהא אש חם ויבש מים קר ולח ע
ַחד ֵרין ּכְ ְּדִאיהו , ְּוַאִפיק ּתְ ת ָקָלל)'יחזקאל א(ּ ד ִאיהו , ְּוָעָפר ְדַקאְמָרן.  ֵעין ְנֹחׁשֶ ּּכַ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]176דף [ -ּ

ְלחֹודֹוי יִביׁשו וְקִרירו ִדיֵליה, ּבִ ּּבִ ּ ּ ּ ְרֶזלָנִפ, ּ ְרֶזל )'קהלת י(, ְְוִסיָמִניך, יק ּבַ  ִאם ֵקָהה ַהּבַ
  'ְוגֹו

ֻכְלהו, ְוַהאי ָעָפר ִּאְתֲאִחיד ּבְ ַגְווָנא ִדְלהֹון, ּ יה ּכְ ְּוֻכְלהו ַעְבִדין ּבֵ ּ ּ א ֲחֵזי. ּ ָלא , ּתָ ּבְ
ת, ָעָפר ל ַחד ְוַחד אֹוִזיף ְלַחְבֵריה ִמִד, ֵּלית ָזָהב ָוָכֶסף וְנֹחׁשֶ ְּדָהא ּכָ ּ ָרא , ּיֵליהּ ְלִאְתַקּשְׁ

ָדא ֻכְלהו. ָּדא ּבְ ְּוִאְתֲאִחיד ָעָפר ּבְ ִגין ִדְתֵרין ִסְטִרין ֲאִחיָדן ֵליה, ּ ּּבְ א וַמָיא, ּ ֶּאּשָׁ ּ .
יה ְּורוָחא ִאְתְקִריב ּבֵ א, ּ יה ֲעִביְדּתָ ֵרין ְוָעִביד ּבֵ ִגין ִאֵלין ּתְ ּּבְ ּ.  

ַכח ּתְ ֲה, ִאׁשְ ר ַעְפָרא ּבַ ַגְווָנא , ָעִביד ְואֹוִליד ַעְפָרא ַאֲחָרִנין, ַּדְייהוְּדַכד ִאְתַחּבַ ּכְ
ַגְווָנא ְדָזָהב. ִּדְלהֹון ַגְווָנא , ּ סוְסִפיָתא ְירֹוָקא)ב''ו ע''רל(אֹוִליד ַעְפָרא , ּּכְ ְּדִאיהו ּכְ ּ

ׁש ַגְווָנא ְדֶכֶסף. ְּדַדֲהָבא ַמּמָ ת ִעיָל. אֹוִליד עֹוֶפֶרת, ּּכְ ַגְווָנא ִדְנֹחׁשֶ ּּכְ אֹוִליד , ָאהּ
ת זוָטא ְּקִסיְטָרא ְדִאיהו ְנֹחׁשֶ ּ ַגְווָנא ְדַבְרֶזל. ּ ְרֶזל, ּּכְ ְרֶזל )ז''משלי כ(ְְוִסיָמִנך , אֹוִליד ּבַ  ּבַ

ַבְרֶזל ָיַחד   .ּבְ
א ֲחֵזי ָדא, ֵּאׁש רוַח ַמִים ְוָעָפר, ּתָ ְלהו ֲאִחיָדן ָדא ּבְ ּּכֻ ּ ָדא, ּ ָרן ָדא ּבְ ְוָלא . ְּוִאְתַקּשְׁ

ּהו ִפרוָדאֲהֵוי ּבְ ד ִאיהו אֹוִליד ְלָבַתר, ְּוָעָפר ָדא. ּּ ִאיּנון , ּּכַ ָדא ּבְ ָרן ָדא ּבְ ָּלא ִמְתַקּשְׁ ּ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ִּעָלֵאי ים)'בראשית ב(, ּּכְ ָעה ָראׁשִ ם ִיָפֵרד ְוָהָיה ְלַאְרּבָ ּ וִמּשָׁ ִאֵלין ֲהֵוי , ּ ּּבְ

ִּפרוָדא ּ.  
ִגין ְדָהא ָעָפר ד ִאיה, ּּבְ ֵחיָלא ִדְתַלת ִעָלֵאיּכַ ּו אֹוִליד ּבְ ּ ָעה ַנֲהִרין, ּ , ַּאִפיק ַאְרּבְ

ֵחי ַאְבֵני ְיָקר ּכְ ּתַ ן ִמׁשְ ּוַבֲאַתר ַחד ִאיּנון, ְּדַתּמָ ַֹהם, ּ ֹדַלח ְוֶאֶבן ַהּשׁ ם ַהּבְ יב ׁשָ . ִּדְכּתִ
ֵריַסר ְּוִאֵלין ַאְבֵני ָיָקר ִאיּנון ּתְ ע ִסְטֵרי ָעְל, ּ ָבִטין, ָמאְּוִאיּנון ְלַאְרּבַ ֵריַסר ׁשְ , ָלֳקֵביל ּתְ

יב ֵרה ַעל )ח''שמות כ(, ִּדְכּתִ ים ֶעׂשְ ּתֵ ָרֵאל ׁשְ ֵני ִיׂשְ מֹות ּבְ ְהֶייןָ◌ ַעל ׁשְ  ְוָהֲאָבִנים ּתִ
מֹוָתם ָקר. ׁשְ ֵריַסר ּבָ א, ְּוִאֵלין ּתְ חֹות ַיּמָ ְּדִאיּנון ּתְ ּ.  

א ֲחֵזי ָעה ִסְטִרין ִעָלִאין ְדַקא, ּתָ ל ַאְרּבְ ּּכָ ָדא, ְמָרןּ ָרן ָדא ּבְ ב ְדִמְתַקּשְׁ ַּאף ַעל ּגַ ּ ,
א ְּוִאיּנון ִקיוָמא ִדְלֵעיָלא ְוַתּתָ ּ ּ יר רוַח, ּּ ִּקיוָמא ְדָעְלָמא ַיּתִ ּ ּ ִגין ְדֹכָלא ַקְייָמא , ּ ּּבְ ּ ּ

ִגיֵניה רוָחא, ּּבְ א ָלא ַקְייָמא ֶאָלא ּבְ ְּוַנְפׁשָ ּ ַרע רוָחא ֲאִפילו ִרְגָעא ֲחָד, ּ ְּדִאי ּגָ ּ , אּּ
א ָלא ָיִכיַלת ְלִאְתַקְייָמא ִתיב, ַּנְפׁשָ ֹלא ַדַעת ְנֶפׁש ֹלא )ט''משלי י(, ְּוָרָזא ָדא ּכְ ם ּבְ  ּגַ

ֹלא רוָחא ָלאו ִאיהו טֹוב. טֹוב א ּבְ ַּנְפׁשָ   .ְּוָלא ַיְכָלא ְלִאְתַקְייָמא, ּ
ֵריָסר ְדַקאְמָרן, ְוָתא ֲחֵזי ִּאיּנון ּתְ ֵריַסר ַאָבִנ, ּ ְּדִאיּנון ּתְ ָקר, יןּ ֵריַסר ּבָ , ִּאיּנון ּתְ
א ך. ִּדְתחֹות ַיּמָ ִגין ּכַ יִאים, ְּבְ ֵריָסר ְנׂשִ ָּנְטלו ִאיּנון ּתְ ָקר ָלֹעָלה )'במדבר ז(, ּ ל ַהּבָ  ּכָ

ר ָפִרים ְוגֹו ֵנים ָעׂשָ ְּוֹכָלא ָרָזא ִעָלָאה הוא. 'ׁשְ ּ ִמִלין ִאֵלין, ּ ח ּבְ ּגַ ּוַמאן ְדַיׁשְ ּ ּ ח , ּ ּגַ ַיׁשְ
ָרָזא  ְּדָחְכְמָתא ִעָלָאהּבְ יה, ּ ְּדִעָקר ְדֹכָלא ּבֵ ּ ּּ.  

ְמעֹון' ָאַמר ר ִריך הוא ְלָאָדם, ִּחְזִקָיה' ָּהא ְדָאַמר ר, ׁשִ א ּבְ ָרא קוְדׁשָ ְּדַכד ּבָ ּ ְּ ,
ֵרי א ִאְתּבְ א ִדְלַתּתָ ֵּמַעְפָרא ְדַמְקְדׁשָ ּ יה , ּ א ִדְלֵעיָלא ִאְתְייִהיב ּבֵ ֵּמַעְפָרא ְדַמְקְדׁשָ ּ ּ ּּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]177דף [ -ּ

א. ְמָתאִנׁשְ ֵרי ֵמַעְפָרא ִדְלַתּתָ ָמה ְדַכד ִאְתּבְ ּּכְ ַלת ִסְטָרא ְיסֹוֵדי , ּ יה ּתְ רו ּבֵ ִּאְתַחּבְ ּ
ֵרי ֵמַעְפָרא ִדְלֵעיָלא. ָעְלָמא ד ִאְתּבְ ָּהִכי ָנֵמי ּכַ ַלת ִסְטֵרי ְיסֹוֵדי , ּ יה ּתְ רו ּבֵ ִּאְתַחּבְ ּ
ִלים ָאָדם, ָעְלָמא ּתְ יב. ְוִאׁשְ ְּוַהְיינו ִדְכּתִ ֵרי ָאָדם לא ַיְחׁשֹב ְיָי)ב''תהלים ל(, ּ לֹו '  ַאׁשְ

רוחֹו ְרִמָיה ָּעֹון ְוֵאין ּבְ רוחֹו ְרִמָיה, לֹו ָעֹון' ֵאיָמַתי ֹלא ַיְחׂשֹב ְיָי. ּ ְזַמן ְדֵאין ּבְ ּּבִ ּ ּ.  
א ֲחֵזי יר ֵמֲאָבָהן, ּתָ ִלים ַיּתִ ּתְ ה ִאׁשְ ִרי, ֹמׁשֶ א ּבְ יה קוְדׁשָ ִגין ְדַמִליל ִעּמֵ ּּבְ ּ ּך הואּּ ְ ,

ְלהו יר ִמּכֻ א ִעָלָאה ַיּתִ ִּמַדְרּגָ ּּ א ִעָלָאה ֲהָוה, ּ ה ְפִניָמָאה ְדֵבי ַמְלּכָ ּוֹמׁשֶ ּ ִתיב, ּּ , ְּוַעל ָדא ּכְ
 ָלֵכן ֱאֹמר )'שמות ו(. ְּוָהא אֹוִקיְמָנא ִמֵלי', ָוֵאָרא ֶאל ַאְבָרָהם ֶאל ִיְצָחק ְוֶאל ַיֲעֹקב ְוגֹו

ָרֵאל ֲאִני ְיָי י ְיהוָדה ָאַמר. ְוהֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם' ִלְבִני ִיׂשְ ַּהאי ְקָרא ִאְפָכא הוא, ִּרּבִ ּ ,
ַקְדִמיָתא ַחת ִסְבלֹות ִמְצַרִים ּבְ יב ְוהֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ִמּתַ י ֶאְתֶכם , ִּדְכּתִ ְלּתִ ּוְלָבַתר ְוִהּצַ

י ֶאְתֶכם, ֵמֲעבֹוָדָתם ָר, ּוְלָבַתר ְוָגַאְלּתִ י ֶאְתֶכםֲּהָוה ֵליה ְלֵמיָמר ֵמִעיּקָ , א ְוָגַאְלּתִ
ַקְדִמיָתא, ֶּאָלא. ּוְלָבַתר ְוהֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ָרא ְדֹכָלא ּבְ ִּעּקָ ִריך הוא , ּ א ּבְ ְּדָבָעא קוְדׁשָ ּ ְּ

ַקְדִמיָתא ָבָחא ְדֹכָלא ּבְ ׁשְ ָרא לֹון ּבִ ְּלַבּשְׂ ּ.  

  א''ה ע''דף כ
י יֹוֵסי ָבָחא ְדֹכָלא, ָאַמר ִרּבִ ְּוָהא ׁשְ י, ּ ) א''ה ע''דף כ( ֶאְתֶכם ִלי ְלָעם ְוָהִייִתי ְוָלַקְחּתִ

ַההוא ִזְמָנא, ֲּאַמר ֵליה. ְּוָאַמר ֵליה ְלָבַתר, ָלֶכם ֵלאֹלִהים ָבָחא ֶאָלא , ּּבְ ֵּלית ְלהו ׁשְ ּ
יִבי ְדָלא ִיְפקון ֵמַעְבדוְתהֹון ְלָעְלִמין. ְיִציָאה ְּדָחׁשִ ּ ּ ן ְדָכל ֲאִסיֵר, ּ ּמָ ִגין ַדֲהוֹו ָחָמאן ּתַ ּּבְ י ּ

י ָרא ְדָחָרׁשֵ ִקׁשְ רו לֹון ּבְ יַנְייהו ְמַקׁשְ ַּדֲהוֹו ּבֵ ּ ּ יַנְייהו ְלָעְלִמין, ּ . ְּוָלא ַיְכִלין ְלָנְפָקא ִמּבֵ
ך ְוְבִגין ּכַ ַּמה ְדָחִביב ָעַלְייהו ִמּכָֹלא, ּ ּ יה, ּ רו ּבֵ ּשָׂ ִּאְתּבַ ּ.  

ב ְדָנְפקו יָמא ַאף ַעל ּגַ ְּוִאי ּתֵ ָּהא ִדיְלָמא ִיְזלון , ּ א לֹון)חיליהו(ּּ ְתַרְייהו ְלַאְבָאׁשָ , ּ ּבַ
י ֶאְתֶכם ֵמֲעבֹוָדָתם ְלּתִ ִתיב ְוִהּצַ ְזבון. ּכְ ּתֵ יָמא ָהא ִיְפקון ְוִיׁשְ ְּוִאי ּתֵ ְוָלא ְיֵהא לֹון , ּ

ְזרֹוַע ְנטוָיה, ְפִריָקא י ֶאְתֶכם ּבִ ְלמוד לֹוַמר ְוָגַאְלּתִ ּּתַ ֵלם. ּ יָמא ֹלא ְיַקּבְ ָהא , ְוִאי ּתֵ
ִת יּכְ ֵלם ֹלא ְיִביֵאם ָלָאֶרץ. יב ְוָלַקְחּתִ ְיַקּבְ ׁשֶ יָמא ּכְ ִתיב ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם , ְּוִאי ּתֵ ָהא ּכְ
  .'ְוגֹו
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]178דף [ -ּ

 ] בשנה78יום [סדר הלימוד ליום יט כסלו 
ם )'שמות ו(רעיא מהימנא  י ֶאְתֶכם ִלי ְלָעם ְוָהִייִתי ָלֶכם ֵלאֹלִהים ִויַדְעּתֶ  ְוָלַקְחּתִ

י ֲאִני ְי ִּפּקוָדא ָדא ַקְדָמָאה ְדָכל ִפּקוִדין' ֱאֹלֵהיֶכם ְוגֹו' ָיּכִ ּ ּ ּּ יָתא ַקְדָמָאה ְדָכל . ּ ֵּראׁשִ
ִּפּקוִדין ְכָלָלא, ּ ִריך הוא ּבִ א ּבְ ְּלִמְנַדע ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ ּ ְּ ְכָלָלא. ּ ִליָטא . ַמאי ּבִ ְּלִמְנַדע ְדִאית ׁשַ ּ ּ
ְּדִאיהו ִרּבֹון ָעְלָמא, ִּעָלָאה ְלהוּוָבָר, ּ ּא ָעְלִמין ּכֻ ַמָיא ְוַאְרָעא ְוָכל ֵחיֵליהֹון, ּ ְּוָדא ִאיהו . ּׁשְ

ְכָלָלא ְפָרט. ּבִ ְּוסֹוָפא ְדֹכָלא ּבִ ְפָרט, ּ ְּלִמְנַדע ֵליה ּבִ ּ.  
ֲחָדא א ּכַ א ְוסֹוָפא ָרָזא ְדָכר ְונוְקּבָ ּוְכָלל וְפָרט ִאיהו ֵריׁשָ ּ ּ ּ ַהאי , ּ ר ָנׁש ּבְ ַכח ּבַ ּתְ ְוִאׁשְ

ְכָלל וְפָרט,ָעְלָמא ק ּבִ ּ ְדִאְתַעּסָ ָלל וְפָרט, ּ ַהאי ָעְלָמא ִאיהו ּכְ ר ָנׁש ּבְ ּּבַ ּקוָנא ְדַהאי . ּ ּּתִ ּ
ָלל וְפָרט, ָעְלָמא ִּאיהו ּכְ ך. ּ ִגין ּכָ יָתא ְדֹכָלא, ְּבְ ִּראׁשִ ִליט ְוַדָיין ַעל , ּ ְּלִמְנַדע ְדִאית ׁשַ ּ ּ ּ
ל ָעְלִמין, ָעְלָמא ְמָתא , ָּרא ֵליה ְלַבר ָנׁש ֵמַעְפָראּוָב. ְּוִאיהו ִרּבֹון ּכָ ַאפֹוי ִנׁשְ ְּוָנַפח ּבְ
ְּדַחֵיי ָלל, ּ אֹוַרח ּכְ   .ְּוָדא ִאיהו ּבְ

ְצַרִים ָרֵאל ִמּמִ ד ָנְפקו ִיׂשְ ה , ּּכַ יָון ְדָאָתא ֹמׁשֶ ִריך הוא ּכֵ א ּבְ ָּלא ֲהוֹו ַיְדֵעי ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ ּ ְּ ּ
ְייהו ִּפּקוָדא ַקְדָמָאה ָד, ְּלַגּבַ ּ יב, א אֹוִליף לֹוןּ י ֲאִני ְיָי, ִּדְכּתִ ם ּכִ ֱאלֵהיֶכם ַהּמֹוִציא ' ִויַדְעּתֶ

ְּוִאְלָמֵלא ִפּקוָדא ָדא. 'ֶאְתֶכם ְוגֹו ּ ָרֵאל ֵמֵהיְמִנין, ּ ין וְגבוָרן , ָלא ֲהוֹו ִיׂשְ ָכל ִאיּנון ִניּסִ ּּבְ ּ ּ
ִמְצַרִים יָון ְדָיְדעו ִפּקוָדא ָדא. ְּדָעַבד לֹון ּבְ ּּכֵ ּ ּ ָללּּ אֹוַרח ּכְ ין וְגבוָרן,  ּבְ ִּאְתָעִבידו ְלהֹון ִנּסִ ּ ּ.  

ִנין' ּוְלסֹוף מ ָכל ִאיּנון ִפּקוִדין ְדאֹוַרְייָתא, ׁשְ ָדלו ּבְ ּתְ ְּדָקא ִאׁשְ ּ ּ ּ ה, ּּ , ְּדאֹוִליף לֹון ֹמׁשֶ
ין ִאיּנון ְדִמְתָנֲהֵגי ְלַבר ֵמַאְרָעא  ַאְרָעא ּבֵ ין ִאיּנון ְדִמְתָנֲהֵגי ּבְ ּּבֵ ּ ּ ֵדיןּ אֹוַרח , ּכְ אֹוִליף לֹון ּבְ

בֹוָת ֶאל ְלָבֶבך)'דבהם ד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְּפָרט ָ ְוָיַדְעּתָ ַהיֹום ְוֲהׁשֵ ַּהיֹום ַדְייָקא, ּ ַמה , ּ
ְדַמת ְדָנא ְּדָלא ֲהָוה ְרׁשו ִמּקַ ּ י ְיָי. ּ אֹוַרח ְפָרט, ּהוא ָהֱאלִהים' ּכִ ָּדא ּבְ ִמָלה ָדא, ּ ּּבְ ה , ּ ּמָ ּכַ

הָר ְּוַההוא ְדַקְדֵמיָתא, ְוָדא. ִּזין ְוִסְתִרין ִאית ּבָ ּּכָֹלא ִמָלה ֲחָדא, ּ ְכָלל, ּ ְפָרט, ָּדא ּבִ   .ְוָדא ּבִ
יָמא ִתיב, ְוִאי ּתֵ ית ָדַעת'  ִיְרַאת ְיָי)'משלי א(, ָהא ּכְ ירוָצא. ֵּראׁשִ אֹוַרח ְפָרט, ּּתִ ָּדא ּבְ ּ ,

ְּלִמְנַדע ַמאן ִאיהו ִיְרַאת ְיָי יהְו. 'ּ ב ְדִאית ֵליה ְלַבר ָנׁש ְלַדֲחָלא ִמּנֵ ַּאף ַעל ּגַ ּ ַעד ָלא , ּ
ית ַדַעת, ִּיְנַדע ִתיב ֵראׁשִ יָתא, ֲּאָבל ָהָכא ּכְ ְּלִמְנַדע ֵליה ְדָהא ִאיהו ֵראׁשִ ּ ּ ְּלִמְנַדע ֵליה , ּ ּ

אֹוַרח ְפָרט   .ּּבְ
ך ִגין ּכַ א, ְּבְ ִּפּקוָדא ַקְדָמָאה ְלִמְנַדע ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ ּ ּּ ְכָלל וְפָרטּ ִריך הוא ּבִ ּ ּבְ ּ א , ְ ֵריׁשָ ּבְ

ְכָלל.  ֲאִני ִראׁשֹון ַוֲאִני ַאֲחרֹון)ד''ישעיה מ(ְּוָרָזא ָדא . ּוְבסֹוָפא ַוֲאִני ַאֲחרֹון , ֲאִני ִראׁשֹון ּבִ
ְפָרט ְכָלָלא ֲחָדא. ּבִ ְכָלל. ְוָרָזא ֲחָדא, ְּוֹכָלא ּבִ יָון ְדִיְנַדע ָדא ּבִ ּּכֵ ּ ִלים ּכָ, ּ ְייפֹויַיׁשְ . ל ׁשַ

ּוַמאן ִאיּנון ּח ִפּקוִדין''רמ. ּ ְּדִאיּנון רמ, ּ ְייִפין ְדַבר ָנׁש''ּ הו ַעל . ּח ׁשַ ִלים ּבְ ּתְ יָון ְדִאׁשְ ּּכֵ ּ
ְכָלל אֹוַרח ְפָרט, ַהאי ּבִ ֵדין ִיְנַדע ּבְ ּּכְ ְּדָדא ִאיהו ַאְסָווָתא ְלֻכְלהו, ּ ּ א, ּּ ּתָ ל יֹוֵמי ׁשַ , ְּוִיְנַדע ּכָ

ְייִפיןְּדִמְתַח ָרן ְלֵמיַהב ַאְסָווָתא ְלָכל ׁשַ   .ּבְ
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יָמא א, ְוִאי ּתֵ ּתָ ל יֹוֵמי ׁשַ ְייִפין, ּכָ ַּוַדאי ָהִכי הוא ֵעיָלא . ְֵהיך ַיֲהִבין ַאְסָווָתא ְלָכל ׁשַ ּ ּ
א א ְויֹוֵמי ִדיֵליה, ְוַתּתָ ּתָ ּׁשַ א, ּ ְייִפין ֵעיָלא ְוַתּתָ ְייִפין ּ ְד)בזמנא(, ַּיֲהִבין ַאְסָווָתא ְלָכל ׁשַ ׁשַ

ְלָיין ֲעָלן ִמְלֵעיָלא ֵדין ַאְסָווָתא ְוַחִיין ּתַ א ּכְ ּתָ אן ְליֹוֵמי ׁשַ ְרּכָ ֲּאִריקו ּבִ ּ ּ . ְּוִאְתַמְלָיין ִמּכָֹלא, ּ
ִרים לֹון א. ַמאן ּגָ ּתָ   .יֹוֵמי ׁשַ

  ב''ה ע''דף כ
א ִאיּנון ִפ, ּאוף ָהִכי ָנֵמי ְלַתּתָ ִלים ּגוֵפיה ּבְ ר ָנׁש ַיׁשְ ד ּבַ ּּכַ ּ ּ ְּקוִדין ְדאֹוַרְייָתא ֵלית ָלך ּ ּ ּ

יה ְרָכא ִמּנֵ ל יֹוָמא ְדָלא ַאְתָייא ְלִאְתּבָ ּּכָ יה, ּ ְרָכאן ִמּנֵ ְּוַכד ִאיּנון ִאְתּבָ ֵדין ַחִיין , ּ ּּכְ
ְלָיין ָעֵליה ִמְלֵעיָלא ְּוַאְסָווָתא ּתַ ּ ִרים ֵליה. ּ א. ַּמאן ּגָ ּתָ א. ִּאיּנון יֹוֵמי ׁשַ ּתָ ָמה, יֹוֵמי ׁשַ  ּכְ

ְרָכאן ִמְלֵעיָלא ֵמָרָזא  ְּדִאְתּבָ ּ א ֵמָרָזא . ְּדָאָדם) ב''ה ע''דף כ(ּ ּתָ ְרָכאן ִמּתַ ָהִכי ָנֵמי ִאְתּבָ
  .ְּדָאָדם

ַהאי ָעְלָמא ָרֵאל ּבְ ִאין ִאיּנון ִיׂשְ ִאֵלין ִפּקוִדין ְדאֹוַרְייָתא, ַּזּכָ ּּבְ ּ ּ ְּדִאְקרון ָאָדם, ּ יב, ּ . ִּדְכּתִ
ם ָאָדם ַא)ד''יחזקאל ל( ם ְקרוִיים ָאָדם. ּתֶ ְּועֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ָלא ִאְקרון ָאָדם, ַּאּתֶ ּּ .

ָרֵאל ִאְקֵרי ָאָדם ּוְבִגין ְדִיׂשְ ִאיּנון ִפּקוִדין ְדאֹוַרְייָתא, ּ ְדָלא ּבְ ּתַ ִּאית לֹון ְלִאׁשְ ּ ּ ְלֶמֱהֵוי , ּּ
ָרָזא ְדָאָדם, ּּכָֹלא ַחד   .ּּבְ

א ּבְ ד ָיַהב קוְדׁשָ ָרֵאל ַעל טוָרא ְדִסיַניּּכַ ִּריך הוא אֹוַרְייָתא ְלִיׂשְ ּ ּ ִּמָלה ַקְדָמָאה ִאיהו , ְ ּ
יִאין)עלמין(ָּאֹנִכי ַסְלָקא ְלָרִזין , ָאֹנִכי ְּוָהָכא ִאיהו ָרָזא ְדִפּקוָדא ַקְדָמָאה.  ַסּגִ ּ ְּלִמְנַדע , ּ

ְכָלָלא יב ָאֹנִכי. ֵּליה ּבִ ִגין ִדְכּתִ ִליָטא ִעָלָאה ְּד, ָהא ָקא ָרִמיז, ּּבְ ִּאית ֱאָלָהא ׁשַ  ַעל )דאיהו(ּ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ָעְלָמא י ְיָי)'דברים ד(ּכְ ֱּאלֶהיך ֵאׁש אֹוְכָלה הוא'  ּכִ ִּפּקוָדא ַקְדָמָאה , ָ ּ
ְכָלל ְפָרט. ּבִ יב: ּבִ ִגין ִדְכּתִ ֱּאֹלֶהיך ָדא ְפָרט' ה, ּּבְ ּ ָלל וְפָרט, ָ ִּפּקוָדא ַקְדָמָא, ְּוָדא ּכְ , הּ

א וְבסֹוָפא ִריׁשָ ְּדִאְצְטִריך ְלִמְנַדע ּבְ ּ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ְּ   .)כ רעיא מהימנא''ע(. ּּכְ
ה ִמּקֹוֶצר רוַח)'שמות ו( ְמעו ֶאל ֹמׁשֶ ָרֵאל ְוֹלא ׁשָ ֵני ִיׂשְ ן ֶאל ּבְ ה ּכֵ ר ֹמׁשֶ ּ ַוְיַדּבֵ ַמאי . ּ

י ְיהוָדה. ִּמּקֹוֶצר רוַח יְּדָלא ֲהוֹו ְנִפי, ָּאַמר ִרּבִ י . ְּוָלא ֲהוֹו ְלִקיֵטי רוָחא, ׁשֵ ָאַמר ִרּבִ
ְמעֹון ְתָרָאה. ְּלֵמיַהב לֹון ְנִפיׁשו, ְּדַעד ָלא ָנַפק יֹוְבָלא: ִּמּקֹוֶצר רוַח, ׁשִ ַעד , ְּורוַח ּבַ

ד ִנימוֵסי ְלָטא ְלֶמְעּבַ ּוְכֵדין ֲהָוה ָעאקו ְדרוָחא, ָּלא ׁשַ ּ ּ ְתָרָאה . ַּמאן ִאיהו. ּ ּרוַח ּבַ
א דעד לא יהב ליה יובלא ברכה על האי רוחא לאתקיימא נפש תתאה ולא שלטא ''נ(. ְמָרןְּדַקא

  )האי רוח על נפש אלא כד אתברכא מיובלא כדין יהא רוחא ומאן איהו רוח
א ֲחֵזי ִתיב , ּתָ ָמֵעִני ַפְרֹעה ַוֲאִני )'שמות ו(ּכְ ְמעו ֵאַלי ְוֵאיך ִיׁשְ ָרֵאל ֹלא ׁשָ ֵני ִיׂשְ ְ ֵהן ּבְ ּ

ָפָתִיםֲעַרל ָפָתִים,  ׂשְ ִתיב . ַמאי ַוֲאִני ֲעַרל ׂשְ ַקְדִמיָתא ּכְ  ֹלא ִאיׁש )'שמות ד(ְוָהא ּבְ
י ְכַבד ֶפה וְכַבד ָלׁשֹון ָאֹנִכי' ְּדָבִרים ָאֹנִכי ְוגֹו ּּכִ ִריך הוא ֲהָוה אֹוִתיב , ּ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְּ

ם ֶפה ָלָאָדם ְוגו)'שמותד(, ֵּליה ָ ְוָאֹנִכי ֶאְהֶיה ִעם ִפיך)'שמות ד(ְּוהוא ָאַמר ', ּ ִמי ׂשָ ּ ,
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ן ך ְדָלא ֲהָוה ּכֵ ַּסְלָקא ַדְעּתָ ְּ ָפָתִים, ּ א ָאַמר ַוֲאִני ֲעַרל ׂשְ ּתָ ָּאן הוא ִמָלה , ִאי ָהִכי, ְוַהּשְׁ ּ
ַקְדִמיָתא ִריך הוא ּבְ א ּבְ ְּדַאְבַטח ֵליה קוְדׁשָ ּ ּ ְּ.  

ֶּאָלא ָרָזא ִאיהו ה ָקָלא, ּ ְּוִדּבור ְדִא, ֹמׁשֶ ּיהו ִמָלה ִדיֵליהּ ּ ָגלוָתא, ּּ ַּוֲהָוה ִאיהו , ֲּהָוה ּבְ
א ִמִלין ּוְבִגין ָדא ָאַמר, ָּאִטים ְלָפְרׁשָ ָמֵעִני ַפְרֹעה, ּ עֹוד ְדִמָלה ִדיִלי ִאיִהי , ְְוֵאיך ִיׁשְ ּּבְ ּּ

ָגלוָתא ִדיֵליה ּּבְ ּ ְּדָהא ֵלית ִלי ִמָלה, ּּ ַרע. ּ ָגלוָתאְּדִאיִה, ָּהא ֲאָנא ָקָלא ִמָלה ּגָ ְוַעל , ּי ּבְ
ֲהֵדיה, ָּדא ִריך הוא ְלַאֲהֹרן ּבַ א ּבְ ף קוְדׁשָ ּתַ ּׁשָ ּ ְּ.  

א ֲחֵזי ָגלוָתא, ּתָ ל ִזְמָנא ְדִדּבור ֲהָוה ּבְ ּּכָ ּ יה, ּ ַלק ִמּנֵ ּוִמָלה ֲהָוה ָאִטים , ָּקָלא ִאְסּתְ ּ
ֹלא קֹול ה, ּבְ ד ָאָתא ֹמׁשֶ לא ִמ. ָאָתא קֹול, ּכַ ה ֲהָוה קֹול ּבְ ִגין ְדֲהָוה , ָּלהּוֹמׁשֶ ּּבְ
ָגלוָתא ָגלוָתא, ּּבְ ְּוָכל ִזְמָנא ְדִדּבור ֲהָוה ּבְ ּ ָלא ִדּבור, ּ ה ָאִזיל ָקָלא ּבְ ֹּמׁשֶ ְוָהִכי ָאִזיל , ּ

ַּעד ְדָקִריבו ְלטוָרא ְדִסיַני ּ ּ ּוְבַההוא ִזְמָנא, ְוִאְתְיִהיַבת אֹוַרְייָתא, ּ ר ָקָלא , ּ ִאְתַחּבָ
ִדּבור ָּלה ַמִלילּוְכֵדין ִמ, ּּבְ ל )'שמות כ(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ ר ֱאֹלִהים ֵאת ּכָ  ַוְיַדּבֵ

ַּהְדָבִרים ָהֵאֶלה ְדָקא ֵיאֹות, ּוְכֵדין. ּ ִמָלה ּכְ ִלים ּבְ ַכח ׁשְ ּתְ ה ִאׁשְ ֲחָדא , ֹּמׁשֶ ּקֹול ְוִדּבור ּכַ
ִלימו ׁשְ   .ּּבִ

ה ִאְתְרִעים יה, ְּוַעל ָדא ֹמׁשֶ ַרע ִמּנֵ ְּדִמָלה ּגָ ר ַההוא ִזְמָנא ְדַמִליַלת ְלִאְתַרֲעָמא , ּּ ּּבַ ּ ּ
יב, ֲעלֹוי ִזְמָנא ִדְכּתִ ֶמך)'שמות ו(, ּּבְ ׁשְ ר ּבִ אִתי ֶאל ַפְרֹעה ְלַדּבֵ ָ וֵמָאז ּבָ ּ  )'שמות ו(ִּמַיד , ּ

ה ר ֱאֹלִהים ֶאל ֹמׁשֶ ָרא ִמָלה ְלַמְלָלא וָפַסק ָלה. ַוְיַדּבֵ א ֲחֵזי ְדָהִכי הוא ְדׁשָ ּּתָ ּ ּ ּ ּּ ִגין ּבְ, ּ
ר ֱאֹלִהים ְוגֹו יב ַוְיַדּבֵ ְּדַעד ָלא ָמָטא ִזְמָנא ִדְכּתִ ִלים ָקָלא. 'ּ ֲּהָדא הוא , ּוָפַסק ְוַאׁשְ

ָגלוָתא. 'ִּדְכִתיב ַויֹאֶמר ֵאָליו ֲאִני ה ִגין ְדִדּבור ֲהָוה ּבְ ּּבְ ּ . ְּוָלא ָמָטא ִזְמָנא ְלַמְלָלא, ּ
  )ותא חזי(

ך ִגיֵני ּכַ ה ָלא ֲהָו, ְּבְ ַקְדִמיָתאֹמׁשֶ ִלים ִמָלה ּבְ ּ ְדִאיהו קֹול)דהכי אתחזי(, ּה ׁשְ ְוָאֵתי , ּ
ִגין ִדּבור ּּבְ לוָתא, ּ ְּלַאָפָקא ֵליה ִמן ּגָ ּ לוָתא. ּ יָון ְדָנַפק ִמן ּגָ ּּכֵ רו קֹול ְוִדּבור , ּ ְּוִאְתֲחּבָ ּ

טוָרא ְדִסיַני ֲחָדא ּבְ ּּכַ ה ְוִאְתֵסי, ּ ִלים ֹמׁשֶ ּתְ ַכח , ִאׁשְ ּתְ ֲחָדא ְוִאׁשְ ֵדין קֹול ְוִדּבור ּכַ ּּכְ
ִלימו ׁשְ   .ּּבִ

  א''ו ע''דף כ
א ֲחֵזי ִמְצַרִים, ּתָ ה ּבְ ל יֹוִמין ְדֲהָוה ֹמׁשֶ לוָתא, ּּכָ ְּדָבָעא ְלַאָפָקא ִמָלה ִמן ּגָ ּּ ָלא , ּ
ַּמִליל ִמָלה ְּדִאיהו ִדּבור, ּ ּ ּ לוָתא. ּ יָון ְדָנַפק ִמן ּגָ ּּכֵ ִדּבור, ּ ר קֹול ּבְ ַּההוא ִמָלה , ְּוִאְתֲחּבָ ּ

ְּדִאיהו ִדּבור ּ ּ ָרֵאל, ּ ר לֹון ְלִיׂשְ ַּעד ְדָקִריבו ְלטוָרא , ֲּאָבל ָלא ַמִליל, ַאְנִהיג ְוָדּבַ ּ ּ
אֹוַרְייָתא, ְּדִסיַני יָמא. ְּדָהִכי ִאְתָחֵזי, ּוָפַתח ּבְ י ָאַמר ֱאֹלִקים ֶפן )ג''שמות י(, ְוִאי ּתֵ ּ ּכִ

ֵחם ָהָעם י, ִיּנָ ִתיב ּכִ רָלא ּכְ י ָאַמר, ּ ִדּבֵ אי, ֶּאָלא ּכִ ֲחׁשָ א ּבַ ְּדִאיהו ְרעוָתא ְדִלּבָ ּ ּ ְוָהא , ּ
ה ַויֹאֶמר ֵאָליו ֲאִני ה) א''ו ע''דף כ(.  אֹוִקיְמָנא)ב''ד ע''ויחי רל( ר ֱאֹלִהים ֶאל ֹמׁשֶ . 'ַּוְיַדּבֵ
ְּיהוָדה ָפַתח' ר י ֲאִני ִלְפּתֹוַח ְלדֹוִדי ְודֹו)'שיר השירים ה(, ּ . 'ִדי ָחַמק ָעָבר ְוגֹו ַקְמּתִ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]181דף [ -ּ

י ֲאִני ִלְפּתֹוַח ְלדֹוִדי א ֲחֵזי. ָּדא ָקָלא, ַקְמּתִ ָגלוָתא, ּתָ ד ִאיִהי ּבְ ָרֵאל ּכַ ֶנֶסת ִיׂשְ ָּקָלא , ּּכְ
ַלק ִמיָנה ַכך ִמיָנה, ִּאְסּתְ ּתְ ּוִמָלה ִאׁשְ ְּ ָמה ְדַאּתְ ָאַמר , ּ י דוִמָיה)ט''תהלים ל(ּּכְ ּ ְנֱאַלְמּתַ ּ ּ .

ִתיב, ַּער ִמְלָתאְוִאי ִאּתְ ַלק ִמיָנה, ְודֹוִדי ָחַמק ָעָבר, ַמה ּכְ ְּדָהא ָקָלא ִאְסּתְ ּוָפְסָקא , ּ
ה)כמה דאת אמר(. ִּמָלה ר ֱאלִהים ֶאל ֹמׁשֶ ִריַאת ְלַמְלָלא, ּ ְוַעל ָדא ַוְיַדּבֵ ּוָפַסק , ּׁשָ

ִתיק ִלים ָקָלא ְוָאַמר ַויֹאֶמר ֵאָליו ֲאִני ה. ְוׁשָ   .'ְּלָבַתר ַאׁשְ
ַיֲעֹקב ּתֹוֶסֶפת ָוא, ָוֵאָרא ֶאל ַאְבָרָהם ֶאל ִיְצָחק ְוֶאל ַיֲעֹקב ִלימו , ו''ּבְ ְּדִאיהו ׁשְ ּ ּ

ָמה ְדַאּתְ ָאַמר, ַּדֲאָבָהן ַיֲעֹקב ּתֹוֶסֶפת , ֱאלֵהי ַאְבָרָהם ֱאלֵהי ִיְצָחק ֵואֹלֵהי ַיֲעֹקב, ּּכְ ּבְ
י יֹוֵסי. ו''ָוא ִתי, ִאי ָהִכי, ָאַמר ִרּבִ ֱָאֹלֵהי ַאְבָרָהם ָאִביך '  ֲאִני ה)ח''בראשית כ(ב ָהא ּכְ

ִיְצָחק ּתֹוֶסֶפת ָוא, ִואלֵהי ִיְצָחק   .ו''ָהא ּבְ
ִפיר ֲהָוה, ָּאַמר ֵליה ִגין ְדַיֲעֹקב ֲהָוה ַקָיים, ּׁשַ ּּבְ ִיְצָחק, ּ , ְּוַאְכִליל ֵליה ְלַיֲעֹקב ּבְ

כו ֵעינֹוי)דהוה מית( ּ ְדִאְתַחּשְׁ ת, ּ ּמֵ ַהאי ,ַוֲהָוה ּכַ ר ָנׁש ִאיהו ַקָיים ּבְ עֹוד ְדּבַ ּ ְדָהא ּבְ ּ ּ ּ
א, ָעְלָמא ָמא ַקִדיׁשָ ר ֲעלֹוי ׁשְ ִיְצָחק, ָּלא ִאְדּכַ ְּוַעל ָדא ַאְכִליל ֵליה ּבְ א ְדִמית . ּ ּתָ ַּהׁשְ
ַאְתֵריה, ַיֲעֹקב ָּאָתא ִמָלה ּבְ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ָוֵאָרא ֶאל ַאְבָרָהם ֶאל ִיְצָחק ְוֶאל . ּ

תֹוֶסֶפת ו, ֹקבַיֲע   .'ּבְ
ָדי  ֵאל ׁשַ ִּמּגֹו ַאְסָפָקַלְרָיא ְדָלא ָנֲהָרא, ִּאְתָחֵזיָנא ְלהו: )א''ג ע''בראשית קפ(ּּבְ ְוָלא . ּ

ִּאְתָחֵזיָנא ִמּגֹו ַאְסָפָקַלְרָיא ְדָנֲהָרא ְלחֹוד ְוָלא . ּ נוְקָבא ּבִ ׁשו ּבְ ּמְ ּתַ יָמא ְדָהא ִאׁשְ ְּוִאי ּתֵ ּ ּ
יר א ֲחֵזי. ַיּתִ ן ְלָעְלִמין, ּתָ ְּדָלא ִאְתָפְרׁשָ ִריִתי , ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְוַגם ֲהִקימֹוִתי ֶאת ּבְ
ם ה, ִאּתָ ר ִעּמָ ִרית ִאְתַחּבַ ְּדָהא ּבְ ּ.  

ִריך הוא ִאית ֵליה ְלַבר ָנׁש ְלֵמיָלף א ּבְ קוְדׁשָ ּּמִ ּ ְּדָהא ִאיהו ָקָאַמר ְדָלא ָפִריׁש , ְּ ּ ּ ּ
ָד, לֹון ֵאל ׁשַ יב ּבְ ִּדְכּתִ ם, יּ ִריִתי ִאּתָ ִגין ְלַקְייָמא ִקיוָמא , ּוְכִתיב ְוַגם ֲהִקימֹוִתי ֶאת ּבְ ּּבְ ּ ּ

ִיחוָדא ַחד ם ְוגֹו, ּּבְ ִריִתי ִאּתָ ַמר. 'ְוַגם ֲהִקימֹוִתי ֶאת ּבְ י ִלְבִרית, ָהא ִאּתְ , ַּמאן ְדַזּכֵ
  .ָיִרית ְלַאְרָעא

י יֹוִסי י ִחָייא ְוִרּבִ ִכיֵחי יֹוָמ, ִּרּבִ ְמעֹוןֲהוֹו ׁשְ י ׁשִ ּא ַחד ָקֵמיה ְדִרּבִ ְמעֹון , ּ י ׁשִ ָּפַתח ִרּבִ
ּ ּגורו )ט''איוב י(, ְוָאַמר י ֵחָמה ֲעֹונֹות ֶחֶרב ְלַמַען )ב''ב ע''ויקרא נ(ּ ּ ָלֶכם ִמְפֵני ֶחֶרב ּכִ

דון ְדעון ׁשַ ּּתֵ ּ ִתיב. ּ ִדין ּכְ ּּגורו ָלֶכם ִמְפִני ֶחֶרב. ּׁשַ ּ  ֶחֶרב )ו''ויקרא כ(ָּדא . ַמאן ֶחֶרב, ּ
ִרית ְבִרית, נֹוֶקֶמת ְנַקם ּבְ ר ּבִ ּקֵ ָלא ַמאן ִדְמׁשַ ּכְ ְּדָהא ַהאי ֶחֶרב ָקִאים ְלִאְסּתַ ְּדָכל ַמאן , ּ

ְבִרית ר ּבִ ּקֵ יה)ב''ג ע''ויחי ר(ּנוְקָמא , ִּדְמׁשַ ּ ְדַנְקִמין ִמּנֵ   .ַּהאי ֶחֶרב הוא, ּ
יב ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ י ֵחָמה ֲעֹונ)ט''איוב י(, ּ ִגין ְדַמאן . ַמאי ַטֲעָמא. ֹות ָחֶרב ּכִ ּּבְ

ְבִרית ר ּבִ ּקֵ א, ִּדְמׁשַ יאוְבּתָ ָּפִריׁש ּתִ ְּדָהא , ְּוָלא ָיִהיב ְלַאְתֵריה, ְּוָלא ָנִטיל ַמאן ְדָנִטיל, ּ
יה ַאְתֵריה ַער ְלַגּבֵ ָּלא ִאּתְ ִרית. ּ ְּוָכל ַמאן ְדָנִטיר ֵליה ְלַהאי ּבְ ֲעָרא, ּ ִרים ְלִאּתְ  ִּאיהו ּגָ

ִרית ְלַאְתֵריה ִאין. ְּלַהאי ּבְ ְרָכאן ִעָלִאין ְוַתּתָ   .ְּוִאְתּבָ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]182דף [ -ּ

ִרית ְלַאְתֵריה ַער ַהאי ּבְ ָעְלָמא. ַּמאן ִאּתְ ִאין ּבְ ָכחו ַזּכָ ּתְ ד ִאׁשְ , ֵמָהָכא, ְמָנא ָלן. ּּכַ
יב ָנ)'שמות ו(, ִּדְכּתִ ם ָלֵתת ָלֶהם ֶאת ֶאֶרץ ּכְ ִריִתי ִאּתָ ַען ֶאת ֶאֶרץ  ְוַגם ֲהִקימֹוִתי ֶאת ּבְ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ּגורו ָלֶכם ִמְפֵני ֶחֶרב. ַּמאי ְמגוֵריֶהם. ְּמגוֵריֶהם ּּכְ ּ ּ ִגין ְדִאיהו ֲאָתר. ּ ּּבְ ּ ,
ָעְלָמא ֵדי ָמגֹור ּבְ ְּוַעל ָדא ּגורו ָלֶכם ִמְפֵני ֶחֶרב, ְּדַאׁשְ ּ ּ ּ.  

רו ָבה ר ּגָ ֲּאׁשֶ י קוְדׁשָ, ּ ִּמיֹוָמא ְדִאְתְקִריבו ְלַגּבֵ ּ ּ ִריך הואּ ּא ּבְ ה ְדִחילו, ְ ְּדִחילו ּבָ ּ ּ ּ ּ ,
ּוְדִחילו  ה ְלִמיַטר ִפקודֹוי)א ודחילו דחילו''נ(ּ ּ ִעָלָאה ּבָ ּּ ֵדי . ּ ַהאי ָלא ִיׁשְ א דהא ''נ(ְּדִאי ּבְ

יה ְדַבר ָנׁש)לא אשדי ּ ְדִחילו ַעל ֵריׁשֵ ּ ּ ִריך הוא ְלָעְלִמין , ּ א ּבְ ָּלא ָדִחיל ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ ּ ְּ

ׁשְ ַּאר ִפקודֹויּבִ ּ.  

  ב''ו ע''דף כ
א ֲחֵזי א, ּתָ ִאְתָערוָתא ִדְלַתּתָ ּּבְ ִריך הוא, ּ א ּבְ י קוְדׁשָ ָרֵאל ְלַגּבֵ ָערו ִיׂשְ ד ִאּתְ ּּכַ ּ ְּ ,

ְּוָצְווחו ָלֳקְבֵליה ִתיב, ּ ִריִתי, ַמה ּכְ ְבִרית ֲהֵוי ָזכֹור, ָוֶאְזּכֹור ֶאת ּבְ ַער . ְּדָהא ּבִ ּוְכֵדין ִאּתְ
יאוְבּתָ וָרא ַחד, אּּתִ ִקּשׁ ָרא ּכָֹלא ּבְ ְּלִאְתַקּשְׁ ַער. ּ ִרית ִאּתְ יָון ְדַהאי ּבְ וָרא , ּּכֵ ָּהא ִקּשׁ

ַער ְּדֹכָלא ִאּתְ ִריִתי. ּ ַאְתֵריה, ָוֶאְזּכֹור ֶאת ּבְ ְּלִאְזַדְווָגא ֵליה ּבְ ּ ּ ָלֵכן ֱאמֹור , ְּוַעל ָדא. ּ
ָרֵאל ֲאִני ה ר )'שמות ו(. 'ִלְבֵני ִיׂשְ ָרֵאל ' ה ַוְיַדּבֵ ִני ִיׂשְ ה ְוֶאל ַאֲהֹרן ַוְיַצֵום ֶאל ּבְ ֶּאל ֹמׁשֶ

ְְוֶאל ַפְרֹעה ֶמֶלך ִמְצָרִים ְדָקא , יֹוֵסי ָאַמר' ר. ּ ַנַחת ּכַ ָרא לֹון ּבְ ָרֵאל ְלַדּבְ ֵני ִיׂשְ ֶאל ּבְ
יה ְיָקר: ְּוֶאל ַפְרֹעה) ב''ו ע''דף כ(, ֲחֵזי ְּואוְקמוָה, ְּלַאְנָהָגא ּבֵ ּ.  

י ֵבית ֲאבֹוָתם)'שמות ו(ְֲאַמאי ָסִמיך ָהָכא , י ֵייָסאָאַמר ִרּבִ ָאַמר , ֶּאָלא. ּ ֵאֶלה ָראׁשֵ
ִריך הוא א ּבְ ֵּליה קוְדׁשָ ּ ַנַחת, ְּ ָרֵאל ּבְ רו לֹון ִלְבֵני ִיׂשְ ַּדּבְ ב ְדִאיּנון ַיְתֵבי , ּ ְּדַאף ַעל ּגַ ּ

ָיא פוְלָחָנא ַקׁשְ ִני ַמְלִכין ִאיּנון, ּּבְ ךּו. ַּמְלִכין ּבְ ִתיב, ְְבִגין ּכַ י ֵבית , ּכְ ֵּאֶלה ָראׁשֵ
ֲּאבֹוָתם ִאֵלין ְדַאּתְ ָחֵמי ית ֲאָבָהן ִאיּנון, ּ י ּבֵ   .ֵּריׁשֵ

י ִחָייא רו ִנימוֵסיהֹון, ָּאַמר ִרּבִ ּקְ ְּדֻכְלהו ָלא ׁשַ ּ ּ א ַאֲחָרא ִאֵלין , ּּ ַעּמָ ְּוָלא ִאְתָעְרבו ּבְ ּ
ְייהו ַק דוְכּתַ ִּאיּנון ְדַקְיימו ּבְ ּ ּ ּ אּ ִמְצָרֵאי, ִּדיׁשָ הו ּבְ ְקרו ְלִאְתָעְרָבא ּבְ ְּוָלא ׁשָ י . ּ ָאַמר ִרּבִ

ה וְלַאֲהֹרן, ֲאָחא ִגין ְלַאְייָתָאה ְלֹמׁשֶ ָרֵאל, ּּבְ ְּדִאיּנון ִאְתָחזון ְלַאָפָקא ְלהו ְלִיׂשְ ּ ּ ּּ ,
ּוְלַמְלָלא ְלַפְרֹעה חוְטָרא, ּ ּוְלַרָדָאה ֵליה ּבְ ּ ּ ִגין ִדְבָכל ֵריׁשֵ, ּ ָרֵאלּּבְ ָלא , ּיהֹון ְדִיׂשְ
ָווַתְייהו ַכח ּכְ ּתְ   .ִּאׁשְ

א ֲחֵזי ֶלד לֹו )'שמות ו(, ּתָ ה ַוּתֵ נֹות פוִטיֵאל לֹו ְלִאּשָׁ ן ַאֲהֹרן ָלַקח לֹו ִמּבְ ּ ְוֶאְלָעָזר ּבֶ ּ
י ֲאבֹות ַהְלִוִים ֶּאת ִפיְנָחס ֵאֶלה ָראׁשֵ ּ י. ּ ְלחֹודֹוי ֲהָו, ְּוִכי ֵאֶלה ָראׁשֵ , ֶּאָלא. הְּוָהא הוא ּבִ

ָרֵאל ה ַאְלִפין ְוִרְבָוון ִמִיׂשְ ּמָ ִגין ְדִפיְנָחס ִקֵיים ּכַ ּּבְ ּ י ֲאָבָהן, ּ ְּוהוא ִקֵיים ְלָראׁשֵ  )ליואי(, ּ
יה ֵאֶלה ִתיב ּבֵ ּּכְ ּ.  

י, ּּתו ֶלד לֹו ֶאת ִפיְנָחס ֵאֶלה ָראׁשֵ ַּוּתֵ יה, ּ ַכח ּבֵ ּתְ י ְדֵליָוֵאי ִאׁשְ ּאֹוְבָדא ְדֵריׁשֵ ּ ּוַמה , ּ
ְרעו ְוִאּתוָקדו)ב''ו ע''ויקרא נ(ִּאיּנון ְּד ּ ּגָ ּ ִלים, ּ הוָנָתא ִדיְלהֹון, ּהוא ַאׁשְ ְּוָרַווח ּכְ ְרָיא , ּ ְוׁשַ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]183דף [ -ּ

יה ַטְסטוָקא ְדַתְרַווְייהו ּּבֵ ּ ּ יה. ּ ַכח ּבֵ ּתְ י ְדֵליָוֵאי ִאׁשְ ּאֹוְבָדא ְדֵריׁשֵ ּ ּוַמאן ִניְנהו, ּ ָנָדב . ּ
ִּאיּנון ְפִריׁשו . ַּוֲאִביהוא ָּאת ַקְייָמא ֵמַאְתֵריהּּ ך. ְּוהוא ָאָתא ְוָחַבר לֹון, ּ ִגין ּכַ , ְּבְ

ִּאְתְייִהיב ֵליה ָירוָתא ְּורוָחא ְדַתְרַווְייהו, ּ ּ ר ָהָכא ַעל ַמה ְדֶלהֵוי ְלָבַתר. ּ   .ְּוַאְדּכַ
יָמא ר ָהָכא ִפיְנָחס, ְוִאי ּתֵ ִריך הוא ְלַא. ֲּאַמאי ַאְדּכַ א ּבְ ֶּאָלא ָחָמא קוְדׁשָ ְּ , ֲהֹרןּ

ִריִתי ֲעָתא ְדָאַמר ָוֶאְזּכֹור ֶאת ּבְ ׁשַ ָמא ֵליה ְלַהאי , ּּבְ נֹוִהי ְדַאֲהֹרן ְלַאְפּגָ ֵרין ּבְ ִּדְזִמיִנין ּתְ ּ ּ
ִרית ֵדר ֵליה ְלִמְצַרִים, ּבְ א ְדָקא ְמׁשַ ּתָ ְּוַהׁשְ ּ ָרא ֵליה ְלַאֲהֹרן, ּ ָעא ְלַאְעּבְ ְְדָלא ְלֵמיַהך , ּּבָ ּ

ִליחוָתא ָדא ׁשְ ּּבִ ִריך הוא.ּ א ּבְ יָון ְדָחָמא קוְדׁשָ ּ ּכֵ ּ ְּדָקִאים ִפיְנָחס ְוִקֵיים ֵליה ְלַהאי , ְּ ּּ ּ
ַאְתֵריה ִרית ּבְ ה, ְּוַאְתִקין ֲעִקיָמא ִדיְלהֹון, ּּבְ ִּמָיד הוא ַאֲהֹרן וֹמׁשֶ ּ ִריך . ּ א ּבְ ְָאַמר קוְדׁשָ ּ

א הוא ַאֲהֹרן, ּהוא ּתָ ִּאיהו ַאֲהֹרן ְדַקְדֵמיָתא, ַּהׁשְ ר )'שמות ו(. ּ ה ֲאׁשֶ ּ הוא ַאֲהֹרן וֹמׁשֶ ּ
ָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ְוגֹו' ָאַמר ה ֵני ִיׂשְ ה. 'ָּלֶהם הֹוִציאו ֶאת ּבְ ּהוא ַאֲהֹרן וֹמׁשֶ ֵהם . ּ

ֵעי ֵליה ה ִמּבָ ַּאֲהֹרן וֹמׁשֶ ָדא, ֶּאָלא. ּ ַמָיא, ְּלַאְכָלָלא ָדא ּבְ ּרוָחא ּבְ ה ְוַאֲהֹרן. ּ : ּהוא ֹמׁשֶ
רוָחאְלַאְכָלָלא ּ ַמָיא ּבְ ִתיב הוא, ּ ְּוַעל ָדא ּכְ   .ְולא ֵהם, ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]184דף [ -ּ

 ] בשנה79יום [סדר הלימוד ליום כ כסלו 
א י ַאּבָ י ֶאְלָעָזר ְוִרּבִ לוד, ִרּבִ ִפיַזְייהו ּבְ ֵבי אֹוׁשְ ִכיֵחי ֵליְלָיא ַחד ּבְ ֲּהוֹו ׁשְ ּ ָּקמו , ּ

אֹוַרְייָתא ְדָלא ּבְ ּתַ י ֶאְלָעָזר . ְּלִאׁשְ בֹוָת ֶאל )'דברים ד(, ְוָאַמרָּפַתח ִרּבִ ּ ְוָיַדְעּתָ ַהיֹום ְוֲהׁשֵ
י ה ֵעי ֵליה. ּהוא ָהֱאֹלִהים' ְָלָבֶבך ּכִ י ה. ַּהאי ְקָרא ָהִכי ִמּבָ ּהוא ' ְּוָיַדְעּתָ ַהיֹום ּכִ

בֹוָת ֶאל ְלָבֶבך  )תא חזי(, ּ ּתו)אלא זכאה הוא מאן דאשתדל באורייתא(. ָָהֱאלִהים ְוֲהׁשֵ
בֹוָת ֵעי ֵליהְוֲהׁשֵ ך ִמּבָ ּ ֶאל ִלּבֶ ָ.  
ה, ֶּאָלא ֵעי ְלֵמיָקם ַעל ָדא, ָאַמר ֹמׁשֶ י ה, ִּאי ַאּתְ ּבָ ּוְלִמְנַדע ּכִ , ּהוא ָהֱאלִהים' ּ

ְנַדע ֵליה בֹוָת ֶאל ְלָבֶבך וְכֵדין ּתִ ְּוֲהׁשֵ ּ ּ ִליל ָדא , ֵיֶצר טֹוב ְוֵיֶצר ָרע: ְָלָבֶבך. ָ ְּדִאְתּכְ ּ
ָדא ֵד, ְּוִאיהו ַחד, ּבְ י הּכְ ח ּכִ ּכַ ׁשְ ָדא, ּהוא ָהֱאלִהים' ין ּתִ ִליל ָדא ּבְ ְּדָהא ִאְתּכְ ְּוִאיהו , ּ
בֹוָת ֶאל ְלָבֶבך. ַחד ְָוַעל ָדא ְוֲהׁשֵ ְּלִמְנַדע ִמָלה, ּ ּ.  

י ֶאְלָעָזר ַּעְבִדין ְפִגימוָתא ְלֵעיָלא, ַּחָייִבין, ּּתו ָאַמר ִרּבִ ּ ַּמאי ְפִגימוָתא, ּּ ָמאָלא . ּ ִּדׂשְ
יִמיָנאָלא ִאְת ִליל ּבִ ֵיֶצר טֹוב. ּכְ ִליל ּבְ א, ְּדֵיֶצר ָרע ָלא ִאְתּכְ ִגין חֹוַבְייהו ִדְבֵני ָנׁשָ ּּבְ ּ .

ּוְפִגימו ָלא ַעְבֵדי ׁש, ּ יב, ֶּאָלא לֹון ַמּמָ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ ָניו )ב''דברים ל(, ּ ֵחת לֹו ֹלא ּבָ  ׁשִ
ְבָיכֹול ַעְבֵדי ְוָלא ַעְבֵדי. ּמוָמם אן ִדְלֵעיָלא: ַעְבֵדי. ּכִ ְרּכָ ך ָעַלְייהו ּבִ ְּדָלא ִיְתָמּשֵׁ ּ ּ ָמה , ְּ ּכְ

ַמִים ְוֹלא ִיְהֶיה ָמָטר)א''דברים י(ְּדַאּתְ ָאַמר  ַמָיא : ְוָלא ַעְבֵדי.  ְוָעַצר ֶאת ַהּשָׁ ְּדָהא ׁשְ ּ
אן ַמאי ְדִאְצְטִריך ְרּכָ ְַנְטֵלי לֹון ְלַגְרַמְייהו ּבִ ּ ָכא. ּ א ַוַדאי מוָמם ְוָלא ַנְטֵלי ְלַאְמׁשָ ּ ְלַתּתָ ּ

ְּדִאיּנון ַחָייִבין ִאיהו ּ ּּ.  
ו, ּּתו ָמאָלא', לֹו ּבְ ׂשְ ִליל ְיִמיָנא ּבִ א, ְּדָלא ִאְתּכְ אן ְלַתּתָ ְרּכָ כון ּבִ ִגין ְדָלא ִיְתַמּשְׁ ּּבְ ּ .

ָאֶל ֵאי, ף''ֹלא ּבְ ָכא ְלַתּתָ ִרים ָדא. ְּדָהא ָלא ַנְטֵלי ְלִאְתַמּשְׁ ִגין . ַּמאן ּגָ ְּדַחָייִבין ּבְ ּ
ין ֵיֶצר ָרע ִמֵיֶצר טֹוב ֵיֶצר ָרע, ַּמְפִריׁשִ ִקין ּבְ ּוִמְתַדּבְ ּ.  

  א''ז ע''דף כ
א ֲחֵזי ְיהוָדה ָאֵתי  ָמאָלא) א''ז ע''דף כ(ּּתָ ְטָרא ִדׂשְ יִמיָנא, ִּמּסִ ִגין , ְּוִאְתְדַבק ּבִ ּבְ

ָחא ַעִמין יִמיָנא. ּ וְלַתְבָרא ֵחיֵליהֹון)א''ג ע''ויחי רמ(, ְלַנּצְ ְּדִאי ָלא ִאְתְדָבק ּבִ ר , ּ ָלא ִיְתּבַ
יִמיָנא. ֵחיֵליהֹון יָמא ַאַמאי ּבִ ָעְלָמא. ְוִאי ּתֵ ָמאָלא ִאְתַער ִדיִנין ּבְ   .ְּוָהא ׂשְ

ֶּאָלא ָרָזא ָדא ָרֵאל, ּ ִריך הוא ָדן ְלהו ְלִיׂשְ א ּבְ ֲעָתא ְדקוְדׁשָ ׁשַ ּּבְ ּ ּ ּ ָּלא ָדן ְלהו ֶאָלא , ְּ ּ ּ
ְטָרא ִד ָמאָלאִּמּסִ ָמאָלא, ׂשְ ׂשְ ִגין ִדְיֵהא ָדֵחי לֹון ּבִ ּּבְ יִמיָנא, ּ ַאר . ּוְמָקֵרב ּבִ ֲאָבל ִלׁשְ

ין יִמיָנא, ַעּמִ ָמאָלא, ָּדֵחי לֹון ּבִ ׂשְ ר )א''ח ע''שלח לך קפ(ְְוִסיָמִניך . ּוְמָקֵרב לֹון ּבִ  ּגֵ
יִמיָנא, ֶצֶדק יב, ָּדֵחי לֹון ּבִ ָמה ִדְכּתִ ּכַֹח ְיִמיְנך ה' ָיְנך ה ְיִמ)ו''שמות ט(, ּּכְ ֶָנְאָדִרי ּבַ ּ '

ְרַעץ אֹוֵיב ָמה ְדַאָמָרן. ּתִ ָמאָלא ּכְ ׂשְ   .ְּמָקֵרב לֹון ּבִ
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ך ִגיֵני ּכַ ָמאָלא, ְּבְ ְּיהוָדה ְדִאיהו ִמְסַטר ׂשְ ּ יִמיָנא, ּ ק ּבִ . ּוְמַטְלנֹוי ִליִמיָנא, ִּאְתָדּבַ
ְלהו ִל רו ּכֻ יה ִאְתַחּבְ ְּוִאיּנון ְדִעּמֵ ּ ּ ּ אֹוַרְייָתא. יִמיָנאּּ ׂשָכר ְדָלֵעי ּבְ , ְּדִאיִהי ְיִמיָנא, ִּיּשׂ

יב ִמיך אֹוַרְייָתא ְיִמיָנא. ּ ִמיִמינֹו ֵאׁש ָדת ָלמֹו)ג''דברים ל(, ִּדְכּתִ ְְזבולון ְדִאיהו ּתָ ּ ּ ּ ּ ,
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ׁשֹוק ַהָיִמין)ב''ב וישלח קע''ד ע''קע( ְּוַעל ָדא ְיהוָדה ִאְתְק. ּ ּכְ ְטָרא ּ ר ִמּסִ ׁשָ

ִים. ָּדא ְוָדא ּמַ יִמיָנא, ָצפֹון ּבַ ָמאָלא ּבִ   .ׂשְ
י ֲאבֹוי ְּראוֵבן ְדָחָטא ְלַגּבֵ יִמיָנא)א''ג ע''פקודי רכ(, ּ ָרא ּבִ ָמאָלא,  ׁשָ ׂשְ ר ּבִ , ְוִאְתַקּשַׁ

יה ק ּבֵ יה, ְּוַעל ָדא. ְּוִאְתָדּבַ ָכחו ִעּמֵ ּתְ ִּאיּנון ְדִאׁשְ ּ ּ ָמאָל, ּ ְמעֹון ְדִאיהו . אִּאיּנון ׂשְ ּׁשִ ּ
ְטָרא ְדׁשֹור ָמאָלא ִמּסִ יב, ּׂשְ ֹמאל)'יחזקאל א(, ִּדְכּתִ ד ׁשֹוָקא . ּ וְפֵני ׁשֹור ֵמַהּשְׂ ּגָ

ָמאָלא ִתיב , ׂשְ דוד ְיגוֶדּנו ְוהוא ָיגוד ָעֵקב)ט''בראשית מ(ּכְ ד ּגְ ּ ּגָ ּ ּ ּ ק ָדרֹום , ָהָכא. ּ ִּאְתַדּבַ ּ
א ֶאּשָׁ ָמאָל, ּבְ ׂשְ   .אְיִמיָנא ּבִ

בֹוָת ֶאל ְלָבֶבך ְָוַעל ָדא ָהא ְדַאָמָרן ְוֲהׁשֵ ּ ֲחָדא)ב''ב ע''תרומה קס(, ּ ,  ְלַאְכְלָלא לֹון ּכַ
יִמיָנא ָמאָלא ּבִ ַדע . ׂשְ ֵדין ּתֵ י ה)'דברים ד(ּכְ א ַוַדאי . ּהוא ָהֱאֹלִהים'  ּכִ י ַאּבָ ָּאַמר ִרּבִ

א ְיִדיָעא, ָּהִכי הוא ּתָ ּהוא ַאֲהֹרן וֹמׁשֶ, ְוַהׁשְ ה ְוַאֲהֹרן, הּ ַמָיא, ּהוא ֹמׁשֶ ּרוָחא ּבְ ּוַמָיא , ּ ּ
רוָחא ִתיב הוא. ְלֶמֱהֵוי ַחד, ּּבְ ְּוַעל ָדא ּכְ ּ.  

א ָפַתח ְוָאַמר' ר ך '  ְוָאַהְבּתָ ֶאת ה)'דבהם ו(, ַּאּבָ ָכל ְלָבְבך וְבָכל ַנְפׁשְ ֱָאֹלֶהיך ּבְ ָ ָּ
ָוְבָכל ְמֹאֶדך ְווָנא ָהָכא ִאְתְרִמי. ּ ַהאי ּגַ אּכְ ּז ִיחוָדא ַקִדיׁשָ , ְּוַאְזָהָרה הוא ְלַבר ָנׁש, ּ

ְדָקא ֵיאֹות א ּכְ ָמא ַקִדיׁשָ ְרִחימו ִעָלָאה, ְּלַיֲחָדא ׁשְ ּּבִ ָכל ְלָבְבך. ּ ָמאָלא : ָּבְ ָּדא ְיִמיָנא וׂשְ ּ
ך. ּ ְדִאְקֵרי ֵיֶצר טֹוב ְוֵיֶצר ָרע)א קדישא''נ( ָוְבָכל ַנְפׁשְ ָּדא ֶנֶפׁש ָדִוד: ּ ְיִהיַבת ְּדִאְת, ּ

יַנְייהו עוָרא. ּּבֵ יה ׁשִ ֲאָתר ְדֵלית ּבֵ ּוְבָכל ְמֹאֶדך ְלַאְכְלָלא לֹון ְלֵעיָלא ּבַ ּ ּ ּּ ָּהָכא הוא . ָ
ְדָקא ֵיאֹות ִריך הוא ּכְ א ּבְ ִלים ְלִמְרַחם ֵליה ְלקוְדׁשָ ִּיחוָדא ׁשְ ּ ּ ְּ.  

ָוְבָכל ְמֹאֶדך, ּּתו ְּדִאיהו ָאִחיד ְלָכל ִסְטִר, ָּדא ַיֲעֹקב: ּ ִלים , יןּ ְּוֹכָלא הוא ִיחוָדא ׁשְ ּ ּ
ְדָקא ֵיאֹות ך, ּכְ ִגיֵני ּכַ ה ְוַאֲהֹרן, ְּבְ ה הוא ֹמׁשֶ ּהוא ַאֲהֹרן וֹמׁשֶ ּ ָלא , ּ ּּכָֹלא הוא ַחד ּבְ ּ

ִּפרוָדא ר ֲאֵליֶכם ַפְרֹעה ֵלאֹמר)'שמות ז(. ּ י ְיַדּבֵ י ְיהוָדה ָפַתח ְוָאַמר. ּ ּכִ ִּרּבִ תהלים (, ּ

יָחִתי ָמה ָאַהְבּתִ)ט''קי ל ַהיֹום ִהיא ׂשִ ּי תֹוָרֶתך ּכָ  ֲחצֹות ַלְיָלה )ט''תהלים קי(, ּוְכִתיב. ָ
ְפֵטי ִצְדֶקך ָָאקום ְלהֹודֹות ָלך ַעל ִמׁשְ ְּ א ֲחֵזי. ּ ָרֵאל, ּתָ א ְדִיׂשְ ָּדִוד ִאיהו ַמְלּכָ ּ ְְוִאְצְטִריך , ּ

א ָרֵאל, ְלֵמיָדן ַעּמָ ָרא לֹון ְלִיׂשְ ַרְעָיא ִדַמ, ְלַדּבְ ר ָעאֵניה ְדָלא ִיְסטון ֵמאֹוְרָחא ּּכְ ְּדּבַ ּ ּ
ִתיב. ִּדְקׁשֹוט ַלְיָלה ּכְ ְפֵטי ִצְדֶקך, ָּהא ּבַ ֲָחצֹות ַלְיָלה ָאקום ְלהֹודֹות ָלך ַעל ִמׁשְ ְּ ְּוִאיהו . ּ

ִריך הוא א ּבְ ָחן ְדקוְדׁשָ ּבְ אֹוַרְייָתא וְבתוׁשְ ִּאְתֲעַסק ּבְ ּ ּ ּ   .ַּעד ְדָאֵתי ַצְפָרא, ְּ
ַער ַצְפָראְּוִאיהו ִא יב, ּתְ ָמה ִדְכּתִ ֶבל ְוִכּנֹור )ז''תהלים נ(, ּּכְ ּ עוָרה ְכבֹוִדי עוָרה ַהּנֵ ּ

ָחר ד ָאֵתי ְיָמָמא. ָאִעיָרה ׁשָ ל ַהיֹום ִהיא , ָאַמר ַהאי ְקָרא, ּכַ י תֹוָרֶתך ּכָ ָּמה ָאַהְבּתִ ָ

יָחִתי יָחִתי. ׂשִ ל ַהיֹום ִהיא ׂשִ אן אֹוִליְפ, ֶּאָלא. ַּמאי ּכָ ַדל , ָנאִמּכָ ּתְ ְּדָכל ַמאן ְדִיׁשְ ּ
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אֹוַרְייָתא ְלָמא ִדיָנא ַעל ּבוְרֵייה, ּבְ ְּלַאׁשְ ּ ִאילו ִקֵיים אֹוַרְייָתא ּכָֹלא, ּ ּּכְ ּּ ך. ּ ִגין ּכָ ל , ְּבְ ּכָ
יָחִתי   .ַּהיֹום ִהיא ׂשִ

א ֲחֵזי אֹוַרְייָתא, ּתָ ַדל ּבְ ּתַ יֹוָמא ִאׁשְ ְלָמא ִדיִנין, ּּבְ ֵליְלָיא. ְּלַאׁשְ יִרין , ּבְ ׁשִ ַדל ּבְ ּתַ ִּאׁשְ
ָחן ּבְ ָלָמא ִדיִנין. ַמאי ַטְעָמא. ַּעד ְדָאֵתי ְיָמָמא, ְּותוׁשְ ל יֹוָמא ִאְתֲעַסק ְלַאׁשְ ִגין , ּּכָ ּבְ

יִמיָנא ָמאָלא ּבִ ֵליְלָיא. ְלַאְכָלָלא ׂשְ יָמָמא, ּבְ א ְדֵליְלָיא ּבִ ִגין ְלַאְכְלָלא ַדְרּגָ ּּבְ ּ.  
א)א''ה ע''תרומה קמ(, ְוָתא ֲחֵזי יֹוֵמי ְדָדִוד ַמְלּכָ ל ִאיּנון , ּ ּבְ  )ד''תהלים ק(ֲּהָוה ְמָקֵרב ּכָ
ָדי א, ַחְיתֹו ׂשָ י ַיּמָ ֹלֹמה. ְלַגּבֵ יָון ְדָאָתא ׁשְ א ְוִאְתְמֵלי, ּּכֵ ֵקי ְלהו, ָנַפק ַיּמָ ֵהי . ְּוַאׁשְ

ַקְדִמיָתא ְקָיין ּבְ ְייהו ִאְתׁשַ ָּהא אוְקמוָה. ִּמּנַ ּנִ. ּ יב , ּיַנָייא ַרְבְרִבין ִעָלִאיןִּאֵלין ּתַ ִּדְכּתִ
הו ים)'בראשית א(, ּּבְ ַיּמִ ִים ּבַ ּ וִמְלאו ֶאת ַהּמַ ּ ּ  

  ב''ז ע''דף כ
י  ִסְטָרא ְיִמיָנא ִעָלָאה, ֶאְלָעָזר) ב''ז ע''דף כ(ָאַמר ִרּבִ ֵליָסר ַמּבוִעין , ּּבְ ָּנְפִקין ּתְ

ִּאֵלין ַסְלִקי, ָנֲהִרין ֲעִמיִקין, ִּעָלִאין ין, ןּ ַחְבֵריה, ְּוִאֵלין ַנְחּתִ ל ַחד ּבְ ַּחד ַאִפיק . ָּעִיִיל ּכָ
יה ְתֵרין ּגוִפין, ֵּריׁשֵ ְּוָאִעיל ֵליה ּבִ ַּחד ּגוָפא ְדַנֲהָרא ָנִטיל ִמָיִמין ְלֵעיָלא, ּ ּ ּ ַאְפִריׁש , ּ

א ֶאֶלף ְיאֹוִרין ע ִסְטִרין, ְלַתּתָ   .ָנְפִקין ְלַאְרּבַ
ֵּמִאיּנון ַנֲהִרין ַמּבו ֵליָסרּ ֵליַסר ְיאֹוִרין, ִעין ּתְ ן ּתְ , ָּעאִלין ְוַנְטֵלי ַמָיא, ִּמְתָפְרׁשָ

א ָעה ְיאֹוִרין וַפְלּגָ ִעין ְוִתׁשְ ע ֵמָאה ְוִתׁשְ ְטָרא ָדא, ַּאְרּבַ ִעין . ִּמּסִ ע ְמָאה ְוִתׁשְ ְוַאְרּבַ
א ָעה ְיאֹוִרין וַפְלּגָ ָמאָלא, ְּוִתׁשְ ׂשְ ְטָרא ָדא ּבִ ַא. ִּמּסִ ּתְ אןִאׁשְ א ִמּכָ א , ּר ַפְלּגָ ּוַפְלּגָ

אן ין ְיאֹוִרין. ְוִאְתָעִביד ַחד, ִמּכָ   .ְוִאְתָעִביד ִחְוָיא, ָּדא ָאִעיל ּבֵ
א ַוְרָדא: ֵריׁשָ ּסוָמָקא ּכְ ַקׁשֹוי. ּ ַפְרְזָלא: ַקׁשְ יִפין ּכְ ּקִ ְדפֹוי. ּתַ ָטאן : ּּגַ ְדִפין ׁשָ ּּגַ

ן ְלָכל ִאיּנון ְיאֹוִרין ְּוִאְתָפְרׁשָ יהּכַ. ּ ַאר נוִנין)א לגביה''נ(, ּד ָסִליק ַזְנּבֵ ּ ָמֵחי וָבַטׁש ִלׁשְ ּ ,
ֵּלית ַמאן ְדֵיקום ָקֵמיה ּ ּ.  

ּפוֵמיה ּ א: ּ ָכל ִאיּנון ְיאֹוִרין. ְמַלֲהָטא ֶאּשָׁ ד ָנִטיל ּבְ יַנָייא, ּּכַ ּנִ ַאר ּתַ , ִּמְזַדְעְזָען ׁשְ
א ַיּמָ ִנ. ְוַעְרִקין ְוָעאִלין ּבְ ְבִעין ׁשְ ִנין . ּין ָרִביץ ְלִסְטָרא ָדאַחד ְלׁשִ ְבִעין ׁשְ ְוַחד ְלׁשִ

יה. ָּרִביץ ְלִסְטָרא ָדא יָנא. ֶּאֶלף ְיאֹוִרין ָחֵסר ַחד ִאְתַמְלָיין ִמּנֵ ּנִ ין ִאיּנון , ָּדא ּתַ ָּרִביץ ּבֵ
  .ְיאֹוִרין

ְקִליִפין א ּבִ ד ָנִטיל ָנִפק ַחד ָפסוָתא ְדֶאּשָׁ ּּכַ ּ ְלהו ַקְייִמין ְוַזְע, ּ ּּכֻ ַזְעפֹויּ ִּפין ּבְ א ''נ(, ּ

ְכָלא אוָכָמא)א העין''נ(ּ ִמְתָעְרִבין ִאיּנון ְיאֹוִרין ְלֵעין )וזקפין בענפוי ִלין ַנְטִלין . ּ ּתִ ְוַגְלּגְ
ע ִסְטֵרי ְדָעְלָמא יה. ְּלַאְרּבַ א, ָּמֵחי ְלֵעיָלא, ָּזִקיף ַזְנּבֵ ּּכָֹלא ַעְרִקין ָקֵמיה, ָמֵחי ְלַתּתָ ּ.  

א, ר ָצפֹוןַּעד ְדִלְסַט ְלהֹוָבא ְדֶאּשָׁ ין , ְוָכרֹוָזא ָקֵרי, ָּקם ַחד ׁשַ ִּאְזָדָקפו ַסְבּתִ ּ
ָדרו ְלד ֵוי ֳקְדַלא, ָזְוָיין' ִּאְתּבְ ַער ַמאן ְדׁשַ ָּהא ִאּתְ יָנא, ּ ַּעל ַאְנפֹוי ְדַתּנִ ַמר, ּ ָמה ְדִאּתְ , ּּכְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]187דף [ -ּ

ְלָחֶייך ְוגֹו)ט''יחזקאל כ( י ַחִחים ּבִ ָ ְוָנַתּתִ ֵד. 'ּ ְדרוןּכְ ְלהו ִאְתּבַ ּין ּכֻ ּ ּ , ְּוַנְקִטין ֵליה ְלַתִניָנא. ּ
ְסַטר ִעְלעֹוי א, ְּוָנְקֵבי ַאְנפֹוי ּבִ א ִדְתהֹוָמא ַרּבָ ְּוָעאִלין ֵליה ְלנוְקּבָ ּ ר , ּ ַּעד ְדִאְתּבַ

ֵדין ֲאַהְדרו ֵליה ְלַנֲהרֹוי, ֵּחיֵליה ּּכְ   )א לנחרוי''נ(. ּ
ִנין ַעְבִדין ֵל ְבִעין ׁשְ ֵדיןַחד ְלׁשִ ֵטׁש ַאְתִרין ִדְרִקיִעין , ּיה ּכְ ִגין ְדָלא ְיַטׁשְ ּּבְ ּ

ּוְסָמַכְייהו ְּוָעַלְייהו ּכָֹלא אֹוָדן. ּ ֲחֶוה )ה''תהלים צ(, ּוְמָבְרָכאן ְוַאְמִרין, ּ ּתַ ּ ּבֹואו ִנׁשְ
נו' ְוִנְכָרָעה ִנְבְרָכה ִלְפֵני ה   .ּעֹוׂשֵ

יַנָייא ִעָלִאין ִאיֵלין  ּנִ ְרָכאן)א לעילא''ס(ּּתַ ּ ַקְייִמין ִאיּנון ְדִמְתּבָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ ּכְ
ַאר נוִנין. ְ ַוְיָבֶרך אֹוָתם ֱאלִהים)'בראשית א( ל ׁשְ ְלִטין ַעל ּכָ ִּאֵלין ׁשַ יב וִמְלאו , ּ ִּדְכּתִ ּ ּ

ים ַיּמִ ִים ּבַ ִתיב. ֶּאת ַהּמַ יך ה)ד''תהלים ק(, ְּוַעל ָדא ּכְ ָ ָמה ַרּבו ַמֲעׂשֶ ָלם ּבְ' ּ ָחְכָמה ּּכֻ
יָת   .ָעׂשִ

  
ּכֹול ַהּכֹוֶפר דֹוִדי ִלי)'שיר השירים א(תוספתא  ּכֹול. ּ ֶאׁשְ א ִעָלָאה: ֶאׁשְ ָּדא ִאיּמָ ַמה . ּ

ָרֵאל ְדַאְכִלין ֵליה ה ְזמֹורֹות ְלִיׂשְ ַכּמָ ה ָעִלין ּבְ ַכּמָ ט ּבְ ּכֹול ִמְתַקּשֵׁ ֶּאׁשְ א , ּ ִכיְנּתָ ָהִכי ׁשְ
ַכ, ִּעָלָאה ֶטת ּבְ ִליםִמְתַקּשֶׁ ֹמָנה ּכֵ וִטין ִדׁשְ ה ִקּשׁ ּּמָ ִנין, ּ ה ָקְרּבָ ּמָ יִטין , ִמּכַ ְכׁשִ ה ִמיֵני ּתַ ּמָ ִמּכַ

ְּדַכְפָרה ִלְבָנָהא א, ּ הֹון ָקֵמי ַמְלּכָ ּוִמַיד , ְוִאיִהי ָקַמת ּבְ ִרית )'בראשית ט(ּ ּ וְרִאיִתיָה ִלְזּכֹור ּבְ
ֶא)א לון שאלתין דלהון''ס(ִויִהיַבת . עֹוָלם ין ִדיָלה ָלן ׁשְ ּיְלּתִ ָנן , ּ אן ְדָתִקינו ַרּבָ ְרּכָ ִאֵלין ּבִ ּּבְ ּ ּ

ְצלֹוָתא א, ּבִ ַאל ַקֵמי ַמְלּכָ   .ְלִמׁשְ
ַההוא ִזְמָנא ָאה, ּּבְ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ל ִדיִנין ִדׁשְ ּּכָ , ִּמְתַהְפָכן ְלַרֲחֵמי, י''י ֲאֹדָנ''ְּדִאיִהי הוה, ּ
ַגְווָנא ָדא ידו ינו)' אישעיה(ְּלַקֵיים , ד''ּּכְ ֶלג ַיְלּבִ ּשֶׁ ִנים ּכַ ּשָׁ ּ ִאם ִיְהיו ֲחָטֵאיֶכם ּכַ . ד''ידו, ּ

ִּאם ַיְאִדימו ַכּתֹוָלע ֶמר ִיְהיו. י''דוד. ּ ּצֶ ל ִדיִנין . ד''ידו, ּּכַ ִנין )'א כל דינין דדא''נ(ּּכָ  ִמְתַלּבְ
א ִעָלָאה ִכיְנּתָ   .ִּמׁשְ

א דוד ִכיְנּתָ מֹור ֶאת ֶדֶרך ֵעץ  ַלַהט )'בראשית ג(, י''ְוִאיִהי ׁשְ ְתַהֶפֶכת ִלׁשְ ְַהֶחֶרב ַהּמִ ּ ּ
ָנן. ַּהַחִיים ְּואוְקמוָה ַרּבָ ִּדְמַהְפָכא ִזְמִנין ַרֲחֵמי, ּ ים, ּ ִּזְמִנין ִדיָנא ְפָעִמים ֲאָנׁשִ ְּפָעִמים , ּ
ים ַגְווָנא ָדא דוד, ִּזְמִנין ִדיָנא. ָנׁשִ ַגְווָנא ָדא ידו, ִזְמִנין ַרֲחֵמי. י''ּּכְ ְּדָהא ִאיהו . ד''ּּכְ ּ

ְטָרא ְדִאיָלָנא ְדַחֵיי ִּמּסִ ּ ל ִדיִנין ִמְתַהְפִכין ְלַרֲחֵמי, ּ ּּכָ ְטָרא ְדֵעץ ַהַדַעת טֹוב ָוָרע. ּ ּוִמּסִ ּ ל , ּ ּכָ
ֵמי אֹוַרְייָתא, ַּרֲחֵמי ִמְתַהְפָכן ְלִדיָנא הו ְלִאינון ְדַעְבֵרי ַעל ִפְתּגָ ְּלֵמיָדן ּבְ ּ ּ ּ.  

  א''ח ע''דף כ
ָעְלָמא ְדָאֵתיְּוֵעץ ָדא יָנה, ּ ּבְ ְּדִאיהו ּבִ ה , ּ ָמָהן ְדִדיָנא ִמְתַהְפִכין ּבָ ל ׁשְ ּּכָ ,  ַרֲחֵמי)לדינא(ּּ

ָנן ִגין ָדא אוְקמוָה ַרּבָ ּּבְ ּ א, ּ ָהעֹוָלם ַהֶזה ָהעֹוָלם ַהּבָ ּוְבִגין ָדא. ּלא ּכְ יָנה, ּ ִאיִהי ַלַהט , ּבִ
ְתַהֶפֶכת ְּדִמְתַהֶפֶכת ִמִד, ַּהֶחֶרב ַהּמִ ָעְלָמא , ּיָנא ְלַרֲחֵמי ַלַצִדיִקיםּּ ְלֵמיַהב לֹון ַאְגָרא ּבְ
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ְתַהֶפֶכת, ַּמְלכות. ְּדָאֵתי יַעָייא , ֵמַרֲחֵמי ְלִדיָנא, ַּלַהט ַהֶחֶרב ַהּמִ ה ְלַרׁשִ ְּלֵמיָדן ּבָ ח ''דף כ(ּ
ָעְלָמא ֵדין) א''ע   .ּּבְ

ַגְווָנא ְד, ֲּאָבל ֵמֵעץ ַהַדַעת טֹוב ָוָרע ְּדִאיהו ּכְ ּ ים , ַּמֶטהּ ׁשִ ִּזְמִנין ְדִמְתַהְפִכין ַהּנָ ּ
דֹות ִדים, ְלׁשֵ ים ְלׁשֵ ּוְבִגין ָדא. ֲאָנׁשִ ד ַיֲעֹקב ְלָרֵחל)ט''בראשית כ(, ּ ּוְבִגין ָדא. ּ ַוַיּגֵ ּאוְקמוָה , ּ ּ

ָנן ֵתיה, ַרּבָ א ִעם ִאּתְ ׁשָ ּמְ ְּדֵלית ֵליה ְלַבר ָנׁש ְלׁשַ ּ ה, ּ ַּעד ִדְמַסֵפר ִעּמָ א, ּּ ּמָ ּ ִנְתַחְלָפה לֹו ׁשֶ
יָדה ׁשֵ ֵעץ ַהַדַעת טֹוב ָוָרע. ּבְ ִגין ְדַלַהט ּבְ ּּבְ ִּמְתַהֶפֶכת ִמטֹוב ָלָרע, ּ ֵפי , ּ יָמא ִדְמַכּשְׁ ְּוִאי ּתֵ
ָלֵטיֶהם, ַּפְרֹעה ים ּבְ יב ַוַיֲעׂשו ֵכן ַהַחְרטוּמִ ִּדְכּתִ ּ ין. ּּ ֲּהוֹו ְמַהְפִכין ִאיּנון ַמטֹות ִדְלהֹון ִלְנָחׁשִ ּ ּ .

ְטָרא ְדִאֵלין ִהפוָכן ַיְכִלין ְלִאְתַהְפָכאּו ִּמּסִ ּּ   .)כ תוספתא''ע(. ּּ
ָ ְוָאַמְרּתָ ֶאל ַאֲהֹרן ַקח ֶאת ַמְטך)'שמות ז( ְּולא ַמֵטה , ַּמאי ַטֲעָמא ַמֵטה ַאֲהֹרן. ּ

ה יר, ֶּאָלא. ֹמׁשֶ א ַיּתִ ה ִאיהו ַקִדיׁשָ ַּההוא ְדֹמׁשֶ ּ ּ א ִעָל, ּ ִגְנּתָ ִליף ּבְ ְּדִאְתּגְ ָמא ּ ׁשְ ָאה ּבִ
א ָיא, ַּקִדיׁשָ ִאיּנון חוְטִרין ְדַחְרׁשַ ִריך הוא ְלָסֳאָבא ֵליה ּבְ א ּבְ ֵעי קוְדׁשָ ְּוָלא ּבָ ּ ּ ּ ּ ּ ְוֹלא . ְּ

ָמאָלא, עֹוד ְטָרא ִדׂשְ ֶּאָלא ְלַאְכְפָייא לֹון ְלָכל ִאיּנון ְדַאְתָיין ִמּסִ ּ ּ ּ ִגין ְדַאֲהֹרן ָאָתא , ּ ּּבְ
ָמאָלא ִא, ִמיִמיָנא יִמיָנאּוׂשְ ְפָייא ּבִ   .ְתּכַ

י יֹוֵסי ִאיל ְלִרּבִ י ִחָייא ׁשָ ִריך הוא, ִּרּבִ א ּבְ ֵלי ָקֵמי קוְדׁשָ ָּהא ּגַ ְּ ין , ּ ְּדִאיּנון ֲחָרׁשִ ּ
יַנָייא ּנִ יַנָייא, ַּיַעְבדון ּתַ ּנִ ד ָקֵמי ַפְרֹעה ּתַ א ִאיהו ְלֶמְעּבַ בוְרּתָ ַּמאי ּגְ ּ ִגין , ֲּאַמר ֵליה. ּ ּבְ

ן  ּמָ ירוָתא ְלַאְלָקָאהְּדִמּתַ ּהוא ׁשֵ ַאִרי ׁשוְלָטֵניה, ּ יָנא ׁשָ ירוָתא ְדַתּנִ ּוִמּשֵׁ ּ ּ ּ א לשולניה ''נ(, ּ

ֵדין)ומשירותא דשולטניה שרי לאלקאה י,  ּכְ ֲּחדו ּכוְלהו ֲחָרׁשֵ ּ ְּדָהא ֵריׁש ָחְכְמָתא ְדָנָחׁש , ּּ ּ
יָנא ְד. ִּדיְלהֹון ָהִכי ֲהָוה ּנִ ִּמָיד ִאְתַהַדר ַההוא ּתַ ּ ּ אּ   .ּוָבַלע לֹון, ַאֲהֹרן ְלָאָעא ְיֵביׁשָ

ְווהו ְּוַעל ָדא ּתַ ַאְרָעא, ּ ְּוָיְדעו ְדׁשוְלָטָנא ִעָלָאה ִאית ּבְ ּ ּ יבו, ּ ְּדִאיּנון ֲחׁשִ ּ ְּדָהא , ּ
א ד ִמיִדי)א לעילא''נ(, ְלַתּתָ ְלָטָנא ְלֶמְעּבַ ְייהו ָלא ִאית ׁשֻ ר ִמּנַ ֵדין, ּ ּבַ ַּוִיְבַלע ַמֵטה , ּכְ ּ

ַּמֵטה ַאֲהֹרן ַדְייָקא, ֹרןַאֲה ְּדִאְתַהַדר ְלָאָעא וָבַלע לֹון, ּ ּ ּ.  
ֵרין ָאִתין א, ַּחד ְלֵעיָלא, ְּוַעל ָדא ָעֵבד ַאֲהֹרן ּתְ יָנא , ַּחד ְלֵעיָלא. ְוַחד ְלַתּתָ ּנִ ּתַ
ְלָטא ַעל ִאיּנון ִדְלהֹון ִּעָלָאה ְדׁשַ ּ ּ א. ּ יָנא , ַחד ְלַתּתָ ּנִ ִליט ָאָעא ַעל ּתַ . ִּדיְלהֹוןְּדׁשָ

ל ֲחָרׁשֹוי ים ֲהָוה ִמּכָ ִליט ַעל ַאְרָעא, ּוַפְרֹעה ַחּכִ ְלָטָנא ִעָלָאה ׁשָ ל ְדׁשֻ ּכַ ְּוִאְסּתַ ִליט , ּ ׁשָ
א ִליט ְלַתּתָ   .ְּלֵעיָלא ׁשָ

י יֹוֵסי יָמא, ָאַמר ִרּבִ ֵחיזו ְדֵעיָנא, ִאי ּתֵ ל ַמה ְדַעְבִדין ָלאו ִאיהו ֶאָלא ּבְ ָיא ּכָ ָּחָרׁשַ ּ ּ ּּ ּ ,
יר, ָהִכי ִאְתָחֵזיְּד ַמע ָלן ַוִיְהיו ַדְייָקא, ְוָלא ַיּתִ ָּקא ַמׁשְ ּ יִנים, ּ יב ַוִיְהיו ְלַתּנִ ִּדְכּתִ ְוָאַמר . ּּ

י יֹוֵסי יַנָיא ִדיְלהֹון ֲאַהְדרו ְלֶמהֵוי ָאִעין, ִרּבִ ּנִ ֲּאִפילו ִאיּנון ּתַ ּ ּ ּ ַלע לֹון, ּ   .ְּוָאָעא ְדַאֲהֹרן ּבָ
ִתיב תֹוך )ט''יחזקאל כ(, ּכְ דֹול ָהרֹוֵבץ ּבְ ים ַהּגָ ּנִ ְ ִהְנִני ָעֶליך ַפְרֹעה ֶמֶלך ִמְצַרִים ַהּתַ ְ ָּ
ׁשוְלָטָנא ִדיְלהֹון. ְיאֹוָריו א ּבְ רוָתא ְלַתּתָ ן ׁשֵ ּמָ ִּמּתַ ּ א , ֲּאָבל ָחְכְמָתא ִדיְלהֹון. ּ ְלַתּתָ

ין ִאיהו ְלהו ַדְרּגִ ִּמּכֻ ּ ּ   )אינון(. ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]189דף [ -ּ

א ֲחֵזי ִאיןָּחְכְמָתא ִדיְלהֹו, ּתָ ּתָ ין ּתַ ַדְרּגִ ין , ן ּבְ ַדְרּגִ ין ּבְ ְּלַאְכְפָיין לֹון ְלִאֵלין ַדְרּגִ ּ
י ׁשוְלָטנוְתהֹון ְוִעָקָרא ִדיְלהֹון, ִּעָלִאין ֵּריׁשֵ ּ יָנא, ּ ּנִ א ֵמַההוא ּתַ ָלן , ְּלַתּתָ ְלׁשְ ּתַ ּוִמׁשְ

יָנא ַתּנִ א ִעָלָאה ִדיְל, ּבְ ן ָנִטיל ֵחיָלא ַדְרּגָ ּמָ ְּדָהא ִמּתַ ּ יב. הֹוןּּ ַמע ִדְכּתִ  )א''שמות י(, ַּמׁשְ
ר ַאַחר ָהֵרָחִים   .ֲאׁשֶ

י ִחָייא א, ֲהָוה ָיִתיב יֹוָמא ֲחָדא, ִּרּבִ ֲּאָבָבא ְדַתְרָעא ְדאוׁשָ ּ י ֶאְלָעָזר . ּ ָּחָמא ֵליה ְלִרּבִ
יה ּבֵ י ֶאְלָעָזר, ָּחד ַקְטִפיָרא ָטאָסא ּגַ ַמע, ָּאַמר ֵליה ְלִרּבִ ְּדֲאִפילו, ַמׁשְ אֹוְרָחך ּכָֹלא ּּ ּ ּבְ ְ

ִאיִבין ִלֵמַהך ֲאַבְתָרך ְּתְ א ְוָחָמא ֵליה. ְ ַּאְהָדר ֵריׁשָ יה, ָאַמר. ּ ּבֵ ִליחוָתא ִאית ּגַ ַּוַדאי ׁשְ ּ ּ .
ִליחוֵתיה ֹכָלא ָעִביד ׁשְ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ְּדָהא קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּּ א , ְ ִליִחין ִאית ֵליה ְלקוְדׁשָ ְּוַכָמה ׁשְ ּ

ִריך הוא ּּבְ ְלחֹוַדְייהוְּדָל, ְ הו רוָחא ּבִ יָמא ִמִלין ְדִאית ּבְ ּא ּתֵ ּ ּ ּ ֶּאָלא ֲאִפילו ִאיּנון ִמִלין , ּ ּ ּּ ּ
הו רוָחא ְּדֵלית ּבְ ּ ּ.  

ה)'חבקוק ב(, ָּפַתח ְוָאַמר ְזָעק ְוָכִפיס ֵמֵעץ ַיֲעֶנּנָ יר ּתִ י ֶאֶבן ִמּקִ ה ִאית ֵליה .  ּכִ ּמָ ּּכַ
ִריך הואְּד, ְּלַבר ָנׁש ְלִאְזַדֲהָרא ֵמחֹובֹוי א ּבְ ָּלא ֶיחָטא ָקֵמי קוְדׁשָ ְוִאי ֵייָמא ַמאן . ְּ

יה יה. ַּיְסִהיד ּבֵ יֵתיה ַיְסִהידו ּבֵ יֵתיה ְוָאֵעי ּבֵ ָּהא ַאְבִני ּבֵ ּ ּ ִריך הוא . ּ א ּבְ ּוְלִזְמִנין ְדקוְדׁשָ ּ ּ ְּ

ִליחוָתא הו ׁשְ ָּעִביד ּבְ א ֲחֵזי חוְטָרא ְדַאֲהֹרן. ּ ּּתָ ְּדִאיהו ָאָעא ְיֵב, ּ אּ ִריך , יׁשָ א ּבְ ְקוְדׁשָ ּ
יה ין ָעֵבד ּבֵ ירוָתא ְדִנּסִ ּהוא ׁשֵ ּ ּ יה ִאְתָעִבידו, ּ ִליחוֵתי ּבֵ ּוְתֵרי ׁשְ ּ ּ ַּחד ְדִאיהו ָאָעא . ּ ּ

יַנָייא ִדיְלהֹון ּנִ א וָבַלע ְלִאינון ּתַ ְּיֵביׁשָ ּ רוָחא ְוִאְתָעִביד . ּ ֲעָתא ִאְתַהַדר ּבְ ְּוַחד ְדָהא ְלׁשַ ּ ּ
ְרָיה   .ּבִ

  ב''ח ע''דף כ
י ֶאְלָעָזר ַפח , ָאַמר ִרּבִ ְּדִאיּנון ְדַאְמִרין, ּרוֵחיהֹון) ב''ח ע''דף כ(ּּתִ ּ א , ּ ְּדָלא ַזִמין קוְדׁשָ ּ

ִריך הוא ְלַאֲחָייא ֵמַתָייא ּּבְ ּ א, ְ ְרָיה ַחְדּתָ ְייהו ּבִ ְּוֵהיך ִיְתֲעִביד ִמּנַ ֵּייתון ְוֶיחמון ִאיּנון . ְ ּ ּ
ִאין ַחָייַבָיא ִּטְפׁשָ ּ יה, ְרִחיִקין ֵמאֹוַרְייָתא, ּ יֵדיה ְדַאֲהֹרן ֲהָוה חוְטָרא, ְּרִחיִקין ִמּנֵ ּּבִ ּ ּ ,

א ְרָיה, ָאָעא ְיֵביׁשָ ֲעָתא ַאְהָדר ֵליה ּבִ ִריך הוא ְלפום ׁשַ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ ּ רוָחא , ְּ ְנָיא ּבְ ְּמׁשַ
ִּאיּנון ּגוִפין. ְּוגוָפא ָמִתין ַק, ּ הו רוִחין ְוִנׁשְ ַּדֲהוֹו ּבְ ּ יןּ ְּוָנְטרו ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא, ִּדיׁשִ ּּ ,

אֹוַרְייָתא ְיָמָמא ְוֵליֵלי ָדלו ּבְ ּתַ ְּוִאׁשְ ַעְפָרא, ּ ִריך הוא ָטִמיר לֹון ּבְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ , ְלָבַתר. ְּ
ִזְמָנא ִדיֲחֵדי ָעְלָמא א, ּּבְ ְרָיה ַחְדּתָ ה ְדַיֲעִבד ְלהו ּבִ ה ְוַכּמָ ּמָ ַּעל ַאַחת ּכַ ּ.  

ֶּאָלא ְדַההוא ּגוָפא ְדֲהָוה, ְוֹלא עֹוד, ּי ִחָייאָאַמר ִרּבִ ּ ּ ּ יב. ָּיקום, ּ ַמע ִדְכּתִ , ַּמׁשְ
ָ ִיְחיו ֵמֶתיך)ו''ישעיה כ( ִתיב ִיְבָרא, ּ ַמע ְדִבְרָיין ִאיּנון ֲאָבל ִיְחיו, ְוָלא ּכְ ַּמׁשְ ּ ְּדָהא . ּ
ְרָמא ַחד)ב''ז ע''בראשית קל( ח,  ּגַ ַאר ִמן ּגוָפא ּתְ ּתְ ְּוַההוא ָלא ִאְתְרַקב , ֹות ַאְרָעאִּיׁשְ

ַעְפָרא ְלָעְלִמין ֵלי ּבְ ּוְבַההוא ִזְמָנא, ְוָלא ִאְתּבְ ך ֵליה, ּ ִריך הוא ֵיַרּכֵ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ְּ ְוַיְעִביד , ְ
ִעיָסה ֲחִמיָרא ּבְ ְכַלל ּגוָפא, ֵּליה ּכַ ּתַ יה ִיׁשְ ע ָזְוָיין וִמּנֵ ט ְלַאְרּבַ ַלק ְוִיְתְפׁשַ ְּוִיְסּתְ ּ ּ  ְוָכל ּ

ְייפֹוי יה רוָחא ְלָבַתר. ׁשַ ִריך הוא ָיִהיב ּבֵ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ י ֶאְלָעָזר ָהִכי הוא. ְּ ָּאַמר ֵליה ִרּבִ ּ .
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ָמה ִאְתְרַכך, ְוָתא ֲחֵזי ְרָמא ּבְ ְַההוא ּגַ ָטל. ּ יב. ּּבַ י ַטל אֹורֹות ַטֶלך )ו''ישעיה כ(, ִּדְכּתִ ָ ּכִ ּ
  .'ְוגֹו

 
  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]191דף [ -ּ

 ] בשנה80יום [לו סדר הלימוד ליום כא כס
ה ֱאמֹור ֶאל ַאֲהֹרן ַקח ַמְטך וְנֵטה ָיְדך ַעל ֵמיֵמי ִמְצַרִים ַעל ' ַּויֹאֶמר ה ֶָאל ֹמׁשֶ ָּ ּ

ל ִמְקֵוה ֵמיֵמיֶהם ַוִיְהיו ָדם ְוגֹו ַּנֲהרֹוָתם ַעל ְיאֹוֵריֶהם ְוַעל ֲאְגֵמיֶהם ְוַעל ּכָ ּ י . 'ּ ָאַמר ִרּבִ
יהַהאי ְקָרא ִאית ְלִאְסּתַ, ְּיהוָדה ָלא ּבֵ ְְוֵהיך ָיִכיל ְלֵמַהך ְלָכל ָהֵני ַאְתֵרי, ּּכְ ולא עוד (. ְ

ְבַעת ָיִמים ַאֲחֵרי ַהּכֹות ה, ּ ְותו)אלא ֵלא ׁשִ ִתיב ְוִיּמָ ְּדָהא ּכְ ֶאת ַהְיאֹור . ֶאת ַהְיאֹור' ּ
ִתיב   .ֲאְגֵמיֶהםְוַאּתְ ָאַמְרּתְ ַעל ֵמיֵמי ִמְצַרִים ַעל ַנֲהרֹוָתם ַעל ְיאֹוֵריֶהם ְוַעל , ּכְ

ין ִויאֹוִרין . ֵּמיֵמי ִמְצַרִים ִנילוס ֲהָוה, ֶּאָלא ַאר ֲאַגּמִ ל ִאיּנון ׁשְ ן ִאְתַמְלָיין ּכָ ּמָ ּוִמּתַ ּ
ּוַמּבוִעין ְוָכל ֵמיִמין ִדיְלהֹון ּ ְלחֹודֹוי, ְּוַעל ָדא. ּ ַּאֲהֹרן ֹלא ָנָטה ְלַמֲחָאה ֶאָלא ְלִנילוס ּבִ ּ .

ְּוָתא ֲחֵזי ְדָהִכי הוא ּתֹות ַמִים ִמן ַהְיאֹור, ּ יב ְולא ָיְכלו ִמְצַרִים ִלׁשְ ִּדְכּתִ ּ.  
א י ַאּבָ א ֲחֵזי, ָאַמר ִרּבִ ה ִסְטִרין, ּתָ אן ְלַכּמָ ִאין ִמְתָפְרׁשָ ּתָ א ומיין עלאי ''נ(, ַּמִיין ּתַ

ִניׁשו ַמָיא)עלאין דהא( )'כ וגו''ע ֵבי ּכְ י ּבְ ְנׁשֵ ּ וַמִיין ִעָלִאין ִמְתּכַ ּ  )'בראשית א(, יבִּדְכּתִ, ּּ
ַמִים ֶאל ָמקֹום ֶאָחד ַחת ַהּשָׁ ִים ִמּתַ וו ַהּמַ ַּויֹאֶמר ֱאלִהים ִיּקָ ִים ָקָרא . ּ ֵוה ַהּמַ ּוְכִתיב וְלִמּקְ ּ

ים ַּהאי ְקָרא אוְקמוָה. ַיּמִ א ְוִסיֲהָרא , ְוָתא ֲחֵזי. ּ ְמׁשָ יה ׁשִ ַּההוא ְרִקיָעא ְדִאית ּבֵ ּ ּ
ּּכֹוָכַבָייא וַמָזֵלי אָּדא , ּ ִניׁשות ַמָיא ַרּבָ י ּכְ ִּאיהו ּבֵ ּ ל ַמִיין, ּ ְּדהוא ָנִטיל ּכָ ֵקי , ּ ְוַאׁשְ

ָאה, ְלַאְרָעא ּתָ יָון, ְּדִהיא ָעְלָמא ּתַ ַדר לֹון, ּכֵ ְּדָנַטל ַמָיא ּבָ , ּוָפִליג לֹון ְלָכל ִעיָבר, ּ
ְקָיין ּכָֹלא ן ִאְתׁשַ ּמָ ּוִמּתַ ּ.  

ְרָיא ּוְבִזְמָנא ְדִדיָנא ׁשַ ָאה ָלא ַיְנָקא ִמן ַההוא ְרִקיָעאָעְלָמא, ּ ּתָ ַטר , ּ ּתַ ְוַיְנָקא ִמּסְ
ָמאָלא ֵדין . ָּמְלָאה ָדם'  ֶחֶרב ַלה)ד''ישעיה ל(ּוְכֵדין ִאְקֵרי , ׂשְ ַּווי ְלִאינון ְדַיְנִקין ּכְ ּ

ְקָיין ִמיָנה, ִּמיָנה ֵרין ִסְטִרין, ְּוִאְתׁשַ א ַיְנָקא ִמּתְ ִּדְבַההוא ִזְמָנא ַיּמָ ּה ִאְתְפַלג ֲהָו, ּ
ִּחָוור ְוסוָמק, ִּלְתֵרין חוָלִקין ֵדי ִליאֹוָרא חוָלָקא ְדִמְצַרִים. ּ ּוְכֵדין ׁשָ ּ ְּוַאְלֵקי ְלֵעיָלא , ּ
א ָרֵאל ַמָיא. ְוַאְלֵקי ְלַתּתָ ָתאן ִיׂשְ ְּוַעל ָדא ׁשָ ּוִמְצָרֵאי ָדָמא. ּ ּ.  

יר יעוָלא ֲהָוה ְוָלא ַיּתִ ִגין ּגִ יָמא ּבְ א . ִּאי ּתֵ ָתאן ָדָמא ְוָעאל ְלֵמַעְייהו, ֲחֵזיּתָ ּׁשָ ּ ,
ָלק וָבַקע ְּוִאְסּתַ ָממֹוָנא, ּ ָרֵאל ַמָיא ּבְ ִנין לֹון ִיׂשְ ַּעד ַדֲהוֹו ְמַזּבְ ִגיִני , ּ ָתאן ַמָיא ּבְ ּוְכֵדין ׁשָ ּ

ירוָתא ְלַאְלָקָאה לֹון ֲהָוה ָדָמא ך ׁשֵ ּּכַ ּ ְ.  
י ִיְצָחק ָפַתח ַהאי ְקָרא ְמך )ה''תהלים קמ(, ִּרּבִ ֶלך ַוֲאָבְרָכה ׁשִ ָ ֲארֹוִמְמך ֱאֹלַהי ַהּמֶ ְ ָ

א ֲחֵזי. ְלעֹוָלם ָוֶעד א ֵדיֵליה ָקָאַמר, ּתָ ָּדִוד ָלֳקֵביל ַדְרּגָ ּ ּ יב ֱאלַהי ִדיִדי, ּ ִּדְכּתִ ִגין . ּ ּבְ
ָבֵחיה ְּדָבָעא ְלַסְלָקא ׁשְ ּוְלַאֲעָלא ֵליה ִלְנהֹוָרא ִעָלָאה, ּּ ּ ָדא, ּ  ְלֶמֱהֵוי ,ְּלִאְתָעְרָבא ָדא ּבְ

ך. ּּכָֹלא ַחד ִגיֵני ּכַ ֶלך ְוגֹו, ְּבְ ְֲארֹוִמְמך ֱאלַהי ַהּמֶ ָ'.  

  א''ט ע''דף כ
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ל יֹומֹוי ְדָדִוד, ְּדָתֵניָנן ַדל ְלַאְתְקָנא ּכוְרְסָיה, ּּכָ ּתַ ִּאׁשְ ּוְלַאְנָהָרא ַאְנָפָהא, ּ ִגין , ּ ּבְ
ָא ּתָ ִדיר ְנהֹוָרא ּתַ ְּדָיִגין ָעֵליה ְוִאיְתְנִהיר ּתָ ְנהֹוָרא ִעָלָאה) א''ט ע''דף כ(ה ּ ְלֶמהֵוי , ּּבִ

ֹלֹמה. ּּכָֹלא ַחד ִלים, ְוַכד ָאָתא ׁשְ ח ָעְלָמא ׁשְ ּכַ ְְוָלא ִאְצְטִריך , ְּוִסיֲהָרא ְדִאְתַמְלָיא, ַאׁשְ

  )כ''ע(. ְּלַאְטְרָחא ָעָלה ְלַאְנָהָרא
א ֲחֵזי ִריך הוא ְלֵמי, ּתָ א ּבְ ֲעָתא ְדָבֵעי קוְדׁשָ ׁשַ ּּבְ ּ ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ְּ ָּסב נוְקִמין ֵמַעּמִ

ָמאָלא, ָזָרה ַער ׂשְ ְּוִאְתַמְלָיא ִסיֲהָרא ֵמַההוא ִסְטָרא ָדָמא, ִאּתְ ַּנְבִעין ַמּבוִעין , ּוְכֵדין. ּ
א ּוְנָחִלין ִדְלַתּתָ ָמאָלא ָדָמא, ּ ל ִאיּנון ְדִלְסַטר ׂשְ ּּכָ ּ ִּדיָנא ִדיְלהֹון ָדָמא, ְּוַעל ָדא. ּ ּ ּ.  

ַער , א ֲחֵזיּתָ ד ַהאי ָדָמא ִאּתְ א כד דינא אתער על עלמא בגין ההוא דמא דקטולין ''נ(ּּכַ

א)קודשא בריך הוא אתער א ,  ַעל ַעּמָ ַער ָעַלְייהו ַעּמָ ַּההוא ָדָמא ְדָקטוִלין ִאיהו ְדִיּתְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
ִמְצַרִים)השתא(ֲאָבל . ַאֲחָרא ְוָקִטיל לֹון ִר,  ּבְ א ּבְ ָעא קוְדׁשָ ּיך הוא ְלַאְייָתָאה ָּלא ּבָ ְ

יַנְייהו ָרֵאל ֲהוֹו ּבֵ ִגין ְדִיׂשְ א ַאֲחָרא ְלַאְתֲעָרא ָעַלְייהו ָדָמא ּבְ ָּעַלְייהו ַעּמָ ּ ּ ּ ְוָלא , ּ
ַאְרָעא ִדיְלהֹון ִגין ְדַדְייִרין ּבְ ִּיְצַטֲערון ּבְ ּ ָדָמא, ּ ִריך הוא ָמָחא לֹון ּבְ א ּבְ ֲּאָבל קוְדׁשָ ְּ ,

ַנֲהִרין ִדְלהֹון י, ּּבְ ּתֵ   .ְּדָלא ֲהוֹו ַיְכִלין ְלִמׁשְ
ּוְבִגין ְדׁשוְלָטנוָתא ִדְלהֹון ּ ּ ּ ַההוא ַנֲהָרא, ּ ְלָטא ּבְ ִריך הוא , ּׁשַ א ּבְ ָּפִקיד קוְדׁשָ ְּ ּ
ַקְדִמיָתא ְּלׁשוְלָטנוָתא ִדְלהֹון ּבְ ּ ַקְדִמיָתא, ּ ִגין ְדַיְלֵקי ַדֲחָלא ִדְלהֹון ּבְ ּּבְ ּ ִגין ְדִנילוס , ּ ּּבְ ּ

ַאר ַדֲחִלין ִדְלהֹון ַנְבִעין ָדָמא, ֲּחָלא ִדְלהֹון ֲהָוהַּחד ַד ְּוֵכן ׁשְ ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְוָהָיה . ּ
ָכל ֶאֶרץ ִמְצַרִים וָבֵעִצים וָבֲאָבִנים ָּדם ּבְ ּ.  

אֹוַרְייָתא' ר יה ר, ִּחָייא ַקם ֵליְלָיא ַחד ְלִמְלֵעי ּבְ . אְּדֲהָוה ַרְבָי, ּיֹוֵסי זוָטא' ַּוֲהָוה ִעּמֵ
י )'קהלת ט(, ִּחָייא ְוָאַמר' ָּפַתח ר ֵתה ְבֶלב טֹוב ִיִיֶנך ּכִ ְמָחה ַלְחֶמך וׁשְ ׂשִ ָ ֵלך ֱאכֹול ּבְ ָ ְּ

יך לֹמה ְדָאַמר ַהאי ְקָרא. ְָכָבר ָרָצה ָהֱאלִהים ֶאת ַמֲעׂשֶ   .ַּמאי ָקא ָחָמא ׁשְ
ָחְכָמה ֲהוֹו ל ִמלֹוי ּבְ ֹלֹמה ּכָ ֶּאָלא ׁשְ ְְוַהאי ְדָאַמר ֵלך, ּ ְמָחה ַלְחֶמךּ ׂשִ , ָ ֱאכֹול ּבְ

ִריך הוא א ּבְ אֹוְרחֹוי ְדקוְדׁשָ ֲעָתא ְדַבר ָנׁש ָאִזיל ּבְ ׁשַ ּּבְ ּ ּ ִריך הוא ְמָקֵרב ֵליה , ְּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ְּ

יה ְלָוה ְוַנְייָחא, ְּלַגּבֵ ֵדין ַנֲהָמא ְוַחְמָרא ְדָאִכיל ְוָשֵתי, ְּוָיִהיב ֵליה ׁשַ א, ּּכְ ֶחְדָוה ְדִלּבָ , ּּבְ
עֹוָבדֹוי ִריך הוא ִאְתְרֵעי ּבְ א ּבְ ִגין ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ ְּ.  

ֲּאַמר ֵליה ַההוא ַרְבָיא ָחְכְמָתא ֲהוֹו, ִאי ָהִכי, ּ ֹלֹמה ּבֶ ָּהא ָאַמְרּתְ ְדָכל ִמלֹוי ְדׁשְ ָאן , ּּ
וָלך. ּהוא ָחְכְמָתא ָהָכא ּשׁ ל ּבִ ַבּשֵׁ ִרי ּתְ ְֲאַמר ֵליה ּבְ ּ ּ ֵליה ַעד ֲאַמר. ְוֶתֱחֵמי ַהאי ְקָרא, ּ

יְלָנא ָיַדְעָנא ׁשִ   .ֲּאַמר ֵליה ְמָנא ָלן. ָלא ּבָ
א ַמְעָנא ֵמַאּבָ ַהאי ְקָרא, ֲּאַמר ֵליה ָקָלא ַחד ׁשְ ֹלֹמה ָקא ַאְזַהר , ְּדֲהָוה ָאַמר ּבְ ְּדׁשְ

ר ָנׁש ְמָחה, ֵּליה ְלּבַ ׂשִ ָרֵאל ּבְ ְּלַאְעְטָרא ָלה לְכֶנֶסת ִיׂשְ ְּדִאיהו ִסְטָרא ִדיִמיָנ, ּ ּ ְּוִאיהו , אּ
ֶחְדָוה, ָנֲהָמא ְּדִיְתֲעָטר ּבְ ַחְמָרא, ּוְלָבַתר. ּ ָמאָלא, ִּיְתֲעָטר ּבְ ְּדִאיהו ׂשְ ַכח , ּ ּתְ ִגין ְדִתׁשְ ּּבְ

ְמֵהיָמנוָתא ְדֹכָלא ּּבִ ּ ֵליָמָתא, ּ ָמאָלא, ֶחְדָווָתא ׁשְ יִמיָנא וׂשְ ְרַווְייהו , ּּבִ ין ּתַ הֵוי ּבֵ ְּוַכד ּתֶ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]193דף [ -ּ

ְרּכָ ל ּבִ ֵדין ּכָ ָעְלָמאּכְ ָראן ּבְ עֹוָבֵדיהֹון , ְּוָכל ָדא. אן ׁשָ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ד ִאְתְרֵעי קוְדׁשָ ּּכַ ְּ

א יך, ִּדְבֵני ָנׁשָ י ְכָבר ָרָצה ָהֱאֹלִהים ֶאת ַמֲעׂשֶ ֲָהָדא הוא ִדְכִתיב ּכִ ִּחָייא ' ָאָתא ר. ּ
ֵקיה ּוְנׁשָ ִגיָנ, ָאַמר, ּ ַבְקָנא ּבְ ִרי ַהאי ִמָלה ׁשָ ַּחֶייך ּבְ ָ א ָיַדְעָנא, ְךּ ּתָ ִריך , ְוַהׁשְ א ּבְ ְְדקוְדׁשָ ּ

אֹוַרְייָתא ֵעי ְלַאְעְטָרא ָלך ּבְ ְהוא ּבָ ּ ּ.  
ּּתו ָפַתח ר ֱָאמֹור ֶאל ַאֲהֹרן ַקח ַמְטך וְנֵטה ָיְדך ַעל ֵמיֵמי ִמְצַרִים, ִּחָייא ְוָאַמר' ּ ָּ ּ .

ה א ּבְ, ֶּאָלא. ַמאי ַטְעָמא ַאֲהֹרן ְולא ֹמׁשֶ ִּריך הואָּאַמר קוְדׁשָ ַאֲהֹרן ַמִיין ַקְייִמין , ְ
יה דוְכּתֵ ּּבְ ן, ּ ּמָ ֵעי ְלַנְגָדא ַמִיין ִמּתַ ָמאָלא ּבָ ּוׂשְ ַער ֵליה, ּ ַּאֲהֹרן ְדָאֵתי ֵמַההוא ִסְטָרא ִיּתְ ּ ּ ,

ָמאָלא ָנִקיט לֹון ִּאיּנון ִיְתַהְדרון ָדָמא, ְוַכד ׂשְ ּ ּ ּ.  
ין ָמָחא  ָאה ְדָכל ַדְרּגִ ּתָ א ֲחֵזי ּתַ ּּתָ ַקְדִמיָתאּ ָרא . ּבְ ָאה ׁשָ ּתָ ְמעֹון ִמּתַ י ׁשִ ָאַמר ַרּבִ

ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּוַיָדא ִדיֵליה. ְּ ָעא, ּ ָעא ְוֶאְצּבְ ָכל ֶאְצּבְ א . ָמָחא ּבְ ְוַכד ָמָטא ְלַדְרּגָ
ין ִּעָלָאה ְדָכל ַדְרּגִ ּ ָּעֵבד ִאיהו ִדיֵליה, ּ ּ ַאְרָעא ְדִמְצַרִים, ּ ּוְבִגיֵני . ָּלאְוָקַטל ּכֹ, ְּוָעַבר ּבְ

ַאְרָעא ְדִמְצַרִים ל ּבוְכִרין ּבְ ך ָקַטל ּכָ ּּכַ ּ א ִעָלָאה ובוְכָרא ְדֹכָלא, ְ ִגין ְדִאיהו ַדְרּגָ ּּבְ ּּ ּ ּ ּ ּ ּ.  
ַמָיא, ְוָתא ֲחֵזי ַּפְרֹעה ֲהָוה ׁשוְלָטֵניה ּבְ ּ ּ א בקדמיתא ומתתאה שרא קודשא בריך הוא ''נ(, ּ

 בוכרא דכל דרגין דילהון קטל כל בוכרא בארעא דמצרים וכד מטא לדרגא עילאה דילהון דאיהו
יב)בגין ההוא דרגא עילאה ובוכרא דכולא ותא חזי פרעה הוה בוכרא ושולטניה במיא , ּ ִדְכּתִ

תֹוך ְיאֹוָריו)ט''יחזקאל כ( דֹול ָהרֹוֵבץ ּבְ ים ַהּגָ ּנִ ָדָמא , ְ ַהּתַ ך ִאְתַהַפך ַנֲהֵריה ּבְ ִגין ּכָ ּּבְ ְ ְּ
ַקְדִמיָתא גֹו ֵמַעְייהו. ּבְ ָקִלין ְטִסיִרין ְמַקְרְקִרין ּבְ ֵטי לֹון ּבְ ּמְ ְּלָבַתר ְצַפְרְדִעים ִדְמׁשַ ּ ּ ,

ָכל ,  ְוַנְפֵקי ִמּגֹו ְיאֹוָרא)א מקרקרין בגו יאורא''נ( א ְוָראִמין ָקִלין ּבְ ּתָ ׁשְ ַיּבֶ ְוַסְלֵקי ּבְ
יָת, ִסְטִרין גֹו ּבֵ ֵמִתין ּבְ ַּעד ְדִאיּנון ַנְפִלין ּכְ   .אּ

  ב''ט ע''דף כ
ְּוָרָזא ְדִמָלה ִריך הוא, ּ א ּבְ ר ָאִתין ְדָעַבד קוְדׁשָ ל ִאיּנון ֶעׂשֶ ּּכָ ּ ּ ְלהו ֲהוֹו ִמּגֹו ָיָדא , ְּ ּּכֻ ּ

יָפא ּקִ ין , ּתַ ַקף ַעל ִאיּנון ַדְרּגִ ְּוַההוא ָיָדא ִאְתּתְ ּ ְלָטנוָתא ִדְלהֹון) ב''ט ע''דף כ(ּ ּּכוְלהו ׁשֻ ּ ּ ּּ ,
ִגין ְלַבְלּבְ ְייהוּבְ ָּלא ַדְעּתַ ד ִמיִדי, ּ א ֲחֵזי. ְוָלא ֲהוֹו ַיְדֵעי ְלֶמְעּבַ ין , ּתָ ל ִאיּנון ַדְרּגִ ּּכָ ּ

ד ִמיִדי, ִּדְלהֹון יָון ְדַנְפֵקי ְלֶמְעּבַ ְּדִאְתָחֵזי ְלֹכָלא ָלא ַיְכִלין , ּּכֵ ד ִמיִדי)לבתר(ּ .  ְלֶמְעּבַ
יָפא )א בגין ההוא''נ( )אימת כד( ּקִ ְרָיא ָעַלְייהו)שריאא ''ס( ָיָדא ּתַ ּ ְדׁשַ  )'שמות ז( )דכתיב(. ּ

ֵביֶתך ַרץ ַהְיאֹור ְצַפְרְדִעים ְוָעלו וָבאו ּבְ ְָוׁשָ ּ ּ ּ ְמעֹון ָפַתח ְוָאַמר' ר. ּ  קֹול )א''ירמיה ל(, ּׁשִ
ֶניָה ְוגֹו ה ַעל ּבָ ִכי ַתְמרוִרים ָרֵחל ְמַבּכָ ָמע ְנִהי ּבְ ָרָמה ִנׁשְ א ֲחֵזי. 'ּּבְ  ַהאי ְקָרא, ּתָ

ה ַאְתֵרי ַכּמָ ּאוְקמוָה ּבְ ָיא. ּ ְניָה, ְוַהאי ְקָרא ַקׁשְ ה ַעל ּבָ ָנָהא ְדָרֵחל יֹוֵסף , ָרֵחל ְמַבּכָ ּּבְ
יר ָבִטין ֲהוֹו ִדיָלה)כולהו(ְוֵלָאה , ּוִבְנָיִמין ֲהוֹו ְוָלא ַיּתִ ית ׁשְ ּ ׁשִ ַכת ָרֵחל ְוֹלא , ּ ֲאַמאי ּבָ

  .ֵלָאה



ָנה  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ ְסֵלוחֹוֶד[ – ּ   ]ׁש ּכִ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]194דף [ -ּ

ִתיב ֶּאָלא ָהִכי ָאְמרו ּכְ ִגין ְדָכל . ֲאַמאי ַרּכֹות.  ְוֵעיֵני ֵלָאה ַרּכֹות)ט''אשית כבר(, ּ ּּבְ
ת ֹאְרִחין ו, יֹוָמא ַנְפַקת ְלָפָרׁשַ ָאַלת ַעל ֵעׂשָ ַּוֲהוו ַאְמִרין ָלה עֹוָבדֹוי ְדַההוא , ְוׁשָ ּ ּ ּ

ע גֹו ַעְדֵביה, ָרׁשָ ְּוָדִחיַלת ְלִמְנַפל ּבְ ל יֹוָמא, ּ ַכת ּכָ כו ֵעיָנָהאַּעד ְדִאְתְר, ַוֲהַות ּבָ   .ּּכָ
ִריך הוא ָאַמר א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ִגין ַההוא ַצִדיָקא, ְּ ַכת ּבְ ַּאְנּתְ ּבָ ַעְדֵביה , ּ ֱהֵוי ּבְ ְּדָלא ּתֶ ּ

ע ְּדַההוא ָרׁשָ ְַחָיִיך. ּ ת ֹאְרִחין, ּ ָפָרׁשַ קום ּבְ ַּאֲחָתך ּתָ ָרֵאל, ְ ְלוְתהֹון ְדִיׂשְ י ַעל ּגָ ְּוִתְבּכֵ ּ ,
קום ְלגֹו ְו ָרֵאלְּוַאּתְ ּתָ ְלוְתהֹון ְדִיׂשְ ַכת ַעל ּגָ י ָעַלְייהו ְוָרֵחל ִאיִהי ּבָ ְבּכֵ ָּלא ּתִ ּ ּ.  

ִּאיהו ַעל ַמה ְדַאָמָרן, ֲאָבל ַהאי ְקָרא ֲּאָבל ָרָזא ְדִמָלה. ּ ֵרי ָעְלִמין , ּ ְּדָרֵחל ְוֵלָאה ּתְ
ְסָיא. ִּניְנהו ְלָיא, ַּחד ָעְלָמא ְדְאְתּכַ ַרת , ּ ָדאְוַעל. ְּוַחד ָעְלָמא ְדִאְתּגַ ָּדא ִאְתַקּבְ

ִסיַאת א ְוִאְתּכְ ְמַעְרּתָ ְלָיא. ְוִאְתֲחִפיַאת ְלגֹו ּבִ ִאְתּגַ ת ָאְרִחין ּבְ ָפָרׁשַ ְּוֹכָלא . ְּוָדא ַקְייָמא ּבְ
ַגְווָנא ִעָלָאה א. ּּכְ ְמַעְרּתָ ך ָלא ָאִעיל ָלה ַיֲעֹקב ּבִ ּוְבִגין ּכַ ֲאָתר ַאֲחָרא, ְּ ְּדָהא , ְוָלא ּבַ

ִתיב  ְבַרת ֶאֶרץ ָלבֹוא ֶאְפָרָתה)ח''בראשית מ(ּכְ עֹוד ּכִ ִגין . ְּוָלא ָאִעיל ָלה ְלָמָתא,  ּבְ ּבְ
ְלָיא ַאְתָרא ְדִאְתּגַ ְּדֲהָוה ָיַדע ְדַאְתָרה ֲהָוה ּבְ ּ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ָרֵאל ָהִכי ִאְקֵרי, ּתָ ֶנֶסת ִיׂשְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ָרֵחל, ּכְ ּ וְכָרֵחל )ב''ישעיה נ(, ּּכְ
ין. ֲאַמאי ְנֱאָלָמה. י ּגֹוְזֶזיָה ְנֱאָלָמהִלְפִנ ַאר ַעּמִ ְלִטין ׁשְ ָּקָלא ִאְתְפָסק ִמיָנה, ְּדַכד ׁשַ ּ ,

  .ְּוִהיא ִאְתַאְלַמת
יב ְּוָדא הוא ִדְכּתִ ִכי ַתְמרוִרים, ּ ָמע ְנִהי ּבְ ָרָמה ִנׁשְ ָמע ָדא . ּקֹול ּבְ ָרָמה ִנׁשְ ּקֹול ּבְ

ַלִים ְלֵעיָלא ְּירוׁשָ ֶניָהָרֵחל ְמ. ּ ה ַעל ּבָ ָגלוָתא, ַבּכָ ָרֵאל ִאיּנון ּבְ ל ִזְמָנא ְדִיׂשְ ּּכָ ּ ִאיִהי , ּ
א ִדְלהֹון ה ָעַלְייהו ְדִאיִהי ִאיּמָ ְּמַבּכָ ּ ֶניָה. ּ ֵחם ַעל ּבָ י ֵאיְנּנו. ַמאי ַטְעָמא. ֵמֲאָנה ְלִהּנָ . ּּכִ

ֵעי ֵליה י ֵאיָנם ִמּבָ ִגין ְדַבְעָלה ְדִאיהו ק, ֶּאָלא. ּּכִ ּּבְ ּ ּ ָלק ִמיָנה, ֹולּ ִּאְסּתַ ר , ּ ְוָלא ִאְתֲחּבָ
ֲהָדה   .ּּבַ

ֲעָתא ֲחָדא, ְוָתא ֲחֵזי ָרֵאל, ָלאו ׁשַ ִּאיִהי ְדָבַכת ָעַלְייהו ְדִיׂשְ ּ ָכל ִזְמָנא , ּ ֶּאָלא ּבְ
ָגלוָתא ְּוִזְמָנא ְדִאיּנון ּבְ ּ ך. ּ ְוְבִגיֵני ּכַ ַרם לֹון ָקָלא ְלִמְצָרֵא, ּ ִריך הוא ּגָ א ּבְ ּקוְדׁשָ , יְּ

יב מֹוהו ֹלא ִנְהָיָתה )א''שמות י(, ִּדְכּתִ ר ּכָ ָכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים ֲאׁשֶ דֹוָלה ּבְ ּ ְוָהְיָתה ְצָעָקה ּגְ
ִאיּנון עוְרְדָעִנין, ְוָזִמין לֹון ָקִלין ַאֲחָרִנין. 'ְוגֹו ּּבְ ּ ֵמַעְייהו, ּ ְּדָרָמאן ָקִלין ּבְ ַּוֲהוו ַנְפֵלי , ּ

ִתים ּמֵ ָוֵקי ּכַ ּשְׁ   .ּבַ
ַפְרֵדַעַוּתַ ְלהו . ְּוִאְתַמְלָיית ַאְרָעא ִמיַנְייהו, ְואֹוִליַדת, ֲחָדא ֲהָות, ַּעל ַהּצְ ַּוֲהוו ּכֻ ּּ

א ְרַמְייהו ְלֶאּשָׁ ֲארֹוֶתיך, ַּמְסִרין ּגַ יב וְבַתּנוֶריך וְבִמׁשְ ִָדְכּתִ ָּ ּ ּ ּוַמאי ֲהוֹו ָאְמרו, ּ תהלים (. ּ

ִים ַוּתֹוִציֵא)ו''ס ֵאׁש וַבּמַ אנו ּבָ ּ ּבָ יָמא ִאי ֲהִכי ַמאי ִאיְכָפת ְלהו . ּנו ָלְרָוָיהּ ְּוִאי ּתֵ ּ
א ְוֲאְזִלין  ְלהו ֲעאִלין ְלֶאׁשָ ל ִאינון עֹוְרֵדַעִנין ֶאָלא ּכֻ א ּכָ ְּלִמְצָרֵאי ְדֲעאִלין ְלֶאׁשָ ּּ

נוָרא ְוָלא ֵמִתין ּתַ ין ַמאי ַקא ַעְבֵדי. ּּבְ נוָרא ְו. ְּוִאינון ְדֵמּתִ ּתַ גֹו ַּנֲהָמא ַהָוה ּבְ ֲעאִלין ּבְ
א ַנָהּמָ ַתֲאִרין ּבְ ְקִעין ְוַנְפֵקי ִמַנְייהו ַאֲחָרִנין ְוִאׁשְ ַּנֲהָמא וִמְתּבַ יֵנה ַההוא . ּ ָּאתו ְלֵמיַכל ּמִ ּ
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אן ַקִלין ַעד ְדַהוו ֵמִתים ֶמֲעְייהו ְוַקְרָדן ְוַרּמָ ִּפָתא ִאְתַהְדרו עֹוְרֵדַעָנָייא ּבֵ ּ ּ ָייא . ּ ְוָדא ָקׁשְ
ְבך .לֹון ִמּכָֹלא ּכָ ֵביֶתך וַבֲחַדר ִמׁשְ ָרץ ַהְיאֹור ְצַפְרֶדִעים ְוָעלו וָבאו ּבְ ִתיב ְוׁשָ א ָחֵזי ּכְ ָ ּתָ ָּ ּ ּ ּ
ְָוַעל ִמָטְתך ְלהו. ּ ּכֻ יר ּמִ ְלהו ְוָיּתִ ּכֻ ַּפְרֹעה ִאיהו ַאְלֵקי ַקְדָמַאה ּמִ ּ ּ ֵמיה ִדי ֱאַלָהא . ּ ֵּליהֵוי ׁשְ

א ְבָכל ָמה ְדֲעְבֵדיְְמֹבָרך ִמן ַעְלָמא ְוַעד ַעְלָמא ְדָהָו ִתיב . ּה ָפִקיד עֹוַבִדין ִדְבֵני ָנׁשָ ּכְ
ית )ב''בראשית י( ה ּבֵ ֵרי ַפְרֹעה ַוְיַהְללו אֹוָתה ֶאל ַפְרֹעה ַוֻתַקח ָהִאּשָׁ ּ ַוִיְראו אֹוָתה ׂשָ ּּ ּ ּ ּ

א. ַּפְרֹעה א הוא ְדַאּתָ   ְּתָלת ַפְרֹעה. ָּהאי ְקָרא ִלְדָרׁשָ

  א''ע' דף ל
ִתיב  ה )ב''ית יבראש(ּכְ ח ָהִאּשָׁ ּקַ ֵרי ַפְרֹעה ַוְיַהְללו אֹוָתה ֶאל ַפְרֹעה ַוּתֻ ּ ַוִיְראו אֹוָתה ׂשָ ּ ּ ּ ּ ּ

ית ַפְרֹעה א הוא ְדָאָתא. ּּבֵ ַּהאי ְקָרא ִלְדָרׁשָ ּ ַלת ַפְרֹעה . ּ , ַחד. ָהָכא) א''ע' דף ל(ּתְ
ַההוא ִזְמָנא יֹומֹוי ְדיֹוֵסף, ְוַחד. ּּבְ יֹומֹוי , ְוַחד. ּּבְ קֹוְלפֹויּבְ ה ְדַאְלֵקי ּבְ ְּדֹמׁשֶ א האי ''ס(. ּ

  )והאי קרא אתקיים' קרא כלא אתקיים בפרעה קדמאה אבל בשעתא וכו
יה, ַּפְרֹעה ַקְדָמָאה ָרה ְלַגּבֵ ֲעָתה ְדִאְתְנִסיַבת ׂשָ ׁשַ ּּבְ ְּוִצְיירו ַההוא , ָּרַמז ְלאוָמִנין, ּ ּ ּ
ִאָדֵריה ִּדיוְקָנא ּבְ ּ ּ כֹו, ּּ יה, ָתָלאַּעל ַעְרֵסיה ּבְ ָּלא ָנח ַדְעּתֵ ָרה , ּ ַּעד ְדָעְבדו ִדיוְקָנא ְדׂשָ ּ ּ ּ ּּ

ְנִסירו יה, ְּוַכד ָסִליק ְלַעְרֵסיה, ּּבִ ָּסִליק ָלה ִעּמֵ א ְדָאָתא ֲאַבְתֵריה. ּ ל ַמְלּכָ ּּכָ ֲהָוה ָחֵמי , ּ
ַּההוא ִדיוְקָנא ְמַצְייָרא ִציוָרא ּ ּ ּּ ּ ִדיִחין, ּ ַּוֲהוו ָעאִלין ָקֵמיה ּבְ ּד ָסִליק ְלַעְרֵסיה ֲהָוה ּכַ, ּ

ַההוא ִציור ִּאְתֲהֵני ּבְ ך. ּּ ִגין ּכַ יר ִמּכָֹלא, ְּבְ א ַאְלֵקי ָהָכא ַיּתִ ּ ַהְיינו )תא חזי(. ַּמְלּכָ
יב ְבך ְוַעל ִמָטֶתך, ִּדְכּתִ ּכָ ָוַבֲחַדר ִמׁשְ ָּ ך, ּוְלָבַתר. ּ ָוְבֵבית ֲעָבֶדיך וְבַעּמֶ ָּ ּוְבֻכְלהו ָלא . ּ ּּ

ִתיב ַעל ְלחֹוֵדיה, ּ ִמָטָתםּכְ ֶּאָלא ֵליה ּבִ ּ ּ.  
א ָפַתח' ר ָחִלים הֹוְלִכים ֶאל ַהָים ְוַהָים ֵאיֶנּנו ָמֵלא ֶאל ָמקֹום )'קהלת א(, ַּאּבָ ל ַהּנְ ּ ּכָ ּ ּ

ִבים ָלָלֶכת ם ֵהם ׁשָ ָחִלים הֹוְלִכים ׁשָ ַהּנְ ַמר. ׁשֶ ְּוַאְמֵרי ֵליה ַחְבַרָייא, ַהאי ְקָרא ִאּתְ ּ .
א ֲחֵז א, יֲאָבל ּתָ ד ִאיּנון ָנֲחִלין ָעאִלין ְלגֹו ַיּמָ א ָנִקיט לֹון, ּּכַ ַגֵויה, ְוַיּמָ ִאיב לֹון ּבְ ְּוׁשָ ּ ,

א גֹו ַיּמָ ִגין ְדָקָפאן ַמָיא ּבְ ּּבְ יה, ּ ל ַמָיא ְדָעאִלין ּבֵ ִאיב ּכָ ְּוַההוא ְגִליִדי ׁשָ ּ ּוְלָבַתר , ּּ
ּתוְקָפא ְדָדרֹום ָּנְפִקין ַמָיא ּבְ ּ ֵקי, ּ ָראְוַאׁשְ ל ֵחיַות ּבָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ,  ַית ּכָ  )ד''תהלים ק(ּכְ

ָדי ל ַחְיתֹו ׂשָ קו ּכָ ל ַמָיא,  ְוָתא ֲחֵזי)זהו הנזכר הכא(. ַּיׁשְ ִאיב ּכָ א ְדָקָפא ׁשָ ַּיּמָ ֵרי , ּ ּתְ ְוִאׁשְ
ּתוְקָפא ְדָדרֹום ּּבְ ַמר, ּ ָמה ְדִאּתְ ך ֵאיֶנּנו ָמֵלא, ּּכְ ּוְבִגין ּכַ ַמר, ְּ   .ְוִאּתְ

יה ַחְבַרָייא ָערו ּבֵ ְּוָהא ִאּתְ ּ ִבים ָלָלֶכת. ּ ם ֵהם ׁשָ ָחִלים הֹוְלִכים ׁשָ ַהּנְ . ֶאל ָמקֹום ׁשֶ
ִבים ִגין ְדַההוא ָנָהר ְדָנִגיד ְוָנִפיק ֵמֵעֶדן ָלא ָפִסיק ְלָעְלִמין. ַמאי ַטֲעָמא ֵהם ׁשָ ּּבְ ּ ּ ּ ,

א ִדיר ַמָיא ְלַיּמָ ְּוהוא ַאִפיק ּתָ ּ ִבין ָלֶלֶכתַמִי, ְּוַעל ָדא, ּ , ְוַאְזִלין ְוָתִבין, ְוָתִבין, ין ׁשָ
ב ָלֶלֶכת. ְּוָלא ָפְסִקין ְלָעְלִמין ָקָאה ְלֹכָלא, ְּוַכד ִאיהו ּתָ ִגין ְלֵמַהך ְלַאׁשְ ּּבְ ְּוָאֵתי רוַח , ְ

ְּורוָחא ְדָדרֹום ְדִאיהו ֲחִמיָמא, ּ ָצפֹון ְוָקֵפי ַמָיא)א''ד ע''וארא כ( ּ ּ ֵד)א שרי''ס(, ּ י לֹון ּ ׁשָ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]196דף [ -ּ

ֵרי ִסְטֵרי ִאֵלין, ְּוַעל ָדא. ְְלֵמַהך ְלָכל ְסָטר ין ּתְ א ָיִתיב ּבֵ ּוְבִגיַנְייהו ַקְייָמא, ַּהאי ַיּמָ ּ ּ ,
  .ְוַאְרִבין ַאְזִלין ְוַנְטִלין ְלָכל ְסָטר

א ֲחֵזי א, ּתָ ד ַמְלּכָ ֲעָתא ְדִאְתְפִליג ֵליְלָיא, ָּאֵתי ְלַעְרֵסיה, ּכַ ׁשַ ּּבְ ּרוָחא ְדָצ, ּ פֹון ּ
ַער י ַמְטרֹוִניָתא, ִאּתְ ַער ֲחִביבוָתא ְלַגּבֵ ְּדִאיהו ִאּתְ ּ ְּדִאְלָמֵלא ִאְתָערוָתא ְדָצפֹון, ּ ּ ָלא , ּ

ֲהָדה א ּבַ ר ַמְלּכָ אֵרי ֲחִביבוָתא, ִּאְתֲחּבָ ִגין ְדָצפֹון ׁשָ ּּבְ ַמר, ּ ָמה ְדִאּתְ  )'שיר השירים ב(, ּּכְ
י ַחת ְלֹראׁשִ ֹמאלֹו ּתַ ֵקִניְוָדרֹום ָח. ׂשְ ַחּבְ יב ִויִמינֹו ּתְ ְרִחימו ִדְכּתִ ִּביק ּבִ ה , ּ ּמָ ֵדין ּכַ ּכְ

יָרָתא ִדיִחין ִמְתָעִרין ׁשִ יב, ַּעד ְדָאֵתי ַצְפָרא, ּבְ ָרן ַיַחד ּכֹוְכֵבי ּבֶֹקר )ח''איוב ל(, ִּדְכּתִ  ּבְ
ֵני ֱאלִהים ל ּבְ ַּוָיִריעו ּכָ ּ.  

ְלהו ִעָלֵאי ְוַת, ְוַכד ָאֵתי ַצְפָרא ּּכֻ יָרָתאּּ ֵאי ַאְמֵרי ׁשִ א, ּתָ ַגְווָנא ָדא ְלַתּתָ ָרֵאל ּכְ , ְּוִיׂשְ
יב יִרים ֶאת ְיָי)ב''ישעיה ס(, ִּדְכּתִ ְזּכִ א ַדְייָקא. ַּאל ֳדִמי ָלֶכם'  ַהּמַ ַּאל ֳדִמי ָלֶכם ְלַתּתָ ּ .

  )בלילה(
ד ִאְתְפִליג ֵליְלָיא ָרא , ּּכַ א ִדיְלהֹון ְלַאְדּכְ ִּאיּנון ְדִתיאוְבּתָ ּ ּ ִריך ּ א ּבְ ִדיר ְלקוְדׁשָ ְּתָ ּ

א, ּהוא ִכיבו ְלִלּבָ ִריך הוא, ָּלא ָיֲהֵבי ׁשְ א ּבְ ָרא ֵליה ְלקוְדׁשָ ְּוַקְייִמין ְלַאְדּכְ ּ ד ָסִליק . ְּ ּכַ
א ּתָ ִניׁשְ ִריך הוא, ַּצְפָרא ַמְקִדיִמין ְלֵבי ּכְ א ּבְ ָחאן ֵליה ְלקוְדׁשָ ּבְ ּוְמׁשַ ּ ּ ַתר ַפְלּגות . ְּ ְּוֵכן ּבָ ּ

ֵליְלָיא. איֹוָמ ָחׁשֹוָכא, ְוֵכן ּבְ ך ְוִאְתְדַבק ֵליְלָיא ּבְ ד ִאְתֲחׁשָ ּּכַ א, ְ ְמׁשָ ַּעל ִאֵלין . ּוַבת ׁשִ
יִרים ֶאת ְיָי ְזּכִ ִתיב ַהּמַ ָרֵאל. ַּאל ֳדִמי ָלֶכם' ּכְ א ְדִיׂשְ א ַקִדיׁשָ ְּוָדא ַעּמָ ּ.  

ִמְצַרִי, ְּוַעל ָדא ִריך הוא ּבְ א ּבְ ר לֹון קוְדׁשָ ַּאְדּכַ ִּאֵלין ְדָלא , ְּוָסִליק ַעל ַפְרֹעה, םְּ ּ
ְכֵכי ְיָמָמא ְוֵליְלָיא ּתַ ּוַמאן ִאיּנון, ִמׁשְ ּאוְרְדַעְנָיא. ּ ִדיר, ּ ַכך ּתָ ּתְ ְְדַקֵלהֹון ָלא ִמׁשְ ִגין , ּ ּבְ
א א ַקִדיׁשָ ַעּמָ ְּדַאְתִקיף ּבְ ְכֵכי ְיָמָמא ְוֵליֵלי, ּ ּתַ ָחא ֵליה ְלקוְדׁשָ, ְּדָלא ִמׁשְ ּבְ ְּלׁשַ ִריך ּ ְא ּבְ

ִמְצַרִים. ּהוא ר ָנׁש ּבְ ֲהֵדי ֲהָדֵדי, ְוָלא ֲהָוה ּבַ ֵעי ּבַ ּתָ ָלת . ְּדָיִכיל ְלִמׁשְ ְייהו ִאְתַחּבְ ּוִמּנַ ּ
ֵלהֹון ֲהוֹו ְינֹוִקין ְוַרְבָיין ֵמִתין. ַאְרָעא ּוִמּקַ ּ.  

יָמא ֵהיך ָלא ַיְכִלין ְלָקְטָלא לֹון ר ָנ, ֶּאָלא. ְְוִאי ּתֵ אֹו , ּׁש חוְטָראִאי ֲאִרים ּבַ
ית ִמיָנה, ִאְתַבְקַעת, ְלָקְטָלא ֲחָדא, ֲאָבָנא י , ִמּגֹו ְמָעָהא, ְּוָנְפִקין ׁשִ ְוַאְזֵלי ְוַטְרָטׁשֵ

ַאְרָעא הו, ַּעד ְדַהִוי, ּבְ   .ִּמְתַמָנע ְלִמְקָרב ּבְ

  ב''ע' דף ל
א ֲחֵזי ה ָנֲהִרין, ּתָ ּמָ ה ְיאֹוִרין, ּכַ ּמָ א, ּכַ ָרן , ּ ִעָלָאהַנְפָקא ִמּגֹו ַיּמָ ּתְ ָכן וִמׁשְ ד ִאְתַמּשְׁ ּּכַ

ּ וִמְתַפְלִגין )ג''ויחי רמ(, ַּמָיא ה ְנָחִלין) ב''ע' דף ל(ּ ּמָ ה ִסְטִרין, ּכַ ה ְיאֹוִרין, ְלַכּמָ , ְלַכּמָ
ה ָנֲהִרין ְּוחוָלָקא ִדְמָמָנא ְדִסְטָרא ְדִמְצַרִים ִאיּנון ַמִיין . ְלַכּמָ ּ ּ ּ ן  ְמַרֲחׁשָ)ט''בראשית קכ(ּ

א, ִּאֵלין ְּדֵלית ָלך ַמִיין ְדָנְפִקין ִמּגֹו ַיּמָ ְּדָלא ַמְפֵקי נוִנין ְלִזיִנין, ְּ ּ.  
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ַּמאן ִאיּנון נוִנין ָעְלָמא. ּ ִליָחן ּבְ ד ְרעוָתא ְדָמאֵריהֹון, ִּאיּנון ׁשְ ְּמָמָנן ְלֶמְעּבַ ְמָמָנן , ּ
רוָחא ְדָחְכְמָתא ּּבְ ֵניָנן. ּ יִמיןִאית ַמִיין ְמ, ְּוַעל ָדא ּתָ ְּוִאית ַמִיין ְמַגְדִלין . ַּגְדִלין ַחּכִ

ין ְּלפום ִאיּנון ָנֲהִרין ְדִמְתַחְלִקין ְלָכל ִסְטִרין. ִּטְפׁשִ ּ ּ ּ.  
ין, ְּוָהָכא ַנֲהֵרי ְדִמְצָרֵאי ְּמַגְדִלין ָמאֵרי ְדָחָרׁשִ ִסיִטין, ּ ין , ּנוִנין ּבְ ר ַדְרּגִ ֶעׂשֶ ְּקִפיִטין ּבְ

ין י, ְּדָחָרׁשִ ף, ּוְמַנֵחׁש, ְמעֹוֵנן, ְקָסִמים,  קֹוֵסם)ח''דברים י(, בִּדְכּתִ , ְוחֹוֵבר ָחֶבר, ּוְמַכּשֵׁ
ִתים, ְּוִיְדעֹוִני, ְוׁשֹוֵאל אֹוב ָיא. ְודֹוֵרׁש ֶאל ַהּמֵ ר ִזיִנין ְדָחְכְמָתא ְדָחָרׁשַ ָּהא ֶעׂשֶ ּ ּ.  

ּוְבַההוא ִזְמָנא ָעא ִד, ּ ִריך הוא ֶאְצּבְ א ּבְ יט קוְדׁשָ ּאֹוׁשִ ּ ל ִאיּנון ְנָחִלין , ּיֵדיהְּ ּוַבְלּבֵ ּ
ְּוִאְתְמָנעו ִאיּנון נוֵני ְדָחְכְמָתא ִדיְלהֹון, ַּנֲהִרין ְדִמְצָרֵאי ּ ּ ּ ְַחד ִאְתַהַפך ְלָדָמא. ּ ְוַחד , ּ

ְּדָסִליקו נוֵני ָקִלין ּ א)דכולהו נונין תליין(, ּ ֹלא ּתֹוַעְלּתָ ְּוָלא ָאֵתי ָעַלְייהו רוָחא ְדִאיּנון,  ּבְ ּ ּ ּ 
  .ָחְכְמָתן
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 ] בשנה81יום [סדר הלימוד ליום כב כסלו 
ְווָנא: ָערֹוב י ַהאי ּגַ ב לֹון ִזיֵני ְדָחְכְמָתא ִדיְלהֹון, ּכִ ְּדִעְרּבֵ ּ ָקא, ּ , ְּוָלא ַיְכִלין ְלִאְתַדּבְ

ַאְרָעא, ְולא עֹוד ָכחו ּבְ ּתְ ֶּאָלא ֲאִפילו ְדָהֵני ְדִאׁשְ ּ ּ ּ ּ ַאְרָעא, ּ ָלן לֹון ּבְ ָלן , ְמַחּבְ ּוְמַחּבְ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ִּעְרּבוְבָיא. ַמאי ָערֹוב, ָערֹוב. ּאֹוְרַחְייהו ְלַאִים)ט''ויקרא י(ּכְ . ּ וֶבֶגד ּכִ

ְלָאִים)ט''ויקרא י(: ִּערוִבין ְזַרע ּכִ ְדך ֹלא ּתִ ָאָרמות ְיָדא: ָ ׂשָ יִאין ּבְ   .ִּזיִנין ַסּגִ
א ֲחֵזי ה ֵחיִלין ִאְתָערו ְלֵע, ּתָ ּמָ ַחדּּכַ ֲחָדא, ּיָלא ּכְ ִריך הוא ּכַ א ּבְ ל לֹון קוְדׁשָ ּוַבְלּבֵ ּ ְּ ,

יָפא ְלֵעיָלא ּקִ ָלא ֵחייַלְייהו ּתַ ִגין ְלַבְלּבְ ּּבְ ִריך הוא . ּ א ּבְ בוָרן ְדָעַבד קוְדׁשָ ְּוָכל ִאיּנון ּגְ ּ ּ ּ ְּ

ִמְצַרִים יָדא ֲחָדא ֲהָוה, ּבְ ְּדָאִרים ְיֵדיה ָעַלְייהו, ּבִ ּ אְּלֵעיָלא ְו, ּ ן ִאְתֲאִביַדת , ַתּתָ ּמָ ּוִמּתַ
יב, ָּחְכְמָתא ְדִמְצַרִים ר)ט''ישעיה כ(, ִּדְכּתִ ּתָ ְסּתַ   .ּ ְוָאְבָדה ָחְכַמת ֲחָכָמיו וִביַנת ְנבֹוָניו ּתִ

ִתיב, ְוָתא ֲחֵזי ִמְצַרִים)ט''ישעיה י(, ּכְ י ִמְצַרִים ּבְ ִמְצַרִים , ִּמְצַרִים ְלֵעיָלא.  ְוִסְכַסְכּתִ ּבְ
ִגין ְדִאיּנון ֵחיִלין ְלֵעיָלא. אְלַתּתָ ּּבְ ּ א, ּ ְלהו, ְּמָמָנן ַעל ֵחיִלין ִדְלַתּתָ ְּוִאְתָעְרבו ּכֻ ּּ .

ִּאְתָעְרבו ְלֵעיָלא ְייהו, ּ ָחָרׁשַ ָרא ּבְ ְּדָלא ֲהוֹו ִמְצָרֵאי ַיְכֵלי ְלִאְתַקּשְׁ י ַדֲהוֹו , ּ ִאיּנון דוְכּתֵ ּּבְ ּ ּ ּ
ַקְדִמיָתא ֵרי ּבְ לוְּדָהא, ִמְתַקּשְׁ ְלּבָ ְּוַעל ָדא ַאְייֵתי ָעַלְייהו ָערֹוב. ּ ִאְתּבַ ִּחיָוון ַדֲהוֹו , ּ

ָדא   .ִּמְתָעְרֵבי ָדא ּבְ
ים ּנִ ְּדַסְלָקא ַעְפָרא ְדַאְרָעא, ּכִ ַאְרָעא, ְוָתא ֲחֵזי. ּּ ל ִאיָבא ְדִאְתְיִליַדת ּבְ ֵמֵחיָלא , ּּכָ

ִּדְלֵעיָלא ְמָמָנא ְדִאְזְדַרע ָעָלה ִאיהו ּ ּ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלאְוֹכ, ּּ ָּלא ֲהָוה ּכְ ּּ.  
ִריך הוא, ְוָתא ֲחֵזי א ּבְ ְבָעה ְרִקיִעין ָעֵבד קוְדׁשָ ּׁשִ ְבָעה ַאְרָעאן, ְּ ַגְווָנא ָדא ׁשִ . ּּכְ

ְייהו דוְכּתַ ן ּבְ חוִמין ְדִמְתָפְרׁשָ ְּוִאיּנון ּתְ ּ ּ ּ חוֵמי ַאְרָעא , ְּרִקיִעין ְלֵעיָלא' ז. ּּ ְבָעה ּתְ ּׁשִ
ין, ְּלֵעיָלא ן ַדְרּגִ א ִמְתָפְרׁשָ ְווָנא ְלַתּתָ ַהאי ּגַ ּּכְ חוֵמי ַאְרָעא' ְוז, ְרִקיִעין' ז, ּ ְוָהא . ּּתְ

ּאוְקמוהו ַחְבַרָייא ּ ּ ז, ּ סוְפָטא ָדא ַעל ָדא' ּבְ ַּאְרִעין ּכְ ּ ּ.  
חוֵמי ַאְרָעא ְלֵעיָלא' ְּוִאיּנון ז ּּתְ ל ַחד ְוַחד , ּ ן ּ ִמְתָפְרׁשָ)מתפרשאן לשבעין ממנן(ּכָ

ר ְּוִאיּנון ִמְתָפְלָגאן ְלע, ְלֶעׂשֶ ּ ין, ְמָמָנן' ּ ְבִעין ַעּמִ ּ ְוַההוא )ב''ט ע''בלק ר(. ִּדְמָמָנן ַעל ׁשִ
א, ַאְרָעא א ְוַעּמָ חוָמא ְדָכל ַעּמָ ּּתְ ָרֵאל, ּ א ְדִיׂשְ ַּסֲחָרא ְלַאְרָעא ַקִדיׁשָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ּ ּכְ

ִל)'שיר השירים ג( ה ִמָטתֹו ׁשֶ ּ ִהּנִ ָרֵאל ּ ּבֹוֵרי ִיׂשְ ּבֹוִרים ָסִביב ָלה ִמּגִ ים ּגִ ּשִׁ ֹלֹמה ׁשִ ּׁשְ
ַגַווְייהו ְטִמיִרין ָרה ּבְ א' ְּוִאיּנון ע, ַּוֲעׂשָ ְּדַסֲחָרן ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ְּוָדא הוא ְלֵעיָלא. ּ ּ ,

א ַגְווָנא ָדא ְלַתּתָ   .ּּכְ
א ֲחֵזי חוָמא ְדחוָלָקא ְדִמ, ַּההוא ַאְרָעא, ְוּתָ ּּתְ ּ ּ ַההוא ִזְמָנא, ְצָרֵאיּ א , ּּבְ יט קוְדׁשָ ּאֹוׁשִ

ָעא ִדיֵליה ִריך הוא ֶאְצּבְ ּּבְ ּ ּ חוָמא, ְ ַההוא ּתְ ְּוִאְתְיִלידו ַטְפִסיִרין ּבְ ּ ל ִאיּנון , ּ ְּוִאְתְיָבׁשו ּכָ ּ
יכו ַמָיא חוִמין ְדַרּכִ ּּתְ ּ ּ ְּוָכל ְירֹוָקא ְדַמִיין ְדַנְבִעין. ּ א, ּ ֵדין ְלַתּתָ ּיאו ִקְלִמין ִאְתֲחִז, ּכְ

  .ֵּמַעְפָרא ְדַאְרָעא
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ַמר ְדַאֲהֹרן ֲהָוה ָמֵחי ִגין ָדא ַאֲהֹרן ֲהָוה ָמֵחי. ְּוָהא ִאּתְ ְּלַאֲחָזָאה ִדיִמיָנא , ֲּאָבל ּבְ
ְנִאין ַבר ְלׂשַ ִריך הוא ּתָ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ְּ ְרַעץ ' ָ ְיִמיְנך ְיָי)ו''שמות ט(, ּכְ ּתִ

ַג. אֹוֵיב ָתא, ְּווָנא ָדאּכְ א ְדרֹוִמי ַרּבְ ִריך הוא ְלַאְייָתָאה ַעל ַקְרּתָ א ּבְ ָּזִמין קוְדׁשָ ּ ְּ ,
יב ּ ְוֶנֶהְפכו ְנָחֶליָה ְלֶזֶפת ַוֲעָפָרה ְלָגְפִרית)ד''ישעיה ל(, ִּדְכּתִ ל ֲעַפר ָהָאֶרץ , ְּוַעל ָדא. ּ ּכָ

ָכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים ים ּבְ   .ָהָיה ִכּנִ

  א''א ע''דף ל
י ִחָייאִרּבִ ּי ְיהוָדה ְוִרּבִ אֹוְרָחא, ּ י ִחָייא. ֲהוֹו ַאְזֵלי ּבְ ד ִאיּנון , ָּאַמר ִרּבִ ַּחְבַרָייא ּכַ ּ

אֹוְרָחא א ַחד) א''א ע''דף ל(, ּבְ ִלּבָ ְעָיין ְלֵמַהך ּבְ ַגַווְייהו , ְּוִאי ִאיֲעָרעו. ְּבַ ּאֹו ַאְזֵלי ּבְ
א ְדָלאו , ַּחָייֵבי ָעְלָמא ֵני ָנׁשָ אּאֹו ּבְ ִּאיּנון ֵמֵהיָכָלא ְדַמְלּכָ ְייהו, ּ א ִמּנַ עו ְלִאְתָפְרׁשָ ּּבָ ּּ .

ֵלב. ְמָנא ָלן יב, ִמּכָ ּ ְוַעְבִדי ָכֵלב ֵעֶקב ָהְיָתה רוַח ַאֶחֶרת ִעּמֹו ַוְיַמֵלא )ד''במדבר י(, ִּדְכּתִ ּ ּ
ְּדִאְתְפַרׁש ֵמִאינון ְמַאְלִלין. ַּמאי רוַח ַאֶחֶרת. ַאֲחָרי ּ יב, ּּ ֶגב )ד''במדבר י( ,ִּדְכּתִ ּ ַוַיֲעלו ַבּנֶ ּ

ְלחֹודֹוי ְלֶחְברֹון. ַּוָיֹבא ַעד ֶחְברֹון ְּדִאְתְפַרׁש ֵמִאינון ְמַאְלִלין ְוָאָתא ִאיהו ּבִ ּ ּּ ּ ,
ְטָחא ַעל ִקְבֵרי ֲאָבָהן ּתַ   .ְּלִאׁשְ

יה, ְוֶחְברֹון ְתְקָפא ּבֵ ִּאְתְיִהיב ֵליה חוָלק ַאֲחָסָנא ְלִאּתַ ּ ָמה ְדַאּתְ, ּ  )'דברים א(,  ָאֵמרּּכְ
ה ר ָדַרך ּבָ ן ֶאת ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ְּולֹו ֶאּתֵ ֲּאַמאי ָיִהיבו ֵליה ֶחְברֹון. ְּ ַטח . ּ ּתָ ִגין ְדִאׁשְ ִּאי ּבְ ּ

ִזיב ּתְ ָזָבא ֵמַההוא ֵעיָטא ִדיְלהֹון ְדִאׁשְ ּתְ ִקְבֵרי ֲאָבָהן ְלִאׁשְ ּּבְ ּ ָּרָזא ְדִמָלה , ֶּאָלא. ָלא. ּ ּ
ַמְעָנא ַגְווָנ. ׁשְ ִתיבּכְ ְיָי)'ב', שמואל ב(, ּא ָדא ּכְ ַאל ָדִוד ּבַ ּ ַוִיׁשְ ַאַחת ' ּ ֵלאֹמר ַהֶאֱעֶלה ּבְ

ָּעֵרי ְיהוָדה ַויֹאֶמר ְיָי ה ֶאֱעֶלה ַויֹאֶמר ֶחְברֹוָנה' ּ ֵּאָליו ֲעֵלה ַויֹאֶמר ָדִוד ָאּנָ ָהָכא ִאית . ּּ
ָלא ּכְ אול, ְלִאְסּתַ יָון ְדָהא ִמית ׁשָ ּּכֵ יֹוֵמ, ּ ָלא ַמְלכוְוָדִוד ּבְ ח ְלַקּבְ אול ִאְתְמׁשַ ּי ְדׁשָ ּ יָון . ּ ּכֵ

אול ֲאַמאי ָלא ַאְמִליכו ֵליה ְלָדִוד ְּדִמית ׁשָ ּ ּ ָרֵאל, ּ ל ִיׂשְ יל ַמְלכו ַעל ּכָ ְוָאָתא , ְּוָלא ַקּבִ
ִנים, ְלֶחְברֹון ַבע ׁשָ ְלחֹודֹוי ׁשֶ יל ַעל ְיהוָדה ּבִ ּוַמְלכו ַקּבִ ל ָהֵנ, ּ ן ּכָ ּמָ ב ּתַ ַבע ְוִאְתַעּכָ י ׁשֶ
ִנים ּוְלָבַתר ְדִמית ִאיׁש ּבֹוֶשת. ׁשָ ַלִים, ּ ירוׁשָ ָרֵאל ּבִ ל ִיׂשְ יל ָמְלכו ַעל ּכָ ַּקּבִ ּ.  

ִריך הוא, ֶּאָלא א ּבְ ּּכָֹלא הוא ָרָזא ָקֵמי קוְדׁשָ ּ ְּ א ֲחֵזי. ּ א ָלא , ּתָ ַּמְלכוָתא ַקִדיׁשָ ּ
ֵליָמָתא יל ַמְלכו ׁשְ ר , ַּקּבִ ֲאָבָהן)ב''ט ע''עבראשית (ַּעד ְדִאְתֲחּבָ הו.  ּבַ ר ּבְ , ְּוַכד ִאְתֲחּבָ

ִלימו ִבְנָייָנא ׁשְ ִני ּבְ ּ ִעָלָאה ִאְקֵרי )א''ז ע''בראשית רמ(ְוָעְלָמא , ֵּמָעְלָמא ִעָלָאה, ִּאְתּבְ
ִנים ַבע ׁשָ יה, ׁשֶ ִגין ְדֻכְלהו ּבֵ ּּבְ ּ ּּ.  
ִנים)'ו', מלכים א(ְָוִסיָמִניך  ַבע ׁשָ ּ ַוִיְבֵנהו ׁשֶ ִתיב ַוִיְבֵנהו . ּ ָעְלָמא ִעָלָאהָּדא, ּ ְּוָלא ּכְ ּ
ִנים ַבע ׁשָ ׁשֶ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּבְ ה ה)א''שמות ל(, ּּכְ ת ָיִמים ָעׂשָ ׁשֶ י ׁשֵ ַמִים ְוֶאת '  ּכִ ֶאת ַהּשָׁ

ת ָיִמים. ָהָאֶרץ ׁשֶ יב. ָּדא ַאְבָרָהם, ַמאן ׁשֵ ַמִים )'בראשית ב(, ִּדְכּתִ ּ ֵאֶלה תֹוְלדֹות ַהּשָׁ
ְרָאםְוָהָא ִהּבָ ַאְבָרָהם, ֶרץ ּבְ ת ָיִמים ִאְקֵרי. ּבְ ׁשֶ ּ ְדִאיהו )א וביה''נ(ּוְבִגין . ְוַאְבָרָהם ׁשֵ ּ

ת ָיִמים ׁשֶ ֵני ָעְלָמא, ׁשֵ ַההוא . ִאְתּבְ ִנים)א בהאי''נ(ּּבְ ַבע ׁשָ ְווָנא ַוִיְבֵנהו ׁשֶ ּ ּגַ ּ.  
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ֵל, ְוָתא ֲחֵזי ַמְלכו ׁשְ ָנָאה ּבְ ָעא ְלִאְתּבְ ָּדִוד ּבָ אּ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, יָמָתא ְלַתּתָ ּּכְ ְוָלא , ּ
ֵני ֲאָבָהן, ִאְתּבְ ר ּבַ ַגַווְייהו. ַּעד ְדָאָתא ְוִאְתֲחּבָ ָנָאה ּבְ ִנים ְלִאְתּבְ ַבע ׁשָ ְלָבַתר . ְּוָקִאים ׁשֶ

ִנים ַבע ׁשָ ֹכָלא, ׁשֶ ֵני ּבְ ְעֵדי ְלָעְלִמין, ִּאְתּבְ ָכא ַמְלכוֵתיה ִדי ָלא ּתַ ִּאְתַמּשְׁ ּ ּ ְוִאי ָלאו . ּ
יה דוְכּתֵ ָרא ּבְ ֶחְברֹון ְלִאְתַחּבְ ְּדִאְתָעַבד ּבְ ּ ְדָקא , ּ ָכא ּכְ ִני ַמְלכוֵתיה ְלִאְתַמׁשְ ָּלא ִאְתּבְ ּ

ֵלב. ֵיאֹות ְווָנא ּכָ ַהאי ּגַ יה רוָחא ְדָחְכְמָתא, ּכְ ִּאְתְנִהיר ּבֵ ּ ָרא , ְוָאָתא ְלֶחְברֹון, ּ ְלִאְתַחּבְ
ֲאָבָהן יה, ּבַ ּוְלדוְכּתֵ ּ יה ֲהָוה, ּוְלָבַתר,  ָאִזלּ ּדוְכּתֵ ּ   .ְּוָיִרית ֵליה, ּ

י ֵייָסא  י ִחְזִקָיה)ב''ו ע''נדפס מקץ קצ(ִרּבִ פוְטִקָיא ְללוד, ּ ְוִרּבִ ֲּהוֹו ַאְזֵלי ִמּקַ ּּ ַוֲהָוה , ּ
ָמטול ְדַקְטִפיָרא ַדֲחָמָרא הֹון ַחד יוָדאי ּבְ ִּעּמְ ּ ּ י ֵיי, ַּעד ַדֲהוֹו ַאְזֵלי. ּ י ָאַמר ִרּבִ ָסא ְלִרּבִ

ח פוָמך, ִּחְזִקָיה ְַאְפּתַ ּ ֵּמִאינון ִמֵלי ְמַעְלָייָתא ְדאֹוַרְייָתא, ְּוֵאיָמא ַחד ִמָלה, ּ ּּ ְּדַאּתְ , ּ
ָכל יֹוָמא א, ֲאַמְרּתְ ּבְ ָּקֵמי ּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ּ.  

לֹום)'משלי ג(, ָּפַתח ְוָאַמר ּ ְדָרֶכיָה ַדְרֵכי ֹנַעם ְוָכל ְנִתיבֹוֶתיָה ׁשָ ּ ּ ְדָרֶכיָה ַדְרֵכי ֹנַעם.ּ ּ ּ ,
ִּאֵלין אֹוְרִחין ְדאֹוַרְייָתא אֹוְרֵחי ְדאֹוַרְייָתא, ּ ְּדַמאן ְדָאִזיל ּבְ ּ ִריך הוא, ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ ,

א ִכיְנּתָ ֵרי ָעֵליה ְנִעימוָתא ִדׁשְ ַּאׁשְ ּ ְעֵדי ִמֵניה ְלָעְלִמין, ּ ְּדָלא ּתַ ּ לֹום. ּ , ְוָכל ְנִתיבֹוֶתיָה ׁשָ
ָלם, ִּביִלין ְדאֹוַרְייָתאְּדָכל ׁשְ ָלם ֵליה ְלֵעיָלא. ּּכוְלהֹון ׁשְ ּׁשְ א, ּ ָלם ֵליה ְלַתּתָ ָלם . ּׁשְ ׁשְ

ָעְלָמא ֵדין ֵּליה ּבְ ָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ָלם ֵליה ּבְ ּׁשְ ּ.  
ָּאַמר ַההוא יוָדאי ִקיְסְטָרא, ּ ַכח, ִּאיסוָרא ּבְ ּתְ ַהאי ְקָרא ִאׁשְ ִיין ָלך. ּבְ ְֲאַמר ֵליה ְמּנַ ּ. 

ַמְעָנא, ָּאַמר ֵליה א ׁשְ ַהאי ְקָרא ִמָלה ָטָבא, ֵמַאּבָ   .ְּואֹוִליְפָנא ָהָכא ּבְ
ְווִנין ִאיִהי, ָּפַתח ְוָאַמר ְתֵרין ּגַ יה ְדָרִכים. ּוִבְתֵרין ִסְטִרין, ַהאי ְקָרא ּבִ ָּקֵרי ּבֵ ְוָקֵרי , ּ
יה ְנִתיבֹות יה נֹוַעם. ּּבֵ לֹום, ָּקֵרי ּבֵ יה ׁשָ ַמאן . ּוַמאן ְנִתיבֹות. ּאן ְדָרִכיםַמ. ְּוָקֵרי ּבֵ

לֹום. ֹנַעם   .ּוַמאן ׁשָ

  ב''א ע''דף ל
ְּדָרֶכיָה ַדְרֵכי ֹנַעם, ֶּאָלא ּ יב, ּ ַּהְיינו ִדְכּתִ ָים ָדֶרך)ג''ישעיה מ(, ּ ְ ַהּנֹוֵתן ּבַ ּ ל . ּ ְּדָהא ּכָ

אֹוַרְייָתא ֶדֶרך ְֲאָתר ְדִאְקֵרי ּבְ ּ ּהוא אֹוְרָחא ְפִתיָחא ְלֹכָלא, ּ ּ ַהאי אֹוְרָחא ְדהוא ָפִתיַח . ּ ּּכְ ּ ּ
ר ָנׁש ך ְדָרֶכיָה. ְלָכל ּבַ ּּכַ ּ ִּאֵלין ְדָרִכים ְדִאיּנון ְפִתיָחן ֵמֲאָבָהן, ְ ּ ּ ּ א , ּ ַיּמָ א ''דף ל(ְּדָכָראן ּבְ

א) ב''ע ַגֵויה, ַרּבָ ְּוָעאִלין ּבְ ִחין ְלָכל ִעיָבר. ּ ְּוִאיּנון אֹוְרִחין ִמְתַפּתְ   .ְלָמאּוְלָכל ִסְטֵרי ָע, ּ
ּהוא ְנִעימו ְדָנִפיק ֵמָעְלָמא ְדָאֵתי, ְוַהאי ֹנַעם ּ ּ  )א ומעלמא דאתי נהרין כל בוצינין''נ(, ּ

ין , ְּוָנִהיר ְלָכל ּבוִציִנין ּוִמְתָפְרׁשִ ְּוַההוא ִטיבו,  ְלָכל ִעיָבר)א נהורין''נ(ּ ּוְנהֹוָרא , ּ
ְּדָעְלָמא ְדָאֵתי . ִאְקֵרי ֹנַעם, ָּעְלָמא ְדָאֵתי, ָּדָבר ַאֵחר. םִאְקֵרי ֹנַע, ְּדַיְנִקין ֲאָבָהן, ּ

ַער ָעְלָמא ְדָאֵתי ל ִטיבו, ְּוַכד ִאּתְ ְּוָכל ֵחירו ְדָעְלָמא , ְוָכל ְנהֹוִרין, ְּוָכל ֵחידו, ּּכָ ּ
ַער ך. ִאּתְ ְוְבִגיֵני ּכַ   .ִאְקֵרי ֹנַעם, ּ
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ֵניָנן ם, ְּוַעל ָדא ּתָ ַּחָייִבין ְדֵגיִהּנָ ֲעָתא ְד, ּ ׁשַ ָתאּּבְ ּבְ ְלהו ַנְייִחין, ָעאל ׁשַ ּּכֻ ְּוִאית ְלהו , ּ
ָתא, ּ ֵחידו)א חירו''ס( ּבָ ׁשַ ָתא. ְוַנְייָחא ּבְ ּבְ יָון ְדָנִפיק ׁשַ ִּאית ָלן ְלַאְתָעָרא ֵחידו ִעָלָאה , ּּכֵ ּ

א ְדַחָיָביא, ָעָלָנא ִזיב ֵמַההוא עֹוְנׁשָ ּתֵ ְּדִנׁשְ ּ ּ ֲעָתא וְל, ּ ְּדִאְתָדנו ֵמַהִהיא ׁשַ ּ ּ ְוִאית . ָהְלָאהּ
ֱּאֹלֵהינו ָעֵלינו'  ִויִהי ֹנַעם ְיָי)'תהלים צ(, ָלן ְלַאְתֲעָרא ְוֵליָמא ָּדא הוא ֹנַעם ִעָלָאה. ּ ּ ּ ,

ּ ֵחידו ְדֹכָלא)חירו( ּ לֹום, ְּוַעל ָדא. ּ ְּדָרֶכיה ַדְרֵכי ֹנַעם ְוָכל ְנִתיבֹוֶתיָה ׁשָ ּ ּ.  
ִּאֵלין ִאיּנון ְנִתיבֹו. ַמאן ְנִתיבֹוֶתיָה ִביִליןּ ְּדַנְפֵקי ִמְלֵעיָלא, ּת וׁשְ ּ ְּוֻכְלהו ָנִקיט לֹון , ּ ּ

ִרית ְיִחיָדאי לֹום, ּבְ ְּדִאיהו ִאְקֵרי ׁשָ ָלָמא ְדֵביָתא, ּ א, ּׁשְ א ַרּבָ ד , ְוָעִאיל לֹון ְלַיּמָ ּכַ
תוְקֵפיה ִּאיהו ּבְ ּ ָלם. ּּ ּוְכֵדין ָיִהיב ֵליה ׁשְ לֹוםֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְוָכל ְנִתיבֹוֶתי. ּ  )כ''ע(. ָה ׁשָ

י ֵייָסא ור קו ֵליה, ִּחְזִקָיה' ָּאתו ִרּבִ ְּוָנׁשְ ל ָהֵני ִמִלין ִעָלִאין ְטִמיִרין , ּ ָּאְמרו וַמה ּכָ ּ ּ ּ
ך ּבָ י ֲחַקל. ָּאְזלו. ְוָלא ָיַדְעָנא, ְּגַ ד ָמטו ַחד ּבֵ ִעיֵרי ְדֵבי ֲחַקל ֵמִתין, ּּכַ ָּחמו ּבְ ָּאְמרו , ּ

ַּוַדאי ֶדֶבר ִדְבִע ּ ֲאַתר ָדאּ   .ִּיִרי ִאית ּבַ
ָּאַמר ַההוא יוָדִאי ִמְצַרִים, ּ ִריך הוא ָקַטל ּבְ א ּבְ ָּהא ְדַאְמִריּתו ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ל ִאיּנון , ְּ ּּכָ

ִעיֵרי, ָעאֵני ל ִאיּנון ּבְ ְבִעיֵרי. ּּכָ ַלת מֹוָתֵני ֲהוֹו ּבִ ִּאיּנון ְדָקִטיל , ְוַחד. ֶּדֶבר, ַחד. ּתְ ּ
ָרד ּון ּבוְכֵרי ִדְבִעיֵריִאיּנ, ְוַחד. ּבָ ּ ּ.  

ּוַמה ֲהָוה מֹוָתָנא ִדיְלהֹון ַקְדִמיָתא, ָהא, ֶּאָלא. ּ ִתיב ּבְ ה ַיד ְיָי)'שמות ט(, ּכְ הֹוָיה '  ִהּנֵ
ֶדה ּשָׂ ר ּבַ ִמְקְנך ֲאׁשֶ ִתיב ַיד ְיָי, ָּבְ ֻכְלהו ָלא ּכְ ֲּאַמאי ּבְ א לא כתיב יד ''נ(ָהָכא , ֶּאָלא. 'ּ

ָעאן)' אל יד הא''ס( )אלהים אלא יד יי ה ֶאְצּבְ ֲחִמּשָׁ ִתיב. ּ ִאיהו ָיָדא ּבַ ַקְדִמיָתא ּכְ , ְּדָהא ּבְ
ע ֱאֹלִהים ִהיא ָעאן. ֶאְצּבַ ְלהו ָחֵמׁש ֶאְצּבְ ְּוָהָכא ּכֻ ָעא, ּ ָעא ְוֶאְצּבְ ָּקַטל ִזיָנא , ְוָכל ֶאְצּבְ

ה ִזיִנין ֲהוֹו. ֲחָדא יב, ַוֲחִמּשָׁ ּסוִסים, ִּדְכּתִ ֲחמֹוִר, ּּבַ ַמִלים, יםּבַ ּגְ ָקר, ּּבַ ּבַ ָהא . ּוַבּצֹאן, ּבַ
ה ִזיִנין ָעאן, ֲחִמּשָׁ ה ֶאְצּבְ ְּדִאְקרון ַיד, ַלֲחִמּשָׁ ך. ּ ִגיֵני ּכַ ה ַיד ְיָי, ְּבְ ֶּדֶבר ' הֹוָיה ְוגֹו' ִהּנֵ

ֵבד ְמֹאד ְרַמְייהו. ּכָ ַּדֲהוֹו ֵמִתים ִמּגַ ָכחו ֵמִתים, ּ ּתְ   .ְּוִאׁשְ
ַתר ְדָלא ֲאַהְדרו  ּּבָ ׁש, ִמְצָרֵאיּ ל ִאיּנון , ִּאיּנון ַאְתָוון ַמּמָ ֲּאַהְדרו ְוָקְטלו ּכָ ּ ּ

ָארו ּתָ ְּדִאׁשְ ָרד, ְוֶדֶבר. ּ ין ַהאי ְלַהאי. ַּאְהָדר ּבָ ִניחוָתא. ַמה ּבֵ ֶּאָלא ָדא ּבְ ּ ְתִקיפו , ּ ְּוָדא ּבִ
ְּדרוְגָזא ּוְתֵרין ִאֵלין. ּ ֲאַתר ַחד, ּ ָעאן, ֲהוֹו ּבַ ָחֵמׁש ֶאְצּבְ   .ּבְ

א ֲחֵזי ִניחוָתא, ּתָ ֶּדֶבר ַאְתָוון ַדֲהוֹו ּבְ ּ ַנְייָחא, ּ ְרַמְייהו, מֹוָתָנא ּבְ ַּדֲהוֹו ֵמִתין ִמּגַ ָרד. ּ , ּבָ
ְתקֹוף רוְגָזא ְּדִאְתַהָדרו ַאְתָוון ּבִ ּ ּ ַההוא ֲחָקל. ְּוָקַטל ּכָֹלא, ּ ָּיְתבו ּבְ ָּחמו ָעאֵני ְדַאְתָיין , ּ ּ

ן, ַלֲאָתר ַחד ּמָ י ַההוא ֲאָתר, ּוֵמִתין ּתַ ָּקם ַההוא יוָדִאי ְלַגּבֵ ּ ֵרין ַקְטִפיֵרי, ּ , ְוָחָמא ּתְ
ְּדַמְלָיין ַאקוְסְטָרא ּ.  

ִתיב , ָּפַתח ְוָאַמר ֶמך ְוְהֵיה )ב''בראשית י(ּכְ דֹול ַוֲאָבֶרְכך ַוֲאַגְדָלה ׁשְ ך ְלגֹוי ּגָ ָ ְוֶאֶעׂשְ ָ ָּ
ָרָכה י ֶאְלָעָזר, ּבְ ַּהאי ִמָלה ְדִרּבִ דֹול, רְּדָאַמ, ּ ך ְלגֹוי ּגָ ָָלֳקֵבל ֶלך ְלך, ְָוֶאֶעׂשְ ְ .



ָנה  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ ְסֵלוחֹוֶד[ – ּ   ]ׁש ּכִ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]202דף [ -ּ

ֶמך. ָָלֳקֵבל ֵמַאְרְצך, ַָוֲאָבֶרְכך ַָוֲאַגְדָלה ׁשְ ך, ּ ָָלֳקֵבל וִמּמֹוַלְדּתְ ָרָכה. ּ ָלֳקֵבל , ֶוְהֵיה ּבְ
ית ָאִביך ָוִמּבֵ   .ְּוָדא ָלֳקֵבל ָדא. ּ

ְמעֹון ָאַמר' ר ך . ָּרָזא ְדָחְכְמָתא ָהָכא, ׁשִ דֹולְָוֶאֶעׂשְ . ָלֳקֵבל ְסָטר ְיִמיָנא, ְלגֹוי ּגָ
ָמאָלא, ַָוֲאָבֶרְכך ֶמך. ָלֳקֵבל ְסָטר ׂשְ ַָוֲאַגְדָלה ׁשְ ָרָכה. ָלֳקֵבל ְסָטר ֶאְמָצִעיָתא, ּ , ֶוְהֵיה ּבְ

ָרֵאל א. ָּלֳקֵבל ְסָטר ַאְרָעא ְדִיׂשְ יָכא ַקִדיׁשָ ְּוֹכָלא ָרָזא ִדְרּתִ ּ ּ.  
א ֲחֵזי ִאְתָערוָתא ִדְל, ּתָ ּּבְ אּ ַער ְלֵעיָלא, ַתּתָ א. ִּאּתְ ַער ְלַתּתָ ַער , ְוַעד ָלא ִיּתְ ָלא ִיּתְ

ָרָאה ָעֵליה, ְּלֵעיָלא ַאְבָרָהם. ְּלַאׁשְ ִתיב ּבְ ם ֵמאור )א''בראשית י(, ַמה ּכְ ּ ַוֵיְצאו ִאּתָ ּ ּ
ִדים ׂשְ ם. ּּכַ ַּוֵיְצאו ִאּתָ ֵעי ֵליה, ּ ַּוֵיְצאו ִאּתֹו ִמּבָ ּ ִתיב ַוִיּקַ. ּ ְּדָהא ּכְ נֹו ּ ַרח ֶאת ַאְבָרם ּבְ ח ּתֶ

ם. ' ְוגֹו)ואת לוט בן הרן( ַּמהו ַוֵיְצאו ִאּתָ ָרה, ֶּאָלא. ּּ ַרח ְולֹוט ָנְפקו ִעם ַאְבָרָהם ְוׂשָ , ּּתֶ
ִזיב ַאְבָרָהם ִמן נוָרא ּתְ ְּדֵכיָון ְדִאׁשְ ּ ד ְרעוֵתיה, ּ ַרח ְלֶמְעּבַ ִּאְתַהַדר ּתֶ ּ ב ''דף ל(ּוְבִגין . ּ

ך)א''ע םַו, ְ ּכַ ֵּיְצאו ִאּתָ ַקְדִמיָתא. ּ יָון ְדִאיּנון ִאְתֲערו ּבְ ּּכֵ ּ ִריך הוא , ּ א ּבְ ֲּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ְּ

ֶָלך ְלך ְ.  
ְמעֹון ָאַמר י ׁשִ ֶָלך ְלך, ִרּבִ ְְלִתּקוָנך ְלַגְרָמך. ְ ָ וָבא , ֵָמַאְרְצך. ּ ֵּמַההוא ִסְטָרא ְדִיּשׁ ּ ּ

ִקיל יה, ְּדַאּתְ ּתָ ְּדִאְתְיִליַדת ּבֵ ךּו. ּ ְֵמַההוא ּתֹוְלָדה ִדיָלך, ִָמּמֹוַלְדּתְ ּ ית ָאִביך. ּ ָוִמּבֵ ְּדַאּתְ , ּ
א ִדְלהֹון ָרׁשָ ׁשָ ח ּבְ ּגַ ר ַאְרֶאָך. ַּאׁשְ ֵלי ָלך, ֶּאל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ָמן ִאְתּגְ ֵעי, ְּתַ , ַּמה ְדַאּתְ ּבָ

ַּההוא ֵחיָלא ִדְמָמָנא ָעָלה ּ ְּדִאיהו ָעִמיק ְוָסִתים, ּ ר ֵאָליו ַּוֵי, ִּמָיד. ּ ר ִדּבֶ ֲאׁשֶ ֶּלך ַאְבָרם ּכַ ְ

ֵעיָנן ְלֵמַהך ֵמָהָכא ְלִמְנַדע ָרָזא ְדָחְכְמָתא . 'ְיָי ַּוֲאָנן ָקא ּבָ ּ   .)חסר(ְ
אֹוְרָחא י ִחָייא ֲהוֹו ַאְזֵלי ּבְ י יֹוֵסי ְוִרּבִ י ִחָייא. ִּרּבִ י יֹוֵסי ְלִרּבִ ֲאַמאי ַאּתְ , ָּאַמר ִרּבִ

ִתיק ַקןָהא אֹוְרָחא ָלא , ׁשָ ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא, ִאְתּתְ ֶּאָלא ּבְ ּ י ִחָייא. ּ , ּוָבָכה, ִּאְתְנִגיד ִרּבִ
ַרי ֲעָקָרה ֵאין ָלה ָוָלד ַווי ַעל ָדא)א''בראשית י(, ָּפַתח ְוָאַמר ִהי ׂשָ ּ ַוּתְ ַּווי ַעל ַההוא , ּ

ָמֵעאל אז אהפוך אל עמים כי ) 'צפניה ג(פתח רבי אבא ואמר (. ִּזְמָנא ְדאֹוִליַדת ָהָגר ְלִיׁשְ

ביום ' למלך וגו' והיה יי) ד''זכריה י(וכתיב . לעבדו שכם אחד' שפה ברורה לקרא כלם בשם יי
י יֹוֵסי)אחד ושמו אחד' ההוא יהיה יי ַוֲהָוה , ְוָהא אֹוִליַדת ְלָבַתר. ֲאַמאי, ּ ֲאַמר ֵליה ִרּבִ

א ְזָעא ַקִדיׁשָ ָרא ּגִ ָּלה ּבְ ַמְעָנא ִמפומֹוי ,  ַוֲאָנא ֲחֵמיָנא,ַאּתְ ָחֵמי, ֲּאַמר ֵליה. ּ ְּוָהִכי ׁשְ ּ
ְמעֹון ִמָלה י ׁשִ ְּדַרּבִ ּ ַווי ַעל ַההוא )'א אמרז ליה מאי היא אמר ליה ווי וכו''ס(ּוָבֵכיָנא , ּ

ַבת, ִזְמָנא ָרה ִאְתַעּכְ ִּדְבִגין ְדׂשָ ִתיב, ּ ַרי ֶאל ַאְבָרם ְוגֹו)ז''בראשית ט(, ּכְ ּבֹא '  ַוּתֹאֶמר ׂשָ
ְפָחִתי ְוגֹוָנא  ֲעָתא ְלָהָגר, ְּוַעל ָדא. 'ֶאל ׁשִ ה, ַּקְייָמא ׁשַ ִביְרּתָ ָרה ּגְ ַוֲהָוה , ְּלֵמיַרת ְלׂשָ

ָרא ֵמַאְבָרָהם   .ָּלה ּבְ
ָמֵעאל ִיְחֶיה ְלָפֶניך)ז''בראשית י(, ְוַאְבָרָהם ָאַמר ָ לו ִיׁשְ א , ּ ב ְדקוְדׁשָ ְּוַאף ַעל ּגַ

ר ֵל ִריך הוא ֲהָוה ְמַבּשֵׂ ּּבְ ָמֵעאל, ּיה ַעל ִיְצָחקְ ִיׁשְ א , ִּאְתְדַבק ַאְבָרָהם ּבְ ַּעד ְדקוְדׁשָ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]203דף [ -ּ

ִריך הוא ָאִתיב ֵליה ּּבְ ּ יך ְוגֹו)ז''בראשית י(, ְ ַמְעּתִ ָמֵעאל ׁשְ ָ וְלִיׁשְ ַזר. 'ּ ְוָעאל , ְלָבַתר ִאְתּגְ
א ַקְייָמא ַקִדיׁשָ ּּבְ ַּעד ָלא ִיפוק ִיְצָחק ְלָעְלָמא, ּ ּ.  

א ֲחֵזי ִניןַאְרּבַ, ְוּתָ ָמֵעאל, ע ְמָאה ׁשְ ַּקְייָמא ַההוא ְמָמָנא ִדְבִני ִיׁשְ ּ ּוָבָעא ָקֵמי , ּ
ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ ָמך, ֲּאַמר ֵליה, ְּ ׁשְ ַזר ִאית ֵליה חוָלָקא ּבִ ְַמאן ְדִאְתּגְ ּ ּ ֲּאַמר ֵליה . ּ

ַזר. ִאין ָמֵעאל ְדִאְתּגְ ֲּאַמר ֵליה ְוָהא ִיׁשְ  ֲאַמאי )ליסר שניןולא עוד אלא דאתגזר בר ת(, ּ
מֹו ִיְצָחק ך ּכְ ְֵלית ֵליה חוָלָקא ּבָ ּ ְדָקא ֵיאֹות וְכִתיּקונֹוי, ֲּאַמר ֵליה. ּ ַזר ּכְ ָּדא ִאְתּגְ ּ ְוָדא , ּ

ְדָקא ֵיאֹות, ְוֹלא עֹוד. ָלאו ָהִכי י ּכְ ִקין ּבִ ֶּאָלא ְדִאֵלין ִמְתַדּבְ ּּ ִּלְתַמְנָיא יֹוִמין ְוִאֵלין , ּ
י ַע ה ָיִמיםְרִחיִקין ִמּנִ ּמָ ל ָדא, ֲּאַמר ֵליה. ד ּכַ ַזר ָלא ְיֵהא ֵליה ֲאָגר , ְּוִעם ּכָ יָון ְדִאְתּגְ ּּכֵ ּ

ִגיֵניה   .ָּטב ּבְ
ָעְלָמא, ַּווי ַעל ַההוא ִזְמָנא ָמֵעאל ּבְ ַזר, ְּדִאְתְיִליד ִיׁשְ א . ְוִאְתּגְ ַּמה ָעֵבד קוְדׁשָ

ִריך הוא ּּבְ ָמֵעאל, ְ ּ ִמְדֵבקוָתא ִדְלֵעיָלא,ַּאְרִחיק ְלהו ִלְבֵני ִיׁשְ ּ ּ ְּוָיַהב ְלהו חוָלָקא , ּ ּ
א ַאְרָעא ַקִדיׁשָ א ּבְ הֹון, ְּלַתּתָ ִזירו ִדּבְ ִגין ַההוא ּגְ ּּבְ ּ ּ.  

ָמֵעאל ֵני ִיׁשְ א, ּוְזִמיִנין ּבְ ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ָלט ּבְ ד ִאיִהי ֵריַקְנָיא ִמּכָֹלא, ְּלִמׁשְ ִזְמָנא , ּּכַ
י ָמה ִדְגִזירו , ַסּגִ ּּכְ ִלימוּ לא ׁשְ ֵריַקְנָיא ּבְ ִּדְלהֹון ּבְ ָרֵאל . ּּ בון ְלהֹון ִלְבִני ִיׂשְ ְּוִאיּנון ְיַעּכְ ּ

ְּלָאָתָבא ְלדוְכַתְייהו ָמֵעאל, ּ ִלים ַההוא ְזכוָתא ִדְבֵני ִיׁשְ ּתְ ַּעד ְדִאׁשְ ּ ּ ּ.  
ָמֵעאל ֵני ִיׁשְ ָעְלָמא, ּוְזִמיִנין ּבְ יִפין ּבְ ּקִ ִני ֱאדֹום ּוְל, ְלַאְתֲעָרא ְקָרִבין ּתַ א ּבְ ׁשָ ּנְ ִאְתּכַ

הו, ָּעַלְייהו ְּוִיְתָערון ְקָרָבא ּבְ א, ּ ֵלים, ַחד ַעל ַיּמָ א ְוַחד ָסמוך ִלירוׁשְ ּתָ ׁשְ ְּוַחד ַעל ַיּבֶ ְּ ,
ִאֵלין ְלטון ִאֵלין ּבְ ְּוִיׁשְ ּ א ָלא ִיְתְמָסר ִלְבִני ֱאדֹום, ּ   .ְּוַאְרָעא ַקִדיׁשָ

ַההוא ִזְמָנא ַער ַעּמָ, ּּבְ ְייֵפי ָעְלָמאִיּתְ ה ְקָרָבא , ַּעל רֹוִמי ַחָייָבא, א ַחד ִמּסַ ח ּבָ ְּוִיּגַ
ַלת ַיְרִחין ן ֲעַמְמָיא, ּתְ ּמָ ׁשון ּתַ ּנְ ְּוִיְתּכַ יַדְייהו, ּ ְּוִיְפלון ּבִ ּ ִני ֱאדֹום , ּ ל ּבְ ׁשון ּכָ ּנְ ַּעד ְדִיְתּכַ ּ

ל ַסְייֵפי ָעְלָמא, ָּעָלה א. ִמּכָ ַער קוְדׁשָ ּוְכֵדין ִיּתְ ִריך הוא ָעַלְייהוּ ּ ּבְ ּ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְ
י ֶזַבח ַלְיָי)ד''ישעיה ל( ָבְצָרה ְוגֹו'  ּכִ ִתיב. 'ּבְ ּוְלָבַתר ָדא ַמה ּכְ ַכְנפֹות ָהָאֶרץ , ּ ֶלֱאחֹוז ּבְ

ָמֵעאל ִמיָנה' ְוגֹו יֵצי ִלְבֵני ִיׁשְ ַא, ִּויׁשֵ ּתְ ל ֵחיִלין ִדְלֵעיָלא ְוָלא ִיׁשְ ר ּכָ ְּוִיְתּבַ ר ֵחיָלא ּ
א ְדָעְלָמא ְּלֵעיָלא ַעל ַעּמָ ְלחֹודֹוי, ּ ָרֵאל ּבִ ֶּאָלא ֵחיָלא ְדִיׂשְ תהלים (, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ

ִָצְלך ַעל ַיד ְיִמיֶנך'  ְיָי)א''קכ ָ ּ.  
יִמיָנא א ּבִ ָמא ַקִדיׁשָ ִגין ִדׁשְ ּּבְ יִמיָנא, ּ ְלָיא ּכָֹל, ְואֹוַרְייָתא ּבִ יִמיָנא ּתַ ְּוַעל ָדא ּבִ א ּ

ָמאָלא, ְוָתֵניָנן ָמה ְדאוְקמוָה, ְּדָבֵעי ְלַזְקָפא ְיִמיָנא ַעל ׂשְ ּּכְ ּ יב. ּ  )ג''דברים ל(, ִּדְכּתִ
ּוְבִזְמָנא ְדָאֵתי. ִּמיִמינֹו ֵאׁש ָדת ָלמֹו יָעה ְיִמיְנך ַוֲעֵנִני)'תהלים ס(, ּ ּוְבַההוא ִזְמָנא . ָ הֹוׁשִ ּ

ִתיב י ָאז ֶאְהפֹוך ֶא)'צפניה ג(, ּכְ ְ ּכִ ם ְיָיּ ׁשֵ ָפה ְברוָרה ִלְקֹרא ֻכָלם ּבְ ים ׂשָ ּל ַעּמִ ְלָעְבדֹו ' ּ
ֶכם ֶאָחד יֹום ַההוא ִיְהֶיה ה)ד''זכריה י(, ּוְכִתיב. ׁשְ ּ ּבַ מֹו ֶאָחד' ּ רוך ְיָי. ֶּאָחד וׁשְ ְּבָ ּ '

  :ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן



ָנה  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ ְסֵלוחֹוֶד[ – ּ   ]ׁש ּכִ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]204דף [ -ּ

 ] בשנה82יום [סדר הלימוד ליום כג כסלו 
  פרשת בא

  ב''ב ע''דף ל
י ֶאת ִלּבֹו )'שמות י() ב''ב ע''דף ל( ְדּתִ י ֲאִני ִהְכּבַ ה ּבֹא ֶאל ַפְרֹעה ּכִ ּ ַויֹאֶמר ְיָי ֶאל ֹמׁשֶ ּ
י ְיהוָדה ָפַתח וָאַמר. 'ְוגֹו ִּרּבִ ֵרי ָהָעם יֹוְדֵעי ְתרוָעה ְיָי)ט''תהלים פ(, ּ אֹור ָפְניך ' ּ ַאׁשְ ָּבְ ּ

ְּיַהֵלכון א. ּ ֵני ָנׁשָ ה ִאְצְטִריכו ּבְ ּמָ ִריך הוא,ּּכַ א ּבְ ָאְרֵחי ְדקוְדׁשָ ּ ְלֵמַהך ּבְ ּ ְּ ּוְלִמַטר ִפּקוֵדי , ְ ּּ
ה ְלָעְלָמא ְדָאֵתי, אֹוַרְייָתא ִגין ְדִיְזּכון ּבָ ּּבְ ּ ּ ל ִקְטרוִגין ִדְלֵעיָלא , ּ ָזָבא לֹון ִמּכָ ּוְלׁשֵ ּ ּ ּ

א ִגין. ְוַתּתָ ָעְלָמא ְל, ּבְ ָכחו ְמַקְטְרִגין ּבְ ּתְ ָמה ְדִאׁשְ ְּדָהא ּכְ ּ אּ ָכחו , ַתּתָ ּתְ ָּהִכי ָנֵמי ִאׁשְ
א ְּמַקְטְרִגין ְלֵעיָלא ְדַקְייֵמי ָעַלְייהו ִדְבֵני ָנׁשָ ּ ּ ּ.  

ִּאיּנון ְדַעְבִדין ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא ּ ר, ּּ אֹוַרח ֵמיׁשָ ְדֲחָלא ְדָמאֵריהֹון, ְוַאְזֵלי ּבְ ה , ּּבִ ּמָ ּכַ
יגֹוִרין ְדַקְייִמין ָעַלְייהו ְלֵע ִּאיּנון ַסּנֵ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאַמר , ּיָלאּ  ִאם ֵיׁש ָעָליו )ג''איוב ל(ּּכְ

י ָאֶלף ְוגֹו ַחת ָמָצאִתי . 'ְַמְלָאך ֵמִליץ ֶאָחד ִמּנִ ּנו ַוֹיאֶמר ְפָדֵעהו ֵמֶרֶדת ׁשַ ּוְכִתיב ַוְיֻחּנֶ ּ ּּ ּ
ך. ֹכֶפר ִגין ּכַ ָאה ִאיהו ַמאן ְדָנִטיר ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא, ְּבְ ַּזּכָ ּ ּּ.  

י ִחָייאָּאַמר ֵליה יגֹוָרא ָעֵליה , ִאי ָהִכי, ּ ִרּבִ ֲּאַמאי ִאְצְטִריך ָהָכא ַמְלָאך ְדֶליֱהִוי ַסּנֵ ּ ְ ְ

ִתיב  י ְיָי)'משלי ג(ְּדַבר ָנׁש ְוָהא ּכְ ַמר ַרְגְלך ִמָלֶכד'  ּכִ ִכְסֶלך וׁשָ ִּיְהֶיה ּבְ ָ תהלים (ּוְכִתיב , ָ

ל ָרע'  ְיָי)א''קכ ָמְרך ִמּכָ ִריך הואְּדָהא ָחֵמי ק. ִָיׁשְ א ּבְ ּוְדׁשָ ל ַמה ְדַבר ָנׁש ָעִביד , ְּ ּּכָ
ָעְלָמא יׁש, ּבְ ִרים ַוֲאִני )ג''ירמיה כ(, ְּוֵכן הוא אֹוֵמר. ֵהן ָטב ֵהן ּבִ ְסּתָ ּמִ ֵתר ִאיׁש ּבַ  ִאם ִיּסָ

  .' ּלא ֶאְרֶאּנו ְנֻאם ְיָי
י ְיהוָדה ָּאַמר ֵליה ִרּבִ ּּכָֹלא ָהִכי הוא ַוַדאי, ּ ּ  ְוַגע ֶאל )'איוב ב(, ִתיבֲאָבל ָהא ּכְ. ּ

רֹו ׂשָ ם)'איוב ב(, ּוְכִתיב. ַעְצמֹו ְוֶאל ּבְ ִסיֵתִני בֹו ְלַבְלעֹו ִחּנָ ְּלַאֲחָזָאה ְדָהא ְרׁשו . ּ ַוּתְ ּ
ּ ַעל ִמִלין ְדָעְלָמא)ורשו אתמסר(, ִאְתְמָסר ְלִסְטָרא ַאֲחָרא ְלַקְטְרָגא למאן דלא (, ּ

ידֹוי)אצטריך ָרא ּבִ ִריך הוא. ּ וְלִאְתַמּסְ א ּבְ ְּוָכל ִאֵלין ָאְרִחין ְטִמיִרין ָקֵמי קוְדׁשָ ְּ ְוֵלית , ּ
ַדאי ְלֵמַהך ֲאַבְתַרְייהו ַּאְנּתְ ּכְ ִריך הוא, ְ א ּבְ ִגין ְדִאיּנון ִנּמוִסין ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ ּ ּ ּ א , ְּ ּוְבֵני ָנׁשָ

ִאין ְלַדְקְדָקא ֲאַבְתַרְייהו ָּלאו ִאיּנון ַרּשָׁ ּ ר ִאיּנון , ּ ֵאי ְקׁשֹוט ְדַיְדִעין ָרֵזי אֹוַרְייָתאּּבַ , ַּזּכָ
ָאְרָחא ְדָחְכְמָתא ְלִמְנַדע ִאיּנון ִמִלין ְסִתיִמין ְדאֹוַרְייָתא ְּוָאְזִלין ּבְ ּ ּ ּּ.  

י ֶאְלָעָזר ָפַתח ב ַעל ְיָי)'איוב א(, ִּרּבִ ֵני ָהֱאֹלִהים ְלִהְתַיּצֵ ּ ַוְיִהי ַהיֹום ַוָיֹבאו ּבְ ּ ַּוָיבֹוא ' ּ
ם ַה תֹוָכםּגַ ָטן ּבְ ָנה)'ד א''מ(ָּדא : ַּוְיִהי ַהיֹום. ּשָׂ ִריך הוא ָקִאים ,  ֹראׁש ַהּשָׁ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ְּ

ַגְווָנא ָדא. ְלֵמיָדן ָעְלָמא ה)'ד', מלכים ב(, ּּכְ ּמָ ּ ַוְיִהי ַהיֹום ַוָיֹבא ׁשָ ַּההוא יֹוָמא יֹום טֹוב . ּ
ָנה ֲהָוה   .ְּדֹראׁש ַהּשָׁ
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ֵני  ַּוָיֹבאו ּבְ ָעְלָמא, ָהֱאֹלִהיםּ ִליָחן ּבְ עֹוָבִדין , ִּאֵלין ַרְבְרִבין ְמָמָנן ׁשְ ָחא ּבְ ּגְ ְלַאׁשְ
א ב ַעל ה. ִּדְבִני ָנׁשָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר: 'ְלִהְתַיּצֵ ַמִים )ב''כ', מלכים א(, ּּכְ  ְוָכל ְצָבא ַהּשָׁ

ֹמאלֹו ב ַעל . ּעֹוְמִדים ָעָליו ִמיִמינֹו וִמּשְׂ ְחָנא ' הֲאָבל ְלִהְתַיּצֵ ּכַ ַהאי ְקָרא ַאׁשְ ּבְ
ָרֵאל ִריך הוא ָעַלְייהו ְדִיׂשְ א ּבְ ְּרִחימוָתא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ִגין. ְּ ִליָחן, ּבְ ְּדִאיּנון ְמָמָנן , ְּדָהֵני ׁשְ ּ

א ָחא ַעל עֹוָבִדין ִדְבֵני ָנׁשָ ּגָ ְלהו, ְּלַאׁשְ אִטין ְוַנְטִלין ִאיּנון עֹוָבִדין ּכֻ ַּאְזִלין ְוׁשָ ּּ ,
ֹּוָמא ְדָקֵאי ִדיָנא ְלֵמיָקםּוְבי ִּאְתָעִבידו ַקֵטיגֹוִרין ְלֵמיָקם ָעַלְייהו , ְלֵמיָדן ָעְלָמא, ּ ּ

א ין ְדָעְלָמא, ְוָתא ֲחֵזי. ִּדְבֵני ָנׁשָ ל ַעּמִ עֹוָבֵדיהֹון, ִּמּכָ ָחא ּבְ ּגָ ר , ָלא ַקְייִמין ְלַאׁשְ ּבַ
ְלחֹוַדְייהו ָרֵאל ּבִ ִיׂשְ ִגין ְדִאֵלין ּבְ, ּּבְ ּּבְ ִריך הואּ א ּבְ ִּנין ְלקוְדׁשָ ְּ.  

ְדָקא ֵיאֹות ָרֵאל ּכְ ָכחו עֹוָבִדין ְדִיׂשְ ּתְ ְּוַכד ָלא ִאׁשְ ְבָיכֹו, ּ ִליָחן''ּכִ , ּל ִאיּנון ְמָמָנן ׁשְ
ָרֵאל ָעאן ְלַקְייָמא ַעל ִאיּנון עֹוָבִדין ְדִיׂשְ ד ּבָ ּּכַ ּ ד , ַּוַדאי ַקְייִמין' ַעל ה, ּ ְּדָהא ּכַ

ָרֵאל ַעְב ָרןִיׂשְ ׁשְ ְבָיכֹו, ִּדין עֹוָבִדין ְדָלא ּכַ ִריך הוא''ּכִ א ּבְ ין ֵחיָלא ְדקוְדׁשָ יׁשִ ּל ַמּתִ ּ ְּ .
ָרן ִריך הוא, ְּוַכד ַעְבִדין עֹוָבִדין ְדַכׁשְ א ּבְ ַּיֲהִבין ּתוְקָפא ְוֵחיָלא ְלקוְדׁשָ ּ ְּ ְּוַעל ָדא . ּ

ִתיב נו ֹעז ֵלאֹלִהים)ח''תהלים ס(, ּכְ ָמה. ּ ּתְ ע. ּבְ ָרןּבְ ַההוא יֹוָמא, ְּוַעל ָדא. ֹּוָבִדין ְדַכׁשְ , ּּבְ
ָנׁשו ַעל ה ְלהו ַרְבְרָבן ְמָמָנן ִאְתּכָ ּּכֻ ּ ָנׁשו, ַּוַדאי' ַעל ה. 'ּ ָרֵאל ִאְתּכָ יָון ְדַעל ִיׂשְ ְּדָהא ּכֵ ּ ּ ,

ָנׁשו ָּעֵליה ִאְתּכָ ּ.  

  א''ג ע''דף ל
תֹוָכם ָטן ּבְ ם ַהּשָׂ ם, ַּוָיֹבא ּגַ ָאה , ּגַ ְּדֻכְלהו ַאְתָיין ְלֶמֱהֵוי ַקֵטיגֹוִרין , ָּעַלְייהוְלַאְסּגָ ּּ

ָרֵאל ָּעַלְייהו ְדִיׂשְ ִגין ְדִאיהו ַדיְלטֹוָרא ַרְבְרָבא , ְּוָדא ִאּתֹוָסף ָעַלְייהו) א''ג ע''דף ל(, ּ ּּבְ ּ ּ
ְלהו ִּמּכֻ ְלהו, ּ ַּקֵטיגֹוָרא ִמּכֻ ִריך הוא, ּ א ּבְ יָון ְדָחָמא קוְדׁשָ ּּכֵ ּ ְּדֻכְלהו, ְּ .  ַאְתָיין ְלַקְטְרָגאּּ

ִּמָיד ַויֹאֶמר ְיָי ֹבא' ּ ָטן ֵמַאִין ּתָ ִריך הוא. ֶאל ַהּשָׂ א ּבְ ְּוִכי לא ֲהָוה ָיַדע קוְדׁשָ ֵמָאן ֲהָוה , ְּ
ֶּאָלא ְלַאְייָתָאה עֹוָבָדא ִלְרעוֵתיה. ָאֵתי ּ ּ.  

ָטן ְוגֹו' ַּויֹאֶמר ְיָי ָטן ֶאת ְיָי' ֶאל ַהּשָׂ ָאֶרץַּויֹ' ַּוַיַען ַהּשָׂ וט ּבָ אן . ּאַמר ִמּשׁ ִמּכָ
וָבא ְדַאְרָעא ִאְתְמָסר ְלִסְטִרין ַאֲחָרִנין, אֹוִליְפָנא ְּדִיּשׁ ּ ָרֵאל , ּ ר ַאְרָעא ְדִיׂשְ ּּבַ
ְלחֹוָדָהא ָאֶרץ. ּבִ וט ּבָ יָון ְדָאַמר ִמּשׁ ּּכֵ ִריך הוא, ּ א ּבְ ח קוְדׁשָ ּגַ ַּאׁשְ ְּדָבֵעי ְלֶמֱהֵוי , ְּ

ַּדְלטֹוָרא ָעַלְייהו ָרֵאלּ ך ַעל ַעְבִדי )'איוב א(, ִּמָיד. ּ ְדִיׂשְ ְמּתָ ִלּבְ ָטן ֲהׂשַ ּ ַויֹאֶמר ְיָי ֶאל ַהּשָׂ ָ ּ
ָאֶרץ מֹוהו ּבָ י ֵאין ּכָ ִּאיֹוב ּכִ ּ.  

ֲעָתא ְלֵמיַהב ֵליה חוָלָקא ָּחָמא ׁשַ ָמה , ּ ְייהו , ּ ְדִיְתֲעַסק)א''ד ע''נח ס(ּבְ ְּוִיְתְפַרׁש ִמּנַ ּ
ָרֵאל ּ אוְקמוָהְוָהא, ְּדִיׂשְ ַחד ַנֲהָרא ְוכו, ּ ר ָעאֵניה ּבְ ְּלַרְעָיא ְדָבָעא ְלֶמְעּבַ ּ ִּמַיד ', ּ

ָטן יה ַההוא ׂשָ ק ּבֵ ִּאְתַעּסַ ָרֵאל, ּ ְּוֹלא ִקְטֵרג ָעַלְייהו ְדִיׂשְ ּ.  



ָנה  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ ְסֵלוחֹוֶד[ – ּ   ]ׁש ּכִ
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ם ָיֵרא ִאיֹוב ֱאֹלִהים ָטן ֶאת ְיָי ַויֹאַמר ֲהִחּנָ ַּוַיַען ַהּשָׂ ּ ָווָהא ְלַעְבָדא ְדָמ. ּ ָּלאו ּתָ ּאֵריה ּ
ל ְרעוֵתיה ָּעִביד ֵליה ּכָ ּ ִּדיֵהא ָדִחיל ֵליה, ּ ּ חוָתך ִמֵניה, ּ ּגָ ַּאְעֵדי ַאׁשְ ּ ְּוֶתחֵמי ִאי ָדִחיל , ְּ

  .ְָלך ְוִאם ָלאו
א ֲחֵזי ֲעָתא ְדָעאקו, ּתָ ׁשַ ּּבְ יה, ּ ָקא ּבֵ ד ִאְתְייִהב חוָלָקא ֲחָדא ְלַהאי ְסָטר ְלִאְתַעּסְ ּּכַ ּ ,

ֹראׁש חֹוֶדׁש. ִּמּכָֹלאִּאְתְפִריׁש ְלָבַתר  ִעיר ּבְ ַגְווָנא ָדא ׂשָ יֹוָמא ְדִכפוֵרי. ּּכְ ִעיר ּבְ ּׂשָ ִגין . ּּ ּבְ
יה ק ּבֵ ְּדִאְתַעּסַ ַמְלֵכיהֹון, ּ ָרֵאל ּבְ ִביק ְלהו ְלִיׂשְ ָּמָטא ִזְמָנא ְלֵמיָטל חוָלָקא , ְוָהָכא, ְּוׁשָ

ל ַזְרָעא ְדַאְבָרָהם, ָּדא ִסְטָרא ַאֲחָרא, ִּמּכָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר.ּבְ ה )ב''בראשית כ(, ּ ּכְ  ִהּנֵ
ם ִהיא ְוגֹו ה ּגַ כֹורֹו ְוגֹו' ָיְלָדה ִמְלּכָ   .'ֶּאת עוץ ּבְ

א ֲחֵזי ָאֶרץ, ְוּתָ וט ּבָ ֲעָתא ְדָאַמר ִמּשׁ ׁשַ ּּבְ יה, ּ ָעא ִמיּנֵ ָרֵאל, ּּבָ ִיׂשְ ד ִדיָנא ּבְ , ְּלֶמְעּבַ
ְּדָהא ִדיָנא ֲהָוה ֵליה ַעל ַאְבָרָהם ּ ִריך הואְל, ּ א ּבְ ע ְמּקוְדׁשָ ִּמְתּבַ ִגין. ְּ ְּדָלא ִאְתָעִביד , ּבְ

ִיְצָחק ָחא, ִּדיָנא ּבְ י ַמְדּבְ ּבֵ ד ִאְתְקִריב ַעל ּגַ ָנא , ּכַ ְּדָהא ָלא ֲהָוה ֵליה ְלַאְחְלָפא ָקְרּבְ ּ
ָחא ֳאָחָרא, ְּדַאְזִמין ַעל ַמְדּבְ ָמה ְדַאּתְ ָאַמר)וכן בכל סטרא דליה(, ּבָ  לא )ז''קרא כוי(, ּ ּכְ

ָחא. ַּיֲחִליֶפּנו י ַמְדּבְ ּבֵ ָנא, ְוָהָכא ָקִאים ִיְצָחק ַעל ּגַ יה ָקְרּבְ ִלים ִמּנֵ ּתְ ְוָלא , ְּוָלא ִאׁשְ
יה ִדיָנא ִּאְתָעִביד ּבֵ ִריך הוא, ּ א ּבְ ּוָבָעא ָדא ֵמִעם קוְדׁשָ ּ ּ ָמה ְדָבָעא ִדיִניה ְדיֹוֵסף , ְּ ּּכְ ּ ּ ּ

ה ָדִרין ָעא, ְּדָבָעאְוָכל ַמה . ְּלַכּמָ אֹוַרח ִדיָנא ּבָ   .ּּבְ
ִזיב ִיְצָחק ּתְ ּוֵמַההוא ִזְמָנא ְדִאׁשְ ּ ֵניה, ּ ְּוִאְתַחַלף ָקְרּבָ ִריך הוא, ּ א ּבְ ין ֵליה קוְדׁשָ ַּזּמִ ּ ְּ ,

ַּהאי ְלחוָלֵקיה, ְּלַההוא ְמַקְטְרָגא ם ִהיא ְוגֹו, ּ ה ּגַ ה ָיְלָדה ִמְלּכָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ִהּנֵ ֶאת ' ּּכְ
כֹורֹוּעו ָּמָטא ְלֵמיָטל חוָלֵקיה ָעֵליה, ְוָהָכא. ץ ּבְ ּ ל ַזְרֵעיה ְדַאְבָרָהם, ּ ִּמּכָ ְוָלא ִיְקַרב , ּ

ִסְטָרא ַאֲחָרא   .ּבְ
ִדיָנא ָאָתא ָמה ְדִאיהו ָדן)א לגביה''ס(. ְּוֹכָלא ּבְ ּ ּכְ ּ ָדן, ּ ִריֵבי . ָהִכי ִאּתְ ִגין ְדִאיֹוב ִמּקְ ּּבְ ּ

ָרֵאל,ֵּעיָטא ְדַפְרֹעה ֲהָוה ּ ְוַכד ָקם ַפְרֹעה ָעַלְייהו ְדִיׂשְ ּ ָעא ְלָקְטָלא לֹון, ּ ָּאַמר ֵליה . ּבָ
לֹוט ַעל ּגוֵפיהֹון, ָלא ֶּאָלא טֹול ָממֹוֵנהֹון וׁשְ ּ ָיא, ּ פוְלָחָנא ַקׁשְ ְקטֹול לֹון, ּּבְ . ְוָלא ּתִ

ִריך הוא א ּבְ ָּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ַָחֶייך, ְּ ׁש, ּ ַההוא ִדיָנא ַמּמָ ּּבְ ֵהא ָדִאין,ּ ִתיב, ּ ּתְ , ַמה ּכְ
רֹו ְוגֹו)'איוב ב( ׂשָ ַלח ָנא ָיְדך ְוַגע ֶאל ַעְצמֹו ְוֶאל ּבְ ָ אוָלם ׁשְ ָמה ְדִאיהו ָדן. 'ּ ּּבְ ּ ָהִכי , ּ

ָדן ִריך הוא. ִאּתְ א ּבְ ַאר ֲהָוה ָדִחיל ְלקוְדׁשָ ב ִדְבָכל ׁשְ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ ּ ְּ.  
א ֲחֵזי ִתיב, ּתָ מֹורְַאך ֶאת ַנְפ, ַמה ּכְ ְּוִאְתְיִהיב ֵליה ְרׁשו. ׁשֹו ׁשְ ַלט ַעל , ּ ְלִמׁשְ

ָרא ׂשְ יב, ּבִ ִגין ָרָזא ִדְכּתִ א ְלָפַני ְואוְקמוָה)'בראשית ו(, ּּבְ ר ּבָ ׂשָ ל ּבָ ּ ֵקץ ּכָ א ְלָפַני , ּ ּבָ
ר)א''ט ע''שלח ק(ְּוָדא ִאיהו , ַּוַדאי ׂשָ ל ּבָ ַמר. ְּוֹלא רוָחא,  ֵקץ ּכָ ְּדִאיהו ֵק, ְוִאיּתְ ץ ּ

ך ְטָרא ְדֹחׁשֶ ְְדָאֵתי ִמּסִ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ּ ְכִלית הוא )ח''איוב כ(, ּּכְ ך וְלָכל ּתַ ם ַלֹחׁשֶ ּ ֵקץ ׂשָ ּ ְ

ָרא. חֹוֵקר ׂשְ ִגין ְדִאית ֵקץ ַאֲחָרא, ּוְלָכל ּבִ ְּוָדא ִאיהו , ּ ֵקץ ַהָיִמין)ב''דניאל י(ְוִאְקֵרי , ּּבְ
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ָמאָלא, ֵקץ ַאֲחָרא ְטָרא ִדׂשְ ך,ִּמּסִ ְ ְדִאיהו ֹחׁשֶ ּ ַעְצמֹו . ּ ְּוַעל ָדא ִאְתְייִהיב ֵליה ְרׁשו ּבְ ּ ּ
רֹו   .ּוְבׂשָ

ִסיֵתִני בֹו ְלַבְלעֹו ִדיָנא ֲהָוה, ִאי ָהִכי. ַּוּתְ ֵמיַמר ַההוא ְמַקְטְרָגא, ָלאו ּבְ ֶּאָלא ּבְ ּ ,
ְּדָאִסית ֵליה ִדיָנא ֲהָוה, ֶּאָלא. ְּוַאְסֵטי ֵליה, ּ  )ד''איוב ל(, ַּמר לֹו ֱאִליהואְוָהִכי ָא, ּּכָֹלא ּבְ

ֶלם לֹו וְכֹאַרח ִאיׁש ַיְמִציֶאּנו י ֹפַעל ָאָדם ְיׁשַ ּּכִ ּ ַמר. ּ ָמה ְדִאּתְ ָמה ְדִאיהו , ְּוָהִכי ֲהָוה ּכְ ּּכְ ּ
ַזר ַזר ָעֵליה, ּגָ   .ָּהִכי ִאְתּגְ

  ב''ג ע''דף ל
ם ִסיֵתִני בֹו ְלַבְלעֹו ִחּנָ ְּוַהאי ְדָאַמר ַוּתְ ִסיֵתִנ, ּ ִתיבַוּתְ ִסיֵתִני , ּי ְלַבְלעֹו ָלא ּכְ ֶּאָלא ַוּתְ

יה, בֹו ַדְעּתֵ יה ַקְייָמא ּבְ ּּבֵ ִסיֵתִני, ּּ יב ְדָהא ּתְ ְּדִאיהו ָחׁשִ ּ ָמה ְדָאַמר , ּ  ְוַעל )'איוב י(ּּכְ
ִעים הֹוָפְעּתָ ַגְווָנא ָדא)אמר איוב אתפתית על מימר דההוא מקטרגא(. ֲעַצת ְרׁשָ תהלים (, ּ ּכְ

ִפיֶהם וִבְלׁשֹוָנם ְיַכְזבו לֹו ַוְי)ה''ע ַּפּתוהו ּבְ ּ ּ ַּוְיַפּתוהו ַוְיַכְזבו לֹו. ּּ ּ ִתיב. ּּ ֶּאָלא , ָלא ּכְ
ִפיֶהם ַּוְיַפּתוהו ּבְ ה. ּ ִפיֶהם ַקְייָמא ִמָלה ָדא ְדָהא ִאְתַפּתָ ּּבְ ּ ּ ּ י ) ב''ג ע''דף ל(. ּ ָאַמר ִרּבִ

א ִפיר, ַאּבָ ּּכָֹלא הוא ׁשַ ּ ְּוִכי ִאיהו ָיִכיל . ָסִליק ְוַאְסִטין, ִּדְתָנן, ְפָנאֲאָבל ָהִכי אֹוִלי, ּ
ְּדָהא ִאיהו . ִאין, ְלַאְסָטָנא ּ ֶמֶלך ָזֵקן וְכִסיל)א''ריש וישב תיקון קמ(ּ יב, ְ  )'קהלת ד(, ִּדְכּתִ

ֶלך ָזֵקן וְכִסיל ן ְוָחָכם ִמּמֶ ּטֹוב ֶיֶלד ִמְסּכֵ אי ַמ. ָיִכיל ְלַאְסָטָנא ְלַבר ָנׁש, ְּוַעל ָדא. ְ
א. ַטֲעָמא ִגין ְדִאיהו ְמֵהיָמן ַעל עֹוָבדֹוי ִדְבֵני ָנׁשָ ּּבְ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ִדיָנא ְדָיִחיד, ּתָ ִדיָנא ְדָעְלָמא, ַּהאי ּבְ ִתיב, ֲּאָבל ּבְ ' ּ ַוֵיֶרד ְיָי)א''בראשית י(, ּכְ
א ָוֶאְרֶאה)ח''בראשית י(. ִלְראֹות ְּדָלא ִאְתְייִהיב ְמֵהיָמנוָתא ֶא.  ֵאַרָדה ּנָ יֵדיה ּ ָּלא ּבִ ּ

ְלחֹודֹוי ָעא ְלאֹוָבָדא ָעְלָמא, ּבִ ַּעל ֵמיָמר ְדַההוא ְמַקְטְרָגא, ְּדָהא ָלא ּבָ יה , ּ ְּדִתיאוְבּתֵ ּ ּ
יָצָאה ִדיר ְלׁשֵ יב. ִּאיהו ּתָ ְכִלית הוא )ח''איוב כ(, ְּמָנָלן ִדְכּתִ ך וְלָכל ּתַ ם ַלֹחׁשֶ ּ ֵקץ ׂשָ ּ ְ

יָצָאה ּכָֹלא. חֹוֵקר א ְלָפַני. חֹוֵקרּהוא , ְּלׁשֵ ר ּבָ ׂשָ ל ּבָ ִגין , ְּוָדא ִאיהו ֵקץ ּכָ ַּוַדאי ּבְ
יָצָאה   .ְלׁשֵ

א ֲחֵזי ב ַעל ְיָי, ְוּתָ ֵני ָהֱאֹלִהים ְלִהְתַיּצֵ ַּוְיִהי ַהיֹום ַוָיבֹואו ּבְ ּ ַמר. 'ּ ָמה ְדִאּתְ ְּוַההוא . ּּכְ
ֵרין ִסְטִרין, יֹוָמא ִני ָעְלָמא, ַקְייִמין ּתְ ָלא ּבְ ִריך .ְלַקּבְ א ּבְ ל ִאיּנון ְדַאְתָיין ָקֵמי קוְדׁשָ ְ ּכָ ּ ּ ּ

א וְבעֹוָבִדין ָטִבין ְתיוְבּתָ ּהוא ּבִ ּ יה ְדַההוא ִסְטָרא , ּ ִתיִבין ְלַגּבֵ ִּאיּנון ַזְכָין ְלֶמֱהֵוי ּכְ ּ ּ ּ
ְּדִאיהו ַחִיים ּ ְּוַאִפיק ּתֹוְצאֹות ַחִיים, ּ ְטֵריה. ּ ּוַמאן ְדִאיהו ִמּסִ ּ ּ יב ְלַחִי, ּ ְּוָכל ִאיּנון . יםַּאְכּתִ

ין יׁשִ עֹוָבִדין ּבִ ִתיִבין ְלַההוא ִסְטָרא ַאֲחָרא ְדִאיהו מֹוָתא, ְּדַאְתָיין ּבְ ִּאיּנון ּכְ ּ ּ ְוִאְקֵרי , ּ
ְרָיא מֹוָתא,  ָמְות)'ה א''רס( ּוֵביה ׁשַ ּ.  

ּוְבַההוא יֹוָמא ֵרין ִסְטִרין, ּ יב ְלִסְטָרא ִאית ַמאן . ּוָמֶות, ַּחִיים: ַּקְייִמין ִאֵלין ּתְ ְּדַאְכּתִ
ְּדַחִיים יב ְלִסְטָרא ְדָמֶות. ּ ְּוִאית ַמאן ְדַאְכּתִ ֶאְמָצִעיָתא. ּ ְרָיא ּבְ ּוְלִזְמִנין ְדָעְלָמא ׁשַ ִאי , ּ
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ָעְלָמא ָאה ּבְ ְּדַאְכַרע ָעַלְייהו, ַּקְייָמא ַחד ַזּכָ יבו ְלַחִיים, ּ ְלהו ַקְייִמין ְוַאְכּתִ ּּכֻ ּ ּ ְוִאי ַחד . ּ
יבו ְלִמיָתה,  ַאְכַרע ָעְלָמאַּחָייָבא ְלהו ַאְכּתִ ּּכֻ ּ ּ.  

ֶאְמָצִעיָתא, ְּוַההוא ִזְמָנא ָעא ְלַאְסָטָאה, ָּעְלָמא ֲהָוה ַקָיים ּבְ . ְּוַההוא ְמַקְטְרָגא ּבָ
ִתיב ָאֶרץ ְוגֹו, ִּמָיד ַמה ּכְ מֹוהו ּבָ י ֵאין ּכָ ך ַעל ַעְבִדי ִאיֹוב ּכִ ְמּתָ ִלּבְ ֲּהׂשַ ּּ יָון . 'ָ ּכֵ

ְלחֹודֹויְּד מֹוָדע ִאיהו ּבִ ּתְ יה ְמַקְטְרָגא, ִּאׁשְ ִּמַיד ַאְתִקיף ּבֵ ֵניָנן. ּ ְּדָלא , ְּוַעל ָדא ּתָ
יִאין ָלָלא ְדַסּגִ א ִמּכְ ִּאְצְטִריך ֵליה ְלַבר ָנׁש ְלִאְתָפְרׁשָ ּּ ים ִאיהו , ְ ִגין ְדָלא ִיְתְרׁשִ ּּבְ ּ

ְלחֹודֹוי ְּוָלא ְיַקְטְרגון ָעֵליה ְלֵעיָלא, ּבִ ּ ּ.  
יב ית, ִּדְכּתִ וַנּמִ ּשׁ ֶבת)'ד', מלכים ב(, ּּבַ י ָאֹנִכי יֹוׁשָ תֹוך ַעּמִ ֵעיָנא . ְ ַוּתֹאֶמר ּבְ ָלא ּבְ

יִאין ָלָלא ְדַסּגִ ְרָמי ִמּכְ ְּלַאָפָקא ּגַ י ָיִתיְבָנא, ּ תֹוך ַעּמִ י, ַּעד יֹוָמא ָדא, ְּבְ ְוְבתֹוך ַעּמִ ּ ,
מֹוָדע ְלֵעיָלא ּתְ ְכָלָלא ֲחָדא ִאׁשְ ים, ּ ְוָהָכא ִאיֹוב.ּּבִ מֹוָדע ְלֵעיָלא ְוִאְתְרׁשִ ּתְ יָון ְדִאׁשְ ּּכֵ ּ ,

יה ְמַקְטְרָגא ִּמַיד ַאְתִקיף ּבֵ ם ָיֵרא ִאיֹוב ֱאלִהים, ּ ל ַמה ְדָדִחיל ָלך , ְּוָאַמר ֲהִחּנָ ְּכָ ּ
ַקף ָנא ָעִביד, ְוִאְתּתָ ְכּתָ ַבֲעדֹו וְבַעד ְוגֹו, ָלאו ְלַמּגָ ה ׂשַ ל ַהאי ֲאָב. 'ֲּהֹלא ַאּתָ ל טֹול ּכָ

ָּטָבא ְדַאְנּתְ ָעֵבד ֵליה ּוִמָיד ִאם לא ַעל ָפְניך ְיָבְרֶכָך, ּ ָּ ּ ּבֹוק ָלך. ּ ִסְטָרא , ְִיׁשְ ק ּבְ ְּוִיְתַדּבַ
ָפתֹוָרך ִאיהו ָאִכיל, ַאֲחָרא א ּבְ ּתָ ְּדָהא ַהׁשְ ָּסִליק ָפתֹוָרך ִמֵניה, ְּ ְ אן ִאיהו, ּ , ְּוֶנֱחֵזי ִמּמָ

קּוְבָאן ִסְטָרא ִי   .ְּתַדּבַ
ָיֶדך, ִּמָיד ר לֹו ּבְ ה ָכל ֲאׁשֶ ָטן ִהּנֵ ַָויֹאֶמר ְיָי ֶאל ַהּשָׂ ִּדְדִחילו ְדִאיֹוב , ְלַאֲחָזָאה. ּ ּ ּ ּ

ִריך הוא א ּבְ יה ְדקוְדׁשָ ְּלַגּבֵ ּ ּ ּהוא ְלַנְטָרא עוְתֵריה, ְּ ּ ְּדָכל ִאיּנון , ּוֵמָהָכא אֹוִליְפָנא. ּ ּ
א ּבְ ְּדַדֲחִלין ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ ִּריך הואּ ַּעל עוְתַרְייהו, ְ ַנְייהו, ּ ָּלאו ִאיהו ְדִחילו , ּאֹו ַעל ּבְ ּ ּ

ְדָקא ֵיאֹות ְּוַעל ָדא ִקְטֵרג ַההוא ְמַקְטְרָגא ְוָאַמר. ּכְ ם ָיֵרא ִאיֹוב ֱאֹלִהים ֲהלא , ּ ֲּהִחּנָ
ְכּתָ ַבֲעדֹו ְוגֹו ה ׂשַ ַרְכּתָ' ַאּתָ ה ָיָדיו ּבֵ ְּוַעל ָדא ִאיהו ָדִח. ַמֲעׂשֵ ּ ּיל ָלך ְוִאְתְייִהיב ֵליה ּ ְ

יה ְּרׁשו ְלַקְטְרָגא ּבֵ ְרִחימו, ּוְלַאֲחָזָאה, ּ ִריך הוא ּבִ א ּבְ ְּדָלא ָפַלח ִאיֹוב ְלקוְדׁשָ ּ ּ ְּ ּ ּ.  
י ְּדֵכיָון ְדִאְתַנּסֵ ִקיוֵמיה, ָנַפק ֵמאֹוְרָחא, ּ ְּוָלא ָקִאים ּבְ ִתיב, ּ ָכל ֹזאת לא , ַמה ּכְ ּבְ
ָפָתי ׂשְ ְרעוֵתיה ָחָטא. וָּחָטא ִאיֹוב ּבִ ָפָתיו ֲאָבל ּבִ ׂשְ ֹּלא ָחָטא ּבִ ֹכָלא, ּ ּוְלָבַתר ָחָטא ּבְ ּ.  

ר ָנׁש י ּבַ יָמא ְדָלא ִאְתַנּסֵ ִתיב , ְּוִאי ּתֵ ּוְבִגין . 'ַּצִדיק ִיְבָחן ְוגֹו'  ה)א''תהלים י(ָהא ּכְ
י ִאיֹוב ך ִאְתַנּסֵ ּּכַ ִקיוֵמיה ּכְ. ְ ב ְדָלא ָקִאים ּבְ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ חֹות , ְדָקא ֵיאֹותּ ָלא ָנַפק ִמּתְ

ִסְטָרא ַאֲחָרא ָקא ּבְ ְּרׁשוָתא ְדָמֵריה ְלִאְתַדּבְ ּ ּ ּ.  

  א''ד ע''דף ל
ה ֲהָוה ַההוא ִנּסוָתא ִדיֵליה ְּוַכּמָ ּ ּ ֵריַסר ַיְרֵחי. ּ ּׁשוְלָטנוָתא ְדַההוא ִסְטָרא ַאֲחָרא, ּתְ ּ ּ ּ .

ָמה ְדָתֵניָנן ּגֵ, ּּכְ ִּדיָנא ְדַחָיַבָיא ּבַ ּ ם יּ ִסְטָרא ַאֲחָרא , ב ַיְרֵחי''יִהּנָ ק ּבְ ּוְבִגין ְדָלא ִאְתַדּבַ ּ ּ
ִתיב ַרך ֶאת '  ַוְיָי)ב''איוב מ(, ּכְ ּ ִאיֹוב )ב''א ע''נדפס קפ(ַאֲחִרית ) א''ד ע''דף ל(ְּבֵ

יתֹו   .ֵמֵראׁשִ
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ְמעֹון ָאַמר' ר ַּהאי ְדִאיֹוב, ׁשִ ִריך הו, ּ א ּבְ ָּלאו ִנּסוָתא ִאיהו ְדקוְדׁשָ ּ ּ ִנסוָתא , אְּ ּּכְ
ַאר ַצִדיַקָיא ִּדׁשְ ּ ה ֶאת ִאיֹוב, ּ ִתיב ְוָהֱאֹלִהים ִנּסָ ְּדָהא ָלא ּכְ יב, ּ ָמה ִדְכּתִ בראשית (, ּּכְ

ה ֶאת ַאְבָרָהם)ב''כ יֵדיה ַאְקִריב ִלְבֵריה ְיִחיָדאי , ְּדַאְבָרָהם.  ְוָהֱאֹלִהים ִנּסָ ִּאיהו ּבִ ּ ּ
ִריך א ּבְ י קוְדׁשָ ְִדיֵליה ְלַגּבֵ ּ ּ לום, ּ הואּ ְּוִאיֹוב ָלא ָיִהיב ּכְ א , ּ ְּוָלא ָמַסר ֵליה ְלקוְדׁשָ ּּ

לום ִריך הוא ּכְ ּּבְ ּ ְ.  
ַמר ֵליה ֵלי ָקֵמיה, ְּוָלא ִאּתְ ְּדָהא ּגַ יה, ּּ ְּדָלא ָיִכיל ְלַקְייָמא ּבֵ יָדא , ּּ ֲאָבל ִאְתְמָסר ּבִ

ִריך הוא ִאְתָע. ִּדְמַקְטְרָגא א ּבְ ּוְבִדיָנא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ַער ִדיָנא , ִבידְּ ִריך הוא ִאּתְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ְּ

יה, ּ ָדא)בדינא( ְּלַההוא ְמַקְטְרָגא ְלַגּבֵ ך ַעל )'איוב א(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ ְמּתָ ִלּבְ ָ ֲהׂשַ

ַּעְבִדי ִאיֹוב ְוגֹו ּ'.  
ץ ָיִמים ַוָיֵבא ַקִין ִמְפִרי ָהֲאָדָמ)'בראשית ד(, ָּפַתח ְוָאַמר ּ ַוְיִהי ִמּקֵ ץ ָיִמים. הּ , ִמּקֵ
ץ ָיִמין ִּאיהו ָדָחה ְלֵקץ ָיִמין. ְולא ִמּקֵ דניאל (, ְוָהא אֹוִקיְמָנא. ְוִאְתְקִריב ְלֵקץ ָיִמים, ּ

ה ֵלך ְלֵקץ)ב''י ַעד . ּאֹו ְלֵקץ ַהָיִמים, ְּלֵקץ ַהָיִמין, ְלָאן ֵקץ, ְּוָאַמר ָדִניֵאל. ְ ְוַאּתָ
ְּדֲאַמר ֵליה ְלֵקץ ַהָיִמין ּ ּ ָדא ָדִוד ָדִחיל ְוָאַמרְוַעל. ּ ּ י '  הֹוִדֵעִני ְיָי)ט''תהלים ל(, ּ ִקּצִ

ּוִמַדת ָיַמי ַמה ִהיא ּאֹו ְלֵקץ ַהָיִמים אֹו ְלֵקץ ַהָיִמין, ּ ץ . ּ ִתיב ַוְיִהי ִמּקֵ ְוָהָכא ַמה ּכְ
ץ ָיִמין, ָיִמים ֵניה, ְוֹלא ִמּקֵ ל ָקְרּבָ ך ָלא ִאְתַקּבַ ּוְבִגין ּכָ ְטָר, ְּ . א ַאֲחָרא ֲהָוהְּדָהא ִמּסִ

  )כלא(
א ֲחֵזי ם הוא, ּתָ ִתיב ְוֶהֶבל ֵהִביא ּגַ ם הוא. ַּמה ּכְ ָדא. ַּמאי ּגַ ָאה ָדא ּבְ , ְּלַאְסּגָ

ִריך הוא ֲהָוה ּכָֹלא א ּבְ ֵניה ְלקוְדׁשָ ָּקְרּבָ ּּ ּ ִריך הוא, ְּ א ּבְ ָנא ְלקוְדׁשָ ְּוִעָקָרא ְדָקְרּבְ ּ ְּ ְוָיַהב , ּ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר וֵמֶחְלֵביֶהן, אּחוָלָקא ְלִסְטָרא ַאֲחָר ץ ָיִמים, ְוַקִין. ּּכְ , ִעָקָרא ָעֵבד ִמּקֵ
ִריך הוא, ָּרָזא ְדִסְטָרא ַאֲחָרא א ּבְ ְּוָיִהיב חוָלָקא ְלקוְדׁשָ ּ ְּ ל, ּ   .ְּוַעל ָדא ָלא ִאְתַקּבַ
ִתיב ִאיֹוב ַמה ּכְ ה ְוגֹו)'איוב א(, ּּבְ ּתֶ ּ ְוָהְלכו ָבָניו ְוָעׂשו ִמׁשְ ת ְו', ּ ֹלׁשֶ ְלחו ְוָקְראו ִלׁשְ ּׁשָ ּ

ה ְוגֹו ּתֶ ׁשְ יפו ְיֵמי ַהּמִ י ִהּקִ ֶהם ַוְיִהי ּכִ ּתֹות ִעּמָ ָכל ', ַּאְחיֹוֵתיֶהם ֶלֱאֹכל ְוִלׁשְ ָיא ּבְ ּתְ ּוְבִמׁשְ
ִכיַח יב. ְמָנא ָלן. ְּוָלא ָיִכיל ֵליה, יֹוָמא ְמַקְטְרָגא ׁשְ ְכּתָ )'איוב א(, ִּדְכּתִ ה ׂשַ  ֲהֹלא ַאּתָ

יהַבֲע ָלל ְלַגּבֵ ִביב וְלעֹוָלם ָלא ָיִהיב חוָלָקא ּכְ ר לֹו ִמּסָ ל ֲאׁשֶ יתֹו וְבַעד ּכָ ּדֹו וְבַעד ּבֵ ּ ּ ּ ּ ,
ִתיב )א מה''נ(ְּדָהא  ּ ְוֶהֱעָלה עֹולֹות ִמְסַפר ּכוָלם)'איוב א( ּכְ ּ ּעֹוָלה ַסְלָקא ְלֵעיָלא . ּ ּ
ִּאְלָמֵלא ָיַהב ֵליה חוָלָקאְּד. ְּוָלא ָיִהיב חוָלָקא ְלִסְטָרא ַאֲחָרא, ְּלֵעיָלא ָּלא ָיִכיל ֵליה , ּ
ְּוָכל ַמה ְדָנַטל ִמִדיֵליה ָנַטל, ְלָבַתר ּ ּ.  

ִריך הוא א ּבְ יָמא ֲאַמאי ַאְבִאיׁש ֵליה קוְדׁשָ ְּוִאי ּתֵ ּ ְּדִאְלָמֵלא ָיַהב ֵליה . ֶּאָלא. ְּ ּ
א, ּחוָלָקא ַלק ֵמַעל ַמְקְדׁשָ ִליק ְלֵעיָלא ְוִסְט, ִּיְפִני ָאְרָחא ְוִיְסּתְ ה ִאְסּתְ ָּרא ִדְקדוּשָׁ ּ ּ
ן. ְּלֵעיָלא ִדיָנא, ְּוִאיהו ָלא ָעֵבד ּכֵ ַבע ּבְ ִריך הוא ּתָ א ּבְ ְּוַעל ָדא קוְדׁשָ ּ ְּ.  
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א ֲחֵזי ָמה ְדִאיהו ִאְתְפַרׁש, ּתָ ּּכְ ּ ַההוא , ְוָלא ַאְכִליל טֹוב ָוָרע, ּ ִּאיהו ָדן ֵליה ּבְ ּ ּ ּ
ְווָנא ּוְלָבַתר ֲאַהְדֵריה ְלטֹוב, ּ וְלָבַתר ָרע,ָּיִהיב ֵליה טֹוב, ּגַ ר ָנׁש. ּ , ְּדָהִכי ִאְתָחֵזי ְלּבַ

ּוְלִמְנַדע ַרע, ְּלִמְנַדע טֹוב ְרֵמיה ְלטֹוב, ּ ּוְלַאְהָדָרא ּגַ ּ ְּוָדא ִאיהו ָרָזא ִדְמֵהיָמנוָתא, ּ ּ ּ .
א ֲחֵזי ִּאיֹוב ֵמַעְבֵדי ַפְרֹעה ֲהָוה, ּתָ י, ּ יב ּבֵ ְּוָדא הוא ִדְכּתִ ּ ַהָיֵרא ֶאת ְדַבר )'שמות ט(, ּהּ ּ

  .ֵּמַעְבֵדי ַפְרֹעה' ְיָי
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]211דף [ -ּ

 ] בשנה83יום [סדר הלימוד ליום כד כסלו 
א ֲחֵזי ִריך הוא ְלַאֲעַקָרא ִאיֹוב ֵמַאְתֵריה ְדִאיהו ַהָוה ִמְכֵסי , ּתָ א ּבְ ָעא קוְדׁשָ ְּדָלא ּבָ ּ ּ ּ ּּ ְ

 ַעל )א איוב חכים הוה''נ( ) הוה מכסיא כולא בעא קודשא בהך הוא לאעקרא מאתרייהו איוב''נ(
יָון ְדִאְתַחָלׁש ָעַבד נוְקִמין ְלַפְרֹעה ַּפְרֹעה ּכֵ ּ  

ְמעֹון י ׁשִ א ִאית ְלַגָלָאה ָרִזין, ָאַמר ִרּבִ ּתָ א, ַּהׁשְ ִקין ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ְּדִאיּנון ִמְתַדּבְ ּ ּ ַמה , ּ
ִתיב ּבֹא ֶאל ַפְרֹעה ֵעי ֵל, ּּכְ ֵּלך ֶאל ַפְרֹעה ִמּבָ א , ֶּאָלא. ַמאי ּבֹא, ּיהְ ְּדָעִייל ֵליה קוְדׁשָ ּ ּ

ִריך הוא ּּבְ ַתר ִאָדִרין, ְ ִּאָדִרין ּבָ יָפא, ּ ּקִ יָנא ֲחָדא ִעָלָאה ּתַ ּנִ י ּתַ ין , ְּלַגּבֵ ה ַדְרּגִ ְּדַכּמָ ּ
יה ֵלין ִמּנֵ ְלׁשְ ּתַ ּוַמאן ִאיהו. ִּמׁשְ דֹול. ּ ין ַהּגָ ּנִ   .ָּרָזא ְדַהּתַ

ה ָדִחיל ִמּנֵ ּוֹמׁשֶ י ִאיּנון ְיאֹוִרין, ּיהּ ְּוָלא ָקִריב ֶאָלא ְלַגּבֵ ין ִדיֵליה, ּ ְּוִאיּנון ַדְרּגִ ּ ּ ּ ,
יה ָדִחיל ְוָלא ָקִריב ֲּאָבל ְלַגּבֵ ין ִעָלִאין, ּ ָרׁשִ ׁשָ ִרׁש ּבְ ּתָ ִגין ְדָחָמא ֵליה ִמׁשְ ּּבְ ּ ּ.  

ה ִריך הוא ְדָדִחיל ֹמׁשֶ א ּבְ יָון ְדָחָמא קוְדׁשָ ּּכֵ ּ ּ ִלי, ְּ ָלא , ָּחן ְמָמָנן ַאֲחָרִנין ְלֵעיָלאּוׁשְ
יה ִריך הוא. ַּיְכִלין ְלָקְרָבא ְלַגּבֵ א ּבְ ֲּאַמר קוְדׁשָ ְ ִהְנִני ָעֶליך ַפְרֹעה ֶמֶלך )ט''יחזקאל כ(, ְּ ָּ

תֹוך ְיאֹוָריו דֹול ָהרֹוֵבץ ּבְ ים ַהּגָ ּנִ ָחא . ְִמְצָרִים ַהּתַ ִריך הוא ִאְצְטִריך ְלַאּגָ א ּבְ ְְוקוְדׁשָ ְּ ּ
ָמה ְדַאּתְ ָאַמר. ְוֹלא ַאֲחָרא, ּיה ְקָרָבאּבֵ ים ', ֲאִני ה, ּּכְ ּנִ ְּואוְקמוָה ָרָזא ְדָחְכְמָתא ְדַהּתַ ּ ּ ּ

תֹוך ְיאֹוָריו ְלִאינון ָמאֵרי ִמִדין דֹול ָהרֹוֵבץ ּבְ ַּהּגָ ּ ָרִזין ְדָמאֵריהֹון, ְ ְּדַיְדִעין ּבְ ּ.  

  ב''ד ע''דף ל
ְמעֹון ְוָאַמר י ׁשִ דֹוִלים ְוֵאת )'בראשית א(, ָּפַתח ַרּבִ יִנם ַהּגְ ּנִ ּ ַוִיְבָרא ֱאלִהים ֶאת ַהּתַ

ִים ְלִמיֵניֶהם ְרצו ַהּמַ ר ׁשָ ת ֲאׁשֶ ל ֶנֶפׁש ַהַחָיה ָהרֹוֶמׂשֶ ּּכָ ַּהאי ְקָרא אוְקמוָה ֵליה. ּ ּ ֲאָבל . ּ
יִנים הוא ָרָזא ָדא  ּנִ ַּוִיְבָרא ֱאֹלִהים ֶאת ַהּתַ ּ  )ב''ו ע''קע(. ּת זוגֹוִּלְוָיָתן וַב) ב''ד ע''דף ל(ּ

ִתיב יִנם ָחֵסר ּכְ ּנִ א, ּתַ ִגין ְדָקַטל ְלנוְקּבָ ּּבְ ִריך הוא ְלַצִדיַקָיא, ּ א ּבְ ְּוַסְלָקא קוְדׁשָ ּ ּ ְּ ּ .
ְּואוְקמוָה ּ.  

דֹול ים ַהּגָ ּנִ ע ְיאֹוִרין ִאיּנון, ַהּתַ ׁשַ יַנְייהו, ּּתֵ ְּדִאיהו ָרִביץ ּבֵ ּ , ְּוַחד ְיאֹוָרא ִאיהו, ּ
ִכיִכיןְּדֵמיָמ א, יו ׁשְ ּוְבֵרָכאן ְדֵמיִמין ְדִגְנּתָ ּ א, ּ ּתָ ׁשַ ַלת ִזְמִנין ּבְ יה ּתְ ֵרין . ַּנְפִלין ּבֵ ְוַכד ּתְ
ך, ִזְמִנין ל ּכַ ֵרך ַההוא ְיאֹוָרא ְולא ּכָ ְִמְתּבָ   .ְוַכד ַחד ָלאו ָהִכי, ְּ

יָנא ּנִ ַההוא ְיאֹוָרא, ְוַהאי ּתַ א, ָּעאל ּבְ ִקיף ְוָאִזיל ְוׁשָ אִאְתּתָ ּוָבַלע , ט ָעאל ּגֹו ַיּמָ
ה ִזיִנין ִליט, ּנוִנין ְלַכּמָ ָעה ְיאֹוִרין ַאְזִלין ְוַסְלִקין . ְּוָתב ְלַההוא ְיאֹוָרא, ְוׁשָ ׁשְ ִּאֵלין ּתִ ּ

ה ִאיָלִנין ּמָ ִבין ְלִזַנְייהו. ְּוַסֲחָרֵניה ּכַ   .ַּוֲעׂשָ



ָנה  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ ְסֵלוחֹוֶד[ – ּ   ]ׁש ּכִ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]212דף [ -ּ

ָמאָלא, ְיאֹוָרא ַקְדָמָאה ְטָרא ׂשְ ַחד ִצ, ָנְפָקא ִמּסִ ַלת ִטִפין, ּּנֹוָרא ְדָנִגיד ְוָנִפיקּבְ , ּּתְ
ְּוָכל ִטָפה ְוִטָפה ִאְתְפַרׁש ִלְתַלת ִטִפין ּ ּ יה ְיאֹוָרא ַחד, ּ ְּוָכל ִטָפה ְוִטָפה ִאְתָעִביד ִמּנֵ ּ ּ ,

ָעה ְיאֹוִרין ׁשְ ְּוִאֵלין ִאיּנון ּתִ ָכל ִאיּנון , ּ ָטאן ְוָסֲחָרן ּבְ ְקִפין ְוַאְזִלין ְוׁשָ ְּדִמְתּתָ   .ְרִקיִעיןּ
ד ַסְייִמין ְלֵמיַפק ַאר ֵמִאיּנון ִטִפין ּכַ ּתְ ה ְדִאׁשְ ִּמּמַ ּ ַאר ִטָפה ֲחָדא, ּ ּתְ ְּדָנְפָקא , ִּאׁשְ

ִכיכו ׁשְ יַנְייהו, ּּבִ יה ְיאֹוָרא ֲחָדא, ָּנַפל ּבֵ ַּההוא , ַּהאי ְיאֹוָרא ִאיהו. ְּוִאְתָעִביד ִמּנֵ
ִכיכו ׁשְ ְּדַאָמָרן ְדַאְזָלא ּבִ ּ ּ.  

ד ַההוא ָנָהר ְדָנִגיד ְוָנִפיק, ְיאֹוָראַהאי  ּּכַ ַּאִפיק ִטִפין ַאֲחָרִנין ַרְבְרָבא , ּ א ''ס(ּ

ְטָרא ִדיִמיָנא)'דברכאן ַאר ֵמִאיּנון ִטִפין, ּ ִמּסִ ּתְ ַּמה ְדִאׁשְ ּ ִכיכו , ּ ׁשְ ַאר ִטָפה ֲחָדא ּבִ ּתְ ִּאׁשְ ּ
אן ְרּכָ ַההוא ְיאֹוָרא ְדִאי, ֵּמִאיּנון ּבִ ְּוָנַפל ּבְ ִכיךּ ְהו ׁשָ ְּוַהאי ִאיהו ְיאֹוָרא ְדָעִדיף . ּ ּ

ְלהו ִּמּכֻ ּ.  
א ְדֵעֶדן ְנּתָ ע ַנֲהִרין ְדָנְפִקין ִמּגִ ן ִאיּנון ַאְרּבַ ד ָנְפִקין וִמְתָפְרׁשָ ּּכַ ּ ּ ַּההוא ְדִאְקֵרי , ּּ ּ

יה, ִּפיׁשֹון ִליל ּבֵ ַההוא ְיאֹוָרא ְוִאְתּכְ ָּנִפיל ּבְ ֶבל. ּ ְּוַעל ָדא ַמְלכות ּבָ ַהאי, ּ ִליל ּבְ . ִאְתּכְ
ֶבל ּוִפיׁשֹון ִאיהו ַמְלכות ּבָ ּ ל ִאיּנון ְיאֹוִרין ַאֲחָרִנין. ּ ָזנו ְוִאְתַמְלָיין ּכָ ִּמְיאֹוָרא ָדא ִאּתְ ּ ּ.  

ָכל ְיאֹוָרא ִויאֹוָרא יָנא, ּבְ ּנִ אט ַחד ּתַ ע, ַאְזָלא ְוׁשָ ׁשַ ְוָכל ַחד ְוַחד ָנִקיב . ְּוִאיּנון ּתֵ
י ֵריׁשֵ א ּבְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ּהּנוְקּבָ יִנים ְוגֹו)ד''תהלים ע(, ּכְ י ַתּנִ ְרּתָ ָראׁשֵ ּבַ ַּוֲאִפילו . ' ׁשִ ּ

דֹול ָהִכי הוא ין ַהּגָ ּנִ א, ַּהאי ַהּתַ י ֵעיָלא ְולא ְלַתּתָ ִגין ְדֻכְלהו ַנְפִחין רוִחין ְלַגּבֵ ּּבְ ּּ ּ ּ.  
ִתיב  ָרא ֱאלִהים)'בראשית א(ּכְ ית ּבָ ֵראׁשִ יִנים ּוְכִתיב ַו.  ּבְ ּנִ ִּיְבָרא ֱאלִהים ֶאת ַהּתַ
דֹוִלים ר ֲאִמיָרן, ַהּגְ ָכל עֹוָבָדא ְדִאיּנון ֶעׂשֶ ּּבְ ר ְיאֹוִרין, ּ ַּקְייִמין ְלָקְבַלְייהו ִאיּנון ֶעׂשֶ ּ .

יָנא ִמְתָפְרֶפָרא  ּנִ ְּוַחד ּתַ רוָחא)א מתרפרפא''ס( )א מתפרשא''ס(ּ ל ַחד ְוַחד, ּ ּבְ   .ְלָקֵבל ּכָ
ִנין ִמְזַדְעָזע ָעְלָמאַח, ְּוַעל ָדא ְבִעין ׁשְ ד הוא , ד ְלׁשִ דֹול ּכַ ין ַהּגָ ּנִ ִגין ְדַהאי ַהּתַ ּּבְ ּ

ָּסִליק ְסַנִפירֹוי ְוִאְזַדְעַזע ִאיּנון ְיאֹוִרין, ּ ְלהו ִמְזַדְעְזָען ּבְ ֵדין ּכֻ ּּכְ ּ ּ , ְּוָכל ָעְלָמא ִמְזַדְעְזָעא, ּ
ִליָל, ְוַאְרָעא ִמְתַחְלֱחֶלת ְּוֻכְלהו ּכְ דֹולּ ין ַהּגָ ּנִ ַהאי ּתַ   .ן ּבְ

ְמעֹון', ְּוָהָאֶרץ ָהְיָתה תֹוהו ְוגֹו י ׁשִ ית, ָאַמר ִרּבִ ַּחְבַרָיא ָלָעאן , ּעֹוָבָדא ִדְבֵראׁשִ
יה יה, ּּבֵ ית, ֲּאָבל ְזִעיִרין ִאיּנון, ְּוַיְדִעין ּבֵ ָזא עֹוָבָדא ִדְבֵראׁשִ ְּדַיְדִעין ְלַרּמְ ָרָזא , ּ ּבְ

ד ין ַהּגָ ֵניָנן. ֹולְּדַתּנִ ָלא ֶאָלא ַעל ְסַנִפירֹוי ְדָדא, ְּוַעל ָדא ּתָ ְלׁשְ ּתַ ְּדָכל ָעְלָמא ָלא ִמׁשְ ּּ ּ.  
א ֲחֵזי ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה ֹתהו ָוֹבהו ְוגֹו ּּתָ ֵניָנן ָהְיָתה', ּ ַהאי . ְואֹוִקיְמָנא, ּתָ ִגין ִדּבְ ּּבְ

ין ַהּגָ, ְּיאֹוָרא ַקְדָמָאה ְדַקאְמָרן ּנִ ד ַהאי ַהּתַ יהּכַ ֵדין ִאְתַמְלָייא, ּדֹול ָעאל ּבֵ אִטי , ּכְ ְוׂשָ
ַקְדִמיָתא ִאיּנון ָעְלִמין ְדִאְתֲחָרבו ּבְ ְּוָדִעיך ִניצֹוִצין ְדִאְתְלָקטו ּבְ ּ ּ ּ ּ ְ.  

יִנין ַאֲחָרִנין ְדַקאְמָרן ּנִ ִּאיּנון ּתַ ִגין ְדִאְתֲחָלׁש ֵחיַלְייהו ְדָלא . ֲאַמאי, ֲהוֹו ְוָלא ֲהוֹו, ּ ּּבְ ּ ּ
ִנין, ְּטׁשון ָעְלָמאְיַטׁשְ ְבִעין ׁשְ ר ְלׁשִ ֵחיָלא ְדַההוא , ַחד ִזְמָנא, ּבַ ָקפו ּבְ ְּוִאיּנון ִאְתּתְ ּ ּ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]213דף [ -ּ

דֹול ין ַהּגָ ּנִ ְתְקָפא, ּתַ ְלחֹודֹוי ְלִאּתַ יה. ְּוַהאי ִאיהו ּבִ ְּוִאְלָמֵלא נוְקֵביה ַקֶייֶמת ְלַגּבֵ ּ ָלא , ּּ
ל לֹון   )ובגין כך(. ָיִכיל ָעְלָמא ְלִמְסּבַ

א ִריך הוא ְלנוְקּבָ א ּבְ ַּעד ָלא ָקַטל קוְדׁשָ ּ . ּ ֹתהו ָהְיָתה)ובהו(. ָּהָאֶרץ ָהְיָתה ֹתהו, ְּ
ּוְלָבַתר ְדָקַטל ָלה ּ ָראת ְלִאְתַקְייָמא, ּ ּבֹהו)א''ע' בראשית ע(ֲהָוה , ּ ך ַעל. ּׁשָ ַעד . ְְוֹחׁשֶ

  .ָּלא ֲהַות ְנִהיָרא עֹוָבָדא ְדָעַבד
א  ִריך הואֶּמה ָעִביד קוְדׁשָ ּּבְ יה ִדְדכוָרא ְלֵעיָלא, ְ ָּמַחץ ֵריׁשֵ ּ ּ ְפָיא, ּ ִגין ְדָהא , ְוִאְתּכַ ּּבְ

א הֹוָמא ְלַתּתָ דֹול, ַמאי ַטְעָמא ָלא ֲהָוה ָנִהיר. ָלא ֲהָוה ָנִהיר, ּתְ ין ַהּגָ ּנִ ִגין ְדַהאי ַהּתַ , ּּבְ
הֹוָמא יב רוָחא ַעל ּתְ יך ֵליה, ֲּהָוה ָנׁשִ ְּוַאְחׁשִ אְוָלא ְמ, ְ   .ַרְפְרָפא ְלַתּתָ

ּ רוָחא ַאֲחָרא ִדְלֵעיָלא)א ועם כל דא''נ(ְוָעַבר  ּ ב , ּ ַההוא )א דנשב''נ(ְוָנׁשַ ּ וָבַטׁש ּבְ ּ
ִכיך ֵליה, ּרוָחא ְּוׁשָ ִים, ְ יב ְורוַח ֱאלִהים ְמַרֶחֶפת ַעל ְפִני ַהּמָ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ ּ ּ ְּוַהְיינו . ּ

ִריך ה, ְּדָתֵניָנן א ּבְ ְְדקוְדׁשָ ּ רוָחאּ ַטׁש רוָחא ּבְ ּוא ּבָ ּ   .ּוָבָרא ָעְלָמא, ּ

  א''ה ע''דף ל
ָּנִהיר ְנִהירו ִדְלֵעיָלא, ַּויֹאֶמר ֱאֹלִהים ְיִהי אֹור ַוְיִהי אֹור ּ ַעל ) א''ה ע''דף ל(ּוָבַטׁש , ּ

יב י רוָחא ְדָנׁשִ ּבֵ ּּגַ הֹוָמא, ּ ָלק ֵמַעל ּתְ יָון ִדְתהֹוָמ. ְּוָלא ָחָפא ֵליה, ְּוִאְסּתַ , א ִאְתְנִהירּּכֵ
ָלק ְּוִאיהו ִאְסּתַ ֵדין ֲהָוה ְנִהירו, ּ   .ּּכְ

יה ָּדא ָנִהיר ַעל ֵריׁשֵ ּוַמָיא ֲהוֹו ַנְפֵקי ִמּגֹו ֲאפוֵתיה, ּ ּ יב ְלֵעיָלא, ּּ ְּורוָחא ָנׁשִ ְוָנִהיר . ּ
ִהירו ָדא ִּמּנְ ַּעד ְדֲהָוה ָנִחית ְנהֹוֵריה, ּ ְבִעין וְתֵרין ְנהֹוִר, ּ אְּמַנְצְנָצא ְלׁשִ ְמׁשָ יָון , ּין ְדׁשִ ּכֵ

א א ְלַתּתָ ְמׁשָ גֹו ׁשִ ימו ּבְ ְּדִאיּנון ְנהֹוִרין ִאְתְרׁשִ ּ ּ ַחָייַבָיא ְדָעְלָמא ַיְדִעין )א''ח ע''קפ(ֲהוֹו , ּ ּ ּ
הו א, ּּבְ ְמׁשָ ַּוֲהוו ַפְלִחין ְלׁשִ ִאיּנון ַחָייַבָיא. ּ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ל קוְדׁשָ ּכַ יָון ְדִאְסּתַ ּּכֵ ּ ּ ּ ּ יק ָסִל, ְּ

ִניז ֵליה ְּנהֹוֵריה ְוָגִניז ֵליה ֲאַמאי ּגָ ּ ין. ּ ּנִ ִגין ְדַההוא ּתַ ּּבְ ּוָבַטׁש , ֲהָוה ָסִליק ְוָנִחית, ּ
ִאינון ְיאֹוִרין ְלָיא, ּּבְ ַּעד ְדָגַנז ֵליה ְוָלא ִאְתּגַ ּ.  

ַחד ַצִדיק ְּוָזַרע ֵליה ְזרוָעא ּבְ ּ א, ּ ָנא ְדִגְנּתָ ּנָ ְּדִאיהו ּגָ ּ ּוְזרוָעא , ּ אּ ִגְנּתָ ְגִניזו , ְּדָזַרע ּבְ ּּבִ
ְטִמירו  ּ ְדַהאי אֹור ִאיהו)א האי''ס(ּּבִ ּ.  

דֹול ין ַהּגָ ּנִ ד ַהאי ַהּתַ א ְזרוָעא ְדאֹור ָדא, ּכַ ִגְנּתָ ָּחֵמי ְדָצַמח ּבְ ּ ּ ַער ְלִסְטָרא , ּ ֵדין ִאּתְ ּכְ
יחֹון, ָאֲחָרא ְּלַההוא ָנָהר ְדִאְקֵרי ּגִ ְּוִאְתְפָלגו ֵמימֹוי ְד. ּ ּ יחֹוןּ ִביָלא ִדיֵליה, ַהאי ּגִ ַּחד ׁשְ ּ ,

א ְנּתָ ִּאיהו ָאִזיל ּגֹו ַההוא ְזרוָעא ְדַאְצְמָחא ּגֹו ּגִ ּ ּ ְרבו ִדְזרוָעא ָדא, ּ יה ּבִ ְּוַאְנִהיר ּבֵ ּ ּ ּ ּ ,
יחֹון   .ְוִאְקֵרי ּגִ

ּוִמּגֹו ַההוא ְרבו ִדְזרוָעא ָדא ּ ּ ּ ּ א, ּ ֹלֹמה ַמְלּכָ ַלק ִלְרבו ְדׁשְ ִּאְסּתְ ד, ּ ַלק ְלַמְלכוּכַ , ּ ִאְסּתְ
יב יחֹון)'א', מלכים א(, ִּדְכּתִ ם אֹותֹו ֶאל ּגִ ם,  ְוהֹוַרְדּתֶ ח אֹותֹו ׁשָ ּוְכִתיב וָמׁשַ ם. ּ ְוֹלא , ׁשָ



ָנה  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ ְסֵלוחֹוֶד[ – ּ   ]ׁש ּכִ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]214דף [ -ּ

ֲאַתר ַאֲחָרא א ָדא, ּבַ ִגין ְדֲהָוה ָיַדע ָדִוד ַמְלּכָ ּּבְ ּ ָלקו ְלַמְלכו , ּ ּוֵמימֹוי ַאֲחָרִנין ִאְסּתָ ּ ּ
יָפאְּוָדא ִאיהו, ַאֲחָרא ּקִ א ְדִאיהו ּתַ ּ ַמְלּכָ ּ.  

דֹול ין ַהּגָ ּנִ ַער ֵליה, ְוַהאי ַהּתַ ין, ִּאּתְ ּנִ ָלק ְסַנִפירֹוי ְדַהאי ּתַ ְּוִאְסּתַ ּ ַההוא ָנָהר, ּ , ּּבְ
יה ְתְקָפא ּבֵ ְלהו. ְּלִאּתַ ַאר ְיאֹוִרין ּכֻ ְּוָכל ִאיּנון ׁשְ ּנִ, ּּ ְקָפא ְדַהאי ַהּתַ ּתֻ ין ּבְ ַּסְלִקין ְוַנְחּתִ ּ ין ּ

דֹול ִכיָכא, ַהּגָ יה, ְּוָתַאב ְוָעאל ְלַההוא ְיאֹוָרא ׁשְ ַכך ּבֵ ּתְ ְּוִאׁשְ ְ.  
ִניז , ּוְכֵדין ד ַההוא אֹור ִאְתּגְ ָנא ְדַקאְמָרן)א לנטלא''ס(ּּכַ ּנָ ּ ְלִעיוָלא ֵליה ַההוא ּגָ ּ ּ ּ ,

ך ַקְדָמָאה ֵדין ָנַפק ֹחׁשֶ יה, ְּכְ ּוָבַטׁש ַעל ֵריׁשֵ א, ּ ַההוא נוְקּבָ ּּבְ יהּ ָחא ּבֵ ּ ְדִאְתַמּתְ ּ ,
ְּוִאְתְפַרׁש ַחד חוָטא ִניז, ּ ין ַההוא ְנִהירו ְדאֹור ָדא ְדִאְתּגְ ּּבֵ ּ ּ ּ ך , ּ ְוֵבין ַההוא ֲחׁשֹוָכא ְדֹחׁשֶ ּ ּ ּ

יב, ָּדא ך)'בראשית א(, ִּדְכּתִ ין ָהאֹור וֵבין ַהֹחׁשֶ ְ ַוַיְבֵדל ֱאלִהים ּבֵ ּ ּ ּ.  
ין ּנִ ַההוא ְפִריׁש, ַהאי ּתַ ב ּבְ ּּתָ ּו ְדַהאי חוָטא ְדַאְפִריׁשּ ּ ּ א בין ''נ(ְּוַאְפִריׁש ְלִאינון , ּ

ְּוִאְתְפָרׁשו נוִנין ְלִזַנְייהו ִאֵלין ֵמִאֵלין, ּגֹו ֲחׁשֹוָכא,  ְיאֹוִרין)אינון ּ ּ ּ ּ ַההוא ְפִריׁשו, ּ ּּבְ ּּ.  
ין ְּוַכד ִאְתְפָרׁשו ַמִיין ִעָלִאין ַקִדיׁשִ ּּ ל ִאיּנון ְיאֹוִרין ִאְתְפ. ּ ּּכָ ְּוָעאלו ְלגֹו ַההוא , ָּרׁשוּ ּ

ְלהו ִריר ִמּכֻ ִכיָכא ְדִאְתּבְ ְּיאֹוָרא ׁשְ ַלת , ּּ יה ּתְ יֹוָמא)ו''בלק קצ(ְּוָנִפיק ְוָעאִלין ּבֵ   . ִזְמִנין ּבְ
ְּוָכל ִאיּנון נוִנין ִדְמַגְדָלן ּגֹו ִאיּנון ְיאֹוִרין ּ ּ ּ ן ִאֵלין ֵמִאֵלין, ּ ְּפִריׁשָ ּ , ְּוִאְקרון ֵלילֹות, ּ

ין ְלָכל ִאיּנון נוִנין ְדָנְפִקין ְלַברְו ִּאֵלין ִאיּנון ָראׁשִ ּ ּ ּ ְלהו, ּ ְלִטין ַעל ּכֻ ְּוִאֵלין ׁשַ ּ ְּוִאֵלין . ּ
כֹוֵרי ִמְצַרִים ָדר ְלַבר ּבוְכִרין, ִּאְקרון ּבְ ּוֵמָהָכא ִאְתּבַ ְקיו ְדִאיּנון , ּ ָזנו ִמּשַׁ ְּוֻכְלהו ִאּתְ ּ ּ ּ ּ ּ

י. ְיאֹוִרין ּנִ דֹולְוַהאי ַהּתַ ְלהו, ן ַהּגָ ְלָטא ַעל ּכֻ ּׁשַ ּ.  
ְפִריׁשו ְדַמִיין ִעָלִאין ְּוֹכָלא ּבִ ּּ ין ַמִים ָלָמִים, ּ יב ִויִהי ַמְבִדיל ּבֵ ִּדְכּתִ ימו ַמִיין , ּ ְּוִאְתְרׁשִ

ין ִעָלִאין ַּקִדיׁשִ ְּוִאְתְפָרׁשו ְלֵעיָלא, ּ ּ ִאין, ּ ּתָ ְלהו ִאֵלין ֵמ, ּוַמִיין ּתַ ִּאְתְפָרׁשו ּכֻ ּּ ּ , ִּאֵליןּ
ין ין וְדָלא ַקִדיׁשִ ַּקִדיׁשִ ּ ן, ּ ְּוַעל ָדא ִאְקרון ַמְלָאִכין ִעָלִאין ְפִריׁשָ ּ ּ ִגין ְדִאְתְפָרׁשו , ּ ּּבְ ּּ

ִּאֵלין ֵמִאֵלין ְלִזַנְייהו ּ ּ.  
ב ַמְזִריַע ֶזַרע א ֵעׂשֶ א ָהָאֶרץ ֶדׁשֶ ַּויֹאֶמר ֱאֹלִהים ַתְדׁשֵ ין , ָּרָזא ָדא, ּ ּנִ ד ַהאי ַהּתַ ּכַ

דֹולַה א, ּגָ ַההוא נוְקּבָ יב רוָחא ּבְ ֲּהָוה ָנׁשִ ּ י ֵעיָלא, ּ ּוְמַרְפְרָפא ְלַגּבֵ ִבין , ּ ל ִאיּנון ֲעׂשָ ּּכָ
ֲּהָוה ְמַהֵפך לֹון ִליִביׁשו ְ ַההוא רוָחא, ּ יב ּבְ ַּעד ְדרוָחא ַאֲחָרא ָנׁשִ ּ ּ א, ּ ִכיך ֵליה ְלַתּתָ ְּוׁשָ ְ ,

ִמְלַקְדִמין ִבין ָצְמחו ּכְ ַּוֲעׂשָ ִריך הואְו. ּּ א ּבְ ָחן ְואֹוָדן ָקֵמי קוְדׁשָ ּבְ ְלִטין וְמׁשַ ּׁשַ ּ ְּ.  
ָמאָלא ַטר ׂשְ ִכיָכא, ִמּסְ ִעיִרין ְלִזַנְייהו, ּוְלגֹו ְיאֹוָרא ׁשְ ְוַאְזִלין ְלִמְקַרב , ָּנְפִקין ּבְ

ִבין ְוָלא ַיְכִלין י ְדִאיּנון ֲעׂשָ ְּלַגּבֵ ְּוָתִבין ְלַאְתַרְייהו, ּ ל ִאֵלין ְיא. ּ אִטיןּּכָ , ֹוִרין ַאְזִלין ְוׁשָ
הו ִליט ּבְ יָנא ְדׁשַ ּנִ ִּעם ַההוא ּתַ ּ ִבין, ּ ר ְלִזְמִנין. ְוָלא ַיְכִלין, ְּוַסֲחִרין ְלִאינון ֲעׂשָ , ּבַ

יב ְּדרוָחא ִעָלָאה ָלא ָנׁשִ ּ א ִדְלֵעיָלא, ּ ַההוא נוְקּבָ ְּוִאיהו ְמַרְפְרָפא רוָחא ּבְ ּ ּ ּ ּ ָמה , ּ ּכְ
ֵד, ְּדאֹוִקיְמָנא ִביןּכְ ִליט ַההוא רוָחא ַעל ִאיּנון ֲעׂשָ ּין ׁשָ ּ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]215דף [ -ּ

ב ְלַאְתֵריה ִכיָכא ּתָ א, ִּויאֹוָרא ׁשְ ִכיִכין. ְּוַסְלָקא ְוַנְחּתָ ּוְבִגין ְדֵמימֹוי ׁשְ ָאִזיל , ּ
ִכיכו ׁשְ י ִאיּנון ְיאֹוִרין, ּּבִ דֹול ַסְלָקא ְלַגּבֵ ים ַהּגָ ּנִ ְּוַהאי ַהּתַ ְלהו ְמַגְד, ּ ִבין ּכֻ ַּוֲעׂשָ ּ ָלן ּ

ִכיָכא ְוִאֵלין  ַּסֲחָרֵניה ְדַההוא ְיאֹוָרא ׁשְ ּ ּ ָכל ִעיָבר)א ואינון''נ(ּ ֵדין ַסְלָקא , ּ ְמַגְדִלין ּבְ ּּכְ
יַנְייהו י ּבֵ יָנא ְוִאְתַרּבֵ ּנִ ַּההוא ּתַ   .ְּוָתב ְלָכל ִאיּנון ְיאֹוִרין, ּ

ַמִים ְרִקיַע ַהּשָׁ ִריַחָּדא ִא, ַּויֹאֶמר ֱאֹלִהים ְיִהי ְמֹאֹרת ּבִ ִריַח. ּיהו ָנָחׁש ּבָ . ֲאַמאי ּבָ
ִגין ְדָסִגיר ִלְתֵרין ִסְטִרין   .ְּוָלא ָנִפיק ְלָעְלִמין ֶאָלא ַחד ִזְמָנא ְליֹוְבָלא, ּּבְ

  ב''ה ע''דף ל
ָּדא ָנָחׁש ֲעַקָלתֹון, ּוְבִסְפֵרי ַקְדָמֵאי ִדיר, ּ ימו ּתָ ַעּקִ ְּדִאיהו ּבְ ּ ְוַאְייֵתי ְלָווִטין ַעל , ּ

ד ַהאי ָקם, ָעְלָמא ַבר ּתוְקֵפיה , ּכַ ִּאּתְ יָנא) ב''ה ע''דף ל(ּּ ּנִ ְּדַההוא ּתַ , ְוָלא ָיִכיל ְלֵמיָקם, ּ
ֵמיה ׁשְ ַּעד ְדָאִביד ּגִ א. ּ ִפיף ֵליה ּגֹו ַיּמָ ִריך הוא ּכָ א ּבְ ִגין ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ ּ יה, ְּ ד ָעאל ְלַגּבֵ . ּּכַ

א ְקֵפיה ְדַיּמָ ְּוִאיהו ָדַרך ַעל ּתֻ ּ ּ ּּ א ָדאְו. ְ ֻּתְקֵפיה ְדַיּמָ ּ ּ יָנא, ּ ּנִ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ִּאיהו ּתַ ּכְ
ֳמֵתי ָים)'איוב ט(   .ְ ְודֹוֵרך ַעל ּבָ

ִתיב, ְוַכד ַהאי ָנָחׁש ָקם ֵדין ַמה ּכְ ָים)ז''ישעיה כ(, ּכְ ר ּבַ ין ֲאׁשֶ ּנִ ָּדא , ּ ְוָהַרג ֶאת ַהּתַ
דֹול ין ַהּגָ ּנִ ִתיב. ִּאיהו ַהּתַ ִּאיהו , ְוָדא ָנָחׁש. ָ ִהְנִני ָעֶליך)ט''יחזקאל כ(, ְּוַעל ָדא ּכְ

ְלָווִטין ְלֹכָלא, ְמֹאֹרת יָפא ָעֵליה, ּּבִ ּקִ ִגין ְדִאיהו ּתַ ּּבְ ּ ֻתְקֵפיה ְדַההוא ָנָהר ַרְבְרָבא, ּ ּּבְ ּ ּ ּ ,
ְּדִאְקֵרי ִחֶדֶקל   .ְוָהא אֹוִקיְמָנא, ּ

ד ָנְפִקין ָד א ּכַ ּתָ ׁשְ ַיּבֶ ַּההוא ָנָחׁש ִאיִהי ּבְ ָדאּ ִדיר, א ּבְ ַקף ּתָ א ִאְתּתְ ּתָ ׁשְ ָּדא ִדְבַיּבֶ ּ ,
א ִאיהו ּתָ ׁשְ ַיּבֶ ִגין ְדָכל אֹוְרחֹוי ְוֹתְקפֹוי ּבְ ּּבְ ִדיר, ּ ָמה ְדַאּתְ , ְוָאִכיל ַאְרָעא ְוַעְפָרא ּתָ ּכְ

ל ְיֵמי ַחֶייך)'בראשית ג(ָאֵמר  ָ ְוָעָפר ּתֹאַכל ּכָ ַעְפָרא. ּ ִדיל ּבְ ָּדא ּגַ ִד, ּ ַמָיאְּוָדא ּגַ . ּיל ּבְ
ַמָיא ִדיל ּבְ ָּנָחׁש ְדִאְתּגַ ּ א, ּ ּתָ ׁשְ ַיּבֶ ִדיל ּבְ ַהאי ְדִאְתּגַ יָפא ּכְ ּקִ ָּלאו ּתַ ִתיב , ּ ְּוַעל ָדא ּכְ

  . ְמֹאֹרת ָחֵסר)'בראשית א(
י ַההוא ְדַמָיא ְּוָדא ִאְזָדַמן ְלַגּבֵ ּ ּ ב . ּ יה)ודא לא(ְוַאף ַעל ּגַ ּ ְדִאְזְדַמן ְלַגּבֵ ּ ָלא ֲאַגח , ּ

יה ְלחֹודֹוי, ְּלַגּבֵ ִריך הוא ּבִ א ּבְ ֶּאָלא קוְדׁשָ ְּ א, ּ ְּדָקִטיל ֵליה ִמּגֹו ַיּמָ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא , ּ ּּכְ
ּסות רוָחא ְדֵביה ִגין ּגַ ּּבְ ּ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ ר ָאַמר ִלי ְיֹאִרי ְוגֹו)ט''יחזקאל כ(ּכְ   .' ֲאׁשֶ

י יֹוֵסי. 'ִלְנּגֹוף ֶאת ִמְצַרִים ְוגֹו' ְוָעַבר ְיָי ָנא ָאַמר ִרּבִ ָיא, ּתָ ְוִכי , ַהאי ְקָרא ַקׁשְ
ך וָפַסח ְּוָרָאה ֶאת ַהָדם ְוַאַחר ּכַ ַמע ְדִסיָמָנא הוא ְדָעִביד, ְּ ְּדַמׁשְ ּ ּ ִגין ָדָמא . ּ יָמא ּבְ ְּוִאי ּתֵ

ְּדִאיהו ִמְצָוה י ְדִפְתָחא. ֲאַמאי ְלַבר, ּ ְתַלת דוְכּתֵ ַּוֲאַמאי ּבִ ּ ִתיב . ּ ּ הוא )'דניאל ב(ְוָהא ּכְ
ֵלי ֲעִמיָקָתא ְוגֹו י . 'ּּגַ ּתֵ קֹוף ְוַעל ׁשְ ׁשְ ְלָיא ָדָמא ַעל ַהּמַ ָעא ְדִאְתּגַ ּוַמאי ַטְעָמא ּבָ ּ ּ

זוזֹות   .ַּהּמְ
ָנא ִתיב, ֶּאָלא ּתָ י ' ּ ַוַיְרא ְיָי)'בראשית ו(, ּוְכִתיב, ַּוִיְנָאץ' ּ ַוַיְרא ְיָי)ב''דברים ל(, ּכְ ּכִ

ה ָרַעת ָהָא ָאֶרץַרּבָ חוָתא ִדְלֵעיָלא. ָדם ּבָ ּגָ ְּוָתֵניָנן ָלא ִאְתָחֵזי ַאׁשְ ּ ד ִאְתָחֵזי , ּ ֶּאָלא ּכַ
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יה ְוַעל ָדא  א עֹוָבָדא ְדִאְתָעֵבידו עֹוָבָדא ִמּנֵ ְּלַתּתָ ּ  ָלא )א ועד דעבדין עובדא לתתא''נ(ּ
יִחין  ּגִ ר ִהְרהוָרא ְדֲעבֹוָדה ָזָרה, )א לאבאשא''נ(ַמׁשְ ּּבַ ְמרו )א''דברים י(, יבִּדְכּתִ, ּ ּ ִהּשָׁ

ה ְלַבְבֶכם ּוִמְדִאְתָעֵביד עֹוָבָדא. ָּלֶכם ֶפן ִיְפּתֶ ַער, ּ חוָתא ִדְלֵעיָלא ִאּתְ ּגָ ַּאׁשְ ּ ך, ּ ְוְבִגין ּכַ ּ ,
ין ְלָטב וֵבין ְלִביׁש, ּּכָֹלא ְלָיא ִמְלָתא, ּּבֵ עֹוָבָדא ּתַ   .ּּבְ

י יֹוֵסי ָוֵקי ִמְצַרִים, ָאַמר ִרּבִ ל ׁשְ יָתא וֵביָתא,  ַמְלָיין ַטֲעָוון ֲהוֹו,ּכָ ְּועֹוד ִדְבָכל ּבֵ ּ ,
ִכיֵחי ִזיִנין ְייהו, ֲהוֹו ׁשְ ָחָרׁשַ ְּדִמְתַקְטֵרי ּבְ א, ּ ִאין ִדְלַתּתָ ּתָ ְתִרין ּתַ ִאיּנון ּכִ ּּבְ ּוִמְתָעִרין , ּ

ַגַווְייהו ּרוַח ִמְסֲאָבא ּבְ ּ.  
ָנא ְּוָרָזא ְדִמָלה ּתָ ִתיב, ּ ם, ּכְ ם ּוְלַקְחּתֶ ְעּתֶ ף ְוִהּגַ ּסַ ר ּבַ ָדם ֲאׁשֶ ם ּבַ ּ ֲאֻגַדת ֵאזֹוב וְטַבְלּתֶ ּ ּ

זוזֹות י ַהּמְ ּתֵ קֹוף ְוֶאל ׁשְ ׁשְ ה. ֶּאל ַהּמַ ֲּאגוַדת ֵאזֹוב ָלּמָ ִגין ְלַבֲעָרא רוַח ִמְסֲאָבא . ּ ּּבְ
יַנְייהו ד א האי קרא קשיא וכי וראה את הדם ואחר כך ופסח דמשמע דסימנא הוא דעבי''נ(, ִּמּבֵ

אמאי והא כלא גלייא קמיה קודשא בריך הוא וכתיב הוא גלי עמיקתא ומסתרתא אלא תנא כתיב 
ותנינן לא אתחזי אשגחותא לעילא אלא כד ' כי רבה רעת וגו' וכתיב וירא יי' וינאץ וגו' וירא יי

אתחזי לתתא עובדא ומדאתעבד עובדא אשגחותא לעילא אתער ובגין כך כולא בין לטב בין 
אגודת אזוב למה ומאי טעמא בעא ' ולקחתם אגודת אזוב וגו. בדא תלייא מלתאלביש בעו

אמר רבי יוסי כל שוקי מצרים מליין טעוון הוו . דאתגלייא דמא על המשקוף ועל שתי המזוזות
ובכל ביתא וביתא הוו שכיחי זינין דמקטרין בחרשייהו באינון בתרין תתאין דלתתא ומתערין רוח 

ִפְתַחְייהו)א אגודת אזוב בגין לבערא רוחי מבינייהומסאבא בגוייהו ועל ד ּ וְלַאֲחָזָאה ּבְ ָהֵני , ּ ּבְ
י ַלת דוְכּתֵ ּּתְ ֵליָמָתא, ּ ך, ְוַחד ָהָכא, ַחד ָהָכא. ְּמֵהיָמנוָתא ׁשְ ִגין ּכַ ַגַווְייהו ּבְ ְְוַחד ּבְ ּ ,

יֶכ' ּוָפַסח ְיָי ּתֵ ִחית ָלֹבא ֶאל ּבָ ׁשְ ן ַהּמַ ָמא , ם ִלְנּגֹוףַּעל ַהֶפַתח ְוֹלא ִיּתֵ ום ְדָחֵמי ׁשְ ִּמּשׁ ּ
ים ַעל ִפְתָחא א ָרׁשִ ַּקִדיׁשָ ּ.  

י ְיהוָדה ֵניָנן, ִּאי ָהִכי ֲאַמאי ָדָמא, ָּאַמר ִרּבִ יֵני , ְּדָהא ּתָ ִּחָוור ְוסוָמק ְוַחד ְדָכִליל ּבֵ ּ ּ
ְווֵני ֵרי ָדֵמי ֲהוֹו, ֲּאַמר ֵליה. ּגַ ְּדִפְסָחא . ּ ְדִמיָלה ַרֲחֵמי.ְּוַחד ְדִפְסָחא, ַּחד ְדִמיָלה, ּּתְ
  .ִּדיָנא

י ְיהוָדה ָמה ְדאֹוִליְפָנא, ָלאו ָהִכי, ָּאַמר ִרּבִ ֶּאָלא ּכְ א , ּ ְּדַאְחָזר ַההוא ָדָמא קוְדׁשָ ּ ּ ּ
ִריך הוא ְלַרֲחֵמי ּּבְ ְווֵני, ְ גֹו ּגַ ִאילו ֲהוֹו ִחָוור ּבְ ּּכְ ּ  )ז''יחזקאל ט(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ

ָדַמִיך ֲחִיי ְוגֹוָוֶאֱעבֹור ָע ָדָמִיך ְואֹוַמר ָלך ּבְ ְַלִיך ָוֶאְרֵאך ִמְתּבֹוֶסֶסת ּבְ ְ ְ ְ ב . 'ְ ְוַאף ַעל ּגַ
ְּדֲהָוה סוָמָקא ָדַמִיך ֲחִיי, ִאְתֲחָזר ְלַרֲחֵמי, ּ יב ּבְ ְִדְכּתִ ך. ּ ְוְבִגין ּכָ ְתַלת , ּ ים ִפְתָחא ּבִ ָּרׁשִ

יַנ, ְוַחד ָהָכא, ַחד ָהָכא, ִסְטִרין   .ְּייהוְוַחד ּבֵ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]217דף [ -ּ

 ] בשנה84יום [סדר הלימוד ליום כה כסלו 
  א''ו ע''דף ל

אֵני ר ֵרין ָדֵמי ִאְתָחזו, ִּחְזִקָיה' ּתָ ּּתְ ְתִרין, ּ ֵרי ּכִ ְּדִאְתָחזו , ָלֳקֵבל ּתְ  )א דאתערו''נ(ּ
ֲעָתא ַהִהיא ׁשַ י יֹוֵסי. ְּלֵעיָלא ּבְ ְתֵרין ִסְטִר, ָאַמר ִרּבִ ְתָרא ִדְכִליָלא ּבִ , ין ְטִמיִריןַּחד ּכִ

ַרֲחֵמי ְוִדיָנא) א''ו ע''דף ל(   .ּבְ
א י ַאּבָ נֹוי, ָאַמר ִרּבִ ִריך הוא ַעל ּבְ א ּבְ ה ַאְתִרין ָחס קוְדׁשָ ַכּמָ ּּבְ ר ָנׁש : ְּ ָעֵבד ּבַ

יָתא ִריך הוא ָאַמר ֵליה, ּבֵ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ִמי, ְּ תֹוב ׁשְ ֵוי ְלִפְתָחך, ּכְ ְְוׁשַ ֵרי ְלגֹו , ּ ְוַאּתְ ׁשָ
ִפְתָחך ְלַנְטָרא ָלך, יָתאּבֵ ְַוֲאָנא אֹוִתיב ְלַבר ּבְ ים ַעל ִפְתָחא ָרָזא , ְוָהָכא ָאַמר. ְ ָּרׁשִ

ִּדְמֵהיָמנוָתא ִדיִלי ּ יָתך, ּ ֵרי ְלגֹו ּבֵ ם לא , ְַוֲאָנא ָנִטיר ָלך ְלַבר, ְְוַאּתְ ׁשָ יב ְוַאּתֶ ִּדְכּתִ
יתֹו ַעד ּבֶֹקר ֵצאו ִאיׁש ִמֶפַתח ּבֵ ּּתֵ י ּוְכִת, ּ ּתֵ קֹוף ְוַעל ׁשְ ׁשְ ּיב ְוָרָאה ֶאת ַהָדם ַעל ַהּמַ

זוזֹות וָפַסח ד ַּהּמְ יֶכם ִלְנּגֹוף' ּ ּתֵ ִחית ָלֹבא ֶאל ּבָ ׁשְ ן ַהּמַ   .ַּעל ַהֶפַתח ְוֹלא ִיּתֵ
א י ַאּבָ ַההוא, ּּתו ָאַמר ִרּבִ א ֲעָבדו ּבְ ָמא ַקִדיׁשָ ַגְווָנא ִדׁשְ ּּכְ ּ ּ ּ  

ֲעָתא ָמא ַקִדיׁשָ. ׁשַ ֲעָתא ִדיָנאַּמה ּשְׁ ַהאי ׁשַ ּאוף ָהִכי ִאְתֲחָזר ַהאי , ּא ה ִאְתֲחָזר ּבְ
ֲעָתא ִדיָנא ַהאי ׁשַ ָּדָמא ּבְ זוזֹות, ּ י ַהּמְ ּתֵ קֹוף ְוַעל ׁשְ ׁשְ יב ְוָרָאה ֶאת ַהָדם ַעל ַהּמַ ִּדְכּתִ ּ ּ ,

יָמא ְדֻכְלהו סוָמָקא ְּרׁשִ ּ ִדיָנא, ְלִאְתֲחָזָאה, ּּ ד נוְקִמיןְלֶמְע, ְּדָהא ִאְתֲחָזר ּבְ   .ּּבַ
ְּוָרָזא ְדִמָלה ֲעָתא, ּ ַההוא ׁשַ ַגְווָנא ְדַהֵוי ְלֵעיָלא ּבְ ּּכְ א, ּּ ֵעי ְלִאְתֲחָזָאה ְלַתּתָ ד ּבָ ִאי , ּכַ

ְּוִאי ִדיָנא ִדיָנא, ַרֲחֵמי ַרֲחֵמי יב, ּ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ ם , ּ ְעּתֶ ף ְוִהּגַ ּסַ ר ּבַ ָדם ֲאׁשֶ ם ּבַ ּוְטַבְלּתֶ ּ
ִתיבּוְלִזְמָנ. 'ְוגֹו ְצָרה)ג''ישעיה ס(, ּא ְדָאֵתי ּכְ ָגִדים ִמּבָ א ֵמֱאדֹום ֲחמוץ ּבְ . ּ ִמי ֶזה ּבָ

ין ְלַאֲחָזָאה  ד נוְקִמין)א לאתחזרא''נ(ְּדַזּמִ ְלהו ִדיָנא ְלֶמְעּבַ ּ ּכֻ ּ ּ ּ.  
יתֹו ַעד ּבֶֹקר ְצאו ִאיׁש ִמֶפַתח ּבֵ ם ֹלא ּתֵ ְּוַאּתֶ ום ְדָתֵניָנן, ַמאי ַטֲעָמא. ּ ִּמּשׁ ָאַמר , ּ

י ִיְצָחק ׁשוָקא)אמר רבי ירמיה(, ִרּבִ ּ ָלא ִליָבֵעי ֵליה ְלִאיִנׁש ְלֵמיַזל ּבְ ָחא , ּ ּכְ ּתַ ּוְלִאׁשְ
ׁשוָקא ָמָתא, ּּבְ ְלָיא ּבְ ִזְמָנא ְדִדיָנא ּתַ ָלא, ּּבְ ְּדֵכיָון ִדְרׁשוָתא ִאְתְייִהיב ִלְמַחּבְ ּ ַמאן , ּ

ַזק יה ִאּתְ ְּדָפַגע ּבֵ ום . ּ ַכחְּוָהָכא ִמּשׁ ּתְ ְעָיא ְלָנְפָקא ְלַבר, ְּדִדיָנא ִאׁשְ   .ָלא ּבַ
י יֹוֵסי ְנָיא ָאַמר ִרּבִ ַכח ִדיָנא ְלִמְצָרֵאי, ּתַ ּתְ ׁש ְדִאׁשְ ַההוא ַמּמָ ּּבְ ּ ׁש , ּ ַההוא ַמּמָ ּּבְ
ָרֵאל ַכח ַרֲחֵמי ְלִיׂשְ ּתְ יב, ִאׁשְ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ י ֲעֵליֶכם, ּ ְּוָרִאיִתי ֶאת ַהָדם וָפַסְחּתִ  ְוֵכן .ּ

ָנא ין ִדְלֵעיָלא, ּתָ ְתִרין ַקִדיׁשִ ָכל ִאיּנון ּכִ ּּבְ ּ ּ ַכח ִדיָנא, ּ ּתְ ָמה ְדִאׁשְ ּּכְ ַכח ַרֲחֵמי, ּ ּתְ , ִאׁשְ
ֲעָתא ֲחָדא ׁשַ י ִחְזִקָיה. ְּוֹכָלא ּבְ ָנא ִרּבִ ִתיב, ּּתָ ֶאת ִמְצַרִים ָנגֹוף '  ְוָנַגף ְיָי)ט''ישעיה י(, ּכְ

ָרֵאל, םָנגֹוף ְלִמְצַרִי. ְוָרֹפא ימֹולו ְצִריִכים ְרפוָאה. ַמאי ְוָרֹפא. ְוָרֹפא ְלִיׂשְ ּנִ ִּמַמאי ׁשֶ ּ.  



ָנה  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ ְסֵלוחֹוֶד[ – ּ   ]ׁש ּכִ
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פו ִמְצָרֵאי, ְוָתָנא ּגְ ּנִ ָעה ׁשֶ אֹוָתה ׁשָ ָרֵאל, ּּבְ ָעה ִנְתַרְפאו ִיׂשְ אֹוָתה ׁשָ ּּבְ ְּדַתְנָיא ָאַמר . ּ
י יֹוֵסי יב)אמר רבי חזקיה(, ִרּבִ ּ ַמהו ִדְכּתִ ' ּוָפַסח ְיָי. ַּמאי ַעל ַהֶפַתח, ֶּפַתחּוָפַסח ְיָי ַעל ַה, ּ

ֵעי ֵליה ׁש ֶזהו ֶפַתח ַהּגוף, ֲּאָבל ַעל ַהֶפַתח. ֲּעֵליֶכם ִמּבָ ַּעל ַהֶפַתח ַמּמָ ּּ ְּוֵאי ֶזהו ֶפַתח . ּ ּ
  .הֵוי אֹוֵמר זֹו ִמיָלה. ַּהּגוף

ְמעֹון ָאַמר י ׁשִ ֲעָתא ְדִאְתְפַלג ֵליְלָיא, ִרּבִ ׁשַ ּּבְ ה ְּוִכְתָרא ַקִד, ּ ַער ְלַגּבָ א ִאּתְ א ''נ(ּיׁשָ

ּ ְדכוָרא)אתערב ביה ּוַמאן ְדכוָרא. ּ ּ ַמע, ֶּחֶסד ִעָלָאה. ּ ָלא ָדא ָלא ַסְלָקא, ְּדַמׁשְ ְּדָדא ּבְ ּ ּ ,
ּוְבִגין ָדא י, ָּדא ָמֵחי, ּ ֲעָתא ֲחָדא, ְוָדא ַמּסֵ ׁשַ   .ְּוֹכָלא ּבְ
ּוָפַסח ְיָי ַעל ַהֶפַתח ַהָידוַע, ּוְכִתיב ּּ יָכא , ַּהֶפַתחַמאי . ּ ום ְדִאיהו ִפְתָחא וְמׁשִ ִּמּשׁ ּ ּ ּּ

ְּדרוָחא ְוגוָפא ּ ַזר ַאְבָרָהם, ְוָתא ֲחֵזי, ּ ל ִסְטרֹוי, ַעד ָלא ִאְתּגְ . ֲהָוה ָאִטים ְוָסִתים ִמּכָ
ַזר ִאְתְפַתח ִמּכָֹלא ִּמְדִאְתּגְ ּ ַקְדִמיָתא, ּ   .ְוָלא ֲהֵוי ָאִטים ְוָסִתים ּכְ

ְּוַהְיינו ָרָזא ְדָתֵנ ב ֶפַתח ָהֹאֶהל)ח''בראשית י(, יָנןּ ּ ְוהוא יׁשֶ ְלָייא יֹו. ּ ום ְדִאְתּגַ ִּמּשׁ . ד''ּ
ִגלוָיא ָדא. ַמאי ָקא ַמְייֵרי ֵרי ּבְ י ִיְצָחק ְדהוא ַאׁשְ ֶּאָלא ָאַמר ִרּבִ ּ ּ ּּ ֶצֶדק, ּ ְוָדא . ֶחֶסד ּבְ

ּהוא ִפְתָחא א, ּ ָנא ִעָלָאה ַקִדיׁשָ ּכְ ְּדַמׁשְ ַמע ִדְכּתִ, ּּ ָּהֹאֶהל ַהָידוַע, יב ָהֹאֶהלַּמׁשְ ּ.  
י ֶאְלָעָזר ְלָייא ַהאי יֹו, ָאַמר ִרּבִ ד ִאְתּגַ ר, ד''ּּכַ ּשַׂ ַרך )א אתבשם''נ(, ִאְתּבָ ְ ְוִאְתּבְ

ֶפַתח ָהֹאֶהל ֶחֶס, ְּדִהיא ֶצֶדק, ּבְ ָמא ּבְ ּסְ יב. ד''ְלִאְתּבַ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ חֹום ַהיֹום, ּ ְּדהוא , ּּכְ ּ
ְל ֲעָתא ְדׁשַ ּחוָלָקא ְדַאְבָרָהם, ָטא ֶחֶסדּׁשַ ּוְמָנא ָלן ְדַהאי ֶפַתח ָהֹאֶהל. ּ ּ ם , ּ ּסַ ִאְתּבַ

ְּלָקְבֵליה ְדַאְבָרָהם יב. ּ ּכֹל)ד''בראשית כ(, ִּדְכּתִ ַרך ֶאת ַאְבָרָהם ּבַ ם , ְ ַוְיָי ּבֵ ּסָ ְּדִאְתּבָ
ֶחֶס ְלָייא יֹו, ד''ּבְ   .ד''ִּמְדִאְתּגַ

א י ַאּבָ ב ֶפַתח ָהֹאֶהלְּוהוא י, ָאַמר ִרּבִ ּכֹל, ֹּוׁשֵ ַרך ֶאת ַאְבָרָהם ּבַ יב ַוְיָי ּבֵ ָמה ִדְכּתִ ְּכְ ּ .
א ְּדָדא הוא ִפְתָחא ַקִדיׁשָ ּ יָרָאה, ּּ ְתָרא ֲעׁשִ חֹום ַהיֹום. ּכִ ְתָרא , ּּכְ ָמה ְדִאְתְייִהיב ֵליה ּכִ ּּכְ ּ

חֹום ַהיֹום, ְּדֶחֶסד יב ּכְ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ ּ ָמה ְדָיִתיב ּבְ. ּ ַהאי, ַהאיּּכְ ך ָיִתיב ּבְ ְּדָלא ָסִליק , ְּכַ
לא ַהאי   .ַהאי ּבְ

  ב''ו ע''דף ל
ְּדָעַבר ַעל ׁשוֵרי . ַמאי ְוָעַבר. ְוָעַבר ְיָי ִלְנּגֹוף ֶאת ִמְצַרִים) ב''ו ע''דף ל(ָּדָבר ַאֵחר  ּ
ִּדיָנא ְדִכְתִרין ִכְתִרין ַאֲחָרִנין ִד)א דקטרין''נ(, ּ ֵרי ּבְ ּ ַדֲהוֹו ִמְתַקּשְׁ ָרא ְלהו , ְּלֵעיָלאּ ְּוׁשָ

יֹוֵמיהֹון הו ִדיָנא, ְוָעַבר ַעל אֹוְרחֹוי, ִּמּקִ ד ּבְ ִגין ְלֶמְעּבַ ּּבְ ָרֵאל, ּ ּוְלַנְטָרא ְלהו ְלִיׂשְ ּ ,
ּוְכֵדין הוא ל ְוָעַבר, ּ י, ּכָ ל אֹוְרחֹוי, ַּוַיֲעֹבר, ְוָעַבְרּתִ ִריך הוא ַאְעַבר ַעל ּכָ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ְּ ,
ד ִדיָנא, ָהָכא ְוָעַבר. אֹו ְלַרֲחֵמי, אאֹו ְלִדיָנ ִגין ְלֶמְעּבַ ִגין ְלַרֲחָמא, ָּהָתם ַוַיֲעֹבר, ּּבְ   .ּבְ

ֲחִצי ַהַלְיָלה ַוְיָי כֹור ְוגֹו' ַּוְיִהי ּבַ ל ּבְ ה ּכָ ואני תפלתי לך יי עת ) ט''תהלים ס(כתיב (. 'ִהּכָ

ַחְמָרא, ּא ְללודּיֹוֵסי ֲהוֹו ַאְזֵלי ֵמאוׁשָ' ִּחָייא ור'  ר)'רצון וגו י ִחָייא ָרִכיב ּבְ . ַּוֲהָוה ִרּבִ
ְּדָהא ָמָטא ִזְמָנא ִדְצלֹוָתא ְדִמְנָחה, ֵניִתיב ָהָכא ְוַנְצֵלי, יֹוֵסי' ָאַמר ר ּ ְלעֹוָלם , ְוָתֵניָנן, ּ
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ְצלֹוָתא ְדִמְנָחה ֲעָתא ְדַתְלָיא . ֲאַמאי ָזִהיר. ְּיֵהא ָאָדם ָזִהיר ּבִ ום ְדִהיא ׁשַ ִּמּשׁ ּ ִּדיָנא ּ
יה ר ָנׁש ְלַכְווָנא ַדְעּתֵ ּוָבֵעי ּבַ ּ ּ ִּחָייא ְוַצֵלי' ָנַחת ר, ּ ּ.  

א ְלֵמיַעל, ַּעד ַדֲהוֹו ַאְזֵלי ְמׁשָ י ִחָייא ְלר. ָנָטה ׁשִ ִתיק' ָּאַמר ִרּבִ . יֹוֵסי ֲאַמאי ַאּתְ ׁשָ
י יֹוֵסי אי, ָאַמר ִרּבִ ַדְעּתָ ל ֲהֵויָנא ּבְ ּכֵ יהֹון , ַּקְייָמאְּדֵלית ָעְלָמא ִמְת, ִמְסּתַ ֶּאָלא ַעל ֵריׁשֵ

א ִאין. ְּדַעּמָ א ַזּכָ י ַעּמָ א, ַטב ְלָעְלָמא, ִאי ֵריׁשֵ ִאין. ַטב ְלַעּמָ , ַווי ְלָעְלָמא, ְוִאי ָלא ַזּכָ
א   .ַווי ְלַעּמָ

י ִחָייא ך הוא, ָּאַמר ִרּבִ ַּוַדאי ּכַ יב. ְמָנָלן, ְּ ל  ָרִאיִתי ֶאת ּכָ)ח''י', דברי הימים ב(, ִּדְכּתִ
ר ֵאין ָלֶהן רֹוֶעה ַויֹאֶמר ְיָי לא ֲאֹדִנים ָלֵאֶלה  ֹצאן ֲאׁשֶ ָרֵאל ְנפֹוִצים ַעל ֶהָהִרים ּכְ ִּיׂשְ ּ

לֹום ׁשָ ָּיׁשובו ִאיׁש ְלֵביתֹו ּבְ ָּיׁשובו. ּ ֵעי ֵליה, ּ בו ִמּבָ ֵּיׁשְ ֵעי ֵליה, ְלֵביתֹו. ּ ֵביתֹו ִמּבָ ְּדָהא . ּּבְ
ַאְתַרְייהו ַקְייֵמי   .ּּבְ

ֵניָנןֶּאָלא  א ָלא ָזֵכי, ָהִכי ּתָ א ְדַעּמָ חֹוֵביה, ִּאי ֵריׁשָ ְפָסן ּבְ א ִמּתָ יב. ְמָנָלן. ַּעּמָ , ִּדְכּתִ
ּ ַויֹאֶמר ָדִוד ְוגֹו)ד''כ', שמואל ב( ה ָאֹנִכי ָחָטאִתי ְוָאֹנִכי ֶהֱעֵויִתי ְוֵאֶלה ַהּצֹאן ֶמה ' ּ ִּהּנֵ

ָרֵאל , ּ ָדִוד ָחב)'וא אשר חטאתי וגוואני ה) א''כ' דברי הימים א(א וכתיב ''ס(, ָּעׂשו ְוִיׂשְ
חֹוֵביה. ָּסְבלו א ִמְתַפס ּבְ א ְדַעּמָ ְּוִאי ֵריׁשָ ְזָבן, ּּ ּתֵ א ִמׁשְ ְרָיא . ַעּמָ ְּדָהא ִדיָנא ָלא ׁשַ ּ

יב. ָּעַלְייהו ַּויֹאֶמר ְיָי ֹלא ֲאֹדִנים ָלֵאֶלה, ִּדְכּתִ לֹוַמר, ּ ּ ִאלו ָלא ֲהוֹו )א אם אלו''ס(, ּכְ ּ
אֵרי ין ְלַעּמָ לֹום, ׁשִ ׁשָ ֵּמַהאי אֹוְרָחא ָיׁשובו ִאיׁש ְלֵביתֹו ּבְ ְזָבן. ּ ּתֵ ְלהו ִמׁשְ ּּכֻ יהֹון , ּ ִאי ֵריׁשֵ

ְפָסן א. ִמּתָ ׁשָ ַזר ָעֵליה ְלִאְתַעּנְ ָפט ִאְתּגְ ַּוֲאִפילו ְיהֹוׁשָ ּ ַאְחָאב, ּ ר ּבְ ום ְדִאְתֲחּבָ ִּמּשׁ ִאי . ּ
יב, ָּלאו ַההוא ְצָווָחא ָפט)ב''כ', מלכים א(, ִּדְכּתִ   .ּ ַוִיְזַעק ְיהֹוׁשָ

ְעִביד, ָּאְמרו, ַּעד ַדֲהוֹו ַאְזֵלי ָרַמׁש ֵליְלָיא ך ֵליְלָיא, ַמה ּנַ ִאי ֵניִתיב , ְִאי ֵניִזיל ָחׁשַ
ַּדֲחָלא הוא חֹות ִאיָלָנא ַחד, ָּסטו ֵמאֹוְרָחא. ּ ְּוָיְתבו ַוֲהוו ַאְמֵרי ִמֵלי . ָּיְתבו ּתְ ּ ּ
ְּוָלא ְדִמיכו, ְּדאֹוַרְייָתא ּ.  

ַפְלגות ֵליְלָיא א ְדָעְבָרא ָקַמְייהו, ּּבְ ָּחמו ַחד ַאַיְלּתָ ּ ַּוֲהַות ַצְוַחת וְרִמיַאת ָקִלין , ּּ
ְמעו ּיֹוֵסי ְוִאְזַדֲעָזעו' ִּחָייא ור' ָּקמו ר, ּׁשָ ְמעו ַחד ָקָלא ְדַמְכְרָזא ְוָאַמר. ּ ּׁשָ ִמְתָעִרין , ּ
ּקומו ָערו. ּ ִּאְזְדָמנו ְלָקְדַמת ָמֵריכֹון, ָעְלִמין. ַּנְייִמין ִאּתְ דהא קלא נפק דכאיב אילתא (. ּ

ּ ְדָהא ָמֵריכֹון ַמִפיק )יחולל אילות ויחשוף יערות' קול יי) ט''תהלים כ(דכתיב . דלעילא ותתא
ן ֵעֶדן ְּדִאיהו ֵהיָכֵליה, ְלּגַ ּ ָעא ִעם ַצִדיַקָיא, ּ ְעׁשְ ּתַ ְּלִאׁשְ יב וְבֵהיָכלֹו , ּ ִּדְכּתִ לֹו אֹוֵמר ּ ּּכֻ

בֹוד   .ּכָ
י ִחָייא ׁש, ָּאַמר ִרּבִ א ָפְלגו ְדֵליְלָיא ַמּמָ ּתָ ַּהׁשְ ּ ּהוא ָקָלא ְדָנַפק, ְּוָקָלא ָדא. ּ ְוָכִאיב , ּ

א א ִדְלֵעיָלא ְוַתּתָ ַּאַיְלּתָ ּ יב קֹול ְיָי, ּ ָאה חוָלָקָנא. ְּיחֹוֵלל ַאָילֹות' ִּדְכּתִ ְּדָזֵכיָנא , ַּזּכָ
ַמע ָדא   .ְּלִמׁשְ



ָנה  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ ְסֵלוחֹוֶד[ – ּ   ]ׁש ּכִ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]220דף [ -ּ

ְּוָתא ֲחֵזי ָרָזא ְדִמָלה ִריך הוא ִאְתָחֵזי ַעל , ּ א ּבְ ֲעָתא ְדקוְדׁשָ ׁשַ ּּבְ ּ א)ו''ויצא קע(ְּ ְנּתָ ,  ּגִ
ַנׁש א ִאְתּכְ ְנּתָ ל ּגִ ּוֵמַהאי ֵעֶדן ַמּבוֵעי ָנְפִקין. ְּוָלא ִמְתְפַרׁש ֵמֵעֶדן, ּכָ ה אֹוְרִחין , ּ ְלַכּמָ

ִביִלין א, ּוׁשְ ְנּתָ ּ ְדַחֵיי)ג''קע(י ְצרֹוָרא ִאְתְקֵר, ְוַהאי ּגִ ן ִמְתַעְדִנין ַצִדיַקָיא, ּ ְּדַתּמָ ּ ּ ּ ,
ִהירו ְדָעְלָמא ְדָאֵתי ִּמּנְ ּ ֲעָתא. ּ ֵלי ָעַלְייהו, ּוְבַהאי ׁשַ ִריך הוא ִאְתּגְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ְוָתֵניָנן . ְּ

ֲע ּתָ א ְדֶעֶדן ְלִאׁשְ ִגְנּתָ ִריך הוא ִאְתַער ּבְ א ּבְ ֲעָתא ְדקוְדׁשָ ׁשַ ּּבְ רֹוָזא ְּ ָעא ִעם ָצִדיַקָייא ּכָ ּׁשֶ
ָמיו ָיבֹוא דֹוִדי ְלָגנֹו ְוֹיאַכל ֶפִרי  ׂשַ ִני ִיְזלו ּבְ יָמן ֲהִפיִחי ּגָ ָּנִפיק ְוַקֵרי עוִרי ָצפֹון וֹבִאי ּתֵ ּ ּ ּ ּּ

יהֹון ְד ָמּתֵ ִנׁשְ יה ּמִ ִנין ְדִאְתְקַרבו ַקּמֵ ְּמַגָדיו ַמאי ְוֹיאַכל ֶפִרי ְמַגָדיו ִאֵלין ֹקְרּבָ ּ ּ ַּצִדיָקָייא ּ
ׁש ִנין ַמּמָ ָאר ֹקְרּבָ ֲעָתא ַאֲחָרא ׁשְ ׁשַ ַפְלגות ֵליְלָיא ּבְ   .ָּהאי ּבְ

  א''ז ע''דף ל
י יֹוֵסי י ִחָייא ְוִרּבִ ָּיְתבו ִרּבִ י יֹוֵסי, ּ ִאיְלָנא, ָאַמר ִרּבִ ה ִזְמִנין ׁשָ ַכּמָ יב, ּבְ , ַּהאי ִדְכּתִ

ֲחִצי ַהַלְיָלה ַוְיָי ה ָכ' ַּוְיִהי ּבַ יָמָמאִהּכָ ֶאֶרץ ִמְצַרִים ֲאַמאי ָלא ֲהָוה ּבִ כֹור ּבְ ֵלי , ל ּבְ ְּדִיְתּגְ
ְּלָכל ִפְרסוֵמי ִניָסא י ְדָבַתר ֵרַחָייא, ּ ל ִאיּנון ַחָלׁשֵ ַּוֲאַמאי ִמיתו ּכָ ּ ּ ְּוִאיּנון ַטְלָייא ִדְבֵני , ּּ ּ

ֵכי, ָעאָנא ְּוָלא ִמיתו ַמְלֵכי וַפְרַדׁשְ ּ יֵחי ְקָר, ּ ַסְנֵחִריב, ָבאְּוגוְבֵרי ַמּגִ ָמה ְדֲהָוה ּבְ , ּּכְ
יב ְ ַוֵיֵצא ַמְלַאך ְיָי)ט''י', מלכים ב(, ִּדְכּתִ ור ְוגֹו' ּ ַמֲחֵנה ַאּשׁ ַּוַיך ּבְ ְ ְלהו ַמְלִכין , ְוָתֵניָנן. 'ּ ּּכֻ ּ

ֵכי ֵני ַמְלִכין רוִפינוס וַפְרַדׁשְ ּּבְ ּ ּ ִל) א''ז ע''דף ל(ָהָתם , ּ א ְדָחד ׁשְ בוְרּתָ ִּאְתָחֵזי ּגְ יָחא ּ
ִּדיֵליה יר ֵמַהאי, ּ יר, ַיּתִ ְּדֲהָוה ֵיאֹות ְלֶמֱהֵוי ִדיֵליה ַיּתִ ּ ּּ.  

ַאְלּתְ ַהאי, ָּאַמר ֵליה ֵיאֹות ׁשָ ַמְעָנא ִמיִדי ּבְ ֲאָבל ָהא , ְוָלא ֵאיָמא, ַוֲאָנא ָלא ׁשְ
ַקן ָקָמן, ָזֵכיָנא ְלָכל ַהאי ְמעֹו. ְוָאְרָחא ִאְתּתְ י ׁשִ ַמְעָנא ְדִרּבִ ן יֹוָחאי ַמְדֵכי ֲּאָנא ׁשְ ן ּבֶ
ָוִקין ִדְטֶבְרָיה יה, ּׁשְ ּבֵ ד ָסִליק ְנהֹוָרא. ַּעד ְדֲהָוה ָנִהיר ְיָמָמא, ָּיְתבו. ֵּניִזיל ּגַ ָּקמו , ּכַ

יה. ְוַאְזֵלי ּבֵ ד ָמטו ּגַ ּּכַ חוהו. ּ ּכְ ַּאׁשְ יֵדיה, ְּדֲהָוה ָיִתיב, ּ א ּבִ ְדּתָ ְּוִסְפָרא ְדַאּגַ ּ.  
בו לֹו)'ה מישעי(, ָּפַתח ְוָאַמר ַאִין ֶנְגדֹו ֵמֶאֶפס ָוֹתהו ֶנְחׁשְ ל ַהּגֹוִים ּכְ ּ ּכָ ּ יָון ְדָאַמר. ּ , ּּכֵ

ַאִין ֶנְגדֹו ל ַהּגֹוִים ּכְ בו לֹו, ּּכָ ִתיב ֵמֶאֶפס ָוֹתהו ֶנְחׁשְ ה ּכְ ָּלּמָ ְייהו , ֶּאָלא אֹוִליְפָנא. ּ ַּדְעּתַ ּ
ין ְדָעְלָמא ְּדָכל ַעּמִ ִּדְמֵהיָמנוָתא ִדְלהֹו, ּ ּ ַאִיןּ ִאין, ּן הוא ּכְ קו ִעָלִאין ְוַתּתָ ְּדָלא ִאְדּבָ ּ ּ ,

טוָתא)בתתאין( ְוָיין ָלָקְבַלְייהו ְמֵהיָמנוָתא ִדׁשְ ּ ְוׁשַ ּ ּ בו לֹו, ּ ֲּאָבל ֵמֶאֶפס ָוֹתהו ֶנְחׁשְ ַהאי , ּ ּכְ
רוָחא)א דפרחא''ס(ְּדַסֲחָרא , ִעְלעֹוָלא ֵריַקְנָי, ּ ּבְ ָקְיָטא ּבְ ָלא ּבְ ְלּגְ ּוִמְתּגַ ֲּהָדא הוא , אּ
יִבין)'דניאל ד(, ִדְכִתיב ָלא ֲחׁשִ ּ ְוָכל ַדְייֵרי ַאְרָעא ּכְ ּ.  

ַמִים ְוֵאת ָהָאֶרץ, ּעֹוד ָפַתח ְוָאַמר ָרא ֱאֹלִהים ֵאת ַהּשָׁ ית ּבָ ֵראׁשִ ֵּאת ָדא ְיִמיָנא , ּבְ
ִריך הוא א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ָמאָלא, ְּ ְּדָסָטא קוְד, אֹוִליְפָנא. ְּוֵאת ָדא ׂשְ ִריך הוא ּ א ּבְ ּׁשָ ְ

ַמָיא, ְּיִמיֵניה ּוָבָרא ַית ׁשְ ָמאָלא, ּ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּוָבָרא ַית ַאְרָעא, ְוָסָטא ׂשְ
ָמִים קֹוֵרא ֲאִני ֲאֵליֶהם ַיַעְמדו ַיְחָדו)ח''ישעיה מ( ּ ַאף ָיִדי ָיְסָדה ֶאֶרץ ִויִמיִני ִטְפָחה ׁשָ ּ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]221דף [ -ּ

ַּמהו ַיַעְמדו ַיְחָדו ּ ַמָיא ְוַאְרָעא ָלאו ָהִכיַּסְלָקא. ּ ך ׁשְ ּ ַדְעּתָ ְ א מהשמים קורא אני ''נ(, ּ

ָמאָלא ְדִאיּנון ֵא)אליהם והארץ לאו הכי ּ ֶאָלא ְיִמיָנא וׂשְ ּ ּ ְּוֵהיַאך ַיַעְמדו ַיְחָדו, ת''ת ְוֵא''ּ ּ ְ .
ֹזאת ַהִהיא ַפְלגות ֵליְלָיא, ּבְ ְלָטא ּבְ ְּדׁשַ ֹזאת''ִּדְכִליָלא ֵא, ּ   .ת ּבְ

ִתיב , ָנןְוָתִני ה ָיֶפה ְבִעּתֹו)קהלת ג(ּכְ ָמה , ַהּכֹל. ָּהא ְדַאָמָרן, ת''ֶא.  ֶאת ַהּכֹל ָעׂשָ ּכְ
ּכֹל'  ַוְיָי)בראשית כד(, ְדַאּתְ ָאֵמר ַרך ֶאת ַאְבָרָהם ּבַ ְתָרא ְדִאְתְקֵרי , ְוָתאָנא. ְּבֵ ְּדִהיא ּכִ ּ

ַפְלג. ת''ת ְוֵא''ִּדְכִליָלא ֵמֶא, ת''ֹזא ְלָטא ּבְ ְתֵרין ִסְטרֹוי, ּות ֵליְלָיאְוׁשָ ַרֲחֵמי , ּבִ ּבְ
ָרֵאל, ְוִדיָנא ין עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות, ַרֲחֵמי ְלִיׂשְ ְּוִדיָנא ְלַעּמִ ּ.  

ִּאי ִניָחא ָקֵמיה ְדֹמר, ִּחָייא ְוָאַמר' ָּפַתח ר ְּדֵניָמא ַחד ִמָלה, ּ ַּעל ַמה ְדָאֵתיָנא , ּ
ִתיב ֲחִצי ַהַל, ּכְ ֶאֶרץ ִמְצַרִים' ְיָלה ַוְיָיַּוְיִהי ּבַ כֹור ּבְ ה ָכל ּבְ ּוֵמַהאי ְדָאַמר ֹמר. ִהּכָ ּ ,

ן ְקָנא ָקּמָ ַההוא ִמָלה ָאָתא ַוֲאָנן אֹוְרָחא ִאְתּתַ ַמע ְדַהאי ְפסוָקא ּבְ ּתְ ִּאׁשְ ּ ּ ְלֵמיֵתי , ּּ
ך ַאל ַקּמָ   .ְְלִמׁשְ

ְמעֹון ְוָאַמר י ׁשִ ְיָי)תהלים קיג(, ָּפַתח ַרּבִ ֶבת ְוגֹוֱא'  ִמי ּכַ יִהי ָלׁשָ ְגּבִ ִמי . 'ֹּלֵהינו ַהּמַ
ְיָי א, ֱּאֹלֵהינו' ּכַ ִכְתָרא ִעָלָאה ַקִדיׁשָ ָבא ּבְ ְּדָסִליק ְוִאְתַעָטר ְלִאְתַיּשְׁ ּ ל , ּּ ְּנִהירו ַעל ּכָ

ְתִרין ְוִעְטִרין ּּבוִציִני ְדָנֲהרו ּכִ ּ ּ ִפיִלי ִלְראֹות. ּ ׁשְ ִכְתרֹוי, ַּהּמַ ְת, ְּדָנִחית ּבְ , ָרא ְלִכְתָראִמּכִ
ְזָרא ְלִנְזָרא ִהירו ִלְנִהירו, ִמּנִ ִּמּנְ ִּמּבוִציָנא ְלבוִציָנא, ּ ִאין. ּ ִעָלִאין ְוַתּתָ ָחא ּבְ ּגְ , ְּלַאׁשְ

ֵני ָאָדם ְוגֹו'  ְיָי)תהלים יד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ִקיף ַעל ּבְ ַמִים ִהׁשְ   .'ִמּשָׁ
א ֲחֵזי ִתיב, ּתָ ֲחִצי ַהַלְי, ּכְ ֵעי ֵליה. ָלהַּוְיִהי ּבַ ֲחִצי ִמּבָ ֲחצֹות, ּּכַ ַגְווָנא ְדָאַמר , אֹו ּכַ ּּכְ

ה ָמה ְדַאְמֵרי ַחְבָרָנא. ֹמׁשֶ ְּדָלא ִיִיְמרון ִאְצַטְגִניֵני ַפְרֹעה, ְּוִאי ּכְ ּ ַדאי הוא, ּ ה ּבַ ֹּמׁשֶ ּ .
ַאְתֵריה ַקְייָמא ָיא ּבְ ָּהא קוׁשְ ּ ְווֵני' בג, ּ ָרֵאל ֵייְמ, ּגַ ְּדֲאִפילו ִיׂשְ ְּדִאי ָהִכי , ַחד. ּרון ָהִכיּּ

ֲחצֹות ַהַלְיָלה ה ּכַ ֲּהָוה ֵליה ְלֵמיָמר ַויֹאֶמר ֹמׁשֶ ּ ָמה . 'ְוגֹו' ּכֹה ָאַמר ְיָי, ֲאַמאי ָקָאַמר. ּ ּכְ
ֲעָתא ָוון ׁשַ ה, ְּדָלא ִאְתּכְ ֹמׁשֶ ְפסון ּבְ ְּדָהא ָלא ִיּתָ ַפְטרֹוָנא, ּ ִגין ְדָאַמר ּכֹה , ֶּאָלא ּבְ ּּבְ

ֵרי. 'ְוגֹו' ָאַמר ְיָי ה ָאַמר, ּתְ ר ַאַחר ָהֵרָחִים, ְּדָהא ֹמׁשֶ ְפָחה ֲאׁשֶ כֹור ַהּשִׁ ְוָלא ֲהָוה , ַעד ּבְ
ֵבית ַהּבֹור, ָהִכי ר ּבְ ִבי ֲאׁשֶ כֹור ַהּשְׁ ָרֵאל ַנֵמי . ֶּאָלא ַעד ּבְ ל ָפִנים ֲאִפילו ִיׂשְ ַּעל ּכָ ּ ּ

ְררון ִמֵלי, ִּיִיְמרון ָהִכי ְּדָהא ָלא ִאְתּבַ ּ ֲחצֹותּתְ. ּ ָמא ְדַפְטרֹוָנא ּכַ ַּלת ְדִאיהו ָאַמר ִמׁשְ ּ ּ ,
ֲחִצי ַהַלְיָלה ּוְכִתיב ַוְיִהי ּבַ ּ.  

  ב''ז ע''דף ל
א ִדיְלכֹון, ְועֹוד ֵאְלּתָ ל, ּׁשְ ִעיָרא ְלִמְסּבַ יר ַעל ָמטול ְדָלא ָיִכיל ּבְ ַּיּתִ ֲאַמאי ֲהָוה . ּ

ַפְלגות ֵליְלָיא יָמָמא, ּּבְ ין ְדָבַתר ֵרַחָיאַוֲאַמאי ִמ. ְוָלא ּבִ ל ִאיּנון ַחָלׁשִ ּיתו ּכָ ּ ּ ֶּאָלא ּכָֹלא . ּּ ּ
ָּרָזא ִעָלָאה הוא ֵדי ַחְקָלא, ּ ין ְמַחּצְ ר , ּבֵ ׁשַ ְנִביָאה ְמֵהיָמָנא)א אתבשר''נ(ְּוֹכָלא ִאְתּכְ .  ּבִ

ה ָאה חוָלֵקיה ְדֹמׁשֶ ַּזּכָ ּ ִתיב , ּ ְּדָעֵליה ּכְ ֵני ָאָדם)תהלים נה(ּ ּ הוַצק ֵחן  ָיְפָיִפיָת ִמּבְ
ַרְכך ֱאֹלִהים ְלעֹוָלם ן ּבֵ ְפתֹוֶתיך ַעל ּכֵ ׂשִ ָּבְ ֲחך . ָ ן ְמׁשָ ע ַעל ּכֵ ָנא ֶרׁשַ ׂשְ ֶדק ַוּתִ ָָאַהְבּתָ ּצֶ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]222דף [ -ּ

ֶמן  ׂשֹון ֵמֲחֵבֶריך) ב''ז ע''דף ל(ֱָאלִהים ֱאֹלֶהיך ׁשֶ ֵני ָאָדם. ָׂשָ ת ַוֲחנֹוך: ָיְפָיִפיָת ִמּבְ . ְִמּשֵׁ
ְפתֹוֶתי ׂשִ ֲחך ֱאֹלִהים ֱאֹלֶהיך. ִּמּנַֹח וָבָניו: ָךּהוַצק ֵחן ּבְ ן ְמׁשָ ַָעל ּכֵ . ֵמַאְבָרָהם ְוִיְצָחק: ָ

ׂשֹון ֶמן ׂשָ ָאר ְנִביֵאי: ֵָמֲחֵבֶריך. ִּמַיֲעֹקב: ׁשֶ ין ִעָלִאין ְדָלא . ִמּשְׁ ַדְרּגִ ֶבר ְדָסִליק ּבְ ְּוִכי ּגֶ ּּ
ר ָנׁש ַאֲחָרא   .ָּלא ָיַדע ַמה ְדָאַמר, ָסִליק ּבַ

ֵניָנןֶּאָלא  ְתָרא ְדִאְקֵרי ֹזא, ָהִכי ּתָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ה''ִאְתְקֵרי ִאּשָׁ, ת''ַּהאי ּכִ , ּכְ
ה)בראשית ב( ֵרא ִאּשָׁ ָחה זֹאת. ֲאַמאי.  ְלֹזאת ִיּקָ י ֵמִאיׁש ֻלּקֳ ום ּכִ ִּמּשׁ . ַּמאן הוא ִאיׁש. ּ

ַּההוא ְדִאְקֵרי ֶזה ְּוָדא הוא ִאיׁש ְדָכר. ּ ָמה ְדַאּתְ ָא, ּ ה )שמות לב(ֵמר ּכְ י ֶזה ֹמׁשֶ  ּכִ
ִּאְתְנִסיַבת ִמֶזה ְדִאְקֵרי ָזָכר, ְוֹזאת. ְוֶזה ִאיׁש, ְוִאְקֵרי ִאיׁש ֶזה. ָּהִאיׁש ַהֶזה. ָהִאיׁש ּ.  

ּוְבִגין ָדא א, ּ ָמר ְדָכר ְונוְקּבָ ִּאיִהי ּתָ ֹלא ָדא, ּ ְּדָלא ָסִליק ָדא ּבְ ּ ָמר. ּ ָמה ְדַאּתְ : ּתָ ּכְ
ן)ים גשיר השיר(, ָאֵמר ִתְמרֹות ָעׁשָ ן.  ּכְ ָּסִליק ִחָוור ְואוָכם, ַמה ָעׁשָ ּּכָֹלא , ּאוף ָהָכא, ּ

ַפְלגות ֵליְלָיא ה ּבְ ִליל ּבָ ּּכָ ֲעָתא, ּ ַחד ׁשַ ד ִנימוסֹוי ּבְ ָרֵאל, ְּלֶמְעּבַ ְּואוָכם , ִּחָוור ְלִיׂשְ
ְּלעֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ּ.  

יב. ֵמַאְבָרָהם. ְמָנא ָלן. ָּלא ָעִביד ִנימוסֹוי, ּ ָלא ִאְתְפַלגְּועֹוד ְדַהאי ֵליְלָיא , ִּדְכּתִ
ד ִנימוסֹוי, ּ ַוֵיָחֵלק ֲעֵליֶהם ַלְיָלה)בראשית יד( ְּדִאְתְפַלג ְלֶמְעּבַ מהו כחצות כמה דאת אמר (. ּּ

ִמְפַלג)כעלות גדיש אוף הכא כחצות) 'איוב ה(כעלות המנחה ) ח''י' מלכים א( ה ָיַדע ְּד.  ּכְ ֹמׁשֶ
יד ִנימוסֹוי ְּדָלא ַיְעּבֵ ַּעד ְדִאְתְפַלג, ּ ּ.  

ְּדָלא ָעִביד ֵליְלָיא ִנימוסֹוי, ְוָהִכי ֲהָוה ַּעד ְדִאְתְפַלג, ּ ְתָרָאה, ּ ַפְלגות ּבַ ָעֵבד , ּּבְ
ֲחִצי ַהַלְיָלה, ִּנימוסֹוי ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַוְיִהי ּבַ ֲחִצי. ּ ְתָרָא. ַמאי ּבַ ַפְלגות ּבַ ִזְמָנא , הּּבְ ּבְ

ְלָטא ַכח ַהאי ֹזאת, ְּדִאיִהי ׁשַ ּתְ ִדיָרא, ְוִאׁשְ ד ִנּמוִסין ּתָ ְּוָכל ִנימוָסא ְדִאְתָעִביד , ְּלֶמְעּבַ ּ
ֵליְלָיא ְתָרָאה ִאְתָעִביד, ּבְ ַפְלגוָתא ּבַ   .ּּבְ

כֹור' ַוְיָי ה ָכל ּבְ ּהוא וֵבית ִדינֹו: 'ַוְיָי, ִהּכָ ּ ּהוא ְוִנימוסֹו: 'ַוְיָי, ּ ה. יּ כֹור ִהּכָ ה ָכל ּבְ , ִהּכָ
ה ֹלא ָאַמר ֶאָלא וֵמת ְוגֹו ֹּמׁשֶ ה', ּ ַער ּכֹה, ֶּאָלא. ַּמהו ִהּכָ ה, ְּדִאּתְ ָמה ְדַאְגִזים ֹמׁשֶ , ּּכְ

ַמְעּתָ ַעד ּכֹה ה ֹלא ׁשָ יב ְוִהּנֵ   .ִּדְכּתִ

 
  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]223דף [ -ּ

 ] בשנה85יום [סדר הלימוד ליום כו כסלו 
ים ֲהָוה ִמ, ְוָתאָנא ל ֲחָרׁשֹויַּפְרֹעה ַחּכִ ַהאי ֹזאת, ּכָ ל ּבְ ּכַ יה ִדיָנא, ְוִאְסּתַ ְּדַיֲעֵביד ּבֵ ּ ּ ,

ה, ְּוַזִמין ְלָחְרָבא ַאְרֵעיה ָמה ְדָאַמר ֹמׁשֶ י ֲאִני ְיָי, ּּכְ ַדע ּכִ ֹזאת ּתֵ ִתיב. 'ּבְ ּוְבִאיהו ַמה ּכְ ּ ,
ַּוִיֶפן ַפְרֹעה ַּמהו ַוִיֶפן. ּ יה ֵמִהְרהוָרא ָדא. ּ ְּדַאְפֵני ִלּבֵ ּ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּ ּ ַוִיֶפן )במדבר יב(, ּכְ

ם ְלֹזאת. ַאֲהֹרן ת ִלּבֹו ּגַ יתֹו ְוֹלא ׁשָ ם ְלַרּבֹות ַהאי ִדְזִמיָנא ְלָחְרָבא . ַּוָיבֹוא ֶאל ּבֵ ּּגַ
יה ָלֳקְבֵליה ְדֹזא, ַּאְרֵעיה ֵוי ִלּבֵ ְּוָלא ׁשָ ּ   .ת''ּ

כֹור ִא, ָכל ּבְ ין ִעָלִאין ְוַתּתָ ֲּאִפילו ַדְרּגִ ּּ וְלָטֵנהֹון, יןּ רו ִמּשׁ ּבָ ִּאּתְ  )א משלשוליהון''ס(, ּ
ָחְכְמָתא ִדְלהֹון ְלִטין ּבְ ָּכל ִאיּנון ְדׁשַ ּ יב, ּ ֶאֶרץ ִמְצַרִים, ִּדְכּתִ ין. ּבְ ְּוֻכְלהו ַדְרּגִ ּ ִּעָלִאין , ּ

ִאין וְלָטִנהֹון, ְוַתּתָ רו ִמּשׁ ּבָ ְּדִאּתְ ּ ְפסוָקא )א משלשוליהון''ס(, ּ ְלהו ּבִ ּ ּכֻ ּ א ''ס(, ִּאְתָחזוןּ

ר ַאַחר ָהֵרָחִים )אתרמיזו ְפָחה ֲאׁשֶ כֹור ַהּשִׁ ְסאֹו ַעד ּבְ ב ַעל ּכִ כֹור ַפְרֹעה ַהיֹוׁשֵ יב ִמּבְ ּ ִדְכּתִ ּ ּ
ֵהָמה כֹור ּבְ ְפסוָקא, ְוֹכל ּבְ ְלהו ִאְתָחזון ּבִ ָּהא ּכֻ ּ ּ ּ.  
ְּסָתָמא ְדִמָלה ְסאֹו, ּ ב ַעל ּכִ כֹור ַפְרֹעה ַהיֹוׁשֵ ִּמּבְ ָאה ְדקוְזִמיָטא ּכִ, ּ ּתָ ְּתָרא ּתַ ּ

ְּדַמְלכוָתא  ּ ִדְלֵעיָלא)א ממלכותא''נ(ּ ְפָחה. ּ כֹור ַהּשִׁ ָמאָלא, ַעד ּבְ ְתָרא ׂשְ ָאה , ּכִ ּתָ ּתַ
ע , ִּמיָנה ַתר ַאְרּבַ ְּדקוְזִמיָטא ִמּבָ יְרָיין, ּ ְרַחִיין)א מכתרה אחר''נ(ּ ע ַמׁשִ  )'משמע(. ַאְרּבַ

יב ַאַחר  ום ִדְכּתִ ִּמּשׁ ֵהָמה.)ולא מן הרחים(, ָהֵרָחִיםּ כֹור ּבְ ִאין,  ְוֹכל ּבְ ּתָ ִאין ִמּתַ ּתָ , ּתַ
א ִמּנוְקְבָתא ּנוְקּבָ ְבִעיֵרי ַוֲחָמֵרי, ּ ָאָתֵני ּבִ ָכחו ּבְ ּתְ ְּדִאׁשְ זוְטֵרי, ּ ַרְבְרֵבי ּבְ ִלין , ּּבְ ּוְמַקּבְ

הֹון ּגוְבִרין ְונוְקִבין ִּמּנְ ר ּבְ. ּ ִבי ֲאׁשֶ כֹור ַהּשְׁ ְפָחה, ֵבית ַהּבֹורַעד ּבְ ִּאיּנון ְדָנְפִקין ִמּשִׁ ִּדי . ּ
הֹון ַעְבִדין ַלֲאִסיֵרי הֹון ְלָעְלִמין, ּבְ דון ּבְ ְעּבְ ּתַ ְּדִיׁשְ ְּוָלא ִיְפקון ְלֵחירו, ּ ּ.  

  א''ח ע''דף ל
ין ּוְברוְחָצנוָתא ְדִאֵלין ַדְרּגִ ּ ּ ּ ָרא ְל, ָּסִריבו ִמְצָרֵאי, ּּ הֹון ֲעָבדו ִקׁשְ ִּדי ּבְ ָרֵאלּ ְּדָלא , ִיׂשְ
ִּיְפקון ִמן ַעְבדוְתהֹון ְלָעְלִמין ִריך . ּ א ּבְ ְלָטנוָתא ְדקוְדׁשָ א ְוׁשֻ בוְרּתָ ְוְבַהאי ִאְתָחֵזי ּגְ ּ ּ ּ ּ ּ

ָרֵאל ְלָדֵרי , ּהוא ֵצי ִמִיׂשְ ּתֵ ְּוֻדְכָרָנא ָדא ָלא ִיׁשְ ְּדִאי ָלא ֲהָוה ֵחיָלא , ָּדִרין) א''ח ע''דף ל(ּ
א ְדקו ּוְגבוְרּתָ ּ ּ ִריך הואּ א ּבְ ְּדׁשָ ין, ְ ל ַמְלֵכי ַעּמִ י ָעְלִמין, ּכָ יֵמי ָעְלִמין, ְוָכל ָחָרׁשֵ , ְוַחּכִ

ָרֵאל ִמן ַעְבדוָתא ָּלא ִיְפקון ְלִיׂשְ ָרא ִקְטִרין ִדְלהֹון, ּ ְּדׁשָ ְתִרין, ּ ל ִאיּנון ּכִ ִגין , ְּוָתַבר ּכָ ּבְ
ִתיב. ְּלַאָפָקא לֹון י ְבָכל  ִמי ֹל)ירמיה י(, ַּעל ָדא ּכְ י ְלך ָיָאָתה ּכִ ָא ִיָרֲאך ֶמֶלך ַהּגֹוִים ּכִ ְ ָ

מֹוך ַָחְכֵמי ַהּגֹוִים וְבָכל ַמְלכוָתם ֵמֵאין ּכָ ּ ּ.  
ְמעֹון י ׁשִ ָכה ַרּבִ ַכח, ָּאִרים ָקֵליה ְוַאְתַנח, ּבָ ּתְ ָּאַמר ִקְנטוָרא ְדִקיְטָפא ִאׁשְ ְבּתון , ּ ֲּחׁשַ

ּמָ ִריך הוא ּכַ א ּבְ ַבח קוְדׁשָ ְּדׁשָ ּ ר הֹוֵצאִתיך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים)דברים ה(, ה ִזְמִניןְּ , ָ ֲאׁשֶ
ְצַרִים' ָ הֹוִציֲאך ְיָי)דברים טז( ָ ַויֹוִציֲאך ְיָי)דברים ה(, ֱָאלֶהיך ִמּמִ ם' ּ שמות (, ֱָאלֶהיך ִמּשָׁ



ָנה  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ ְסֵלוחֹוֶד[ – ּ   ]ׁש ּכִ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]224דף [ -ּ

ר ְיָצאֶתם ִמּמִ)שמות יג(,  הֹוֵצאִתי ֶאת ִצְבאֹוֵתיֶכם)יב ּ ָזכֹור ֶאת ַהיֹום ַהֶזה ֲאׁשֶ , ְצַרִיםּ
ְצַרִים)דברים יד( דֹול ִמּמִ ֹכחֹו ַהּגָ ָפָניו ּבְ ָ ַויֹוִציֲאך ּבְ   .ֶּאְתֶכם ִמֶזה'  הֹוִציא ְיָי)שמות יג(, ּ

אָנא ְתִרין' י, ֶּאָלא ּתָ א, ּכִ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ִּאיּנון ְלַתּתָ ּּכְ ְּוֻכְלהו ְסִתיִמין, ּ ְתָלָתא , ּ ּבִ
ִּאֵלין ְדַאָמָרן הוּוְתַלת ִקׁשְ. ּ ירו ּבְ ִּרין ְקׁשִ ין ִאֵלין ִדְבהו ַעְבדו' ַעל ג, ּ ַּדְרּגִ ּ ּ ָרֵאל , ּּ ְּדִיׂשְ

ְעּבוְדהֹון ְלָעְלִמין ָּלא ִיְפקון ִמּשִׁ ּ.  
ִאין ַאּתון ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב ִריאו ִקְטִרין, ַּזּכָ ְּדִבְזכוְתכֹון ׁשָ ּ ִריך הוא , ּ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְּ

ַלת ִקְטֵר ּי ְמֵהיָמנוָתא ִדְלכֹון ֲהָדא הוא ִדְכִתיבְּדָכר ּתְ ּ ּ ַוִיְזּכֹר ֱאֹלִהים ֶאת )שמות ב(, ּ
ִריתֹו ֶאת ַאְבָרָהם ֶאת ִיְצָחק ְוֶאת ַיֲעֹקב ָרא ֲחָדא, ֶאת ַאְבָרָהם. ּבְ . ְּדַאְבָרָהם, ָהא ִקׁשְ

ְנָייָנא, ֶאת ִיְצָחק ָרא ּתִ ִליָתָאהָהא ִקׁשְ, ְוֶאת ַיֲעֹקב. ְּדִיְצָחק, ָהא ִקׁשְ ֵליָמָתא , ָרא ּתְ ׁשְ
  .ְּדַיֲעֹקב
ָנא ִתין, ּתָ ּבָ ין ְוׁשַ ל ִזְמִנין ְוַחּגִ ְלהו דוְכָרָנא ְלַהאי, ּכָ ּּכֻ ּ ּ ְלהו, ּ ְּוַעל ַהאי ִאְתַקְיימו ּכֻ ּּ ,

ִתין, ְּדִאְלָמֵלא ַהאי ּבָ ין ְוׁשַ ָּלא ֲהָוה ְנטוָרא ְדִזְמִנין ְוַחּגִ ך. ּ ְוְבִגיֵני ּכַ ּתְ, ּ ֵצי ָלא ִאׁשְ
ִתין ּבָ ין ְוׁשַ ל ִזְמִנין ְוַחּגִ ֻּדְכָרָנא ְדִמְצַרִים ִמּכָ א ֲחֵזי ִדיָנא . ּ ּ הוא ְיסֹוָדא )'א דא''ס(ּּתָ

א ְדאֹוַרְייָתא ָרׁשָ ְּוָכל ִפקודֹוי, ְּוׁשָ ָרֵאל, ּ ֵליָמָתא ְדִיׂשְ ְּוָכל ְמֵהיָמנוָתא ׁשְ ּ.  
ִאיְלּתו יָמָמא ְדׁשָ ְּועֹוד ֲאַמאי ָלא ֲהָוה ּבִ ֵניָנן.ּ ם יֹוְצִאים,  ּתָ ִתיב ַהיֹום ַאּתֶ ּוְכִתיב , ּּכְ

ְצַרִים ַלְיָלה' ָהֹוִציֲאך ְיָי אָנא. ֱָאֹלֶהיך ִמּמִ ָרֵאל, ֶּאָלא ּתָ ִּעָקָרא ְדפוְרָקָנא ְדִיׂשְ ּ ָלא , ּ
ַלְיָלה ֲּהָוה ֶאָלא ּבַ ָרא ִקְטִרין, ּ ֵריׁש ְּויֹוָמא ַאִפיק לֹו, ְּוָעִביד נוְקִמין, ְּדֵליְלָיא ׁשָ ן ּבְ

ֵלי יב, ּּגַ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ ל ִמְצָרִים)במדבר לג(, ּ ַיד ָרָמה ְלֵעיֵני ּכָ ָרֵאל ּבְ ֵני ִיׂשְ . ּ ָיְצאו ּבְ
א ועוד לילה שארי קטרין ועבד נוקמין ודינין ויומא גלי ופרסם ניסא ונוקמא דאתעביד הדא ''נ(

ּ וְכִתיב וִמ.)'הוא דכתיב יצאו בני ישראל ביד רמה וגו ה ְיָיּ ר ִהּכָ ִרים ֵאת ֲאׁשֶ ' ְצַרִים ְמַקּבְ
כֹור ל ּבְ ֶהם ּכָ ָּדא הוא ִפְרסוֵמי ִניָסא, ּבָ ּ ּּ.  

ָטחו ָקֵמיה, יֹוֵסי' ִּחָייא ור' ָּאתו ר ּתְ ִּאׁשְ קו ְידֹוי, ּ ּוָבכו ְוָאְמרו. ְּוָנׁשְ ּ ִליִפין ִעָלִאין , ּ ּּגְ
ִאין ִגיָנך, ְוַתּתָ א ּבְ אָּעֵבד קו, ְַזְקָפן ֵריׁשָ ַלִים ְלַתּתָ ִריך הוא ְירוׁשָ א ּבְ ְּדׁשָ ּ ַגְווָנא , ְ ּכְ

ִּדְלֵעיָלא א ְוַתְרעֹוי)י''רשב(ָעֵבד . ּ א ַקִדיׁשָ ּ ׁשוֵרי ַקְרּתָ ַעד , ָלא ָעֵייל, ַּמאן ְדָעִייל. ּ
ְרִעין חון ּתַ ְּדִיְפּתְ ְקנון ַדְרִגין ְדׁשוֵרי ַמ, ָלא ָסִליק, ַּמאן ְדָסִליק. ּ ַּעד ְדִיְתּתַ ּ ּ ּ אן ָיִכיל ּ

א א ַקִדיׁשָ ְרִעין ְדַקְרּתָ ח ּתַ ְּלִמְפּתַ ין ְדׁשוֵרי, ּ ּוַמאן ָיִכיל ְלַאְתְקָנא ַדְרּגִ ּ ּ ְמעֹון , ּ י ׁשִ ָּדא ִרּבִ
ן יֹוָחאי ְרִעין ְדָרֵזי ְדָחְכְמָתא, ּבֶ ְּדִאיהו ָפַתח ּתַ ּ ּ ין ִעָלִאין, ּּ ְּוִאיהו ַאְתִקין ַדְרּגִ ּ ּוְכִתיב , ּ

ל ְזכוְרך ֶאת ְפֵני ָהָאדֹון ְיָי ֵיָרֶא)שמות לה( ּה ּכָ ָ ְמעֹון ', ַּמאן ְפֵני ָהָאדֹון ְיָי. 'ּ י ׁשִ ָּדא ִרּבִ
ן יֹוָחאי ְּדַמאן ְדִאיהו ְדכוָרא ִמן ְדֻכְרָניא, ּבֶ ּ ּ ּ ּ ֵעי ְלִאְתֲחָזָאה ָקֵמיה, ּ   .ּּבָ

א, ָאַמר לֹון ּתָ א ִדיְלכֹו, ַעד ַהׁשְ ֶאְלּתָ ָּלא ִסַייְמָנא ִמָלה ִדׁשְ ּ ּ ֵניָנן, ןּ ה ' ַוְיָי, ְּדָהא ּתָ ִהּכָ
כֹור כֹור ְסָתם, ָכל ּבְ ְדָקאְמַרן, ָכל ּבְ ָמה ְדִאיּנון ְדִמיתו. ּכִ ְּוֹכָלא ֲהָוה ּכְ ּ ּ ּ ִּאיּנון ְקטוֵרי , ּ ּ
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ְתִרין, ִקְטִרין ִאיּנון ּכִ ְייהו ּבְ ָחָרׁשַ י ּבְ ׁשֵ ּמְ ּתַ ַּדֲהוֹו ִמׁשְ ּ ִעָלֵא. ּ י ּבְ ׁשֵ ּמְ ּתַ ּוִמְנהֹון , יִּמְנהֹון ִמׁשְ
ֵאי ַתּתָ ִאין ִאיּנון, ּבְ ּתָ ב ְדֻכְלהו ּתַ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ ין ֲהָוה. ּּ . ְּוָכל ַאְרָעא ְדִמְצַרִים ַמְלָיא ֲחָרׁשִ

ם ֵמת ר ֵאין ׁשָ ִית ֲאׁשֶ י ֵאין ּבַ   .ּוְכִתיב ּכִ
ֹכָלא ְּוִאְתָעִביד ִדיָנא ּבְ י, ּ ָבּתֵ ְלהו ּבְ ָנׁשו ּכֻ ֲעָתא ְדִאְתּכְ ׁשַ ּּבְ ּ ְּוָלא ֲהוֹו ִמְתַפְזֵרי , הֹוןּּ ּ

ָרא וְבַחְקָלא ַמְדּבְ יהֹון, ּּבְ ָבּתֵ ָכחו ּבְ ּתְ ְלהו ִאׁשְ ֶּאָלא ּכֻ ּ ּ  )ואור הנר יפה לבדיקה מבחוץ(, ּ
ֲעָתא ַהִהיא ׁשַ ֹכָלא ּבְ ְּוָעִביד ֵליְלָיא ִדינֹוי ּבְ יֹוָמא ִדְתקוָפה . ּ ְּוָתָנא ֲהָוה ָנִהיר ֵליְלָיא ּכְ ּ

ְּדַתּמוז ִריך הואְו, ּ א ּבְ א ִדינֹוי ְדקוְדׁשָ ל ַעּמָ ָּחָמא ּכָ ּ ּ  )תהלים קלט(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ְּ
אֹוָרה ָכה ּכָ ֲחׁשֵ יֹום ָיִאיר ּכַ   .ְּוַלְיָלה ּכַ

  ב''ח ע''דף ל
ָוִקין ְלֵעיֵניהֹון ְדֹכָלא ּשְׁ ְלהֹון ֵמִתין ּבַ ָכחו ּכֻ ּתְ ֲעָתא ְדָנְפקו ִאׁשְ ּוְבׁשַ ּּ ּ ּ ּ ְעָיין ְלַא, ּ ְקְבָרא ּבַ

חו ּכָ ְּלהו ְוָלא ַאׁשְ י ְלהו ִמּכָֹלא, ּ ְּוָדא ַאְקׁשֵ ָרֵאל ָנְפִקין . ּ ) ב''ח ע''דף ל(ָּחמו ְלִיׂשְ

יָסא ַחד ּגִ יָסא, ְלֵעיֵניהֹון ּבְ ִאיָדך ּגִ ְְוָחמו ְלֵמיֵתיהֹון ּבְ ּוְבֹכָלא ֲהָוה ִפְרסוֵמי ִניָסא. ּ ּּ ְּדָלא , ּ
ַהאי ִמיֹוָמא ְדִאְתּבְ ֲּהָוה ּכְ   .ֵרי ָעְלָמאּ

א ֲחֵזי מוִרים הוא ַלְיָי, ְוּתָ ִתיב ֵליל ׁשִ ּּכְ ּהוא ַהַלְיָלה ַהֶזה ַלְיָי', ְלהֹוִציָאם ְוגֹו' ּ ּ ּ '
ָרֵאל ְוגֹו ֵני ִיׂשְ מוִרים ְלָכל ּבְ יָון ְדָאַמר ֵליל', ּׁשִ ָיא ּכֵ ַּהאי ְפסוָקא ַקׁשְ ּ מוִרים, ּ ַּמהו ׁשִ ּ ,

ּמור ֵע, ְּוָלא ׁשִ ּמור ִמּבָ ּוְכִתיב הוא ַהַלְיָלה ַהֶזה. ּי ֵליהּׁשִ ּ ּ ַקְדִמיָתא, ּ ּוָבַתר , ֵליל ָקָאַמר ּבְ
  .ַלְיָלה

ֵניָנן ִתיב, ֶּאָלא ָהִכי ּתָ י ִיְהֶיה ַנֲעָרה ְבתוָלה)דברים כב(, ּכְ ִתיב. ּ ּכִ ַמאי , ַנַער ּכְ
יַלת ְדַכר. ַטְעָמא ום ְדָכל ְזָמן ְדָלא ַקּבִ ִּמּשׁ ּ ּ יַלת ְדַכרִמ, ִאְתְקֵרי ַנַער, ּ ְּדַקּבִ ִאְתְקֵרי , ּ
יַלת ְדַכר, ּאוף ָהָכא. ַנֲעָרה מוִרים ְדַכר . ֵּליל ַעד ָלא ַקּבִ יה ׁשִ יב ּבֵ ב ִדְכּתִ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ ּ ּ

ה ְדַכר ר ִעּמָ ֲעָתא ְדִאְתֲחּבָ ה וְבׁשַ ָרא ִעּמָ ין ְלִאְתַחּבְ ֲּהָוה ַזּמִ ּ ּ ּ ִתיב, ּ ּהוא ַהַלְיָלה ַהֶזה , ּכְ ּ ּ
מוִרים. ּמוִריםׁשִ' ַלְיָי א: ּׁשִ ְּדַכר ְונוְקּבָ ִתיב ַהַלְיָלה ַהֶזה. ּ ך ּכְ ּוְבִגיֵני ּכַ ּ ְ ּ.  

א ָכחו ְדַכר ְונוְקּבָ ּתְ ּוַבֲאַתר ְדִאׁשְ ּ ּ ּ ָבָחא ֶאָלא ִלְדכוָרא, ּ ֵּלית ׁשְ ָרֵאל . ּ חו ִיׂשְ ּבָ ְּוָהִכי ׁשַ
ְייהו ְחּתַ ּבַ תוׁשְ ּּבְ א. ּ ִּלְדכוָרא ְוָלא ְלנוְקּבָ . ּ ֶזה ֵאִלי ְוַאְנֵוהו)שמות טו(, ּ הוא ִדְכִתיבֲהָדא, ּ

ָכחו ּתְ א ִאׁשְ ֲאָתר ִדְדכוָרא ְונוְקּבָ ָבָחא ּבְ ְּדֵלית ׁשְ ּ ּ ּ ֶּאָלא ִלְדכוָרא, ּ  )א ולדא''נ(ְּוַעל ָדא . ּ
ָרֵאל אן ִיׂשְ יב, ְמַחּכָ יׁשוָע'  ֶזה ְיָי)ישעיה יב(, ִּדְכּתִ ְמָחה ּבִ ִּקִוינו לֹו ָנִגיָלה ְוִנׂשְ ּ ום . תֹוּ ִּמּשׁ

ד ְלהו ין ְלֶמְעּבַ ְּדָהִכי ַזּמִ יב, ּ יֵמי ֵצאְתך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ַאְרֶאּנו )מיכה ו(, ִּדְכּתִ ּ ּכִ ָ

  .ִנְפָלאֹות
ְּוָרָזא ָדא ָהִכי הוא ַגְווָנא ְדָהָכא ֵליל ְוַלְיָלה, ּ ִריך הוא , ּּכְ א ּבְ ין קוְדׁשָ ך ַזּמִ ּּכַ ְּ ְ

ד ְלהו יב, ְּלֶמְעּבַ ַלְיָלה ׁשֹוֵמר ַמה ִמֵליל)ישעיה כא(, ִּדְכּתִ ּ ׁשֹוֵמר ַמה ּמִ ַּמה ְלַהָלן . ּ ּ
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ִמיָרה ְוֵליל ִמיָרה ְוֵליל, ׁשְ אן ׁשְ ִמיָרה ְוַלְיָלה. ּאוף ּכָ ַּמה ְלַהָלן ׁשְ ִמיָרה , ּ אן ׁשְ ּאוף ּכָ
  .ְוַלְיָלה

ְּוַלְיָלה ִאְתְקֵרי ֲאַגב ְדכוָרא . ָתא ּבֶֹקר ְוַגם ַלְיָלה ָא)ישעיה כא(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר : ּבֶֹקר ּבֶֹקר)בראשית יט(ּכְ ם ַאְבָרָהם ּבַ ּכֵ ׁש. ּ ַוַיׁשְ ְּדהוא ִמָדתֹו ַמּמָ ּ ּוְכִתיב . ּ

ַמע קֹוִלי'  ְיָי)תהלים ה( ׁשְ ׁש, ּבֶֹקר ּתִ   .ּבֶֹקר ַמּמָ
ְּואֹוִליף ְלהו ָרָזא ְדתֹוַרת, יֹוֵסי' ִּחָייא ור' ָּיְתבו ר ָכל יֹוָמא ,  ּכֲֹהִניםּ ַּוֲהוו ְמַהְדֵרי ּבְ ּ

ְמעֹון ְלַבר. ְּוַיְתֵבי ָקֵמיה י ׁשִ ֲהֵדיה, ַחד יֹוָמא ָנַפק ַרּבִ ָּאְזלו ּבַ ָּמטו ְלַחד ַחְקָלא ָיְתבו, ּ ּ.  
ְמעֹון ְוָאַמר י ׁשִ א ֲחֵזי, ָּפַתח ַרּבִ ִתיב, ּתָ יֵמי ֶהְבִלי ֵיׁש)קהלת ז(, ּכְ   ֶאת ַהּכֹל ָרִאיִתי ּבִ

ָרָעתֹו ע ַמֲאִריך ּבְ ִצְדקֹו ְוֵיׁש ָרׁשָ ְַצִדיק אֹוֵבד ּבְ לֹמה ַדֲהַות ָחְכְמָתא ְיֵתיָרא , ּ א ''נ(ּׁשְ

ַהאי ְקָרא, ּ ַעל ּכָֹלא)יקירא ֹלֹמה ֶרֶמז ְדָחְכְמָתא ָקא ָרַמז, ֶּאָלא. ַמאי ָקָאַמר ּבְ ְּדָהא . ּׁשְ
ִריך הוא ְד א ּבְ ָּחֵזיָנן אֹוְרחֹוי ְדקוְדׁשָ ּ ּ ִתיב, ָלאו ָהִכיְּ  ְוָלֵתת ְלִאיׁש )ירמיה יז(, ְּדָהא ּכְ

ְפִרי ַמֲעָלָליו ְדָרָכיו ְוּכִ ֵרי ִעְנָייֵני ִניְנהו. ּכִ ֶּאָלא ּתְ   .ְּדָקא ָרַמז ָהָכא, ּ
ָעְלָמא, ְּדָתֵניָנן ָחא ּבְ ּגָ ָעאן ְלַאׁשְ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ד ֵעינֹוי ְדקוְדׁשָ ּּכַ ּ יה, ְּ ּוְלַעְייָנא ּבֵ ּ ,

יב ּכְ דברי הימים ב ( )'וכתיב כי וגו) 'זכריה ד(המה משוטטות בכל הארץ ' א עיני ה''ס(ָּמה ִדְכּתִ

י ְיָי)טז ָכל ָהָאֶרץ'  ּכִ ָעְלָמא, ֵעיָניו ְמׁשֹוְטטֹות ּבְ ָחן ַחָייִבין ּבְ ּכְ ַּההוא ַצִדיָקא , ְּוַאׁשְ ּ
ָדָרא ַכח ּבְ ּתְ חֹוַבְייהו, ְּדִאׁשְ ַפס ּבְ ִריך הוא רוְגֵזיה ְּוַחָייַב. ִּאּתְ א ּבְ ָּיא ַמֲאִריך קוְדׁשָ ּ ּ ְּ ְ ּ

הֹון ַעד ִדיתובון ִּעּמְ ּ ע ַרֲחֵמי ֲעֵליהֹון, ְוִאי ָלאו. ּ ח ַמאן ְדִיְתּבַ ּכַ ּתְ ֲּהָדא הוא , ָּלא ִיׁשְ
ִצְדקֹו, ִדְכִתיב ָאה, ֵּיׁש ַצִדיק אֹוֵבד ּבְ ום ְדַההוא ַזּכָ ִּמּשׁ ּ ָלק ֵמָעְלָמא, ּ   .ִּאְסּתַ
ִגיֵנ ֵניָנןּבְ ך ּתָ ה ָדִרים , ְי ּכַ י ַמֲעׂשֵ ַאְנׁשֵ ְמקֹום ׁשֶ ְּלעֹוָלם ַאל ָידור ָאָדם ֶאָלא ּבִ ּּ
תֹוכֹו ין ַחָייַבָיא. ַמאי ַטֲעָמא. ּבְ ום ְדַווי ְלַהאי ְדָמדֹוֵריה ּבֵ ִּמּשׁ ּ ּ ּ ּ חֹוַבְייהו, ּ ַפס ּבְ ְּדהוא ִאּתְ ּ ּ ,

ִאין ין ַזּכָ ְּוִאי ִדיֹוֵריה ּבֵ ִגיֵניהֹוןאֹוִטיִבין ֵלי, ּ   .ּה ּבְ
ְּדָהא ַרב ַחְסָדא יֵני ַקפוְטָקֵאי, ּ ַקְדִמיָתא ּבֵ ֲּהָוה ִדיֹוֵריה ּבְ ּ ַּוֲהָוה ְדִחיָקא ֵליה , ּּ ּ

ֲעָתא ִריִסין ְדִצפֹוִרי. ּוַמְרִעין ַרְדִפין ֲאַבְתרֹוי, ׁשַ ין ָמאֵרי ּתְ ֵוי ָמדֹוֵריה ּבֵ ָּנַטל ְוׁשַ ּ ּ ּ ,
ה ָטִב, ְוָסִליק ה עוְתָרא, יןְוָזָכה ְלַכּמָ ה אֹוַרְייָתא, ְּלַכּמָ ל ַהאי ָזֵכיָנא, ְוָאַמר, ְלַכּמָ , ּכָ

ח ְלאֹוָטָבא ְלהו ּגַ ִריך הוא ַאׁשְ א ּבְ ין ִאיּנון ְדקוְדׁשָ ַּעל ְדָעאִלית ּבֵ ּ ּ ּ ּ ְּ.  
יֵמי ֶהְבִלי, ָּדָבר ַאֵחר ֹלֹמה. ֶאת ַהּכֹל ָרִאיִתי ּבִ ין ִעָלִאין ְדָחְכ, ְוִכי ׁשְ ְּדַדְרּגִ ְמָתא ֲהוֹו ּּ

יה יב , ּּבֵ ֵני ָדָרא ִדְכּתִ ל ּבְ ַּעל ּכָ ל ָהָאָדם)מלכים א ה(ּ ם ִמּכָ ואשתדלותיה באורייתא (, ּ ַוֶיְחּכַ

יב)למעבד טיבו וקשוט א ְיָי)דברי הימים א כט(, ּ ִדְכּתִ ּסֵ לֹמה ַעל ּכִ ב ׁשְ ָאַמר , ְְלֶמֶלך' ּ ַוֵיׁשֶ
יֵמי ֶהְבִלי   . ֲהָבִלים ָאַמר ֹקֶהֶלת ֲהֵבל)קהלת א(, ּוְכִתיב. ּבִ

  א''ט ע''דף ל



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]227דף [ -ּ

מֹות ִנְקָרא' ז, ְוָתָנא ֹלֹמה: ׁשֵ ן ָיֶק. ָּאגור, ה''ְיִדיְדָי. ׁשְ . ְלמֹוֵאל, ל''ִאיִתיֵא, א''ּבִ
ָלם. ֹקֶהֶלת ֶנֶגד ּכֻ ל ַמְעָלה) א''ט ע''דף ל(ְּוֻכָלם ִנְקָרא . ֹּקֶהֶלת ּכְ ֵעין ׁשֶ ֹקֶהֶלת , ּכְ

א  נוְפָיא ַקִדיׁשָ ּּכְ ָרהּ ָרה, ְּדֵבי ֲעׂשָ ך ָקָהל ֵאין ָפחות ֵמֲעׂשָ ִגין ּכַ ּּבְ ּ ְּוָקָהל ֲאִפילו ֵמָאה. ְ ּ ,
ָלָלא ְדֹכָלא ְּוֹקֶהֶלת ּכְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ   . ְקִהַלת ַיֲעֹקב)דברים לג(ּכְ

ם ַהָחְכָמה ִאְתְקרון, ְוָתאָנא מֹוָתיו ַעל ׁשֵ ך ג, ּׁשְ ְוְבִגין ּכַ י, ִסְפִרין ָעֵבד' ּ ר ׁשִ
יִרים ֵלי. ֹקֶהֶלת. ַהּשִׁ ְלָמא ָחְכְמָתא. ִמׁשְ ְּוֻכְלהו ְלַאׁשְ יִרים ָלֳקֵבל ְדֶחֶסד. ּ יר ַהּשִׁ . ּׁשִ

ֵלי ָלֳקֵבל ְדַרֲחֵמי. ֹּקֶהֶלת ָלֳקֵבל ְדִדיָנא ְלָמא ָחְכְמָתא. ִּמׁשְ ִגין ְלַאׁשְ ל , ּבְ ְּוהוא ָעֵבד ּכָ
ִגין ְלַאֲחָזָאה ָחְכְמָתא א ְו, ַּמה ְדָעַבד ּבְ ְּוהוא ָאַמר , ּ ִעָלָאה)א ולקבל דרזא''נ(ָּלֳקֵבל ַדְרּגָ

יֵמי ֶהְבִלי ֲהֵבל ֲהָבִלים   .ּבִ
יָרא הוא, ֶּאָלא ָּרָזא ְדֶהֶבל ַיּקִ ְּוהוא ֶהֶבל ְדָנִפיק ִמפוָמא. ּ ּ ְּוָרָזא ְדֶהֶבל ְדָנִפיק , ּּ ּ
ִּמפוָמא ל ֵאין ָהעֹוָלם ִמְת, ְוָתאָנא. ָּקָלא ִאְתָעִביד ִמֵניה, ּ ֶהֶבל ִפיֶהם ׁשֶ ַּקֵיים ֶאָלא ּבְ ּ ּ

לֹא ָחְטאו ן ׁשֶ ית ַרּבָ ל ּבֵ ינֹוקֹות ׁשֶ ּּתִ ׁש. ּ לֹא ָחְטאו ַמּמָ ּׁשֶ רוָחא וַמָיא. ּ ְּוֶהֶבל ִאְתָעִביד ּבְ ּ ּ ,
ֶהֶבל ִאְתָעִביד ָעְלָמא ּבְ ינֹוקֹות ִאְתָעִביד . ְּוָכל ַמה ְדִאְתָעִביד ּבְ ל ּתִ ְּוָרָזא ְדַהאי ֶהֶבל ׁשֶ

ָעְלָמא, ָלאָק ט ּבְ ְּוִאיּנון ְנטוֵרי ָעְלָמא, ְּוִאְתָפּשַׁ א, ּ ּוְנטוֵרי ַקְרּתָ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ
ָמר ִעיר ְוגֹו'  ִאם ְיָי)תהלים קכז(   .'ֹלא ִיׁשְ

א ֲחֵזי ין ַהאי ְלַהאי. ּהוא ָקָלא, ּהוא ֶהֶבל, ְוּתָ ֵחיָלא)הוא קלא(ֶהֶבל . ַמה ּבֵ ,  ָקִאים ּבְ
ִקיֹוֵמה . ָקָלאְלֵמיַפק  ׁש ָקִאים ּבְ ָּקָלא ַמּמָ ְּוַההוא ֶהֶבל . ּ ִמָלה)אחרא(ּ ְלַאָפָקא )דלא(ּ

יה ַדֲאבֹוי ַקְרֵייה ֶהֶבל ְּדֲהָוה ַאַחַסְנּתֵ ּ ּ ל ַמה ְדָחָזא, ּ יה ָחָזא ּכָ ּוִמּנֵ ּ ב ְדִסיוִעין . ּ ְּוַאף ַעל ּגַ ּּ
יִאין ֵמֵעיָלא ַאֲחָרִנין ֲהוֹו ֵליה ַּסּגִ מֹוְדָעא ִמָלהּוְלִא, ּ ּתְ יֵמי ֶהְבִלי, ּׁשְ ְּדִמָלה ָדא . ָאַמר ּבִ ּּ

ן ָאָתא ּמָ   .ִמּתַ
ְּוָרָזא ְדִמָלה ַהּכֹל יֵמי ֶהְבִלי, ּ ִצְדקֹו, ָהֶבל ֶאת ַהּכֹל ָרִאיִתי ּבִ ָּדא , ֵּיׁש ַצִדיק אֹוֵבד ּבְ

ּהוא ָרָזא ְדִמָלה ּ ְּדַגֵלי וַפְרֵסם, ּ יֵמי ֶה, ּּ ְלָיא ּבִ ְּדֹכָלא ּתַ ִזְמָנא ְדַהאי ֶהֶבל , ְבִליּ לֹוַמר ּבְ ּּכְ
ד ִדיָנא, ַּיְנָקא ִמן ִדיָנא ִגין ְלֶמְעּבַ ִצְדקֹו, ּּבְ ּוְבִזְמָנא ְדַהאי ֶהֶבל ַיְנָקא , ַּצִדיק אֹוֵבד ּבְ ּ

ָרָעתֹו. ֵמַרֲחֵמי ע ַמֲאִריך ּבְ ַהאי ֶהֶבל. ְָרׁשָ ְלָיין ּבְ ִתיב , ְּוַתְרַווְייהו ּתַ ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ יֵמיּ , ּבִ
יֹום ִתיב ּבְ יֵמי ֶהֶבל ָדא. ְוָלא ּכְ ְלָיין ּבִ ְּוֹכָלא ּתַ ִדיָנא. ּ ִדיָנא, ַּמאן ְדַאְעַרע ּבְ ַמאן . ּבְ
ַרֲחֵמי ַרֲחֵמי, ְּדַאְעַרא ּבְ   .ּבְ

יָמא ֵיׁש ַצִדיק אֹוֵבד ְוָלא ָקָאַמר ָאבוד ְּוִאי ּתֵ ׁש. ּ ְּדַההוא ִדיָנא . ָּהִכי הוא אֹוֵבד ַמּמָ ּ ּ
ִדיק ֵמָעְלָמא וִמָדָראאֹוֵבד ּ ַלּצַ ּ ָרָעתֹו. ּ ע ַמֲאִריך ּבְ ׁש, ְְוֵיׁש ָרׁשָ ְּדַההוא , ְַמֲאִריך ַמּמָ ּ
ד ַיְנָקא ֵמַרֲחֵמי)א הבל''ס(ִּדיָנא  ע,  ּכַ ּוַמֲאִריך ֵליה, ָּעִביד ַרֲחֵמי ְלַההוא ָרׁשָ ְּ.  

ַּעד ַדֲהוֹו ַיְתֵבי ָחמו ִקטֹוָרא ְדֲהָוה ָסִליק ְלֵעיָלא ְו ּ ּ אּ ָּאַמר ִאְתַעָטרוָתא . ָנִחית ְלַתּתָ ּ
ִטיָנָתא  ָּסִליק ַההוא ַחְקָלא , ַּאְדָהִכי. ִּמּגֹו ְלֵעיָלא, ּ ְדַאְרָעא)א בעניותא''נ(ִּאְתַעָטר ּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]228דף [ -ּ

ל ּבוְסִמין, ֵריָחא ן ִאְתְקָיים, ָאַמר ֵניִתיב ָהָכא, ִּמּכָ ּבָ א ּגַ ִכיְנּתָ ך. ִּדׁשְ ִגין ּכַ ֵריַח , ְּבְ ּכְ
ֶדה ַרכֹו ְיָיׂשָ ר ּבֵ   .' ֲאׁשֶ

ִני ְוגֹו)בראשית כז(, ָּפַתח ְוָאַמר ָגָדיו ַוְיָבַרֵכהו ַויֹאֶמר ְרֵאה ֵריַח ּבְ ּ ַוָיַרח ֶאת ֵריַח ּבְ ּּ ,'
ָגָדיו ין ֲהוֹו ַסְלִקין ֵריָחא ָטָבא, ַּוָיַרח ֶאת ֵריַח ּבְ ַמע ְדִאיּנון ְלבוׁשִ ַּמׁשְ ּ ּ א דלא ''ס(, ּ

הֹון ַההוא ֵריָחאּ וְלַבָתר ִאְתָע)אתעדי ָלא. ֵּדי ִמּנְ ּכְ א ִאית ְלִאְסּתַ ּתָ ִתיב, ַהׁשְ ֵריַח , ּכְ
ָגָדיו ִני, ּבְ ָגִדים, ּוְכִתיב ֵריַח ּבְ ִני, ְוָלא ָאַמר ֵריַח ַהּבְ אָנא. ֶּאָלא ֵריַח ּבְ יָון , ֶּאָלא ּתָ ּכֵ

ְכָנס ַיֲעֹקב ּנִ ן ֵעֶדן, ׁשֶ ל ָאָדם ָהִראׁשֹוןאֹוָתן ַהּבְ, ְוָתאָנא. ִנְכַנס ִעּמֹו ּגַ , ָּגִדים ָהיו ׁשֶ
יב ם' ּ ַוַיַעש ְיָי)בראשית ג(, ִּדְכּתִ יׁשֵ ְתנֹות עֹור ַוַיְלּבִ ּתֹו ּכָ ֱּאֹלִהים ְלָאָדם וְלִאׁשְ ְוהֹוִציָאם , ּ

ן ֵעֶדן   .ִמּגַ
יָמא יב ַוִיְתְפרו ֲעֵלה ְתֵאָנה ְדִאיּנון ֲהוֹו, ְוִאי ּתֵ ִּדְכּתִ ּ ּ ּּ ִּתיב ַוַיַעש ֲאַמאי ּכְ, ִאי ָהִכי, ּ

ְתנֹות עֹור. ֱאֹלִהים' ה ַתְרּגומֹו, ּוְכִתיב ּכָ ָּהא ָלא ֲהוֹו ֶאָלא ֲעֵלה ְתֵאָנה ֶאָלא ּכְ ּ ּ ,
ין ִדיָקר ַוֲהוו ַסְלִקין ֵריִחין ִמּבוְסָמא ְדֵעֶדן ְּלבוׁשִ ּ ּ ּ ּּ.  

ם ָמֵלא ִאְתָעִבידו, ְוַתְנָיא ׁשֵ יב ַוַיַעש ה, ּּבְ ִּדְכּתִ יה ַּמה ְד. ֱאֹלִהים' ּ ָּלא ִאְתָעִבידו ּבֵ ּ
ַמָיא ְוַאְרָעא ִתיב. ְוָלא. ּׁשְ יֹום ֲעׂשֹות ְיָי)בראשית ב(, ְוָהא ּכְ ָמִים'  ּבְ . ֱאֹלִהים ֶאֶרץ ְוׁשָ

ד ִאְתָעִבידו ָיא ַהאי ּכַ ם ָמֵלא, ָּלא ַקׁשְ ׁשֵ ד ִאְתַקְיימו, ָּלא ִאְתָעִבידו ּבְ ר ּכַ ם , ּּבַ ׁשֵ ּבְ
  .ָּמֵלא ִאְתַקְיימו

  ב''ט ע''דף ל
ו ע ְדֵעׂשָ ין ָאתו ְלַההוא ָרׁשָ ּוַמה ְדָאְמרו ְדִאיּנון ְלבוׁשִ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ְּדָנִסיב לֹו ִמן ִנְמרֹוד ָהִכי , ּ

ָיא ִמָלה, אֹוִקיְמָנא ּתֹו, ְּוַקׁשְ ִתיב ְלָאָדם וְלִאׁשְ ְּדִאי ָהִכי ָהא ּכְ ין ְלָאָדם, ּ , ְּלבוׁשִ
ין ְלַחָוה ּוְלבוׁשִ ּ ין ְדַחָוה. ּ ְּלבוׁשִ ּ ַמאי ) ב''ט ע''דף ל(ְּדִאי ָהִכי , ְּותו. ּ ַמה ִאְתָעִבידוּ ּבְ

הֹון ֹזֲהָרא ִעָלָאה, ִּאְתְקָברו ְבקו ְוָראמו ִמּנְ ך ְדִאיּנון ׁשָ ַּסְלָקא ַדְעּתָ ּּ ּ ּ ּ ְּדָיִהיב לֹון , ְּ
ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ.  

הו ָאָדם ְוִאּתְ ׁשו ּבְ ין ְדִאְתְלּבָ ֶּאָלא ִאיּנון ְלבוׁשִ ּ ּ ּ ּ ר ָנׁש , ֵּתיהּ הו ּבַ ָּלא ִאְתָלַבׁש ּבְ
ך, ַאֲחָרא ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא ְוִאי ַסְלָקא ַדְעּתָ ין ָדמו ּכְ ְִדְבִאיּנון ְלבוׁשִ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ׁשו , ּ ְּדִאיּנון ִאְתַלּבָ ּ ּ

הו ְרֵמיהֹון ּבְ א ֲחֵזי. ִּמּגַ ם, ּתָ יׁשֵ ִתיב ַוַיְלּבִ יׁש, ּּכְ ִריך הוא ַאְלּבִ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ָאה ,  לֹוןְּ ַזּכָ
  .ּחוָלֵקיהֹון
ִתיב ּתָ'  ה)תהלים קד(. ּכְ ַדְלּתָ ְמֹאד הֹוד ְוָהָדר ָלָבׁשְ  הֹוד )תהלים צו(ּוְכִתיב . ֱאֹלַהי ּגָ

ְלָמה ְוגֹו)תהלים קד(ּוְכִתיב . ְוָהָדר ְלָפָניו ּשַׂ ׁש . ' עֹוֶטה אֹור ּכַ יָון ְדִאְתָלּבַ  )מה דאתלבש(ּּכֵ
דְמ. ָּעֵבד ַמה ְדָעַבד אֹור, ַלּמֵ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ְתַעָטף קוְדׁשָ ּנִ ּׁשֶ ּ ַמָיא, ְּ ּוָבָרא ַית ׁשְ ֶּאָלא . ּ

ִית ּבָ ה ּבַ ר ִאּתָ ַמאי אֹוִקיְמָנא ַהֲחֻמֹדת ֲאׁשֶ ְגֵדי ַמְלכות : ַּהֲחמודֹות. ּבְ י )ג''ח ע''נ(ּּבִ ֶמׁשִ  ּבְ
בוְסִמין ְוִר, ְוָזָהב ְּוָאְרָחא ְדָעְלָמא ְדַגְנֵזי לֹון ּבְ ּ יהֹון, יִחיןּ ִּליָקָרא ִדְלבוׁשֵ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]229דף [ -ּ

 ] בשנה86יום [סדר הלימוד ליום כז כסלו 
ָגָדיו א ֲחֵזי ַוָיַרח ֶאת ֵריַח ּבְ ִחָלה, ּּתָ ּתְ יׁש. ּּבַ ִני, ְוַכד ַאְרּגִ ְּדָיַדע , ָאַמר ְרֵאה ֵריַח ּבְ

ְלָיא ִמְלָתא ְּדֵביה ֲהָוה ּתַ ּ ִּדְבִגיֵניה ָסִליק ֵריָחא, ּ ֵריַח ׂשָ. ּ ַרכֹו ְיָיּכְ ר ּבֵ ִיין ', ֶדה ֲאׁשֶ ְוִכי ְמּנַ
ַרכֹו ְיָי ר ּבֵ ֶדה ֲאׁשֶ   .'ֲהָוה ָיַדע ִיְצָחק ִריַח ׂשָ

ֵרין ִמִלין ִאיּנון, ֶּאָלא ּּתְ ְּוֹכָלא הוא ַחד, ּ יב. ּ ּ ַוֵיֵצא ִיְצָחק ָלׂשוַח )בראשית כד(, ִּדְכּתִ ּ
ֶדה ִלְפנֹות ָעֶרב ּשָׂ י. ּבַ ּאֹו ָמקֹום ַאֵחר ְלִהְתַפֵלל, ָתאְּוִכי ָלא ֲהָוה ֵליה ּבֵ ֶּאָלא אֹוָתה . ּ ּ

ָעָרה ר ָקָנה ַאְבָרָהם ָסמוך ַלּמְ ֶדה ָהָיה ֲאׁשֶ ְַהּשָׂ יב, ּ ר ָקָנה )בראשית כג(, ִּדְכּתִ ֶדה ֲאׁשֶ  ַהּשָׂ
ִני ֵחת יה. ַאְבָרָהם ֵמֵאת ּבְ ּבֵ ֲעָתא ְדֲהָוה ִיְצָחק ָעאל ּגַ ּוְבׁשַ ּ א ָעֵלי, ּ ִכיְנּתָ , ּהָחָמא ׁשְ

ין ְּוָסִליק ֵריִחין ִעָלִאין ַקִדיׁשִ ן, ּ ּמָ ך ֲהָוה ְמַצֵלי ּתַ ּוְבִגיֵני ּכַ ְ ּוְקָבֵעיה ִלְצלֹוֵתיה, ּ ּ ּ.  
ן ּמָ ום ִדְקִביעוָתא ְדַאְתָרא ַאֲחָרא ֲהָוה ֵליה , ְּוַאְבָרָהם ֲאַמאי ָלא ֲהָוה ְמַצֵלי ּתַ ִּמּשׁ ּ ּ ּ ּ

ַקְדִמיָתא ּוִמָלה ַאֲחָרא ֵריָחא ְדָח, ּבְ ַהר ַהּמֹוִרָיהּּ ה ִנְקָרא מֹוִרָיה. ָּמא ּבְ ם . ְּוָלּמָ ַעל ׁשֵ
ן ּמָ ַּהּמֹר ַהטֹוב ְדֲהָוה ּתַ ּ.  

יה וַבְרֵכיה, ְּוֹכָלא ֲהָוה ן ֵעֶדן ְדָעאל ִעּמֵ ְּוּגַ ּ ּ ין. ּ ְלבוׁשִ ָלה ִמָלה ּבִ ך ָלא ּתָ ּוְבִגין ּכַ ּּ ְ ,
ׁש ַיֲעֹקב ַמּמָ ְּדָחָמא ְדֵביה ֲהָוה ּתַ, ֶּאָלא ּבְ ּ , ּ ְוִאְתַחֵזי)אות הוה לאתברכה' א ו''ס(ְּלָיא ִמָלה ּ

ְרָכא ּוְזכוֵתיה ָסִליק ְלִאְתּבָ ּ ן ֵעֶדן, ּ יה ּגַ ו. ְּוָעאל ִעּמֵ ד ִאְתָרַעם ֵעׂשָ ך ּכַ ְוְבִגין ּכָ ֲאַמר , ּ
רוך ִיְהֶיה ם ּבָ ְּגַ   )מלה(. ּ

י ִיְצָחק ב ֶאָל, ָאַמר ִרּבִ ָּלא ִאְצְטִריך אֹוַרְייָתא ְלִמְכּתַ ּא ֵמַהֹחֶדׁש ַהֶזה ָלֶכם ֹראׁש ְ
ים ירוָתא ְדִסיֲהָרא ֲהֵוי. ַמאי ַטֲעָמא. ֳחָדׁשִ ום ְדׁשֵ ִּמּשׁ ּ ּ ְְוַעל ָדא אֹוַרְייָתא ֲהָוה ִאְצְטִריך , ּ ּ

ב ֵמָהָכא ר ִמָלה, ְלִמְכּתַ ִריך הוא ִאְתָקּשַׁ א ּבְ קוְדׁשָ ְּדָהא ּבְ ּ ּ ְּ.  
ָיא ִתיב ֹזאת, ְוָלא ַקׁשְ ִרין , ֶּדׁש ַהזֹאתַהֹח, ְּדָלא ּכְ ַחד ִמְתַקּשְׁ ְּדָהא ֶזה ְוֹזאת ּכְ

ֲחָדא א ּכַ יה ְדָכר ְונוְקּבָ ּוַבֲאַתר ְדִאית ּבֵ ּ ּ ּ ָבָחא ֶאָלא ִלְדכוָרא, ּ ֵּלית ׁשְ ְּוַעל ָדא ִראׁשֹון , ּ
ָנה י ַהּשָׁ ָנה ַוַדאי, ּהוא ָלֶכם ְלָחְדׁשֵ י ַהּשָׁ י ְיהוָדה. ְּלָחְדׁשֵ ֵרי ִזְמֵני ָלֶכם ּתְ, ָּאַמר ִרּבִ

ה י ִיְצָחק. ָלּמָ ְייהו, ָאַמר ִרּבִ יר, ִּמּנַ ַמע ַיּתִ ּתְ יב, ִאׁשְ ָמה ִדְכּתִ י ֵחֶלק ה)דברים לב(, ּּכְ '  ּכִ
רוָתא ָדא ָלֶכם. ַעּמֹו ִּאְתְקׁשָ ין, ּ ַאר ַעּמִ ָרֵאל )שמות יב(. ְוָלא ִלׁשְ ל ֲעַדת ִיׂשְ רו ֶאל ּכָ ּ ַדּבְ ּ

ָעׂשֹור ַלֹחֶדׁש ַהֶז ה ְוגֹוֵּלאֹמר ּבֶ ָעׂשֹור', ּה ְוִיְקחו ָלֶהם ִאיׁש ׂשֶ ָעׂשֹור, ּבֶ ָאַמר . ֲאַמאי ּבֶ
א י ַאּבָ ִזְמָנא ְדַאְנִהיר יֹוְבָלא ְלִסיֲהָרא, ִרּבִ יֹוְבָלא, ּּבְ יב ּבְ ָעׂשֹור ַלֹחֶדׁש , ִּדְכּתִ ּבֶ

פוִרים הוא ִביִעי ַהֶזה יֹום ַהּכִ ַּהּשְׁ ּ ּ ּ.  
ה ְלֵבי ִגין ִדְבִזְמָנא ָדא ִאְצְטִריך ְלֵמיַגד , ֲאַמאי, ת ָאבֹותְּוִיְקחו ָלֶהם ִאיׁש ׂשֶ ְּבְ ּ ּ

ֵניָנן. ֵּליה ְתָרא , ְּדָהא ּתָ ַבר ּכִ ִמְלָתא ָדא ִאּתְ ּּבְ ָאה)חדא(ּ ּתָ יה )ב''ע' ע(,  ּתַ ּ ְדִמְתַאֲחִדין ּבֵ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]230דף [ -ּ

ִאין ּתָ ְתִרין ּתַ ַאר ּכִ ל ׁשְ ה ְוָאַמר, ּכָ ְּוַעל ָדא ָפִריׁש ֹמׁשֶ כו ו, ּ ִּמׁשְ ָמה , ְּקחו ָלֶכם ֹצאןּ ּכְ
יב ְפָחה, ִּדְכּתִ   .ֹצאן ְוֶעֶבד ְוׁשִ

ִריך הוא א ּבְ ָּאַמר קוְדׁשָ א, ְּ ֲּעִבידו ַאּתון עֹוָבָדא ְלַתּתָ ְקֵפיהֹון , ּ ַבר ּתֻ ַוֲאָנא ִאּתְ
נוָרא ַאּתון, ְּלֵעיָלא דון ּבְ ּוְכָמה ְדַתְעּבְ ּ ּ ּ י ִאם ְצִלי ֵאׁש, ּ יב ּכִ ִכי ֲּאָנא אוף ָה, ִּדְכּתִ

ְנַהר ִדינור ֵאׁש ּבִ ַּאְעִביר אֹותֹו ּבָ ּ.  
ָרה ֲעׂשָ ר, ֲאַמאי ִאְתְנִגיד ּבַ ָעה ָעׂשָ ַאְרּבָ רו . ְוִאְתְנִכיס ּבְ ָדא ִאְתַקּשָׁ א ּבְ י ַאּבָ ָּאַמר ִרּבִ
ִנין ע ְמָאה ׁשְ ָרֵאל ַאְרּבַ ה. ִיׂשְ ֲעִבידו ּבְ ּתַ ִנין ָלא ִאׁשְ ע ְמָאה ׁשְ ב ְדַאְרּבַ ְּוַאף ַעל ּגַ , ּוּ

ל ָמקֹום הו, ִמּכָ ָרא ּבְ ין ְלִאְתַקּשְׁ ֲעִבידו , ּהֹוִאיל ַוֲהָוה ַזּמִ ּתַ ִאילו ִאׁשְ יב ָעֵליה ּכְ ִּאְתַחׁשִ ּ ּּ
ל ת הו ּכָ ִנין' ּּבְ ך. ׁשְ ִגין ּכָ ע יֹוִמין, ְּבְ ִבין ֵליה ַאְרּבַ ָרֵאל, ְּמַעּכְ ְרׁשוַתְייהו ְדִיׂשְ ְּקִטיָרא ּבִ ּ ּ ,

ֲחטו אֹו ּוְלָבַתר ְוׁשָ ִיםּ ין ָהַעְרּבָ ָרֵאל ּבֵ   .תֹו ּכֹל ְקַהל ֲעַדת ִיׂשְ

  א''ע' דף מ
ִים ין ָהַעְרּבַ ְלָיא. ֲאַמאי ּבֵ ֲעָתא ְדִדיָנא ּתַ ׁשַ ְמַסר , ּּבְ ֲעָתא ְדִאּתְ ּוְבׁשַ ִּמָלה ) א''ע' דף מ(ּ

ָּדא ֵליה יב , ַּעל ְידֹוי ְדַאְבָרָהם, ּ ֶמׁש ָלבֹוא ְו)בראשית טו(ִּדְכּתִ ַּתְרֵדָמה ָנְפָלה  ַוְיִהי ַהּשֶׁ
דֹוָלה נֹוֶפֶלת ָעָליו ָכה ּגְ ה ֵאיָמה ֲחׁשֵ ְתָרא ֲחָדא: ֵאיָמה. ַעל ַאְבָרם ְוִהּנֵ ָכה. ּכִ : ֲחׁשֵ

ְתָרא ַאֲחָרא דֹוָלה. ּכִ ַּהאי ְדִהיא ַרְבְרָבא ִמּכָֹלא: ּגְ ב ְדאֹוִקיְמָנא ְקָרא ָדא . ּ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ
ְעּבוַדְייהו ְדִי ַאר ׁשִ ַּעל ׁשְ ּ ָרֵאלּ ַגְווָנא ָדא. ְּוֹכָלא ֲהָוה, ׂשְ י ָמֹחה ֶאְמֶחה)ז''שמות י(, ּּכְ ,  ּכִ

א ּתָ   .ַּוֲאָנא ֵמֵעיָלא, ַּאּתון ִמּתַ
ָנא ְצַרִים, ּתָ ָרֵאל ִמּמִ ְלטֹוִנין ִדְלֵעיָלא , ָּלא ָנְפקו ִיׂשְ ְלהו ׁשִ רו ּכֻ ּבָ ַּעד ְדִאּתְ ּּ ּ ּ ּ

וְלָטִניהֹון)משלשוליהון( ָרֵאל ֵמְרׁשוְתהֹוןְּוַנְפקו, ּ ִמּשׁ א , ּ ִיׂשְ ְּוָאעלו ִלְרׁשוָתא ַקִדיׁשָ ּ ּ
ִריך הוא א ּבְ קוְדׁשָ ִּעָלָאה ּבְ ְּ יה, ּ ְּוִאְתָקִטירו ּבֵ יב, ּ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ י ִלי ְבֵני )ויקרא כה(, ּ  ּכִ
ָרֵאל ֲעָבִדים ֲעָבַדי ֵהם ר הֹוֵצאִתי אֹוָתם ֵמֶא. ַמאי ַטֲעָמא ֲעָבַדי ֵהם. ִיׂשְ ֶרץ ֲאׁשֶ

ְּדַאָפִקית ְלהו ֵמְרׁשוָתא ַאֲחָרא, ִמְצָרִים ּ ְרׁשוִתי, ּּ   .ְּוָעַאִלית לֹון ּבִ
ְמעֹון י ׁשִ ְּוַהְיינו ְדָאַמר ִרּבִ יב, ּ אֹור , ַּמאי ִדְכּתִ יתו ּשְׂ ּבִ ׁשְ יֹום ָהִראׁשֹון ּתַ ַּאך ּבַ ּ ְ

ל אֹוֵכל ַמְחֶמֶצת י ּכָ יֶכם ּכִ ּתֵ אֹורַה, ֲאָנא ָהִכי אֹוִקיְמָנא. ִמּבָ , ְוַהאי ַמְחֶמֶצת, אי ּשְׂ
א ַחד ִאיּנון ַּדְרּגָ ְּוֻכְלהו ַחד, ּ ְלָטִנין, ְּרׁשו אֹוֲחֵרי. ּ ין, ִּאיּנון ׁשָ ַאר ַעּמִ , ִּדְמָמָנן ַעל ׁשְ

אֹור, ּאוף ָהִכי. ֱאלִהים ֲאֵחִרים, ֵאל ֵנָכר, ְּרׁשוָתא ַאֲחָרא, ְּוָקֵריָנן ְלהו ֵיֶצר ָהָרע , ּשְׂ
ִריך הוא. ְּוֹכָלא ַחד, ָחֵמץְו, ּוַמְחֶמֶצת א ּבְ ָּאַמר קוְדׁשָ ֵני, ְּ ל ָהֵני ׁשָ ַּקְייִמתו , ּכָ

ְרׁשוָתא ַאֲחָרא ִני חֹוִרין, ַעְבִדין ְלַעם ַאֲחָרא, ּּבִ אן וְלָהְלָאה ְדַאּתון ּבְ ִּמּכָ ּ יֹום , ּ ַּאך ּבַ ְ

יֶכם ּתֵ אֹור ִמּבָ יתו ּשְׂ ּבִ ׁשְ ל ַמְחֶמֶצת לא ֹת. ָּהִראׁשֹון ּתַ   .ְָוֹלא ֵיָרֶאה ְלך ָחֵמץ. ּאֵכלוּכָ
י ְיהוָדה א ָנֵמי, ָּאַמר ִרּבִ ּתָ ל ְיֵמי ׁשַ ְבַעת יֹוִמין, ִאי ָהִכי ּכָ ְבַעת , ֲאַמאי ׁשִ יב ׁשִ ִּדְכּתִ

יֶכם ָבּתֵ ֵצא ּבְ אֹור לא ִיּמָ ְבַעת ָיִמים, ָיִמים ּשְׂ יר, ׁשִ ל ִזְמָנא , ֲּאַמר ֵליה. ְוָלא ַיּתִ ּכָ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]231דף [ -ּ

ְּדִאְתַחָייב ּבַ ן חֹוִריןּ ְרֵמיה ּבֶ ל ִזְמָנא ְדָלא ִאְתַחָייב , ְָהִכי ִאְצְטִריך, ּר ָנׁש ְלִאְתֲחָזָאה ּגַ ּּכָ ּ
  .ְָלא ִאְצְטִריך

ר ָנׁש רוִפינוס א ְדָעַבד ְלַחד ּבַ ְּלַמְלּכָ ּ א, ּ ל ִאיּנון יֹוִמין ְדָסִליק ְלַהאי ַדְרּגָ ּּכָ ּ , ַּחֵדי, ּ
י ְיַקר א ַאֲחָרא ָנִטיר ִאיּנון יֹוִמין ְדָסִליק . ְָלא ִאְצְטִריךְלָבַתר , ְּוָלִביׁש ְלבוׁשֵ ּתָ ְּלׁשַ ּ

ְּלָיִקירו ָדא ין, ּ ְּוָלַבׁש ִאיּנון ְלבוׁשִ ָרֵאל, ּ ְווָנא ִיׂשְ ַהאי ּגַ א ּכְ ּתָ א ְוׁשַ ּתָ ל ׁשַ ִתיב, ְוֵכן ּכָ , ּכְ
ֵצא אֹור לא ִיּמָ ְבַעת ָיִמים ּשְׂ ְּדִאיּנון יֹוֵמי ֶחְדָווָתא, ׁשִ ִּמין ְדָסִליקו ִליָקָרא ָדאיֹו, ּ ּ ּ ,

ְעּבוָדא ַאֲחָרא ְּוַנְפקו ִמּשִׁ ך. ּ ְוְבִגין ּכַ א, ּ ּתָ א ְוׁשַ ּתָ ָכל ׁשַ ּיֹוִמין ְדָסִליקו ְלַהאי , ַנְטִרין ּבְ ּ
ְּוַנְפקו ֵמְרׁשוָתא ַאֲחָרא, ְיַקר א, ּ ְרׁשוָתא ַקִדיׁשָ ְּוָעאלו ּבִ ּ ִתיב, ּ ְבַעת ָיִמים , ְּוַעל ָדא ּכְ ׁשִ
  .ֹּות ֹתאֵכלוַמּצ

ְמעֹון י ׁשִ ִתיב, ָאַמר ִרּבִ ת ּכְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ַמּצַ ה .  ַמְרֹאת ֱאלִהים)יחזקאל א(, ּכְ ְוָלּמָ
ת א)'ג ב''רכ(. ִּדיָנא. ִאְתְקֵרי ַמּצַ ּ ִדיָנא ַקִדיׁשָ א. ּ ָמא ַקִדיׁשָ ׁשְ ִּדיָנא ְדִאְתַאֲחָדא ּבִ ּ ִּדיָנא . ּ

ל ַה יָפא ּכָ ּקִ ָרֵאלְּדָלא ֲהָוה ּתַ ַגַווְייהו ְדִיׂשְ ּהוא ִזְמָנא ּבְ ּ ְּדָהא ַקְייָמא ִסיֲהָרא , ּ ּ
ְפִגימוָתא ְפִגימוָתא. ּּבִ ְּוַעל ְדַקְייָמא ִסיֲהָרא ּבִ ִתיב)דברים טז(, ּּ   . ֶלֶחם ֹעִני ּכְ

ְפִגימוָתא ַּמאי ַטְעָמא ַקְייָמא ּבִ ִגין ְדָלא ִאְתְפָרעו. ּ ּּבְ ְלָיא ַהאי ָאת, ּּ  ְוָלא ִאְתּגַ
א ִזיִרין ֲהוֹו ְוָלא ִאְתְפָרעו. ַּקִדיׁשָ ּּגְ ֵּאיָמַתי ִאְתְפָרעו, ּ יב, ּ ֲעָתא ִדְכּתִ ׁשַ ם )שמות טו(, ּּבְ  ׁשָ

הו ם ִנּסָ ָפט ְוׁשָ ם לֹו ֹחק וִמׁשְ ּׂשָ ִמָלה ַאֲחָרא, ּּ ב ְדאֹוִקיְמָנא ַהאי ְקָרא ּבְ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ ,
  .ּּכָֹלא ֲהָוה ְוֵיאֹות

יָמא ְדִב ַע ִאְתְפָרעוְּוִאי ּתֵ ּיֵמי ְיהֹוׁשֻ יב, ָלאו ָהִכי. ּ ֶּאָלא ִאיּנון ִדְכּתִ ּ  ְוָכל )יהושע ה(, ּ
ֶדֶרך ְוגֹו ר ּבַ ְדּבָ ּמִ ְָהָעם ַהִילֹוִדים ּבַ ּ ּ ַתר ְדִאְתְפָרעו. 'ּ ּּבָ ִריך הוא, ּּ א ּבְ ָּאַמר קוְדׁשָ ְּ ,

ַקְדִמיָתא ֲאַכְלּתון ַמּצֹות ְפ, ּּבְ ְּדַקְייָמא ִסיֲהָרא ּבִ אן , ְוִאְקֵרי ֶלֶחם ֹעִני, ִּגימוָתאּ ִמּכָ
יב. ַּמאי הוא. ּוְלָהְלָאה ַהאי ֶלֶחם ֵמֲאָתר ַאֲחָרא ֶלֱהֵוי  ִהְנִני ַמְמִטיר )שמות טז(, ִּדְכּתִ

ָמִים ַההוא ִזְמָנא. ָלֶכם ֶלֶחם ִמן ַהּשָׁ ׁש, ָּלא ִמן ִסיֲהָרא ּכְ ָמִים ַמּמָ ָמה , ֶּאָלא ִמן ַהּשָׁ ּכְ
יב ַמִים)בראשית כז(, ִּדְכּתִ ן ְלך ָהֱאלִהים ִמַטל ַהּשָׁ ּ ְוִיּתֵ ָ.  

ין ָרֵאל ַקִדיׁשִ א, ְּוִיׂשְ ִכיְנּתָ ְדפֹוי ִדׁשְ חֹות ּגַ ַּנְטִרין ִאיּנון יֹוִמין ְדָעאלו ּתְ ּ ּ ְוַנְטִרין , ּ
ְטָרָהא ַּההוא ַנֲהָמא ְדַאְתָיא ִמּסִ ִתיב, ּ ׁשְ)שמות כג(, ְּוַעל ָדא ּכְ צֹות ּתִ ֹמר  ֶאת ַחג ַהּמַ

ּצֹות', ְוגֹו ם ֶאת ַהּמַ ַמְרּתֶ ּוְכִתיב וׁשְ ּצֹות. ּ ם ֶאת ַהּמַ ַמְרּתֶ ַּמהו וׁשְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּ , ּכְ
ִריִתי)שמות יט( ם ֶאת ּבְ ַמְרּתֶ א ַסְלָקא ְוִאְתֲאָחד. ּ וׁשְ ַחד ַדְרּגָ ְּוֹכָלא ּבְ ּּ.  

  ב''ע' דף מ
ה ֵהיך ָלא ָפַרע ְלהו יָמא ֹמׁשֶ ְּוִאי ּתֵ ּ ָמן ַעד , ָּלאֶא. ְ ָרֵאל ּתַ בון ִיׂשְ ִגין ְדָלא ִיְתַעּכְ ּּבְ ּ

ְּדִיְתִסיאו ִתיב, ּ ְבַעת ָיִמים ּתֹאַכל ָעָליו ַמּצֹות ֶלֶחם ֹעִני)דברים טז(, ְּוַעל ָדא ּכְ ַמאי .  ׁשִ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]232דף [ -ּ

ִחָפזֹון ָיָצאָת ְוגֹו, ֹעִני) ב''ע' דף מ(ַטְעָמא ֶלֶחם  י ּבְ ום ּכִ ִּמּשׁ ּוְכִתיב ְולא ָיְכלו' ּ ּ 
  .ְּלִהְתַמְהֵמַה
א ֲחֵזי ָרֵאל ְלַאְרָעא, ּתָ ד ָעאלו ִיׂשְ ִזיִרין ְוִאְתְפָרעו, ּּכַ ָּעאלו ּגְ ִתיב. ּּ דברים (, ּוַמה ּכְ

ה ֶלֶחם)ח נות ּתֹאַכל ּבָ ר לא ְבִמְסּכֵ ּ ֶאֶרץ ֲאׁשֶ נות. ּ ֲאַמאי ִאְקֵרי . ֶלֶחם ֹעִני. ַּמאי ְבִמְסּכֵ
ום ְדַקְייָמ. ֶלֶחם ֹעִני ִּמּשׁ ּ ְפִגימוָתאּ א, ּא ִסיֲהָרא ּבִ ְמׁשָ ְרָכא ִמּשִׁ ְוָלא , ְוָלא ִמְתּבָ

א ְמׁשָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ִמְתַנֲהָרא ִמן ׁשִ ַמִים וָבָאֶרץ)דברי הימים א כט(, ּּכְ ׁשָ י ֹכל ּבַ , ּ ּכִ
ום ְדָלא ִאְתְפָרעו. ַמאי ַטֲעָמא. ּ ִמיֹוְבָלא)מכל(ְוָלא ִאְתַנֲהָרא  ִּמּשׁ ּ , אֲאָבל ָהָכ. ּּ

ָרֵאל ְוִאְתְפָרעו ָזרו ִיׂשְ ְּדִאְתּגְ ּ ִתיב, ּּ ה ּכְ נות ּתֹאַכל , ֹּלא ֶתְחַסר ּכֹל ּבָ ְּוַעל ָדא לא ְבִמְסּכֵ ּ
ה ֶלֶחם ום ְדָלא ֶתְחַסר ּכֹ. ַמאי ַטֲעָמא. ּּבָ ִּמּשׁ ה''ּ ִמְצַרִים, ּל ּבָ ָמה ְדָחְסרו ֵליה ּבְ ּּכְ ּ ּ.  

א דוְכָרָנא  ּתָ א ְוׁשַ ּתָ ּוְבָכל ׁשַ ּ ָרֵאלּ ֵצי ִמָדֵרי , ְּדִמְצַרִים ָקא ַעְבֵדי ִיׂשְ ּתְ ְּוַאְכֵלי ְוָלא ִאׁשְ
ִמְצַרִים. ָּדִרין ּוְבִגין ְדָלא ִאְתְפָרעו ָהָכא ּבְ ּ ל, ּּ ַּחְסרו ֵליה ְלַהאי ּכָ ְּוַקְייָמא ִסיֲהָרא , ּ

ְפִגימוָתא נות: ֹעִני, ְוִאְקֵרי ֶלֶחם ֹעִני, ּּבִ ַתְרּגומֹו ִמְסּכֵ ּּכְ ן ּו. ּ ּמָ ַּמאי ְדַאְכלו ֵליה ּתַ ּ ּ
ַאְרָעא ִגין דוְכָרָנא ְדִמְצַרִים ֲהָוה, ּבְ ּּבְ ּ ִתיב, ְּוַהאי ְלָדֵרי ָדִרין, ּ ּוְלִזְמָנא ְדָאֵתי ּכְ ישעיה (, ּ

ך ִויֵרֵחך ְוגֹו)ס ְמׁשֵ ְ ֹלא ָיֹבא עֹוד ׁשִ ְ'.  
ָעׂשֹור ַלֹחֶדׁש ַהֶזה  ִתיב ּבֶ ְמעֹון ּכְ י ׁשִ א ָאַמר ִרּבִ ּנָ ויקרא (ּוְכִתיב ', ְּוִיְקחו ָלֶהם ְוגֹוּּתַ

פוִרים הוא)כג ִביִעי ַהֶזה יֹום ַהּכִ ָעׂשֹור ַלֹחֶדׁש ַהּשְׁ ּ ַאך ּבֶ ּ ּ ּ ַמר, ְ ָמה ְדִאּתְ ַמע ּכְ ּתְ , ִּאׁשְ
ָעׂשֹור ַלֹחֶדׁש ַהֶזה יב ּבֶ ִּדְכּתִ ָעׂשֹור. ַמאי ָקא ַמְייֵרי. ּ ְלָיא, ֶּאָלא ּבֶ ָעׂשֹור ּתַ ִּמָלה ָדא ּבֶ ּ .

ֵעי ֵליה ֹחֶדׁש ַהֶזה ִמּבָ ַּלֹחֶדׁש ַהֶזה ּבַ ּ א, ֶּאָלא. ּ ד ָאָתא ִנימוָסא ְלַהאי ַדְרּגָ ּּכַ ִתיב , ּ ּכְ
ַּלֹחֶדׁש ַהֶזה ַדְיָקא ִית)שמות יב(. ּ ה ַלּבָ ה ְלֵבית ָאבֹות ׂשֶ ַלת . ּ ְוִיְקחו ָלֶהם ִאיׁש ׂשֶ ָנא ּתְ ּתָ

ִרין ִאיּנון ֵהָמה, ִּקׁשְ כֹור ּבְ כֹור , ּבְ ִביּבְ ְפָחה, ַהּשְׁ כֹור ַהּשִׁ ַאר )דתלת קשרין(. ּבְ ּ ְדָכל ׁשְ
ְווֵני ִדְלֵעיָלא ַלת ּגַ ִאֵלין ּתְ הו ּבְ ֵרי ּבְ ִּמְתַקּשְׁ ּּ ּוְבַהאי ְדִאְתְקֵרי ֹצאן. ּ ר ּכָֹלא, ּ , ִּאְתָקּשַׁ

ּצֹאן ִליל ּבַ ּצֹאן, ְּוֹכָלא ּכָ ר ֹצאן ּבַ א ִמ, ִאְתָקּשַׁ ְטרֹויְּוָלא ָיִכיל ְלִאְתָפְרׁשָ ּוְבַהאי , ּקִ
רו ְלהו ִאְתַקּשָׁ ּּכֻ ּ ִתיב, ּ ֶמֶרת, ְּוַעל ָדא ּכְ ְקִטירוָתא, ְוָהָיה ָלֶכם ְלִמׁשְ ְּקִטירו ֵליה ּבִ ּ ִוְיֵהא , ּ

ְרׁשוְתכֹון יֵדיכֹון ּבִ ַּעד ְדַתְנְכסו ֵליה, ִּאְתְמָסר ּבִ ּ יה ִדיָנא, ּ דון ּבֵ ְּוַתְעּבְ ּ ּוְלִזְמָנא ְדָאֵתי , ּ ּ
ִתיב  א ֵמֱאדֹום)שעיה סגי(ּכְ י ֶזַבח ַלְיָי)ישעיה לה(, ּוְכִתיב.  ִמי ֶזה ּבָ ָבְצָרה'  ּכִ , ּוְכִתיב. ּבְ

יֹום ַההוא ִיְהֶיה ְיָי'  ְוָהָיה ְיָי)זכריה יד( ל ָהָאֶרץ ּבַ ְּלֶמֶלך ַעל ּכָ ּ מֹו ֶאָחד' ְ   .ֶּאָחד וׁשְ

  
ֵצקֹו ֶטֶרם ֶי)שמות יב(רעיא מהימנא  א ָהָעם ֶאת ּבְ ּה ִפּקוָדא ''כ. 'ְחָמץ ְוגֹו ְוִיּשָׂ ּ

ְּדָהא ִפּקוָדא ָדא. ְלָבֵער ָחֵמץ, ָּדא ּ ֵצקֹו ֶטֶרם , ּּ א ָהָעם ֶאת ּבְ ָרֵאל ְוִיּשָׂ ִּאְתְמַסר ְלהו ְלִיׂשְ
יֶכם. ֶיְחָמץ ָבּתֵ ֵצא ּבְ אֹור לא ִיּמָ ְּוָהא אוְקמוָה ַחְבַרָיא, ּוְכִתיב ּשְׂ ּ ין , ְוָרָזא אֹוִקיְמָנא, ּ ּבֵ

יָּחֵמץ ו ה דוְכּתֵ ה ְדַכּמָ ַּמּצָ ּ   .ְוָדא ֵיֶצר טֹוב, ָּדא ֵיֶצר ַרע, ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]233דף [ -ּ

ַתר ָדא''כ ּו ִפּקוָדא ּבָ ּ ָבָחא ִדיִציַאת ִמְצַרִים, ּ ׁשְ ְּלַסֵפר ּבִ ר ָנׁש, ּ ְּדִאיהו ִחיוָבא ַעל ּבַ ּ ּּ ,
ָבָחא ְלָעְלִמין ַהאי ׁשְ ֵעי ּבְ ּתָ ר ָנׁש ְדִאׁשְ, ָהִכי אֹוִקיְמָנא. ְלִאׁשְ ל ּבַ יִציַאת ִמְצַרִיםּּכָ ֵעי ּבִ , ּתָ

ֶחְדָוה ּוְבַההוא ִספור ַחֵדי ּבְ ּ ּ א ְלָעְלָמא ְדָאֵתי ְדהוא ֵחדו , ּּ ִכיְנּתָ ׁשְ ין ִאיהו ְלֶמחֵדי ּבִ ַּזּמִ ּ ּ ּ ּ
ָמֵריה, ִּמּכָֹלא ר ָנׁש ְדַחֵדי ּבְ ְּדַהאי ִאיהו ּבַ ּ ּ ּ ַההוא ִספור, ּ ִריך הוא ַחֵדי ּבְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּּ ְ.  
יה ֲעָתאּּבֵ ִריך הוא ְלָכל ָפַמְלָייא ִדיֵליה,  ׁשַ א ּבְ ִניׁש קוְדׁשָ ּּכָ ּ ּ ּּ ָמעו , ְוָאַמר לֹון, ְ ִּזילו וׁשְ ּ ּ

ָבָחא ִדיִלי ִּספוָרא ִדׁשְ ּ ּ ַני, ּ עו ּבָ ּתָ ְּדָקא ִמׁשְ פוְרָקִני, ּ ְּוַחָדאן ּבְ ין. ּ ׁשִ ּנְ ְלהו ִמְתּכַ ֵדין ּכֻ ּּכְ ּ ,
ֲהַד ִרין ּבַ ָרֵאלְּוַאְתָיין וִמְתַחּבְ ְּייהו ְדִיׂשְ ָבָחא, ּ ָמעו ִספוָרא ִדׁשְ ּוׁשְ ּ ּ ֶחְדָוא , ּּ ְּדָקא ַחָדאן ּבְ ּ

ְּדפוְרָקָנא ְדָמֵריהֹון ִריך הוא, ּ א ּבְ ֵדין ַאְתָיין ְואֹוָדן ֵליה ְלקוְדׁשָ ּּכְ ּ ין , ְּ ל ִאיּנון ִנּסִ ַּעל ּכָ
א ְדִאית ֵליה א ַקִדיׁשָ ּוְגבוָרן ְואֹוָדאן ֵליה ַעל ַעּמָ ּ ּ ּ ּ ַאְרָעאּ ֶחְדָוה ְדפוְרָקָנא ,  ּבְ ְּדַחָדאן ּבְ ּ ּ ּ

  .ְּדָמאִריהֹון

  א''א ע''דף מ
א ְלֵעיָלא ֵדין ִאּתֹוָסף ֵליה ֵחיָלא וְגבוְרּתָ ּּכְ ּ ּ ַההוא ִספוָרא ַיֲהֵבי ֵחיָלא , ּ ָרֵאל ּבְ ְּוִיׂשְ ּּ

א, ְלָמאֵריהֹון ַמְלּכָ א, ּכְ ְּדִאּתֹוָסף ֵחיָלא וְגבוְרּתָ ּ ּבְ, ּ ד ְמׁשַ יהּכַ בוְרּתֵ ִּחין ּגְ , ְּואֹוָדן ֵליה, ּ
ְּוֻכְלהו ַדֲחִלין ִמָקֵמיה ּ ּ ְלהו, ּ ָלק ְיָקֵריה ַעל ּכֻ ְּוִאְסּתַ ּּ ך. ּ ְוְבִגין ּכָ ֵעי , ּ ּתָ ָחא וְלִאׁשְ ּבְ ִּאית ְלׁשַ

ִספור ָדא  ּּבְ ּ ַמר) א''א ע''דף מ(ּ ָמה ְדִאּתְ ַגְווָנא ָדא. ּּכְ ר ָנׁש, ּּכְ , ּחֹוָבה ִאיהו ַעל ּבַ
ִריך הוא א ּבְ ִדיר ָקֵמי קוְדׁשָ ֵעי ּתָ ּתְ ְּלִאׁשְ ין ְדָעַבד, ְּ ָכל ִאיּנון ִניּסִ ּוְלַפְרסוֵמי ִניָסא ּבְ ּ ּ ּ.  

יָמא ִריך הוא ָיַדע ּכָֹלא, ֲּאַמאי ִאיהו חֹוָבָתא, ְוִאי ּתֵ א ּבְ ְּוָהא קוְדׁשָ ּ ל ַמה ְדֲהָוה, ְּ , ּּכָ
ֲּאַמאי ִפְרסוָמא, ְּוֶיהֵוי ְלָבַתר ְדָנא ּ ָדא ָקֵמיהּ ַּעל ַמה ְדִאיהו ָעַבד, ּ ֶּאָלא . ְּוִאיהו ָיַדע, ּ

ר ָנׁש ְלַפְרסוֵמי ִניָסא ַּוַדאי ִאְצְטִריך ּבַ ָכל ַמה ְדִאיהו ָעַבד, ְּ ֵעי ָקֵמיה ּבְ ּתָ ּוְלִאׁשְ ּ ּ ִגין , ּ ּבְ
ְּדִאיּנון ִמִלין ַסְלִקין ּ ּ ין, ּ ׁשִ ּנְ ְּוָכל ָפַמְלָיא ִדְלֵעיָלא ִמְתּכַ ּ ְלהו , ָמאן לֹוןְוָח, ּ ְּואֹוָדאן ּכֻ ּ
ִריך הוא א ּבְ ְּלקוְדׁשָ א, ְּ ָלק ְיָקֵריה ָעַלְייהו ֵעיָלא ְוַתּתָ ְּוִאְסּתַ ּּ ּ.  

ַגְווָנא ָדא ל ַמה ְדָעַבד, ּּכְ ֵעי וְמָפֵרט ֶחְטאֹוי ַעל ּכָ ּתָ ַּמאן ְדִאׁשְ ּ יָמא ְלָמאי , ּ ִאי ּתֵ
ִדיר. ְִאְצְטִריך ִריך הואֶּאָלא ְמַקְטְרָגא ָקִאים ּתָ א ּבְ ּ ָקֵמי קוְדׁשָ ע , ְּ ֵעי וְלִמְתּבַ ּתְ ִגין ְלִאׁשְ ּּבְ

א ֵני ָנׁשָ ע ֲעֵליהֹון ִדיָנא, חֹוֵבי ּבְ ּוְלִמְתּבַ ר ָנׁש. ּ יָון ְדַאְקִדים ּבַ ּּכֵ ל ַחד , ּוְמָפֵריט ֶחְטאֹוי, ּ ּכָ
ִאיר ִפְטָרא ְדפוָמא ְלַההוא ְמַקְטְרָגא, ְוַחד ָּלא ַאׁשְ ּ ּ ע ָעֵליה ִדיָנאְוָלא ָיִכי, ּ ּל ְלִמְתּבַ ְּדָהא . ּ

ַקְדִמיָתא ַבע ִדיָנא ּבְ ִדיר ּתָ ך, ּּתָ ֵעי וְמַקְטֵרג ְפלֹוִני ָעֵבד ּכַ ּתָ ְוְלָבַתר ִמׁשְ ּ ּ , ְּוַעל ָדא. ּ
ִּאְצְטִריך ֵליה ְלַבר ָנׁש ְלַאְקְדָמא ּ   .ּוְלָפֵרט ֶחְטאֹוי, ְ

יָון ִדְמַקְטְרָגא ָחֵמי ָדא ּּכֵ ֵּלית ֵליה ִפ, ּ ְּטָרא ְדפוָמא ָעֵליהּ ּ ּוְכֵדין ִאְתְפַרׁש ִמֵניה ִמּכֹל , ּ ּּ
א ֵיאֹות. ָוֹכל ִתיוְבּתָ ב ּבְ ַכח ָעֵליה, ְוִאי ָלאו, ִּאי ּתָ ּתְ ְּוָאַמר ְפלֹוִני , ָּהא ְמַקְטְרָגא ִאׁשְ

ּתוְקָפא ְדַאִפין ְּדָאָתא ְלָקָמך ּבְ ּ ּ ָמֵריה, ְּ ִעיט ּבְ ך ְוָכך, ּּבָ ְחֹובֹוי ּכַ ָּדא ֵיאֹות ְלִאְזַדֲהָרא ַעל . ְ ּ
ָכל ָהֵני ר ָנׁש ּבְ ִריך הוא, ּבַ א ּבְ ַכח ַעְבָדא ְמֵהיָמָנא ָקֵמי קוְדׁשָ ּתְ ִגין ְדִיׁשְ ּּבְ ּ ּ ּז ִפּקוָדא ''כ. ְּ ּ

ַתר ָדא ֶפַסח, ּּבָ ה ּבְ ִגין ְדִאיהו דוְכָרָנא ְלָדֵרי ָדִרין, ֶלֱאכֹול ַמּצָ ּּבְ ּ ּ ּ ַּעל ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא, ּ ּ .



ָנה  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ ְסֵלוחֹוֶד[ – ּ   ]ׁש ּכִ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]234דף [ -ּ

ָּהא אוְקמוָהְו ַההוא ִזְמָנא ֵמָרָזא ְדַטֲעָוון ַאֲחָרן, ּ ָרֵאל ָנְפקו ּבְ ְּדִיׂשְ ּ ּ ָרָזא , ּ ְּוָעאלו ּבְ
ִּדְמֵהיָמנוָתא י. ּ ה דוְכּתֵ ַכּמָ ְּוָהא אוְקמוָה ָרָזא ְדָנא ּבְ ּ ּ ּ ה ְוַאֲהֹרן ' ּ ַויֹאֶמר ְיָי)שמות יב(. ּ ֶאל ֹמׁשֶ

ת ַהָפַסח ְוגֹו ּּקוָדא ָדאּח ִפ''כ. 'ֹּזאת ֻחּקַ ִים, ּ ין ָהַעְרּבַ ַחט ֶפַסח ּבֵ י, ְּלִמׁשְ ִניָסן''ּבְ , ד ּבְ
ּדוְכָרָנא ְדַההוא ֶפַסח ְדִמְצַרִים ּ ּ ּ ְּוָדא ִאיהו חֹוָבָתא ַעל ּכָֹלא. ּּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ּ ֲחטו , ּּכְ ְּוׁשָ

ִים ין ָהַעְרּבַ ָרֵאל ּבֵ ל ְקַהל ֲעַדת ִיׂשְ ֶּפַסח ָדא. אֹותֹו ּכָ ָרה , ְְטִריך ְלֶמהֵוי ָנִטירִאְצ, ּ ֵמֲעׂשָ
ָעׂשֹור ַלֹחֶדׁש ַהֶזה ְוִיְקחו ָלֶהם ְוגֹו, ּיֹוִמין וְלָהְלָאה יב ּבֶ ִּדְכּתִ ִגין ְדָהא . ַמאי ַטֲעָמא. 'ּּ ּּבְ

ִריַאת ִסיֲהָרא ְלַאְנָהָרא ֵדין ׁשָ ָרה יֹוִמין וְלָהְלָאה, ּכְ ֲחֵמיָסר, ֵּמֲעׂשָ ִלים ּבַ ּתְ . ַּעד ְדִאׁשְ
יָסר ְדֶליֱהִוי ָנִכיסְו ְלָיא ַעל ָעְלָמא, ַּאְרּבֵ ֲעָתא ְדִדיָנא ּתַ ׁשַ   .ּּבְ

ָרא זוֲהָמא, ָּרָזא ָדא א, ְּלַאְעּבְ ִרית ַקִדיׁשָ ֵמי ּבְ ַההוא ֵריָחא ְדָנִדיף , ִּמּקָ ּוְלִאְתֲהָנָאה ּבְ ּ ּ
ְבָעא. ְּטִוי נור ְּוַעל ָדא ָלא ַאְתָיא ֶאָלא ַעל ׂשָ ַמאן .  ָעֵרל לא ֹיאַכל ּבֹוְוָכל, ְּוַעל ָדא. ּ

א ִרית ַקִדיׁשָ יה ּבְ ְּדִאית ּבֵ ּ יה, ּ ֵּייכול ּבֵ א. ּ ִרית ַקִדיׁשָ יה ּבְ ַּמאן ְדָלא ִאית ּבֵ ּ ָּלא ֵייכול , ּ
יה ִרית ִאיהו ְלַתְבָרא ּתוְקָפא ְדֵחיָלא ַאֲחָרא. ּּבֵ ֵני ּבְ ְּדַהאי ִמּבְ ּ ּ ֵמי , ּּ ָרא ָעְרָלה ִמּקָ ְלַאְעּבְ

ִרית ךּבְ. ּבְ ד, ְִגין ּכַ ִרית ִאיהו ְלֶמְעּבַ ְבֵני ּבְ ְבֵני ָעְרָלה, ַּהאי ּבִ   .ְוָלא ּבִ
ִריך הוא ְלִמְצַרִים א ּבְ ד ָאָתא קוְדׁשָ ּּכַ ָּחָמא ָדָמא ְדַההוא ֶפַסח, ְּ ּ ּ ים ַעל , ּ ְּדֲהָוה ָרׁשִ

ֵּהיך ֲהוֹו ַקְייִמין ַעל ִפְתָחא, ְּוָדָמא ִדְבִרית, ִּפְתָחא יב, ְ ם ֲאֻגַדת ֵאזֹוב ּו, ִּדְכּתִ ְּלַקְחּתֶ
ם ְוגֹו ְעּתֶ ף ְוִהּגַ ּסַ ר ּבַ ָדם ֲאׁשֶ ם ּבַ ּוְטַבְלּתֶ ר רוִחין , ֵאזֹוָבא. 'ּ ָּהא אֹוִקיְמָנא ְדִאיהו ַמְעּבַ ּ ב ''כ(ּ

ין)ב''ע יׁשִ א,  ּבִ יׁשָ ִאְתָערוָתא ִדיֵליה, ְּוָכל ְסָטר רוַח ּבִ ר ּבְ ַּמְעּבַ ּ פוְרָקָנא ִעָלָאה , ּ ּּבְ ּ
  .ָרֵאלְּדִיׂשְ

ִריך הוא ְלֵיֶצר ָהָרע ְוִיּכֹוס ֵליה, ְּלִזְמָנא ְדָאֵתי א ּבְ ֵּייֵתי קוְדׁשָ ּ פוְרָקָנא ָדא. ְּ א ּבְ ּתָ ְּוַהׁשְ ּ ,
ָרֵאל ְוגֹו ל ְקַהל ֲעַדת ִיׂשְ ֲחטו אֹותֹו ּכָ ִתיב ְוׁשָ ּדוְכָרָנא ְדִזְמָנא ְדָאֵתי. 'ּּכְ ּ ּ ַההוא פוְרָקָנא , ּ ּּבְ ּּ

ימו ְדָאת יֹוַעל ׁשְ. ִּעָלָאה ַהאי ְרׁשִ קֹוף ּבְ ׁשְ זוזֹות ְוַעל ַהּמַ י ַהּמְ ּּתֵ ּ ימו ְדָאת , ד''ּ ּוְבַהאי ְרׁשִ ּ ּ
א, ד''יֹו ימו ִדְבִרית ַקִדיׁשָ ְּלַאֲחָזָאה ְרׁשִ ּ ֵמי ָדָמא ִדְבִרית, ּ ר ָעְרָלה ִמּקָ ּבַ ְּוִאּתְ ים ַעל , ּ ָרׁשִ

ְּוָאָתא ָדָמא ַעל ָדָמא, ּּכָֹלא ד ָעַבר ַה. ּ ִחיתּכַ יָתא, ֲּהָוה ָחֵמי ָדָמא, ּהוא ַמׁשְ , ְּוִאְזְדִקיף ִמּבֵ
ִחית ְוגֹו ׁשְ ן ַהּמַ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ְוֹלא ִיּתֵ   .'ּּכְ

  ב''א ע''דף מ
ְלחֹודֹוי ָקִטיל ִריך הוא ּבִ א ּבְ ִּאי קוְדׁשָ ִחית, ְּ ׁשְ ן ַהּמַ ִתיב ְוֹלא ִיּתֵ ַמע , ֲאַמאי ּכְ ְּדַמׁשְ

ִחית ֲהָוה ָאִז ִריך הואְּדַמׁשְ א ּבְ ּיל ְוָלא קוְדׁשָ ִריך הוא ֲהָוה ָקִטיל. ְּ א ּבְ ֶּאָלא ַוַדאי קוְדׁשָ ּ ְּ ּ ,
ִחית ֲהָוה ָאִזיל  ָרֵאל) ב''א ע''דף מ(ּוַמׁשְ ָחא ִעיָלה ְלִיׂשְ ּכְ יָון ְדֲהָוה ָחֵמי ַההוא , ְלַאׁשְ ּּכֵ ּ

ִבירו ְדָעְרָלה ּּתְ ְתֵרין ִסְטִרין, ּ ְייהוֲּהָוה ָעַרק ְוִאְתְפַר, ּבִ   .ּׁש ִמּנַ
ל ִאיּנון ּבוְכִרין ְדַההוא ִסְטָרא ִריך הוא ּכָ א ּבְ ְּוַעל ְדָקַטל קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ָּיִהיב ּבוְכִרין , ְּ

ָרֵאל ְלפוְרָקָנא ְּדִיׂשְ ָלל, ּ ח ָעַלְייהו ִסְטָרא ַאֲחָרא ִעיָלה ּכְ ּכַ ְּדָלא ִיׁשְ ּוְבֹכָלא ָנִטיר לֹון , ּ ּ
ִר א ּבְ ָרֵאל קוְדׁשָ ּיך הואְּלִיׂשְ ִנין, ְ א ַעל ּבְ ַאּבָ ַבִית ֶאָחד ֵיָאֵכל לא תֹוִציא ִמן )שמות יב(. ּכְ  ּבְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]235דף [ -ּ

ִית ְוגֹו ּ ִפּקוָדא כ)עיין לקמן סוף פרשת פנחס(', ַהּבַ ַעל ַמּצֹות . ְּלֵמיַכל ַהאי ֶפַסח, ּט ָדא''ּ
ִתיב, ּוְמרֹוִרין ת ּכְ א ֶּאָלא ְלַאֲחָז, ַמאי ַהאי ָלֳקֵבל ַהאי. ַמּצֹות ַמּצַ ִכיְנּתָ לוָתא ִדׁשְ ָּאה ּגָ ּ

ָרֵאל הֹון ְדִיׂשְ ַההוא ְמִרירו ִדְלהֹון, ִּעּמְ ּּבְ ּ ה ְוגֹו, ּ ֲעבֹוָדה ָקׁשָ יב ַוְיָמַררו ֶאת ַחֵייֶהם ּבַ ִּדְכּתִ ּ ּ' .
ִמְצַרִים, ְּוַכד ַאְכִלין ְלַהאי ֶפַסח ל ַהאי ְדָעְבדו לֹון ּבְ ְּלַאֲחָזָאה ּכָ לוָתא וְבַה, ּ ַההוא ּגָ ּּבְ ּ ּהוא ּ

ְעּבוָדא   .ּׁשִ

 
  



ָנה  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ ְסֵלוחֹוֶד[ – ּ   ]ׁש ּכִ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]236דף [ -ּ

 ] בשנה87יום [סדר הלימוד ליום כח כסלו 
רו בֹו ּבְ ִתיב ְוֶעֶצם ֹלא ִתׁשְ יה ְקָלָנא, ַּמה ּכְ ּוְבָכל ִאיּנון ַטֲעָוון ְדִמְצָרֵאי, ְּלַאֲחָזָאה ּבֵ ּ ּ .

ׁשוָקא ְרִמין ֲהוֹו ָרָמאן ּבְ ְּדָהא ּגַ ְרֵרי לֹון ֵמֲא, ּ י ַוֲהוו ּגָ ְלּבֵ ְּוָאתו ּכַ ָיא , ָתר ַלֲאָתרּ ְוָדא ַקׁשְ
ּקוָנא ְדגוָפא, ּלֹון ִמּכָֹלא ְרֵמי ִאיּנון ּתִ ְּדָהא ּגַ ּ ּ ּ ָרֵאל ָרָמאן לֹון , ְוָדִמי ְלַגְווָנא ַאֲחָרא, ּ ְוִיׂשְ

ׁשוָקא אֹוַרח ְקָלָנא רו בֹו, ּּבְ ּבְ ִתיב ְוֶעֶצם ֹלא ִתׁשְ ְּוַעל ָדא ּכְ רון, ּ ּבְ ׁשְ ַּאּתון ָלא ּתִ ֲאָבל , ּ
ִרין ֵליהּכַ י ֲהוֹו ַאְתָיין וְמַתּבְ ְּלּבֵ ּ.  

י ֵמֲאָתר , ִמְצָרֵאי ֲהוֹו ַאְתָיין ְלָבַתר, ּּתו ְלּבֵ ְרֵמי ַדֲהוֹו ַנְטֵלי ּכַ ַּוֲהוו ָחָמאן ִאיּנון ּגַ ּ ּ
חו, ַּוֲהוו ִמְצָרֵאי ָטְמִני לֹון ּגֹו ַעְפָרא, ּוַמְדָקן לֹון, ַלֲאָתר ּכְ י ְדָלא ִיׁשְ ְלּבֵ ִגין ּכַ ּּבְ ְוָדא , ן לֹוןּ

טוָלה ְדֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ִּאיהו ּבִ ּ ּ ּ ּ יר, ּ ְטָרא ִדְלהֹון, ַיּתִ ִריך הוא . ִּמּסִ א ּבְ ּוְבָדא קוְדׁשָ ּ ְּ

יָקֵריה ַלק ּבִ ל ֵחיִלין ַאֲחָרִנין, ִּאְסּתְ ְפָיין ּכָ יר, ְוִאְתּכַ ְפָיין ַיּתִ ֵדין ִאְתּכַ ִטילו , ְּדָהא ּכְ ד ּבָ ּּכַ
ּתְ ְטָרא ִדְלהֹוןִאׁשְ ָרֵאל ָלא ְמַבְטֵלי לֹון, ַּכח ִמּסִ ְּוַעל ָדא ִיׂשְ רו , ּ ּבְ יב ְוֶעֶצם ֹלא ִתׁשְ ִּדְכּתִ ּ

כֹור ֶפֶטר ֶרֶחם ְוגֹו)שמות יג(. בֹו ּ ַקֶדׁש ִלי ָכל ּבְ ֵהָמה. 'ּ כֹור ּבְ ִּפּקוָדא ָדא ְלַקֵדׁש ּבְ ּ ּ ְוַעם , ּ
ֵרין ִמיִלין ְלָטנוָתא ְדֵיֶצר ָהָרעַּחד ִד, ְָהָאֶרץ ָצִריך ּתְ חֹות ׁשֻ ּיֵהא ָפדוי ִמּתְ ּ ּ ְּדִאיִהי ֲאדֹון , ּ

ִּדיֵליה ו, ּ ַגְווָנא ְדָאַמר ַיֲעֹקב ְלֵעׂשָ ַהאי . ּ ַיֲעָבר ָנא ֲאֹדִני ִלְפֵני ַעְבדֹו)בראשית לג(, ּּכְ ּבְ
ין ַעל ּגוָפא. ָעְלָמא ד חֹוִבין ִדְנִפיׁשִ ֲּאדֹון ִמּצַ ָמה ְדאוְקמוָה, ּ ּּכְ ּ . ֵיֶצר ָהָרע ׁשֹוְפטֹו, ַּחָייָבא, ּ
ָאה ינֹוִני ֶזה ְוֶזה ׁשֹוְפטֹו. ֵּיֶצר ַהטֹוב ׁשֹוְפטֹו, ַזּכָ ינֹוִני. ּבֵ ַּהְיינו ָאח ְדֵיֶצר ָהָרע, ּבֵ ְוָאח , ּ

ְּדֵיֶצר ַהטֹוב ר ָלך, ּ ְָאִחי ְיִהי ְלך ֲאׁשֶ ָ.  
ין ָמרֹו, ְוַכד ַזְכָוון ְנִפיׁשִ ֵרין ִמׁשְ ַבר ּתְ ְוָסִליק , ְכָלִבים צֹוֲעִקים, ַּדֲחמֹור נֹוֵער, תּרוָחא ּתָ

ַחר ֶמֶרת ְדׁשַ ר ָנׁש ֲאדֹון, ְּלִמׁשְ ְּדֵביה ָאָדם ְוִאְתַהָדר ּבַ ּ  ַוְיִהי )בראשית לב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ
ְפָחה א ְדָאָדם, ִלי ׁשֹור ַוֲחמֹור ֹצאן ְוֶעֶבד ְוׁשִ יה, ְּוָסִליק ְלַדְרּגָ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ּ וְרדו )בראשית א(, ּ ּ

ַמִים ְוגֹו ְדַגת ַהָים וְבעֹוף ַהּשָׁ ּּבִ ֶכם ְוגֹו)בראשית ט(', ּ   .'ּ ומֹוַרֲאֶכם ְוִחּתְ
ינֹוִנִים ָחא , ּ ַוֵיָאֵבק ִאיׁש ִעּמֹו)בראשית לב(, ְּוַכד ַזְכָוון ּבֵ ָקן ְלַאּגָ ַזְכָוון ְוחֹוִבין ִמְתַחּבְ

ְטָרא ְדַזְכָוון. ְקָרָבא י ֹלא ָיכֹול לֹו)ת לבבראשי(, ִּמּסִ ְטָרא ְדחֹוִבין. ּ ַוַיְרא ּכִ ַכף , ִּמּסִ ע ּבְ ַּוִיּגַ
ה ׁשֶ ִגיד ַהּנָ ה. ְיֵרכֹו ּבְ ל ֲעָמִלי ְוִאיהו ְלׁשֹון )בראשית מא(ָלׁשֹון : ָנׁשֶ ִני ֱאֹלִהים ֶאת ּכָ י ַנּשַׁ ּ ּכִ

ָיה ְבָעה ַאְרָעאן. ְּנׁשִ י ִמֵניה אֹוַרְייָתאַּמאן ְדָנִחי, ַּחד ָמדֹוָרא ֵמִאיּנון ׁשִ ׁשֵ ָמן ִאְתּנְ   .ּת ּתַ
ַהאי ָעְלָמא ְוִיפוק ֵמֶרֶחם ִאֵמיה ר ָנׁש ּבְ ְּוֹקֶדם ְדֵייֵתי ּבַ ּ ָּדא , ַּוֵיָאֵבק ִאיׁש ִעּמֹו, ּּ

ְבִריֵאל ַההוא ָאָבק ְדָעָפר, ּגַ ּּבְ ַמר , ּ ֱאֹלִהים ֶאת ָהָאָדם ָעָפר ִמן ' ּ ַוִייֶצר ְיָי)בראשית ב(ְּדִאּתְ
ְבִעים ָלׁשֹון, ָדָמהָהֲא ּוְבִגין ָדא. ְּואֹוִליף ֵליה ׁשִ ְּדאֹוִליף ֵליה , ַּחד ֵיֶצר ַהטֹוב: ַּוִייֶצר, ּ ּ

ְבִעים ָלׁשֹון יה, ְוַחד. ׁשִ ֵּיֶצר ָהָרע ְדָאִביק ִעּמֵ ַמר. ּ ִגיד , ְּדִאּתְ ַכף ֶיֶרך ַיֲעֹקב ּבְ י ָנַגע ּבְ ְּכִ

ה ׁשֶ ְבִעין, ַהּנָ ח ִמֵניה ׁשִ ּכַ ְּדאֹוִליף ֵליה ֵיֶצר ַהטֹוב,  ָלׁשֹוןְּוַאׁשְ ּ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]237דף [ -ּ

ל ָדא ָעה ַמְלָאִכין, ְּוֹקֶדם ּכָ יה ַאְרּבְ ין ִעּמֵ הֹון , ַּנְחּתִ ַמר ּבְ י ַמְלָאָכיו )תהלים צא(ְּדִאּתְ  ּכִ
ְְיַצֶוה ָלך ִּאי ִאית ֵליה ְזכות ָאבֹות. ּ ְזכות ַאְבָרָהם, ַחד ִמיָכֵאל, ּ ְבִריֵאל. ּּבִ , ְוִתְנָייָנא ּגַ

ְזכות ִיְצָחק יה נוִריֵאל. ּּבִ ּוְתִליָתָאה ְדָנִחית ִעּמֵ ּ ּ ְזכוָתא ְדַיֲעֹקב, ּ ּּבִ , ּוְרִביָעָאה ְרָפֵאל. ּ
ְזכוָתא ְדָאָדם ַקְדָמָאה ּּבִ יה. ּ ְּוֵיֶצר ַהטֹוב ְלֵעיָלא ִמּנֵ ּּ.  
ְּוִאי ֵלית ֵליה ְזכות יה ד, ּ ִחית, ָעֹון', ַּאְזֵלי ִעּמֵ ֵּיֶצר ָהָרע ְלֵעיָלא ְו, ְוֵחיָמה, ַאף, ַמׁשְ

ְּלֵמיָדן ֵליה ְלָעְלָמא ְדָאֵתי, ִּמַנְייהו ּוְבִגין ָדא אוְקמוָה. ּ ּ ּ ע, ּ , ַּצִדיק. ֵיֶצר ָהָרע ׁשֹוְפטֹו, ָרׁשָ
ינֹוִני. ֵּיֶצר ַהטֹוב ׁשֹוְפטֹו ּוְבִגין ָדא. ֶזה ְוֶזה ׁשֹוְפטֹו, ּבֵ ינֹוִני, ּ ְבִריֵאל ְדִאיהו , ִּאי ִאיהו ּבֵ ּּגַ ּ

ּל ְדִאיהו ֵיֶצר ָהָרע'' ְוַסָמֵא)א''ב ע''דף מ(, ֶּצר ַהטֹובֵי   .ֶזה ְוֶזה ׁשֹוְפטֹו, ּ
ע ְיסֹוִדין יה ַאְרּבַ ר ָנׁש ְדִאית ּבֵ ִּדְלָכל ּבַ ּ יה ִמיִמיָנא, ּ ין ִעּמֵ ע ַמְלָאִכים ַנְחּתִ , ַּאְרּבַ

ָמאָלא ע ִמּשְׂ ע ִמיִמיָנא. ְוַאְרּבַ ְבִריֵא, ל''ִמיָכֵא: ַאְרּבַ ע . ל''ּנוִריֵא, ל''ְרָפֵא, ל''ּגַ ְוַאְרּבַ
ָמאָלא ִחי, ן''ָעֹו: ִמּשְׂ ְטָרא ְדגוָפא. ה''ְוֵחָמ, ף''ַא, ת''ַמׁשְ ִּמּסִ ּן ָנִחית ָעֵליה ''ְמַטְטרֹו, ּ

ָמאָלא''ְוָסָמֵא, ִמיִמיָנא   .ל ִמּשְׂ
ע ְיסֹוִדין יה ַאְרּבַ ר ָנׁש ְדֵלית ּבֵ ְּוֵלית ּבַ פום ְיסֹוָדא ְד, ּ ֲּאָבל ּכְ יהּ ַּאְקִדים ּבֵ ָהִכי , ּ

ע ִּאי ַמָזל ִדיֵליה ַאְרֵי. ַּמְתִחיִלין ִאֵלין ַאְרּבַ ּ ְבִריֵא, ל''ַּאְקִדים ִמיָכֵא, ה''ּ ל ''ַּוֲאַבְתֵריה ּגַ
ַּוֲאַבְתֵריה נוִריֵא ְּוִאי ַמָזֵליה ׁשֹור. ל''ַּוֲאַבְתֵרה ְרָפֵא, ל''ּ ְבִריֵא, ּ ַּוֲאַבְתֵריה , ל''ַּאְקִדים ּגַ

ַּוֲאַבְתֵריה נוִריֵא, ל''ֵאִמיָכ ר. ל''ַּוֲאַבְתֵריה ְרָפֵא, ל''ּ ְּוִאי ַמָזֵליה ְנׁשֶ ַּאְקִדים נוִריֵא, ּ , ל''ּ
ְבִריֵא, ל''ַּוֲאַבְתֵריה ִמיָכֵא ְּוִאי ַמָזֵליה ָאָד. ל''ַּוֲאַבְתֵריה ְרָפֵא, ל''ַּוֲאַבְתֵריה ּגַ ַּאְקִדים . ם''ּ

ְבִריֵא, ל''ַּוֲאַבְתֵריה ִמיָכֵא, ל''ְרָפֵא ַּוֲאַבְתֵריה נוִריֵא, ל''ַּוֲאַבְתֵריה ּגַ   .ל''ּ
ְטָרא ִדיִמיָנא ְּוִאיּנון ִמּסִ ְטָרא ְדִמיָכֵאל, ּ ְלהו ַאְנִפין ִדיֵליה, ִּמּסִ ּּכֻ ּ ּּ ַעל , ִּאיּנון ַרֲחֵמי, ּ ּבַ

ִמילות ֲחָסִדים ַּאְנפֹוי ִחָווִרין, ּּגְ ִמיל ֶחֶסד, ּ ר ָנׁש ּגָ ַדל , ְוָחָכם, ָחִסיד. ְוַהאי ּבַ ּתַ ִּאי ִאׁשְ
אֹוַרְייָתא ִהֻפך, ְוִאי ָלאו. ּבְ ְּבְ ְטָרא ְדֵיֶצר ָהָרע, ּ ְזָלן, ִּמּסִ יה ֶחֶסד, ִּטֵפׁש, ּגַ ְּדָלא ַעם . ֵּלית ּבֵ

  .ָהָאֶרץ ָחִסיד
ְטָרא ְדַגְבִריֵאל ע ַאְנִפין ִדיֵליה ִדיָנא, ִּמּסִ ַּאְרּבַ ּ ּ יַעָיא, ּ ִּמַדת ַהִדין ַעל ַרׁשִ ּ ֶרה ,ּ ּ וִמְתּגָ

הו ָמה ְדאוְקמוָה, ּּבְ ּּכְ ּ עֹוָלם ַהֶזה, ּ ִעים ּבָ ְרׁשָ רֹות ּבָ ר ְלִהְתּגָ ּמוּתָ ִיְצֵריה. ּ ּבֹור ּבְ , ְיֵרא ֵחְטא, ּּגִ
ַּדָיין ְיֵהא אֹוַרְייָתא, ּ ק ּבְ ַתְלמוֵדיה, ִאי ִיְתַעּסֵ ְּוִגּבֹור ּבְ ְטָרא ְדֵיֶצר ָהָרע. ּ ִהפוָכא ִמּסִ ּּבְ ּ ּ ,

ֶר ַצִדיַקָיאִמְתּגָ ּה ּבְ ה לֹון, ּ ֲעֵביָרה, ִּדיָנא ָקׁשֶ ּבֹור ּבַ ד ֵליה, ּגִ ָּלאו ָדִחיל ַחָטָאה , ְּלֶמְעּבַ ּ
ּוְגָווִנין ְדַאְנפֹוי סוָמִקין, ּהוא ּ ו ׁשֹוֵפך ָדִמים, ּּ ֵּעׂשָ ְ.  

ַּמאן ְדַמָזֵליה ְנׁשֶ י, ר''ּּ י, ָלאו ַרֲחָמן ַסּגִ ְּוָלאו ִמַדת ַהִדין ַסּגִ ינֹוִניֶּאָלא , ּ ֵיֶצר טֹוב , ּבֵ ּבְ
ִמֹדת ָטִבין ִדיֵליה ּּבְ ּ ין, ּ יׁשִ ִמדֹות ּבִ ֵיֶצר ָרע ּבְ ּוֵבינֹוִני ּבְ ְּוֵליה ַאְנִפין ִחָווִרין ְוסוָמִקין, ּ ּ ּּ.  

ַּמאן ְדַמָזֵליה ָאָדם ְטָרא ְדטֹוב, ּּ ל ִמדֹות טֹובֹות, ִּמּסִ ִליל ִמּכָ ְוִגּבֹור , ְוָחָכם, ָחִסיד, ּּכָ
ּתֹוָר ָכל ִמדֹות ָטִבין, ְיֵרא ֵחְטא, הּבַ ְּממוָלא ּבְ ִמין, ּּ ּוְגָוון ַאְנפֹוי אוּכָ ְטָרא ְדֵיֶצר ָהָרע. ּּ ּוִמּסִ ּ ,

ין יׁשִ ל ִמדֹות ּבִ ְּממוָלא ִמּכָ ּּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]238דף [ -ּ

ְרָיין ְדֵיֶצר ָהָרע, ְּוִאי חֹובֹוי ְדַבר ָנׁש ל ַמׁשִ ְלִטין ָעֵליה ּכָ ין ׁשַ ְּנִפיׁשִ ָלקו , ּ ַּעד ְדִיְסּתְ ּ
ְרָיין ְדֵיֶצר טֹובִמ ְלהו ַמׁשִ ֵּניה ּכֻ ּ ְּוַאְמִליך ַעל ֵאָבִרין ִדיֵליה, ּּ ּ ְרָייֵתיה''ָסָמֵא, ְ   .ּל ְוָכל ַמּשִׁ

ין ַזְכוֹוי ְרָיין ְדֵיֶצר ַהטֹוב, ְוִאי ְנִפיׁשִ ְלִטין ַמׁשִ ּׁשַ ְרָיין ְדֵיֶצר , ּ ל ַמׁשִ יה ּכָ ָלקו ִמּנֵ ַּעד ְדִיְסּתְ ּ ּ ּ
ל ֵאָבִרין ִדיֵליהְְוַאְמִליך ַע. ָהָרע ּל ּכָ יְרָיין ְדֵיֶצר ַהטֹוב, ּ ַּמׁשִ ַההוא ִזְמָנא, ּ ִליט ָעֵליה , ּּבְ ּׁשָ

ם ְידָו   .ד''ׁשֵ
ינֹוִני ֹמאלֹו, ְּוִאם הוא ּבֵ ַמִים עֹוְמִדים ָעָליו ִמיִמינֹו וִמּשְׂ ִּאֵלין ַמְייִמיִנים , ְּצָבא ַהּשָׁ

ְמִאיִלים ְלחֹוָב, ִּלְזכות ַבר, הְּוִאֵלין ַמׂשְ ּוַמאן ְדָאִלים ּגָ ּוְבִגין ָדא אוְקמוָה ָמאֵרי . ּ ּ ּ ּ
לוי ּבֹו, ַמְתִניִתין ל ָהעֹוָלם ּכולֹו ּתָ ִאילו ּכָ ְּלעֹוָלם ִיָרֶאה ָאָדם ַעְצמֹו ּכְ ּ ּּ ּ.  

ְטָרא ְדִמיָכֵאל ּוִמּסִ כֹור, ּ ֶסף ִחָוורו, ִאְתְקֵרי ּבְ יה ּכֶ ְּדַדְרּגֵ ּ ּ ּוְבִגין ָדא, ּ כֹור ִּפְדיֹון ַה, ּ ּבְ
ֶסף ן ה, ְסָלִעים' ה, ּכֶ ּבָ חוׁשְ ּתֹוָרה ִיּתֹוַסף ָעֵליה י, ְּדַאְבָרָהם' ּּכְ ים ּבַ ְּדִאי ַיְחּכִ ְּדִאיהו ', ּ ּ
ֵהָמה, ֹקֶדׁש כֹור ּבְ ְּדֵביה ָצִריך ְלַקֵדׁש ּבְ ּ ְּדַהְיינו , ְּ ָרֵאל ַלְיָי)ירמיה ב(ּ ְוֵביה ָצִריך . ' ֹקֶדׁש ִיׂשְ ּ ּ

ר ְוָלדֹות ְטָרא ְדֶבן י, ְלַעּשֶׂ ְּדָכל ָוָלד ִאיהו ִמּסִ ּ   .'ְּוִאיהו ו, ה''ּ
ְּדָכל ֵחיָון ְדִאיּנון ֵחיַות ַהּקֹוֶדׁש ּ א ִאְתק, ּ ָמא ַקִדיׁשָ ַאְתָוון ִדׁשְ ּּבְ ֲּהָדא הוא , ְּ◌ריאו1ּ

יב ָראִתיו)ישעיה מג(, ִּדְכּתִ ִמי ְוִלְכבֹוִדי ּבְ ְקָרא ִבׁשְ ְרָי.  ּכֹל ַהּנִ ל ּבִ ֲּאִפילו ּכָ ִריאו ּ ּין ְדִאְתּבְ ּ
הֹון ָמא, ּבְ ַהאי ׁשְ ים ּבְ ִריָאה ְדָלא ִאְתְרׁשִ ָרא ֵליה, ְּוֵלית ּבְ מֹוְדָעא ְלַמאן ִדּבְ ּתְ ִגין ְלִאׁשְ ּּבְ ּ ,

ְרָיין, ד''ְוַהאי יֹו א ְדָכל ּבִ ִּאיהו ִדיוְקָנא ְדֵריׁשָ ּ ּ ּ ִּדיוְקָנא ְדה: 'ה' ה. ּּ ּ ָעָאן ִדיִמיָנא' ּּ ' ְוה, ֶּאְצּבְ
ָמאָלאִּד ִּדיוְקָנא ְדגוָפא' ו. ׂשְ ּ ּ ּּ.  

  ב''ב ע''דף מ
ּוְבִגין ָדא ָאַמר ֶוה ֹיאַמר ָקדֹוׁש)ישעיה מ(, ּ יוִני ְוֶאׁשְ ַדּמְ ִרָיה . ּ ְוֶאל ִמי ּתְ ָכל ּבְ ֵּלית ּבְ

ָווִתי ֶוה ּכְ ְדמות ַאְתָוון ִדיִלי, ְּדֶאׁשְ ב ְדָבָראִתי ָלה ּכִ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ ּ ַמֲחָאה ַהִהיא ַּדֲאָנא ָיִכיל ְל, ּ
ה ִזְמִנין, ּצוָרה ּמָ ד ָלה ּכַ ּוְלֶמְעּבַ ְּוֵלית ֱאלֹוַה ַאֲחָרא ָעַלי ְדָיִכיל ְלִמְמֵחי , ּ ) ב''ב ע''דף מ(ּ

ִּדיוְקִני וְבִגין ָדא  ּ ּ י לא ְכצוֵרנו צוָרם ְואֹוְיֵבינו ְפִליִלים)דברים לב(ּּ ּ ּכִ ּ ּ ּ ּ.  
ר ָנׁש ה ּבַ ִתיב , ְוִאי ִיְקׁשֶ מוָנה)דברים ד(ְּדָהא ּכְ ל ּתְ י ֹלא ְרִאיֶתם ּכָ ִּאיהו ְיָתֵרץ ֵליה. ּ ּכִ ּ ,

מוָנה ָחֵזיָנא ִתיב , ַּהאי ּתְ ּ וְתמוַנת ה)במדבר יב(ְּדָהא ּכְ יט' ּ מוָנה ַאֲחָרא . ַיּבִ א ''ס(ְּולא ְבָכל ּתְ

ַאְתוֹוי וְבִגין ָדא ָאַמר, )דברא ויצר באתווי ר ַנׁש ְדָיַצר ּבְ ְּדּבָ יוִני )ישעיה מ(, ּ ַדּמְ ּ ְוֶאל ִמי ּתְ
ַעְרכו לֹו יון ֵאל וַמה ְדמות ּתַ ַדּמְ ֶוה ְוֶאל ִמי ּתְ ְּוֶאׁשְ ּ ּ ּ ּ.  

מוָנה ַּוֲאִפילו ַהאי ּתְ ּ ַאְתֵריה, ּ ֵּלית ֵליה ּבְ ְרָיין, ּ ד ָנִחית ְלַאְמְלָכא ַעל ּבִ , ֶּאָלא ּכַ
ט ָעַלְייהו ְּוִיְתָפּשַׁ פום ַמ, ִיְתָחֵזי לֹון ְלָכל ַחד, ּ ְּוַהאי ִאיהו , ְּרֶאה ְוֶחְזיֹון ְוִדְמיֹון ִדְלהֹוןּּכְ

ה)הושע יב( ִביִאים ֲאַדּמֶ   .ּ וְבַיד ַהּנְ
ּוְבִגין ָדא ֵייָמא ִאיהו ּ ִדיוְקַנְייכו, ּ ה ְלכו ּבְ ב ַדֲאָנא ֲאַדּמֶ ַּאף ַעל ּגַ ּ ּ יוִני , ּּ ַדּמְ ֶּאל ִמי ּתְ

ֶוה ִריך, ְוֶאׁשְ א ּבְ ָרא קוְדׁשָ ְְדָהא ֹקֶדם ְדּבָ ּ ּ ָעְלָמאּ ּ הוא ִדיוְקָנא ּבְ ּ ְּוִצֵייר צוָרה, ּּ ֲּהָוה הוא , ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]239דף [ -ּ

לא צוָרה ְוִדְמיֹון מֹוָדע ֵליה)א ואית''נ(ּוַמאן , ְּיִחיָדאי ּבְ ּתְ ּ ְדִאׁשְ ִריָאה, ּ ְּדִאיהו ְלַבר , ֹקֶדם ּבְ ּ
ִּמִדיוְקָנא ָעְלָמא, ּ ד ֵליה צוָרה וְדיוְקָנא ּבְ ָּאסור ְלֶמְעּבַ ּ ּ ּ אֹות ה, ּ אֹות י', לא ּבְ ' ְוֹלא ּבְ

א ָמא ַקִדיׁשָ ׁשְ ַּוֲאִפילו ּבִ ּ ָעְלָמא, ּ ׁשום אֹות וְנקוָדה ּבְ ְּולא ּבְ ּ י ֹלא ְרִאיֶתם , ּ ְּוַהאי ִאיהו ּכִ
מוָנה ל ּתְ מוָנה ְוִדְמיֹון לא ְרִאיֶתם, ּּכָ יה ּתְ ל ָדָבר ְדִאית ּבֵ ִּמּכָ ּ ּ ּ.  

ַתר ְדָעַבד ַהאי ִדיוְקָנא ְדֶמְרּכָ ֲּאָבל ּבָ ּ ּ ָּבה ְדָאָדם ִעָלָאהּּ ָמן, ּ ַההוא , ָנִחית ּתַ ְּוִאְתְקֵרי ּבְ
ִּדיוְקָנא ְידָו ִמדֹות ִדיֵליה, ד''ּּ מוְדעון ֵליה ּבְ ּתְ ִגין ְדִיׁשְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ָכל ִמָדה וִמָדה, ּ ּּבְ ּ , ֵאל: ְוָקָרא, ּ

ַדי, ֱאֹלִהים מוְדעון ֵליה. ד''אדי, ְצָבאֹות, ּׁשַ ּתְ ִגין ְדִיׁשְ ּּבְ ּ ּ ָכ, ּ ּל ִמָדה וִמָדהּבְ ּ ְֵאיך ִיְתַנֵהג , ּ

ֶחֶס, ָעְלָמא א, ּד וְבִדיָנא''ּבְ פום עֹוָבֵדיהֹון ִדְבֵני ָנׁשָ ּּכְ ל , ּ ט ְנהֹוֵריה ַעל ּכָ ְּדִאי ָלא ִיְתָפּשַׁ ּּ
ְרָיין מֹוְדעון ֵליה, ּבִ ּתְ ֵּאיך ִיׁשְ ּ ְּוֵאיך ִיְתָקֵיים, ְ בֹודֹו)ישעיה ו(, ְ   . ְמֹלא ָכל ָהָאֶרץ ּכְ
ֶוה ֵליה, ּ ֵליהַווי ַּמאן ְדַיׁשְ ְּלׁשום ִמָדה, ּ ַּוֲאִפילו ֵמִאֵלין ִמדֹות ִדיֵליה, ּ ּ ּ ּּ ן ִלְבֵני , ּ ּכֵ ל ׁשֶ ּכָ
ָעָפר ְיסֹוָדם)איוב ד(, ָהָאָדם ר ּבֶ ֶּאָלא ִדְמיֹוָנא ִדיֵליה. ְּדָכִלים ְוִנְפָסִדים,  ֲאׁשֶ ּ ּ פום , ּ ּּכְ

ְלָטנוֵתיה ַעל ַהִהיא ִמָדה ּׁשָ ּ ְרָייןַוֲאִפ, ּ ל ּבִ ּילו ַעל ּכָ ּוְלֵעיָלא ֵמַהִהיא ִמָדה. ּ ִליק . ּּ ְוַכד ִאְסּתְ
ֵּלית ֵליה ִמָדה, ִּמיָנה   .ְּוֹלא צוָרה, ְּוֹלא ִדְמיֹון, ּ

א ַגְווָנא ְדַיּמָ יה, ּּכְ א ְדַנְפֵקי ִמיּנֵ ַמָיא ְדַיּמָ ְּדֵלית ּבְ ּ ּ ָלל ְוֹלא צוָרה, ּּ ִפיסו ּכְ ּּתְ ֶּאָלא , ּ
ְּדִאְתַפּשָׁ א ַעל ָמאָנאּ ּטוָתא ְדַמָיא ְדַיּמָ ּ ְּדִאיהו ַאְרָעא, ּּ ד , ִּאְתָעִביד ִדְמיֹון, ּ ְוָיִכיְלָנא ְלֶמְעּבַ

ָמן ן ּתַ ּבַ א ָהא ַחד, ּחוׁשְ קֹור ְדַיּמָ גֹון ַהּמָ יה ַמְעָין. ּּכְ טוָתא ִדיֵליה , ָּנִפיק ִמיּנֵ פום ִאְתַפּשָׁ ּּכְ ּ ּ ּּ
ִעּגוָלא ְד, ֵּמַההוא ָמאָנא ּּכְ ֵרין, ָהא ָמקֹור ַחד', ִאיִהי יּ ּוַמְעָין ְדָנִפיק ִמֵניה ָהא ּתְ ּ ּ.  

גֹון ַמאן ְדָעַבד   ֲחִפיָרא ַרְבְרָבא ְוִאְתְמֵלי ִמן )א דחפר''נ(ְּלָבַתר ָעֵבד ָמאָנא ַרְבְרָבא ּכְ
ִליָתָאה, ַהִהיא ָמאָנא ִאְתְקֵרי ָים. ְּדָנִפיק ִמן ַמְעָיין, ַּמָיא ּ ְוַההוא ָמאָנא ,ְּוהוא ָמאָנא ּתְ

פום ָמאִנין ֲאִריִכין)א מאנין''נ(, ְנָחִלין' ְּוִאְתְפִליג ְלז, ַרְבְרָבא ט ַמָיא ִמן , ּ ּכְ ָּהִכי ִאְתָפׁשַ ּ
א ְבָעה ְנָחִלין ְוָהא ָמקֹור, ַיּמָ א, ּוַמְעָיין, ְלׁשִ ר אוָמָנא ' ִּאיּנון י, ְנָחִלין' ְוז, ְוַיּמָ ְּוִאי ְיָתּבַ

יןִּאֵלין ָמאִנין ְּיַהְדרון ַמָיא ְלָמקֹור, ּ ְדַתּקִ ּ לא ַמָיא, ּ ין ּבְ ִביִרין ְיֵבׁשִ ֲארו ָמאִנין ּתְ ּתָ ְּוִיׁשְ ּ.  
ָּהִכי ִעַלת ָהִעלֹות ר ְסִפירֹות, ּ ּוֵביה ֵלית סֹוף ִלְנִביעו , ְוָקָרא ְלֶכֶתר ָמקֹור, ָעִביד ֶעׂשֶ ּ ּ

ִּדְנהֹוֵריה ּוְבִגין ָדא ָקָרא ְלַגְרֵמיה ֵאין ס. ּ ּ ְּוֵלית ֵליה ְדמות ְוצוָרה, ֹוףּ ּ ּ ן ֵלית ָמאָנא , ּ ְוַתּמָ
ְּלִמְתַפס ֵליה ָלל, ּ יה ְיִדיָעא ּכְ ְּלִמְנַדע ּבֵ יה. ּ ּוְבִגין ָדא ָאְמרו ּבֵ ּ ּ ך ַאל , ּ ּמוְפָלא ִמּמְ ָּבַ ּ

ְדרֹוׁש ְחקֹור, ּתִ ך ַאל ּתַ ָוַבְמכוֶסה ִמּמְ ּ ּ.  
יהְו', ְוָדא י, ְלָבַתר ָעֵבד ָמאָנא ְזֵעיָרא , ְּוָקָרא ֵליה ַמְעָין נֹוֵבַע ָחְכָמה, ִּאְתַמְלָיא ִמּנֵ

ה ָחָכם ְרֵמיה ּבָ ְּוָקָרא ּגַ ּוְלַההוא ָמאָנא ָקָרא ֵליה ָחְכָמ, ּ ּ , ּוְלָבַתר ָעֵבד ָמאָנא ַרְבְרָבא. ה''ּ
יָנה, ְּוָקָרא ֵליה ָים ה, ְּוָקָרא ֵליה ּבִ ְּוהוא ָקָרא ְלַגְרֵמיה ֵמִבין ּבָ ּ ּ.  

ְרָמה, ּוֵמִבין ֵמַעְצמֹו, ַעְצמֹוָחָכם ֵמ י ָחְכָמה ִאיִהי ָלא ִאְתְקִריַאת ָחְכָמה ִמּגַ ֶּאָלא , ּּכִ
ִביעו ִדיֵליה ִגין ַההוא ָחָכם ְדַאְמֵלי ָלה ִמּנְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ְרָמה. ּ יָנה ִמּגַ ֶּאָלא , ְּוִאיִהי ָלא ִאְתְקִריַאת ּבִ



ָנה  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ ְסֵלוחֹוֶד[ – ּ   ]ׁש ּכִ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]240דף [ -ּ

ם  ּ ַההוא ֵמִבין ְדַאְמֵלי ָל)א בגין''נ(ַעל ׁשֵ יהּ ּה ִמּנֵ ַלק ִמָנה. ּ ְּדִאי ֲהָוה ִמְסּתָ ֲאַרת , ּּ ּתַ ִאׁשְ
ה י ָים ְוָנָהר ֶיחָרב ְוָיֵבׁש)איוב יד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְיֵבׁשָ   .ּ ָאְזלו ַמִים ִמּנִ

  א''ג ע''דף מ
ְבָעה ְנָחִלים הו ְלׁשִ יִרין' ְּוָעִביד ֵליה ְלז. ְּלָבַתר ְוִהּכָ דוָל: ןְוָקָרא לֹו, ָמאִנין ַיּקִ . ה''ּּגְ

בוָר דוָל. ת''ַּמְלכו. ד''ְיסֹו. ד''הֹו. ח''ֶנַצ. ִתְפֶאֶרת. ה''ּּגְ ּגְ דֹול ּבַ ְרֵמיה ּגָ ְּוָקָרא ּגַ . ד''ה ְוָחִסי''ּ
ּבֹור בוָר, ּגִ ּגְ ְפֶאֶר, ְמפֹוָאר. ה''ּּבַ ּתִ ֶנַצ, ָמאֵרי ַנְצָחן ְקָרִבין. ת''ּבַ ד ָקָרא ''ּוְבהֹו. ח ְנָצִחים''ּבְ
ֵמיה ֵמיה ַצִדיק''ּוַבְיסֹו. ּהֹוד יֹוְצֵרנו, ּׁשְ ּד ָקָרא ׁשְ יה, ד''ִויסֹו. ּ ּּכָֹלא ָסִמיך ּבֵ ְ ל ָמאִנין , ּ ּכָ

ּוְבַמְלכות) א''ג ע''דף מ(. ְוָכל ָעְלִמין ֵמיה ֶמֶלך, ּ ְָקָרא ׁשְ דוָל. ּ ְּולֹו ַהּגְ בוָר''ּ ה ''ּה ְוַהּגְ
ְפֶאֶר ַצ''ְוַהּתִ י ''ח ְוַההֹו''ת ְוַהּנֵ ַמִים''ֹכד ּכִ ּשָׁ ְּדִאיהו ַצִדי, ל ּבַ ּ ְמָלָכה. ק''ּ ְּדִאיהו : ְולֹו ַהּמַ ּ

  .ת''ַּמְלכו
ְרׁשוֵתיה ּּכָֹלא ּבִ ּ ָמאִנין, ּ הֹון ְנִביעו, ְלֶמחַסר ּבְ ּוְלאֹוָסָפא ּבְ פום ְרעוֵתיה , ּ ּוְלֶמֱחַסר ּכְ ּ ּ א ''ס(ּ

יה, ּ ְוֵלית ָעֵליה ֱאָלָהא)בהון ְּדיֹוִסיף ּבֵ יהאֹו ִיְגָרע, ּ   .ּ ּבֵ
ין ׁשִ ּמְ ע ַסְמִכין, ְּלִאֵלין ָמאִנין, ְלָבַתר ָעֵבד ְמׁשַ ַאְרּבַ ְרְסָייא ּבְ ין ְלֻכְרְסָייא. ּכֻ ית ַדְרּגִ . ְּוׁשִ

ר ְרְסָייא. ָהא ֶעׂשֶ ְּוֹכָלא ִאיהו ּכֻ גֹון ּכֹוס ִדְבָרָכה. ּ ָרה ְדָבִרים, ּּכְ ְּדָתִקינו בֹו ֲעׂשָ ּ ִגין , ּ ּבְ
ָרןּּתֹוָרה ְדִאְתְייִהי ָרה ִדּבְ ֲעׂשָ ית. ַּבת ּבַ ֵראׁשִ ה ּבְ ִגין ָעְלָמא ְדִאיהו ַמֲעׂשֵ ּּבְ ֵרי , ּ ְּדִאְתּבְ

ָרה ַמֲאָמרֹות ֲעׂשָ   .ּבַ
א ֵליה ׁשָ ּמְ ּתֹות ְלׁשַ ְּדִאיּנון ַמְלָאִכים, ְּוָתִקין ְלֻכְרְסָייא ּכִ ָרִפים. ּ . ַּחיֹות. ֶאְרֵאִלים ׂשְ

ים ַמִלים. אֹוַפּנִ ֵני ֱאלִהי. ִהיםֱאל. ֵאִלים. ַּחׁשְ י. ם''ּבְ ין. ם''ִאיׁשִ ׁשִ ּמָ ּוְלִאֵלין ָעִביד ׁשַ ּ ,
ּתֹות ִדיֵליה, ל''ָסָמֵא ְּוָכל ּכִ ַאְרָעא, ּ א ּבְ הֹון ְלַנְחּתָ ב ּבְ ֲעָנִנים ְלֶמְרּכַ ְּדִאיּנון ּכַ ְּוִאיּנון , ּ

סוִסין לֹון   .ּּכְ
ב ּוְמָנָלן ַדֲעָנִנים ִאְקרון ֶמְרּכָ ּ ה ְיָי)ישעיה יט(, יבֲּהָדא הוא ִדְכִת. ּ רֹוֵכב ַעל ָעב ַקל '  ִהּנֵ

ּוִמָיד ְדָחזו , ְּוָדא ְמָמָנא ְדִמְצַרִים. ּוָבא ִמְצַרִים ּ ּ ֶדֱאָלָהא ִדי הוא ֱאָלָהא ְמָמָנא )ממנא(ּּ ּ ּ
סוְסָיא, ִּדְלהֹון ֲּחזו ֵליה ּכְ ּ ִריך הוא, ּ א ּבְ יה ְדקוְדׁשָ ְבּתֵ חֹות ֶמְרּכַ ּּתְ ּ ּ ִּמָיד ְוָנעו, ְּ  ֱאִליֵלי ּ

ס, ִּמְצַרִים ִמָפָניו ָּנעו ֵמֱאמוָנה ִדְלהֹון, ּוְלַבב ִמְצַרִים ִיּמַ ּ דֹוַנג, ּ ְּוֵלב ִדְלהֹון ָנֵמס ּכַ ֵמַהִהיא , ּ
סוְסָיא, ְוַאְמִרי, ֱּאמוָנה ַען ֱאמוָנה ְמָמָנא ִדיָלן ּכְ ְּוִכי ַעד ּכְ ּ הֹון ֵמֱאמוָנה , ּ ֲּהָוה ָנע ִלּבְ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּדֹוַנגְוָנֵמס ּכַ, ִּדְלהֹון דֹוַנג ִאיהו ּכְ ּוְמָנָלן ְדִיַמס ְלׁשֹון ָנֵמס ּכַ ּ ּ  )תהלים כב(, ּ

תֹוך ֵמַעי דֹוַנג ָנֵמס ּבְ י ּכַ ְָהָיה ִלּבִ ה ְוגֹו)שמות יג( )א''ע' ויקרא כ(. ּ ְפֶדה ְבׂשֶ ּ ְוָכל ֶפֶטר ֲחמֹור ּתִ ּ' .
ּ ִפּקוָדא ָדא ִלְפד)'פקודא להביא קרב וכו( ּ ּ ִּאם ֹלא ִיְפֶדה , ְּוַלֲערֹוף ֶפֶטר ֲחמֹור, ֹּות ֶפֶטר ֲחמֹורּ

ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְוִאם ֹלא ִתְפֶדה ַוֲעַרְפּתֹו. ֵּליה ָיכֹול ְלַאְחְזָרא , ְּוָרָזא ָדא ֵיֶצר ָהָרע. ּ
א ִתיוְבּתָ ּּבְ ּ וְלָבַתר ְלַאְחְזָרא ֵיֶצר ַהטֹוב)'א ולבתר יצר הטוב וכו''ס(, ּ ָמה , ּ ְּדאוְקמוָהּכְ ּ ִאם ָזָכה , ּ

ֶנְגדֹו, ֵעֶזר ִגין ְדִאיּנון ִדיוְקָנא. ִּאם ֹלא ָזָכה ּכְ ּּבְ ּ ּ ה, ּּ ְוִאי ָזָכה , ְּוַחד ַדֲחמֹור, ַּחד ְדׂשֶ
א ִתיוְבּתָ ְּלַאְחְזָרא ּבְ ב ְדִאיהו ֲחמֹור ַעם ָהָאֶרץ, ּ ַּאף ַעל ּגַ ה, ּ לוָתא ְבׂשֶ ְפֶדה ִמן ּגָ ּּתִ ּ ,



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]241דף [ -ּ

ְּדִאיהו  ָרֵאל)נירמיה (ּ ה ְפזוָרה ִיׂשְ א. ּ ׂשֶ ִתיוְבּתָ ְּוִאי ָלא ֲהַדר ּבְ ה , ַוֲעַרְפּתֹו, ּ ֵוי ֵליה ַעם ְקׁשֵ ּׁשָ
ַּדֲעִתיִדין ְלִאְתָמֲחָאה ִמן ֵסֶפר ַחִיים, ְקָדל ַמר, ּ ְּדָעַלְייהו ִאּתְ ר ָחָטא ִלי )שמות לב(, ּ  ִמי ֲאׁשֶ

ְפִרי ין ֵעיֶניך ְוגֹו ְוָהָיה ְלאֹות )שמות יג(. ֶּאְמֶחּנו ִמּסִ ַָעל ָיְדָכה וְלטֹוָטפֹות ּבֵ ב ''ח ע''בהר ק(' ּ

ּ ִפּקוָדא ָדא)ח( )ובמשנה ּ ַגְווָנא ַאֲחָרא, ּ ִּפּקוָדא ְדִאְקֵרי ּבְ ּ ֶּאָלא , ְּדָלא ִאְקֵרי ִמְצָוה, ּ
ה ִפיִלין, ְּקדוׁשָ ְּוִאֵלין ִאיּנון ּתְ ל ַיד. ּ ִפָלה ׁשֶ ל ֹראׁש, ּּתְ ּוְתִפָלה ׁשֶ ּק. ּ ִפירו ּתִ ּוָנא ְפֵאָרא ׁשַ ּּ ּ

ִּדְגָווִנין ִעָלִאין ְּוַעל ָדא ִאְקרון טֹוָטפֹות. ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ּ ך )ישעיה מט(, ּכְ ר ּבְ ָרֵאל ֲאׁשֶ ָ ִיׂשְ

  .ֶּאְתָפָאר
ָרֵאל ָוֹאֲהֵבהו)הושע יא(ּוְכִתיב  י ַנַער ִיׂשְ ָרֵאל זוָטא, ּ ּכִ ָרֵאל. ִּיׂשְ ַמע ִיׂשְ ָרֵאל , ׁשְ ִיׂשְ

ִפירו ִדְגָווִנין, אָסָב ּׁשַ ּ א, ּ ְווִנין . ֵּעיָלא ְוַתּתָ ְתֵרין ּגַ  )א דרגין''נ(ּיֹוֵסף ָסִליק ְוִאְתַעָטר ּבִ
ַקְדִמיָתא ַנַע ּוְבסֹוָפא ַצִדי, ר''ּבְ ְווִנין ְלֵמחֵזי. ק''ּ יה ּגַ ה ָיַאן ּבֵ ּמָ  )בראשית לט(ְּוָרָזא ָדא , ּּכַ

ְתֵרין ִסְטִרין. ְרֶאהַוְיִהי יֹוֵסף ְיֵפה ֹתַאר ִויֵפה ַמ ִפיָרא ּבִ ין, ּׁשַ ְתֵרין ַדְרּגִ ְווִנין, ּּבִ ְתֵרין ּגַ , ּבִ
א   .ֵּעיָלא ְוַתּתָ

ִתיב  ר ְוַהטֹוב)דברים ו(ּכְ יָת ַהָיׁשָ ּ ְוָעׂשִ ר. ּ ל ַיד: ַּהָיׁשָ ִפָלה ׁשֶ ָּדא ּתְ ָכא , ּ א ''ס(ְלַאְמׁשָ

ל ֹראׁש)לאסמכא ְתִפיִלין ׁשֶ ֲחָדאְלִאְתַיֲחָד, ּ ֵליה ּבִ ל ַיד. א ּכַ ּוְתִפָלה ׁשֶ ל ֹראׁש, ּ . ַּאְקִדים ְלׁשֶ
ָלל יַנְייהו ּכְ ְּוִאְצְטִריך ְדָלא ֲהֵוי ִפרוָדא ּבֵ ּ ּּ ְ.  

ְתִפִלין ֵרין ָרִזין , ַּמאן ְדִמְתַעְטָרא ּבִ ִאיּנון ּתְ ָרָזא ְדַגְווָנא ִעָלָאה ְוָקִאים ּבְ ָּקִאים ּבְ ּּ
יֹוֵסף ָרָזא ְדֶעֶבד ֶנֱאָמן, ְּוִאְקֵרי ַצִדיק, ַערְּדִאְקֵרי ַנ, ְּדַקאְמָרן ּכְ ָרָזא ְדֶבן ְיִחיָדאי, ּּבְ . ּּבְ

ל ַיד ִפָלה ׁשֶ ְּוִאֵלין ִאיּנון ּתְ ל ֹראׁש, ּּ ּוְתִפָלה ׁשֶ ָלא ִפרוָדא, ּ ָלָלא ֲחָדא ּבְ ְּוִאיּנון ּכְ ּּ.  
ד ָיין ִדְתִפִלין ּבְ ע ָפְרׁשִ ַּאְרּבַ ים' ּ ּתִ ִפִלין, ּבָ ִאיּנון ּתְ ל ֹראׁשּּבְ ּוְכָמה ְדִאיּנון ד.  ׁשֶ ּ ָיין ' ּ ָּפְרׁשִ

ל ֹראׁש ִפִלין ׁשֶ ִאיּנון ּתְ ַבִית א, ּּבְ ל ַיד ּבְ ְתִפִלין ׁשֶ ְלהו ּבִ ּאוף ָהִכי ּכֻ ל . 'ּּ ִפָלה ׁשֶ ּתְ ְּדָהא ּבַ
לום, ַיד ְרָמה ּכְ ֵּלית ָלה ִמּגַ ּ ֶּאָלא ַמה ְדַנְקָטא ִמְלֵעיָלא, ּ ּ ָחִלים )קהלת א(, ְּוָרָזא ָדא. ּּ ל ַהּנְ  ּכָ

ּוִמּגֹו ְדַנְקָטא לֹון ִמְלֵעיָלא. ּהֹוְלִכים ֶאל ַהָים ּ ּ ִפָלה, ּ ְתהֹון , ִּאְקֵרי ּתְ ְקדוׁשַ ת ּבִ ְּוִאְתַקְדׁשַ ּ
ה)וכלא( ִפָלה וְכֵדין ִאְקֵרי ַמְלכות. ּ ִאְקֵרי ְקדוׁשָ ְּוִאְקֵרי ּתְ ּ ֵליָמה, ּ ַמִים ׁשְ   .ַּמְלכות ׁשָ

ָיין' ד י, ֹּוִקיְמָנא ָרָזא ִדְלהֹוןָהא א, ָּפְרׁשִ ה דוְכּתֵ ַכּמָ ּּבְ ה ַקְדָמָאה. ּ ַּקֶדׁש ִלי , ֲּאָבל ָפָרׁשָ
כֹור ָּדא ִאיהו ָרָזא , ָכל ּבְ ל ד, ּ ִעָלָאה)ב''ג ע''דף מ(ּ ים' ְּדָכִליל ּכָ ּתִ ָרָזא ִדְנִהירו ִעָלָאה, ּבָ ּּבְ ּ ּ ,

  .ְּדָנְפָקא ֵמַאִין
ה ִעָלָאה: ַּקֶדׁש, ָכאִּאְתְרִמיזו ָה' ְּוָכל ִאיּנון ד ָּדא ְקדוׁשָ ּ ָּרָזא ְדָחְכְמָתא ִעָלָאה. ּ ּ ,

ן ּכָֹלא ִאְתַקָדׁש ּמָ ְּדִמּתַ ָרָזא ְדָגִניזו ִעָלָאה, ּּ ּּבְ ּ ְּדִאְתְקֵרי ַקֶדׁש, ּ יָנה: ִלי. ּ ָרָזא , ָּדא ּבִ
ְּדָעְלָמא ִעָלָאה כי לי כל ) 'במדבר ג(ישראל עבדים כי לי בני ) ה''ויקרא כ(ורזא דא (. ֵּהיְכָלא ְפִניָמָאה, ּ

א, ָּרָזא ְדֶחֶסד: ל'' ָכ)והייתם לי סגלה) ט''שמות י(בכור  ָכל דוְכּתָ ּּבְ א, ּ ין ְלַתּתָ ין ְלֵעיָלא ּבֵ . ּּבֵ
כֹו כֹור: ר''ּבְ ן ּבְ יב, ָּדא ּבֶ ָרֵאל)שמות ד(, ִּדְכּתִ ִני ְבכֹוִרי ִיׂשְ כֹור,  ּבְ ן ּבְ ל , ְוַהאי ּבֶ ִליל ּכָ ּכָ
ְווִנין, ִריןִסְט ך. ְוָכל ּגַ ְוְבִגין ּכַ ע, ּ ְלהו ַאְרּבַ ִליל ּכֻ ְּקָרא ּכָ ָרָזא ְדָחְכְמָתא ִעָלָאה, ּ ּּבְ ֲאָבל . ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]242דף [ -ּ

ָלל אֹוַרח ּכְ ַהאי, ָּדא ּבְ ִליל ּבְ ְּלִמְנַדע ְדֹכָלא ּכָ ּ אֹוַרח ְפָרט, ּ ְלחֹודֹוי, ֲּאָבל ּבְ ל ַחד ּבִ ָּדא , ּכָ
א ַקְדָמָאה ּתָ ִּאיהו ַפְרׁשְ ָיין, ּ ַאר ָפְרׁשִ ל ׁשְ ְּדָכִליל ּכָ ּ.  

ְנָייָנא ה ּתִ י ְיִביֲאך ְוגֹו, ָּפָרׁשָ יָנה', ְָוָהָיה ּכִ א ָדא, ָּדא ּבִ ּתָ ַפְרׁשְ ְּדָהא ּבְ ִאיִהי ְיִציַאת , ּ
ְטָרא ְדיֹוְבָלא, ִמְצַרִים ְּדֲהָוה ִמּסִ ירוָתא ִדיָלה ְוָהָי. ּ ְּוַעל ָדא ׁשֵ ּ ּ ְּדָהא ִמָלה ָדא ִאי, ה''ּ ִהי ּּ
יֹוְבָלא ָמא ִדיָלה ְוָהָי. ּבְ ך ׁשְ ּוְבִגין ּכַ ּ ֲאָתר ָדא)א הויה''נ(ְּדֵלית ְוָהָיה , ה''ְּ ּ ֶאָלא ּבַ ְּדִאיהו , ּ ּ

א ָכא ְלַתּתָ ין ְלִאְתַמּשְׁ ּוְלַאְנָהָרא ּבוִציִנין, ַזּמִ ָאה, ּ ּתָ א ּתַ ַדְרּגָ ָחא ּבְ ּכְ ּתַ א והיה כמאן ''נ(, ּוְלִאׁשְ

ָרָזא ֲחָדא)א דיהוי זמין לאתמשכא לתתא ולאנהרא בוצינין''נ( ) הוידאמר על מלכא דאיהי ּוְבִגין . ּ ְוֹכָלא ּבְ
אֹוַרח ָטִמיר ְּדִאיהו ּבְ ָמא ָדא, ּ ׁשְ ְלָייא ּבִ ִאְתּגַ ָּלא ִאְקֵרי ּבְ יִמין ְלִמְנַדע, ּ ֶּאָלא ִאְתְמַסר ְלַחּכִ ּ .

א ָמא ַקִדיׁשָ ׁשְ ים ּבִ ְּוַעל ָדא ִאְתְרׁשִ ִמָל, ּ   .ּה ָדאּּבְ
ִליָתָאה ה ּתְ ַמע, ָּפָרׁשָ ָּדא ִאיהו ָרָזא ִדיִמיָנא, ׁשְ ּ ְּדִאְקֵרי ֶחֶסד ִעָלָאה, ּ ְּדִאיהו ָקא . ּ ּ

ְּמַייֵחד ִיחוָדא ְדֹכָלא ְלד ּ יה, ִסְטִרין' ּ ִריך הוא ְמַסֵדר ּבֵ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ ִּסדוָרא ְדָכל ָעְלָמא, ְּ ּ ּ ,
ט ּבְ ְּוָדא ִאיהו ְדָקא ִמְתַפּשַׁ ּ ֵאי, ָכל ִסְטִריןּ ּתָ הֹוֵמי ּתַ ֲּאִפילו ּגֹו ּתְ ִריך הוא . ּ א ּבְ ָדא קוְדׁשָ ּּבְ ְּ

ָרא ָעְלָמא ִעטוָפא ְדִזֲהָרא, ּבָ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ד ִאְתַעָטף קוְדׁשָ ּּכַ ּ ּ ּ ּ ְּוָדא ְדָקא ְמַייֵחד ִיחוָדא, ְּ ּ ,
ך ְוְבִגין ּכַ ַמע ָסִמיך ִלְוָהָי, ּ   .ה''ְׁשְ

ִּיחוָדא ְדָכל  ָוָאה ְרעוָתא, ִּאיהו, יֹוָמאּ ִּיחוָדא ְלִמְנַדע וְלׁשַ ּ ּ ּ ִּיחוָדא ָדא ָהא ַאָמָרן . ּ ּ
י ה דוְכּתֵ ַכּמָ ּּבְ ִּיחוָדא ְדָכל יֹוָמא, ּ ִּאיהו ִיחוָדא ִדְקָרא, ּ ּ ָרֵאל ְיָי)דברים ו(, ּ ַמע ִיׂשְ ֱּאֹלֵהינו '  ׁשְ

ְלהו ַחד' ְיָי ָּהא ּכֻ ָמָהן ִאיּנוןָה. ְּוַעל ָדא ִאְקֵרי ֶאָחד, ּ ַלת ׁשְ ֵּהיך ִאיּנון ַחד, ּא ּתְ ְוַאף ַעל , ְ
ב ְדָקֵריָנן ֶאָחד ֵּהיך ִאיּנון ַחד, ּּגַ ְ.  

א ִאְתְייָדע, ֶּאָלא ֶחְזיֹוָנא ְדרוַח ֻקְדׁשָ ּּבְ ֵחיזו ְדֵעיָנא ְסִתיָמא, ּ ְּוִאיּנון ּבְ ּ ְּלִמְנַדע ִדְתָלָתא , ּ ּ
ְּוָדא ִאיהו ָרָזא ְדקֹו. ִּאֵלין ֶאָחד ַמעּ ּתְ ְווִנין, ּקֹול ִאיהו ַחד, ּל ְדִאׁשְ ָלָתא ּגַ א , ְּוִאיהו ּתְ ֶאּשָׁ

ְּורוָחא וַמָיא ּ ְּוֻכְלהו ַחד, ּ ָרָזא ְדקֹול, ּ ִּאיּנון ' ֱּאלֵהינו ְיָי' ְיָי: ּ אוף ָהָכא)ולאו אינון אלא חד(. ּּבְ
ְווִנין. ַחד ָלָתא ּגַ   .ְּוִאיּנון ַחד, ּתְ

ְּוָדא ִאיהו קֹול ְדָעִב ִיחוָדאּ ר ָנׁש ּבְ ִיחוָדא ְדֹכָלא, ּיד ּבַ ָווָאה ְרעוֵתיה ּבְ ּוְלׁשַ ּ ּ ּ ּ ּ ֵמֵאין סֹוף , ּ
ַּעד סֹוָפא ְדֹכָלא ָלָתא ְדִאיּנון ַחד, ּ ָהֵני ּתְ ַהאי קֹול ְדָקא ָעִביד ּבְ ּּבְ ּ ְּוָדא ִאיהו ִיחוָדא ְדָכל . ּ ּ ּ

א, יֹוָמא ָרָזא ְדרוַח קוְדׁשָ ְּדִאְתְגֵלי ּבְ ּ ּ ּ.  
ְווִנין ְדִיחוָדא ִאְתֲערוְוַכּמָ ּה ּגַ ּ ְּוֻכְלהו ְקׁשֹוט, ּ ּוַמאן ְדָעִביד . ַּמאן ְדָעִביד ַהאי ָעִביד. ּ ּ

א. ַהאי ָעִביד ּתָ ֲּאָבל ַהאי ִיחוָדא ְדָקא ֲאָנן ִמְתָעֵרי ִמּתַ ָרָזא ְדקֹול ְדִאיהו ַחד, ּ ּּבְ ּ ָּדא הוא , ּ ּ
ִריָרא ְדִמָלה ּּבְ ְכָלָלא, ּ ְדָקַאְמָרן, ּר ְפָרטְלָבַת, ַהאי ּבִ   .ּכִ

ה ְרִביָעָאה ָיא, ָּפָרׁשָ ּהוא ָרָזא ְדִדיָנא ַקׁשְ ְמרו ָלֶכם)דברים יא(, ּ ִפִלין . ּ ִהּשָׁ ִּאֵלין ִאיּנון ּתְ ּ
א ּוְתִפִלין ִדְדרֹוָעא. ְּדֵריׁשָ יָתא, ּּ ַחד ּבֵ ַגְווָנא ָדא ּבְ הו, ּּכְ ַעְרָנא ּבְ ְּוֻכְלהו ָרָזא , ְּוָהא ִאּתְ ּ

  .ֲחָדא
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]243דף [ -ּ

א ָרא ִדְתִפִלין ְדִריׁשָ ִּקׁשְ ִּאיהו ָדֶל, ּ ִתיב, ת''ּ .  ְוָרִאיָת ֶאת ֲאחֹוָרי)שמות לג(, ְּוַעל ָדא ּכְ
ְּוַעל ָדא ִאיהו ַלֲאחֹוָרא ָרא ֲחָדא, ּ ִקׁשְ ר ּכָֹלא ּבְ ן ִאְתַקּשַׁ   .ְּוַתּמָ

ָרא, ְוִאיִהי ִפִלין ִדְדרֹוָעא ְלִאְתַקּשְׁ ד ַמְנָחת ִאֵלין ּתְ ּּכַ ָרָזא ,  ַאֲחָרא)א אית קשרא''ס(, ּ
א ִּדְבִרית ַקִדיׁשָ י, ָּרָזא ָדא, ּ ה דוְכּתֵ ַכּמָ ַער ּבְ ָמה ְדִאּתְ ּּכְ ּ ִאין ִאיּנון . ְּוֹכָלא ָרָזא ֲחָדא, ּ ַּזּכָ

ָרֵאל ְדַיְדִעין ָרָזא ָדא ִּיׂשְ ל יֹוָמא, ּ ר ָנׁש ַלֲאָנָחא לֹון ּכָ ִדיוְקָנא , ְְוִאְצְטִריך ּבַ ְּלֶמֱהֵוי ּבְ ּ
ִתיב, ִּעָלָאה ם ְיָי)דברים כח(, ְּוָעֵליה ּכְ י ׁשֵ י ָהָאֶרץ ּכִ ל ַעּמֵ ִּנְקָרא ָעֶליך ְוָיְראו ' ּ ְוָראו ּכָ ּ ָ

ָך   .א'' בילאו)כ רעיא מהימנא''ע(. ִּמּמֶ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]244דף [ -ּ

 ] בשנה88יום [סדר הלימוד ליום כט כסלו 
  פרשת בשלח

  א''ד ע''דף מ
ַלח ַפְרֹע) א''ד ע''דף מ( ׁשַ ַּוְיִהי ּבְ ים ּ ּתִ ּה ֶאת ָהָעם ְוֹלא ָנָחם ֱאלִהים ֶדֶרך ֶאֶרץ ְפִלׁשְ ְ ּ
ְמעֹון ָפַתח. 'ְוגֹו י ׁשִ ְגיֹונֹות)חבקוק ג(, ִּרּבִ ִביא ַעל ׁשִ ִפָלה ַלֲחַבּקוק ַהּנָ ּ ּתְ ַהאי ְקָרא . ּ

ָיא יה, ַקׁשְ ָלא ּבֵ ּכְ ִביא, ְּוִאית ְלִאְסּתַ ִפָלה ַלֲחַבּקוק ַהּנָ ָנא ּתְ ַּמאי ׁשְ י, ּ ַאר ַיּתִ ל ׁשְ ר ִמּכָ
ִביא, ְנִביֵאי ָעְלָמא ְעָיה ַהּנָ ִפָלה ִליׁשַ הו ּתְ ִתיב ּבְ ְּדָלא ּכְ ּ , אֹו ִליֶחְזֵקאל, ּאֹו ְלִיְרִמָיה, ּ

ַע ַאר ְנִביֵאי ָעְלָמא, אֹו ְלהֹוׁשֵ   .אֹו ִלׁשְ
ֵניָנן ַהאי ָעְלָמא ַמה ְדָלא ָזָכה ְנִביָאה ָאֳח, ֶּאָלא ָהִכי ּתָ ע ָזָכה ּבְ ר , ָראֱּאִליׁשָ ּבַ

ה א ֲחִזי)ועם כל דא לא בעא לאטרחא למריה(. ִמּמֹׁשֶ ִתיב,  ּתָ  ַוְיִהי )מלכים ב ד(, ַמאי ּכְ
דֹוָלה ה ּגְ ם ִאּשָׁ ע ֶאל ׁשוֵנם ְוׁשָ ַּהיֹום ַוַיֲעבֹור ֱאִליׁשָ ּ דֹוָלה. ּ ה ּגְ דֹוָלה . ַמאי ִאּשָׁ ֶּאָלא ּגְ

עֹוָבָדָהא ֵני , ּבְ יָתא)א דרא''ס(ְּדָכל ּבְ ה,  ּבֵ ִחין ּבָ ּבְ ּתַ ּוְבִגין , ְּוִהיא ִעָקָרא ְדֵביָתא, ִּמׁשְ
ֵביָתא ִכיַח ּבְ ְּדַבֲעָלה ָלא ֲהָוה ׁשְ ר הוא, ְלֶמֱהֵוי ִעָקָרא, ּ   .ֶּאָלא ִהיא, ָּלא ֲהָוה ִאְדּכַ

דֹוָלה, ְּותו ה ּגְ ם ִאּשָׁ י ָעְלָמא: ְוׁשָ ַאר ְנׁשֵ ל ׁשְ דֹוָלה ַעל ּכָ י ָע, ּגְ ַאר ְנׁשֵ , ְלָמאְּדָהא ׁשְ
ֵביָתא ִפיָזא ּבְ ד ָחָמאן אוׁשְ ּּכַ יה, ּ ן ְלַאָפָקא ָעֵליה , ִּמְצַטֲעָרן ּבֵ ּכֵ ל ׁשֶ יה ּכָ ְּוָדֲחָקן ּבֵ ּּ

ִפיָזא, ָממֹוָנא אוׁשְ יה ּבְ ְּוִהיא ֲחַדת ּבֵ ּ ּוְלַאָפָקא ָעֵליה ָממֹוָנא, ּ יָון ְדָחַמת , ּּ ן ּכֵ ּכֵ ל ׁשֶ ּּכָ
יה ַל ע ַחַדת ּבֵ ֵּליה ֶלֱאִליׁשָ ָתא ִהיא, ְּוַעל ָדא. ֲּחָדאּ ָבָחא ְדֹכָלא ְדִאּתְ ּׁשְ ְּדָהא , ּּ

ָתא ִהיא ִפיָזא ְדֵביָתא ְדִאּתְ ּאוׁשְ ּ דֹוָלה. ּּ ה ּגְ ם ִאּשָׁ ך ְוׁשָ ְוְבִגין ּכַ ין, ּ ַאר ָנׁשִ דֹוָלה ַעל ׁשְ . ּגְ
י ִאיׁש ֱאלִהים ָקדֹוׁש הוא י ּכִ ה ָנא ָיַדְעּתִ ה ִהּנֵ ַּוּתֹאֶמר ֶאל ִאיׁשָ ה ַיְדָעהּבְ, ּ ֶּאָלא ָהא . ּמָ

ּאוְקמוָה ַחְבַרָיא ּ ַעְרֵסיה, ּ יָפא ִחָווָרא ְזִריַקת ֵליה ּבְ ְּדׁשוׁשִ ּ ּ ּ יה ֶקִרי ֵמעֹוָלם. ּ , ְּוָלא ָחַמת ּבֵ
ָפתֹוֵריה ר ְזבוָבא ּבְ ְּוָלא ַאְעּבָ ּ.  

ָיין יה ֶקִרי, ָהֵני ִמיֵלי ַקׁשְ יָמא ְדָלא ָחַמת ּבֵ ִּאי ּתֵ יִאין , ּ א ָהִכי ָהא ַסּגִ ֵני ָנׁשָ ִּאיּנון ּבְ
ָעְלָמא ּנוָיא ָהָכא, ּבְ ָפתֹוֵריה. ַּמה ׁשִ יָמא ְדָלא ָעַבר ְזבוָבא ּבְ ְּוִאי ּתֵ ּ ִתיב. ּ ה , ֲאַמאי ּכְ ִהּנֵ

י ָפתֹוֵריה , ְוָלא ָאֳחָרא, ְוִכי ִהיא ַיְדַעת, ָנא ָיַדְעּתִ ל ִאיּנון ְדָחמו ֵליה ָאִכיל ּבְ ְּוָהא ּכָ ּ ּ ּ ּ
  .יֲהוֹו ַיְדֵע

ִפיר ָקַאְמַרת ֶּאָלא ׁשַ י, ּ ה ָנא ָיַדְעּתִ ִגין ְדִהיא , ְוָלא ָאֳחָרא, ִהיא ַיְדָעה, ֲאָבל ִהּנִ ּּבְ
ֵליְלָיא, ְּמַתְקַנת ַעְרֵסיה ִכיב ּבְ ֲעָתא ְדׁשָ ׁשַ ַצְפָרא, ּּבְ ֲעָתא ְדָקִאים ּבְ ּוְבׁשַ ְּוַהאי ְדַקאְמֵרי . ּ

יָפא ִחָווָרא ְזִריַקת ֵליה ּבְ ְּדׁשוׁשִ ּ ּ ּוָבה ַיְדָעה, ָהִכי ֲהָוה, ַּעְרֵסיהּ ְּדָאְרָחא ְדָעְלָמא, ּ יָון , ּ ּכֵ
ר ָנׁש ֵמַעְרֵסיה ְּדָקִאים ּבַ ה, ּ יָפא ְדָנִאים ּבָ ָּסִליק ׁשוׁשִ ּ ֲעָתא , ְוַהאי. ֵּריָחא ְמנוָוָלא, ּ ׁשַ ּבְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]245דף [ -ּ

יָפא ֵמַעְרֵסיה ְּדַסְלַקת ַההוא ׁשוׁשִ ּ ּ א ְדֵעֶדן ּכְ)ז''קכ(, ֲהָוה ָסִליק ֵריִחין, ּ ֵּריִחין ְדִגְנּתָ ּ .
א הוא ָּאְמָרה ִאי ָלאו ְדַקִדיׁשָ ּ ה ְדָמֵריה ָעֵליה, ּ ּוְקדוׁשָ ּ ּ ּ א ָהִכי, ּ   .ָּלא ָסִליק ֵריָחא ַקִדיׁשָ

ך ִגיֵני ּכַ יָתא, ְּבְ א ִמן ּבֵ ֵעי ְלִאְתָפְרׁשָ ֵביָתא, ּּבָ ך ּבְ ל ּכַ ר ָנׁש ּכָ ְְדָלא ִאְזְדַהר ּבַ ּ ֲאָבל . ּ
א )לכים ב דמ(, ַאְמַרת ְלָחן ְוִכּסֵ ם ִמָטה ְוׁשֻ ים לֹו ׁשָ ה ְוָנׂשִ ה ָנא ֲעִלַיית ִקיר ְקַטּנָ ּ ַנֲעׂשֶ ּ
ה, ּוְמנֹוָרה ע ִאֵלין ָלּמָ ָרֵאל. ַּאְרּבַ ּקוָנא ִדְכֶנֶסת ִיׂשְ ִגין ְדִאיּנון ּתִ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ ּ ְּדִאְתְקִריַאת , ּ

ָמה ִדְכּתִ, ְוָהִכי ִאְתַקְריא, ֲּעִלַיית ִקיר יר)ישעיה לח(, יבּּכְ ב ִחְזִקָיה ָפָניו ֶאל ַהּקִ ּ ַוַיּסֵ ּ ּ.  
א וְמנֹוָרה ְלָחן ְוִכּסֵ ִּמָטה ְוׁשֻ א, ּ ּמוׁשָ ִתיקון ְדׁשִ ָּלאו ִאיּנון ּכְ ּ ּ ֵעי , ּ א ָקא ּבָ ּסֵ ְּדָהא ּכִ

ַקְדִמיָתא ְלָחן, ּבְ ֲּאַמאי ַאְקִדיַמת ִמָט, ְּלָבַתר ִמָטה, ְלָבַתר ְמנֹוָרה, ּוְלָבַתר ׁשֻ ִגין . הּ ּבְ
יר ִמּכָֹלא ְּדִהיא ֲחִביָבה ָעֵליה ַיּתִ ּ ר ָנׁש ַמה ְדָחִביב ָעֵליה, ּ ְּוַאְקִדים ּבַ ּ  )'ד' מלכים ב(. ּ

ה ּמָ ַּוְיִהי ַהיֹום ַוָיבֹוא ׁשָ ַּמאן הוא יֹוָמא ָדא, ַּוְיִהי ַהיֹום. ּ ָמה ְדאוְקמוָה. ּ ֶּאָלא ּכְ ּ ּ א . ּ ְוּתָ
ָנה ֲהָוהיֹוָמא , ַּההוא יֹוָמא. ֲחֵזי יה ֲעָקרֹות ְדָעְלָמא, ָּטָבא ְדֹראׁש ַהּשָׁ ְּדִאְתְפָקדו ּבֵ ּ ּ ּּ ,

ֵני ָעְלָמא יה ּבְ ָדן ּבֵ ְּוִאְתַפּקְ ית ְוָאַמר. ּ וַנּמִ ה ָחַרְדּתְ ֵאֵלינו ֶאת )מלכים ב ד(, ָּקָרא ַלּשׁ ּ ִהּנֵ
ל ַהֲחָרָדה ַהזֹאת ך. ּּכָ ִגיֵני ּכַ ִדיִני ְדָעְלָמאִּאְצְטִריְכָנא ְלַעְייָנא י, ְּבְ ֹּוָמא ָדא ּבְ ּ ,

יֹוָמא ָדא  ִריך הוא ָדִאין ּבְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ָנא ,  ְלָעְלָמא)ב''ד ע''דף מ(ְּ ּוְבִגין ְדִאְתָפַרׁשְ ּ ּ
ֲאָתר ָדא ְלחֹוד ּבַ ְרִגיזו ְדָעְלָמא, ּּבִ ָלא ּבִ ּכְ ִּאְצְטִריְכָנא ְלִאְסּתַ ּ וַמה ַלֲעׂשֹות )מלכים ב ד(. ּ

ָבאְָלך ֲהֵיׁש ר ַהּצָ ֶלך אֹו ֶאל ׂשַ ר ָלך ֶאל ַהּמֶ ְ ְלַדּבֵ י . ְ ְּוִכי ִמָלה ָדא ְלָמה ִאְצְטִריָכא ְלַגּבֵ ּ
ָתא א, ִאּתְ ֵהיְכָלא ְדַמְלּכָ ְּדָלא ַנְפַקת ְוָלא ַאְזַלת ְוָלא ָעאַלת ּבְ ּיֹוָמא ָדא ֲהָוה , ֶּאָלא. ּ
ִרים ֵני ָעְלָמא ַיְתִבין , ּגָ ִריך , ִדיָנא ּבְ)א קיימין''נ(ְּדָכל ּבְ א ּבְ ְוְבַההוא יֹוָמא ִאְקֵרי קוְדׁשָ ּ ּ ּ

ְהוא ֶמֶלך ָפט. ּ ׁשְ ֶלך ַהּמִ ַּהּמֶ א ִעָלָאה, ָּאַמר ָלה. ְ י ַמְלּכָ ִּאי ַאּתְ ִאְצְטִריך ָלך ְלַגּבֵ ְ ַעל , ְ
יָדך ְעֹוָבִדין ִדי ּבִ ּ.  

ֶבת י ָאֹנִכי ֹיׁשָ תֹוך ַעּמִ ֲעָתא ֶּאָלא ּבְ. ַמאי ָקַאְמַרת. ְַוּתֹאֶמר ּבְ ּ ְדִדיָנא )א בזמנא''נ(ׁשַ
ָעְלָמא ְלָיא ּבְ ְלחֹודֹוי, ּתַ ר ָנׁש ּבִ ים ְלֵעיָלא, ָּלא ִיְתְפַרׁש ּבַ מֹוְדעון , ְּוָלא ִיְתְרׁשִ ּתְ ְּוָלא ִיׁשְ
ְלחֹודֹוי יה ּבִ ִזְמָנא , ּּבֵ ָעְלָמא)אחרא(ְּדָהא ּבְ ְלָיא ּבְ מֹוְדעון , ּ ְדִדיָנא ּתַ ּתְ ִּאיּנון ְדִאׁשְ ּ ּ

ְלחֹוַדְייהוּו יִמין ּבִ ִאין ִאיּנון, ְּרׁשִ ב ְדַזּכָ ַּאף ַעל ּגַ ַקְדִמיָתא, ּ ְפָסן ּבְ , ְּוַעל ָדא. ִּאיּנון ִאּתָ
א ְלָעַלם, ָּלא ִלָבֵעי ֵליה ְלִאיִניׁש ין ַעּמָ א ִמּבֵ א , ְּלִאְתָפְרׁשָ ִּדְבָכל ִזְמָנא ַרֲחֵמי ְדקוְדׁשָ ּ ּ

ְלהו  א ּכֻ ִריך הוא ַעל ַעּמָ ּּבְ ּּ ַחדְ ּ וְבִגיֵני )ולא לבעי ליה לאיניש לאתפרש מן עמא לעלם(. ּכְ
ך ָאְמָרה ֶבת, ְּכַ י ָאֹנִכי ֹיׁשָ תֹוך ַעּמִ ְייהו, ְּבְ א ִמּנַ ֵעיָנא ְלִאְתָפְרׁשָ ְּוָלא ּבְ ָמה ְדָעֵבְדָנא , ּ ּּכְ

  .ַּעד יֹוָמא ֵדין
ן ֵאין ָלה ְוגֹו ֲחִזי ֲאָבל ּבֵ ַּויֹאֶמר ּגֵ עָּאַמר ָלה ֱאִלי. 'ּ ֲעָתא ַקְייָמא. ׁשָ ָּהא ַוַדאי ׁשַ ּ ,

ִרים ן. ְּדָהא יֹוָמא ּגָ ֵעת ַחָיה ַאּתְ חֹוֶבֶקת ּבֶ ַּויֹאֶמר ַלּמֹוֵעד ַהֶזה ּכָ ֶלד . ּּ ה ַוּתֵ ַהר ָהִאּשָׁ ַוּתַ
ע ר ֵאֶליָה ֱאִליׁשָ ר ִדּבֶ ֵעת ַחָיה ֲאׁשֶ ן ַלּמֹוֵעד ַהֶזה ּכָ ּּבֶ ּ אי ַמ. ְלָבַתר ִמית. ַּלּמֹוֵעד ַוַדאי. ּ
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ִגין ְדִאְתְייִהב ָלה. ַטֲעָמא ִמית ֶּאָלא ּבְ ּ ר. ְּוָלא ְלַבְעָלה, ּ א ִאְתָקּשָׁ ּוֵמֲאָתר ְדנוְקּבָ ּ ּוַמאן , ּ
א נוְקּבָ ר ּבְ ְּדִאְתָקּשָׁ ַנת ָקֵמיה, ּ ּמֹוָתא ִאְזַדּמְ ְּמָנא ָלן ְדָלה ִאְתְיִהיב. ּ יב ַאּתְ , ּ ִּדְכּתִ

ן   .חֹוֶבֶקת ּבֵ
א ֲחֵזי ַאְבָרָה, ּתָ ִתיב ּבְ ָ ׁשֹוב ָאׁשוב ֵאֶליך)בראשית יח(ם ּכְ ֵּאֶליך ַוַדאי, ְוֹלא ֵאֶליָה, ּ ָ ,

ר ך ִאְתָקּשָׁ נוְקָבא, ְּבָ א. ְּוָלא ּבְ ְטָרא ְדנוְקּבָ ַּמאן ְדָאֵתי ִמּסִ ּ . ּמֹוָתא ַאְקִדים ְלַרְגלֹוי, ּ
יֵבהו ַעל ִמַטת ִאיׁש ָהֱאלִהים ּכִ ׁשְ ַעל ַוּתַ ַּוּתַ ן, ּ ִגין ְדַתּמָ ה ִעָלָאה ִמּכָֹלאּּבְ ּ ָחַמת ְקדוׁשָ ּ ּ.  

לֹום ַלָיֶלד ך ֲהׁשָ לֹום ְלִאיׁשֵ לֹום ָלך ֲהׁשָ ַּויֹאֶמר ָלה ֲהׁשָ ְּ ְ אן. ּ ְּדִהיא ִעָקָרא , ִמּכָ
ְּוֹלא עֹוד ֶאָלא ְדִאיִהי ַאְזַלת ֲאַבְתֵריה, ְּדֵביָתא ּ ְעָלה, ּ ֲחִזי ְלָהְדָפה ָהא . ְּוֹלא ּבַ ׁש ּגֵ ַּוִיּגַ ּ
ּאוְקמוָה ּ.  

ַּויֹאֶמר ִאיׁש ָהֱאלִהים ַהְרֵפה ָלה ּ ָנא ָהָכא ְדָאַמר ִאיׁש ָהֱאֹלִהים. ּ ְוַכד ֲהָוה , ַּמאי ׁשְ
ע ָמָתא ֱאִליׁשָ ֶּאָלא ָהָכא ַוַדאי ִאיׁש ָהֱאלִהים. ּבְ יה)א הוא''ס(ְּדָהָכא , ּ ּ ַחָזא דוְכּתֵ ּ ְוָלא , ּ

ָמָתא ִני ְנִביֵאי , ּבְ ֲעָתא ַדֲהוֹו ּבְ ׁשַ   .ָּקֵמיהְּוָלא ּבְ
י ְוגֹו' ַוְיָי ּנִ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ', ֶהְעִלים ִמּמֶ ִהְמִטיר ַעל ְסדֹום ְוַעל '  ַוְיָי)בראשית יט(ּּכְ

א, ֲעמֹוָרה י ִדיָנא ִדְלַתּתָ ָּדא ּבֵ ּ יד ִלי. ּ ע, ְוֹלא ִהּגִ ֶּאָלא . ַמאי ַטֲעָמא ֹלא ָיַדע ֱאִליׁשָ
ִריך הוא א ּבְ ָּאַמר קוְדׁשָ ְּדָהא , ּלא ָימות, ִּאי ֵאיָמא ֵליה, ָקִטיל ְלַהאיּוָמה ֲאָנא , ְּ

ָזא ִדיֵליה הוא ְּנִבְזּבְ ּ ַּוַדאי ִאית ֵליה ְלֵמיָמת. ּ ַמר, ּ ן, ְּדָהא ִאּתְ יב ַאּתְ חֹוֶבֶקת ּבֵ , ִּדְכּתִ
ִרים מֹוָתא א ּגָ ּוֵמֲאָתר ְדנוְקּבָ ּ ך ָלא ָאַמר ֵליה, ּ ּוְבִגיֵני ּכַ ְּ.  

י ְבָיְדך ָוֵלךַּויֹאֶמר ְלֵגֲחִזי ֲחגֹו ַעְנּתִ ְר ָמְתֶניך ְוַקח ִמׁשְ ָ ַלק ִניָסא . ָ ְּוָהא אוְקמוָה ְוִאְסּתְ ּ
יה ך ִאם ֶאֶעְזֶבָך' ַחי ְיָי. ִּמּנֵ ְּוֵחי ַנְפׁשְ יָון ְדֵגיֲחִזי ֲהָוה ָאִזיל, ָ ֶּאָלא ִהיא ַיְדַעת . ֲּאַמאי ּכֵ

ע ְדֵגיֲחִזי ָּאְרחֹוי ְדַההוא ָרׁשָ ּ ְּדָלאו ִאיהו ּכְ, ּ ַכח ִניָסא ַעל ְידֹויּ ּתְ   .ַּדאי ְדִיׁשְ
ם ִפיו ַעל ִפיו ְוֵעיָניו ַעל ֵעיָניו ְוגֹו ַּוָיׂשֶ ּ ע ְוָיַדע , ֲאַמאי. 'ּ ח ֱאִליׁשָ ּגַ ֶּאָלא ְדַאׁשְ ּ

ּ ָדא הוא ְדָגִרים)דאתתא הוא(ְּדַאְתָרא  ּ א, ּ ּתָ יה ַהׁשְ ר ּבֵ ְּדִאְתְקׁשָ ם ִפיו ַעל ִפיו . ּ ַּוָיׂשֶ ּ ּ
ַאְתָרא ָאֳחָרא ִעָלָאה, ל ֵעיָניוְוֵעיָניו ַע ָרא ֵליה ּבְ ְּלַקּשְׁ יה, ּ ָכחו ּבֵ ּתְ ֲּאָתר ְדַחִיין ִאׁשְ ּ ּּ.  

ַקְדִמיָתא יה ּבְ ר ּבֵ ְּוָלא ָיִכיל ְלַאְעְקָרא ֵליה ֵמֲאָתר ְדִאְתַקּשָׁ ּ ַער רוָחא , ּ ֶּאָלא ִאּתְ ּ
ֲּחָדא ִמְלֵעיָלא ַהאי ֲאָתר, ּ ר ּבְ יהְוָאִתיב ֵלי, ְוִאְתְקׁשַ ּה ַנְפׁשֵ ְּדִאי ָלאו ָהִכי ָלא ֲהָוה . ּ
ַבע ְפָעִמים. ָקִאים ְלָעְלִמין ַער ַעד ׁשֶ יר, ַּוְיזֹוֵרר ַהּנַ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ְוָלא ָסִליק ַיּתִ ּּכְ

ָנה)תהלים צ( ְבִעים ׁשָ ֶהם ׁשִ נֹוֵתינו ּבָ   .ּ ְיֵמי ׁשְ

  א''ה ע''דף מ
ְּוָדא הוא ֲחַבּקוק ְנִביָאה ָמה ְד, ּ ןּּכְ ֵעי . ַאּתְ ָאֵמר ַאּתְ חֹוֶבֶקת ּבֵ ִּאי ָהִכי ָחבוק ִמּבָ

ֵרי, ֵּליה יה) א''ה ע''דף מ(ַחד , ֶּאָלא. ֲּאַמאי ֲחַבּקוק ּתְ ְּדִאּמֵ ע, ּ ק , ְּוַחד ְדֱאִליׁשָ ְּדִאְתַחּבָ
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יה יה. ִּעּמֵ ֵרי ִחּבוִקין ֲהוֹו ּבֵ ָּדָבר ַאֵחר ּתְ ּ ין ְלַהאי ִס, ּ ין ְלַהאי ִסְטָרא ּבֵ ִּחּבוָקא . ְטָראּבֵ
ַקְדִמיָתא, ֲחָדא יה ּבְ ֵלי ּבֵ ַּההוא ֲאָתר ְדֲהָוה ּתָ ּ ין . ּ ִּחּבוָקא ַאֲחִריָנא ְדָסִליק ֵליה ְלַדְרּגִ ּ ּ

יר ֵרי, ִּעָלִאין ַיּתִ ך ֲחַבּקוק ּתְ ּוְבִגין ּכָ ִביא)חבקוק ג(. ְּ ִפָלה ַלֲחַבּקוק ַהּנָ ּ ּתְ ִפָלה, ּ . ַּמאי ּתְ
ֶּאָלא ָדא הוא ֲאָת ּ ַקְדִמיָתא, רּ יה ּבְ יר ּבֵ ְּדֲהָוה ָקׁשִ ל ָיד, ּ ִפָלה ׁשֶ ְּוָדא הוא ּתְ ַעל . ּ

ְגיֹונֹות יה. ׁשִ ר ּבֵ ְּדַההוא יֹוָמא ְדִאְתְקׁשָ ּ ּ א , ּ ְלָיין ָקֵמי קוְדׁשָ ְגיֹונֹות ְדָעְלָמא ֲהוֹו ּתַ ּׁשִ ּ
ִריך הוא ּּבְ ִליט, ְ ּוְגבוָרה ֲהָוה ׁשָ יה , ּ ר ּבֵ ְּוַעל ָדא ִאְתְקׁשַ ִפָלהּ   )א בהאי תפלה''נ(. ַּהאי ּתְ

ִביא ִפָלה ַלֲחַבּקוק ַהּנָ ָּדָבר ַאֵחר ּתְ ִפָלה ַלֲחַבּקוק, ּּ ּּתְ ִגין ֲחַבּקוק: ּ ְּדִאיהו ָעִביד , ּּבְ ּ
ִגיֵניה ְמֲעך ָיֵראִתי ְוגֹו' ְיָי. ּּבְ י ׁשִ ַמְעּתִ א ֲחֵזי', ָׁשָ ַער ָעֵליה רוָחא , ּתָ ד ֲהָוה ִאּתְ ּּכַ ּ

ִּדְנבוָאה ַע ִפָלהּ ּל ֲאָתר ָדא ְדהוא ּתְ ּ ּ ֲּהָוה ָאֵתי ַוֲהָוה ָדִחיל וִמְזַדְעִזע, ּ ּ , ַמְתָלא ַאְמִרי. ּ
א ְלּבָ יך ִמּכַ ְַמאן ְדָנׁשִ ֵליה ִאְזַדְעָזע, ּ ִּמּקָ ִנים ַחֵייהו' ְיָי. ּ ֶקֶרב ׁשָ ָּפָעְלך ּבְ ּ ָ ַָמאן ָפָעְלך, ּ ּ .

ְּדִאיהו פַֹעל ִדיֵל, ָּעֵליה ָקָאַמר, ֶּאָלא ּ ִנים ַחֵייהו. ּיהּּ ֶקֶרב ׁשָ ּּבְ ָּהב ֵליה ַחִיין ְלַהאי . ּ ּ
ָָפָעְלך ִנין ִעָלִאין, ּ ֶקֶרב ׁשְ ַקְדִמיָתא, ָּדָבר ַאֵחר. ּּבְ ד ּבְ ַּחֵייהו ְדָלא ָימות ּכַ ּ ּ ַעל . ּ

ְגיֹונֹות ְגיֹונֹות, ׁשִ ֵעי ֵליה, ַמאי ַעל ׁשִ ִגיאֹות ִמּבָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ַּעל ׁשְ  )יטתהלים (ּכְ
ִגיאֹות ִמי ָיִבין ְגיֹונֹות)כלא הוא אבל(ֶּאָלא . ׁשְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ,  ׁשִ יֹון )תהלים ז(ּכְ ּגָ  ׁשִ

ָחן ֲהוֹו ָקַמְייהו ִדְנִביֵאי. ְלָדִוד ּבְ ִּזיִני ּתוׁשְ ּ ֵרי ָעַלְייהו רוַח ְנבוָאה, ּ ְּלִמיׁשְ ּ ָמה ְדַאּתְ , ּ ּכְ
ָמה ְוִלְפֵניֶהם ֵנֶבל ְותֹוף ְוגֹוּ וָפַגְעּתָ ֶחֶבל ְנ)שמואל א י(ָאֵמר  ', ִביִאים יֹוְרִדים ֵמַהּבָ

ן ְוגֹו)מלכים ב ג(ּוְכִתיב  ה ְקחו ִלי ְמַנּגֵ ן ֲחַבּקוק. 'ּ ְוַעּתָ ּכֵ יר , ְּוָכל ׁשֶ ְּדִאְצְטִריך ֵליה ַיּתִ ְּ

ְלהֹון ְּלַנְייָחא ְדרוָחא, ִּמּכֻ ָמא ְלַההוא ֲאָתר, ּ ּוְלַבּסְ ָכא ָעֵל, ּ ּיה רוַח ְנבוָאהְלַאְמׁשָ ּ ְוֵכן . ּ
ְווָנא ַהאי ּגַ ְלהו ְנִביֵאי ּכְ ּּכֻ ַאר ְנִביֵאי ְדָעְלָמא, ּ ל ׁשְ ה ְדָסִליק ַעל ּכָ ר ִמּמֹׁשֶ ּּבַ ָאה , ּ ַזּכָ

ּחוָלֵקיה ּ.  
א ֲחֵזי ְצַרִים, ּתָ ָרֵאל ִמּמִ ד ַנְפקו ִיׂשְ ַגַווְייהו, ּּכַ ִביר ּבְ ּרוֵחיהֹון ֲהָוה ּתָ ּ ְמִעין, ּ  ַּוֲהוו ׁשַ

ָחן ּבְ ִּאיּנון ּתוׁשְ ֲעָתא ְדֻכְלהו אֹוְכֹלִסין וְרִתיִכין ַנְפקו , ְוָלא ַיְכִלין ְלֶמחֵדי, ּ ּוְבׁשַ ּ ּ ּ ּּ
א ִכיְנּתָ ׁשְ ִריך הוא, ּבִ א ּבְ יִרין ָקֵמי קוְדׁשָ ָחן ְוׁשִ ּבְ ְלהו ָאִרימו ּתוׁשְ ּּכֻ ּ ּ ּ ְּ א , ּ ַער קוְדׁשָ ְּוִאּתְ

ָרֵא ִריך הוא רוֵחיהֹון ְדִיׂשְ ּּבְ ּ ּ ָחן, לְ ּבְ ְמִעין ִאיּנון ּתוׁשְ ַּוֲהוו ׁשַ ּ ַגַווְייהו , ּ ְּוָקִאים רוֵחיהֹון ּבְ ּ
ְּדָלא ַפְרָחן ּ.  

ִביק פוְלָחָנא ד ִאיהו ׁשָ ר ָנׁש ּכַ ּּבַ ִבירו ְדַגְרמֹוי, ּּ ֵדין ָיַדע ּתְ ּּכְ ִבירו ְדרוֵחיה, ּ ּּתְ ּ ּ ך . ּ ְּכַ

ָרֵאל ְצַרִים, ִיׂשְ ד ַנְפקו ִמּמִ ֵדין ָט, ּּכַ ִּעימו ַטֲעָמא ְדמֹוָתאּכְ י , ּ ִריך הוא ַאּסֵ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְּ

יב, לֹון ֲּהוֹו ַסְלִקין ֵריִחין , ְוָכל אֹוְרִחין. 'ְהֹוֵלך ִלְפֵניֶהם יֹוָמם ְוגֹו'  ַוְיָי)שמות יג(, ִּדְכּתִ
ְסָיין, ְּדַאְסָוָתא ְּוָעאִלין ְלגוַפְייהו ְוִאּתָ ְמ, ּ ָחן ַדֲהוֹו ׁשַ ּבְ ְּוַקל ּתוׁשְ ֲּהוֹו ַחָדאן ְוַנְייִחין , ִעיןּ
רוֵחיהֹון   .ּּבְ



ָנה  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ ְסֵלוחֹוֶד[ – ּ   ]ׁש ּכִ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]248דף [ -ּ

ּוַפְרֹעה ְוָכל ִאיּנון אוְכלֹוִסין ִדיֵליה ּ ּ ּ ְתַרְייהו, ּ ַּעד ְדַנְפקו , ְלאֹוְזָפא לֹון, ֲּהוֹו ַאְזֵלי ּבַ ּ
ל ִאיּנון ַרְבְרִבין ִדְמָמָנן ָעֵליהֹון. ֵּמַאְרָעא ְדִמְצַרִים ְּוֵכן ּכָ ין, ּ ַאר ַעּמִ ּ אֹוִזיפו ָלה ,ְוַעל ׁשְ ּ

ְלהו ָרֵאל ּכֻ א וְלִיׂשְ ִכיְנּתָ ִּלׁשְ ר, ּּ ְדּבָ ְקֵצה ַהּמִ ֵאיָתם ּבִ ארו ּבְ ַּעד ְדׁשָ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ
ַלח ַפְרֹעה ֶאת ָהָעם ְוגֹו ׁשַ ַּוְיִהי ּבְ י ָקרֹוב הוא. 'ּ י ָקרֹוב הוא, ּּכִ ַּההוא אֹוָמָאה ְדאֹוֵמי . ּּכִ ּ

ים ַלֲאָבָהן, ְֲאִביֶמֶלך ַלֲאָבָהן ּתִ ַּעל ַההוא ִטיבו ְדָעְבדו ְפִלׁשְ ּ ּ ּ יב , ּ  )בראשית כא(ִּדְכּתִ
ה ה ּבָ ְרּתָ ר ּגַ ִדי ְוִעם ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ה ִעּמָ ֲעׂשֶ ך ּתַ יִתי ִעּמְ ר ָעׂשִ ֶחֶסד ֲאׁשֶ ּּכַ ָ.  

  ב''ה ע''דף מ
ַלח ַפְרֹעה ֶאת ָהָעם ׁשַ ַּוְיִהי ּבְ ִתיב ְלֵעיָלא, ּ ַּוָיָקם ַפְר, ַּמה ּכְ ֹּעה ַלְיָלה הוא ְוָכל ּ

א ֲחֵזי. ֲעָבָדיו ִמְצַרִים, ּתָ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ּנוְקָמא ִעָלָאה ְדָעַבד קוְדׁשָ ּ ּ ְּ ַלת מֹוָתִני ֲהוֹו. ּ . ּתְ
ִמְצַרִים, ַחד ְּדָעְבדו ּבוְכִרין ּבְ ּ חו, ּ ּכָ ל ִאיּנון ְדַאׁשְ ְּדָקִטילו ּכָ ּ ּ ּ ִריך , ְוַחד. ּ א ּבְ ְְדָקַטל קוְדׁשָ ּ ּ

ַפְלגות ֵליְלָיאּהוא ְבנֹוי וְבַעְבדֹוי, ְוַחד. ּ ּבְ ֵביֵתיה ּבִ ד ָחָמא ַפְרֹעה מֹוָתָנא ּבְ ּּכַ ּ ָקם ְוָזִריז , ּ
ְרֵמיה א ַעד ְדאֹוַרְייָתא , ְוָקִטיל ֲאַפְרִכין ְוַסְרִכין, ּּגַ ַעּמָ ְּוָכל ְדַאְמִליכו ֵליה ְלָסְרָבא ּבְ ּ ּ ּ

ֵלי ַּאְסִהיַדת ָעֵליה ְדִאיהו ָקם ּבְ ּ ׁשּ ָמה . ְלָיא ַמּמָ ּ ְדֵליְלָיא )דקודשא בריך הוא בפלגות(ּכְ
ָּקַטל ּבוְכִרין ְוָעִביד נוְקִמין ַאְרָעא ְדִמְצַרִים, ּ ָּהִכי ָקם ַפְרֹעה ּבְ ְּוָקַטל ְוָעִביד נוְקִמין , ּ

ַסְרכֹוי לֹוי, ְוָאַפְרכֹוי, ּבְ ּוְבָכל ִאיּנון ַרְבְרִבין , ַוֲאַמְרּכְ , ָּדא הוא ִדְכִתיבֲה) ב''ה ע''דף מ(ּ
ּ ַוָיָקם ַפְרֹעה )שמות יב( יָצָאה, )לילה ממש(ּ ְּדָקם ְלַקָטָלא וְלׁשֵ ּ.  

א ַאְבָנא, ּאֹוְרחֹוי ְדַכְלּבָ ד ַמְחָיין ֵליה ּבְ יך ְלַחְבֵריה, ּּכַ ִּאיהו ָאֵתי ְוָנׁשִ ך ַפְרֹעה, ְּ ּּכַ ְ ,
ָוֵקי ּשְׁ י, ז ְוָאַמרַוֲהָוה ַמְכִרי, ְּלָבַתר ִאיהו ֲהָוה ָאִזיל ּבַ או ִמּתֹוך ַעּמִ ְקומו ּצְ ּ ּ ַּאּתון , ּ

ִני ָמָתא יִתי, ָּקַטְלּתון ְלָכל ּבְ ֵני ּבֵ ַּאּתון ָקַטְלּתון ַסְרֵכי ְוָאַפְרֵכי ְוָכל ּבְ ֲּהָדא הוא , ּ
ה וְלַאֲהֹרן ַלְיָלה ִּדְכִתיב ַוִיְקָרא ְלֹמׁשֶ יָון ְדִביְדכֹון ֲהָוה ּכָֹלא. ּ ּּכֵ ם ּגַ, ּ , ם אֹוִתיּוֵבַרְכּתֶ

ְקְטלון ִלי ְּדָלא ּתִ ַגְרֵמיה אֹוִזיף לֹון. ּ ְּלָבַתר ִאיהו ּבְ ֲּהָדא הוא , ְּוַאִפיק לֹון ֵמַאְרָעא, ּ
ַלח ַפְרֹעה ֶאת ָהָעם ְוגֹו ׁשַ ִּדְכִתיב ַוְיִהי ּבְ ב ֱאֹלִהים ֶאת ָהָעם ֶדֶרך )שמות יג(. 'ּ ְ ַוַיּסֵ ּ ּ

ָנא ָאְרָחא  ר ַים סוף ְלַתּקְ ְדּבָ ָרֵאל , ְּיהוָדה ָאַמר' ר. ְּלַאְתֵריהַּהּמִ ד ֲהוֹו ִיׂשְ ָנא ּכַ ַמאי ׁשְ
ִמְצַרִים יב, ּבְ י)שמות ה(, ִּדְכּתִ ַלח ֶאת ַעּמִ ֵלַח ֶאת )שמות ט(, ּ ׁשַ ה ְלׁשַ י ִאם ָמֵאן ַאּתָ ּ ּכִ

י ָרֵאל)שמות ד(, ַעּמִ ִני ְבכֹוִרי ִיׂשְ ִזיִרין,  ּבְ ּוְבַההוא ִזְמָנא ָלא ֲהוֹו ּגְ יה ְוָל, ּ רו ּבֵ ּא ִאְתַקּשָׁ ּ
ְדָקא ֵיאֹות ִזיִרין. ּכְ ְּוָעְבדו ִפְסָחא, ְּוָהָכא ַדֲהוֹו ּגְ יה, ּ רו ּבֵ ְּוִאְתַקּשָׁ   .ָקֵרי לֹון ֶאת ָהָעם, ּ

ִגין ַההוא ֵעֶרב ַרב ֶּאָלא ּבְ הו, ּ ְּדִאְתְדָבקו ּבְ ּ ּ ֲהַדְייהו, ּ ְּוִאְתָעְרבו ּבַ ָקֵרי לֹון ֶאת ָהָעם , ּ
ָמה. ְסָתם ר ָעׂשו ֶאת ָהֵעֶגל' ּ ַוִיּגֹוף ְיָי)שמות לכ(,  ְדַאּתְ ָאֵמרּכְ . ֶּאת ָהָעם ַעל ֲאׁשֶ

ֵהל ָהָעם ַעל ַאֲהֹרן ה. ַּוִיּקָ ׁש ֹמׁשֶ י ֹבׁשֵ ְלהו. ַּוַיְרא ָהָעם ּכִ ְּוֵכן ּכֻ ּ.  
א ְללוד' ִיְצָחק ור' ר ְּיהוָדה ֲהוֹו ַאְזֵלי ֵמאוׁשָ ּ הֹון יֹוֵסי ַטָייָע, ּ ְקִטיָרא , אַּוֲהָוה ִעּמְ ּבִ

ַכְתַפְייהו ֵלי ֲעטוִפיָרא ּבְ ְּדַגּמָ ּ ח ַההוא יֹוֵסי ַטָייָעא ִאְנּתו ֲחָדא , ַּעד ַדֲהוֹו ַאְזֵלי. ּ ּכַ ַּאׁשְ ּּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]249דף [ -ּ

ין ַאר ַעּמִ ירֹוֵקי ַחְקָלא, ִּדׁשְ ה, ְּדָקִטיר ּבִ ְייהו ְוַאְתִקיף ּבָ ִמיט ִמּנַ ּתְ ִּאׁשְ . ְּוָאָתא ָעָלה, ּ
ְווהו ר ָּאְמרו ֵניתוב ֵמָאְרָחא ָדא, ְּיהוָדה'  ורִיְצָחק' ּּתַ ּ ָעא , ּ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ְּדָהא קוְדׁשָ ּ ְּ

ֲהֵדיה, ְלַאְחָזָאה ָלן ר ּבַ ְּדָלא ִנְתַחּבַ בו ֵמָאְרָחא. ּ ְתֵריה, ּּתָ ְדקו ּבַ ּּבָ חו ִדְבֵריה ְדַבת , ּ ּכָ ְּוַאׁשְ ּ ּ ּ
ַּוֲאבוָה ָפִסיל ַזְרָעא ֲהָוה, ֵאל ִנָכר ֲהָוה ִזיב ָלן, ּרוָאְמ. ּ ִריך ַרֲחָמָנא ְדׁשֵ ּּבְ ְ.  

 
  



ָנה  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ ְסֵלוחֹוֶד[ – ּ   ]ׁש ּכִ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]250דף [ -ּ

 ] בשנה89יום [סדר הלימוד ליום ל כסלו 
ֵרִעים)תהלים לז(ִיְצָחק ְוָאַמר ' ָּפַתח ר ּמְ ְתַחר ּבַ ְּדָלא , ַּמאן ִאיּנון ְמֵרִעים.  ַאל ּתִ

ִתיב ַחָטִאים ִעים, ּּכְ ין ְלַגְרַמְייה, ֶּאָלא ְמִרִעים. אֹו ְרׁשָ ָרן , ּוְּדַאְבִאיׁשִ ּוְלָהִני ְדִמְתַחּבְ ּ
ֲהַדְייהו הוֹון ֵרִעים ַוֲחֵבִרים : ְמֵרִעים, ְּיהוָדה ָאַמר' ר. ּּבַ ֵרִעים ְדָלא ּתֶ ְרָמך ִמּמְ ַּאְרֵחיק ּגַ ְ

ֲחָדא ְְדָלא ַיְבִאיׁשו ָלך עֹוָבדֹוי, ּכַ ּ ֶחְטאֹוי, ּ   .ְּוִתְתַפס ּבְ
א ֲחֵזי ִּאי ָלא ֲהוֹו ִאיּנון ֵעֶרב ַרב ְד, ּתָ ָרֵאלּ הֹון ִיׂשְ רו ּבְ ָּלא ִאְתָעִביד ַההוא , ִּאְתַחּבְ

ָרֵאל, עֹוָבָדא ְּוָלא ִמיתו ִמִיׂשְ ל ִאיּנון ְדִמיתו, ּ ּּכָ ּ ל ַמה , ּ ָרֵאל ּכָ ִרים לֹון ְלִיׂשְ ְוָלא ּגָ
א ֲחֵזי. ְּדָגִרים ׁש, ַּההוא עֹוָבָדא, ְוּתָ ָר, ְּוַההוא חֹוָבה ַמּמָ לוְתהֹון ְדִיׂשְ ִרים ּגָ ּּגָ   .ֵאלּ

ִריך הוא, ְּדָתֵניָנן א ּבְ ָעא קוְדׁשָ ּּבָ ַמְלֲאֵכי , ְּ ֲעָתא ּכְ ַההוא ׁשַ ָרֵאל ּבְ חון ִיׂשְ ּכְ ּתַ ְּדִיׁשְ ּ ּ
ד לֹון ֵחיִרין ִמּכָֹלא, ִּעָלֵאי ּוְלֶמְעּבַ ַאר , ֵחיִרין ִמּמֹוָתא, ּ ְעּבוָדא ִדׁשְ ּוְלֶמֱהֵוי ֵחיִרין ִמן ׁשִ ּ ּ
ין ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ַעּמִ ּ ָחרות ַעל ַהלוחֹות)שמות לב( ,ּכְ ְקֵרי ָחרות, ּּ ֶּאָלא ֵחירות, ַּאל ּתִ ּ.  

יָון ְדִאְתָעִביד ַההוא עֹוָבָדא ּּכֵ ִרימו ּכָֹלא, ּ ּּגָ ִרימו מֹוָתא. ּ ָוון, ּּגָ ְעּבוד ַמְלּכְ ִרימו ׁשִ ּּגָ ּ ,
רו ִאיּנון לוֵחי ַקְדָמֵאי ּבָ ִרימו ְדִאּתְ ּּגָ ּ ּ ּ ִרימו ְדִמיתו ִמִי, ּ ּּגָ ּ ּ ָרֵאלּ ְייהו, ׂשְ ה ַאְלִפין ִמּנַ ּמָ . ּּכַ

רוָתא ְדִאיּנון ֵעֶרב ַרב, ְּוָכל ָדא ִגין ִאְתַחּבְ ּּבְ ּ הו, ּ רו ּבְ ְּדִאְתַחּבְ ּ ּ.  
ִגיֵניהֹון, ּאוף ָהָכא ָרֵאל, ּבְ ִני ִיׂשְ ָרֵאל, ָּלא ִאְתְקרון ּבְ י, ְוָלא ִיׂשְ ֶּאָלא , ְוָלא ַעּמִ

יָמא ַוֲח. ָהָעם ְסָתם ָרֵאלְוִאי ּתֵ ֵני ִיׂשְ ים ָעלו ּבְ ּמוׁשִ ְצַרִים. ּ ד ֲהוֹו ַסְלִקין ִמּמִ ְוָלא , ּּכַ
ֲהַדְייהו ִאיּנון ֵעֶרב ַרב רו ּבַ ִּאְתַחּבְ ּ ָרֵאל, ּ ֵני ִיׂשְ ֲהַדְייהו, ָקֵרי לֹון ּבְ רו ּבַ יָון ְדִאְתַחּבְ ּּכֵ ּ ּ ,

ם יב ְוַגם ֵעֶרב ַרב ָעָלה ִאּתָ   .ָקֵרי לֹון ָהָעם, ִּדְכּתִ
י י ְוָאַמרִרּבִ ר ְרִאיֶתם ֶאת ִמְצַרִים ַהיֹום לא ּתֹוִסיפו ,  יֹוֵסי ַאְקׁשֵ י ַאׁשֶ ִתיב ּכִ ּּכְ ּ

ל יֹוָמא ֲהוֹו ָחָמאן ְלַההוא ֵעֶרב ַרב, ִאי ָהִכי. ִלְראֹוָתם עֹוד ַעד עֹוָלם י . ּּכָ ָאַמר ִרּבִ
ִתיב, ְּיהוָדה ַאר , ְוֹלא ִמְצַרִים, ֵעֶרב ַרב ּכְ ה ׁשְ ּמָ ִמְצַרִיםְּדָהא ּכַ ין ֲהוֹו ַדְייֵרי ּבְ ַּעּמִ ְוֹלא . ּ

ָזרו ּעֹוד ֶאָלא ְדֻכְלהו ִאְתּגְ ּ ּּ ָזרו, ּ ְּוֵכיָון ְדִאְתּגְ   .ָּלא ִאְקרון ִמְצָרֵאי, ּ

  א''ו ע''דף מ
ילו לֹון ה ַקּבִ ְּוַעל פוָמא ְדֹמׁשֶ ּ ּ תוב) א''ו ע''דף מ(ְּוַהְיינו ַמה . ּ ְּדָאַמר ַהּכָ  )שמות לב(, ּ

ר ִצִויִתםְֶלך ֵרד ּכִ ך ָסרו ַמֵהר ִמן ַהֶדֶרך ֲאׁשֶ ֵחת ַעּמְ ּי ׁשִ ּ ְּ ִתיב. ָ ים ָעלו . ִּצִויָתם ּכְ ַּוֲחֻמׁשִ
ָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ִני ִיׂשְ ה ֲהוֹו, ּבְ ָרֵאל' ְור. ַחד ֵמֲחִמּשָׁ ה ִמִיׂשְ ְוַחד , ּיֹוֵסי אֹוֵמר ֲחִמּשָׁ

ְייהו י ְיהוָדה אֹוֵמר. ִּמּנַ ים: יםַוֲחֻמׁשִ, ִּרּבִ   .ֶאָחד ֵמֲחִמּשִׁ
ְמעֹון י ׁשִ ִגין , ָאַמר ַרּבִ ְצַרִים)ב''א ע''בראשית נ(ּבְ ּ ְדַההוא יֹוְבָלא ָסִליק לֹון ִמּמִ ִגין , ּ ּבְ

ָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ֵני ִיׂשְ ים ָעלו ּבְ ך ַוֲחֻמׁשִ ּּכָ ְּוַעל ָדא , ָּלא ְסִליקו, ְוִאי ָלאו. ְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]251דף [ -ּ

ין יֹוִמין בו ַחְמׁשִ ָלא אֹוַרְייָתאִּאְתַעּכְ ּוֵמַההוא ֲאָתר ַנְפַקת אֹוַרְייָתא.  ְלַקּבְ , ְוִאְתְיִהיַבת, ּ
ים ָחֵסר ָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים. ְּוַעל ָדא ַוֲחֻמׁשִ ֵני ִיׂשְ ִּדְבִגין ָדא ָעלו ּבְ ּ ח )שמות יג(. ּ ּ ַוִיּקַ

ה ֶאת ַעְצמֹות יֹוֵסף ְוגֹו ְרמֹוי. 'ֹמׁשֶ א ּבְ, ֶּאָלא. ֲאַמאי ָסִליק ּגַ א ְלַנְחּתָ ִּגין ְדֲהָוה ֵריׁשָ
ָרֵאל ַעל , ְוֹלא עֹוד. ְּלָגלוָתא ֶּאָלא ְדִאיהו ִסיָמָנא ִדְגאוָלה ֲהָוה ֵליה ְואוֵמי ְלהו ְלִיׂשְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ

ָרֵאל, ָּדא ֵני ִיׂשְ יַע ֶאת ּבְ ּבִ ַע ִהׁשְ ּבֵ י ַהׁשְ ַמר, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ּכִ   .ְוָהא ִאּתְ
ָאה חוָלָקא ְדֹמ ַּזּכָ הּ ְצָרֵאי, ׁשֶ ַאל ָממֹוָנא ִמּמִ ָרֵאל ֲהוֹו ַעְסֵקי ְלִמׁשְ ה ֲהָוה , ְּדִיׂשְ ּוֹמׁשֶ

אוָמָאה ְדיֹוֵסף ָּעִסיק ּבְ ִנילוס ֲהָוה. ּ ְּוִאית ְדַאְמֵרי ֲארֹוָנא ּבְ א ָסִליק , ּ ָמא ַקִדיׁשָ ּוִבׁשְ ּ
ה, ֵּליה ִּהִגיַע ְזַמן פוְרָקָנא ְדִיׂשְ, יֹוֵסף, ְועֹוד ָאַמר ֹמׁשֶ ּ . ְוָסִליק. ְוָאַמר ֲעֵלה ׁשֹור, ָרֵאלּ

ין ַמְלֵכי ִמְצָרֵאי ֲהָוה, ְּוִאית ְדַאְמֵרי ן ָסִליק , ּבֵ ּמָ ִגין , ְּוִאית ְדַאְמֵרי. )א ליה''ס(ּוִמּתַ ּבְ
ְּדָלא ַיַעְבדון ֵליה ֲעבֹוָדה ָזָרה ּ ה, ּ ר ַחִויַאת ֵליה ְלֹמׁשֶ ת ָאׁשֵ ִנילוס ְוֶסַרח ּבַ וֹו ּבְ ּׁשָ ּ ּ .

י יֹוֵסי ָפַתח. ְהֹוֵלך ִלְפֵניֶהם יֹוָמם'  ַוְיָי)ת יגשמו( ַח ַעל ַאֶיֶלת )תהלים כב(, ִּרּבִ ּ ַלְמַנּצֵ
ַחר ִמְזמֹור ְלָדִוד ִריך הוא. ַהּשַׁ א ּבְ ה ֲחִביָבא אֹוַרְייָתא ָקֵמיה ְדקוְדׁשָ ּמָ ּּכַ ּ ּ ְּדָכל ַמאן , ְּ
אֹוַרְייָתא ַדל ּבְ ּתָ ְּדִאׁשְ ָּרִחים הוא ְלֵעיָל, ּ א, אּ ִריך הוא , ָּרִחים הוא ְלַתּתָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ

ָּאִצית ֵליה ְלִמלולֹוי ָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ִביק ֵליה ּבְ ַהאי ָעְלָמא ְוָלא ׁשָ ִביק ֵליה ּבְ ָּלא ׁשָ ּ ּ.  
יָמָמא וְבֵליְלָיא ה ּבִ ֵעי ְלִמְלֵעי ּבָ ְּואֹוַרְייָתא ּבָ יב, ּ  ְוָהִגיָת ּבֹו יֹוָמם )יהושע א(, ִּדְכּתִ

יָמָמא. ' ִאם ֹלא ְבִריִתי יֹוָמם ָוַלְיָלה ְוגֹו)ירמיה לג(ּוְכִתיב . ַלְיָלהָו יַנח ּבִ ֵליְלָיא , ּתִ ּבְ
ִלים. ֲאַמאי א ׁשְ ָמא ַקִדיׁשָ י ׁשְ ִכיַח ְלַגּבֵ ִגין ִדְיֵהא ׁשְ ּּבְ ָלא ֵליְלָיא. ּ ָמה ְדֵלית יֹוָמם ּבְ , ּּכְ

ִלים ֶּאָלא ָדא ִעם ָדא, ְּוָלאו ִאיהו ׁשְ ּ ֵעי אֹוַרְייָתא,ּ ך ּבָ ר ָנׁש , ְ ּכַ יה ְדּבַ ָחא ִעּמֵ ּכְ ּתַ ְּלִאׁשְ ּ
ר ָנׁש יֹוָמם ָוַלְיָלה, יֹוָמא ְוֵליְלָיא י ְדּבַ ֵלימוָתא ְלַגּבֵ ְּלֶמֱהֵוי ׁשְ ּ.  

ַמר ְִמַפְלגוָתא ְוִאיָלך, ְּדִעָקָרא ְדֵליְלָיא, ְוָהא ִאּתְ ּ ב ְדָפְלגו ַקְדִמיָתא . ּ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ
ְכָל ָּלא ְדֵליְלָיא הואּבִ ַפְלגות ֵליְלָיא, ּ א ְדֵעֶדן, ֲּאָבל ּבְ ִגְנּתָ ִריך הוא ָעאל ּבְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ְּ ,

ָעא ִעם ַצִדיַקָיא ְעׁשְ ּתַ ְּלִאׁשְ ֵעי ֵליה ְלַבר ָנׁש ְלֵמיָקם, ּוְכֵדין, ּ אֹוַרְייָתא, ּּבָ   .ּוְלִמְלֵעי ּבְ
ַמר ִריך הוא ְוָכ, ְוָהא ִאּתְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ א ְדֵעֶדןְּ ְנּתָ ּל ַצִדיַקָיא ִדְבּגִ ּ ְלהו ַצְייִתין , ּּ ּּכֻ ּ

ְּלָקֵליה יִבים ְלקֹוֵלך )שיר השירים ח(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ ים ֲחֵבִרים ַמְקׁשִ ּנִ ּגַ ֶבת ּבַ ְ ַהיֹוׁשֶ ּ
ִמיִעִני ְּוָהא אוְקמוָה, ַהׁשְ ים, ּ ּנִ ּגַ ֶבת ּבַ ָרֵאל: ַּהיֹוׁשֶ ֶנֶסת ִיׂשְ ַחת ֵליה ְּדִא, ָּדא ּכְ ּבָ ּיִהי ְמׁשַ

ִריך הוא א ּבְ ְּלקוְדׁשָ ָבָחא ְדאֹוַרְייָתא, ְּ ׁשְ ֵליְלָיא, ּּבִ ָאה חוָלֵקיה. ּבְ ַּזּכָ ף , ּ ּתַ ּתַ ַּמאן ְדִאׁשְ
ֲהָדה ִריך הוא, ּּבַ א ּבְ ָחא ֵליה ְלקוְדׁשָ ּבְ ְּלׁשַ ּ ָבָחא ְדאֹוַרְייָתא, ְּ ׁשְ   .ּּבִ

ָרֵא, ְוַכד ָאֵתי ַצְפָרא ֶנֶסת ִיׂשְ ִריך הואּכְ א ּבְ קוְדׁשָ יה ּבְ ָעא ּבֵ ְעׁשְ ּתַ ּל ַאְתָיא וִמׁשְ ּ ּ ְּ ,
ְרִביָטא ְדֶחֶסד ה ׁשַ יט ָלה ְלַגּבָ ְּואֹוׁשִ ּ ְלחֹוָדָהא, ּ ֶּאָלא ַעָלה, ְּוָלא ַעָלה ּבִ ְּוַעל ִאיּנון , ּ

ֲהָדה ִפין ּבַ ּתְ ּתַ ְּדִמׁשְ יב, ּ ַמר ִדְכּתִ ַּחְסדֹו וַבַלְיָלה ְוגֹו' ָיּ יֹוָמם ְיַצְוה ְי)תהלים מב(, ְּוָהא ִאּתְ ּ ּ' .
ַחר ִאְקֵרי ְּוַעל ָדא ַאֶיֶלת ַהּשַׁ ּ.  



ָנה  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ ְסֵלוחֹוֶד[ – ּ   ]ׁש ּכִ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]252דף [ -ּ

ְמעֹון י ׁשִ ֲעָתא ְדָבֵעי ְלִאְתַנֲהָרא ַצְפָרא, ְוָאַמר ַרּבִ ׁשַ ך ְוִאְתַקַדר ְנהֹוָרא, ּּבְ ִּאְתֲחׁשָ ְ ,
ַכח ּתְ ַבְעָלה. ְּוַקְדרוָתא ִאׁשְ ָתא ּבְ ַרת ִאּתְ ֵדין ִאְתַחּבְ ה ְמַסֶפֶרת ִעם , ןְּדָתֵניָנ, ּּכְ ִּאּשָׁ

ְעָלה ֲהֵדיה, ּּבַ ֵעי ּבַ ּתָ   .ְּוָעאַלת ְלֵהיְכֵליה, ְּלִמׁשְ
א ְלֵמיַעל ְמׁשָ ֵעי ׁשִ ד ּבָ ל . ְּוָנִטיל ֵליה, ִאְתְנִהיר ְוָאַתת ֵליְלָיא, ְלָבַתר ּכַ ֵדין ּכָ ּכְ

ְרִעין ְסִתיִמין ין ַנְבִחין, ְוַחְמִרין ַנֲעִרין, ּתַ ד ִא, ְוַכְלּבִ א , ְּתְפַלג ֵליְלָיאּכַ ֲאִרי ַמְלּכָ ׁשָ
ָרא,  ְלֵמיָקם)למקרי( א ְוָאִקיׁש ְלַתְרָעא ְדֵהיְכָלא, ּוַמְטרֹוִניָתא ְלַזּמְ ְוָאַמר , ְּוָאֵתי ַמְלּכָ
ַמְתהֹון ְדַצִדיַקָיא. 'ּ ִפְתִחי ִלי ֲאחֹוִתי ַרְעָיִתי ְוגֹו)שיר השירים ה( ִנׁשְ ע ּבְ ֲעׁשָ ּתַ ּוְכֵדין ִמׁשְ ּ ּ ּ.  

ָאה חוָלֵקיה ְדַההואַז ּּכָ ּ ּ ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא, ּ ַער ַההוא ִזְמָנא ּבְ ְּדִאּתְ ּ ִגין ָדא, ּּ ל ִאיּנון , ּּבְ ּּכָ
ִּדְבֵני ֵהיְכָלא ְדַמְטרֹוִניָתא ַההוא ִזְמָנא, ּ ְעָיין ְלֵמיָקם ּבְ ְלהו ּבַ ּּכֻ ּ א , ּ ָחא ְלַמְלּכָ ּבְ ְלׁשַ

ָחן ָקֵמיה ּבְ ְּוֻכְלהו ְמׁשַ ּ ָב, ּ ָּדא ְדִאיהו ָרִחיק, ָּחא ְדָסִליק ֵמַהאי ָעְלָמאּוׁשְ ּ ּ ָדא )יתיר(, ּ
ִריך הוא ִמּכָֹלא א ּבְ ִּניָחא ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ ּ ְּ.  

ִליק ֵליְלָיא ד ִאְסּתְ א , ּ ְוִאְתָקַדר)א ואיתחשיך''נ(, ְוָאֵתי ַצְפָרא, ּכַ ֵדין ַמְלּכָ ּכְ
ֶחְדָוה ָרָזא ּבְ ָנןְּוָיִהיב ָלה, ּוַמְטרֹוִניָתא ּבְ ֵני ֵהיְכָלה,  ַמּתְ ּוְלָכל ּבְ ָאה חוָלֵקיה ַמאן . ּ ַּזּכָ ּ

ִמְנָייָנא ְּדִאיהו ּבְ ּ.  

  ב''ו ע''דף מ
ִריך הוא. ְהֹוֵלך ִלְפֵניֶהם יֹוָמם' ַוְיָי א ּבְ ּקוְדׁשָ ּוֵבית ִדיֵניה, ְּ ּ י ) ב''ו ע''דף מ(. ּ ָאַמר ִרּבִ
ַּהְיינו ְדָתֵניָנן, ִיְצָחק ֲאָב, ּ א ּבַ ִכיְנּתָ . ָּדא ַאְבָרָהם: ְהֹוֵלך ִלְפֵניֶהם יֹוָמם. ָהָתא ַנְטָלאׁשְ

ַעּמוד ָעָנן ְַלְנחֹוָתם ַהֶדֶרך. ָּדא ִיְצָחק: ּּבְ יה . ָּדא ַיֲעֹקב: ּ יב ּבֵ ִּדְכּתִ  ְוַיֲעֹקב )בראשית לב(ּ
ַעּמוד ֵאׁש ְלָהִאיר ָלֶהם. ְָהַלך ְלַדְרּכֹו א: ְּוַלְיָלה ּבְ ָּדא ָדִוד ַמְלּכָ ּ.  

אְּוֻכְל ּהו ְרִתיָכא ִעָלָאה ַקִדיׁשָ ִלימוָתא ְדֹכָלא, ּּ ׁשְ ָרֵאל ּבִ ְּלֵמַהך ִיׂשְ ּ ּ ִגין ְדֶיחזון , ְ ּּבְ ּ
ֲּאָבָהן פוְרָקָנא  יב, ּ ִדְלהֹון)א דבינייהו''ס(ּ ם ָעלה)בראשית מו(, ִּדְכּתִ , ָ ְוָאֹנִכי ֲאַעְלך ּגַ

ָבה ְרּכָ ְוִכי ֲאַמאי ֲהוֹו ַאְזֵלי יֹוָמם . ֶלֶכת יֹוָמם ְוָלְיָלהָל', ְהֹוֵלך ְוגֹו' ּוְכִתיב ַוְיָי. ִעם ַהּמֶ
יָמָמא, ְוַלְיָלה ֵליְלָיא, ַּיֲהכון ּבִ א ְדַעְרִקין, ְּוָלא ַיֲהכון ּבְ ְבִני ֱאָנׁשָ א , ּּכִ יָון ְדקוְדׁשָ ּּכֵ ּ

ִריך הוא ָנִטיר לֹון ּּבְ יָמָמא וְבֵליְלָיא, ְ ּכְ, ֶּאָלא. ֲּאַמאי ַאְזִלין ּבִ ּתַ הו ְלִאׁשְ ָּחא ּבְ
ֵלימוָתא ְדֹכָלא ּׁשְ ּ ִלימו ֶאָלא יֹום ְוַלְיָלה, ּ ְּדֵלית ׁשְ ּ ּ.  

א י ַאּבָ ַעּמוד ָעָנן' ַוְיָי, ָהִכי אֹוִקיְמָנא, ָאַמר ִרּבִ ּהֹוֵלך ִלְפֵניֶהם יֹוָמם ּבְ ָּדא : ְ
ַעּמוד ֵאׁש. ַאְבָרָהם ִמָלה ַקְדָמָאה . ְּוִאי ָהִכי ַיֲעֹקב ָאן הוא. ָּדא ִיְצָחק: ְּוַלְיָלה ּבְ ֶּאָלא ּבְ ּ
ַמר ֲאִרי, ִאּתְ ן ׁשָ יב ַוְיָי, ְוַתּמָ ָמה ִדְכּתִ   .'ּּכְ

ַעּמוד ֵאׁש ִסְטָרא ָדא וְבָדא, ֲהָוה ָנִהיר, ְּוַלְיָלה ּבְ ּּבְ ִגין ְדִיְרְדפון ִמְצָרֵאי . ּ ּּבְ ּ ּ
ְתֵריהֹון ִריך הוא, ּבַ א ּבְ ָמא ְדקוְדׁשָ ְּלִאְתַייְקָרא ׁשְ ּ יכ, ְּ ְרּתִ ִגין ְלֵמיַזל . ֹּוי וָפָרׁשֹויּבִ ּבְ

ַּאְסָפָקַלְרָיא ְדָנֲהָרא, ְיָמָמא ְוֵליְלָיא ִגין ְלַאְטָעָאה ְלִמְצָרֵאי , ְּותו. ּוְדָלא ָנֲהָרא, ּ ּבְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]253דף [ -ּ

ְּדֵיְמרון ִמְקֶרה הוא ּ יב, ּ ֵרי צֹוַען)ישעיה יט(, ִּדְכּתִ יב )ישעיה מה(ּוְכִתיב , ּ נֹוֲאלו ׂשָ  ֵמׁשִ
יָמָמא וְבֵליְלָיא,ֲחָכִמים ָאחֹור ּ ְוַעל ָדא ַאְזֵלי ּבִ ּ.  

א ָאַמר י ַאּבָ ָרֵאל, ִרּבִ ָאה חוָלֵקיהֹון ְדִיׂשְ ַּזּכָ ִריך הוא ַאִפיק לֹון , ּ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ְּ

ְצַרִים יה, ִמּמִ ְּלֶמֱהֵוי חוָלֵקיה ְוַאֲחַסְנּתֵ ּ א ֲחֵזי. ּ ִסְטָרא ְדיֹוְבָלא, ְוּתָ ַכח ֵחירו , ּּבְ ּתְ ִּאׁשְ
ָרֵאלְלִי יב, ְּוֵכן ְלִזְמָנא ְדָאֵתי. ׂשְ דֹול )ישעיה כז(, ִּדְכּתִ ׁשֹוָפר ּגָ ַקע ּבְ יֹום ַההוא ִיּתָ ּ ְוָהָיה ּבַ ּ
  .'ְוגֹו

ּוְבִגין ַההוא יֹוְבָלא ִעָלָאה ּ ין יֹוִמין, ּ בו ַחְמׁשִ ָלא אֹוַרְייָתא, ִּאְתַעּכְ ּוְלִמְקַרב , ְלַקּבְ
ְּלטוָרא ְדִסיַני ְיָמָמאְּוֵכיָון ְדָא. ּ ֵליְלָיא, ְזֵלי ּבִ ין ְיָמָמא , ְּלֶמהֵוי ּכָֹלא ַחד יֹוָמא, ָאְזֵלי ּבְ ּבֵ

ַכח ְפִריׁשו, ְוֵליְלָיא ּתְ ְּוָלא ִאׁשְ ּ.  
ַנְייָחא ַאְזִלין, ְוֹלא עֹוד ֶּאָלא ְדֻכְלהו ּבְ ּּ ְייהו, ּ ִּלְרעוָתא ְדַנְפׁשַ ּ ילו , ּ יֹוָמא ְדַקּבִ ּּבְ ּ

י, אֹוַרְייָתא ֵלִמיןֲהוֹו ַחְמׁשִ ְדָקא ֵיאֹות, ן יֹוִמין ׁשְ ֹלא ַלְיָלה, יֹוֵמי ְוֵליֵלי ּכְ , ְּדֵלית יֹום ּבְ
לא יֹום ין יֹוִמין . ְוַלְיָלה ְויֹום ִאְקֵרי יֹום ֶאָחד, ְוֵלית ַלְיָלה ּבְ ְּוֵכיָון ְדָאְזלו ַחְמׁשִ ּ

ֵליִמין ֵדין , ׁשְ ארו ָעַלְייהו ִאיּנון נ)דיובלא וכמה' לקבל נ(ּכְ ּ ׁשָ ּ ְטָרא , ּיֹוִמין ְדיֹוְבָלא' ּ ּוִמּסִ
ְּדיֹוְבָלא ִאְתְייִהיב ְלהו אֹוַרְייָתא ך ַאְזִלין יֹוָמא ְוֵליְלָיא, ּ ְוְבִגין ּכָ ּ.  

א י ַאּבָ ִתיב , ְוָאַמר ִרּבִ ְכֶהיןָ◌ ֵעיָניו)בראשית כז(ּכְ י ָזֵקן ִיְצָחק ַוּתִ ָהא . ֲאַמאי,  ַוְיִהי ּכִ
א ֲחֵזי. ָּהִכי הוא, ַּחָייָבאַּמאן ְדָרִחים ַל, אֹוִקיְמָנא ִליל ֵליְלָיא, ְוּתָ ִיְצָחק ִאְתּכְ , ּבְ

ִהיר ְכֶהיןָ◌ ֵעיָניו, ְוֵליְלָיא לא ּבָ   .ְּוֹכָלא ַחד, ְּוַעל ָדא ַוּתִ
ַרח ָהָעם)שמות יד(, ִּיְצָחק ָפַתח ְוָאַמר' ר י ּבָ ד ְלֶמֶלך ִמְצַרִים ּכִ ְ ַויֻּגַ ד, ּ ַמאן , ַּוֻיּגַ

ָּהא אוְקמוָה, ֶּאָלא. ָּקָאַמר ֵליה יה. ּ ָנׁשו ְלַגּבֵ ֲּאָבל ַחְכמֹוי ְוַחְרׁשֹוי ִאְתּכְ י , ּ ְּואֹוְדעוהו ּכִ ּ
ַרח ָהָעם ַּוֲאַמאי ַקאְמרו ָדא. ּבָ ָחְכְמָתא ִדְלהֹון. ּ ֶּאָלא ָחמו ּבְ ּ ַּדֲהוֹו ַאְזֵלי ְיָמָמא , ּ

ָּאְמרו ַוַדאי ַעְרִקין ִאיּנון, ְוֵליְלָיא ּ אֹוַרח ְּולא עֹוד ֶאָל. ּ ּא ְדָחמו ְדָלא ֲהוֹו ַאְזֵלי ּבְ ּ ּ
ר יב ְוָיׁשובו ְוַיֲחנו ִלְפֵני ִפי ַהִחירֹות, ֵמיׁשָ ָמה ִדְכּתִ ּּכְ ּ ּ ּ ּּ ׁש ֵמאֹות ְוגֹו)שמות יד(. ּ ח ׁשֵ . 'ּ ַוִיּקַ

ׁש ֵמאֹות ֲאַמאי י יֹוֵסי. ׁשֵ ָרֵאל, ָאַמר ִרּבִ ׁש , ָּלֳקֵבל ִמְנָייָנא ְדִיׂשְ ׁשֵ יב ּכְ ֵמאֹות ִּדְכּתִ
חור. ֶאֶלף ַרְגִלי ָרֵאל: ּּבָ ָבִרים ְדִאיּנון ִעָקָרא ְדָכל ִיׂשְ ָּלֳקֵבל ַהּגְ ּ : ְוָכל ֶרֶכב ִמְצָרִים. ּ

ַאר ְרִתיִכין ְּדִאיּנון ְטָפִלין ַלֲאחֹוֵרי, ׁשְ יב ְלַבד ִמָטף)א לאחרנין''נ(, ּ ּ ָלֳקֵבל ַהַטף ִדְכּתִ ּ ּ .
ֵעיָטא ְדַחְרׁשֹו ְּוֹכָלא ָעִביד ּבְ לֹו. י ְוַחְכמֹויּ ים ַעל ּכֻ ִליׁשִ ָחְכְמָתא, ְּוׁשָ ָלֳקֵבל , ּּכָֹלא ּבְ

ין ִעָלִאין ַּדְרּגִ ֵרין ְוָחד, ּ ַתְרּגומֹו, ִיְצָחק ָאַמר' ר. ּתְ ֹכָלא. ּוְמָזְרִזין, ּּכְ   .ְּזִריִזין ֲהוֹו ּבְ
חור ׁש ֵמאֹות ֶרֶכב ּבָ ח ׁשֵ ַּוִיּקַ ִתיב , ִּחָייא ָאַמר' ר. ּ ַעל ְצָבא '  ִיְפקֹוד ְיָי)ישעיה כד(ּכְ

רֹום ְוַעל ַמְלֵכי ָהֲאָדָמה ַעל ָהֲאָדָמה ּמָ רֹום ּבַ ִריך הוא ָיִהיב . ַהּמָ א ּבְ ִזְמָנא ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ ְּ

ין ְלֵעיָלא ְלָטנוָתא ְלַרְבְרֵבי ַעּמִ ּׁשֻ א, ּ א ִדְלהֹון ְלַתּתָ ָּיִהיב ְלהו ְלַעּמָ ֲעָתא ְדָנִחית . ּ ּוְבׁשַ ּ
ּיהֹון ִדְלֵעיָלאּלֹון ִמַדְרּגֵ א, ּ א ְלַתּתָ חור, ָנִחית לֹון ְלַעּמָ ׁש ֵמאֹות ֶרֶכב ּבָ ח ׁשֵ ַּוִיּקַ ָהא , ּ
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ְּואוְקמוָה, ְּמָמָנא ִדְלהֹון ין, ּ ַאר ַעּמִ ְּדָדַבר ְרִתיִכין ִדׁשְ ִריָתא , ּ ַמׁשְ ְּוֻכְלהו ָנְפלו ּבְ ּ ּ
חור  ְּדִסיְסָרא ְלָבַתר ְוַהְיינו ּבָ ּ   . ֶרֶכב ִמְצָרִים ְוֹכל)א ולבתר''נ(ּ

  א''ז ע''דף מ
ִתיב  יִתיך ַרְעָיִתי)שיר השירים א(ּכְ ִרְכֵבי ַפְרֹעה ִדּמִ ְ ְלֻסָסִתי ּבְ א ֲחֵזי. ּ דוְגַמת , ּתָ ּּכְ

א ּסוְסָיא נוְקּבָ ִּאְתָחֵזי ְלהֹון ְלסוֵסיהֹון ְדַפְרֹעה, ּ ְּואוְקמוָה, ּ ִרְכֵבי . ּ ִתי ּבְ ֶּאָלא ְלסוּסָ ּ
א ֲחֵזי) א''ז ע''דף מ(, ַפְרֹעה ָרֵאל, ּתָ ֲעָתא ְדֲהָוה ָרִדיף ֲאָבְתַרְייהו ְדִיׂשְ ׁשַ ַּפְרֹעה ּבְ ּ ּ ַמה , ּ
ָּנַטל סוְסָוון נוְקָבן, ָעֵבד ַקְדִמיָתא, ּ יכֹוי ּבְ ְרּתִ ַפת לֹון , ְוָכַפת לֹון ּבִ ְּוסוִסין דוְכָרֵאי ּכָ ּ ּ

ַּוֲהוו ְמַזְייִנין דוְכֵרי ָלֳקֵבל נוְק, ַלֲאחֹוֵריהֹון ּ ּ ָעאן, ֵביּּ יָון . ְואֹוָחן ְלֵמיָזל, ְּונוְקֵבי ָלא ּבָ ּכֵ
ָרֵאל)א וכד אדביק''נ(ְּדָקִריב  ְייהו ְדִיׂשְ ּ ְלַגּבַ ֵוי לֹון ַלֲאחֹוֵרי, ּ ָּנַטל נוְקֵבי ְוׁשַ ְּוסוְסָוון , ּ

ּדוְכִרין ְלַקְדִמין ָרֵאל, ּ א ְלִיׂשְ הו ְקָרָבא, ְלַאְבָאׁשָ ָחא ּבְ ּוְלַאּגָ ּ.  
ַגְווָנ ָרֵאל, ְהֹוֵלך ִלְפֵניֶהם יֹוָמם' ַוְיָי, ּא ָדאּכְ א ַלֲאחֹוֵריהֹון ְדִיׂשְ ִכיְנּתָ ּוָבַתר ָחְזָרה ׁשְ ּ ,

ע ַמְלַאך ָהֱאלִהים ְוגֹו יב ַוִיּסַ ְִדְכּתִ ּ יִתיך ַרְעָיִתי. 'ּ ך ִדּמִ ִגיֵני ּכַ ְּבְ ּ וַפְרֹעה )שמות יד(. ְּ
ְּוַהאי ְקָרא ָהא אוְקמוָה, ִהְקִריב ָחא ְקָרָבא, ִּריב ְלָכל ֵחילֹוי וְרִתיכֹויְּדַאְק. ּ ְּותו . ְלַאּגָ

י יֹוֵסי ָאַמר. ּוַפְרֹעה ִהְקִריב ַמר ְדָקִריב לֹון ִלְתׁשוָבה, ִרּבִ ָּהא ִאּתְ   .ּוַפְרֹעה ִהְקִריב. ּ
ִתיב  ר ְפָקדוך ָצקון ַלַחׁש ְוגֹו'  ְיָי)ישעיה כו(ּכְ ּצַ ּּבַ ָּ ר ְפָקדוך. 'ּ ּצַ ָּבַ ּ ָרֵאל ָּלא ַפְקִד: ּ ין ִיׂשְ

ִריך הוא א ּבְ ְּלקוְדׁשָ ֲעָתא ְדַנְייָחא, ְּ ׁשַ ֲעָתא ְדָעִקין ְלהו, ּּבְ ׁשַ ֶּאָלא ּבְ ּ ְלהו , ּ ּוְכֵדין ּכֻ ּּ
ַּפְקִדין ֵליה ְצלֹוִתין וְבָבעוִתין: ָּצקון ַלַחׁש. ּ ְּוֻכְלהו ַצָלאן ּבִ ּ ּּ ְּוָאִריקו ָקֵמיה ְצלֹוִתין, ּ ּ .

ְרצועֹוי, ְָרך ָלמֹוּ מוָס)ישעיה כו(. ֵאיָמַתי ִריך הוא ּבִ א ּבְ ֲעָתא ְדָפִקיד לֹון קוְדׁשָ ׁשַ ּּבְ ּ ּ ְּ .
ַרֲחֵמי ִריך הוא ָקִאים ָעַלְייהו ּבְ א ּבְ ֵדין קוְדׁשָ ּּכְ ּ ְּוִניָחא ָקֵמיה ַההוא ָקָלא ִדְלהֹון, ְּ ּ ִגין , ּ ּבְ

ְנֵאיהֹון ַרֲחֵמי, ְּלִאְתָפְרָעא ִמן ׂשַ   .ְּוִאְתְמֵלי ָעַלְייהו ּבְ
ָמה ְדאֹוִקיְמָנא ץ ְוכו, ּּכְ א', ְּמָתל ְליֹוָנה ִעם ַהּנִ ָרֵאל ֲהוֹו ְקִריִבין ְלַיּמָ ך ִיׂשְ ַּוֲהוו , ְּכַ

א ָקַמְייהו לֹוִהי ַזְקִפין ְלֵעיָלא, ָּחָמאן ְלַיּמָ ָּאִזיל ְוָסִעיר ְוַגְלּגַ ָּזְקפו . ֲּהוֹו ְדִחיִלין, ּ
י ֵּעיַנְייהו ְוָחמו ְלַפְרֹעה וְלַמׁשִ ּ יִרין וַבִלְסְטָרִאין, ְּרָייֵתיהּ ְּוַאְבֵני ּגִ ֵדין ַוִייְראו ְמֹאד, ּ ּּכְ ּ .

י ֲאבוהֹון , ַּמה ָעְבדו ָרֵאל ְלַגּבֵ ִרים ַהאי ְדָקִריבו ִיׂשְ ָרֵאל ַמאן ּגָ ֵני ִיׂשְ ַּוִיְצֲעקו ּבְ ּ ּ ּ ּ
ִּדְלֵעיָלא יב וַפְרֹעה ִהְקִריב ְוָהא ִאּתְ. ַּפְרֹעה, ּ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ ּ ּ ַויֹאֶמר )שמות יד(. ַמרּ

בו וְראו ֶאת ְיׁשוַעת ְיָי יָראו ִהְתַיּצְ ה ֶאל ָהָעם ַאל ּתִ ֹּמׁשֶ ּ ּ ּ ָאה . 'ּ ְמעֹון ַזּכָ י ׁשִ ָאַמר ִרּבִ
ָרֵאל ּחוָלֵקיהֹון ְדִיׂשְ ַגַווְייהו, ּ ה ָאִזיל ּבְ ּמֹׁשֶ ְּדָהא ַרְעָיא ּכְ ּ ִתיב . ּ ּ ַוִיְזּכֹור ְיֵמי )ישעיה סג(ּכְ

ה ַעּמֹועֹוָלם ֹמ ִריך הוא: ַּוִיְזּכֹור ְיֵמי עֹוָלם. ׁשֶ א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ ה ַעּמֹו . ְּ מכאן שלי (ֹמׁשֶ

ָרֵאל)הוא ָכל ִיׂשְ ה ּכְ ִקיל ֲהָוה ֹמׁשֶ ׁש , ְואֹוִליְפָנא ֵמָהא.  ׁשָ א הוא ַמּמָ י ַרְעָיא ְדַעּמָ ּּכִ ּ
ְלהו א ּכֻ ַּעּמָ ְלהו ָזָכאן, ִּאי ִאיהו ָזֵכי, ּ א ּכֻ ַּעּמָ ְלהו ָלא , ּ ְוִאי ִאיהו ָלא ָזֵכי.ּ א ּכֻ ַּעּמָ ּ

ִגיֵניה ָּזָכאן ְוִאְתֲעָנׁשו ּבְ ְּוָהא אוְקמוָה, ּ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]255דף [ -ּ

בו וְראו ִּהְתַיּצְ ּ ָחא ְקָרָבא, ּ ִריך הוא, ֵּלית ְלכו ְלַאּגָ א ּבְ ְּדָהא קוְדׁשָ ּ יַח ְקָרָבא , ְּ ַיּגִ
ִגיֵניכֹון ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ּבְ ֲחִריׁשוןִּיָלֵחם ָל' ְיָי, ּּכְ ם ּתַ א ֲחֵזי. ֶּכם ְוַאּתֶ , ַּההוא ֵליְלָיא, ּתָ

ִריך הוא ְלָפַמְלָיא ִדיֵליה א ּבְ ַנׁש קוְדׁשָ ּּכָ ּ ּ ּּ ָרֵאל, ְ ְּוָדִאין ִדיַנְייהו ְדִיׂשְ ּ ְוִאְלָמֵלא , ּ
ָרֵאל ְּדַאְקִדימו ֲאָבָהן ָעַלְייהו ְדִיׂשְ ּ ּ ּ ִזיבו ִמן ִדיָנא, ּ ּתֵ ָּלא ִאׁשְ י ְיהוָד. ּ ְּזכוָתא , ה ָאַמרִּרּבִ

ָרֵאל ין ָעַלְייהו ְדִיׂשְ ְּדַיֲעֹקב ַאּגִ ּ ָהָיה ָלנו ' ּ לוֵלי ְיָי)תהלים קכד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ ּׁשֶ
ָרֵאל ָרֵאל ָסָבא, ֹיאַמר ָנא ִיׂשְ ֲחִריׁשון)שמות יד(. ִיׂשְ ם ּתַ ּ ְיָי ִיָלֵחם ָלֶכם ְוַאּתֶ א . ּ י ַאּבָ ִרּבִ

י ִאם )ישעיה נח(ָּפַתח  יֹום ָקְדׁשִ ת ַרְגֶליך ֲעׂשֹות ֲחָפֶציך ּבְ ּבָ יב ִמּשַׁ ׁשִ ָּתָ ִאין ִאיּנון . ָ ַּזּכָ
ָרֵאל הֹון, ִיׂשְ ִריך הוא ִאְתָרֵעי ּבְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ הו, ְּ ָקא ּבְ ְּלִאְתַדּבְ ין , ּ ַאר ַעּמִ ל ׁשְ ִמּכָ
ּוִמּגֹו ְרִחימוָתא ִדְלהֹון, ְּדָעְלָמא ּ יה, ּ ְוָיַהב לֹון ,  ְוָיַהב לֹון אֹוַרְייָתא,ָּקִריב לֹון ְלַגּבֵ

ת ּבָ ַאר יֹוִמין, ׁשַ ל ׁשְ א ִמּכָ ְּדִאיהו ַקִדיׁשָ ּ ְּוֶחְדָוה ְדֹכָלא, ְּוַנְייָחא ִמּכָֹלא, ּ ת, ּ ּבָ ִקיל ׁשַ , ְוׁשָ
ָלא ת, ָּלֳקֵבל אֹוַרְייָתא ּכְ ּבָ ּוַמאן ְדָנִטיר ׁשַ ָלא, ּ ִאילו ָנִטיר אֹוַרְייָתא ּכֻ ּּכְ ּּ.  

  ב'' עז''דף מ
ת עֹוֶנג2ְוק ּבָ ִּעּנוָגא ְדֹכָלא, ָֹראָת ַלּשַׁ ּ א ְוגוָפא ִעּנוָגא ְדִעָלִאין , ּ ִּעּנוָגא ְדַנְפׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ

ִאין ת. ְוַתּתָ ּבָ ְּדַיְזִמין ֵליה. ַמאי ְוָקָראָת, ְוָקָראָת ַלּשַׁ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּ  )ויקרא כג(, ּכְ
לֹוַמר, ִמְקָרֵאי ֹקֶדׁש ִפיָזא ְלֵביֵתיהּכְ, ְזִמיִנין, ּכְ ין אוׁשְ ָּמה ִדְמַזּמִ ּ ְּוַעל ָדא ְוָקָראָת . ּּ
ת ֹעֶנג ּבָ ְּדַיְזִמין ֵליה, ַלּשַׁ ִפיָזא, ּ ָמה ִדְמַזְמִנין אוׁשְ ּּכְ ּ ָנא, ּ ָפתֹוָרא ְמַתּקְ ֵביָתא , ּבְ ּבְ

ְדָקא ֵיאֹות ָנא ּכְ ְדָקא ֵיאֹות, ְמַתּקְ ָיא ּכְ ּתְ ֵמיְכָלא וְבִמׁשְ יר ַעל, ּּבְ ַאר יֹוִמיןַיּתִ ְוָקָראָת .  ׁשְ
עֹוד יֹום ת ִמּבְ ּבָ ד'  ִלְקדֹוׁש ְיָי)א''ב ע''אמור כ(. ַלּשַׁ פוִרים: ְּמכוּבָ ָּדא יֹום ּכִ ֵרי ְדִאיּנון . ּּ ּּתְ ּ

ְדּתֹו ֵמֲעׂשֹות . ַחד ְָדָרֶכיך) ב''ז ע''דף מ(ְוִכּבַ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ּ   .ּּכְ
ר ָדָבר צֹוא ֶחְפְצך ְוַדּבֵ ִּמּמְ ַמרְו, ָ ִגין ְדַהִהיא ִמָלה ַסְלָקא, ָהא ִאּתְ ּּבְ ּ ַער ִמָלה , ּ ְּוִאּתְ

ְּדחֹול ְלֵעיָלא ִפיָזא. ּ ין אוׁשְ ַּמאן ִדְמַזּמִ ּ ְדָלא, ּ ּתַ ֵעי ְלִאׁשְ יה ּבָ ּּבֵ ָאֳחָרא, ּ   .ְוָלא ּבָ
א ֲחִזִי ַההוא ִמָלה ְדָנִפיק ִמפוֵמיה ְדַבר ָנׁש ּּתָ ּ ּ ּ ּּ ַער ִאְתָע, ּ ּרוָתא ְלֵעיָלאַּסְלָקא ְוִאּתְ ּ ,

ָתא. ִאי ְלִביׁש, ִאי ְלָטב ּבְ ִעּנוָגא ְדׁשַ ּוַמאן ְדָיִתיב ּבְ ּ ּ ָעָרא ִמָלה , ּ ָּאִסיר ֵליה ְלִאּתְ ג ''מ(ּ

א, ּ ְדחֹול)'ב יֹוָמא ַקִדיׁשָ ְּדָהא ָפִגים ְפִגימו ּבְ ּ ּּ א. ּ ִהילוָלא ְדַמְלּכָ ַּמאן ְדָיִתיב ּבְ ּ ָלא , ּּ
ק ְל ּבַ אִיְתָחֵזי ְלִמׁשְ ַאֲחָרא, ַמְלּכָ ק ּבְ   .ְוִיְתַעּסֵ

ֵעי ְלַאֲחָזָאה עֹוָבָדא ה ְדִאְצְטִריך, ּוְבָכל יֹוָמא ּבָ ְוְלִאְתֲעָרא ַאְתָערוָתא ִמּמָ ּ ּ ּ .
ת ּבָ ַמָיא, ּוְבׁשַ ִמֵלי ִדׁשְ ּּבְ ּ ָעָרא, ּ ֵעי ְלִאּתְ ה ְדיֹוָמא ּבָ ּוִבְקדוּשָׁ ּ ִמָלה ַאֲחָרא, ּ   .ְּוָלא ּבְ

א ֲחֵזי ָרֵאלָהָכא ּכַ, ּתָ ִיׂשְ הו ּבְ ָחא ְקָרָבא ּבְ ּד ִאְתְקִריב ַפְרֹעה ְלַאּגָ ַהִהיא ִזְמָנא, ּ , ּבְ
ִריך הוא א ּבְ ֵעי קוְדׁשָ ָּלא ּבָ ָלל, ְּ א ּכְ ָרֵאל ִאְתָערוָתא ְלַתּתָ ֲערון ִיׂשְ ְּדִיּתְ ּ ְּדָהא , ּ

ִּאְתָערוָתא ְלֵעיָלא הוא ֲערו ִאְת, ּּ ְּדָהא ֲאָבָהן ַאְקִדימו ְוַאּתְ ּ ּ ָּערוָתא ָדא ְלֵעיָלאּ ּ ּ ,
ּוְזכוָתא ִדְלהֹון ָקִאים ָקֵמיה ּ ּ ִריך הוא )ואתערו אתערותא דא(, ּ א ּבְ ָעא קוְדׁשָ ּ ְוָלא ּבָ ְּ



ָנה  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ ְסֵלוחֹוֶד[ – ּ   ]ׁש ּכִ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]256דף [ -ּ

ָלל א ּכְ ָערון ְלַתּתָ ָרֵאל ִיּתְ ְּדִיׂשְ יב ְיָי)דהא באתרה לעילא הוה(. ּ ּ ֲהָדא הוא ִדְכּתִ ִּיָלֵחם ' ּ
ֲחִריׁשון ם ּתַ ֲח. ָּלֶכם ְוַאּתֶ ִּריׁשון ַוַדאיּתַ ְתֲערון ִמָלה, ּ ְּוָלא ּתִ ְּדָלא ִאְצְטִריך ְלכו, ּ ְוָהָכא , ְּ

יָמן ַאְתָוון ְרׁשִ א ּבְ ָמא ַקִדיׁשָ ִליל ׁשְ יה ַחְבַרָייא, ִּאְתּכְ ְּוָהא ִאְתֲערו ּבֵ ּ ּ.  

  



 
  

 
 

  
  

  ספר אור הזוהר
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לכל  בית פרי עמלי להביא הברכה' וזה יהי, ישראל

  . ישראל בכל מקום שהם  
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  הגאולה
לימוד הזוהר באמת הוא סעד וסמך   .א

  לשכינה
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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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, 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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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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לימוד הזוהר מתקן עולמות   .ד
לימוד התיקונים מתקן ; העליונים

  עולם העשיה
  ימוד הזוהר דרך בקיאות בלבדל  .ה
 ראוי לקבוע שיעורו בלימוד הזוהר   .ו

  והתיקונים באופן שישלימם כל שנה
לימוד חמש דפין זוהר בכל יום הוא   .ז

  תועלת גדול להנפש
  ק באשמורת הבוקר"לימוד הזוה  .ח
טעם שדוקא לימוד הזוהר הוא   .ט

  תיקון להנפש
לימוד בחינת פנימיות התורה   .י

פנימיות הנשמה מקשר בחינת 
  'לבחינת פנימיות אלקותו ית

ידיעת מציאות ההשתלשלות היא   .יא
ז "מצוה רמה ונשאה ומקיים עי

  'מצות וידעת היום גו
לימוד פנימיות התורה הוא בכלל   .יב

  "שליש במקרא"
כמו שהמלח נותן טעם בבשר כן   .יג

לימוד פנימיות התורה נותן טעם 
  )לחם ובשר' הנק(בנגלה דתורה 

מי שיש בידו הלכות ואין בידו   .יד
לא ָטַעם ) סודות התורה(מדרש 

  ַטַעם של יראת חטא
ז "עי, היא אוצרו' י שיראת ה"ע  .טו

  תורת' התורה נק
לימוד " (לריח שמניך"מעלת ענין   .טז

" שמן תורק"על ) פנימיות התורה
  )לימוד נגלה דתורה(

אורך הגלות מחמת העדר לימוד   .יז
שהוא בן הלומד מובטח לו ; הסוד

  עולם הבא
בדורנו מי שאינו עוסק בזוהר   .חי

כל עסק , י"ותיקונים וכתבי האר
  תורתו הוא מן השפה ולחוץ

עיקר התגלות חכמת הסוד   .יט
באחרונה לזכך הנפש לתשוקה 

  ודביקות בקדושה
י לימוד הסוד זוכים לענוה ומוחין "ע  .כ

  דקדושה
שנאת , נסתר דתורה מגין נגד מינות  .כא

  ן הרעחינם ולשו
  לימוד הנגלה על דרך הסוד  .כב
ק או קבלת "האם ללמוד קבלת הרמ  .כג

  י"האר
בעסק התורה צריך לדבק את עצמו   .כד

  גם לנסתר דתורה
  פרק יז

  נפלאות רבי שמעון בר יוחאי
  י היה מלומד בנסים"רשב  .א
ג בעומר "תחיית המתים בל  .ב

  י"בהילולת רשב
  י פוקד עקרות"רשב  .ג
ר הקדוש נולד שבזוה" ינוקא"ה  .ד

  י לאביו"מברכת רשב
הרבה עקרות נפקדו וחולים נתרפאו   .ה

בזכות נדרים ונדבות שהתנדבו עבור 
  י במירון"ציון רשב

' בגימ "ה"אדם ובהמה תושיע הוי"  .ו
  "רבי שמעון בן יוחאי"

  פרק יח
  לימוד ספר הזוהר הקדוש במירון

לימוד ספר הזוהר במירון גרם   .א
נמשכה שנתמלא הבית ריח טוב ו

  הארה גדולה והרגש גדול להנשמה
קביעות זמנים ללמוד ספר הזוהר   .ב

  י"על ציון רשב
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  פרק יט
ל אודות לימוד "לימוד מאמרי חז

  ת לפני התגלות הזוהר"ס
ראשונים , ל"ליקוט מאמרי חז  .א

תורה -ואחרונים אודות לימוד סתרי
  עד להתגלות ספר הזוהר

  פרק כ
דברי הראשונים המתארים את 

  הקבלה
דברי גדולי הראשונים המתארים   .א

  את חכמת הקבלה
תרגום וביאור הזוהר מפירוש   .ב

  "הסולם"
  פרק כא

סדר השתלשלות ומסירת סתרי 
  התורה בספרי הקדמונים

  ספר יצירה  .א
, בכח ספר יצירה אפשר לברוא אדם  .ב

  חיה ועוף, בהמה
  "היכלות"ספרי ה  .ג
  ספר הבהיר  .ד

  פרק כב
  התגלות ספר הזוהר

  'דמות ספר הזוהר הקק  .א
  'סדר גילוי ספר הזוהר הק  .ב

  פרק כג
מדוע לא נתגלה ספר הזוהר 

  להקדמונים
רבי יהודה חייט מבאר מדוע בדורו   .א

  נתגלה ספר הזוהר
  פרק כד

תולדות רבי שמעון בר יוחאי ובנו רבי 
  אלעזר

תלמיד מובהק לרבי ; לידתו בגליל  .א
  עקיבא

  ובצידון וחיבור ספרי' ישיבתו הק  .ב

רבי שמעון ובנו רבי אלעזר התחבאו   .ג
ג שנה ולמדו שם תורה "במערה י

  ביחד
  יציאתם מן המערה פעם ראשונה  .ד
  נגזר עליהם לחזור למערה  .ה
  איך יצאו לחפשי מן המערה  .ו

  פרק כה
  י"הסתלקות וקבורת רשב

י וגילוי רזין "הסתלקות וקבורת רשב  .א
  לפני הסתלקותו

  פרק כו
  י" בן רשבא"הסתלקות וקבורת ר

הסתלקותו וקבורתו של , חלישותו  .א
  רבי אלעזר בן רבי שמעון

  פרק כז
דימוי רבי שמעון בר יוחאי למשה 

  רבינו
ה קרא בשמות משה ורבי "הקב  .א

  שמעון בן יוחאי
י נגלה מן "למשה רבינו ולרשב  .ב

  השמים שדורשי נפשם מתו
י הסתכלו "משה רבינו ורשב  .ג

  באספקלריא
  לו תורה מסיניי קב"משה ורשב  .ד
  "סיני"י נקראו "משה רבינו ורשב  .ה
צדיק "י ידעו סוד "משה רבינו ורשב  .ו

  והיפוכ" וטוב לו
י שקולים כנגד כל "משה רבינו ורשב  .ז

  העולם כולו
י עלה למרום בענן כמו משה "רשב  .ח

  רבינו
י מנעו פורעניות "משה רבינו ורשב  .ט

  מן העולם
ם פני' י ידעו ע"משה רבינו ורשב  .י

  לתורה
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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
  'דפרק ל

  הזוהר תיקון להשכינה ומקרב הגאולה

  לימוד הזוהר באמת הוא סעד וסמך לשכינה  .א
  י לימוד פנימיות התורה"ביטול הדינים הוא ע  .ב
  הזוהר נתגלה לדור האחרון כי בו יצאו מן הגלות  .ג
  י לימוד הזוהר"גאולת ישראל ע  .ד
  בזכות הזוהר תפרח ישועת ישראל  .ה
  זוהר יתבטלו כל הקליפותי ה"ע  .ו

v v v  
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  ]יב[

  ספר

  ראור הזוה
  'דפרק 

  הזוהר תיקון להשכינה ומקרב הגאולה

  לימוד הזוהר באמת הוא סעד וסמך לשכינה) א

אלא ודאי , מאי ורוח, ורוח אלקים מרחפת על פני המים. א
האי רוח נשיב יעל אינון , בזמנא דשכינתא נחתת בגלותא

והאי רוח , שכחת בינייהודמתעסקי באורייתא בגין שכינתא דא
אתעביד קלא ויימא אינון דמיכין דשנתא בחוריהן סתימין 

שכינתא דאית לכון ' קומו ואתערו לגבי, אטימין דלבא, עיינין
ורזה דמלה קול , לבא בלא סכלתנו למנדע בה ואיהי בינייכו

כל חסד דעבדין לגרמייהו , וכל חסדו כציץ השדה' אומר קרא כו
ינון דמשתדלין באורייתא כל חסד דעבדין עבדין ואפילו כל א
דאלין אינון דעבדין לאורייתא יבשה ולא ', לגמרייהו עבדין כו

  .' כובעאן לאשתדלא בחכמה דקבלה
  )ב"ג ע"דף ע' ז תיקון ל"תיקו(

ואם תאמר בדורות אלו שאנו עוסקים בזהר מאי איכא . ב
 'י העיד בתיקונים שהספר בעצמו יהי"שהוא רשב, ל"וי, למימר

כי צורך גדול הוא עסק , נסתר עד דור האחרון דור המשיח
ולכן , לסמך אל זה בגלות' ה ושכינתי"החכמה הזאת לייחד קוב



  עניני לימוד הזוהר - "ַהזֹוַהראֹור "
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  ]יג[

נתגלה הספר הזהר בדור הזה האחרון לראות אם יעסקו בו 
  .באמיתות לעשות סמך וסעד לשכינה

  )ק"ב בשם הרמ"ה ע"ג דף ק"אור החמה לזח(

תפילה למשה ) א"א ע"ג דף רפ"ח(מה שכתב שם בזהר . ג
ה ובכה ואמר יהא "שקם ואשתטח קמי קוב, הרעיא מהימנא

וזה דרכו להתפלל על ישראל שיתרצו מעשים לייחד ', רעוא כו
השכינה להקל גזירת הגלות הקשה והגזירות המתחדשות אז 

ה בחיבור זה צורך גבוה "י ע"כוונת רשב' וזה הי, על ישראל
,  זו מתגדלת ונוספת בהםוכל דור ודור שחכמה, לבטל הדינין

וזו היתה תפילת , זוכים לייחד שכינה ולבטל הדינים והגזירות
  .ה"משה רבינו ע

  )ק"בשם הרמ, א"א ע"ג דף רפ"אור החמה לזח(

, י בחיבור ספר הזהר"וזהו עצמו היתה עיקר כוונת רשב. ד
ורצה , להיות השכינה בגלות באפס שפע באין תוך ואין עוזר

הוא עם ' י חיבור זה במה שהי"וד מועט עת יח"לייחדה עם הת
י "ע' ה ושכינתי"שזה גורם לייחד קוב, חביריו עוסקים בסוד

י חיבור זה הוא ביטול "וגם ע, ר"או דהיינו ז"רהסוד שהוא 
 שהם לוחמות בכל עת הקליפות וקלות הגלות והשבתת קטרוגם

שהם ישראל הנתונים ' ונגד שכינתו ונגד בני' ובכל שעה נגד ה
חיון בישין ודובין דאכלין ענא , ות בין האומות הנקראים חיוןבגל

והם , ועסק התורה נקרא הקלע והחרב והרומח, שהם ישראל
והספר הזה עתיד ', הסודות להצילם מרעתם בחיבור זה כו' בחי

והנה כל אותם שיזכו אליו יזכו . להתפרסם בימי מלכא משיחא
  .ר"אכיה, םבכלל הזוכי' בטחנו שנהי' ובה, ה"לגאולה בע

  )אור החמה' הקדמה השניה לס(
  .חסד לאברהם' מס' אות י' ו סעיף ב"כ להלן פ"ועיין ג
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  ]יד[

  י לימוד פנימיות התורה"ביטול הדינים הוא ע) ב

' ז(ס דגיטין "ט נשמתו בגנזי מרומים פירש הש"הבעש
בני אדם העומדי עלים ובידי , א"מר עוקבא לר' שלח לי) א"ע

והתחולל לו ' דום לה'  וכתב לישרטט', למוסרם למלכות כו
והוא יפילם השכם והערב עליהם לבית המדרש , )ז"תהלים ל(

  . והם כלים מאליהםלפניך חללים חלים

שעל ידי , א נתן לו עצה גדולה זו"שר, ה"ופירש הוא זללה
מ יתמתקו הדינים ההם המלובשין "שישכים ויעריב עליהם לבה

מה שיש לאדם צרים כי , באותן בני אדם שקמו עליו להצר לו
 מהתערבות למטה הוא על ידי הדינים שיש עליו למעלה

והתגברות סיגי הדינים והגבורות ומתלבשין בבני אדם למטה 
  .שהם ראוים לכך שיגלגלו חוב על ידם

אלא להשכים ולהעריב , לבל יתגרה בהם, והעצה היא
על ידי , עליהם לבית המדרש בפנימיות התורה שהוא סוד הדעת

כמבואר למעלה שזה בחינת ,  ויתפלל בדחילו ורחימושילמוד
ועל ידי הדעת והדיבורים נתעלה למעלה להתאחד , דעת ממש

בעולם המחשבה מקום שאין שם דינים ואין שטן ואין פגע רע 
  .ו רק הטוב הגמור"ח

  )ויצא' מאור עינים פ(

  הזוהר נתגלה לדור האחרון כי בו יצאו מן הגלות ברחמים) ג

בהאי חיברא דילך ,  יזהירו כזוהר הרקיעוהמשכילים. א
באילין לא , תשובה, הזוהר מן זוהרא דאימא עילאה' דאיהו ס

ובגין דעתידין ישראל למטעם מאילא דחיי דאיהו האי , צריך נסיון
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  ]טו[

בדד ' ויתקיים בהון ה, מן גלותא ברחמי' ספר הזוהר יפקון בי
  .ינחנו ואין עמו אל נכר

  )ב"עד "דף קכ, נשא' מ בזהר פ"רע(

לומר שעתיד להתגלות , למטעםדקאמר ' דוק לישני. ב
מן גלותא ' ואז יפקון בי', פירוש מאמרי הזהר בטוב טוב ה

כמו בזמננו זה שהוא אחרית , כשיטעמו פירושי אמריו כי נעמו
  .הימים וזמן הגאולה

  )מ כאן"מקדש מלך לרע(

וכמה בני נשא לתתא יתפרנסון מהאי חיבורא דילך כד . ג
ובגיני וקראתם דרור , לתתא בדרא בתראה בסוף יומיאאתגליי 

  .בארץ
  )תיקוני זהר תיקון שתיתאה בסופו(

דאתגלייא לעילא מוכח , לתתאדוק לישנא כד אתגלייא . ד
לתתא לא יתגלי אלא אבל ,  על השמים כבודומאז ועד עתה
דוקא שהוא , לומר, בסוף יומיאותוספות ביאור . בדרא בתראה

  .יבוא' ובגיניקרוב לימות המשיח 

לתתא ' והנה זה כמה מאות שנה שנתגלה חיבורא דילי
יתפרנסון כ "אבל כד דייקת שפיר במש, ועדיין בן דוד לא בא

יפורשו מאמריו העמוקים בהקדמות שגילה ' פי, מהאי חיבורא
כי זהו הפרנסה שיבינו ויהנו לאורו מתוק לנפש ומרפא , ל"האריז
שיש לו שכר טוב בעמלו כי הלומד גירסא בעלמא הגם . לעצם

היא , וקראת דרור' הסגולה דבגיניז "עכ, ומקדש בטהרה נשמתו
  .המאמרים' כשיתפרנסו וילמדו פי

שכל העוסק בספר זה מקרב הגאולה ועושה , הנה מבואר
. 'ש כאילו פדאני אני ובני מן הגלות כו"כמ, נחת רוח גדול ליוצרו
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  ]טז[

יבוא ' ף יומיא דבגיניגנוז עד סו' כך גזר הבורא שלא יתגלה ויהיכי 
  .כי סגולה זו בו ולא בזולתו, דרור

  )ז כאן"מקדש מלך לתיקו(

 הנהו ר"הזוהאתוון  ['ז'ר' ה'ו'ה' בגלותא בתראה הזוהר בי. ה
  .דאיהו אור דפורקנא בתרייתא] ז"ה ר"הואתוון 

  )ב"ג ע"א דף נ"ז תיקון כ"תיקו(

וא  על יד ההלמעבד האי חיבורא' ה ושכינתי"אסתכם קוב. ו
' לאשכחא ביעילאין ותתאין ' וכניס בי, ]מ"הרע[דאתגליא 

ד גם צפור מצאה "הה, נייחא לשכינתא בגלותא וחירו לה ולבנהא
ההוא דאיתמר בה וקראתם  דרור בארץ לכל , בית ודרור קן לה

  .'יושבי
  )ב"ב ע"ח דף ע"תיקוני זו(

אבא לכתוב ' צוה לר, י ברוח קדשו ענין זה"בראות רשב. ז
הר בדרך העלם להיותו מוצנע למשמרת עד דרא בתרא ספר הז

שבזכות המתעסקים בו תצמח  כדי, מלכא משיחא' קריב ליומי
על דא כתיב קח צנצנת , ז"ויחי דרי' בפ'  כנזה"הגאולה בימינו בע

והבן , לאצנעותא,  למשמרת' אחת ותן שמה מלא העמר מן כו
  .זה מאד

  )ק"ה בהקדמתו לשעה"ו זלה"הרח(

וכמה בני : ל"וז, )א"ד ע"דף נ' תיקון ו(יקונים אמרו בת. ח
נשא לתתא יתפרנסון מהאי חיבורא דילך כד יתגלי לתתא לדרא 

  .ש"ע, 'ובגיני וקראתם דרור בארץ כו, בתראה בסוף יומיא

ק לא "דחיבור הזוהאל עבדיו ' כי נודע יד ה, הט אזניך ושמע
 כי אם ואמר אל דור,  זאת לפנים בישראלנתגלה לראשונים
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  ]יז[

י דבזכות זאת "ה הנהו זהרהור"ה נאמנ"האחרון שם יתנו קריא
  .'ויקריב משיחי' ויצמח פורקני

וקראתם בהר ' האמור בפ' קרא כדכתי' ובדרך זו אלך לפ
והן עוד  נביא . ' כולכם' יובל היא תהי' דרור בארץ לכל יושבי

: ב והילך לשונו"ד ע"נשא דקכ' מ ס"ק בר"ש בזוה"מ
' בהאי חיברא דילך דאיהו ס, והר הרקיעוהמשכילים יזהירו כז

, באילין לא צריך נסיון, תשובה, הזוהר מן זוהרא דאימא עילאה
ובגין דעתידין ישראל למטעם מאילא דחיי דאיהו האי ספר הזוהר 

בדד ינחנו ואין עמו '  ויתקיים בהון המן גלותא ברחמי' יפקון בי
  .ל"עכ, אל נכר

 ומידע ידיע מאי ,בבינה הזוהר הוא' ס' בחיראה גם ראה כי 
ק ובתיקונים בדוכתי טובא כאשר ירדוף הקורא "דאתמר בזוה
חמשים שנים דיובל והוא כי , ל איזה מקום בינה"אצל עין רוג

  .הנה הנם חמישים שערי בינה

,  דייקאם"וקראת', א וקראתם דרור בארץ לכל יושבי"וז
ובזכותא תליא , ו אותם בספר הזוהר והתיקונים"אשר תקרא

יובל ז סיים וקאמר "וע. 'דרור בארץ לכל יושביז "דעי, ילתאמ
כ לימוד "כ, בינה' כמו שיובל בחי, אחת' כלומר דהם בחי, היא

  .ק אני בינה לי גבורה"הזוה

הזוהר ' י לימוד ס"ק במאמר הלזה ע"ומה שאמרו בזוה
ם מלמטה מאילנא דחיי "שהוא מסטרא דבינה ויהיו טועמי

  .ם"חיי'  עם הכולל גימבינה בזה כי ב ינחני לרמוז"נפשי יסוב
  )'אות ה' נפש חיים מערכת הז(

, תניא קדישא' ל נתבארו באריכות בס"מ הנ"דברי הרע[
  ].ש"עיי, ו"אגרת הקודש סימן כ
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  ]יח[

והמשכילים יבינו ) ב"ד ע"נשא דף קכ' פ(מ "ברע. ט
בגינייהו איתמר והמשכילים , מסטרא דבינה דאיהו אילנא דחיי

הזוהר מן ' בהאי חיברא דילך דאיהו ס, יעיזהירו כזוהר הרק
ובגין , באילין לא צריך נסיון, תשובה, זוהרא דאימא עילאה

דעתידין ישראל למטעם מאילא דחיי דאיהו האי ספר הזוהר 
בדד ינחנו ואין עמו '  ויתקיים בהון המן גלותא ברחמי' יפקון בי
  .ל"עכ, אל נכר

' להיות גנוז וכועתיד ' שהחיבור מהזהר הי, הנה מבואר מכאן
, עד שיבוא הדור האחרון בסוף הימים שאז יתגלה לתחתונים

, כי אז תמלא הארץ דעה בסיבתו, ובזכות העוסקים יבוא משיח
ובגינה ושבתם וזהו שאמר . סיבה קרובה לביאתו' אשר זה תהי

כשם שלא , כדי שבזכות זה יגאלו ישראל',  וכואיש אל אחוזתו
ה לקדשם בדם פסח "צרך הקבנגאלו ישראל ממצרים עד שהו

הגאולה עד שיזכו ' כן גאולה העתידה לא תהי, ובדם מילה
ואשרי הזוכה , והוא רצון האל יתברך, לתוספות הקדושה הזו

  .בה
  )מאמר ראשון, עשרה מאמרות, ה"של(

  י לימוד הזוהר"גאולת ישראל ע) ד

מ בריך היא בוצינא קדישא דאמר מילין אילין "אמר ר. א
ה "קום אליהו נביאה ליקרא דקוב', ה ושכינתי"קובליחדא בהון 

קנא בהאי חיבורא ' ועביד ליויתערון עמך שאר נביאי ' ושכינתי
ז "תיקו('  וכונייחא' לחברא לון בהאי חיבורא לאשתכחא בי' וכו

דוקא חיבור להודיענו כי , בהאי חיבוראדייק אומרו ). א"ג ע"דף ל
נייחא ' כחא ביזה ספר התיקונים מסוגל לסגולה זה לאשת

ואז צפור מצאה בית ודרור קן לה , 'ולמיעבד קן שכינתי
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  ]יט[

' ש בעת ההיא יקראו לירושלים כסא ה"כמ', בירושלים כסא ה
בסגולת חיבור שכל סודותיו בנויים ' כשתתוקן עולם העשי', וכו

  .על מספר קטן לתקן עולם העשיה
  )מתוך הקדמת כסא מלך(

תין דאתתרכו ורשותא איתיהיב לון לאילין נשמ. ב
ה ושכינתא לקננא בהאי חיבורא דאיתמר "מאתרייהו בתר קוב

, אבל על מארי קבלה אמר לא תקח האם על הבנים', בה וכו
  .דלית סכלתנו לאשתמודע בשכינתא באילין מארי קבלה

  )ב"ע' ז דף א"תיקו(

ה אסתכם עמנא "חבריא בודאי קוב, שמעון' אמר ר. ג
רא זכאה דרא דהאי אתגלייא עילאין ותתאין למהוי בהאי חיבו

דעתיד כולי האי לאתחדשא על ידא דמשה בסוף יומיא ' בי
  .א שיהיה"והה "הישה "מלקיימא קרא , בדרא בתראה

  )א"ז דף קי"תיקו(

והאם רובצת על הבנים לא תקח , דבגין האי חיבורא. ד
' אילין אינון דאיתמר בהון בנים אתם לה, האם על הבנים

 דאיתכניש בה כל הוא כגוונא דתיבת נחוהאי חיבורא , אלקיכם
מתכנשין בהאי חיבורא כל נשמתין דצדיקייא הכי , מין ומין

, צדיקים יבואו בו'  דאיתמר בהון זה השער להואנשי מדות
וכד אתגלייא האי חיבורא , ואחרנין דלא צדיקים איתדחיין מתמן

 דאתמר בהון כי את אשר ישנו בעלמא סגיאין מתכנשין לגביה
ועלייהו , ואת אשר איננו פה בהאי חיבורא עמנו היום' פה וגו

איתמר ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד כאינון דיהון קיימין 
  .זרעך ככוכבי השמים' ואיתמר בהון יהי, לעלם ולעלמא עלמיא

  )ד"ב ע"ח דף ע"תיקוני זו(
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  ]כ[

  בזכות הזוהר תפרח ישועת ישראל) ה

ה בדורות לא נתגל' הזהר הק'  מדוע סיש לחקור. א
אבל ',  וכוואיך נתגלה אחר כן בדורות הגרועים מהם, הראשונים

אלפים ' אחר שעבר אלף שנים מהחורבן שנשלמו שנת ד
, ובעונותינו הרבים אשתהי אתשהי, יכול לבוא' ח אז הי"תתכ

וזה חטא נוסף לכלל ובפרט על כל חטאים וחילול שמו יתברך 
ועתה , ר הרבהר מאד יען כבר נתבר"ותורתו ונתגבר היצה

וכמו שכתוב בעקבות משיחא חוצפה יסגא , הברירה ברגלים
וכמו , שהוא התאוה שמתגברת בראותה כי כלתה אליה רעה

אבל כשל , ל ומתגברת להחטיא"י זצ"שביאר באורך רבינו האר
כוחה בענין הרעות ותוקף הצרות כי כבר הוברר הרבה כאמור 

שאחר האלף שנה ולכן סמוך לדורות , ל"י זצ"מפי כבוד האר
 ושאם נזכה לעסוק מהחורבן נתגלה אור הזהר להגן על הדורות

בזכות זה תפרש ישע ישועת , בסתרי תורה כדת מה לעשות
  .ישראל

  )ט"רי' א מערכת גדולים א"חיד(

י ואילך התחיל להתנוצץ שני אלפי ימות "מהרשב. ב
  .ט ואילך התחיל להתנוצץ התגלות המשיח"ומהבעש, המשיח

  )'ב טור ד"דף י, שער ההתקשרות) ווילעדניק(שראל שארית י(

  י הזוהר יתבטלו כל הקליפות"ע) ו

כי בכל דור ודור יש (היינו כשיתגלה , דרש דרש משהוזהו 
וידרוש מה שדרש , )בחינת משה' י הי"ואיתא דרשב, משה' בחי

היינו , אז והנה שורף, ספר הזהר, י"היינו רשב, כבר משה
  .ו"ב אנס"הגאולה שב' מילא יהישיתבטלו כל הקליפות ומ
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  ]כא[

  )שמיני' דגל מחנה אפרים פ(

v v v  

  מפתח הענינים
  'הפרק ל

  אור הזוהר טעם התורה

אלא , מפני החקירה'  ל לא יהי"הלימוד בכתבי האריז  .א
  להאיר על נפשו אור צח ומצוחצח

ובאותו הזמן , ס ופוסקים"בקי בש' אפשר לאדם שיהי  .ב
  עם הארץ גמור

 סתרי תורה ורזין עליונים לבער קוצים מן מצוה לגלות  .ג
  הכרם

v v v  
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  ]כב[

  ספר

  ראור הזוה
  'הפרק 

  אור הזוהר טעם התורה

אלא , מפני החקירה' ל לא יהי"הלימוד בכתבי האריז) א
  להאיר על נפשו אור צח ומצוחצח

בניי ואחיי תרגילו עצמיכם ללמוד בדברי הזוהר והתיקונים 
ים מדבש לא ראה ומי שלא ראה אור הזוהר מתוק, בשקידה

ועוד שהוא מטהר הנפש , מאורות מימיו ולא טעם טעם התורה
ומזככה אפילו אמירה בעלמא מן השפתים סגולה ותיקון הנפש 

ובפרט ספר התיקונים שהם תקוני הנפש ממש מכל פגם , מאד
  .וסיג וחולאת

וכן כל ספריו , פירוש שלו הוא פירוש טוב, מ"ופירוש המק
' י לא יהי"כתבי מרן הארוכן , ד בהםהם קודש וראויין ללמו

אלא להאיר על נפשו אור צח , חוקר ומקובל' לימודו בהם שיהי
 להדליק נפשו המשכלת ובקדושה ומצוחצח אור זרוע לצדיק

וטהרה ליעול בלא כיסופא לעלמא דאתי דתמן שאלתא שאיל 
, ועיקר הלימוד לאנהרא על הנפש', לנא וחכמה בעיין מיני

תנהירין באלין מילין אתנהירו בשלימותא כמבואר בזוהר וא
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  ]כג[

זהו עיקר , רבי אבא איתלהיטו אנפוי כנורא, כמא דאיצטרך
  .הלימוד המאירות עינים ומשיבות נפש

אבל אל תדמי בנפשך שום ציור והשגה ליתפס איזה מהות 
אלא ידיעות מציאותן ולא מהות כלל , בספירות הקדושות

ארכנו בספרנו נתיב וכבר ה. בשום דמיון כלל חלילה וחלילה
אל יפתוך רמי הקומה , ל"י ז"מצותיך די והותר ומשם מרן האר

יש ' העליוני' קרואי השאול האומרים כי שם במקום הנאצלי
איזה תפיסה להשיג שום מהות ומראות וגוונים או שום השגה 

דברו בחוש , עבר על נפשם המים הזדונים, וציור בחוש הגשמי
, רואה ואינו נראה', ר במראות עליוניהגשמי שום ענין השגה וציו

', לית אתר פנוי מיני, מלא כל הארץ כבודו, המתגאה על כל גאה
עץ ,  ועיקר לימוד של ספרים הפנימיות שערי אורה.ש היטב"ע

ארבע , לקוטי תורה, קול ברמה, זוהר רקיע, ופרי עץ חיים, החיים
  .מבוא שערים, אוצרות חיים, מאות שקל כסף

  )י עדן על משניותעצ' הקדמת ס(

  ס ופוסקים ובאותו זמן"אפשר לאדם שיהיה בקי בש) ב
  עם הארץ גמור

שאפר שילמוד כמבואר בספר הקנה , איזהו חכם, או יאמר
עם נבל , עם הארץ גמור' ס ופוסקים ויחכם הרבה ויהי"אדם ש

ואינו , דקבילו אורייתא שהוא נובלות חכמה שלמעלה תורה
ומי , חיות הפנימי של התורהלומד ברזין דאורייתא שהוא 

שהוא למדן מופלג בקי בכל התורה ועוסק בפלפול של הבל 
שלא לשמה ואינו לומד לשמה להשיג נועם עריבות ידידות 
מתיקות התורה אשר זה אי אפשר להשיג אם לא בהסיר ממנו 

וללמוד בספר הזוהר ובכתבי , כל אות הזמן ועריבות המורגש
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  ]כד[

במתיקות ונועם , ושער היחודים, ח"ח ופע"בע, י"מרן אלקי האר
למדן לפלפל בפלפול של הבל אבל , זיו השכינה שזה יקרא חכם

 דקבילו ומקיים המצות כאבנים על ראשו זה נקרא נבל ולא חכם
  .אורייתא ולא חכימו

אל ירע לבכם לומר לכשאפנה מכל מדות , אחי, ולכן בני
שמא לא תפנה ותלך בבושה , רעות ותאות רעות אשנה

כי אין לך חיים בעולם הזה ובעולם , ופא דאנפין לעולם עליוןוכיס
וכתבי מרן , עם חכמת הזוהר, הבא אלא בלימוד גמרא ופוסקים

וזה יושג , ל"ש זצ"על פי הקדמות מרן אלקי הריב, י"אלקי האר
נידושין בעקב , לך לכשתתאבק בעפר רגלי צדיקים בעקבי הצאן

  .ובעיון בספרי הכהן הגדול

 שיעבור עליך נסיונות מרורים לשעתן ואל תחוש על
ודבק נפשך תמיד לפי השגתך בספר הזוהר , כ"ומתוקים אח

' שלא תהי, י מאוד ביראה ואהבה והכנעה"ובכתבי מרן האר
כי די , כי זה הוא עבודה זרה ממש, כוונתך חלילה להיות רב ורבי

בחסרון השלימות זה שתעסוק בה מצד עריבות ידידות נעימות 
כי באמת העיקר הוא לעשות , יקות נועם זיו השכינהחביבות דב

, עפר ואפר, אף שהוא בקטנות גמור, רצון בוראו ונחת רוח לפניו
ויסור ממנו כל המחשבות הטורדות וידבק נפשו , אין ממש

כתולע קטן , ש לעשות נחת רוח"ה וב"לאור עליון אל עולם ב
  .כ הוא טוב"לך טעות אעפ' הרוחש על הארץ אף שיהי

מחכמה סתימאה הנדושין , ן אחיי ובניי נפשות יקרותולכ
, תדבקו נפשכם בספר הזוהר, גבוהים ורמים, בעקב חסידי עליון

, אוצרות חיים, מבוא שערים, ח"פע, עץ חיים, זוהר חדש, תיקונים
, קול ברמה, זוהר רקיע, ארבע מאות שקל כסף, שערי היחודים
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  ]כה[

גדולה ובאהבת  ויחקקו על לוח לבבכם ובהכנעה ,לקוטי תורה
  .ישראל

על כוונה להשיג עריבות נועם זיו השכינה ' והלימוד יהי
ותשיג יותר , י לימוד זה"ל עליון ע-ולעשות נחת רוח לא

אל תדמו בנפשכם חלילה אבל . י הכנעה"ממלאכי עליון ע
אף , חלילה, וחלילה שתשיגו איזה מהות בענינים נסתרים כאלה

, השיג מהות עניני הספירותשרפי חיות הקודש ומשה רבינו לא 
  .ע"עיין בזוהר רקי

ואל יפתוך בני חביבי רמי הקומה קרואי השאול האומרים 
ומדמים בנפשם כי שם במקום הנאצלים העליונים יש שום 

, תפיסה במחשבה להשיג דרך יחודים ומהותן מראות וגוונים
דע בני שעבר על  נפשם מים הזדונים דברו דברים אשר לא כן 

אין שם לא מראה ולא גון ולא תפיסה כי ,  האדוניםעל אדוני
 בעודו  מלובש בגוף הארור הזה לבוש עכור בשם במחשבה

מתגאה על כל גאים , רואה ואינו נראה, מהות בענינים כאלה
  .ומשרה שכינתו על דכא ורוח נשברה לב נשבר כאין ממש

ואם תאמר למה אלמוד לייגע עצמי אחר שסוף כל סוף 
אף שאינו , אל תאמר כך, שום ענין ושום תפיסהאינו ידוע לי 

, אבל ידוע לך מציאותם שיש מציאות אורות, ידוע לך מהות
נתעורר למעשה מציאות אלו , וכשאתה לומד ומכוין בענינים אלו

,  להסיר ממך כל בחינוך רעומשם נשפע עליך אור מתוק, ענינים
 ותאיר נפשך במעלות רמות בעריבות ידידות התורה מתוקים

בכוונה טהורה בלב נכנע לב ' ובלבד שיהי, מדבש ונופת צוף
  .ודי בזה, אמת בלי כוונות בלתי רצויות של שטותים
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  ]כו[

אור זרוע , הלומד מכל צדיק, ולא נבל, וזהו איזהו חכם
  .לצדיק סודות ורזין דאורייתא

  )א"ד מ"אבות פ' נוצר חסד על מס(

  מצוה לגלות סתרי תורה ורזין עליונים) ג
  ים מן הכרםלבער קוצ

לאו כללא , לא אמר כל מי שאינו מכבד, כל המחלל. א
ל "ש זצ"י וריב"בדור הזה עקבות משיחא אמר מרן הארכי , הוא

ולכן . שמצוה לגלות סתרי ורזין עליונים לבער קוצים מן הכרם
אמר המחלל שדורש בסתרי עליונים בהשגת שכלו ולא ממה 

לרשעים ולאנשים או שמגלה רזין , שנתקבל פה אל פה מאליהו
  .אזי גופו מחולל, ז המגושם"ההולכים אחר תאות עוה

  )ו"ד מ"אבות פ' נוצר חסד על מס(

, רזין דעתיק יומין, בסודות ורזין דאורייתא, והלומד זקן. ב
שאינו נחקק , דומה לדיו כתובה על נייר מחוק, זקן מלא רחמים

וזר כי נמחק ח, כל כך במוחו ומחשבתו ויכול לטעות בהם הרבה
וכן יש הרבה שוטים שבורחים מללמוד רזין של . כותב ונמחק

, ולו עמי שומע לי, י וספר הזוהר אשר הם חיינו"מרן האר
היו שוקדין כל ימיהם , בעקבות משיחא אשר הרע והמינות גובר

ללמוד ספר הזוהר והתיקונים כתבי מרן בלול עם חסידות 
הגזירות רעות ל והיו מבטלין כל "ש זצ"והקדמות של מרן הריב

, כן השפעות פשטיות, והיו ממשיכין שפע ואור על כל העולמות
חיות אדם , ה ממש"טעמו וראו כי טוב הוי, בני חיי מזוני

הישראלי תלוי בספר הזוהר ובכתבי מרן ללמוד בקדושה 
ובשמחה ובנועם וביראה ואהבה כל אחד לפי השגתו וקדושתו 

  .'וכל ישראל קדושים כו
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  ]כז[

בדור הרע הזה שהמינות גובר היו לומדין , יולו עמי שומע ל
' והי,  להגות בהעם תינוק בן תשעה שנים ספר הזהר והתיקונים

  .יראת חטאו קודמת לחכמתו ויתקיים
  )כ"ד מ"אבות פ' נוצר חסד על מס(

י בעצמו "שכן אמר רשבבהקדמת אור החמה כתב . ג
  .ש"עיי' שנערים קטנים ילמדו מסוד ה

v v v  

  מפתח הענינים
  'ופרק ל

  אור הזוהר מוצנע בתלמוד ופוסקים

כל דברי התנאים והאמוראים יסודתם בהררי קודש   .א
  מסוד התורה

  גליא ורזין דאורייתא יחדיו יהיו תואמים  .ב
  ונענש, דוחה כולה, הדוחה חלק הנסתר של התורה  .ג
אנו מדברים עם נשמות , כשלומדים נגלה דתורה  .ד

  ופנימיות התורה
  י סוד התורה ידע להבחין בין איסור להיתר"ע  .ה

v v v  
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  ]כח[

  ספר

  ראור הזוה
  'ופרק 

  אור הזוהר מוצנע בתלמוד ופוסקים

כל דברי התנאים והאמוראים יסודתם בהררי קודש מסוד ) א
  התורה

  .זוהר דהוא נהיר לאורייתא. א
  )א"ז ע"א דף ט"זח(

מסאבן , דכיין דאורייתא, וכל צבאם דאורייתא. ב
  .דאורייתא

  )ב"ז ע"שם דף מ(

י רזין דאורייתא מפורשים ומבוארים עניני "שע, ל"ר. ג
  .הטומאה והטהרה של התורה

סוד הדבור מורה על דברים פרטיים שאינו מורה פשט . ד
  .הדבר בעצמו

  )ה"ק זלה"בשם הרמ, אור החמה לזהר שם(

  .נשמתא דאורייתא היא עיקרא דכולא אורייתא ממש. ה
  )א"ב ע"ג דף קנ"זהר ח(
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  ]כט[

רבנן דמתניתין ואמוראין כל תלמודא דלהון על רזין . ו
  .'דאורייתא סדרו לי

  )ב"ד ע"שם דף רמ(

  .מארי קבלה אינון מארי תלמוד. ז
  ).ד"דף רנ, מ"ברע, שם(

כזוהר הרקיע דא הלכה דאיהי , יזהירו מארי מתניתין' בי. ח
  .קבלה למשה מסיני

  )א"ד ע"ז בהקדמה דף י"תיקו(

ולכל בני ' דההוא אור דאתמר בי', ו כז"ר איהו ר"או. ט
 בגלותא בתראה הזוהרכגוונא דא , אור במושבותם' ישראל הי

 לקיים כימי צאתך דאיהו אור דפורקנא בתרייתא, ז"ר' הי' בי
  .מארץ מצרים אראנו נפלאות

  )ב"ג ע" דף נ-א "ז תיקון כ"תיקו(

וכולהו גליין לאינון דחמאן באורחא דאורייתא בארח . י
  .קשוט

  )א"ע' ג דף ו"הר חז(

שמא קדישא ' לית לך מלה באורייתא דלא רשים בי. יא
בגיני כך סתימי דאורייתא קדישי עליונין , עילאה דסתים וגליא

  .ירתון לה ואתגלייא בשאר בני עלמא
  )א"ב ע"ג דף ע"זהר ח(

  גליא ורזין דאורייתא יחדיו יהיו תואמים) ב

מלה ומלה דכל , כמה חביבין אינון מילי דאורייתא. א
והא אתמר דכד יהב , דאורייתא אית ביה רזין עילאין קדישין
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  ]ל[

, כל גניזין עילאין כולהו יהב להו בה, ה אורייתא לישראל"קוב
וכולהו אתיהיבו להו לישראל בשעתא , וכולהו באורייתא

  .דקבילו אורייתא בסיני
  )א"ז ע"א דף קפ"זהר ח(

דא דאיהי  כאספוקה רזין וסתרין' בכל אינון מילין כו. ב
  .מליא מכולא

  )ב"ג ע"ב דף פ"זהר ח(

לית לך מלה באורייתא דלאו אית ביה רזין עילאין . ג
  . וארחין לבני נשא לאתתקפא בהווקדישין

  )א"א ע"א דף ר"זהר ח(

גם בפשטים לא נמצא ידינו ורגלינו בלתי כלל הדברים כי . ד
ואליהם נכרע אפים ויפתח לנו בכל אלה , סעד המקובלים

  .םהעיני
  )תרומה' החינוך פ' ס(

ן כותב על אלו שלא זכו "רבינו בחיי תלמיד הרמב. ה
, שלא הבינו פנימיותו של ענין, להכנס אל חצר הקודש הפנימית

שהוא הורה , ן"וכתב שם על הרמב, ולא לקחו מנהו רק נגלהו
הוא אשר , ובדרך אמת הנחנו, לנו את הדרך אשר נעלה בה

מאשר לקחו אזני שמץ מנהו והציצו , וזיכנו ושהחיינו, הצדיקנו
כי ממחצב , פעם אבאר פעם ארמוז ויצא כברק מלפני, רעיוני

, לפני מלכים יתייצב, לפני חשוכים בל יתייצב, העליונה נחצב
, רזי עליונים צפונם, המה חכמי התורה אשר באו לפני ולפנים

  .והשיגו בחדרי הכתוב סודות נשגבים
  )רבינו בחיי(
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  ]לא[

 בחכמת האמת יודע מעלת פשטי התורה 'מי שזיכהו ה. ו
  .כידוע ליודעי חן, ס בנוי על סודות התורה"ושכל דברי הש

  )ז"מ' ד סי"ב יו"ת דברי חיים ח"שו(

איהו בר נש שלים בעל תורה ודאי ' בכל רזין סתימין כו. ז
  .מארי דביתא

  )ב"ט ע"דף צ, בסבא, משפטים' זהר פ(

נו בעל תורה שכל מי שאיננו לומד קבלה איהא למדת . ח
  .שלים

  )משפטים שם' מקדש מלך לזהר פ(

שחלילה לומר שהסוד , ]א"הגר[ל "קבלנו מרבנו הגדול ז. ט
רק שהאחרונים , האמיתי יסתור הדין המוסכם להלכה פסוקה

  .לא ירדו לעומק החכמה הזאת
  )א"עליית אליהו על הגר(

לה ' ה בחיבור הזהר הי"י ע"ודע כי עיקר כוונת הרשב. י
, השכינה בגלות באפס שפע באין תומך ובאין עוזר להלהיות 

י החיבור "ורצה לעשות לה סמך ליחדה בבעלה יחוד גמור ע
שזהו גורם ' הוא וחבריו עוסקים בסודות התו' הזהר כמה שהי

, ר"או בגימטריא ז"רי הסוד שהוא סוד "ה ושכינתא ע"ליחד קוב
ות ביטול הקליפות וקלות הגל' י החיבור ההוא יהי"עוגם 

 אשר החיצונים לוהטים בכל עת ובכל שעה והשבתת הקטרוגים
הם בסוד השכינה ונגד בני ' נגד מדת הקדושה והשמות הק

ה הנקרא חיוון בישין אריות "ישראל הנתונים בגלות בין או
והם בחינת , והעוסק בתורה נקרא קלע וחרב ורומח', ודובין וכו

וספר זה עתיד , י חיבור זה כנזכר"סודות כדי להצילם מרעתם ע
והנה . להתגלות בימי מלכא משיחא כדי ליתן סעדא לשכינתא
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  ]לב[

כל אלו שיזכו אליו יזכו לגאולה כי עבודה זו המועטת בזמן הזה 
  .ק קיים"ביהמ' בזמן שהי' הוא יותר חשוב מכל אילי נביות שהי

  )ד"חסד לאברהם מעין ראשון נהר כ(
  .אור החמה'  לסמהקדמתו', אות ד' ד סעיף א"כ לעיל פ"ועיין ג

  ונענש, דוחה כולה, הדוחה חלק הנסתר של התורה) ג

, כל התורה כולה חלק הנגלה והנסתר הכל אחדות אחד
כי הדוחה , דוחה כולה ונענש, והדוחה חלק הנסתר שאינו חפץ בה

המלעיג על דברי כ "ומכש. חלק מן האחדות כאילו דוחה כולו
כמו שכתב , חכמים העוסקים בחכמה זו להשפיע להשכינה

הלומד כל התורה כולה לא כי , בספר הקנה לו חכמו ישכילו זאת
כי אם הלומד כדי להשפיע למדה הנקראת , נקרא חכם רק למדן

  .' וכות"זא

היינו שהוא ניעור ועוסק רק בלבושי , הניעור בלילהכ "וזש
ר "ואינו חפץ באו,  כידועהתורה בחלק הנגלה הנקרא לילה

' שזהו בחי,  היינו ברזי התורה וסודותיה,ז"ר' ר גי"כי או, התורה
הרי זה דומה כאילו דוחה את האחדות כולו , שנקרא יום' תורת ה

כ אם חחפץ גם בחלק הנסתר שבתורה "משא,  ומתחייב בנפשו
, חפצו' על זה נאמר כי אם בתורת ה, הגם שאי אפשר לו להשיגו

כי , וכאילו השיג גם חלק זה שבתורה, האלשיך' וכמו שפי
  .'פס חלק מן האחדות כאילו תופס כולו כוהתו

  )קדושים' כ בספרו כתונת פסים פ"וכ. קדושים' תולדות יעקב יוסף פ(
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  ]לג[

  אנו מדברים עם נשמת, כשלומדים נגלה דתורה) ד
  ופנימיות התורה

אלקינו והנגלות לנו ולבנינו עד עולם לעשות ' הנסתרות לה
י בתיבת כל מהו הריבו, וצריך להבין, את כל דברי התורה הזאת

וצריך , ת נתן לנו ללמוד הנגלה של התורה"אך שהשי. 'דברי וגו
, עם מי אתה מדבר, שתדע למשל כשאתה מדבר עם אדם אחד

והראיה שבצאת נפשו כי מת ודאי לא , הלא עם נשמתו וחיותו
כשאנו לומדים התורה הנגלית צריך שנדע שאנו כך , תדבר עמו

 דהיינו  שהוא הנסתרמדברים עם הנשמות והחיות של הנגלה
החיות של כל ' והוא ית, נשמה לנשמות' כי הוא ית', מהותו ית

הן הן גופי תורה של התורה ) ג"אבות פ(ל "העולמות כמאמר חז
, וכל המצות הנגלות הן המה הגוף של התורה, פ"שבכתב ושבע

דהיינו הרזין דאורייתא , ומוכרח להיות בהן החיות והפנימיות
וצריך לייחד הגוף עם הנשמה את כל , ל"כנ' שהוא מהותו ית

דהיינו שצריך לייחד הגוף עם הנשמה שהם , דברי התורה הזאת
  .'הרזין דאורייתא וכו

וכן במצוה צריכים אנחנו לעשות מעשה המצוה שהוא 
והנסתר דהיינו הסוד של המצוה היא הנשמה והחיות , הנגלה

וף בלא ולכן כשעושה בלא כוונה הוא כג', שלה שהוא מהותו ית
והכוונה שהוא הסוד הוא , מעשה המצוה הוא הגוףכי , נשמה

וזה , וצריך לייחד הגוף עם הנשמה, הנשמה והחיות של המצוה
שמייחד המעשה שהוא הגוף עם ', ה ושכינתי"נקרא יחוד קוב

ה בעצמו ונעשה יחוד בכל "ת ב"הנשמה והחיות שהוא השי
  .'העולמות כו

  )בהעלותך' נאבעל פנ מטשער"ק רמ"מאור עינים להרה(
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  ]לד[

  על ידי סוד התורה ידע להבחין בין איסור להיתר) ה

מאן דמנע רזא דא דתרי תורות כאילו מהדר עלמא לתוהו . א
  .ובוהו

  )א"ח ע" דף ל-ט "ז תיקון י"תיקו(

וזהו , י הקבלה ורזין דאורייתא"עפ' כל אלו הנרמזים הי. ב
נאים מקובל בידיעת הת'  ולפי הסוד שהי, עיקרה של תורה

כ יכולין להפוך "דאל, תורות להדדי' והאמוראים כן חברו הב
  .הכל

ה על "הובא באור ישראל להמגיד הקדוש מקאזניץ זלה, ספר הקנה(
  )התיקונים שם

הכא , יהי רקיע בתוך המים ויהי מבדיל בין מים למים. ג
ולאפרשא בין אסור והיתר , רזא לאתעסקא באורייתא דבעל פה

  .'כו
  )א"ע'  דף פ-'  מז תיקון"תיקו(

פ עם "י סוד ורזא דתורה יודע לחבר תושבע"כי ע, פירוש
מי הקנה ד' ש בס"וכמ, כ להפריש בין איסור להיתר"תושב

 למה שרוצה להיות מורה הוראה בתורה צריך לידע בסוד התורה
ש בזהר כל תלמודא דלהון אסתדר על "וז. זה כשר וזה פסול
פרשים הלימוד בגמרא ועל ידו מ, ש בקנה"רזא דאורייתא כמ

  .וכל איסור הוא מצד הדין, כי כל ההיתר הוא מצד הרחמים', כו

מארי דתלמודא סדרו דבריהם על רזין כבר נודע אשר . ד
  .והראשונים העלימו דבריהם, דאורייתא

  )א"ע' פרי קדש הילולים דף ב(

* * *  
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  ]לה[

v v v  

  מפתח הענינים
  'זפרק ל

  ידיעת הבורא על ידי חכמת הקבלה

   אפשר לבוא לידיעת הבורא בלי חכמת הקבלהאי  .א

v v v  

  ספר

  ראור הזוה
  'זפרק 

  י חכמת הקבלה"ידיעת הבורא ע

  אי אפשר לבוא לידיעת הבורא בלי חכמת הקבלה

דע את אלקי  אביך ועבדהו בלבב ואתה שלמה בני . א
  .שלם

  )'ח ט"כ' א-דברי הימים (

' מני לי ואורייתא' אי בר נש לא אשתמודע ההוא דיהיב לי. ב
  .ועביד פקודוי' איך דחיל מיני, לנטרא לה



  עניני לימוד הזוהר - "ַהזֹוַהראֹור "
   סגולתה- קדושתה - טהרתה -מעלתה 

  ]לו[

  )א"ע' ז בהקדמה דף ו"תיקו(

  .לית סכלתנו לאשתמודע בשכינתא כאילין מארי קבלה. ג
  )ב"ע' ז בהקדמה דף א"תיקו(

v v v  

  מפתח הענינים
  'חפרק ל

  סגולת ספר הזוהר

  הזוהר מקור לכל ספרי היראים  .א
  נוקות בני תשעראוי ללמוד הזוהר והתיקונים עם תי  .ב
הוא תיקון , י דלא ידע מאי קאמר"אעפ, קריאת הזוהר  .ג

  ולנשמתו' לשכינה הק
  ה מתקן דברי"הקב, י שאינו מבין"אעפ, הלומד זוהר  .ד
  ללמוד זוהר ותיקונים או זוהר חדש קודם התפילה  .ה
  זוהר הכנה לתפילה  .ו
  לימוד הזוהר מוביל לתשובה באמת  .ז

  אין ערכו כהתיקוניםאך , הזוהר קדוש ונורא  .ח
  'על ידו יכולים לראות נועם ה  .ט
   לשונו מזכך הנשמה  .י

   סגולה להנצל מחכמות חיצוניות  .יא
  סגולה לטהר הנשמה  .יב
  להנצל ממחשבות זרות בעת התפילה  .יג
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  ]לז[

  'הרוצה להתדבק בקונו ידבק בזוהר הק  .יד
  משיג חכמה ויראת שמים  .טו
  הוא המפתח והוא הסוגר  .טז
  לתקן נפש רוח ונשמהיזכה   .יז

  ל נעשה האדם כבריה"י הזוהר וכתבי האריז"ע  .יח
  י לימוד בתיקונים הבין שנמתקו כל הדינים"ע  .יט
  סגולה לבעל עסק  .כ

  סגולתו לאור נפשו באור החיים הנצחיים  .כא

v v v  

  ספר

  ראור הזוה
  'חפרק 

  סגולת ספר הזוהר

  הזוהר מקור לכל ספרי היראים) א

נפשי עד אשר בשכבי ובקומי בו ספר הזהר בו דבוק 
כי באמת הספר הלזה ידוע , לא נח ולא שקט לבי, נקשרתי

 והוא מקור לכל ספרי יראים וממנו ,ומפורסם סגולת עסקו בו
  .' וכוהתמימה' נובעים כל המוסרים ואהבת ה
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  ]לח[

  )ל"ה מאפטא זצוק"מתוך מכתב בעל עטרת צבי לרבו הראי(

כדי , ינוקות בני תשעראוי ללמוד הזוהר והתיקונים עם ת) ב
  קודמת לחכמתם' שיראתם תהי

בדור הרע הזה שהמינות גובר היו לומדין , לו עמי שומע לי
' והי,  להגות בהעם תינוק בן תשעה שנים ספר הזהר והתיקונים

  .יראת חטאו קודמת לחכמתו ויתקיים
  )כ"ד מ"אבות פ' נוצר חסד על מס(

 הוא תיקון ,י דלא ידע מאי קאמר"אעפ, קריאת הזוהר) ג
  ולנשמתו' לשכינה הק

, ג דלא ידע מאי קאמר"אע' צריך לקרות בספר הזוהר וכו
כי תיקון גדול ועצם מאוד למטרוניתא ולנשמתו כנודע מכמה 

  .טעמים
  )ש"ס טוב הארץ למהרנ"ז בסו"תיקון ליל שבועות להרמ(

  ה מתקן דבריו"הקב, י שאינו מבינו"אעפ, הלומד זוהר) ד

, לו אינו יודע ואינו מבין מה שמוציא מפיואפי, הלומד הזוהר
וכך אמרו קמאי וסמכוהו אקרא ודגלו עלי . ה מתקן דבריו"הקב

א "ועיין בהרב חיד. אל תקרי ודגלו אלא ודילוגו, אהבה
  .'א וכו"א ז"בקונטרס טוב עין בשם ה

ג שאדם הוא כבהמה ואינו "דאע, ה יתפרש לרמוז לו"ולפ
ויש רמז בפסוק אדם .  לו שכרוז משמיא יכפלו"עכ, יודע לקרות

כוללים של '  עם התיבות וב'תושיע הדתיבות ', ובהמה תושיע ה
  .ח" בדקדוק צם"ר תיקוני"זהתיבות ' תיבות יעלו כמס
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  ]לט[

  )התיקונים דפוס ליוורנו' הקדמת המוצאי לאור ס(

  ללמוד זוהר ותיקונים או זוהר חדש קודם התפילה) ה

וללמוד איזה , פשרקודם התפילה למעט בדיבור כל מה דא
  .או בתיקונים או בזהר חדש' ענין בזהר הק

  )בית אהרן' סדר היום ואזהרות הקודש בס(

  זוהר הכנה לתפילה) ו

שקודם כל תפילה ילמדו מאמר זוהר ט צוה לאנשיו "הבעש
  .ותיקונים

  )'טור ג' דף ט', הדרכה ז) טשרנוביל(ליקוטי תורה (

  לימוד הזוהר מוביל לתשובה באמת) ז

בצדקה ובלימוד זהר ] ימי אלול[ וירבה בימים אלו .א
  .ותיקונים ותהלים

  )ח"קטע רמ' ח' מורה באצבע סי(

בשגם לא ידע , לימוד ספר הזוהר מרומם על כל לימוד. ב
לפי , והוא תיקון גדול לנשמה. מאי קאמר ואף שיטעה בקריאתו

מ נתלבשה בכמה "מ, ה"שהגם דכל התורה שמותיו של הקב
דם הקורא ומבין הסיפורים נותן דעתו על פשט וא, סיפורים
והקורא יודע , הזוהר מן הסודות עצמן בגלוי' אבל ס, הפשוט

שהם סודות וסתרי תורה אלא שאינו מובן מקוצר המשיג 
  .ועומק המושג

  )ד"מ' שם סי(
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  ]מ[

צריך לשוב באמת על חטאות נעורים ולהתענות חמשה . ג
יעור כל ליל שישי ולהיות נ' שנים רצופים יום אחד בשבוע וכו

עין , תיקונים, ח"ר, זהר, גמרא, משנה, ך"וללמוד באותו לילה תנ
  .'יעקב וכו

  )'הדרכה א) טשערנאביל(ליקוטי תורה (

אדם שפגם ונפסק החבל שהוא קשור כמאמר יעקב . ד
אז , ולבו מטומטם ואינו יכול לדבר דיבורים זכים, חבל נחלתו

ך שממלא כל עלמין צריך להתבונן מגדלות הבורא יתברך אי
  .'וסובב כל עלמין ולית אתר פנוי מיני

דעת היא לשון התבוננות ובינה , ראשית דעת' וזהו יראת ה
כמו שכתוב בשם , י התורה"ועיקר הוא ע. זהו חכמה בלב, ליבא

ט שצוה לאנשיו שקודם כל תפלה ילמדו מאמר זהר "הבעש
  .'ותיקונים וכו

  )'שם הדרכה ז(

   אך אין ערכו כהתיקונים,הזהר קדוש ונורא) ח

על ספר התיקונים לבד לא יספיקו אלפים ספרים לבאר . א
כידוע לכל , אשר לא יכילם הרעיון, עוצם ריבוי הסודות שיש שם

אשר כל עורות אילי נביות לא , גדלות קדושת התיקונים הקדוש
  .יספיקו לבאר סודותיו ורמזותיו

  )ה"רפ' ן סי"שיחון הר(

מים בשבח גדלות קדושת התיקוני הפליג מאד כמה פע. ב
רגיל לעסוק בו ביותר גם בכל השנה אפילו שלא בימי ' והי. זהר

 התיקונים כלולים כל החכמות שבעולם בספרש, ואמר. אלול
  .'וכו
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  ]מא[

  )ח"קכ' שם סי(

  .בוכה הרבה עד שיזכה להבין' בלימוד הזהר הי. ג
  )'ח' שם סי(

הזוהר אצל העולם הכל שוין ספר ', פעם אמר כמתמי. ד
שבאמת יש חילוק גדול ועצום ', והמובן  מדבריו הי. והתיקונים

אף על פי שספר , בין ספר הזהר הקדוש ובין ספר התיקונים
אין לו שום ערך נגד קדושת וסודות , הזהר הוא קדוש ונורא מאד

  .של ספר התיקונים
  )שם(

  'על ידו יכולים לראות נועם ה) ט

ן במעון שבי ררת תומת "ר, 'י אחזה אלוק"מבשרכתיב 
  .חאיוי

  )ג בעומר"ל, בית אהרן(

  לשונו מזכך הנשמה) י

הלשון כי , אף על פי כן ילמוד, מי שלא זכה להבין הזוהר
  .של הזוהר מזכך הנשמה

  )ז"ק ט"ס' סימן א, מ פאפריש"אור צדיקים להר(

  סגולה להנצל מחכמות חיצוניות) יא

, יעורכל ספר הזהר מיוסד על מוסרים גדולים עד אין ש
ומעיר עיני ישנים ', ה ושכינתי"ובפרט להיות מרכבה ליחוד קוב

הוא סגולה וגם , אם אבן הוא נימוח, ומסיר לב האבן, מתרדמתם
, להנצל ממים הזידונים מים המרים המאררים חכמת החיצוניות

וכל הטועם ממנו יטעום בעצמו אשר אין חכמה בעולם כחכמת 
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  ]מב[

 מבלעדה לאפס ותוהו וכל החכמות, עמקו סתרי טעמי תורה
  .נחשבו

  )ל בספרו סור מרע ועשה טוב"ה מזידיטשוב זצ"מהרצ(

  סגולה לטהר הנשמה) יב
ק הוא מסוגל לנשמה אף "לשון הזוהד דאיתא ש"ע. א

, כמשל הנכנס לחנות של בושם, שאינו מבין כלל מה שאמר
  .מכל מקום ריח טוב קלט עמו, י שלא לקח כלום"אעפ

  )ה ישקני"טים דדגל מחנה אפרים בליקו(

ואף אם אינו מבין בהם יאמר דברי , ילמוד בספרי קבלה. ב
  .כי הם  מסוגלים לטהר הנשמה, הזוהר ותיקונים

  )בסדר כוונת הלימוד, ל"יעקב קאפיל ז' ל לר"סידור האריז(

דברים הכלל היפך ממה שאמרו ' בג, ל"ט ז"אמר הבעש. ג
' כוין כואלא אחד המ, ובלבד שיכוין' אחד המרבה ואחד כו

שקידת מקוואות , אמירת הזוהר מסוגל לנשמה, ובלבד שירבה
ל הנותן סלע לצדקה בשביל "אמרז, נתינת צדקה, מטהר הגוף

  .את העני' פ מחי"דעכ, בני הרי זה צדיק גמור' שיחי
  )הלל מפאריטש' צ ר"ה הרה"ה, "מורי"בשם , י"נתיב רש' ס(

, מאי קאמרג דלא ידע ולא מבין "יעסוק בספר הזוהר אע. ד
 ולנשמתא לקרוא מקום הלשון של הזוהר מסוגל לשכינתאמכל 

  .בו יותר מכל עסק התורה
  )י"ס(

שיש , ר הזקן בליאזני"וכמו ששמענו בפירוש מפי אדמו. ה
ולזה מועיל קריאת דברי הזוהר הקדוש ', בחינת טמטום המוח וכו
  .אף דלא ידע מאי קאמר
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  ]מג[

  )ד"ס' שמות ע, א מהומיל"להרי, חנה אריאל(

  להנצל ממחשבות זרות בעת התפילה) יג

ר הזקן "ם הלוי יפה שאמר בשם אדמו"שמעתי ממהר. א
', דרכים וכו'  הוא גמ סגולה למחשבות זרות בעת התפילה"נבג

י דלא ידע מאי " אעפספר הזוהר הלשון מסוגל לנשמהוכן 
לכן , דברים אלו אינם צריכים כוונה' ולכן כיון שג, קאמר

  .מחשבה ממחשבות זרותמועילים לטהר ה
  )ו"תכ' ע, ד"י חב"ח מאדמור"מאמרי דא, מגדל עז' ס(

' והג', ג דברים הם להסיר כל המונעים בתפילה וכו"י. ב
, דברי מוסר הנמצאים בזוהר מלשון הארההוא עסק ולימוד 

  .שמאיר במקום החושך שהוא חכמת אמת
  )תבוא' לקוטי תורה פ(

  'ר הקהרוצה להתדבק בקונו ידבק בזוה) יד

שמעוני אחיי וריעי החברים המשתוקקים ומבקשי אמת 
נפשי , ולבקר בהיכלו' אמיתת עבודת הלב לחזות בנועם ה

כאשר ידוע ומפורסם סגולת , תשתוחח ותדבק בספר הזהר
  .'ספר הזוהר וכו

  )סור מרע ועשה טוב' ס(

  משיג חכמה ויראת שמים)  טו

 כמו הדר מי שאינו לומד זאת החכמה הוא, ותאמין לי אחי
אחר שהתאות מתגברים , י"ל ודומה כמי שאין לו אלוק"בחו

אבל המשים נפשו , והיצר מסית ומכניס באדם ספקות בהאמונה
נתבשר בלב כל חכם לב , ובזהר להבין' בכפו ועוסק בחכמה וכו
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  ]מד[

ולא , השגת החכמה ויראת שמים הרוממת צח וצלול ואמת
יעמוד על עקרי ו, המפליא פלאות' ישאר לו שום ספק בדרכי ה

ולא ישאר לו שום ספק וקושיא , י ישראל"עניני אלוקות אלוק
  .כלל

  )סור מרע ועשה טוב' ס(
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  ]מה[

  הוא המפתח והוא הסוגר) טז

שתראה , כשתדבק נפשך בספרי יראים, ותכלית הדברים
ובפרט בספר הזהר עיקרא , בכל עת חיובך לבורא כל עלמין

 הזהר הוא ספר, והוא ילהב לבך בשלהובא דאשא, דכולא
  .המפתח והוא הסוגר

  )סור מרע ועשה טוב' ס(

  יזכה לתקן נפש רוח נשמה) יז

ש "דרבינו מזידיטושב לאמר תמיד לאנ' הוה מרגלא בפומי
רק הלימוד הקדוש הזה הוא שדברה כי , ותלמידיו ולכל באי ביתו

שיזכו לתקן , ר"תורה שהוא מגן ומחסה נגד המקטרגים ונגד היצה
לטהר ולקדשם , קי ובר מכל סיג ופגםנ, ן שלהם"את נר

  .בקדושה עליונה

מדוע לא , פעם שאלו רבינו לאחד התלמידים החשובים
: וענה בשברון לב, ל"והתיקונים ובכתבי האריז' לומד בזוהר הק

מה אעשה כי ללימוד הקדוש הזה צריכים קדושה יתירה , רבי
ם ואיך אוכל לגשת לקודש קדשי, ואני אין בי זאת, וטהר גברא

אם אינך עוד קדוש וטהור צא ולמד לימוד : ואמר לו רבינו. ללמוד
כי , ואז תתקדש ותתטהר, הקדוש הזה ותדבק בו וכזה ראה וקדש

  .אי אפשר בדור הזה להשיג דבר מה בלעדה
  )צבי לצדיק' הקדמה לס(
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  ]מו[

  ל נעשה האדם כבריה חדשה"י הזוהר וכתבי האריז"ע) יח

ר התורה ולא יתחדש למדן משפה ולחוץ לא יטעם לעולם או
וכל החידושים שסובר כמחדש בסברות זרות , לו שום אור

וגרסות בהבל הבלים הם היפך הלכה אמיתית ולטהר את 
 שהוא מאיר העינים מתוק לנפש ישראל והזהר', הטמא וכו
שיתחדש לו בכל עת רגע אור חדש ממש עד שנעשה , המשכלת

  .ל"בריה חדשה על ידי הזהר ומרן האריז
  )ח"הברכה דברים דף כהיכל (

  י לימוד בתיקונים הבין שנמתקו כל הדינים"ע) יט

מונחת ' כאשר התעוררתי בחצות הלילה וראיתי שאגרת א
עד , אשר בעוד חבלי שינה על עיני לא יכולתי לקרותו, לפני

והוא עד , אשר למדתי תורתי בספר תיקוני הזהר הקדוש
והבינותי , ת"מכואז נזכרתי לקרות האגרת של  ', מחצית שעה ב

  .' וכועל ידו מאמר הזהר הנזכר שנמתקו כל דינים
  )ליקוטים בסופן, ספר עבודת ישראל(

  סגולה לבעל עסק) כ

מי שהוא בעל עסק , בזה האופן' בנידון שאר הלימוד יהי
כי מה , אף כשאינו מבין, רוב לימודו בזהר הקדוש' גדול יהי

  .ההוא סגולאפילו הכי , שאינו מבין' איכפת לי
  )א"ר הזקן הקצרים דף תקע"מאמרי אדמו(
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  ]מז[

  סגולתו לאור נפשו באור החיים הנצחיים) כא

כבר קדמוני רבנן תקיפי לקדושים אשר בארץ המה בנהירן 
להודות ולהלל ולשבח בשבח המגיה , ה"להו שבילי דנהר דע

לעיני כל ישראל לכל דיירי ' כזהר הרקיע על ספר הזהר הק
, ש טובה ורחבה מכאן מודעא"רהלא לאמונה גברו בא, ארעא
ה "בחכמתם גלו לנו רז זה כי יקרא בספר התורה זה קריאהמה 

הנה שכרו אתו , ה"לו ניתנה פריע, קול שישנו בלמידה, נאמנה
, ומצאנו לעולם שלימו טוב בתשלומי כפל ארבעה, ל"בית ק

שבילין ' ולא נהירן לי, ואף כי אין איש בביתו לחם ושמלה
יעשה , זה חלקו מכל עמלומכל מקום , רעאדשמיא כשבילין דא
יהיב , לאור באור החיים הנצחיים, ו חיה"לו סגולה ונפשו ל

  .רחמנא שבעא
  )ק ליוורנו לספר הזהר דפוס ליוורנו"מתוך לשון הסכמת הרבנים דק(

v v v  
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