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  "חברה מזכי הרבים העולמי"

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

 א"ר מהאלמין שליט"ק מרן אדמו"כ
 

CHEVREH MAZAKEI HARABIM HOILUMI 
MIFAL OILUMI L’HATZULAS HADAS 

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

  

  מצוה גדולה לזכות את הרבים
  זוהר היומיכל ספרי הלפרסם את ו

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

  וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים

*   *   * 
  :לקבלת הספרים בחינם

  להתקשר להרב אברהם ווייס
  האלמין" עטרת ישעיה"בבית המדרש 

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

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

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


 

   

   
       

        
            

888 

                    
                   

                
           

                   
   

 

           

                             

                  

                          

                    

                    –    

 
                           

                 
                            

                          
                    

                 

                    
                  

                   
          

 

ט
 

א "הבעל שם טוב זיע
שקודם , צוה לאנשיו

, שחרית[כל תפילה 
ילמדו , ]וערבית, מנחה

.מאמר זוהר ותיקונים 
, ליקוטי תורה טשערנוביל(

  )'הדרכה ז

 
לימוד הזהר הקדוש 
מציל את האדם 
ומשפחתו ממגפה 

 אמרי פנחס(.ושערורות
  )עג אות שער ו


 

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

ותנא קשות ורעות ומ
  .וחרבא וביזה מעלמא

  )א"רבני ירושלים תרפ(




 
, קול אומר קרא

מה אקרא כל "
 הכל ,"הבשר חציר

הם כבהמות 
  .שאוכלות חציר

וכל חסדו כציץ "
כל חסד , "השדה

שעושים לעצמם 
  .עושים

ואפילו כל אלו 
, שעוסקים בתורה

כל חסד שעושים 
  .םלעצמם עושי

באותו זמן ויזכור 
כי בשר המה רוח 
הולך ולא ישוב 

וזה הוא רוח , לעולם
  .המשיח

אוי להם מי 
שגורמים שילך לו 
מן העולם ולא ישוב 

שאלו הם , לעולם
שעושים את התורה 

ולא רוצים , יבשה
לעסוק בחכמת 

 שגורמים ,הקבלה
שמסתלקת נביעת 
' החכמה שהיא י

' ונשארת ב, ממנה
  .יבישה

רמים אוי להם שגו
עניות וחרב וביזה 

  .והרג ואבדן בעולם
וזה הרוח 

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

חכמה ובינה רוח 
עצה וגבורה רוח 

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

 
לימוד הזוהר בגירסא 
בעלמא בונה 

וכל שכן , עולמות
אם יזכה ללמוד 

 פירוש מאמר ולהבין
יעשה בו תיקון , אחד

, למעלה בשעה אחת
מה שלא יעשה 
בלימוד הפשט שנה 

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




 

לימודו כל השנה אינו 
כלום אם אינו מעטרו 
ביום אחד בלימוד 

כי שקול , הקבלה
  )שם(. הוא כנגד כולם

 
' אם קובע עת לה
, שעה אחד בכל לילה

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

  .במלכותא דרקיעא
  )שם(

 
לימוד ספר הזוהר 
, מרומם על כל לימוד

בשגם לא ידע מאי 
ואף שיטעה , קאמר

והוא . בקריאתו
  .ול לנשמהתיקון גד

א "מורה באצבע להחיד(
  )אות מד, א"זיע


 

הר ומוד הזיידי ל על
נעשה חשק לכל 

ם של ימודימיני ל
  .התורה הקדושה

  )קחן אות "שיחות הר(

 
אשרי הזוכה להיות 

הן , עמלו בתורה
הן בנסתר , בנגלה

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

את כל העולם כולו 
מן הדין ולקרב את 

  .הגאולה
נאום יצחק ירוחם בהגאון (

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



  ד"בס

  הוד והדר פעלם וצדקתם עומדת לעד

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

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

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

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

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

  .לתורה ולחופה ולמעשים טובים

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  והוא ימליץ טוב בעדינו אדונינו בר יוחאי

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

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

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

  הספר נדפס לזכות הרבים ונחלק בחינם לכל דורש ומבקש



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

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

  ניסן לחודש "יומיהזוהר "מפתח 
  3....................................] בשנה178יום [סדר הלימוד ליום א ניסן 

  10..................................] בשנה179יום [סדר הלימוד ליום ב ניסן 

  17...................................] בשנה180יום [סדר הלימוד ליום ג ניסן 

  24..................................] בשנה181יום [סדר הלימוד ליום ד ניסן 

  30..................................] בשנה182יום [סדר הלימוד ליום ה ניסן 

  35...................................] בשנה183יום [סדר הלימוד ליום ו ניסן 

  41...................................] בשנה184יום [סדר הלימוד ליום ז ניסן 

  47..................................] בשנה185יום [סדר הלימוד ליום ח ניסן 

  54..................................] בשנה186יום [סדר הלימוד ליום ט ניסן 

  60...................................] בשנה187יום [ניסן סדר הלימוד ליום י 

  66.................................] בשנה188יום [סדר הלימוד ליום יא ניסן 

  73.................................] בשנה189יום [סדר הלימוד ליום יב ניסן 

  80..................................] בשנה190יום [סדר הלימוד ליום יג ניסן 

  87.................................] בשנה191יום [סדר הלימוד ליום יד ניסן 

  93.................................] בשנה192יום [דר הלימוד ליום טו ניסן ס



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

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

  100...............................] בשנה193יום [סדר הלימוד ליום טז ניסן 

  106................................] בשנה194יום [סדר הלימוד ליום יז ניסן 

  113...............................] בשנה195יום [סדר הלימוד ליום יח ניסן 

  120...............................] בשנה196יום [סדר הלימוד ליום יט ניסן 

  125................................] בשנה197יום [סדר הלימוד ליום כ ניסן 

  131..............................] בשנה198יום [סדר הלימוד ליום כא ניסן 

  137..............................] בשנה199יום [ן סדר הלימוד ליום כב ניס

  143...............................] בשנה200יום [סדר הלימוד ליום כג ניסן 

  150..............................] בשנה201יום [סדר הלימוד ליום כד ניסן 

  156..............................] בשנה202יום [סדר הלימוד ליום כה ניסן 

  163...............................] בשנה203יום [סדר הלימוד ליום כו ניסן 

  170...............................] בשנה204יום [סדר הלימוד ליום כז ניסן 

  176..............................] בשנה205יום [סדר הלימוד ליום כח ניסן 

  184..............................] בשנה206יום [סדר הלימוד ליום כט ניסן 

  190................................] בשנה207יום [סדר הלימוד ליום ל ניסן 

TvU 



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

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

  תפילה קודם לימוד הזוהר

 

 ] בשנה178יום [סדר הלימוד ליום א ניסן 
ְמעֹון ְוָאַמר י ׁשִ ִתיב , ָּפַתח ַרּבִ ֵעין )יחזקאל א(ּכְ י ַהַחָיה ָרִקיַע ּכְ ּ וְדמות ַעל ָראׁשֵ ּ ּ

יֶהם ִמְלָמְעָלה ַּהֶקַרח ַהּנֹוָרא ָנטוי ַעל ָראׁשֵ ַּהאי ְקָרא אוְקמוָה. ּ ֲאָבל ִאית ָרִקיַע , ּ
י דָרִק, ְוִאית ָרִקיַע ּבֵ א ִאיהו ַקְייָמא ַעל ּגַ ּיַע ִדְלַתּתָ ּ אִרי . ֵחיָוון' ּ ט ְוׁשָ ן ִאְתָפׁשַ ּמָ ּוִמּתַ ּ

א ִּדיוְקָנא ְדָחד נוְקּבָ ּ ּ ְּדֲאחֹוֵרי ְדכוָרא, ּּ ּ יב, ּ ְּוָדא ִאיהו ָרָזא ִדְכּתִ  ְוָרִאיָת ֶאת )שמות לג(, ּ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ֲאחֹוָרי ִני ָאחֹור ָוֶקֶד)תהלים קלט(, ּכְ ח )בראשית ב(ּוְכִתיב . ם ַצְרּתָ ּ ַוִיּקַ

ְלעֹוָתיו   .ַאַחת ִמּצַ
י ֵחיָוון ִעָלִאין ּבֵ ָּרִקיַע ִדְלֵעיָלא ִאיהו ַקְייָמא ַעל ּגַ ּּ ּ אִרי , ּ ט ְוׁשָ ן ִאְתָפׁשַ ּמָ ּוִמּתַ ּ

ִּדיוְקָנא ְדָחד ְדכוָרא ּ ּ ּ ְּדִאיהו ָרָזא ִעָלָאה, ּּ ּ ֵרין ְרִקיִעין. ּ ַמִיםַח, ְוָהִני ּתְ . ד ִאְקֵרי ְקֵצה ַהּשָׁ
ָמִים יב. ְוַחד ִאְקֵרי ִמְקֵצה ַהּשָׁ ָמִים)דברים ד(, ִּדְכּתִ ָמִים ְוַעד ְקֵצה ַהּשָׁ . ּ וְלִמְקֵצה ַהּשָׁ

ע ֵחיָוון א ִאיּנון ַאְרּבַ י ַהַחָיה ִדְלַתּתָ ָּראׁשֵ ּ יִמין , ּ ְּדִאיּנון ְרׁשִ ַעל , ּ ִעָלִאין)א נהורין''נ(ּ
יִמיןִּאיּנון ַאְר ע ַאְתָוון ְרׁשִ ע ִפְתִחין, ּבַ גֹו ִאיּנון ַאְרּבַ ִּדי ּבְ ּ א ְדֵעֶדן, ּ ִּדְבִגְנּתָ ּ.  

  ב''א ע''דף רי



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

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

ַאְרָעא א ּבְ ב ְדַאָמָרן ֵעֶדן ִדְלַתּתָ ְּוַאף ַעל ּגַ ָּהִכי הוא ַוַדאי, ּ ֲּאָבל ּכָֹלא ָרָזא ִעָלָאה . ּ ּ
ַמר , ִּאיהו ָמה ְדִאּתְ ַּהאי ְנקוָדה ְדָקָאַמָרןְּד) ב''א ע''דף רי(ּּכְ ָמה ְדִאית ָלה חוָלָקא , ּ ּּכְ ּ ּ

ַאְרָעא, ְּלֵעיָלא א ּבְ ָּהִכי ָנֵמי ִאית ָלה חוָלָקא ְלַתּתָ א. ּ א ְלַתּתָ ְנּתָ ִּאיהו חוָלָקא , ְוַהאי ּגִ ּ
ַאְרָעא רוֵחי ְדַצִדיַקָייא ּבְ ָעא ּבְ ְעׁשְ ּתַ ְּדַהִהיא ְנקוָדה ְלִאׁשְ ּ ּ ּ ּ ָכ, ּ ּל ִסְטִרין ְלֵעיָלא ְוִאְתֲהֵני ּבְ

א)ב''ז ע''ויצא קנ( ַצִדיק.  ְוַתּתָ ְּלֵעיָלא ּבְ א ְדַצִדיק. ּ ַההוא ִאיּבָ א ּבְ ְּלַתּתָ ּ ַכח , ּ ּתְ ְוָלא ִאׁשְ
ַצִדיק א ֶאָלא ּבְ ְעׁשוָעא ֵעיָלא ְוַתּתָ ּׁשַ ּּ א ִאיהו. ּ ְנּתָ ֵּמַהִהיא ְנקוָדה ְדִאְקֵרי ֵעֶדן , ְּוַהאי ּגִ ּ

  .) עילאה טמירא איהי גן עדן דארעאנקודה דנטלא מאימא(
י ַהַחָיה ִּאיּנון ָראׁשֵ י ַאְנִפין, ּ ע ֵריׁשֵ ִּאֵלין ַאְרּבַ יב, ַחד ַאְרֵיה. ּ ּ וְפֵני )יחזקאל א(, ִּדְכּתִ

ֹמאל, ְוַחד ׁשֹור. ַּאְרֵיה ֶאל ַהָיִמין יב וְפֵני ׁשֹור ֵמַהּשְׂ ִּדְכּתִ ר. ּ יב וְפֵני , ְוַחד ֶנׁשֶ ִּדְכּתִ ּ
ר ְל ןֶנׁשֶ ְעּתָ ָלָלא ְדֹכָלא. ַאְרּבַ ָּאָדם ּכְ יב וְדמות ְפֵניֶהם ְפִני ָאָדם, ּ ִּדְכּתִ ּ ּ ּ ע . ּ ְּוִאֵלין ַאְרּבַ

י ַנֲהִרין ְדָמטוֵליהֹון  א)א חיוון דנטלין''ס(ֵּריׁשֵ ּ ְלכוְרְסָייא ַקִדיׁשָ ּוִמּגֹו ָמטוָלא ִדיְלהֹון , ּ ּ ּ
ּוֵמַההוא ִזיָעא ְדָמטוָלא ִדיְל. ָזִעין ּ ּ ּ ִּאְתָעִביד ַההוא ָנָהר ִדי נור, הֹוןּ ּ יב. ּ  )דניאל ז(, ִּדְכּתִ

ְמׁשוִנה ְּנַהר ִדי נור ָנֵגד ְוָנֵפק ִמן ֳקָדמֹוִהי ֶאֶלף ַאְלִפין ְיׁשַ ּ ּ ּ.  
ד ַסְלִקין ָמִתין ּכַ ַההוא ָנָהר ִדי נור, ְּוִנׁשְ ִּאְתַסְחָיין ּבְ ּ ָנא ְוָלא , ּ ְּוַסְלִקין ְלקוְרּבְ ּ

ָלַמְנְדָרא. ָּלא ִאְתַסְחָייןֶא, ִאּתֹוְקָדן א ֲחֵזי ִמּסַ ּּתָ א, ּ ה ְלבוׁשָ ְּדַעְבִדין ִמּנָ ּ ּוִמּגֹו ְדִאיִהי . ּ ּ
א, ִּמּנוָרא ָּלא ִאְתַסְחָייא ַההוא ְלבוׁשָ נוָרא, ּ ֶּאָלא ּבְ א ָאִכיל זוֲהָמא ְדֵביה, ּ ֶּאּשָׁ ּ ּ ,

א ְּוִאְתַסֵחי ַההוא ְלבוׁשָ ְמָתא ִדי. ּ אָּהִכי ָנֵמי ִנׁשְ ּ נור ְדִאְתְנִטיַלת ִמּגֹו ּכוְרְסָייא ַקִדיׁשָ ּ ּ ּּ .
ה  ִּדְכִתיב ּבָ ִביִבין ִדי נור)דניאל ז(ּ ְרְסֵיה ׁשְ ּ ּכָ ּ ִזְמָנא ְדַבְעָייא ְלִאְתַסְחָייא ֵמַההוא . ּ ּּבְ ּ
ּזוֲהָמא ְדָבה ּ נוָרא ְוִאְתַסְחָייא, ּ ַרת ּבְ ל ַההוא זוֲהָמא. ִּאְתַעּבְ ְּונוָרא ַאְכָלא ּכָ ּ ּ ִדי ּ

ְמָתא ִנׁשְ ַנת. ּבְ ְמָתא ִאְתַסְחָייא ְוִאְתַלּבְ   .ְוִנׁשְ
ַהאי ְמָתא ּבְ א ֵלית ָלה ְלִנׁשְ יָמא ִאי ָהִכי עֹוְנׁשָ א ֲחֵזי. ְּוִאי ּתֵ ְמָתא , ּתָ ַווי ְלִנׁשְ

א נוְכָרָאה ְּדַסְבָלת ֶאּשָׁ ָנא, ּ ב ְדִאיִהי ִאְתַלּבְ ד זוֲהָמא ִאיהו . ְּוַאף ַעל ּגַ ֲּאָבל ּכַ י ּ ַסּגִ
א, ָּעָלה ְמָתא ְדַסְבַלת ַההוא עֹוְנׁשָ ַּווי ְלִנׁשְ ַנת , ּ ְתִרי ִזְמֵני ִאְתַלּבְ ִגין ְדַההוא זוֲהָמא ּבִ ּּבְ ּ ּ

נוָרא   .ּּבְ
גוָפא א ּבְ יַלת עֹוְנׁשָ יָון ְדַקּבִ ִּזְמָנא ַקְדָמָאה ּכֵ ְמָתא, ּ ְוַאֲעִלין , ְּוַנְטֵלי ָלה, ַאְזָלא ִנׁשְ

גֹו ֲאָתר ַח ן ִהּנֹםָּלה ּבְ ן ִהּנֹם, ּד ְדִאְקֵרי ּבֶ ֶּאָלא ֲאָתר ַחד ִאיהו . ַוֲאַמאי ִאְקֵרי ּבֶ ּ
ם ֵגיִהּנָ ָמִתין, ּבְ ן ִאְתְצִריפו ִנׁשְ ְּדַתּמָ ִצרוָפא, ּ א , ּּבְ ִגְנּתָ ָנא ַעד ָלא ָעאִלין ּבְ ְלִאְתַלּבְ

ֵרין ַמְל)ואי זכאין אינון נשמתין כד אעלין לון בההוא אתר(. ְּדֵעֶדן ִליָחן ְזִמיִנין  ּתְ ֲאִכין ׁשְ
א ְדֵעֶדן ִגְנּתָ ם, ְוַקְייִמין ְלַתְרָעא, ּּבְ י ִאיּנון ְמָמָנן ִדְבַההוא ֲאָתר ְדֵגיִהּנָ ְּוַצְווִחין ְלַגּבֵ ּ ּ ּ ,

ְמָתא ָלא ַהִהיא ִנׁשְ ִגין ְלַקּבְ   .ּבְ



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

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

נוָרא ַנת ּבְ ְמָתא ַעד ָלא ִאְתַלּבְ ִליָחן ַצְו, ְּוַהִהיא ִנׁשְ ְייהוִּאיּנון ׁשְ ְוַאְמֵרי , ּוִחין ְלַגּבַ
ַנת. ִהּנֹם ּוְבִזְמָנא ְדִהיא ִאְתַלּבְ ה ֵמַההוא ֲאָתר, ּ ִּאיּנון ְמָמָנן ָנְפִקין ִעּמָ ּ ּוְזִמיִני ָלה , ּ ּ

א ְדֵעֶדן ְנּתָ י ִפְתָחא ְדּגִ ְּלַגּבֵ ּ ִליָחן ְוַאְמֵרי לֹון ִהּנֹם, ּ ן ִאיּנון ׁשְ ְּדַתּמָ ָמִתין. ּ  ָּהא ִאיּנון ִנׁשְ
נו ְּדָהא ִאְתַלּבְ א ְדֵעֶדן, ּ ִגְנּתָ ְמָתא ּבְ ֵדין ַאְעִלין ְלַהִהיא ִנׁשְ   .ּּכְ

ם נוָתא ְדֵגיִהּנָ ִבירו ְדִאְתַלּבְ ִביָרא ִמּגֹו ַההוא ּתְ ה ִאיִהי ּתְ ְּוַכּמָ ּ ּ ּ ּ ְדַהִהיא )א דהוא''ס(. ּ
ָאה ּתָ א ּתַ ִבירו ְדֶאּשָׁ ּּתְ ב ְדָנִחית ִמְלֵעיָלא. ּ ְּוַאף ַעל ּגַ יָון ְדָמָטא ְלַאְרָעא )אבל(, ּ ּ ּכֵ

א א ְדָלא ָדִקיק, ְלַתּתָ ִּאיהו ֶאּשָׁ ּ יה, ּ א ּבֵ ְמָתא ִאְתַעְנׁשָ ַרת, ְּוִנׁשְ א . ְוִאְתּבָ ֵדין קוְדׁשָ ּּכְ
א ְנּתָ ְרִקיָעא ְדַעל ּגִ ע ִפְתִחין ְדָנֲהִרין ּבִ א ְדָנִהיר ֵמִאיּנון ַאְרּבַ ְמׁשָ ִריך הוא ַאִפיק ׁשִ ּּבְ ּ ּ ּ ּּ ּ ְ ,

ִסיַאתּו ְמָתא ְוִאּתְ  ְוָזְרָחה ָלֶכם ִיְרֵאי )מלאכי ג(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ָמָטא ְלַהִהיא ִנׁשְ
ְכָנֶפיָה ֶמׁש ְצָדָקה וַמְרֵפא ּבִ ִמי ׁשֶ ּׁשְ ּ.  

  א''ב ע''דף רי
ְנָייָנא א, ִזְמָנא ּתִ א ְדֵעֶדן ִדְלַתּתָ ִגְנּתָ ְּלָבַתר ְדָיְתָבא ּבְ ּ ל ַההוא ִזְמָנא ְדָי, ּ ּּכָ ְתָבא ְוַעד ּ

ת ֵמִאיּנון ִמִלין ְדֵחיזו ְדַהאי ָעְלָמא ִמּכֹל ָוֹכל ַען ָלא ִאְתָפְרׁשַ ּּכְ ּ ּ ּּ ְּוַכד ַסְלִקין ָלה . ּ ּ
א, ְּלֵעיָלא ִּאְצְטִריך ְלִאְתָפְרׁשָ א, ְ ל ִמִלין ִדְלַתּתָ ל ֵחיזו וִמּכָ ִּמּכָ ּ ַההוא . ּּ רו ָלה ּבְ ְּוַאְעּבְ ּ ּ

ְּנַהר ִדי נור ֵדין ִנ, ּ יה ִמּכֹל ָוֹכלּכְ ַנת ּבֵ ְמָתא ִאְתַלּבְ י ָמאֵרי . ּׁשְ ְוַנְפַקת ְוִאְתֲחִזיַאת ַקּמֵ
ֵריָכא  ל ִסְטִרין)א ברירא''ד(ְּדָעְלָמא ּבְ ִסיַאת .  ִמּכָ ַההוא ְנהֹוָרא ַאּתְ ַלת ּבְ ּכְ יָון ְדִאְסּתַ ּּכֵ ּ

ִליַמת ִמּכָֹלא ּתְ ָמִתי. ְּוִאׁשְ ּוְכֵדין ַקְייִמין ִאיּנון ִנׁשְ יןּ ְלבוׁשִ י ָמאֵריהֹון, ּן ּבִ . ִּמְתַעְטִרין ַקּמֵ
ָאה חוָלֵקיהֹון  ָעְלָמא ֵדין וְבָעְלָמא ְדָאֵתי) א''ב ע''דף רי(ַּזּכָ ְּדַצִדיַקָייא ּבְ ּ ּ ּ ּּ.  

א א ְדֵעֶדן ִדְלַתּתָ ָמִתין ִדְבִגְנּתָ ְּוִאיּנון ִנׁשְ ּ ּ י, ּ ּתֵ ּבַ י ַיְרֵחי ְוׁשַ ָכל ֵריׁשֵ ָטאן ּבְ ין ְּוַסְלִק, ׁשָ
ַל ם ַּעד ַההוא ֲאָתר ְדִאְקֵרי חֹומֹות ְירוׁשָ ּ ָמה ְמָמָנן וְרִתיִכין ְדַנְטֵרי ִאיּנון . ּ ן ּכַ ְּדַתּמָ ּ ּ ּ

יב. חֹומֹות י ׁשֹוְמִרים)ישעיה סב(, ִּדְכּתִ ַלם ִהְפַקְדּתִ ּ ַעל חֹומֹוַתִיך ְירוׁשָ ְּוַסְלִקין ַעד . ְ
ַנןַּעד ְדִא, ְוָלא ָעאִלין ְלגֹו, ַּההוא ֲאָתר ן ַסְגִדין. ְתַלּבְ ְּוַחָדאן ֵמַההוא ְנִהירו, ְּוַתּמָ ּ ּ ,

א ְנּתָ   .ְוַתְייִבין ְלגֹו ּגִ
ָעְלָמא ָטאן ּבְ ן ְוׁשָ ּמָ ִאיּנון ּגוִפין ְדַחָייַבָיא, ָנְפִקין ִמּתַ ְּוָחָמאן ּבְ ּ ּ ּ א , ּ ַההוא עֹוְנׁשָ ּּבְ

יב)א''א ע''קנ(, ִּדיְלהֹון ּ ְוָיְצאו)ישעיה סו(, ּ ִדְכּתִ י ּ י ּכִ ִעים ּבִ ים ַהפֹוׁשְ ִפְגֵרי ָהֲאָנׁשִ ּ ְוָראו ּבְ ּ
ר ׂשָ ה ְוָהיו ֵדָראֹון ְלָכל ּבָ ם לא ִתְכּבֶ ם ֹלא ָתמות ְוִאּשָׁ ּתֹוַלְעּתָ ר. ּ ׂשָ ְּלִאיּנון . ַמאי ְלָכל ּבָ

ָאר ּגוִפין ִדְבָסֲחָרַנְייהו ּׁשְ ּ ְּוָהא אוְקמוָה, ּ ָל. ּ ּכְ ְטֵטי וִמְסּתַ ּוְלָבַתר ְמׁשַ ּ ִאיּנון ָמאֵריהֹון ּ ּן ּבְ
ְּוִאיּנון ְדַסְבִלין ַעל ִיחוָדא ְדָמאֵריהֹון, ּוְבֵני ַמְרִעין, ִּדְכֵאִבין ּ ּ ְּוָתִבין ְוָאְמִרין ֵליה , ּּ

יָחא   .ִלְמׁשִ
ָגְלוְתהֹון ָרֵאל ּבְ יָחא ַצֲעָרא ְדִיׂשְ ֲעָתא ְדַאְמִרין ֵליה ִלְמׁשִ ׁשַ ּּבְ ּ ּ ְּוִאיּנון ַחָייַבָיא ִדי, ּ ּּ ּ 

הֹון ֵלי ְלִמְנַדע ְלָמאֵריהֹון, ּבְ ּכְ ְּדָלא ִמְסּתַ ַּעל ִאיּנון ַחָייִבין ִדְבהו, ָּאִרים ָקָלא וָבֵכי, ּ ּ ּּ .



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

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

ְייִבין ִאיּנון )ישעיה נג(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב א ֵמֲעֹונֹוֵתינו ּתַ ֵעינו ְמדוּכָ ּ ְוהוא ְמחֹוָלל ִמְפׁשָ ּ ּ ּ ּּ
ַאְתַרְי ָמִתין ְוַקְייִמין ּבְ   .ּיהוִנׁשְ

א ְדֵעֶדן ִאית ֵהיָכָלא ֲחָדא ִגְנּתָ ְּדִאְקֵרי ֵהיָכָלא ִדְבִני ַמְרִעין, ּּבְ יַח ָעאל . ּ ֵדין ָמׁשִ ּכְ
ַההוא ֵהיָכָלא ֵאִבין, ּּבְ ָרֵאל, ְוָקֵרי ְלָכל ַמְרִעין ְוָכל ּכְ ל ִיּסוֵריהֹון ְדִיׂשְ ּּכָ ְּדֵייתון ָעֵליה, ּ ּ ּ ,

ְּוֻכְלהו ַאְתָיין ָעֵליה ּ ָרֵאלְוִא. ּ ְּלָמֵלא ְדִאיהו ָאִקיל ֵמָעַלְייהו ְדִיׂשְ ּ ּ ָלא ֲהֵוי , ְּוָנִטיל ָעֵליה, ּ
ָרֵאל ל ִיּסוֵריהֹון ְדִיׂשְ ר ָנׁש ְדָיִכיל ְלִמְסּבַ ּּבַ ּ י ְדאֹוַרְייָתא, ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב . ַּעל עֹוְנׁשֵ

א ְוגֹו)ישעיה נג( ּ ָאֵכן ֳחָלֵיינו הוא ָנׁשָ ַגְווָנא ָדא . 'ּ ַאְרָעאּּכְ י ֶאְלָעָזר ּבְ   .ִרּבִ
ָנא ּבָ ִגין ְדֵלית חוׁשְ ּּבְ ָכל יֹוָמא, ּ ר ָנׁש ּבְ ְּלִאיּנון ִיּסוִרין ְדַקְייִמין ָעֵליה ְדּבַ ּ ּ ּ ַעל , ּ

י ְדאֹוַרְייָתא ְּוֻכְלהו ַנְחתו ְלָעְלָמא, ּעֹוְנׁשֵ ּ ֲעָתא ְדִאְתְיִהיַבת אֹוַרְייָתא, ּ ׁשַ ְוַכד ֲהוֹו . ּּבְ
ָרֵאל ּבְ אִיׂשְ ִנין ַדֲהוֹו ַעְבֵדי, ַּאְרָעא ַקִדיׁשָ ִאיּנון פוְלָחִנין ְוָקְרּבְ ּּבְ ּ ל , ּּ ֲּהוֹו ְמַסְלִקין ּכָ

ִּאיּנון ַמְרִעין ְוִיסוִרין ֵמָעְלָמא ֵני ָעְלָמא. ּ יַח ְמָסַלק לֹון ִמּבְ א ָמׁשִ ּתָ ר , ַהׁשְ ַּעד ְדָנִפיק ּבַ
יה, ָנׁש ֵמַהאי ָעְלָמא ל עֹוְנׁשֵ ּוְמַקּבֵ ַמר, ּ ָמה ְדִאּתְ יר ְדַעְייִלין לֹון . ּּכְ ד ִאיּנון חֹוִבין ַיּתִ ּּכַ ּ
ם ִהיּנָ גֹו ּגֵ ִאין ַאֲחָרִנין, ְלגֹו ּבְ ּתָ ִאיּנון ָמדֹוִרין ּתַ ִגיאות , ּּבְ י ִמּסְ א ַסּגִ ִלין עֹוְנׁשָ ּוְמַקּבְ ּ

ְמָתא ִנׁשְ ּזוֲהָמא ִדי ּבְ יר, ּ ֵדין ַאְדִליקו נוָרא ַיּתִ ּּכְ ּהוא זוֲהָמאְלֵמיַכל ַה, ּ ווי לההיא (. ּ

ועל דא אינון מלאכי חבלה דבגיהנם מטרדין לון בחוטרין דאשא . נשמתא דסבלת ההוא עונשא
  .)ווי לנשמתא דסבלת ההוא עונש. לנערא ההוא זוהמא

ִאין ִאיּנון ְדַנְטֵרי ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא ַּזּכָ ּ א. ּּ ַּהִהיא ְנקוָדה ַקִדיׁשָ ְעָיא , ּ ְּדִאיִהי ּבַ
רוֵחיהֹון ְדַצִדיַקָייאְל א ּבְ ָעא ְלֵעיָלא וְלַתּתָ ְעׁשְ ּתַ ִּאׁשְ ּ ּ ּ ּ ָמה , ּ ַמר)ב''א ע''רי(ּכְ ד . ּ ְדִאּתְ ּכַ

רוֵחיהֹון ְדַצִדיַקָייא א ּבְ ָעא ְלַתּתָ ְעׁשְ ּתַ ָעא ְלִאׁשְ ַּהִהיא ְנקוָדה ּבָ ּ ּ ּ א ְדַחָדאת ַעל , ּ ִאּמָ ּּכְ ּ
ָנָהא הֹון, ּבְ ָעא ּבְ ְעׁשְ ּתַ הוָה, ְוִאׁשְ ָעא ּבְ ְעׁשְ ּתַ א ְוִאׁשְ ַפְלגות ֵליְלָיא ִאיִהי ַנְחּתָ ִּכי ָנֵמי ּבְ ּ.  

א ְנּתָ ָּרִקיַע ְדַקאְמָרן ְדַקְייָמא ַעל ּגִ ּ י ֵחיָוון' ִּאיִהי ַקְייָמא ַעל ד, ּ ' ְּוִאיּנון ד, ֵריׁשֵ
ִּאיּנון ָרָזא ְדד, ּ ְדָקָאְמָרן)א''א ע''רי(ַאְתָוון  א ְוַהאי ְרִקיָע. ֵחיָון' ּ א ''ס(ּא ַקְייָמא ְלַתּתָ

ַמר, )עלייהו ָמה ְדִאּתְ ָּרִקיַע ְדַהִהיא ְנקוָדה. ּּכְ ַּקְייָמא ְלֵעיָלא, ּ ֵחיָוון ' ַּעל ִאיּנון ד, ּ
ִּעָלִאין ְדָקָאְמָרן ין)כגוונא דא מן דא(ְּוַההוא ְרִקיָעא , ּ ְגָווִנין ַקִדיׁשִ ּ ִאיהו ִאְתְרָקם ּבִ ּ.  

ַהאי ָרִקיַע ִאְסּתַ ע ֵחיָווןּבְ ָלן ַאְרּבַ א, ּכְ ְּוָכל ִאיּנון ַחָייִלין ְלַתּתָ ד ַהאי ָרִקיַע . ּ ּכַ
ְגָוונֹוי ְוָנִציץ ל ִאיּנון ְרִתיִכין, ַאְנִהיר ּבִ ֵדין ַיְדִעין ּכָ יְרָיין, ּּכְ ְּוָכל ִאיּנון ַחָייִלין וַמׁשִ ּּ ,

ְּדָהא ַטְרָפא ִדיְלהֹון ִאְזָדַמן ּ ָמ. ּּ יןְּרִקיָעא ָדא ְמֻרּקְ ְווִנין ַקִדיׁשִ ָכל ּגַ יה ַקְייִמין , ּא ּבְ ּּבֵ
יִמין ע ִפְתִחין ְרׁשִ ע ַאְתָוון ְמַנְצָצן, ַּאְרּבַ ַאְרּבַ   .ּבְ

יָמא ִלְסַטר ִמְזָרח ַההוא ִפְתָחא ָאת ַחד, ִּפְתָחא ֲחָדא ְרׁשִ ּוֵביה ַקְייָמא ּבְ ּ ּ ְּוַההוא ָאת , ּּ
ַהאי ִפְתָחאְוָדא ָנִציץ ְוָסִליק ְוָנִחית', ִּאיהו א ִּפְתָחא ָדא ָנִהיר ְוָנִציץ ִמְנִציצו . ּ ּבְ ּ ּ



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

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

ַגֵויה)א ולהיט''ס(ְּוַהאי ָאת ָנִציץ וָבִליט . ִּעָלָאה א ְוַסְלָקא, ּ ּבְ ים , ְּוִאיִהי ַנְחּתָ ְוִאְתְרׁשִ
ַההוא ִפְתָחא ּּבְ ּ.  

  ב''ב ע''דף רי
ְנָייָנא יָמא ִלְסָטר ָצפֹון, ִּפְתָחא ּתִ ּוֵביה , ְרׁשִ ב ''דף רי(. 'ְוִאיִהי ָאת ד, ַּקְייָמא ָאת ַחדּ

א, ְּוָדא ַקְייָמא ְוָנְצָצא) ב''ע ַההוא ִפְתָחא, ַּסְלָקא ְוַנְחּתָ ְּוָלֲהָטא ּבְ ְלִזְמִנין ָנִציץ . ּ
ְנִציצו ּוְלִזְמִנין ִאְתָטַמר ַההוא ְנהֹוָרא, ּּבִ ָּאת ָדא ָלא ַקְייָמא , ְּוַעל ָדא. ְוָלא ָנִהיר, ּ ּ

ִקי ִדירּבְ ַההוא ִפְתָחא, ּוָמא ּתָ ים ּבְ ְּוָאת ָדא ִאְתְרׁשִ ּ ּ.  
ִליָתָאה ִּאיהו ִפְתָחא ְדַקְייָמא ִלְסַטר ַמֲעָרב, ִּפְתָחא ּתְ ּ ּוֵביה ַקְייָמא ָאת ַחד, ּּ ּ ּ ,

ַההוא ִפְתָחא ים ְוִאְתְנִהיר ּבְ ְּדִאְתְרׁשִ ּ ְנִציצו ', ְּוָדא ִאיהו ָאת נ. ּ ְּוַהאי ָאת ָנִציץ ּבִ
ַה ּהוא ִפְתָחאּבְ ּ.  

ָּדא ִאיהו ִפְתָחא ְדַקְייָמא ִלְסַטר ָדרֹום, ִּפְתָחא ְרִביָעָאה ּ ּ ּּ ימו ְדָחד , ּ ּוֵביה ַקְייָמא ְרׁשִ ּ ּ ּּ
ָאה ְזִעיָרא ּתָ ע ַאְתָוון ', ְוָדא ִאיִהי ָאת י, ְּדִאְתָחֵזי ְוָלא ִאְתָחֵזי, ְּנקוָדה ּתַ ְּוִאֵלין ַאְרּבַ

ע ִסְטִרין ַההוא ָרִקיַע)א נציצין''נ(, ְלַאְרּבַ ִאיּנון ִפְתִחין, ּ ָנְצִצין ּבְ ּּבְ ּ.  
יִמין ַאְתָוון ַאֲחָרִנין ַהאי ָרִקיַע ְרׁשִ ְייהו)סטרין' א לד''ד(, ּבְ ִכְתִרין ַעל ֵריׁשַ ְּוִאיּנון . ּ ּבְ

ִרין וְתֵרין ַאְתָוון ִכְתִרין, ֶּעׂשְ י ֵחיָווןְּרִקיָעא ָדא ָנִטיל ְוָסֲחָרא ַעל. ִּמְתַעְטָרן ּבְ ּבֵ ,  ּגַ
ימו ְדַאְתָוון ְרׁשִ ּּבִ ן ְדִיחוָדא, ּ ּבָ ָּרָזא ְדחוׁשְ ּ ּ ָרָזא ְדֵצרוָפא ֲחָדא ְוִאיּנון, ּ ּּבְ ּ ז ''ח ג''ט ב''א: ּ

  .ו''ד
ַההוא ָרִקיַע ִּאֵלין ַאְתָוון ָסֲחָרן ּבְ ָרָזא ְדַאְתָוון ַאֲחָרִנין, ּ ין )דרתיכי(, ּּבְ ּ ִעָלִאין ַקִדיׁשִ ּ

ּוְכֵדין , ָּסֲחִרין ְלַההוא ָרִקיַע,  ְסִתיִמין)א עלאין''ס(ְּוִאיּנון ַאְתָוון ַאֲחָרִנין . ְסִתיִמין
ִגְלּגוָלא ִּאְתַחְזָיין ִאֵלין ַאְתָוון ּבְ ּ ְדִאיּנון א)א דהאי רקיעא''ס(, ּ ַהאי , ח''ט ב''ּ יִמין ּבְ ּוְרׁשִ

  .ְרִקיָעא
ֲעָתא ְדִאְתְנִהיר ַהאי ְרִקיָעא ׁשַ יןִאְתָנ, ּּבְ ָמָהן ַקִדיׁשִ ע ָרִזין ִדׁשְ יה ַאְרּבַ ֲּהָרן ּבֵ ּ ְּוִאיּנון , ּ

ִביִלין ֵצרוִפין ִדְתָלִתין וְתֵרין ׁשְ ִּצרוָפא ּבְ ּ ּ ֵדין ָנִחית ַטָלא ֵמַהאי ְרִקיָעא. ּ ִאיּנון , ּּכְ ּּבְ
א ָמא ַקִדיׁשָ ַּאְתָוון ְדָרָזא ִדׁשְ ּ ל ִאיּנון ְרִתיִכין, ּ ָזנו ּכָ ְּוִאּתְ יְרָיין ְוָכל ִא, ּ ּיּנון ַחָייִלין וַמׁשִ ּּ

ין ֶחְדָוה, ַּקִדיׁשִ ְלהו ּבְ ְּוַנְטֵלי ּכֻ ּ.  
ְלָייא ֲעָתא ְדִדיָנא ּתַ ׁשַ ִּאֵלין ַאְתָוון ִאְתְטָמרו, ּּבְ ִניזו ד, ּ ח ''ְּוִאיּנון ט', ּגֹו ד' ְּוִאְתּגְ

ִניזו ְוִאְתָטָמרו. ו''ז ֲעָתא ְדִאֵלין ִאְתּגְ ׁשַ ּּבְ ּ ֵדין ָקָל, ּּ ַערּכְ ְוַיְדֵעי , ּא ִדְסָטר ָצפֹון ִאּתְ
ְרָייא ַעל ָעְלָמא ְווָנא ֲחָדא. ְּדִדיָנא ׁשַ ים ּגַ ְווִנין, ּוְבַהאי ְרִקיָעא ִאְתְרׁשִ ל ּגַ   .ְּדָכִליל ּכָ

ְטָרא ְדִמְזָרח ד ָנִטיל ַהאי ְרִקיָעא ִמּסִ ין ְדָקָאְמָרן, ּּכַ ע ֵריׁשִ ִּאיּנון ַאְרּבַ ע , ּ ַאְרּבַ ּבְ
ַמְטָלִנין, ְתָוון ַא)אנפין( ְלהו ּבְ ַּנְטִלין ּכֻ ְסִליקו ְלֵעיָלא, ּ ְּוַסְלֵקי ּבִ ְּוַכד ִאיּנון ַנְטִלין . ּ



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

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

ְּוַסְלִקין ְלֵעיָלא ְלַקת, ּ ְלַקת ַמאן ְדִאְסּתַ ִּאְסּתַ ִלימו. ּּ ׁשְ ְּוַאְתָוון ִאְתַהְדרו ְוִאְתַחְזָיין ּבִ ּ ,
ָרָזא ַקְדָמָאה ְנִהירו, ְּתְרָקם ַההוא ְרִקיָעאְוִא, ו''ז ד''ח ג''ט ב''א, ּבְ ֵדין ִאְתְנִהיר ּבִ   .ּּכְ

ִמְלַקְדִמין ִאֵלין ַאְתָוון, ְּוַכד ַהאי ְרִקיָעא ִאְתְנִהיר ּכְ ֲאֵגי , ּּבְ ּּכוְלהו ִאְתֲהָדרו ְוׁשָ ּ ּּ
ְּלִמְטַרף ַטְרָפא וְמזֹוָנא ֲאֵגי ְוַסְלִקין ָקָלא. ּ יָון ְדִאיּנון ׁשָ ּּכֵ ּ ַמע ַּההוא ָקָלא ִא, ּ ּתְ ׁשְ

ְּלֵעיָלא ְלֵעיָלא ן, ּ ְרָכאן ְוִקדוׁשָ ּוְכֵדין ַנְטָלא ּבִ ּ   .ַּמאן ְדַנְטָלא, ּּ
ָלן ְלּגְ ְּוַקְייָמן ִאיּנון ַאְתָוון ִלְסַטר ָדרֹום, ְּוָסֲחָרן ַההוא ְרִקיָעא, ָּסֲחָרן ַאְתָוון וִמְתּגַ ּ .

יָון ְדַקְייִמין ִאיּנון ַאְתָוון ִלְסַטר ָדרֹום ּּכֵ ּ ְנִציצו ְוָלֲהִטיןַס, ּ ְּלִקין ְוַנְצָצן ּבִ ֵדין . ּ ּכְ
ֶאְמָצִעיָתא ְדַההוא ְרִקיָעא ּּבְ ים, ּ ימו ַחד ִאְתְרׁשִ ימו ִאיהו ָאת ַחד, ְּרׁשִ ְּוַההוא ְרׁשִ ּ ּ ,

ים ְוִאְתַחְזָייא. 'ְּוִאיהו י יָון ְדָאת ָדא ִאְתְרׁשִ ּּכֵ ֵדין ָלֲהִטין ֲאַבְתֵריה, ּ ַלת ַאְתָוון , ּּכְ ּתְ
  .ה''ְּוִאיּנון הו, ַאֲחָרִנין

ֶאְמִצעו ְדַהאי ְרִקיָעא ִּאֵלין ַאְתָוון ְמַנְצָצן ּבְ ּ ין, ּ ְתֵליַסר , ַּסְלִקין ְוַנְחּתִ א ''נ(ְמַלֲהִטין ּבִ

ֵליַסר ִזְמִנין ְמַלֲהָטן.  ַלֲהִטין)בתריסר ֵדין ְלָבַתר ְדִאֵלין ּתְ ּּכְ א, ּ א ַמאן ְדַנְחּתָ , ַּנְחּתָ
ִליַל ִאיּנון ַאְתָווןְוִאְתּכְ הו, ּת ּבְ ְּוִאְתַעְטַרת ּבְ ֵדין. ְוָלא ִאְתְייָדַעת, ּ ְלהו ַחָייִלין, ּכְ ּּכֻ ּ ּ ,

יְרָיין ְּוֻכְלהו ַמׁשִ ֵחידו, ּ ָחן. ּּבְ ּבְ יִרין ְותוׁשְ ְּוַסְלִקין ׁשִ ּ.  

  א''ג ע''דף רי
ְנָיינות ְּרִקיָעא ָדא ַנְטָלא ּתִ ָלא, ּ ְלּגְ ּון ַאְתָוון ַקְדָמֵאי ְדָקָאְמָרןְוִאיּנ, ְּוָסֲחָרא וִמְתּגַ ּ ,

ְּדִאיּנון א ִאיּנון ַאְתָוון ִעָלִאין, ח''ט ב''ּ ִלילו ּבְ ְלהו ִאְתּכְ ּּכֻ ּּ ּ א , ּ ָמא ַקִדיׁשָ ָּרָזא ִדׁשְ ּ
ָמא , ְּוָסֲחָרן ַההוא ְרִקיָעא, ְּדָקָאְמָרן ֶאְמָצִעיָתא ָרָזא ִדׁשְ ְּוַקְייִמין ִאיּנון ַאְתָוון ַדֲהוֹו ּבְ ּ ּ
א ימו ִלְסַטר ָצפֹון, ַּקִדיׁשָ ְלהו ִאְתְרׁשִ ּּכֻ ּ ימו, ּ ימו ְוָלא ִאְתְרׁשִ ְּוִאְתְרׁשִ ל . ּ ּכַ ֵּלית ַמאן ְדִיְסּתָ

ַההוא ִסְטָרא ְלהו ִאְתַחְפָיין, ּּבְ ּּכֻ בֹוד ְיָי, ּ רוך ּכְ ַקל ְנִעימו ּבָ ְְוַאְמֵרי ּבְ ּ קֹומֹו' ּ ִּאְתַחְפָיין . ִמּמְ
ְטָרא ְדָצפֹון  ל ִסְטִרין ְוַאְמִרין )א דאנפין''ס() א''ג ע''ף ריד(ִּמּסִ ּ ְוָאְמִרין ָדא ִאְתַחְפָיין ִמּכָ ּ

  .ָּדא
ִמְלַקְדִמין ְּרִקיָעא ָדא ָסֲחָרא ּכְ ְטָרא ְלִסְטָרא, ּ ָלא ִמּסִ ְלּגְ ֵדין ָקל ְנִעימו . ְוִאְתּגַ ּּכְ

ִסְטָרא ָדא יִאין ּבְ יְרָיין ַסּגִ ְּדַמׁשִ ְּוָקל ְנִעימו ְדַמ, ּ ִסְטָרא ָדאּ יִאין ּבְ יְרָיין ַסּגִ ' ְוֵכן ְלד, ּׁשִ
ְנִהירו ַאֲחָרא. ִסְטִרין ֲעָתא ַההוא ְרִקיָעא ִאְתְנִהיר ּבִ ַהִהיא ׁשַ ּּבְ ה ְדֲהָוה, ּ ּמָ יר ִמּכְ , ַּיּתִ

ָגֶוון ַאֲחָרא ְנִהירו ּבְ ְּוַקְייָמא ּבִ ְווִנין, ּ ָכל ּגַ ִליָלא ּבְ   .ּכְ
ְּוִאֵלין ַאְתָוון ְדָקָאְמָר ַההוא ְרִקיָעא, ןּ ַּסְלִקין ְלֵעיָלא ּבְ ּ ִלין ְלָאת ַחד ְדִאיִהי , ּ ּוְמַקּבְ ּ

ָמא ָדא, ִּעָלָאה ׁשְ ָרא ּבִ ְּדָקא ִמְתַחּבְ ְּדִאֵלין ַאְתָוון, ּ ב ְדִאֵלין ַאְתָוון . ּ ִגין ְדַאף ַעל ּגַ ּּבְ ּ ּ
א ָמא ַקִדיׁשָ ִּדׁשְ א, ּ ִליל ְלַתּתָ ָמא ְדִאְתּכְ ַּהאי ִאיהו ׁשְ ִליל ּבְ, ּ ִּגין ְדָרָזא ָדא ִאְתּכְ ּ

א, ְּלֵעיָלא ִליל ְלַתּתָ א, ְוִאְתּכְ ִליל ְלַתּתָ ָלה ְלָאת , ְוַכד ִאְתּכְ ִּאֵלין ַאְתָוון ַסְלִקין ְלַקּבְ ּ ּ
א)ד''א יו''ד(ַחד  ָזנו ִאֵלין ַאְתָוון ְלַתּתָ ּ ְדָהא ֵמַההוא ָאת ִאּתְ ּ ּ ְּוַההוא ָאת ִאיהו ו, ּ ּ' .



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

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

רו ִאֵלין ַאְתָווןְוָנִחית ְוִאְתֲח ּּבְ ַההוא ָאת. ּ ִעטוָרא ֲחָדא, ּּבְ ְלהו ּבְ ּוְכֵדין ּכֻ ּ ּ ְוִאְתָעִביד , ּּ
ִלים ָמא ׁשְ   .ׁשְ

 
  



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

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

 ] בשנה179יום [סדר הלימוד ליום ב ניסן 
א ִלים, ְלַתּתָ ִלים ְוָלא ׁשְ ָמא ׁשְ ֲחֵמׁש ַאְתָוון . ׁשְ ִלים ּבַ ָמא ׁשְ א ולא שלים דתשע ''ד(ׁשְ

ְרִמיזו. ד'' ַוְידֹוָ)ב''ו ע''רכ(, ּ ִאיהו)שלים בחמש אתווןשמא , אתוון א ּבִ ָּרָזא ְדַכר ְונוְקּבָ ּ ּ .
ע ַאְתָוון ְתׁשַ ִלים ּבִ ָמא ׁשְ ִלים ִמּכָֹלא. ד ֱאלִהים''ִּאיּנון ְידֹוָ, ׁשְ ָמא ׁשְ ָּדא ִאיהו ׁשְ ּ ָמא . ּ ׁשְ

ְרִמיזו ַּאֲחָרא ִאיהו ּבִ ְדָקָאְמָר, ּ ָחֵמׁש ּכִ ִלים . ןְּוִאיהו ּבְ ֲּאָבל ָדא ִאיהו ׁשְ ה ''בראשית מ(ּ

ֹכָלא)ב''ע   .ּ ּבְ
ָרן ִאֵלין ַאְתָוון יָון ְדִמְתַחּבְ ּּכֵ ְתָלִתין וְתֵרין ְנהֹוִרין, ּ ַּההוא ְרִקיָעא ַאְנִהיר ּבִ ֵדין , ּּ ּכְ

ֶחְדָווה ּּכָֹלא ִאיהו ּבְ א, ּ ָרָזא ֲחָדא ֵעיָלא ְוַתּתָ ּּכָֹלא ָקִאים ּבְ ל ִאיּנו. ּ ְוָכל , ן ְרִתיִכיןּּכָ
יְרָיין ִלימו, ִּאיּנון ַמׁשִ ָרָזא ִדׁשְ ְלהו ַקְייִמין ּבְ ּּכֻ ּ ּ ָנן ַעל ַאְתַרְייהו. ּ ין ְמַתּקְ ְּוָכל ַדְרּגִ ל , ּ ּכָ

ְדָקא ֵיאֹות   .ַחד ְוַחד ּכְ
ַהאי ְרִקיָעא ָקִאים ִלְסַטר ָצפֹון ְלהֹוָבא ָנִהיר, ּבְ ִדיר, ַחד ׁשַ ִכיך ּתָ ְְדָלא ׁשָ ּיהו ְוִא, ּ

ַאְתָוון ַאֲחָרִנין ים ּבְ ָמָהן, ִלָיִמין, ָרׁשִ ר ׁשְ ָמָהן, ְּוִאיּנון ֶעׂשֶ ְבִעין ׁשְ ְּוֻכְלהו , ְּוַסְלִקין ְלׁשִ ּ
ַהאי ְרִקיָעא יִמין ּבְ ֲחָדא, ְרׁשִ ְלהו ּכַ ְּוַנֲהִרין ּכֻ ּ.  

א, ְמַהאי ְרִקיָעא ל ִאיּנון ְרִקיִעין ִדְלַתּתָ ַּנְטִלין ּכָ הְּדִלְסַטר ְק, ּ ַּעד ְדָמטו , ּדוּשָׁ ּ
ְּלִאיּנון ְרִקיִעין ַאֲחָרִנין ְדִלְסַטר ַאֲחָרא ְּוִאֵלין ִאְקרון ְיִריעֹות ִעִזים, ּ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ ּכְ
ן ּכָ ׁשְ ַּוַיַעׂש ְיִריעֹות ִעִזים ְלֹאֶהל ַעל ַהּמִ ּ.  
ִגין ְדִאית ְיִריעֹות ְוִאית ְיִריעֹות ן, ּּבְ ּכָ ׁשְ ִּאיּנון ְיִריעֹות ְדִאְקרון ְרִקיֵעי , ְיִריעֹות ַהּמִ ּ ּ

א ָנא ַקִדיׁשָ ּכְ ֵּחיָוון ְדַמׁשְ ּ ַאֲחָרִנין ְדִסְטָרא )א יריעות''ד(ִּאיּנון ְרִקיִעין . ְּיִריעֹות ִעִזים. ּ
ין. ַאֲחָרא יִכין ְדרוִחין ַקִדיׁשִ ָרָזא ִדְרּתִ ִּאֵלין ְרִקיִעין ּבְ ּ ּ ּ ְּוִאֵלין ְרִקיִעין ִדְלַבר. ּ ַקְייִמין ְּד, ּ

ִמִלין ְדָעְלָמא ּּבְ ין, ּ ְּוִאיּנון ִסְטִרין ְדִתיוְבּתִ ּ ְּועֹוָבִדין ְדגוָפא, ּּ ְּוִאֵלין ַחְפָיין ַעל ִאיּנון . ּ ּ
ְקִליָפה ַעל מֹוָחא, ְּרִקיִעין ִדְלגֹו ְּרִקיִעין ִדְלגֹו ִאיּנון ַההוא ְקִליׁשו. ּכִ ּ ּ ְּדַקְייָמא ַעל , ּ ּ

ַמִים ַלְיָיְּוִאֵלין ִאְקר, מֹוָחא א. 'ּון ׁשָ ָמא ֲחָדא ָדא ִדְלַתּתָ ִּלׁשְ ּ.  
ְּוִאיּנון ְרִקיִעין ְפִניָמִאין, ְּרִקיִעין ַאֲחָרִנין ְלֵעיָלא ְּדִאְקרון ְרִקיֵעי ַהַחיֹות, ּ ּ ְּדִאיּנון , ּ ּ

א ָמא ַקִדיׁשָ ָּרָזא ִדׁשְ ָרָזא ְדֵחיָוון ַרְבְרָבן ִעָלִאין, ּ ּּבְ ְּוִאֵלין ִאיּנון ָר, ּ א רזין ''ס(ִּזין ְדַאְתָוון ּ

ָרֵזי ְדאֹוַרְייָתא, ּ ִעָלִאין)עלאין ִרין וְתֵרין ַאְתָוון, ּּבְ ָלָלא ְדֶעׂשְ ּּכְ יִמין, ּ ָקן ְרׁשִ , ְמַחּקְ
ִמיָנָאה ְּדַנְפֵקי ִמּגֹו ְרִקיָעא ִעָלָאה ּתְ י ֵחיָוון ִעָלִאין. ּ ּבֵ ְּדִאיהו ָרִקיַע ְדַעל ּגַ ּ ּ ְּוַהאי ִאיהו , ּ

ּת ֵליה ֵחיזוְּדֵלי ון, ַּהאי ִאיהו ָטִמיר ְוָגִניז. ּ יה ּגֹוָ   .ֵּלית ּבֵ
יה ַנְפֵקי ְווִנין ִמּנֵ ל ּגַ ון. ּּכָ יה ֵלית ּגֹוָ ַּהאי ִאיהו , ְוָלא ִאְתַגְלָייא, ָלא ִאְתָחֵזי, ּּבֵ

ל ְנהֹוִרין ְּדַאִפיק ּכָ יה ָלא ִאְתָחֵזי. ּ ְְוָלא ָחׁשוך, ָּלא ְנִהירו, ּּבֵ ַללְוָלא ּגֹוָ, ּ ר , ון ּכְ ּבַ
ָמִתין ְדַצִדיַקָייא ִּנׁשְ ּ ָאה, ּ ּתָ ַתר ּכֹוָתָלא, ְּדָחָמאן ִמּגֹו ְרִקיָעא ּתַ ִמּבָ ְּנִהירו ְדַאִפיק , ּכְ ּ ּ



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

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

ְּוַההוא ְנִהירו ְדָלא ָפַסק, ְּוָנִהיר ַהאי ְרִקיָעא ִעָלָאה ּ ּ ֵּלית ַמאן ְדֵיַדע ֵליה, ּ ֵלית ַמאן , ּ
יה ְּדָקִאים ּבֵ ּ.  

  ב'' עג''דף רי
חֹות ָדא ַמִים ְוִאֵלין , ִּמּתְ ָמא ָדא ִאְקֵרי ׁשָ ׁשְ ִלילו ּבִ ל ִאיּנון ְרִקיִעין ִאְתּכְ ּּכָ ּ ּ א שמא ''ד(ּ

הֹון)ב''ו ע''תקון קט( )קדישא ָמא ִעָלָאה ִאְקֵרי ּבְ ַמִים ִאיּנון ִדׁשְ ּ ִאְקרון ַהּשָׁ ּ ּ ִּאיּנון , ּ
הֹון א ִאְתֲעָטר ּבְ ָמא ַקִדיׁשָ ִּדׁשְ ּ ִתיבְוַע. ּ ַמִים ַלְיָי)תהלים קטו(, ּל ָדא ּכְ ַמִים ׁשָ ',  ַהּשָׁ
ִניזו ִדְרִקיָעא ִעָלָאה ְּלַההוא ּגְ ּ ּ   .ָּעַלְייהו) ב''ג ע''דף רי(ְּדָקִאים , ּ

א ָמא ַקִדיׁשָ ִריך הוא ִאְקֵרי )א רזא דשמים קדישין''נ(, ַּעד ָהָכא ֶרֶמז ִלׁשְ א ּבְ ּ ְדקוְדׁשָ ּ ְּ

ָמָהן ׁשְ אן ו. ּבִ ָסְכְלָתנו, ְלָהְלָאהִּמּכָ ים ּבְ ָלל, ֵּלית ַחּכִ ָקא ּכְ ְּדָיִכיל ְלִמְנַדע וְלִאְתַדּבְ ּ ּ ר . ּ ּבַ
ָלא ִקיוָמא ְּנִהירו ַחד ְזֵעיר ּבְ יה)א קיומא דכלא''נ(, ּ ָבא ּבֵ ָאה חוָלֵקיה ַמאן . ּ ְלִאְתַייּשְׁ ַּזּכָ ּ

ָרִזין ְדָמאִר, ְּדָעאל ְוָנַפק ָלא ּבְ ּכְ יה, ּיהְּוָיַדע ְלִאְסּתַ ָקא ּבֵ ּוְלִאְתַדּבְ ּ ּ.  
ָמאֵריה ָקא ּבְ ר ָנׁש ְלִאְתַדּבְ ָרִזין ִאֵלין ָיִכיל ּבַ ּּבְ ּ ָרָזא , ּ ִלימו ְדָחְכָמה ּבְ ְּלִמְנַדע ׁשְ ּ ּ

ְצלֹוָתא, ִּעָלָאה ד ָפַלח ְלָמאֵריה ּבִ ּּכַ ְרעוָתא, ּ א, ּּבִ ִכוון ִלּבָ ּּבְ נוָרא , ּ ק ְרעוֵתיה ּכְ ַּאְדּבַ ּ ּ
ַגַחְלּתָ ה, אּבְ ִאין ְדִסְטָרא ִדְקדוּשָׁ ּתָ ְּלַייֵחָדא ִאיּנון ְרִקיִעין ּתַ ּ ּ ָמא , ּ ׁשְ ְלַאְעְטָרא לֹון ּבִ

ָאה ּתָ ן וְלָהְלָאה ְלַייֲחָדא ִאיּנון ְרִקיִעין ִעָלִאין ְפִניָמִאין. ֲחָדא ּתַ ּמָ ּוִמּתַ ּ ּ ּ ְלהו , ּ ְּלֶמהֵוי ּכֻ ּ
ַההוא ְרִקיָעא ִעָלָאה , ַחד ּּבְ ּ ְדַקְייָמא ָעַלְייהו)א''ט ע''רל(ּ ּּ.  

ן ְפָווֵתיה ְמַרְחׁשָ ּוְבעֹוד ְדפוֵמיה ְוׂשִ ּ ּ ּ יה ְיַכֵוון, ּ ִּלּבֵ ַלק ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא, ּ ּוְרעוֵתיה ִיְסּתָ ּ ּ ּ ּ ,
ָרָזא ְדָרִזין ְּלַייֲחָדא ּכָֹלא ּבְ ָרָזא ְדַקְייָמא ּבְ, ּ ִבין ּבְ ִקיעו ְדָכל ְרעוִתין וַמֲחׁשָ ן ּתְ ְּדַתּמָ ּ ּ ּ ּ ּ ֵאין ּ

ָכל ְצלֹוָתא וְצלֹוָתא, סֹוף ַהאי ּבְ ּוְלַכְווָנא ּבְ ּ ל יֹומֹוי, ּ ָכל יֹוָמא ְויֹוָמא ְלַאְעְטָרא ּכָ , ּבְ
פוְלָחִניה ָרָזא ְדיֹוִמין ִעָלִאין ּבְ ּּבְ ּ ּּ.  

ֵוי ְרעוֵתיה ֵליְלָיא ְיׁשַ ּּבְ ּ ְּדָהא ִאְתְפַטר ֵמָעְלָמא ָדא, ּ יה, ּּ ָמֵתיה ַנְפַקת ִמּנֵ ְּוִנׁשְ ְּוִיֲהָדר , ּ
ָּלה ְלָמאֵרי ְדֹכָלא ּ ִגין ְדָכל ֵליְלָיא ְוֵליְלָיא, ּ לאכללא בגווה , א ההיא נקודה קיימא''ס(, ּּבְ

  .)אינון נשמתין דצדיקייא
א יֵמי ִלּבָ ָּרָזא ְדָרִזין ְלִמְנַדע ְלִאיּנון ַחּכִ ּ ָאה. ּ ּתָ ָרָזא ְדַהִהיא ְנקוָדה , ְּרִקיָעא ָדא ּתַ ּּבְ ּ

ִליל ֵמֵעיָלא . ָּמה ְדַאָמָרןּכְ, ַּקְייָמא ַּההוא ְרִקיָעא ִאיהו ּכָ ּ א)ב''ג ע''ויצא קנ(ּ ּתָ , ּ וִמּתַ
ָרָגא ְדַסְלָקא ְנהֹוָרא אוָכָמא ַהאי ׁשְ א ּכְ ִּויסֹוָדא ִדיֵליה ְלַתּתָ ּ ּ  )א''א ע''בראשית נ(, ּּ

ְנהֹוָרא ִחָווָרא ִּויסֹוָדא ִדיָלה ִאיהו ְלַתּתָ, ְּלִאְתַאֲחָדא ּבִ ּ ָחא, אּ ִמׁשְ ַהִהיא ְפִתיָלה ּבְ . ּּבְ
א ִליַלת ִמְלֵעיָלא. ַּהִהיא ְנקוָדה, ּאוף ָהִכי ְלַתּתָ יָמָמא ִאְתּכְ ּּבִ ִליַלת , ּ ּוְבֵליְלָיא ִאְתּכְ

א ּתָ ָמִתין ְדַצִדיַקָייא, ִמּתַ ִאיּנון ִנׁשְ ּּבְ ּ ּ ּ.  
ְּוָכל ִמִלין ְדָעְלָמא ְלהו, ּ ָּאַהְדרו ּכֻ אְלִעָקָרא ִויסֹוָד, ּּ ָרׁשָ יה, א ְוׁשָ ְּדַנְפקו ִמּנֵ ּ ה . ּ ְוַכּמָ

ל ַחד ְוַחד ַמה ְדִאְתָחֵזי ֵליה ֵּליָלָוון ְזִמיִנין ְלַנְטָלא ּכָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ּ  ַאף )תהלים טז(ּכְ



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

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

רוִני ִכְליֹוָתי ָטאת. ֵּלילֹות ִיּסְ א ַאְזַלת ְוׁשָ ְּוָתַבת ְלַההוא ִעָקָרא ְדִאְתָחֵזי ָלה, ַנְפׁשָ ּ ּ .
ַאְבָנאּג ִכיך ּכְ ְוָפא ָקִאים ׁשָ ְּוַאְהָדר ְלַההוא ֲאָתר ְדִאְתָחֵזי ֵליה, ּ ּ ֵרי ֲעלֹוי, ּ ּוְבִגין , ְלִמׁשְ

ב ּגוָפא ְלִסְטֵריה ך ּתָ ּּכַ ּ א ְלִסְטָרה, ְ   .ְּוַנְפׁשָ
ֵרי ֲעלֹוי ָרָזא ְדִסְטָרא ַאֲחָרא ּּגוָפא ׁשָ ֲאבו ְידֹוי, ּ ך ִאְסּתָ ּוְבִגין ּכַ ַאְסָחָאה ּוָבֵעי ְל, ְּ

ָמה ְדאֹוִקיְמָנא. לֹון ב ְלַאְתֵריה, ּּכְ ֵליְלָיא ּכָֹלא ּתָ ְּדָהא ּבְ ָמֵתהֹון ְדַצִדיַקָייא ַסְלִקין , ּּ ְּוִנׁשְ ּ ּ ּ
ְּוִאְתַהְדָרן ְלַאְתַרְייהו ּ ַמה ְדִאְתַעְטַרת)בהו(ְּוִאְתַעְטַרת , ּ ִליַלת ִמָכל ִסְטִרין, ּ ֵדין , ְוִאְתּכְ ּכְ

ִריך הוא ְוִאְתַעָטר ִמּכָֹלאַּסְלָקא ְיָקָר א ּבְ ּא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ.  
ָמִתין ְדַצִדיַקָייא ְלָטָאן ְמָמָנן ְדִאְתְפָקדו ַעל ִאיּנון ִנׁשְ ֵליְלָיא ׁשַ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ְּלַסְלָקא לֹון , ּּ

ן ַנְייָחא, ְּלֵעיָלא י ָמאֵריהֹון, ּוְלָקְרָבא לֹון ָקְרּבָ ַּההוא ְמָמָנא ְדִאְתְפַקד . ְלַגּבֵ ּ ל ּ ַעל ּכָ
יְרָיין ֵמיה ַרב ְמָמָנא'' סֹוִרָי)א''ד ע''א קנ''ג ע''רנ(, ִּאיּנון ַמׁשִ ְמָתא ַסְלָקא . ּא ׁשְ יָון ְדִנׁשְ ּּכֵ ּ

ָכל ִאיּנון ְרִקיִעין יה, ּּבְ ֵדין ְמָקְרִבין ָלה ְלַגּבֵ ּּכְ ָמה ְדַאּתְ ָאַמר, ּ ה ּכְ ְּוָאַרח ּבָ  )ישעיה יא(, ּ
ִיְרַאת ְיָי ָעְלָמא. 'ַוֲהִריחֹו ּבְ ד ּבְ יָחא ְלֶמְעּבַ א ְמׁשִ ין ַמְלּכָ ָמה ְדַזּמִ רו , ּּכְ ְּוַעל ְיֵדיה ַאְעּבָ ּ

ִפְקדֹוָנא ַעל ְיֵדיה ְלהו ּבְ ּּכֻ ּ   .ְלִאְתָקְרָבא ְלָהְלָאה, ּ
ד ִאְתְקִריבו ְלַההוא ֲאָתר ְדִאְתְקִריבו ָמִתין ּכַ ְּוֻכְלהו ִנׁשְ ּ ּ ּ ּ ן, ּ ּמָ ָּדא ִאיהו, ְּוִאְתָחזון ּתַ ּ 

ַהִהיא ְנקוָדה, ָרָזא ִלילו ּבְ ָמִתין ִאְתּכְ ְלהו ִנׁשְ ּּכֻ ּ ּ ַמאן ְדָבַלע , ְוַנְטָלא לֹון ִזְמָנא ֲחָדא, ּ ּּכְ
ִליעו ְדִמָלה ּּבְ ּ ָרא, ּ ָתא ְדִמְתַעּבְ ִאּתְ ָרא ּכְ ד ַהאי ְנקוָדה . ָּרָזא ָדא ְלָמאֵרי ְמִדין. ְּוִאְתַעּבְ ּּכַ

ַרת ָתא ְדִמְת, ִאְתַעּבְ ִאּתְ ָראּּכְ ְמָתא ְמַהאי , ִּאְתֲהֵני ֵמַהִהיא ֲהָנאוָתא, ַעּבְ ִליַלת ִנׁשְ ְּדִאְתּכְ
ִאיּנון עֹוָבִדין, ָעְלָמא יָמָמא, ּּבְ ה ּבִ ָדַלת ּבָ ּתַ ּוְבַהִהיא אֹוַרְייָתא ְדִאׁשְ ּ ּ ְּוַנְטָלא ַההוא ְרעו . ּ ּ

ֶחְדָוה, ְּדַהאי ָעְלָמא ּוֵביה ִאְתֲהֵני ּבְ ִליַלת ִמּכָ, ּ   .ל ִסְטִריןְוִאְתּכְ

  א''ד ע''דף רי
ִמְלַקְדִמין, ְּלָבַתר ַאִפיַקת לֹון ְלַבר ְּואֹוִליַדת לֹון ּכְ א , ּ ּתָ א ַהׁשְ ְמָתא ִאיִהי ַחְדּתָ ְוִנׁשְ

ִמְלַקְדִמין ָקִרים)איכה ג(ְּוָרָזא ָדא , ּּכְ ים ַלּבְ ַמר.  ֲחָדׁשִ ָמה ְדִאּתְ ים ַוַדאי ּכְ ֲּחָדׁשִ ַמה . ּ
ים) א''ד ע''דף רי(ַטַעם  יב. ִּאיּנון ֲחָדׁשִ ִגין ָרָזא ִדְכּתִ ה ֱאמוָנֶתך, ּּבְ ַָרּבָ ה ַוַדאי. ּ , ַּרּבָ

ּוְלַאֲעָלא לֹון ְלַגָווה, ּ ְדַיְכָלא ְלַאְכְלָלא לֹון)ב''ט ע''בראשית י( ּ ְּוַאִפיַקת לֹון ְוִאיּנון , ּ ּ
ין יָמָמא. ַחְדּתִ ְּוַעל ָדא ַנְקָטא ַאֲחָרִנין ִמְלֵעיָלא ּבִ ּ ָעְלָמא ֵדין. ּ ִאין ִאיּנון ַצִדיַקָייא ּבְ ַּזּכָ ּ ּּ ,

ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי ּ.  
א, ַּאְדָהִכי ָנָהר ְיָמָמא י ַאּבָ ְְנקום וְנַהך, ָאַמר ִרּבִ ּ ָּקמו . ְונֹוֶדה ְלִרּבֹון ָעְלָמא, ּ

יה, ְּוַצלו, ְּוָאְזלו ּוְלָבַתר ָאַהְדרו ַחְבַרָייא ְלַגּבֵ ּ ֲּאַמרו ֵליה, ּּ ֵריַּמאן ְד, ּ ָבָחא, ׁשָ . ְּלַסֵיים ׁשְ
אֹוְרָחא ָדא ָאה חוָלָקָנא ּבְ ַּזּכָ ִריך הוא, ּ א ּבְ ְּדָכל ַהאי ָזִכיָנא ְלַאְעְטָרא ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ ּ ְּ ,

ָרִזין ְדָחְכְמָתא   .ּּבְ



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

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

א ְוָאַמר י ַאּבָ ִטים ְוגֹו)שמות לז(, ָּפַתח ִרּבִ ַצְלֵאל ֶאת ָהָארֹון ֲעֵצי ׁשִ ּ ַוַיַעׂש ּבְ , ָכאָה. 'ּ
א ִאָדָרא ַקִדיׁשָ ָנא ָהא אוְקמוָה ַחְבַרָייא ּבְ ּכְ ב ְדָכל ָרִזין ְדַמׁשְ ַּאף ַעל ּגַ ּ ּ ּ ּ ָהָכא ִאית . ּּ

ָלא ּכְ ה ָרִזין, ְלִאְסּתַ ַכּמָ ְּדָהא ָרָזא ָדא ִמְתַעְטָרא ּבְ ּ ָּארֹון ָדא ִאיהו . ְלֵמיַלף ָחְכְמָתא, ּ ּ
ב ְכּתָ ּבִ ית לוִחין ְוִא. ָרָזא ְלֵמיַעל ּתֹוָרה ׁשֶ ׁשִ יה ּבְ ִניז ּבֵ ְּתּגְ א ואתגניזן ביה שית לוחין ''ס(ּ

ֲחָדא. ְוָדא ִאְקֵרי ָארֹון,  ְמַסֲחִרין)ואינון שית מסחרין ית ְלֶמהֵוי ּכַ ד ָסֲחָרן ִאיּנון ׁשִ , ּּכַ
יה ָרָזא ְדאֹוַרְייָתא ֵדין ִאיהו ּגוָפא ַחד ְלַאֲעָלא ּבֵ ּּכְ ּ ּ ית ִסְטִרין ַוָארֹון, ּ ׁשִ   .ּבְ

ּלוִחין ִאיּנון ָחֵמׁש יה ָחֵמׁש ְסָפִרים, ּ ית, ְּוָעאִלין ּבֵ ְּוִאיּנון ָחֵמׁש ִאיּנון ׁשִ ַחד , ּ ּבְ
ְגִניזו ה ּבִ א ְדָאִעיל ּבָ ַּדְרּגָ ּ ּ ְּדִאְקֵרי ָרָזא ְדֹכָלא, ּ ּ ְּוַהאי ִאיהו ָרָזא ִדְבִרית, ּ ד ָעאל . ּ ּכַ

ּּגֹו ִאיּנון ָחֵמׁש לוִחין, ָּדא ֵדין ַקְי, ּ ין, יָמא ֲארֹוָנא ְואֹוַרְייָתאּּכְ ע ַדְרּגִ ָרָזא ִדְתׁשַ ּּבְ ּ ,
ָמָהן)א''ג ע''רי( ֵרין ׁשְ ּ ְדִאיּנון ּתְ ּוְלָבַתר ַקְייָמא לוָחא ֲחָדא. ם''ה ֱאלִהי''ְיהֹוָ, ּ ָרָזא , ּּ

ִּעיָלָאה ְדַחְפָיא ַעל ֹכָלא ְוַההוא ֲהֵוי ָרָזא ְדַההוא ְרִקיָעא ְדַסָחָרא ְוַחֵפי ַע ּ ּ ּל ּכָֹלא ּ
ְגִניזו ְּוֻכְלהו ַקְייֵמי ּבִ ּ ּ.  

ָלא ּכְ ּוְלִמְנַדע ָרִזין ַדֲארֹוָנא, ָהָכא ִאית ָלן ְלִאְסּתַ ּ ָּדא , ִאית ָארֹון ְוִאית ָארֹון, ּ
ֶלך ְוגֹו)שמואל ב כד(, ָּפַתח ְוָאַמר. ָּלֳקֵבל ָדא ֶלך ַלּמֶ ְ ַהּכֹל ָנַתן ֲאַרְוָנה ַהּמֶ ְוִכי ֲאַרְוָנה . 'ְ

ב ְדַחְבַרָייא אוְקמוָהְֶמֶלך ּ ֲהָוה ְוַאף ַעל ּגַ ּ ֶּאָלא ָדִוד, ּּ יה , ּ יב ּבֵ ִּדְכּתִ ל )שמואל ב ה(ּ  ּכָ
ּנֹור ְוגֹו ּצִ ע ּבַ ה ְיבוִסי ְוִיּגַ ַּמּכֵ ַל ם' ּ ִפיס ִלְירוׁשָ ְּוִאיהו ָנַטל ְוּתָ ּוִמִדיֵדיה ֲהָוה, ּ ּ ֲאַמאי , ּ

ַכְסָפא יָמא ַאף ַעל ּגַ. ָּקָנה ּבְ ַלם ִדיֵדיה ְדָדִודְוִאי ּתֵ ּב ַדֲהַוות ְירוׁשָ ּ ּ ּ ַּההוא ֲאָתר , ּ
יה ַדֲאַרְוָנה ֲהָוה ַּאֲחַסְנּתֵ ָנבֹות ַהִיְזְרֵעאִלי, ּ ָמה ְדֲהָוה ּבְ ּּכְ ִליט ַאְחָאב, ּ ב ְדׁשַ ְּדַאף ַעל ּגַ ּ ּ ,

א ֶרם, ַוֲהָוה ַמְלּכָ ע ְלָנבֹות ַההוא ּכֶ ִּאְצְטִריך ְלִמְתּבַ ּאוף ָהִכי ָדִוד, ְ ּ.  
א ֲהָוה ֶּאָלא ַוַדאי ֲאַרְוָנה ַמְלּכָ ְרׁשוֵתיה ֲהָוה, ּ ְּוַההוא ֲאָתר ּבִ ּ ִליט ֲעלֹוי, ּ , ַּוֲהָוה ׁשַ

חֹות ְיֵדיה ְסִגיאות ָדָמא ְוָקטֹוָלא , ְּוַכד ָמָטא ִזְמָנא ְלָנְפָקא ִמּתְ ָּלא ָנִפיק ֶאָלא ּבִ ּ ּ
ָרֵאל ִיׂשְ ד ֲהָוה ָקִטיל, ָּלא ַעל ַההוא ֲאָתרְּלָבַתר ָקִאים ַההוא ַמְלָאָכא ְמַחּבְ. ּבְ ן ּכַ , ְוַתּמָ

ַההוא ֲאָתר ׁש ֵחיֵליה, ָלא ֲהָוה ָיִכיל, ְּוָקִאים ּבְ   .ְּוָתׁשַ
יה ִיְצָחק ֲהָוה, ְּוַההוא ֲאָתר ֲּאָתר ְדִאְתֲעַקד ּבֵ ָחא, ּ ָנה ַאְבָרָהם ַמְדּבְ ן ּבָ ְוָעַקד , ְּדַתּמָ

ֵריה ֵּליה ְלִיְצָחק ּבְ יָון ְדָח. ּ ִריך הוא ַההוא ֲאָתרּּכֵ א ּבְ ָּמא קוְדׁשָ ּ ֲהָדא , ִאְתְמֵלי ַרֲחִמין, ְּ
ֵחם ְוגֹו'  ָרָאה ְיָי)דברי הימים א כא(, ּהוא ִדְכִתיב ָחָמא ֲעֵקיַדת ִיְצָחק . 'ַּמהו ָרָאה ְיָי. 'ַּוִיּנָ
ַההוא ֲאָתר ְּוָתב ְוִריַחם ֲעַלְייהו ִמַיד, ּּבְ ּ.  

ׁשְ ְלַאך ַהּמַ ְַויֹאֶמר ַלּמַ ה ְוגֹוּ ָּהא אוְקמוָה. ַּמהו ַרב. 'ִחית ַרב ַעּתָ ֶּאָלא . טֹול ָהַרב, ּ
ִתיב ָהָכא ַרב, ָּהִכי הוא ָהר ַהֶזה)דברים א(, ּוְכִתיב ָהָתם, ּכְ ֶבת ּבָ ּאוף ָהִכי . ּ ַרב ָלֶכם ׁשֶ
חֹות ְיָדך, ָנֵמי ַרב ְַרב ָלך ְלֶמֱהֵוי ַהאי ֲאָתר ּתְ יִאין ֲהָוה ּתְ, ְ ִנין ַסּגִ אן , ְחֹות ְיָדךׁשְ ִמּכָ



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

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

ל ָדא . ָּאֲהַדר ַאְתָרא ְלָמאֵריה, ּוְלָהְלָאה ַרב מֹוָתא וָממֹוָנא ָנַפק )בדמא(ְּוִעם ּכָ ּ ּבְ
חֹות ְיֵדיה   .ִּמּתְ

ִתיב ֲאַרְוָנה וְכִתיב ָאְרָנן. ֲאַמאי ִאְקֵרי ֲאַרְוָנה ֶּאָלא ּכְ עֹוד ְדַההוא ֲאָתר ֲהָוה . ּ ּּבְ ּ
חֹות ְיֵדיה יר. ּי ֲאַרְוָנה ֲארֹון ְדִסְטָרא ַאֲחָראִאְקֵר, ּּתְ יה ַאְתָוון ַיּתִ ְּוַעל ְדִאּתֹוָספו ּבֵ ּ ָהִכי , ּ
ְּוַההוא ּתֹוֶסֶפת , ָּרָזא ְדִסְטָרא ַאֲחָרא, ּ ְלִאּתֹוְסָפא ְלַההוא ַרע ַעִין)ב''ד ע''קס(ְִאְצְטִריך 

יה ִריעוָתא ְלַגּבֵ ִּאיהו ּגְ ּ ּ.  

  ב''ד ע''דף רי
ְסַטר ְקדו ְרִעין ֵליה ַאְתָווןּּבִ ה ּגַ ֵתיה, ּּשָׁ ְּוִאּתֹוָסף ְקדוׁשָ יב. ּ מלכים א (, ְּוָדא ָרָזא ִדְכּתִ

ָקר)ז ר ּבָ ֵני ָעׂשָ ַרע ֵמ.  ַעל ׁשְ ַנִים) ב''ד ע''דף רי(ם ''ּגָ ִתיב ׁשְ ֵני, ְּדָלא ּכְ . ֶּאָלא ׁשְ
יב ַוַיַעׂש ְיִריעֹות ִעִזים , ּ ַאֲחָרא ַיֲהִבין ֵליה ּתֹוֶסֶפת ַאְתָוון)ב''ד ע''קס(ּוְלִסְטָרא  ִּדְכּתִ ּ ּ

ֵרה ְיִריעֹות י ֶעׂשְ ּתֵ ן ֲעׁשְ ּכָ ׁשְ ִריעוָתא, ְלֹאֶהל ַעל ַהּמִ ּּתֹוֶסֶפת ַאְתָוון ְוִאיהו ּגְ ּוְבִסְטָרא . ּ
ה ִּדְקדוּשָׁ יר, ּ ר ְוָלא ַיּתִ ִני ָעׂשָ ֵרה. ׁשְ י ֶעׂשְ ּתֵ י. ְוָהָכא ֲעׁשְ ִריעו ְלַגּבֵ ְּוֹכָלא ִאיהו ּגְ ּ ְוָהִכי , ּהּ

ִּאְצְטִריך ְלַההוא ַרע ַעִין ְגִריעו, ְ ְלָמא ֵעיֵניה ְוִאיהו ּבִ ְּלַאׁשְ ּ תוספת , כגוונא דא ארונה(. ּ

  )אתוון ולא כתיב ארון
א ֲחֵזי ִרית, ּתָ ה ִאְקֵרי ֲארֹון ַהּבְ ִּסְטָרא ִדְקדוּשָׁ ִרית. ּ ִּאְתָחֵזי ְלגוָפא , ְּוַההוא ֲארֹון ַהּבְ

יה ִד ְּלֵמיַעל ּבֵ ּיוְקָנא ְדָאָדםּ ּ ין, ְּוַעל ָרָזא ָדא. ּ ִּאיּנון ֲחִסיֵדי ַקִדיׁשִ ד ָהוֹו ִמְפְטֵרי , ּ ּכַ
ָארֹון, ֵמַהאי ָעְלָמא גוָפא. ָהוֹו ַאְעִלין לֹון ּבְ ן ּבְ ּקַ ְּדָהא ִסְטָרא ַאֲחָרא ָלא ִמְתּתָ ְוָלאו , ּ

ְכָלָלא ְדגוָפא ְדָאָדם ִּאיִהי ּבִ ּ ּוְבִגין ָדא ָלא ִאְת. ּ רון ּגוַפָייא ְלַההוא ִסְטָרא ַאֲחָראּ ּּבְ ּ ּּ ,
ִגין ְדָלאו ִאיּנון  ּּבְ ְכָלָלא ְדגוָפא ְדָאָדם)ב''ע' הקדמה ו(ּ ּ ּבִ ּ ּ.  

ִתיב יֹוֵסף ַמה ּכְ ֵרין יֹוִדין ֲאַמאי)בראשית נ(, ּבְ ָארֹון ּתְ ר . ּ ַוִייֶשם ּבָ ֶּאָלא ְדִאְתַחּבָ ּ
ְבִרית ִרית ּבִ א ּבְ. ּבְ ָּרָזא ִדְלֵעיָלאָּרָזא ִדְלַתּתָ ֲארֹוָנא. ּ א תא חזי ''ס(. ַמאי ַטֲעָמא. ְוָעאל ּבַ

סטרא דקדשה אקרי ארון הברית וההוא ארון הברית אתתקן לאעלא ביה רזא דאורייתא דאיהי 
כגוונא דא לתתא אתתקן ארונא לאעלא ביה דיוקנא דגופא רזא . רזא דדיוקנא דגופא קדישא

 מאן דנטיר את קיימא קדישא ועל רזא דא אינון חסידי דאדם ומאן איהו דקאים ברזא דאדם
קדישין כד הוו מפטרי מהאי עלמא הוו עאלין לון בארונא בגין דלא אתחזי למיעל בארונא אלא 

ִרית )ביוסף מה כתיב ויישם בארון. מאן דנטיר להאי ברית את קיימא קדישא ִגין ְדָנַטר ּבְ ּ ּבְ
א יה, ַּקִדיׁשָ ְּוִאְתָקָיים ּבֵ ֲארֹוָנאְל. ּ ְדָקא ֲחֵזי, ָהִכי ִאְתָחֵזי ְלַאֲעָלה ּבַ   .ְּוֹכָלא ּכַ

א ְוָאַמר י ַאּבָ ָכה ִרּבִ ּסוָפא, ַווי ִלְבֵני ָעְלָמא, ּבָ ְּדָלא ַיְדֵעי ְלַההוא ּכִ ּ ַּווי ְלַההוא . ּ
א ֲארֹוָנא, עֹוְנׁשָ ְּדָכל ַמאן ְדָבֵעי ָעאל ּבַ ֲא. ּ ִגין ְדָלא ִאְצְטִריך ְלֵמיַעל ּבַ ְּבְ ר , רֹוָנאּ ּבַ
יה, ַּצִדיק ַנְפׁשֵ ְּדָיַדע ּבְ ַגְרֵמיה, ּ מֹוַדע ּבְ ּתְ ִרית, ְּוִאׁשְ ַההוא ּבְ ְּדָלא ָחָטא ּבְ ָּאת ַקָייָמא , ּ



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

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

א ְדָקא ָיאות, ֵּמעוְלמֹוי, ַּקִדיׁשָ ְּוָקא ָנִטיר ֵליה ּכַ ָּלא ִאְצְטִריך ֵליה ְלֵמיַעל , ְוִאי ָלאו. ּ ְ

ֲארֹוָנא   .ֹוָנאּוְלִמְפַגם ֲאר, ּבַ
א ְדִאיהו ָרָזא ְדִאְתָחֵזי ֵליה ָאת ַקָייָמא ַקִדיׁשָ ָרא ּבְ ָּרָזא ִאְצְטִריך ְלִאְתַחּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ְוָלא , ְ

ַצִדיק. ְלַאֲחָרא ר ֶאָלא ּבְ ְּדָהא ֲארֹון ָלא ִאְתֲחּבָ א, ּּ ְּדָנִטיר ָאת ַקָייָמא ַקִדיׁשָ ּוַמאן . ּּ
ֲארֹוָנא ִרית ְוָעאל ּבַ ַחייֹוי, ּיהַווי ֵל, ְּדָפִגים ּבְ ְּדָפִגם ֵליה ּבְ ּ ַּווי ֵליה ְדָפִגים ֵליה . ּ ּ ּ

ִמיָתֵתיה א. ּּבְ ַּווי ֵליה ֵמַההוא עֹוְנׁשָ א. ּ ַּווי ֵליה ְדָפִגים ָאת ְוָארֹון ַקָייָמא ַקִדיׁשָ ּ ַווי . ּּ
ּסוָפא ֵּליה ְלַההוא ּכִ ּ יה ִנְקַמת ָעְלִמין, ּ ְּדַנְקִמין ִמּנֵ ּנוְקָמא ְדָעְלָמא ָד, ּ ּ ְּונוְקָמא , אּ

ְּדַההוא ְפִגימו ּ ִתיב . ּּ ע ַעל ּגֹוַרל )תהלים קכה(ְּוָרָזא ָדא ּכְ ֶבט ָהֶרׁשַ י לא ָינוַח ׁשֵ ּ ּכִ
ִדיִקים   .ַהּצַ

ַההוא ָעְלָמא ֲעָתא ְדַדְייִנין ֵליה ּבְ ׁשַ ּּבְ ּ עֹוָבדֹוי, ּ ָלן ּבְ ּכְ ִּאי ֲהָוה ָפִגים ָרָזא , ִמְסּתַ
א ְדָחִת ִּדְבִרית ַקִדיׁשָ ֵריהּ ְבׂשָ א ָפִגים ֲארֹוָנא . ּים ּבִ ּתָ ַהאי)דברית(ְּוַהׁשְ ּ ִדיֵליה ּבְ ַהאי . ּ

ַצִדיַקָייא ֵּלית ֵליה חוָלָקא ּבְ ּ ּ יה. ּ ִלן ּבֵ ּכְ ָלָלא , ְּוַדְייִנין ֵליה, ִּמְסּתַ ּוַמְפֵקי ֵליה ְלַבר ִמּכְ ּּ
ָלָלא ְדָאָדם. ְּדָאָדם יָון ְדַאְפֵקי ֵליה ִמּכְ ּּכֵ ּ ָלָלא ְדֻכְלהו ַאֲחָרִניןַאְפֵקי , ּ ֵּליה ִמּכְ ּ ּּ ,

דו ְלַחֵיי ָעְלָמא ְּדִאְתַעּתְ ּ ְּוַיֲהֵבי ֵליה ְלַההוא , ּ ָרָזא ְדגוָפא )ארון(ּ ִליל ּבְ ּ ִסְטָרא ְדָלא ִאְתּכְ ּ ּ
ְמַסר ְלַההוא ִסְטָרא. ְּדָאָדם יָון ְדִאּתְ ּּכֵ ֵגיִהָנם, ַּווי ֵליה, ּ ְּדַאֲעִלין ֵליה ּבְ יק ְוָלא ָנִפ, ּ

יה ְלָעְלִמין ִתיב . ִּמּנֵ י )ישעיה סו(ַּעל ָדא ּכְ ִעים ּבִ ים ַהפֹוׁשְ ִפְגֵרי ָהֲאָנׁשִ ּ ְוָיְצאו ְוָראו ּבְ ּ ּ ּ
ָלָלא ְדָאָדם. 'ְוגֹו ָארו ִמּכְ ּתָ ִּאיּנון ְדִאׁשְ ּ ּ ּ.  

ֵליָמָתא א ׁשְ יוְבּתָ ד ָלא ָעֵבד ּתִ א ְדִאיִהי ִאְתַחְזָי. ְּוָהֵני ִמֵלי ּכַ יוְבּתָ ּּתִ יא ְלַחְפָייא ַעל ּ
ל עֹוָבדֹוי ֲארֹוָנא. ּכָ ל ָדא ַטב ֵליה ְדָלא ֵיעול ּבַ ְּוִעם ּכָ ּ ּ ל ִזְמָנא ְדגוָפא ַקָיים, ּ ְּדָהא ּכָ ּ ּ ּ ,

ְמָתא ִאְתְדָנת ין. ְּוָלא ָעאַלת ְלַאְתָרה, ִּנׁשְ ר ִאיּנון ֲחִסיֵדי ֶעְליֹוִנין ַקִדיׁשִ ּּבַ ְּדִאְתָחזון , ּ ּ
גוֵפי ְּלַסְלָקא ּבְ ָעְלָמא ֵדין וְבָעְלָמא ְדָאֵתי, הֹוןּ ָאה חוָלֵקיהֹון ּבְ ַּזּכָ ּ ּ ּ.  

ִריך הוא א ּבְ יה קוְדׁשָ ָיא ַקּמֵ ִגין ְדֵלית חֹוָבא ְדַקׁשְ ּּבְ ּ ּ ּ ר וָפִגים , ְּ ּקֵ ַהאי ַמאן ִדְמׁשַ ּּכְ ּ
א ְּלַהאי ָאת ַקָייָמא ַקִדיׁשָ א. ּ ִכיְנּתָ ִתיב ַּעל חֹוָבא ָד, ְּוָדא ָלא ָחֵמי ַאְנֵפי ׁשְ א ּכְ

ֵעיֵני ְיָי)בראשית לח( כֹור ְיהוָדה ַרע ּבְ ָ לא ְיגוְרך ָרע)תהלים ה(ּוְכִתיב . 'ּ ַוְיִהי ֵער ּבְ ּ.  
ִתיב ָהָכא ַצְלֵאל ֶאת ָהָארֹון, ַמה ּכְ יִמין. ַּוַיַעׂש ּבְ ְּוִכי ֲאַמאי ָלא ָעְבדו ִאיּנון ַחּכִ ּ ,

ָנא ּכְ ְּדָעְבדו ַמׁשְ ִּסיוָמא ְדגוָפא ְדִאיהו , ַצְלֵאלֶּאָלא ּבְ. ַית ֲארֹוָנא, ּ ּ ּ ּ ּ  ָרָזא )א''ד ע''רע(ּ
א ִּדְבִרית ַקִדיׁשָ ַעְדָבא ְדחוָלֵקיה, ְּוָנַטר ֵליה, ּ ְּוִאיהו ָקִאים ּבְ ּ ּ עֹוָבָדא . ּ ַדל ּבְ ּתְ ִּאיהו ִאׁשְ ּ

ִּדיֵליה ְלהו ַחְבַרָייא. ְוָלא ַאֲחָרא, ּ ָּאתו ּכֻ ּ קו ֵליה, ּּ ְּוַנּשְׁ ּ.  

  א''ו ע''דף רט
ְמעֹון י ׁשִ י ְדִרּבִ ד ָמטו ְלַגּבֵ ּּכַ יה, ּ ְּוַסְדרו ִמִלין ִאֵלין ַקּמֵ ּ ּּ ַההוא , ּ ַמר ּבְ ל ַמה ְדִאּתְ ּּכָ ּ

אֹור ֹנַגה הֹוֵלך ְואֹור ַעד ְנכֹון ַהיֹום)משלי ד(, ָּפַתח ְוָאַמר. אֹוְרָחא ּ ְואֹוַרח ַצִדיִקים ּכְ ְ ּ ּ .



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

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

ַמר) א''ו ע''דף רט( יהֲא. ַהאי ְקָרא ִאּתְ ָלא ּבֵ ּכְ ְואֹוַרח , ָּבל ַהאי ְקָרא ִאית ְלִאְסּתַ
יה, ַּצִדיִקים ַּההוא אֹוְרָחא ְדַצִדיַקָייא ָאְזלו ּבֵ ּ ּ ּ א . ִּאיהו ֹאַרח ְקׁשֹוט, ּּ ּאֹוְרָחא ְדקוְדׁשָ ּ

יה ִריך הוא ִאְתְרֵעי ּבֵ ּּבְ ּ ּאֹוְרָחא ְדִאיהו ָאִזיל ָקַמְייהו. ְ ּ ְתָיין ַא, ְּוָכל ִאיּנון ְרִתיִכין, ּ
פוַמְייהו ַמע ִמִלין ְדִאיּנון ְמַמְלָלן ְוָאְמֵרי ּבְ ְּלִמׁשְ ּ ּ ּּ אֹור ֹנַגה. ּ ְוָלא , ְּדָנִהיר ְוָאִזיל: ּּכְ

ך  אֹוַרח ְדִאיּנון ַחָייַבָיא, )א כלל''ס(ְִאְתֲחׁשָ ּּכְ ּ ּ ִדיר, ּ ך ּתָ ְְדאֹוַרח ִדיְלהֹון ִאְתֲחׁשָ ּ ָמה , ּ ּכְ
ְ ֶדֶרך)משלי ד(ְדַאּתְ ָאֵמר  ֲאֵפָלה ְוגֹוּ ִעים ּכָ   .' ְרׁשָ

 
  



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

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

 ] בשנה180יום [סדר הלימוד ליום ג ניסן 
ָּדָבר ַאֵחר ְואֹוַרח ַצִדיִקים ין אֹוַרח ְלֶדֶרך. ּ ָּהא אוְקמוָה, ְַמה ּבֵ א ''ז ע''קל(ֲאָבל . ּ

ְלָייא, ּ אֹוַרח הוא)א''ח ע''ויקרא פ א ִאְתְפַתח ְוִאְתּגַ ּתָ ְּדַהׁשְ ַה, ּ ּהוא ֲאָתר ְוִאְתָעִביד ּבְ
ְדַמת ְדָנא, אֹוַרח יה ַרְגִלין ִמּקַ ִתיׁשו ּבֵ ְּדָלא ּכְ ּ ּ ְֶדֶרך. ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר : ּ  )ישעיה סג(ּכְ

ַגת דֹוֵרך ּבְ ל ַמאן ְדָבֵעי, ְּכְ יה ַרְגִלין ּכָ ין ּבֵ ְּדַכְתׁשִ ּ ּ.  
ְּוַעל ָדא ְלַצִדיַקָייא ָקאֵרי ֹאַרח ּ ְּדִאיּנון ֲהוֹו ַקְדָמֵאי ְלִמְפ, ּ ח ַההוא ֲאָתרּ ְוָלא ַעל . ּּתַ

ַההוא ֲאָתר ֵני ָעְלָמא ָאְזֵלי ּבְ ב ְדַאֲחָרִנין ּבְ ֲּאָתר ִאיהו ֶאָלא ַאף ַעל ּגַ ּ א ְדַאְזִלין , ּּ ּתָ ַּהׁשְ
יה ַצִדיַקָייא ּּבֵ ּ א, ּ ָמה ְדָלא ָאִזיל , ִּאיהו ֲאָתר ַחְדּתָ א ִאיהו ַההוא ֲאָתר ּכְ א ַחְדּתָ ּתָ ְּדַהׁשְ ּ ּ ּ

יה ּבַ א ְלָכל ַההוא ֲאָתר. ר ָנׁש ַאֲחָרא ְלָעְלִמיןּּבֵ ִגין ְדַצִדיַקָייא ַעְבִדין ַחְדּתָ ּּבְ ּ ּ ה , ּּ ַכּמָ ּבְ
הֹון ִריך הוא ִאְתְרֵעי ּבְ א ּבְ ִּמִלין ִעָלִאין ְדקוְדׁשָ ּ ְּ ּ ּ.  

ַההוא ֲאָתר, ְּותו א ַאְזָלא ּבְ ִכיְנּתָ ִּדׁשְ ְדַמת ְדָנא, ּ ַּמה ְדָלא ֲהַוות ִמּקַ ִג. ּ ך ֹאַרח ּוּבְ ְין ּכָ

א, ַּצִדיִקים ִאְקֵרי ִפיָזא ִעָלָאה ַקִדיׁשָ יה אוׁשְ ִגין ְדִאְתָאַרח ּבֵ ּּבְ ּ ּ ּּ ְֶדֶרך. ּ ִּאיהו ָפתוַח : ּ ּּ
ל ַמאן ְדָבֵעי, ְּלֹכָלא יה ּכָ ין ּבֵ ְּוַכְתׁשִ ֲּאִפילו ִאיּנון ַחָייִבין, ּ ּ ּ ְֶדְרך. ּ  )ישעיה מג(, ָּרָזא ָדא, ּ

ָים ָד ַּהּנֹוֵתן ּבַ יה ִסְטָרא ַאֲחָרא, ְֶרךּ ִגין ְדָדִריך ּבֵ ּּבְ ְְדָלא ִאְצְטִריך, ְּ ִליט ְלַסֲאָבא , ּ ְוׁשָ
ָנא ּכְ ְלחֹוַדְייהו, ְּוַעל ָדא. ַמׁשְ ַּצִדיַקָייא ּבִ ַההוא ֲאָתר ְדִאְקֵרי אֹוַרח, ּּ ְלֵטי ּבְ ַּקְייֵמי ְוׁשַ ּ .

ָמה ְדאֹוִקיְמָנא ֶדֶרך ָפתוַח ְלֹכָלא ּּכְ ּ ּ ּּ   .ּי ִסְטָרא וְלַהאי ִסְטָראְלַהא, ְ
י ֶעְליֹוִנין ְּוַאּתון ַקִדיׁשֵ ְייכו, ּ א ִעָלָאה ִאְזָדַמן ְלַגּבַ ּאֹוַרח ַקִדיׁשָ ּ יה וִמִלין , ּּ ְּוָאַרְחּתון ּבֵ ּ ּ ּ

ְּמַעְלָיין ִעָלִאין  יק יֹוִמין)א אלין''נ(ּ ּ ִאְתָסָדרו ָקֵמי ַעּתִ ָאה חוָלֵקיכֹון. ּ   .ַּזּכָ
י ׁשִ ה )דברים לה(, ְמעֹון ְוָאַמרָּפַתח ַרּבִ י ָסַמך ֹמׁשֶ ן נון ָמֵלא רוַח ָחְכָמה ּכִ ַע ּבִ ְ ִויהֹוׁשֻ ּ ּ

ֵניָנן', ְוגֹו ה ֲאָתר ּתָ ַכּמָ א, ּבְ ְמׁשָ ַאְנֵפי ׁשִ ה ַאְנפֹוי ּכְ ְּדֹמׁשֶ ּ ַאְנֵפי ִסיֲהָרא, ּ ַע ּכְ . ִּויהֹוׁשֻ
ְמׁשָ, ְּדֵלית ְנהֹוָרא ְלִסיֲהָרא ֶּאָלא ְנהֹוָרא ְדׁשִ ד ָנַהר ְלִסיֲהָראּ א , א ּכַ ְמׁשָ ְוִסיֲהָרא ִמּגֹו ׁשִ

ְלמוָתא, ְּוַכד ִאְתַמְלָייא. ִּאְתַמְלָייא ַאׁשְ ֵדין ַקְייָמא ּבְ ּּכְ ּ.  
ִלימוָתא ְדִסיֲהָרא ּתְ ִּאׁשְ ָּרָזא ְדֹכָלא. ַּמאן ִאיהו, ּ ָמא , ּ ָרָזא ִדׁשְ ְּדִאְקֵרי ְדמות ּבְ ּ ּ ּ

ָמא. 'ִּעָלָאה ְיָי ׁשְ ְלמוָתא, ּ ָדא ָלא ָקִאיםְּדָהא ּבִ ַאׁשְ ִזְמָנא ְדַקְייָמא ּבְ ר ּבְ ּּבַ ָמה . ּּ ְּדָהא ּכַ
ָמָהן ִאיּנון ְדַאֲחִסיָנא ּׁשְ יה, ּ ֲעָתא ְדַקְייָמא ּבֵ פום ׁשַ ך ּכְ הו ּכַ ְּוִאְתְקֵרי ּבְ ּ ּ ּּ וכפום שעתא (, ְ

ׁש)דקיימא ביה ָמא ַמּמָ ַההוא ׁשְ ָלמוָתא ְּוַכד ַקְייָמא ּבְ. ּ ָהִכי ִאְקֵרי ּבְ ָּרָזא ְדַאׁשְ ּ
ל ִסְטִרין ִליַמת ִמּכָ ּתְ ֵדין ִאְקֵרי ְידֹוָ, ְוִאׁשְ ְלמוָתא ִדיָלה''ּכְ ּד ַאׁשְ ּ ָלמוָתא ִדְלֵעיָלא, ּ ַאׁשְ ּּכְ ּ ּ .

ה)ב''ק ע( ָרָתא ְלִאּמָ ּ ְדָיְרָתא ּבְ ּ.  
ֲחֵמיָסר יֹוִמין)א נהירו''ד(ְּוַהְיינו  יב,  ּבַ ֲחִמּשָׁ)ויקרא כג(, ִּדְכּתִ ר יֹום ַלֹחֶדׁש  ּבַ ה ָעׂשָ

ִביִעי ַהֶזה ָעׂשֹור )ויקרא כג(ּוְכִתיב . ַּהּשְׁ ִביִעי)יום(ְ ַאך ּבֶ , ְּוֹכָלא ָרָזא ֲחָדא.  ַלֹחֶדׁש ַהּשְׁ



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

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

ר ֲאִמיָרן ָרָזא ְדָכל ֶעׂשֶ ד ַקְייָמא ָעְלָמא ְדָאֵתי ּבְ ּּכַ ּ  )ב''ה ע''קפ(ִאְקֵרי , ַעל ַהאי ֹחֶדׁש, ּ
ָעׂשֹור יַנְייהוְוַכד ִא. ּבֶ ְלמוָתא ֲחָדא ּבֵ ַאׁשְ יַמת ִסיֲהָרא ּבְ ְּתְרׁשִ ר, ּ ה ָעׂשָ ֲחִמּשָׁ , ִאְקֵרי ּבַ
יַנְייהו' ְּדָהא ה ַרת ְוִאְתַחְקַקת ּבֵ   .ִּאְתַחּבְ

ָמא ָדא''ְּוָרָזא ָדא י ׁשְ ּה ְוַכד ַקְייָמא ּבִ ה, ּ ר ּבְ ֵדין ִאְתַחּבָ א ''ד(ְוִאיִהי ִאתֹוְסָפא ', ּכְ

ָרָזא ְדָאת ה,  ִאיִהי)ן לון ולמיהב לון טרפייהו ואתוספאלגביה תתאי למיז ִמְלַקְדִמין' ּּבְ . ּּכְ
ָרָזא ִדְלֵעיָלא, ֲחָדא ָרא ּבְ ָקא וְלִאְתַחּבְ ְּלִאְתַחּקְ ּ א. ּ ּוְכֵדין . ַוֲחָדא ְלֵמיַהב ְמזֹוָנא ְלַתּתָ

ְלמוָתא ְלָכל ִסְטִרין ַאׁשְ ַּקְייָמא ִסיֲהָרא ּבְ א, ּ ָמא ָדא, ֵּעיָלא ְוַתּתָ ָרָזא ִדׁשְ ּּבְ ְלֶמֱהֵוי , ּ
ִלימו ַחד, ּּכָֹלא ָרָזא ֲחָדא ּוׁשְ ּ.  

ָלמוָתא ְדִסיֲהָרא ַע ָדא ִאיהו ָרָזא ְדַאׁשְ ְּיהֹוׁשֻ ּ ּ ּ ן נו, ּ ִאֵלין ַאְתָוון ּבִ ּּבְ ּן ַוַדאי ''ּנו, ן''ּ
ְּדָהא נון ָרָזא ְדִסיֲהָרא ִאיִהי ּ ָלמוָתא ִדׁשְ. ּ ָרָזא ְדַאׁשְ ָּמֵלא ּבְ ּ אּ ֵדין ִאיהו , ָּמא ַקִדיׁשָ ּּכְ

ָּמֵלא רוַח ָחְכָמה ַוַדאי ּ.  

  ב''ו ע''דף רט
ִגין ִדְנקוָדה ִעָלָאה ְדִאיִהי י ּּבְ ּ ט ְוַאִפיק רוַח', ּּ ִּאְתָפׁשַ ּ ְּוַההוא רוַח ָעִביד ֵהיָכָלא, ּ ּ .

ט ְּוַההוא רוַח ִאְתָפׁשַ ּ ית ִסְטִרין, ּ ַּההוא רוַח ִאְתָפׁשַ. ְוִאְתָעִביד ׁשִ ּ ָרָזא ְדָכל ִאֵלין, טּ ּּבְ ּ .
א ְּוִאְתְמֵלי ּכָֹלא, ְוַאְמֵלי ְוָעִביד ֵהיָכָלא ְלַתּתָ ָמא ) ב''ו ע''דף רט(ְוִאְתָעִביד ָרָזא , ּ ִּדׁשְ

א ְלמוָתא ֲחָדא, ַּקִדיׁשָ ַאׁשְ   .ּּבְ
ַע ָמֵלא רוַח ָחְכָמה ּוְבִגין ָדא ְיהֹוׁשֻ ּ ה ֶאת ָיָדיו ָע, ּ י ָסַמך ֹמׁשֶ ִגין ּכִ ְּדִאיהו , ָליוְּבְ ּ

ְרָכאן ָעֵליה יה, ָּאִריק ּבִ יָרא ִמּנֵ י ֶעְליֹוִנין. ְּוִאְתְמֵלי ּבֵ ְּוַאּתון ַקִדיׁשֵ ְייכו , ּ ל ַחד ִמּנַ ּּכָ
ְלמוָתא, ִּאְתְמֵלי רוַח ָחְכָמה ַאׁשְ ְּוַקְייָמא ּבְ ָרִזין ְדָחְכְמָתא, ּ ִריך הוא . ּּבְ א ּבְ ִגין ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ ְּ

כוּהוא ִאְתְרֵעי ְּוַאְסִמיך ְידֹוי ָעַלְייכו, ּ ּבְ ָאה חוָלִקי ְדֵעיַני ָחמו ָדא. ְ ַּזּכָ ּ ּ ִלימו , ּ ְּוָחמו ׁשְ ּ
כו ְּדרוַח ָחְכְמָתא ּבְ ּ ּ.  

ִתיב , ָּפַתח ְוָאַמר ּ לא ֹתאְכלו ַעל ַהָדם ֹלא ְתַנֲחׁשו ְוֹלא ְתעֹוֵננו)ויקרא יט(ּכְ ּ ּ ַהאי . ּ
ְּקָרא אוְקמוָה ְּוָרָזא ְדִמָלה, ּ ָלא ְצלֹוָתא, ּ  )א קדם דאכיל''ד(ִּדיָצֵלי , ַּהאי ַמאן ְדָאִכיל ּבְ

ַּעל ָדֵמיה ְמַנֵחׁש וְמעֹוֵנן, ּ ִקיל ִאיהו ּכִ ּׁשָ ּ.  
ָרָזא ִדְיָקָרא ִעָלָאה ְטָחת ְלֵמחֵמי ּבְ ּתַ ְמָתא ַסְלַקת ְוִאׁשְ ִגין ִדְבֵליְלָיא ִנׁשְ ּּבְ ּ ל ַחד , ּ ּכָ

ָמה ְדִאְתָחֵזי ֵליה ְּוַחד ּכְ ַתָתף .ּ ַההוא ֵחיָלא ְדִאׁשְ ר ָנׁש ּבְ ַאר ּבַ ּתְ  ּגֹו )א דאתפשט''נ(ּ ְוִאׁשְ
ְּלִאְתַקְייָמא ּגוָפא, ָּדָמא ְּוַההוא , ּ ָטִעים ַטֲעָמא ְדמֹוָתא)א ועם כל דא''ס(ְּוַעל ָדא . ּ

ְמָתא ָעָרא ּגֹו ַההוא ֵחיָלא ְדִנׁשְ ָדא ְלִאּתְ ֵּחיָלא ָלא ִמְתַעּתְ ָלא ֵל, ּ ְוַכד ִאְתָער . ּיהּוְלַקּבְ
ר ָנׁש ָּלאו ִאיהו ָדִכי, ּבַ ִליט, ְוָהא אֹוִקיְמָנא. ּ ְּדִסְטָרא ַאֲחָרא ׁשַ ַּעל ֲאָתר ְדַקְייָמא , ּ ּ

ְמָתא ָלא ִנׁשְ   .ּבְ



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

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

ַמָיא י ּבְ יָון ְדִאְתָדּכֵ ּּכֵ אֹוַרְייָתא, ּ ר ָנׁש ּבְ ַדל ּבַ ּתָ ב ְדִאׁשְ ְּוַאף ַעל ּגַ א טעים טעמא ''נ(, ּ

רא אחרא שליט על אתר דקיימא בלא נשמתא וכד אתער בר נש אף על גב דסט, דמותא
ַאְתָרה)דאשתדל באורייתא ְמָתא ָלא ִאְתַקָייַמת ּבְ ּ ַהִהיא ִנׁשְ ר ָנׁש, ּ ּבַ יה ּבְ ְלָטא ּבֵ , ְּוָלא ׁשַ

ְלחֹודֹוי ר ֵחיָלא ְדָדָמא ּבִ ִד, ְּדִאְקֵרי ֶנֶפׁש, ּּבַ ָדָמא ּתָ ָטא ּבְ ַּהִהיא ְדִאְתַפּשְׁ ְוָהא , ירּ
ר ָנׁש ְצלֹוָתא ְדפוְלָחָנא ְדָמאֵריה. אֹוִקיְמָנא ְּוַכד ִיָצֵלי ּבַ ּ ּ ָבא ֵחיָלא , ּ ֵדין ִמְתַייּשְׁ ּכְ

ַאְתֵריה ְּדָדָמא ּבְ ְמָתא, ּ ר ֵחיָלא ְדִנׁשְ ּבָ ָבא ַעל ַההוא ֲאָתר, ְּוִאְתּגַ ר ָנׁש . ְּוִאְתָייׁשְ ּוְכֵדין ּבַ
י ָמאֵריה ִלים ַקּמֵ ּתְ ְָמה ְדִאְצְטִריךּכְ, ִּאׁשְ א, ּ ְמָתא ְלֵעיָלא, ֶנֶפׁש ְלַתּתָ ְּוָרָזא ְדִמָלה ְדִנׁשְ ּּ ּ.  

ַּמאן ְדַצֵלי ְצלֹוָתא ַעד ָלא ֵייכול, ְּוַעל ָדא ָמה ְדִאְצְטִריך, ּּ ְרֵמיה ּכְ ְָקִאים ּגַ ּ ְּוַסְלָקא , ּ
ָמה ְדִאְצְטִריך ְמָתא ַעל ֲאָתר מֹוְתָבה ּכְ ְִנׁשְ ּ ָלא ַצֵלי ְצלֹוֵתיה ְוִאי ָאִכיל ַעד, ּ

ָבא ָדָמא ַעל ַאְתֵריה ְּלִאְתַייּשְׁ ְמַנֵחׁש וְמעֹוֵנן, ּ ָּהא ִאיהו ּכִ ִגין ְדָהא ִאיהו ָאְרֵחיה . ּ ּּבְ ּ ּ
ה, ְּלַסְלָקא ִלְסַטר ַאֲחָרא, ִּדְמַנֵחׁש ּוְלָמֲאָכא ִסְטָרא ִדְקדוּשָׁ ּ ּ.  

ַה ַדל ּבְ ּתָ ר ָנׁש ַההוא ְדִאׁשְ ֲּאַמאי ִאְקֵרי ּבַ ּ ַההוא . ּהוא ִסְטָרא ְמַנֵחׁשּ ַדל ּבְ ּתָ ַּעל ְדִאׁשְ ּ ּ
ָרא, ָנָחׁש ּבְ ְקָפא ֵחיֵליה וְלִאְתּגַ ְּלַאּתָ ַמאן ְדָפַלח ֵלאֹלִהים ֲאֵחִרים. ּ ְּוָדא ִאיהו ּכְ ְוֵכן . ּ

ַּהאי ָפַלח ְלַההוא ֵחיָלא ְדָדָמא ּ ִריך הוא, ּ א ּבְ ְּוָלא ָפַלח ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ ְּ ְקָפא , ּ ִסְטָרא ְלַאּתָ
ְמָתא ה, ְּדִנׁשְ ִּסְטָרא ִדְקדוּשָׁ ּ.  
חֹוָבא, ְמעֹוֵנן ַדל ּבְ ּתָ ְּדִאׁשְ ְזכו, ּ ַדל ּבִ ּתָ ְּוָלא ִאׁשְ יָמא ָהא ַקְייָמא נ. ּ ' ְּוִאי ּתֵ

ֶאְמָצִעיָתא ָּהִכי הוא ַוַדאי. ּבְ ַההוא ִסְטָרא ַאֲחָרא, ּ ְלָטָאה ּבְ ְּדָהא ָלא ַיְכִלין ְלׁשַ ַעד , ּּ
הְּדִאְתַעְר יה ֵערוָבא ִדְסָטר ְקדוּשָׁ ֵּבי ּבֵ ּ ּ חוָטא ַחד ָדִקיק, ּ ּּכְ ּ ְדָבֵעי )ב''הקדמה ב ע(ַמאן . ּ

ְקָרא ה ִמָלה ִדְקׁשֹוט, ְּלַקְייָמא ׁשִ ְּיָעַרב ּבָ ְקָרא, ּּ ִגין ְדִיְתַקֵיים ַההוא ׁשִ ּּבְ ְּוַעל ָדא ָעֹון . ּּ
ֶקר הוא ִּמָלה ְדׁשֶ ּ ּוְבִגין ְלַקְייָמא ֵליה, ּ ה ִמָלה ִדְקׁשֹוט, ּּ ָּעאִלין ּבָ ָדא ', ְּוָדא ִאיהו נ, ּּ ּבְ

ֶקר ְּמַקְייֵמי ְלַההוא ׁשֶ ִריך הוא. ּ א ּבְ י קוְדׁשָ ּוַמאן ְדָלא ַצֵלי ְצלֹוָתא ְלַקּמֵ ּ ּ ַעד ָלא , ְּ
ֵּייכול ַעל ָדֵמיה ּ ְמַנֵחׁש וְמעֹוֵנן, ּ   .ּּכִ

ָמה ְדָאַמְרּתון ַאּתון ַק, ְּצלֹוָתא ְדַבר ָנׁש ּּכְ ּ י ֶעְליֹוִניןּ ָאה חוָלֵקיכֹון, ִּדיׁשֵ ְּדָהא , ַּזּכָ
יה ְדַבר ָנׁש ן ּגוֵפיה ְוַנְפׁשֵ ּקָ ְצלֹוָתא ִמַתּתְ ּּבִ ּ ּ ִלים, ּ ּקוִנין . ְוִאְתָעִביד ׁשְ ְּצלֹוָתא ִאיִהי ּתִ

ֲחָדא ָנן ּכַ ּקְ ָנן ְדִמְתּתַ ע, ְּמַתּקְ ּקוָנא ַקְדָמָאה. ְּוִאיּנון ַאְרּבַ ּקוָנא ְד, ּּתִ ּּתִ , ַּגְרֵמיהּ
ְלָמא ּתַ ְנָייָנא. ְּלִאׁשְ ּקוָנא ּתִ ּקוָנא ְדַהאי ָעְלָמא, ּּתִ ּּתִ ִליָתָאה. ּ ּקוָנא ּתְ ּקוָנא ְדָעְלָמא , ּּתִ ּּתִ ּ

ַמָיא, ְּלֵעיָלא ָכל ִאיּנון ֵחיֵלי ׁשְ ּקוָנא ְרִביָעָאה. ּּבְ א, ּּתִ ָמא ַקִדיׁשָ ּקוָנא ִדׁשְ ּּתִ ּ ָרָזא , ּ ּבְ
יִכין ַקִד ִּדְרּתִ יןּ ְלהו, יׁשִ ּוְבָרָזא ְדָעְלִמין ּכֻ ּ ִתּקוָנא , ּּ א ּבְ ֵּעיָלא ְוַתּתָ  )דרזין דשמא קדישא(ּ
ְדָקא ָיאות   .ּּכְ

ּקוָנא ְדַגְרֵמיה ּקוָנא ַקְדָמָאה ּתִ ּּתִ ּ ּ ְרֵמיה, ּ ִגין ְדִאְצְטִריך ְלַאְתְקָנא ּגַ ּּבְ ְצָוה , ְּ ּמִ ּבְ
ה ּוְקדוּשָׁ ִנ, ּ ָקְרּבְ ַתְקָנא ּבְ ָאהּוְלִאּתְ   .ּין ְוִעָלָוון ְלִאְתַדּכָ



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

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

ְנָייָנא ּקוָנא ּתִ ִתּקוָנא ְדִקיוָמא ְדַהאי ָעְלָמא, ּּתִ ּּבְ ּ ּ ית, ּּ עֹוָבָדא ִדְבֵראׁשִ ְלָבְרָכא , ּּבְ
ִריך הוא א ּבְ ְּלקוְדׁשָ ל עֹוָבָדא ְועֹוָבָדא, ְּ ִאיּנון ַהְללוָיה, ַעל ּכָ ּּבְ ּ ּ ַהְללוהו )תהלים קמח(, ּ ּ

ל ּכְֹכֵבי אֹו ַמִים ְוגֹוּכָ ֵמי ַהּשָׁ ּר ַהְללוהו ׁשְ ְּלַקְייָמא ִקיוָמא ְדַהאי ָעְלָמא' ּ ּ ְּוַעל ָדא . ּ
ָאַמר ָברוך ׁשֶ רוך, ּּבְ ְּבָ רוך ַעל ּכָֹלא, ּ ּּבָ ְ ּ.  

  א''ז ע''דף רט
ִליָתָאה ּקוָנא ּתְ ּקוָנא , ּּתִ ְּדִאיהו ּתִ ּ ָכל ִאיּנון ַחָי, ְּלָעְלָמא ְלֵעיָלא) א''ז ע''דף רט(ּ ּּבְ יֵלי ּ

ְרָיין ַּחָייִלין וַמׁשִ ְרָתיו ְוגֹו. ּ ר ְמׁשָ ְרִתים ַוֲאׁשֶ ים ְוַחיֹות ַהּקֶֹדׁש', יֹוֵצר ְמׁשָ ּקוָנא . ְּוָהאֹוַפּנִ ּּתִ
ּקוָנא ִדְצלֹוָתא, ְרִביָעָאה ּּתִ ְדָקא ָאַמְרּתון, ּ א ּכַ ָמא ַקִדיׁשָ ִתּקוָנא ְדָרָזא ִדׁשְ ּּבְ ּ ּ ּ ָאה , ּ ַזּכָ
ִליםְוָה. ּחוָלֵקיכֹון ָמא ׁשְ ָּכא ָרָזא ְדִתקוָנא ִדׁשְ ּ ַהאי ָעְלָמא . ּ כֹון ּבְ ָאה חוָלִקי ִעּמְ ַּזּכָ

ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי ּ.  
ִּפּקוֵדי אֹוַרְייָתא  ְצלֹוָתא ַוַדאי ָהִכי הוא)ב''ב ע''ר(ּ ּ ְדָאַמְרּתון ּבִ ּ ּ ִתיב , ָּפַתח ְוָאַמר. ּ ּכְ

יָרא אֹות'  ֶאת ְיָי)'דברים י( ֱאלֶהיך)ויקרא יט(, ּוְכִתיב. ֹו ַתֲעבֹודֱָאֹלֶהיך ּתִ . ָ ְוָיֵראָת ּמֵ
ִתיב ֶאת ְיָי, ְָוָיֵראָת ֱאֹלֶהיך, ַהאי ְקָרא ִאית ְלֵמיַמר ָהִכי ִגין ְדָהא ּכְ יָרא' ּּבְ , ֱָאלֶהיך ּתִ

ֱאֹלֶהיך ַָמהו ּמֵ ֶּאָלא ָרָזא ִאיהו. ּ ֱאלֶהיך ַוַדאי, ּ ּּמֵ ר ְוָס, ָ ֵּמַההוא ֲאָתר ְדִאְתַחּבָ ֲחָרא ּ
ֱאֹלֶהיך, ְּלמֹוָחא ִדְלגֹו ְָוָדא ִאיהו ּמֵ ְּדִחילו ָדא ְלִמְדַחל ֵליה, ּ ּ ּ ְרָייא ִדיָנא, ּ ן ׁשַ ּמָ ְּדָהא ּתַ ּ ,

ִאיב ִמּגֹו ִדיָנא ִדְלֵעיָלא ּתְ ְּוִאיהו ִדיָנא ְדִאׁשְ ּ ּ ּ ּ ַהאי ֲאָתר, ּ ַלת )אית אשא ואית אשא(. ּבְ  ּתְ
א ָהָכא ָווֵני ֶאּשָׁ א ַק. ּגְ ֵחידו, ְדָמָאהֶאּשָׁ א ּבְ יל ֶאּשָׁ א ְדַקּבִ ִּאיהו ֶאּשָׁ ּ ָדא , ּ ְּוַחָדאן ָדא ּבְ ּ

ְרִחימו ְנָייָנא. ּּבִ א ּתִ יה , ֶאּשָׁ יב ּבֵ א ִדְכּתִ ִּאיהו ֶאּשָׁ ּ יה )יחזקאל א(ּ ּ ְוֹנַגה ָלֵאׁש ְדִאְתָחֵזי ּבֵ ּ ּ
א. ֹּנַגה א ְפִניָמָא, ְּוָדא ִאיהו ֶאּשָׁ ְּדַקְייָמא ּגֹו ֶאּשָׁ ּ ֵחידוּ ָמה , ּה ּבְ ַמר)ב''ג ע''ר(ּכְ . ּ ְדִאּתְ

ִליָתָאה א ּתְ א , ֶאּשָׁ ּ ְדַסֲחָרא ְלַההוא ֹנַגה)דלבר(ִּאיהו ֶאּשָׁ ּ אִרי ְדִחילו . ּ א ׁשַ ּוְבַהאי ֶאּשָׁ ּ ּ
ְּלַאְלָקָאה ַחָייַבָיא, ְּדִדיָנא ּ.  

ב ְדָתֵניָנן א ִניְנהו, ְּוַאף ַעל ּגַ ָווִני ֶאּשָׁ ָעה ּגְ ְּדַאְרּבָ ע ְדִאיּנון ַחד, ּ ְּוִאיּנון ַאְרּבַ ּ ֲאָבל . ּ
א ְדָקָאְמָרן ַההוא ֶאּשָׁ ָּהָכא ּבְ ֲאִרי ְדִחילו ְדִדיָנא, ּ ּׁשַ ּ ִתיב, ּ ֱאלֶהיך, ְּוַעל ָדא ּכְ , ְָוָיֵראָת ּמֵ

א ִדיֵליה ֵּמַההוא עֹוְנׁשָ ּ ּ.  
ָווָאה ְרעוֵתיה ֵעי ְלׁשַ ּוְבַההוא ִיְרָאה ּבָ ּ ּ ּ ְדִחילו וְרִחי, ּ ּּבִ ֲחָדאּ ַהאי , ּמו ּכַ ְלִמְדַחל ּבְ

ַהאי ִסְטָרא, ִסְטָרא ְווִנין ְדָקָאְמָרן. ּוְלִמְרַחם ּבְ ּוְבִאיּנון ּגַ ּ ְּוַההוא ְדִחילו ֶלהֵוי ְלִמְדַחל , ּ ּ ּ
א ְּדַמאן ְדָעַבר ַעל ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא. ֵמעֹוְנׁשָ ּ אִרי , ּּ ַההוא ִסְטָרא ְדַכד ׁשַ ׁש ּבְ ִּאְתַעּנָ ּ
ֵצי ֵליה ֵמַהאי ָעְלָמא, ְטָרא ְלַאְלָקָאהַּההוא ִס ִכיך ַעד ְדׁשָ ָּלא ׁשָ ּ ּוֵמָעְלָמא ְדָאֵתי, ְ ּ .

א ֵעי ְלִמְדַחל ֵמַהאי ֶאּשָׁ ך ּבָ ִגין ּכָ ְוּבְ יה, ּ ְרָייא ּבֵ ִּדְדִחילו ׁשַ ּ ּ.  
א ְלַבר ְדַדֲחָלא ַאֲחָרא ט ֶאּשָׁ יה ִאְתָפׁשַ ּוִמּנֵ ּ ִתיב, ּּ יָראו )שופטים ו(, ְּוַעל ָדא ּכְ ּ ֹלא ּתִ

יה, ֶאת ֱאֹלֵהי ָהֱאמֹוִרי ְּדָאִסיר ְלִמְדַחל ִמּנֵ א ִדְדִחילו ְדָקָאְמָרן. ּ ְּוַהאי ֶאּשָׁ ּ ִּאיהו ֹקֶדׁש , ּ



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

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

ה ְקדוּשָׁ ף ּבִ ּתַ ּתָ ְּוַהאי ִאיהו ְדָסֲחָרא ְלַההוא ֹנַגה ְדָקָאְמָרן, ְּוִאׁשְ ּ ּ ּ א ַאֲחָרא . ּ ְוַהִהיא ֶאּשָׁ
ִּאיהו ְדִא, ִּדְלַבר ַהאי ְלִזְמִניןּ ר ּבְ יה. ְתַחּבָ ר ִמּנֵ ּוְלִזְמִנין ִאְתַעּבָ ֲהֵדיה, ּ ר ּבַ . ְּוָלא ִאְתֲחּבָ

ַהאי ר ּבְ ִרים ְדִאְתַחּבָ א ְדָחׁשוך, ְּוַכד ּגָ ֵדין הוא ֶאּשָׁ ְּכְ ּ ּ י ְנִהירו ְדִאֵלין , ּ יך ְוַכּסֵ ְּוַאְחׁשִ ּ ּ ְ

ִדיר, ַחת ְוֵאׁש ִמְתַלּקַ)יחזקאל א(ְְוִסיָמִניך . ַאֲחָרִנין ְּוָלא ְדַקְייָמא ּתָ ַמר, ּ   ְוָהא ִאּתְ
ְרָייא ְלָבַתר ִיְרָאה, ְלָבַתר ַאֲהָבה ָמה ְדאוְקמוָה ְדַאֲהָבה ׁשַ ּּכְ ּ ּ ְּוָרָזא ְדִמָלה. ּ יָון , ּ ּכֵ

יה ְדַבר ָנׁש אִרי ִיְרָאה ַעל ֵריׁשֵ ְּדׁשָ ּ ַער ְלָבַתר ַאֲהָבה, ּ ְּדִאיהו ְיִמיָנא, ִאּתְ ְּדַמאן ְדָפ. ּ ַלח ּ
ֲאָתר ִעָלָאה ְלֵעיָלא, ִמּגֹו ַאֲהָבה ק ּבַ ִּאְתַדּבָ ּ ה ְדָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ְקדוּשָׁ ק ּבִ ְּוִאְתַדּבָ ּ ּ ִגין , ּ ּבְ

ְסַטר ְיִמיָנא ָקא ּבִ ְּדָהא ָסִליק ְלִאְתַעְטָרא וְלִאְתַדּבְ ּ ּ ּ.  
ְטָרא ְדִיְרָאה ָלאו ִאיהו יָמא ְדפוְלָחָנא ְדִאיהו ִמּסִ ְּוִאי ּתֵ ּ ּ ּ ּ ּ פוְלָחָנאּ יָרא . ּ ּפוְלָחָנא ַיּקִ ּ

ָקא ְלֵעיָלא, ִּאיהו ֲּאָבל ָלא ָסִליק ְלִאְתַדּבְ ָּסִליק ְוִאְתַעָטר , ְּוַכד ָפַלח ֵמַאֲהָבה. ּ
ָעְלָמא ְדָאֵתי, ְּלֵעיָלא ק ּבְ ְּוִאְתַדּבָ ר ָנׁש ְדִאְזָדָמן ְלָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ְּוָדא ִאיהו ּבַ ּ ּ ָאה , ּ ַזּכָ

ּחוָלֵקיה ְד ּ ִליט ַעל ֲאָתר ְדִיְרָאהּ א ְדִיְרָאה, ָּהא ׁשַ ִליט ַעל ַדְרּגָ ְּדָהא ֵלית ַמאן ְדׁשַ ּ ּ ּּ ,
  .ָּרָזא ִדיִמיָנא, ֶּאָלא ַאֲהָבה

ָּרָזא ְדִיחוָדא ְדִאְצְטִריך ֵליה ְלַההוא ְדִאְתָחֵזי ְלָעְלָמא ְדָאֵתי ּ ּ ּ ּ ּ ָמא , ְּ ְלַיֲחָדא ׁשְ
ִריך הוא א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ִאיןּוְלַי, ְּ ין ִעָלִאין ְוַתּתָ ְייִפין ְוַדְרּגִ ְלהו, ּיֲחָדא ׁשַ ְּלַאְכְלָלא ּכֻ ּ ,

ָרא ָרא ִקׁשְ ֲאָתר ְדִאְצְטִריך ְלַקּשְׁ ְוְלַאְעָלָאה ּבַ ּ ְּוָדא ִאיהו ָרָזא ִדְכִתיב. ּ ַמע )דברים ו(, ּ  ׁשְ
ָרֵאל ְיָי   .ֶאָחד' ֱּאלֵהינו ְיָי' ִיׂשְ
ַמע)ב''ס ע''ק(ְוָרָזא  ָמָהן' ּם ְדָסִליק ְלעׁשֵ, ּ ִדׁשְ ָלָלא ֲחָדא, ׁשְ ָרֵאל. ְוָדא ּכְ : ִיׂשְ

ָרֵאל ָסָבא ִגין ְדִאית , ִיׂשְ יב , ּ זוָטא)א''ג ע''מ(ּּבְ ָרֵאל ָוֹאֲהֵבהו)הושע יא(ִּדְכּתִ . ּ ַנַער ִיׂשְ
ָרֵאל ָסָבא ְכָלָלא ֲחָדא, ְּוָדא ִאיהו ִיׂשְ ָרֵאל. ָרָזא ֲחָדא ּבִ ַמע ִיׂשְ ִליַלת ָהָכא ִא, ׁשְ ְתּכְ

ַבְעָלה ָתא ּבְ   .ִּאּתְ

  ב''ז ע''דף רט
ְכָלָלא ֲחָדא ָדא ּבִ ִלילו ָדא ּבְ ּוְלָבַתר ְדִאְתּכְ ּ ּ ֵדין ִאְצְטִריכו ְלַייֲחָדא , ּ ) ב''ז ע''דף רט(ּּכְ

ְייִפין ֲחָדא, ׁשַ ִנין ּכַ ּכְ ֵרין ַמׁשְ ְייִפין, ּוְלַחְבָרא ּתְ ֻכְלהו ׁשַ ּּבְ א, ּ ְרעו ְדִלּבָ ּּבִ ְלָקא ְלִא, ּ ְּסּתַ
ְדֵבקוָתא ְדֵאין סֹוף ּּבִ ן, ּ ּמָ ָקא ּכָֹלא ּתַ ְּלִאְתַדּבְ ֵאי, ּ ְּלֶמֱהֵוי ְרעוָתא ֲחָדא ִעָלֵאי ְוַתּתָ ּ.  

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ְּוָרָזא ָדא ִיְהֶיה ָרָזא ְדִיְהֶיה, ֶאָחד'  ִיְהֶיה ְיָי)זכריה יד(ּכְ ְלַיֲחָדא ', י. ּּבְ
ָקא בה ּוְלִאְתַדּבְ ּיהו ֵהיָכָלא ְפִניָמָאהְּדִא', ּ ִניזו ְדַהאי ְנקוָדה )א אתר''נ(ְלֲאָתר , ּ ּ ּגְ ּ ּ

ֵרין ַאְתָוון . ּד ֱאלֵהינו''ְּוָדא ִאיהו ָרָזא ְידֹוָ. 'ְּדִאיִהי י, ִּעָלָאה  )א שמהן''נ(ִּאֵלין ּתְ
ְּדִאיּנון ָי   .ה''ּ

ַההוא ֲאָתר ְדַנְפקו ִמּנֵ ְייִפין ּבְ ל ׁשַ ּוְלַאְכְלָלא ּכָ ּ ּ ְּדִאיהו ֵהיָכָלא ְפִניָמָאה, ּיהּ ּ ְלַאְתָבא , ּ
א ִדיְלהֹון, ִּמִלין ְלַאְתֵריהֹון ְרׁשָ א ִדְבִרית, ְּלִעָקָרא ִויסֹוָדא ְוׁשָ ְרׁשָ ַּעד ַההוא ֲאָתר ְדׁשָ ּ ּ.  



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

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

ֵרין ַאְתָוון ַאֲחָרִנין  ּוְלָבַתר ִאיּנון ּתְ ָקא י)ה''דאיהו י(ּ ּ ְלַיֲחָדא וְלִאְתַדּבְ ה' ּ ִּאיהו ' י. 'ּבְ
א ָּרָזא ִדְבִרית ַקִדיׁשָ א , ִּאיהו ֵהיָכָלא' ְוַהאי ה. ּ ִניזו ְדַהאי ָרָזא ִדְבִרית ַקִדיׁשָ ֲּאָתר ּגְ ּ ּ

ְּדִאיהו י ב ְדאֹוִקיְמָנא ְדִאיהו ו. 'ּ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ ְנָייָנא' ּ ָּרָזא ִדיֵליה ְלַיֲחָדא לֹון ', ֲאָבל י. ּתִ ּ
ֲחָדא   .ּכַ

ּמָ, ֶאָחד ּן וְלֵעיָלאְלַיֲחָדא ִמּתַ ֲחָדא, ּ ָרא ּכָֹלא , ּּכָֹלא ּכַ ּוְלַסְלָקא ְרעוָתא ְלִאְתַקּשְׁ ּּ ּ
וָרא ַחד)מתתא לעילא( ִקּשׁ ְדִחילו וְרִחימו ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא ַעד ֵאין . ּ ּבְ ְּלַסְלָקא ְרעוֵתיה ּבִ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ

ְייִפ ין ְוׁשַ ל ִאיּנון ַדְרּגִ ַבק ְרעוָתא ִמּכָ ּתְ ּסֹוף ְוָלא ִיׁשְ ּ ַלק ְרעוֵתיה , יןּ ֻכְלהו ִיְסּתְ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ ּ ּ
ָקא לֹון ֵאין סֹוף, ְלַאְדּבְ וָרא ֲחָדא ּבְ ּוְלֶמֱהֵוי ּכָֹלא ִקּשׁ ּּ.  

ְּוָדא הוא ִיחוָדא ְדַרב ַהְמנוָנא ָסָבא ּ ּ יה, ְּדאֹוִליף ֵמָאבֹוי, ּ ַּעד פוָמא , ַּוֲאבֹוי ֵמַרּבֵ ּ
ְּדֵאִלָיהו ִפיר ִאיהו, ּּ ְּוׁשַ ִתּקוָנאְּוִיחוָד, ּ ה . ּא ּבְ ַכּמָ ב ְדֲאָנן אֹוִקיְמָנא ְלַהאי ּבְ ְּוַאף ַעל ּגַ

ְלהו ָרִזין ַסְלִקין ְלַחד, ָרִזין ּּכֻ ִסְפֵריה. ּּ ְחָנא ּבְ ּכַ ֲּאָבל ָרָזא ָדא ַאׁשְ ִפיר ִאיהו, ּ ְּוׁשַ ְּוִיחוָדא , ּ
ִתּקוָנא ַעְרָנא ִמ. ּּבְ ִיחוָדא ְדָרָזא ַאֲחָרא ִאּתְ ְּוָהא ֲאָנן ּבְ ִפיר, ִּליןּ ְּוִאיהו ׁשַ ְּוִיחוָדא , ּ

ְדָקא ֲחֵזי ְוָהִכי הוא ֲּאָבל ִיחוָדא ָדא. ּּכַ ִתּקוָנא, ּ ִּיחוָדא ּבְ ְּוָדא ִאיהו ִיחוָדא ְדַרב , ּ ּ ּ
  .ַּהְמנוָנא ָסָבא

ִפ, ְּותו ֲהָוה ָאַמר ִמָלה ְדֶאָחד ׁשַ ל ָרִזין ְדִיחוָדא ּבְ ַּמאן ִדְרעוֵתיה ְלַאְכְלָלא ּכָ ּ ּ ּ ּ ּ . יר ְטֵפיּּ
ֶאָחד א, ּוְלָהִכי ֲאָנן ַמֲאִריִכין ּבְ ְּלַסְלָקא ְרעוֵתיה ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ ּּ א ְלֵעיָלא, ּ ּתָ ּוִמּתַ ְלֶמהֵוי , ּ

ָרָזא ָדא ִיְהֶי. ּּכָֹלא ַחד   .ּ ִאיהו ְלַהאי)בעלמא(ִסיָמָנא , ה''ֲּאָבל ּבְ
א)'למהוי ד(ְּוָהא ְדָתֵניָנן ֶאָחד  ע ִסְטִרין ְדָעְלָמא, ּ ָרָזא ֵעיָלא ְוַתּתָ . ָּהִכי ִאיהו, ְּוַאְרּבַ

ַמר  ָמה ְדִאּתְ א ּכְ ְּלַיֲחָדא ֵעיָלא ְוַתּתָ ע ִסְטִרין ְדָעְלָמא)א ולארבע''ס(ּ ִּאֵלין ִאיּנון , ּ ְוַאְרּבַ ּ
ֲחָדא, ָּרָזא ְרִתיָכא ִעָלָאה ְלָלא ּכָֹלא ּכַ ְּלִאְתּכַ ָרא ֲחָדא, ּ ִקׁשְ ִיחוָדא ֲחָדא ַעד, ּבְ  ֵאין ּּבְ

ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, סֹוף   .ּּכְ
ָרא ְיִציַאת ִמְצַרִים ְלָבַתר ָגלוָתא. ָרָזא ְלַאְדּכְ א ּבְ ִכיְנּתָ ִגין ַדֲהַוות ׁשְ ּּבְ ּוְבִזְמָנא , ּ

ָגלוָתא ְּדִאיִהי ּבְ ָּלאו ִאיהו ִחּבוָרא, ּ ָעְלָמא , ּ ָאה ּבְ ּתָ ָדא ָעְלָמא ּתַ ָרא ָדא ּבְ ְּלִאְתַחּבְ
אוָלהּוְלַא, ִּעָלָאה ֲּחָזָאה ֵחירו ְדַהִהיא ּגְ ּ ה ָאִתין, ּ ַכּמָ ין ְדֲעַבד , ַּדֲהַוות ּבְ ה ִנּסִ ַכּמָ ּּבְ

ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ ָרא. ְּ ְּוִאְצְטִריך ַההוא פוְרָקָנא ְלִאְתַדּכְ ּּ ב , ְ ּוְלִאְתֲחָזָאה ְדַאף ַעל ּגַ ּ
ָגלוָתא ַּדֲהַוות ּבְ א ֵחירו ִאית ָלה, ּ ּתָ ַּהׁשְ ִריאוִּמיֹוָמ, ּ ּתְ ִמְצַרִים ִאׁשְ ִרין ּבְ ּא ְדִאיּנון ִקׁשְ ּ ּ ,

ין ִאְתָעִבידו ִּאיּנון ָאִתין ְוִנּסִ ּ.  
ְּוִאְצְטִריך ְלַאֲחָזָאה ֵחירו ִדיָלה ּ ּ אוָלה , ָ ַבְעָלה וְבִגין ְלַאְסְמָכא ּגְ ָרא ּבְ ִגין ְדִאְתַחּבְ ּּבְ ּ ּ ּ

ָלא ִפרוָדא, ִּלְתִפָלה ְּלֶמהֵוי ּכָֹלא ַחד ּבְ ּ רוִכיןְו, ּ  )ויקרא כא(ְְוִסיָמִניך , ָּלא ְלַאֲחָזָאה ּתִ
ה ֹלא ִיְקחו ה ֵמִאיׁשָ רוׁשָ ה ּגְ ְּוִאּשָׁ ּ ּ.  



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

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

יָמא ָגלוָתא ִאיִהי, ְוִאי ּתֵ ְרַכת, ְּוָהא ּבְ ָגלוָתא , ָלאו ָהִכי, ְוָהא ִאְתּתַ ֶּאָלא ַוַדאי ּבְ ּ ּ
ָרֵאל, ִאיִהי הֹון ְדִיׂשְ ְּלַדְייָרא ִעּמְ ָנא ָע, ּ ְרַכת, ַּלְייהוּוְלַאּגָ א . ֲאָבל ָלא ִאְתּתַ ִכיְנּתָ ְוָהא ׁשְ

ִני ַבִית ִראׁשֹון וְבֵבית ׁשֵ ָרֵאל ַסְלָקא ְלֵעיָלא. ָּלא ִאְתָחֵזי ּבְ לו ִיׂשְ ַּעד ְדָלא ּגָ ּ ּ ּוְלָבַתר , ּ
הֹון ִויַאת ָמדֹוָרה ִעּמְ רוִכין ָלא ֲהַוות ְלָעְלִמין. ִאיִהי ׁשָ   .ֲּאָבל ּתִ

ּוְבִגין ָדא ּבָ ֵּעי ְלַאֲחָזָאה פוְרָקָנאּ ע ְגאולֹות, ּ ה ַאְרּבַ ְּדִאית ּבָ ֲעָתא , ְוָרָזא ָהָכא. ּ ׁשַ ּבְ
לוָתא ְדִמְצַרִים א ִמּגָ ִכיְנּתָ ְּדָנְפָקא ׁשְ ּ ִריך הוא, ּ א ּבְ ְבַעת ְמּקוְדׁשָ ּּתַ א , ְּ ּתָ ְּדִיְפרֹוק ָלה ַהׁשְ ּ

ְּדִאיּנון ד, ִזְמִנין' ד ֻליֹותָלֳקֵבל ַאְרּבַ, ְּגאולֹות' ּ ת חֹוִרין. ע ּגָ ִגין ְדְתֵהא ּבַ ֵהא , ּּבְ ְוָלא ּתְ
ְרָכא ע ְגאולֹות. ִמְתּתַ ֲעָתא ַקְייָמא ְוִאְתָפְרַקת ַאְרּבַ ּוְבַהִהיא ׁשַ ּּ ַהִהיא ְיִציַאת ִמְצַרִים, ּ . ּבְ

ַבְעָלה ָרא ּבְ ִתּקוָנָהא ְלִאְתַחּבְ א ְדִאְצְטִריַכת ּבְ ּתָ ְּוַהׁשְ ּ אוַלת ְִאְצְטִריך ְלַאֲח, ּ ָּזָאה ַהִהיא ּגְ
ע ְגאולֹות, ִמְצַרִים ה ַאְרּבַ ְּדִאית ּבָ ּ.  

  א''ז ע''דף רי
אוָלה) א''ז ע''דף רי(ְּוַעל ָדא ִאית  ַהִהיא ּגְ ָרא ּבְ . ֱאֶמת. ֱאֶמת. ִזְמִנין ֱאֶמת' ד, ְּלַאְדּכְ

ָרֵאל ּכֻ. ַּעד ֶעְזַרת ֲאבֹוֵתינו. ֱאֶמת ְְדָדא הוא ֶעְזָרה ְוֶסֶמך ְלִיׂשְ ּ ְּלהוּ ן וְלָהְלָאה . ּ ּמָ ּוִמּתַ ּ
ע ִזְמִנין ַאֲחָרִנין ע ְגאולֹות ִאֵלין . ֱאֶמת, ֱאֶמת, ֱאֶמת, ֱאֶמת, ַאְרּבַ ְּלֶמֱהֵוי ַאְרּבַ ּ

יף ּקִ ִקיוָמא ּתַ ּּבְ א, ּ ַפְנָקא ְדַמְלּכָ יף ְדגוׁשְ ּקִ חֹוָתָמא ּתַ ּּבְ ּ ִקיוָמא' ד. ּּ פוִלין ּבְ ְּגאולֹות ּכְ ּ ּּ.  
ַה ְּוֻכְלהו ּבְ ָכחו ִאיּנון ד, ִהיא ְיִציַאת ִמְצַרִיםּ ּתְ ְּדִאילו ָלא ִאׁשְ ּ ּ ַהִהיא ' ּּ ְּגאולֹות ּבְ

לוָתא, ְיִציַאת ִמְצַרִים ל ִזְמָנא ְדִלהֵוי ּגָ ּּכָ ָמא , ּ ִתּקוָנָהא ְלִאְתַייֲחָדא ׁשְ ַרת ּבְ ָּלא ִאְתַחּבְ
א אוָלה ְדִמְצַרִי. ַּקִדיׁשָ ָרא ּגְ ְּוַעל ָדא ִאית ְלַאְדּכְ ּ ִדירּ ִריך , ם ּתָ א ּבְ ין ְדקוְדׁשָ ְְבָכל ִקדוׁשִ ּ ּ ּ ּ

ֵמיה ְלָעַלם וְלָעְלֵמי ָעְלַמָייא, ּהוא ִריך ׁשְ ּּבְ ּ ּ ְ.  

 
  



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

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

 ] בשנה181יום [סדר הלימוד ליום ד ניסן 
ה  ָּרָזא ִדְקדוּשָׁ י ּכָֹלא,  ָהא אֹוִקיְמָנא)דשמיה(ּ ה ִמְתַקְדׁשֵ ְקדוּשָׁ ְּדָהא ּבִ ּ ּ ֵּעיָלא , ּ

א ין, ְוַתּתָ ִאין, ְּוָכל ַדְרּגִ ָתא ָדא, ְּוָכל ְרִתיִכין ִעָלִאין ְוַתּתָ ְקדוׁשָ י ּבִ ְלהו ִמְתַקְדׁשֵ ּּכֻ ּ ּ ּ ּ .
ה ָדא ּוִבְקדוּשָׁ ּ ה , ּאֹוִקיְמָנא ָרִזין ִעָלִאין, ּ ְקדוּשָׁ ִלין ּבִ ּכְ ְּלִאיּנון ָמאֵרי ָרִזין ְדִמְסּתַ ּ ּ

ָאה חוָלֵקיהֹון, ְּדָמאֵריהֹון   .ַּזּכָ
א ְלָמאֵריהָרָזא  ִפיר ִאיהו, ְּלִמְמַסר ַנְפׁשָ ּׁשַ ּ ֲאַמְרּתון ַחְבַרָייא)ב''ע' ר(ְּדָקא , ּ ָאה , ּ ַזּכָ

ך, ּחוָלֵקיכֹון ִאין ֵעיַני ְדָחמו ּכַ ְְוַזּכָ ּ ַחֵיי, ּ ְּדָזֵכיָנא ּבְ ַהאי , ּ ין ִאֵלין ּבְ ְּדִמְתָעִרין ִמִלין ַקִדיׁשִ ּּ ּ
אּ ְוֻכְלה)א בגין דכלהו''ס(, ָעְלָמא א ַקִדיׁשָ ִתיֵבי ְלֵעיָלא ַקֵמי ַמְלּכָ ּו ּכְ ּּ.  

רו ִיְרֵאי ְיָי)מלאכי ג(ָּפַתח ְוָאַמר  ב ְיָי' ּ ָאז ִנְדּבְ ִּאיׁש ֶאל ֵרֵעהו ַוַיְקׁשֵ ֵתב ' ּ ָמע ַוִיּכָ ַּוִיׁשְ ּ
רֹון ְלָפָניו ְלִיְרֵאי ְיָי מֹו' ֵסֶפר ִזּכָ ֵבי ׁשְ ָל. ּוְלחֹוׁשְ ּכְ יהַהאי ְקָרא ִאית ְלִאְסּתַ ָאז , ּא ּבֵ

רו ֵעי ֵליה, ִּנְדּבְ רו ִמּבָ ָּאז ִדּבְ ּ רו, ּ רו ְלֵעיָלא. ַּמאי ִנְדּבְ ֶּאָלא ִנְדּבְ ל ִאיּנון ְרִתיִכין , ּּ ִּמּכָ
ין ין, ַּקִדיׁשִ ְּוָכל ִאיּנון ַחָייִלין ַקִדיׁשִ ּּ.  

ין ִגין ְדִאיּנון ִמִלין ַקִדיׁשִ ּּבְ ּ ַּסְלִקין ְלֵעיָלא, ּּ ה ִאיּנ, ּ י ְוַכּמָ ּון ִדְמַקְדֵמי ְוַנְטִלין לֹון ַקּמֵ ּ ּ
א א ַקִדיׁשָ ה ִעְטִרין, ַּמְלּכָ ַכּמָ ּוִמְתַעְטָרן ּבְ ִאיּנון ְנהֹוִרין ִעָלִאין, ּ ּּבְ י , ּ ּמֵ רו ִמּקַ ְּוֻכְלהו ִנְדּבְ ּ ּ
א ִעָלָאה ָחן, ַמאן ָחֵמי ֶחְדָוון. ַּמְלּכָ ּבְ ְּדַסְלִקין ְבָכל ִאיּנון, ַּמאן ָחֵמי ּתוׁשְ ד ,  ְרִקיִעיןּּ ּכַ

ַּסְלִקין ִמִלין ִאֵלין ּ הו, ּ ל ּבְ ּכַ א ִמְסּתָ א ַקִדיׁשָ ּוַמְלּכָ ּ הו, ּ ְּוִאְתַעָטר ּבְ ְּוִאיּנון ַסְלִקין , ּ א ''נ(ּ

הו, ּ ְוַיְתִבין ַעל ֵחיֵקיה)'על רישיה דהוו עטרה ונחתין ויתבין וכו ע ּבְ ֲעׁשָ ּתַ ּוִמׁשְ ן , ּ ּמָ ִמּתַ
יה ַּסְלִקין ַעל ֵריׁשֵ ֲעׁשוִעים )משלי ח(, ְּוַעל ָדא ָאְמָרה אֹוַרְייָתא. ַּוֲהוו ֲעָטָרה, ּ ּ ָוֶאְהֶיה ׁשַ

ִתיב. יֹום יֹום ּוְבָכל ִעיָדן, ְבָכל ְזָמן, ֶּאָלא ָוֶאְהֶיה, ְוָהִייִתי ָלא ּכְ ְּדִמִלין ִעָלִאין ַסְלִקין , ּ ּ ּ ּ
יה   .ַּקּמֵ

ִתיב ִיְרֵאי ְיָי ֵרי ִזְמֵני ּכְ א' ִיְרֵאי ְיָי, ְּלֵעיָלא' ֶּאָלא ִיְרֵאי ְיָי. 'ִיְרֵאי ְיָי' ּתְ ִיְרֵאי . ְלַתּתָ
א' ְיָי ִדיוְקֵניהֹון ְלֵעיָלא, ַקְייִמין ְלַתּתָ ְּוִאיּנון ִמִלין ַקְייִמין ּבְ ּּ ְחָנא . ּּ ּכַ ְּוָרָזא ָדא ַאׁשְ

ִסְפָרא ְדֲחנֹוך ְּבְ ַאְרָעא, ּ ְּדָכל ִמִלין ְדַצִדיַקָייא ִדי ּבְ ּ ּ ּּ ּון ִמְתַעְטָרןִאיּנ, ּ י , ּ ְוַקְייָמן ַקּמֵ
א ִריך הוא, ַמְלּכָ א ּבְ הו קוְדׁשָ ע ּבְ ֲעׁשָ ּתַ ּוִמׁשְ ּ ּ י. ְּ ּוְלָבַתר ִאיּנון ַנְחּתֵ יה , ּ ְּוַקְייִמין ַקּמֵ

ִדיוְקָנא ְדַההוא ַצִדיק ְדָקָאַמר לֹון ּּבְ ּ ּ ּ ּ ַההוא ִדיוְק, ּ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ע קוְדׁשָ ֲעׁשַ ּתַ ְּוִאׁשְ ּ ּ ּ ּּ . ָנאְ
רֹון ְלָפָניו ֵסֶפר ִזּכָ יבו ּבְ ּוְלָבַתר ַאְכּתִ ִדיר, ּ ִקיוָמא ּתָ יה ּבְ ְּלַקְייָמא ַקּמֵ ּּ ּ.  

מֹו ֵבי ׁשְ מֹו, ּוְלחֹוׁשְ ֵבי ׁשְ ָּהא אוְקמוָה. ַּמאי וְלחֹוׁשְ ֵבי ִמִלין )אבל(, ּ ל ִאיּנון ִדְמַחּשְׁ ּ ּכָ ּ ּ
ָרָז, ְּדאֹוַרְייָתא ָקא ְלָמאֵריהֹון ּבְ אְלַאְדּבְ ָמא ַקִדיׁשָ ּא ִדׁשְ ִגין ְלִמְנַדע ֵליה, ּ ּּבְ ּ ,

ְייהו ִלּבַ ֵמיה ּבְ ְקָנא ָחְכָמה ִדׁשְ ּוְלִאְתּתַ ּ ּ מֹו, ּ ֵבי ׁשְ יב וְלחֹוׁשְ ִּדְכּתִ ָמא , ּ ְּדהוא ָרָזא ִדׁשְ ּ ּ
א   .ַּקִדיׁשָ



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

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

ִתיב  ַמְרֵאה ֶאֶבן ַסִפיר )יחזקאל א(ּכְ ם ּכְ ר ַעל ֹראׁשָ ַעל ָלָרִקיַע ֲאׁשֶ ּ וִמּמַ אּ ּסֵ ְּדמות ּכִ ּ ,
ַּהאי ְקָרא ָהא אוְקמוָה ַעל ָלָרִקיַע. ּ א, ֲּאָבל וִמּמַ ַההוא ָרִקיַע ְלַתּתָ ָמה ְדָאַמְרּתון , ּּבְ ּּכְ ּ

ָאה חוָלִקי, ַּחְבַרָייא ָאה חוָלֵקיכֹון, ַּזּכָ ְרִקיָעא ִדְלֵעיָלא)בההוא רקיע לתתא(. ְּוַזּכָ ּ ְדָהא ּבִ ּ ּ ,
ל ּבֵ ּכַ יה ַקְייָמא ַההוא ֶאֶבן ַסִפיר. ּיהֵּלית ַמאן ְדִאְסּתָ ּוִמְלֵעיָלא ִמּנֵ ּ ּ ּּ ּ ַעְרָנא , ּ ְּדָהא ִאּתְ

יָרא ִלית ָטָבא ַיּקִ ָרָזא ְדַההוא ַמְרּגָ יה ּבְ ּּבֵ ּ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ּ   .ּּכְ

  ב''ז ע''דף רי
א ּסֵ ְּדמות ּכִ א, ּ ּסֵ ִתיב ְדמות ַהּכִ ְּוָלא ּכְ א. ּ ּסֵ ִגין ְדִאית ּכִ אְוִאית, ּּבְ ּסֵ א.  ּכִ ּסֵ ִּעָלָאה : ַהּכִ

ְלָייא ִניָזא ְדָלא ִאְתּגַ ָלא, ְּטִמיָרא ּגְ ּכְ יה ְלִמְנַדע וְלִאְסּתַ ְּוֵלית ַמאן ְדַקְייָמא ּבֵ ּ ּ ְּוַעל ָדא . ּּ
א ְסָתָמא ּסֵ ִתיב ּכִ א, ּכְ א ִדְלַתּתָ ּסֵ ָּדא ּכִ ַמְרֵאה ָאָדם. ּ ְּדמות ּכְ יָון ְדָאַמר ְדמות, ּ ּּכֵ ּ ֲאַמאי , ּ

י ֵליה ְדמות ָאָדם, ַמְרֵאהּכְ ְּדָהא ַסּגִ ּ ּ ֶּאָלא ְדמות ָאָדם. ּ ּ ָּדא ִאיהו ָרָזא ִעָלָאה, ּ ּ ַההוא , ּ ּּבְ
בֹוד ִעָלָאה ִּדיוְקָנא ְדָאָדם, ּּכָ ּ ַמְרֵאה. ּּ ְּלַאְכְלָלא ִאיּנון ִדיוְקִנין , ֲּאָבל ָהא ְדִאּתֹוָסף ּכְ ּ ּ

ְּדִמִלין ְדָחְכְמָתא ְּדַסְלָקן וִמְתַעְטָרן ְלֵעיָלא) ב''ז ע''דף רי(ּן ְדָחְכְמָתא ְּוִאיּנון ָרִזי, ּּ ּ ּ ּ ,
ַההוא ִדיוְקָנא ְדַצִדיַקָייא ִדְמַעְטִרין לֹון ִדיוְקָנא ְדָאָדם ּבְ ּוְלָבַתר ַקְייִמין ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּוְבֻכְלהו , ּ ּּ

ִעְטרֹוי ִריך הוא ּבְ א ּבְ ע קוְדׁשָ ְעׁשָ ּתֲ ִּאׁשְ ְּ.  
ְּוַאּתון ַחְבַרָי א, יאּ ּתָ ע ַהׁשְ ְעׁשָ ּתֲ ִריך הוא ִאׁשְ א ּבְ ָּהא קוְדׁשָ ִאיּנון ִמִלין ְדָקא , ְּ ּּבְ ּּ

ַההוא אֹוְרָחא, ַּאְמִריּתו ִּמְתַעְטָרן ּבְ ין. ּ ִדיוְקַנְייכו ַקִדיׁשִ י ָמאֵריכֹון ּבְ ְּוָהא ְקַייְמּתון ַקּמֵ ּ ּ ּּ ּ ,
ֲעָתא ַדֲחֵמיָנא ְלכו ׁשַ ְּדָהא ֲאָנא ּבְ ּ ִדיוְקַנְייכוְוִאְסּתַ, ּ ְלָנא ּבְ ּּכַ ּ כו ְדַאּתון , ּ ֲּחֵמיָנא ּבְ ּ ּ

ָרָזא ְדָאָדם יִמין ּבְ ָדא ְלֵעיָלא, ְּרׁשִ ְּוָיַדְעָנא ְדָהא ִדיוְקָנא ִדיְלכֹון ִאְתַעּתְ ּ ּ ּ ָנן . ּּ ְוָהִכי ִאְזַדּמְ
ַּצִדיַקָייא ְלִזְמָנא ְדָאֵתי מֹוְדָעא ְלֵעיֵניהֹון ְדֹכָלא, ּּ ּתְ ְּלִאׁשְ א ּוְל, ּ ַּאֲחָזָאה ַפְרצוָפא ַקִדיׁשָ ּ ּ

ל ָעְלָמא ַרך )ישעיה סא(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְלָקֵמי ּכָ י ֵהם ֶזַרע ּבֵ ירום ּכִ ל רֹוֵאיֶהם ַיּכִ ְ ּכָ ּ
  .' ְיָי

י יֹוֵסי ִמֵלי ְדָעְלָמא, ַּאְדָהִכי ָחָמא ְלִרּבִ ְּדֲהָוה ְמַהְרֵהר ּבְ ּיֹוֵסי קום , ָּאַמר ֵליה. ּּ
ִלים ִד ְיוְקָנךַּאׁשְ ּ ך, ּ ְְדָאת ַחד ָחֵסר ּבָ ִמִלין ְדאֹוַרְייָתא. ּ י יֹוֵסי ְוַחֵדי ּבְ ָּקם ִרּבִ ְוָקם , ּּ

יה ְמעֹון, ַּקּמֵ י ׁשִ יה ַרּבִ ל ּבֵ ּכַ י יֹוֵסי, ֲּאַמר ֵליה, ִּאְסּתָ י , ִרּבִ ִלים ַקּמֵ א ַאְנּתְ ׁשְ ּתָ ַהׁשְ
יק יֹוִמין ִלים, ַעּתִ ְְוִדיוְקָנך ׁשְ ּ ּ.  
ֲאַמאי ִאְקֵרי . 'ּ ַוַיַעׂש ֶאת ִציץ ְנֶזר ַהּקֶֹדׁש ָזָהב ָטהֹור ְוגֹו)שמות כח(, ַמרָּפַתח ְוָא

יה. ִציץ ָלא ּבֵ ּכְ לוָתא ְלִאְסּתַ ּכְ ִּאְסּתַ לוָתא ְדַבר ָנׁש. ּ ּכְ ּוְבִגין ְדֲהָוה ַקְייָמא ַעל ִאְסּתַ ּ ּ ּּ ,
ַההוא ִצי. ִאְקֵרי ִציץ יה ּבְ ל ּבֵ ּכַ ְּוָכל ַמאן ְדִאְסּתָ ּ יהּ מֹוְדָעא ּבֵ ּתְ   .ּץ ִאׁשְ

ִגלוָפא ִליָפן ּבְ א ּגְ ָמא ַקִדיׁשָ ִציץ ֲהוֹו ַאְתָוון ִדׁשְ ּּבַ ּ יה, ּּ ָקן ּבֵ ּוְמַחּקְ ָאה ֲהָוה . ּ ְוִאי ַזּכָ
יה ַּההוא ְדַקְייָמא ַקּמֵ ּ יה ּגֹו ַדֲהָבא, ּּ ָקן ּבֵ ִּאיּנון ַאְתָוון ִדְמַחּקְ ּ ּ א , ּ ּתָ ְלִטין ִמּתַ ֲהוֹו ּבַ

ְנִהירו, ְּלֵעיָלא ִליפו ּבִ ְּוַסְלִקין ֵמַההוא ּגְ ּ ּ ר ָנׁש, ּ ַאְנִפין ְדַההוא ּבַ ַּוֲהוו ָנֲהִרין ּבְ ּ ּּ.  



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

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

יה ָּנִציץ ְנִציצו ּבֵ יה. ְוָלא ַנְצִצין, ּ ֲהָנא ּבֵ ל ּכַ ּכַ ֲעָתא ַקְדִמיָתא ְדִאְסּתָ ׁשַ ּּבְ ֲהָוה ָחֵמי , ּ
ַאְנִפין ְלהו ּבְ ְּנִהירו ְדַאְתָוון ּכֻ ּ ּ יהְוַכד ֲה. ּּ ְכָלא ְלַעְייָנא ּבֵ ָּוה ִמְסּתַ , ָלא ֲהָוה ָחֵמי ִמִדי, ּ
ֶּאָלא ְנִהירו ְדַאְנפֹוי ְדָנִהיר ּ ּּ יה, ּ ִאילו ִניצֹוָצא ְדַדֲהָבא ֲהָוה ָנִציץ ּבֵ ּּכְ ּ ּ ר ְדַכֲהָנא ֲהָוה , ּ ּּבַ

לוָתא ַקְדָמָאה ּכְ ָּיַדע ֵחיזו ְדִאְסּתַ ּ ֲעָתא, ּ ְּדֲהָוה ָחֵמי ְלפום ׁשַ א ְּדָה, ּ ּא ְרעוָתא ְדקוְדׁשָ ּ ּ
ר ָנׁש ַההוא ּבַ יה ּבְ ִריך הוא ֲהָוה ּבֵ ּּבְ ּ ּ ין ְלָעְלָמא ְדָאֵתי, ְ ְּוָיַדע ְדִאיהו ַזּמִ ּ ִגין ְדֵחיזו , ּ ּּבְ ּ

ָּדא ָנֲהִרין ָעֵליה ִמְלֵעיָלא ּ ּ יה, ּ ִריך הוא ֲהָוה ִאְתְרֵעי ּבֵ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ יה . ְּ ִלין ּבֵ ּכְ ְּוַכד ִמְסּתַ
ֲעָתא, ָמאן ִמִדיָלא ָח ְלָייא ֶאָלא ְלפום ׁשַ ִגין ְדֵחיזו ִדְלֵעיָלא ָלא ִאְתּגַ ּּבְ ּ ּ ּּ ּ.  

י ַההוא ִציץ ר ָנׁש ַקּמֵ ְּוִאי ַקְייָמא ּבַ ֲעָתא, ּ ְּוַאְנפֹוי ָלא ִאְתַחְזָיין ְלפום ׁשַ ֵּחיזו , ּ
א יף ִמְצָחא. ַּקִדיׁשָ ּקִ ֲהָנא ְדָהא ִאיהו ּתַ ֲּהָוה ָיַדע ּכַ ּי ְלַכְפָרא ָעֵליהּוָבֵע, ּ ֵעי ֲעלֹוי , ּ ּוְלִמּבָ
רות. ּ ַוַיַעׂש ֶאת ִציץ ֶנֶזר ַהּקֶֹדׁש)שמות מ(. ַרֲחִמין י ְיהוָדה ָפַתח ְקָרא ּבְ ִּרּבִ  )רות ב(, ּּ

ר ִיְקֹצרון ְוגֹו ֶדה ֲאׁשֶ ּשָׂ ֵּעיַנִיך ּבַ יה. 'ְ ָלא ּבֵ ּכְ ְֲאַמאי ִאְצְטִריך , ַּהאי ְקָרא ִאית ְלִאְסּתַ

בָהָכא ְל י ִיְצָחק. ִמְכּתַ אֹוַרְייָתא ְדִאְתֲחִזיאו , ֲּאַמר ֵליה ִרּבִ ה ְקָרִאין ִאיּנון ּבְ ּמָ ִּאי ָהִכי ּכַ ּ ּ
ב ְּדָלא ִאְצְטִריכו ְלִמְכּתַ ְּוָחֵמיָנן ְדֻכְלהו ָרִזין ִעָלִאין, ּ ּּ י ְיהוָדה. ּ ַהאי ְקָרא , ָּאַמר ִרּבִ

יה ל ּבֵ ּכַ ַּמאן ְדָחֵמי ְוָלא ִאְסּתָ יָלא ָדֵמיּכְ, ּ ְבׁשִ ָּמה ְדָלא ָטִעים ּתַ ּ.  
ַמר, ֶּאָלא ָרָזא ָהָכא א ִאּתְ ּוְברוַח קוְדׁשָ ּ ָרֵאל, ּ ִגין ְדָחָמא ּבַֹעז ַדָייָנא ְדִיׂשְ ּּבְ ּ ּּ ,

ַּעְנָווָתנוָתא ְדַהִהיא ַצֶדֶקת ּ ֲאָתר ַאֲחָרא, ּ ְּדָלא ְמַסְלָקא ֵעיָנא ְלֵמחֵמי ּבַ ה, ּ ֶּאָלא ְלַקּמָ ּ .
ֵעיָנא ָטָבא, ּל ַמה ְדָחָמאתְוָחָמאת ּכָ ה, ּבְ ְּוּתוְקָפא ְדִמְצָחא ָלא ֲהָוה ּבָ ח ֵעיָנָהא, ּּ ּבַ   .ׁשִ

  א''ח ע''דף רי
ַההוא ֲאָתר ְרָכָתא ּבְ ְלָטא ּבִ ִגין ְדִאית ַעְייִנין ִדְבִגיֵניהֹון ָלא ׁשַ ּּבְ ּ ְּוִאיהו ֵעיָנא ָטָבא , ּ

ה ַלת ֲהָו, ָחָמא ּבָ ּכְ ְּדָכל ַמה ְדִאְסּתַ ֵעיָנא ָטָבאּ יָדָהא, ְּדָחָמא, ְּותו. ה ּבְ , ְּדֲהָוה ַאְצַלח ּבִ
ל ַמה ַדֲהַוות ַלְקָטא ַחְקָלא, ּּכָ ְרָייא ָעָלה. ִאּתֹוַסף ּבְ א ׁשַ ל ְדרוָחא ַקִדיׁשָ ּכַ ּוֹבַעז ִאְסּתָ ּ ּ ּ ּ ,

ֵדין ָפַתח ְוָאַמר ר ִיְקֹצרון ְוגֹו, ּּכְ ֶדה ֲאׁשֶ ּשָׂ ֵּעיַנִיך ּבַ יָמא . 'ְ ִגין ִאיּנון ַלְקִטין ָכל ִאי ּתֵ ּּבְ
ַהך ֲאַבְתַרְייהו, ִּאיּנון ַאֲחָרִנין ֵּהיך ָאַמר ְדּתֵ ְּ ב ֶאָלא ְוָלַקְטּתְ , ְ ָּלא ִאְצְטִריך ְלִמְכּתַ ְ

ִגין ֵעיָנָהא ָקָאַמר, ַמאי ְוָהַלְכּתְ ַאֲחֵריֶהן, ַאֲחֵריֶהן ְרִמין . ֶּאָלא ּבְ א ''נ(ֵּעיָנָהא ַדֲהוֹו ּגַ

יִאין ְוַעל ָדא ְוָהַלְכּתְ ַאֲחֵריֶהן, )'ועל דא וכו, ברכאן סגיאין ְרָכָתא ַלְקִטין ַסּגִ ַתר , ּּבִ ּבָ
ִני ָעְלָמא ֵלית ְלהו . ְֵעיַנִיך ַאר ּבְ ל ׁשְ ַתר ֵעינֹוי) א''ח ע''דף רי(ּּכָ ְְרׁשו ְלֵמיַהך ּבָ ְוַאְנּתְ . ּ

יִא, ְְלָבַתר ֵעיַנִיך ְרָכאן ַסּגִ ְרִמין ּבִ ְְדֵעיַנִיך ּגַ   .יןּ
ר ִיְקֹצרון ֶדה ֲאׁשֶ ּשָׂ ָּדָבר ַאֵחר ֵעיַנִיך ּבַ א. ְּ רוַח קוְדׁשָ ּּבַֹעז ָחָמא ּבְ ִּדְזִמיִנין ְלָנְפָקא , ּ

ִליִטין ְדִאיּנון ַעְייִנין ְדֹכָלא ה ַמְלִכין ִעָלִאין ׁשַ ִּמיּנָ ּ ּּ ּ ּ ָמר. ּ ָמה ַדֲהַוות ּתָ ה, ּּכְ יב ּבָ ִּדְכּתִ ּ ,
ֶפ)בראשית לח( ב ּבְ ׁשֶ ִליִטין . ַתח ֵעיַנִים ַוּתֵ ה ַמְלִכין ׁשַ ִפְתָחא ְדָנְפִקין ִמיּנָ ַבת ּבְ ִּאְתַייּשְׁ ּ ּ

ְּדִאְקרון ַעיְיִנין, ִּעָלִאין ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ ָמה ְדָכל .  ִאם ֵמֵעיֵני ָהֵעָדה)במדבר טו(ּכְ ּּכְ



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

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

ַתר ַעְייִנין ְייֵפי ּגוָפא ָלא ָאְזִלין ֶאָלא ּבָ ּׁשַ ּּנון ִמְנָהִגין ְלָכל ּגוָפאְוַעְייִנין ִאי, ּ ּאוף ָהִכי . ּ
ִליִטין, ַמְלִכין ְוַסְנֶהְדִרין ְּוָכל ִאיּנון ׁשַ ּּכָֹלא ַאְזִלין ֲאַבְתַרְייהו , ּ א דאזלין שייפין בתר ''ס(ּ

ִליִטין)עיינין ך ָאַמר ָלה ֵעיַנִיך ִאֵלין ַמְלִכין ְוׁשַ ּ וְבִגין ּכַ ּ ְ ְּ   .ּהִּדְזִמיִנין ְלֵמיַפק ִמיּנָ, ּ
ֶדה ּשָׂ ֶדה. ּבַ ַל ם. ַמאן ׂשָ ָּדא ִציֹון ִוְירוׁשָ יב, ּּ ֶדה ֵתָחֵרׁש)מיכה ג(, ִּדְכּתִ ּוְכִתיב . ּ ִציֹון ׂשָ

ַרכֹו ְיָי)בראשית כז( ר ּבֵ ֶדה ֲאׁשֶ ִריַח ׂשָ ַל ם',  ּכְ ָּדא ְירוׁשָ ֶדה. ּ ּשָׂ ִתיב ֵעיַנִיך ּבַ ְְוַעל ָדא ּכְ ּ ,
ְּדִאיּנון ַעְייִנין ִדיָלה ּ ּ ה, ּ ִּדְזִמיִנין ְלֵמיַפק ִמיּנָ ֶדה, ּ ּשָׂ ִליִטין ֶאָלא ּבַ ָּלא ְיהֹון ׁשַ ר . ּ ֲאׁשֶ

ֶדה, ִּיְקֹצרון ְּדָהא ֵמַההוא ׂשָ ֵני ָעְלָמא ּתֹוָרה, ּ ל ּבְ ּוְנהֹוָרא ְדָנִהיר, ֲהוֹו ַנְקִטין ּכָ ּ ,
יב ֵצא ּתֹוָרה)ישעיה ב(, ִּדְכּתִ יֹון ּתֵ י ִמּצִ   .ּ ּכִ

ָרן, ֶהןְוָהַלְכּתְ ַאֲחֵרי ִאֵלין עֹוָבִדין ְדַכׁשְ ּּבְ ך, ּ ַָדֲאָנא ֲחֵמיָנא ּבְ ֲּהֹלא ִצִויִתי ֶאת . ּ
ָעִרים ְוגֹו ָמעֹו ִדיֵליה. 'ַהּנְ ַמׁשְ ּּכְ א ַקָלה, ּ ָתא ַדְעּתָ ִגין ְדִאּתְ ּּבְ ָנא ִדְנִקיות , ְוָצִמית. ּ ִּליׁשָ ּ

ַבר, ְוָצִמית, ָנַקט ָקא ּבְ ך ְלַאְדּבְ יאוְבּתִ ְְדִאי ּתִ ּ ָעְלָמאּ ְוָהַלְכּתְ ֶאל , ּ ָנׁש ְלַקְייָמא ַזְרָעא ּבְ
ִלים ִּאֵלין ִאיּנון ַצִדיַקָייא, ַהּכֵ ּ ּ ֵלי ְיָי, ּ ְּדִאְקרון ּכְ יב', ּ ֵלי )ישעיה נב(, ִּדְכּתִ ֵאי ּכְ רו ֹנׂשְ ּ ִהּבָ

ל ָעְלָמא. 'ְיָי ִּדְזִמיִנין ַצִדיַקָייא ְלַאְייָתָאה לֹון ּכָ ּ יָחאּדֹורֹוָנא ְלַמְלּכָ, ּ ֵלי , א ְמׁשִ ְּוִאיּנון ּכְ
הו', ְיָי ִריך הוא ִאְתֲהֵני ּבְ א ּבְ ָּמאִנין ְדקוְדׁשָ ּ ּ ִביִרין, ְּ ִּאֵלין ִאיּנון ָמאִנין ּתְ ִביִרין , ּ ּתְ

ַהאי ָעְלָמא ִגין ְלַקְייָמא אֹוַרְייָתא, ִּאיּנון ּבְ ׁש . ּּבְ ּמַ ּתְ ִריך הוא ִאׁשְ א ּבְ א ְדקוְדׁשָ ימוׁשָ ְּוׁשִ ּ ּ ְּ

ִלים, ּהוּבְ ׁש ֶאָלא ִמּגֹו ָהֵני ּכֵ ּמַ ּתָ ִתיָת ְוגֹו. ָּלא ִאׁשְ הו ְוׁשָ ְתְדַבק ּבְ ְּוַכד ּתִ ּ'.  
י יֹוֵסי ָפַתח ְוָאַמר ּתְ ַוִייַטב ִלּבֹו)רות ג(, ִּרּבִ ּ ַוֹיאַכל ּבַֹעז ַוֵיׁשְ ַּמהו ַוִייַטב ִלּבֹו. ּ ּ .

ְּדָבִריך ַעל ְמזֹוֵניה ְּואוְקמוָה, ְּ ְּדַמאן ִדְמָבֵרך ַעל ְמזֹוֵניה,  ָרָזאְּוָדא הוא. ּ ּ ָּדא אֹוִטיב , ְּ
יה יב)א איהו''נ(ּוַמאן אֹוִטיב , ְּלִלּבֵ ָמה ִדְכּתִ י)תהלים כז(, ּ ּכְ תהלים (ּוְכִתיב . ָ ְלך ָאַמר ִלּבִ

  .'ּ צור ְלָבִבי ְוגֹו)עג
ִריך הוא א ּבְ י קוְדׁשָ ת ְמזֹוָנא ֲחִביָבא ַקּמֵ ּוְבִגין ְדִבְרּכַ ּ ּ ְבָעא,ְּ ל ַמאן ְדָבִריך ַעל ׂשַ ְ ּכָ ּ ,

ת, ּאֹוִטיב ְוַחֵדי ַלֲאָתר ַאֲחָרא ּבָ ְּוִסיָמִנך ְסעוָדֵתי ְדׁשַ ּ ְּדֲאָתר ַאֲחָרא ִאְתֲהִני ֵמַהִהיא , ְ
ָרָכה  ְבָעא ְוִחידו)ב''ד ע''ר(ּבְ ּ ְדׂשַ ְבָעא ְדַההוא ַצִדיק . ּ ָרָכה ְדׂשַ ְּוָהָכא ִאְתֲהֵני ֵמַההוא ּבְ ּ ּ ּ ּ

  .ּ ְוָדא ַוִייַטב ִלּבֹוּבַֹעז
ִריך הוא ַההוא ֲאָתר. ַמאי ַטְעָמא א ּבְ י קוְדׁשָ ה ַקּמֵ ִגין ִדְמזֹוָנא ִאיהו ָקׁשֶ ּּבְ ּ ּ ּ ְוֵכיָון , ְּ

ֵתי ְרָכָתא ַסְלָקא. ְְוָקא ְמָבֵרך, ְּדַבר ָנׁש ָאִכיל ְוׁשָ ְּוִאְתֲהֵני ֵמִאיּנון ִמִלין , ַּהִהיא ּבִ ּ
ְבָעא ְדַסְלִקין ְּדׂשַ א וִמְלֵעיָלא, ּ ּתָ זֹוָנא ִמּתַ ַכח ְדִאְתֲהֵני ִמּמְ ּתְ ְּוִאׁשְ ּ ּ ּ.  

ְּוָדא ִאיהו ָרָזא ְדֵבין ַחְבַרָייא ּ חֹול ָלא ִאְתֲהֵני ַההוא ֲאָתר. ּ ֶּאָלא ֵמִאיּנון , ָּרָזא ּבְ ּ
ְבָעא ִּמִלין ְדַסְלִקין ִמּגֹו ׂשַ ְבִעין , ּ ְּוֻכְלהו ִמִלין ִמְתַעְטָרן ְוַרָוון ְוׂשַ ּ ּּ ֵחידוּ ְּוַההוא ֲאָתר , ּּבְ

ְייהו ת ִאיהו ָרָזא ָאֳחָרא. ִּאְתֲהִני ִמּנַ ּבָ ׁשַ ׁש, ּּבְ ְמזֹוָנא ַמּמָ ּוְבַההוא ֶחְדָוה ִדְמזֹוָנא , ּבִ ּ ּ
ת ּבָ ְּדִמְצָוה ְדׁשַ א, ּ ִליָלא ֵמֵעיָלא ְוַתּתָ ַכח ּכְ ּתְ ּוְבֹכָלא ִאׁשְ ּ י )דבה הימים א כט(ְּוָרָזא ָדא . ּ  ּכִ



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

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

ך ַהּכֹ ְל וִמָיְדך ָנַתּנו ָלךִָמּמְ ָּ ֲהָנאוֵתיה ָדא. ּּ ַּוַדאי ּבַ ּ ּ ּוְבַההוא ֶחְדָוה ִדְמזֹוָנא ְדִמְצָוה , ּ ּ ּ ּ
ת ּבָ ָמה ְדאוְקמוָה, ְּדׁשַ ּּכְ ּ ּ.  

ְבָעא ִריך הוא ִמּגֹו ׂשַ א ּבְ ַּמאן ִדְמָבֵרך ְלקוְדׁשָ ּ ְּ יה, ְ ֵעי ְלַכְווָנא ִלּבֵ ּּבָ ָווָאה , ּ ּוְלׁשַ ּ
ֶח ְּרעוֵתיה ּבְ ח ָעִציב, ְדָוהּ ּכַ ּתְ ָרָזא ָדא, ְוָלא ִיׁשְ ֶחְדָוה ּבְ ֶּאָלא ִדיָבֵרך ּבְ ְּ ָוָאה , ּ ּוְלׁשַ ּ

ֶחְדָוה א ְלַאֲחָרא ּבְ ּתָ ְּרעוֵתיה ְדָהא ִאיהו ָיִהיב ַהׁשְ ּ ּ ֵעיָנא ָטָבא, ּ ה ְדִאיהו ְמָבֵרך , ּבְ ְוְכּמָ ּ ּ ּ
ֶחְדָוה וָבֵעיָנא ָטָבא ֶח. ּּבְ ח . ְּדָוה וָבֵעיָנא ָטָבאָּהִכי ָיֲהִבין ֵליה ּבְ ּכַ ּתְ ך ָלא ִיׁשְ ִגין ּכָ ְוּבְ ּ

ָלל ֶחְדָוה, ָעִציב ּכְ ּוְבִמִלין ְדאֹוַרְייָתא, ֶּאָלא ּבְ ָרָכה , ּּ יה וְרעוֵתיה ְלֵמיַהב ּבְ ֵוי ִלּבֵ ִּויׁשַ ּ ּ ּ ּ
ָרָזא ְדִאְצְטִריך, ָּדא ְּבְ ּ.  

ִליִטין, ָרָזא ָהָכא ע ְרִתיִכין ׁשַ ד, ַּאְרּבַ יְרָייןִסְט' ּבְ ְרָכָתא , ִּרין וַמׁשִ ִּאְתָזנו ֵמַהִהיא ּבִ
ְבָעא ה, ְּדׂשַ ְוְבִאיּנון ִמִלין ְדָברוך ַאּתָ ּ ּ ּ יה, ּּ י ְוִאְתַעָטר ּבֵ ִּאְתֲהִני ְוִאְתַרּבֵ ְוַמאן ִדְמָבֵרך . ּ ּ ּ

ֶחְדָוה ִּאְצְטִריך ְרעוָתא ּבְ ִתיב, ּוְבֵעיָנא ָטָבא, ְ ִּין הוא  טֹוב ַע)משלי כב(, ְּוַעל ָדא ּכְ
  .ְְיבֹוָרך

  ב''ח ע''דף רי
ִפיל ְלֵסיֵפיה ִדְקָרא ְּוָהָכא ׁשָ י ָנַתן ִמַלְחמֹו ַלָדל, ּ יב ּכִ ִּדְכּתִ יָמא ָהִכי. ּּ , ְּדִאי ָלא ּתֵ
יה ֵסיֵפיה ַּהאי ְקָרא ָלאו ֵריׁשֵ יה, ּ ְּוָלאו ֵסיֵפיה ֵריׁשֵ , ַעִין) ב''ח ע''דף רי(ֶּאָלא טֹוב . ּ

ָמה ְדאֹוִקיְמָנ ּהוא ְיָבֵרך ַוַדאי, אּּכְ ֶחְדָוה, ְּ ֵעיָנא ָטָבא ּבְ ְּוָלאו ִאיהו ְלִמְגָנא ְלָבְרָכא . ּבְ
ֶחְדָוה ְרָכָתא, ּבְ ּוֵמַההוא ֵחידו ָנַתן ִמַלְחמֹו ַלָדל, ְּדָהא ֵמַהִהיא ּבִ ּ ּ ְֲאָתר ְדִאְצְטִריך , ּּ ּ

ל ִסְטִרין ְרֵמיה ּכְ. ְלִאְתָזָנא ִמּכָ ֲּאָתר ְדֵלית ֵליה ִמּגַ ּ ל ִסְטִרין . ּלוםּ ֲּאָתר ְדִאְתֲהִני ִמּכָ
ל ִסְטִרין ִליל ִמּכָ יִמין ְדַיְדִעין ָרִזין ִעָלִאין . ְוִאְתּכְ ִּמִלין ִאֵלין ָלא ִאְתְמָסרו ֶאָלא ְלַחּכִ ּ ּ ּּ ּ

  .ְּואֹוְרִחין ְדאֹוַרְייָתא
א ֲחֵזי יה, ּתָ ּּבַֹעז ַטב ֵעיָנא ֲהָוה ּתוְקָפא ְדִמְצָחא ָלא ֲהָוה ּבֵ ּ ִתיב.  ְלָעְלָמאּּ , ַמה ּכְ

ְקֵצה ָהֲעֵרָמה)'רות ג( ב ּבִ ּכַ יב, ּ ַוָיֹבא ִלׁשְ ְטֵנך ֲעֵרַמת ִחִטים)שיר השירים ז(, ָּרָזא ִדְכּתִ ּ ּבִ ְ .
ְדָקא ֵיאֹות, ֵמָהָכא אֹוִליְפָנא ת ְמזֹוָנא ּכְ ְרּכַ ל ַמאן ִדְמָבֵרך ּבִ ְּכָ ְרעוָתא , ּ ֶחְדָוה ּבִ ּּבְ

א ד ָסִלי, ְּדִלּבָ ְקָנא ֵליה, ק ֵמַהאי ָעְלָמאּכַ ֵהיָכִלין , ֲּאָתר ִאְתּתַ ּּגֹו ָרִזין ִעָלִאין ּבְ
ין ר ָנׁש ְדָנִטיר ִפּקוֵדי ְדָמאֵריה. ַּקִדיׁשִ ָאה ִאיהו ּבַ ַּזּכָ ּ ּ ּ ְְדֵלית ָלך , ְּוָיַדע ָרָזא ִדיְלהֹון, ּּ ּ

אֹוַרְייָתא ִּפּקוָדא וִפּקוָדא ּבְ ּ ּ יה ָר, ּ ְלָיין ּבֵ ְּדָלא ּתַ ּוְנהֹוִרין ְוִזיִוין ִעָלִאין, ִּזין ִעָלִאיןּ ּוְבֵני , ּ
א ָלא ָיְדֵעי יָקָרא ְדָמאֵריהֹון, ָנׁשָ יִחין ּבִ ּגִ ָאה חוָלֵקיהֹון ְדַצִדיַקָייא. ְּוָלא ַמׁשְ ַּזּכָ ּ ּ ִּאיּנון , ּ

ָעְלָמא ֵדין וְבָעְלָמא ְדָא ִאין ִאיּנון ּבְ אֹוַרְייָתא ַזּכָ ְדֵלי ּבְ ּתַ ְּדִמׁשְ ּ ּ ּ ּ   .ֵתיּ
א ֲחֵזי ְדָהא ָאְמרו ּּתָ ִקיֵפי ִמְצָחא, ּ ְּדָכל ִאיּנון ּתַ ּסוָפא, ּ ְּדֵלית ְלהו ּכִ ּ ֵלית ְלהֹון , ּ

ָעְלָמא ֵדין וְבָעְלָמא ְדָאֵתי ּחוָלָקא ּבְ ּ ּ ָרֵאל. ּ ִיׂשְ הו ּבְ ִקיֵפי ִמְצָחא ַדֲהוֹו ּבְ ל ִאיּנון ּתַ ּּכָ ּ ד , ּ ּכַ
ַההוא ִציץ ָלן ּבְ ּכְ ְייהו, ֲּהוֹו ִמְסּתַ עֹוָבַדְייהו, ֲּהוֹו ִמַתְבָרן ִלּבַ ָלן ּבְ ּכְ ּוִמְסּתַ ִגין ְדִציץ ַעל . ּ ּּבְ



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

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

יה, ָאת ֲהָוה ָקִאים ל ּבֵ ּכֵ ְּוָכל ַמאן ְדִמְסּתַ עֹוָבדֹוי, ּ ְּוַעל ָדא ִציץ ְמַכְפָרא . ֲהָוה ַמְכִסיף ּבְ ּ
ִקיֵפי ַאְנִפין ַּעל ִאיּנון ּתַ ִקיֵפי ִמְצָחא, ּ   .ּתַ

ִליִפין ַעל ִציָצאַּאְתָוון ְד א ַדֲהוֹו ּגְ ָמא ַקִדיׁשָ ָּרָזא ִדׁשְ ּ . ֲּהוֹו ָנֲהִרין וַבְלִטין ְוָנְצִצין, ּ
ַההוא ְנִציצו ְדַאְתָוון ל ּבְ ּכַ ל ַמאן ְדֲהָוה ִמְסּתָ ּּכָ ּ ּ ר , ַּאְנפֹוי ַנְפִלין ֵמֵאיָמָתא, ּ ַוֲהָוה ִאְתּבַ

יה ּוְכֵדין ִציָצא ְמַכְפָרא ָעַלְייהו, ִּלּבֵ יה. ּּ ְבָרא ִלּבֵ ִרים ְלּתַ יָון ְדִאיהו ּגָ ַגְווָנא ָדא ּכֵ ּּכְ ּ ּ ּ ,
י ָמאֵריה ּמֵ ָעא ִמּקַ ּנְ ּוְלִאְתּכַ ּ.  

ַגְווָנא ָדא ְקֹטֶרת ָנָנא, ּּכְ ַההוא ּתְ ל ַמאן ְדָאַרח ּבְ ּּכָ ד ָסִליק ַההוא ַעּמוָדא ֵמַההוא , ּ ּּכַ ּ ּ
ן יה, ַמֲעֶלה ָעׁשָ ְבִרי, ֲּהָוה ְמָבֵרר ִלּבֵ ֶחְדָוה ְלִמְפַלח ְלָמאֵריהּבִ ְנִהירו ּבְ ּרו ּבִ ּ ר , ּ ְוַאְעּבָ

יה זוֲהָמא ְדֵיֶצר ָהָרע ִּמּנֵ ּ א ֲחָדא, ּ ְּוָלא ֲהָוה ֵליה ֶאָלא ִלּבָ ַמָיא, ּ ָּלֳקֵבל ֲאבוָה ְדִבׁשְ ּ ּ .
ִגין ִדְקֹטֶרת ָכל ִסְטִרין, ּּבְ ִבירו ְדֵיֶצר ָהָרע ִאיהו ַוַדאי ּבְ ּּתְ ּ ּ ה ְדִצ. ּ ּוְכּמָ יץ ֲהָוה ָקִאים ַעל ּ

ָעְלָמא. ּאוף ְקֹטֶרת, ִניָסא ְּדֵלית ָלך ִמָלה ּבְ ְ ר ֵליה ְלִסְטָרא ַאֲחָרא, ּ ר ְקֹטֶרת, ְּלִמְתּבַ   .ּבַ
ִתיב א ֲחֵזי ַמה ּכְ ים )במדבר יז(, ּתָ ַח ְוׂשִ ְזּבֵ ה ְוֶתן ָעֶליָה ֵאׁש ֵמַעל ַהּמִ ְחּתָ  ַקח ֶאת ַהּמַ

י ָיָצ. ַמאי ַטְעָמא. ְקֹטֶרת ֶצף ִמִלְפֵני ְיָיּכִ ֶגף', ּא ַהּקֶ ִבירו ְלַההוא . ֵהֵחל ַהּנָ ְּדָהא ֵלית ּתְ ּ ּ
ר ְקֹטֶרת ִריך הוא. ִסְטָרא ּבַ א ּבְ ְּדֵלית ָלך ִמָלה ֲחִביָבה ָקֵמי קוְדׁשָ ּ ְּ ְקֹטֶרת, ְּ ְּוַקְייָמא . ּכִ
ין יָתא, ְּלַבְטָלא ַחְרׁשִ ין ִמּבֵ יׁשִ ּוִמִלין ּבִ ָנא ִד. ּ אֵּריָחא ַוֲעׁשָ ִני ָנׁשָ , ְּקֹטֶרת ְדַעְבֵדי ּבְ

ַההוא עֹוְבָדא ִאיהו ְמַבֵטל ּּבְ ּ ּ ן ְקֹטֶרת, ּ ּכֵ ל ׁשֶ   .ּכָ
ִריך הוא א ּבְ י קוְדׁשָ ֵזָרה ַקְייָמא ַקּמֵ ִּמָלה ָדא ּגְ ּ ְּ ּ ָכל , ּ ל ְוָקֵרי ּבְ ּכַ ְּדָכל ַמאן ְדִאְסּתָ ּ

ִזיב ִמ, ּ ִדְקֹטֶרת)א פרשתא''נ(ּיֹוָמא עֹוְבָדא  ּתְ ין ְדָעְלָמאִיׁשְ ין ַחְרׁשִ יׁשִ ל ִמִלין ּבִ ּּכָ ל . ּ ּוִמּכָ
ין יׁשִ א, ְּפָגִעין ּבִ יׁשָ ּוֵמִהְרהוָרא ּבִ א, ּ יׁשָ ּוִמִדיָנא ּבִ ל ַההוא , ּוִממֹוָתָנא, ּ ְּוָלא ִיְתַזק ּכָ

ְלָטא ָעֵליה, יֹוָמא ְּדָלא ָיִכיל ִסְטָרא ַאֲחָרא ְלׁשַ יה, ּ ְּוִאְצְטִריך ִדיַכֵוין ּבֵ ּ ּ ְ.  

 
  



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

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

 ] בשנה182יום [סדר הלימוד ליום ה ניסן 
ְמעֹון י ׁשִ י , ָאַמר ַרּבִ ָמה ִעָלָאה ִאיהו עֹוָבָדא ִדְקֹטֶרת ַקּמֵ א ֲהוֹו ַיְדֵעי ּכַ ֵני ָנׁשָ ִּאי ּבְ ּ ּ
ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ יה, ְּ ל ִמָלה וִמָלה ִמּנֵ ֲּהוֹו ַנְטֵלי ּכָ ּּ ַּוֲהוו ַסְלֵקי ֵלה ֲעָטָרה ַעל , ּ ּ

ְי ִכְתָרא ְדַדֲהָבא, ּיהוֵריׁשַ יה. ּּכְ ַדל ּבֵ ּתָ ּוַמאן ְדִאׁשְ ּ ּ עֹוָבָדא ִדְקֹטֶרת, ּ ָלא ּבְ ּכְ ֵעי ְלִאְסּתַ , ּּבָ
ָכל יֹוָמא יה ּבְ ַהאי ָעְלָמא, ְּוִאי ְיַכֵוין ּבֵ ִּאית ֵליה חוָלָקא ּבְ ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ַלק , ּ ְּוִיְסּתָ

יה ל ִדיִנין ְדַהאי ָעְלָמאְוִיׁשְ, ּוֵמָעְלָמא, ּמֹוָתָנא ִמּנֵ ִזיב ִמּכָ ּּתְ ין, ּ יׁשִ ְטִרין ּבִ ּוִמִדיָנא , ִמּסִ ּ
ם ּוִמִדיָנא ְדַמְלכו ַאֲחָרא, ְּדֵגיִהּנָ ּ ּ ּ.  

ַעּמוָדא ָנָנא ּבְ ד ֲהָוה ָסִליק ּתְ ַההוא ְקֹטֶרת ּכַ ּּבְ ָמא , ּ ֲהָנא ֲהָוה ָחֵמי ַאְתָוון ְדָרָזא ִדׁשְ ּּכַ ּ
א)אנ''דף ריט ע( א , ּ ַקִדיׁשָ ֲאִויָרא)א פרחין''נ(ְּפִריׂשָ ַההוא ַעּמוָדא,  ּבַ ְּוַסְלֵקי ְלֵעיָלא ּבְ ּ ּ .

ל ִסְטִרין ין ָסֲחִרין ֵליה ִמּכָ ָמה ְרִתיִכין ַקִדיׁשִ ְּלָבַתר ּכַ ְנִהירו ְוֶחְדָוה, ּ ַּעד ְדָסִליק ּבִ ְּוַחֵדי , ּ
ְּלַמאן ְדַחֵדי א ְלַיֲח, ּ ִרין ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ר ִקׁשְ ְּוָדא ְמַכֵפר . ְוָהא אֹוִקיְמָנא, ָּדא ּכָֹלאְּוָקׁשַ

ְּדִאיהו ִסְטָרא ַאֲחָרא, ְוַעל ֲעבֹוָדה ָזָרה, ַעל ֵיֶצר ָהָרע   .ְּוָהא אֹוְקמוָה. ּ
ַח ִמְקַטר ְקֹטֶרת ְוגֹו)שמות לז(, ָּפַתח ְוָאַמר ָלא . 'ּ ַוַיַעׂש ִמְזּבֵ ּכְ ַהאי ְקָרא ִאית ְלִאְסּתַ

יה ִגין ִדְתֵר, ּּבֵ ִחין ֲהוֹוּּבְ ָחא ְדִעָלָוון, ין ַמְדּבְ ַּמְדּבְ ָחא ִדְקֹטֶרת ּבוְסִמין, ּ ּוַמְדּבְ ּ , ָּדא ְלַבר, ּ
ָחא ִדְקֹטֶרת. ְוָדא ְלגֹו ְּדִאיהו ְפִניָמָאה, ַּהאי ַמְדּבְ ּ ַח, ּ ְּוָהא ָלא ַדְבִחין , ֲאַמאי ִאְקֵרי ִמְזּבֵ

יה ִדְבִחין ּּבֵ ַח ַעל ָדא ִאְקֵרי, ּ ּוִמְזּבֵ ּ.  
יןֶא יׁשִ ה ִסְטִרין ּבִ ִגין ְדָבִטיל ְוָכִפית ְלַכּמָ ָּלא ּבְ ִפית , ּ א ּכְ יׁשָ ּוְבִגין ְדַההוא ִסְטָרא ּבִ ּ ּ

ְלָטָאה ַח, ְּוָלא ְלֶמֱהֵוי ַקֵטיגֹוָרא, ָּלא ָיִכיל ְלׁשַ ד ַההוא ִסְטָרא . ְּוַעל ָדא ִאְקֵרי ִמְזּבֵ ּּכַ
א ֲהָוה ָחֵמי  יׁשָ ָּנא ִדְקֹטֶרת ְדָסִליק ֲעׁשָ)א עמודא דעשנא''ס(ּבִ ְפָייא ְוָעַרק, ּ ְוָלא , ִאְתּכַ

ָנא ּכְ ַלל ְלַמׁשְ ַההוא ֶחְדָוה ִדְלֵעיָלא. ָיִכיל ְלָקְרָבא ּכְ ּוְבִגין ָדא ִאְתָדֵכי ְוָלא ִאְתֲעָרב ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ,
ְלחֹודֹוי ִריך הוא ּבִ א ּבְ ר קוְדׁשָ ּּבַ ך, ְּ ל ּכַ ְוְבִגין ְדֲחִביָבא ּכָ ּ ַחָלא ָקִאים ַה, ּ , ּהוא ִמְזּבֵ

יה.  ְלגֹו)א פנימאה''ד(ֶּאָלא  ָכחו ּבֵ ּתְ אן ִאׁשְ ַח ְדִבְרּכָ ְּדַהאי ִאיהו ִמְזּבֵ ּ ּ ּ ְּוַעל ָדא ָסִתים , ּ
  .ֵמֵעיָנא

ַאֲהֹרן ִתיב ּבְ ָפה)במדבר יז(, ַמה ּכְ ּגֵ ָעַצר ַהּמַ ִתים וֵבין ַהַחִיים ַוּתֵ ין ַהּמֵ ּ ַוַיֲעמֹוד ּבֵ ּּ ,
ְּדָכִפית ֵליה ְלַמ ֶותּ ַלל, ְְלַאך ַהּמָ ְלָטָאה ּכְ ְּדָלא ָיִכיל ְלׁשַ ד ִדיָנא, ּ ִסיָמָנא . ְּוָלא ְלֶמְעּבַ

יָדָנא ַכָווָנה, ָּדא ִאְתְמַסר ּבִ ָכל ֲאָתר ְדָקָאְמֵרי ּבְ ִּדי ּבְ א עֹוָבָדא , ּ ּוְרעוָתא ְדִלּבָ ּ ּ
ַההוא ֲאָתר, ִּדְקֹטֶרת ְלָטא מֹוָתָנא ּבְ ְּדָלא ׁשַ ין ,ְוָלא ִיְתַזק, ּ ַאר ַעּמִ  ְוָלא ַיְכִלין ׁשְ

ְלָטָאה ַעל ַההוא ֲאָתר ְּלׁשַ ּ.  
ִתיב א ֲחֵזי ַמה ּכְ ַח ִמְקַטר ְקֹטֶרת, ּתָ ַח. ִמְזּבֵ יב ִמְזּבֵ יָון ִדְכּתִ ֲאַמאי ִאְקֵרי ִמְקַטר , ּּכֵ

ִגין ְדַנְטֵלי ֵמַהאי ֲאָתר ְלַאְקְטָרא. ְקֹטֶרת ֶּאָלא ּבְ ָמה ְדֲעַבד ַאֲהֹרן, ּ ַח , ּּתו. ּּכְ ִמְזּבֵ



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

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

ַההוא ְקֹטֶרת א ֵליה ּבְ ִּאְצְטִריך ְלַאְקְטָרא ְלַקְדׁשָ ּ ּ ִמְקַטר , ּּתו. ְּוַעל ָדא ִמְקַטר ְקֹטֶרת, ְ
ַתְרּגומֹו, ְקֹטֶרת ֲאָתר ַאֲחָרא ְקֹטֶרת, ְלַאְקְטָרא ְקֹטֶרת, ּּכְ ר , ְּדָהא ָאִסיר ְלַאְקְטָרא ּבַ ּבַ

ה ְחּתָ   )א ממחתה דיום הכפורים''נ(. ִמּמַ
א ֲחֵזי ַּהאי ַמאן ְדִדיָנא ָרִדיף ֲאַבְתֵריה, ּתָ י , ְִאְצְטִריך ְלַהאי ְקֹטֶרת, ּ ּוְלָאָתָבא ַקּמֵ

יה, ָּמאֵריה ְלָקא ִדיִנין ִמּנֵ ְּדָהא ִסיוָעא ִאיהו ְלִאְסּתַ ּ ּ ּ ּּ יה, ּ ְלִקין ִמּנֵ ּוְבַהאי ַוַדאי ִמְסּתַ ּ ִאי , ּּ
ַהאי ֵרי, ּהוא ָרִגיל ּבְ ָרא ּתְ יֹוָמאְלַאְדּכְ א, ן ִזְמִנין ּבְ ַצְפָרא וְבַרְמׁשָ יב ְקֹטֶרת , ּּבְ ִּדְכּתִ

ה ִים ַיְקִטיֶרּנָ ין ָהַעְרּבַ ּבֶֹקר ַבּבֶֹקר וְכִתיב ּבֵ ים ּבַ ִדיר. ַּסּמִ ְּוָדא ִאיהו ִקיוָמא ְדָעְלָמא ּתָ ּ ּ ,
יב ִמיד ִלְפִני ְיָי)שמות ל(, ִּדְכּתִ ְּלדֹורֹוֵתיֶכם ַוַדאי הוא'  ְקֹטֶרת ּתָ ּ ִקיוָמא ְדָעְלָמא ּ ּ
א ְּוִקיוָמא ְדָעְלָמא ְלֵעיָלא, ְלַתּתָ ּ ּ ּ.  

ָכל יֹוָמא עֹוָבָדא ִדְקֹטֶרת ר ּבְ ַההוא ֲאָתר ְדָלא ִאְדּכַ ּּבְ ּ יה, ּ ְרָיין ּבֵ ִּדיִנין ִדְלֵעיָלא ׁשַ ּ ּּ ,
יה ּומֹוָתִנין ַסִגיאו ּבֵ ּ ְלִטין ָעֵליה, ּ ין ַאֲחָרִנין ׁשַ ִגין ִדְכּתִ. ְּוַעּמִ ִמיד ִלְפֵני , יבּּבְ ְקֹטֶרת ּתָ

ִמיד ִאיהו ַקְייָמא ִלְפֵני ְיָי. 'ְיָי ּּתָ ל פוְלָחִנין ַאֲחָרִנין', ּ יר ִמּכָ ַּיּתִ ֲּחִביָבא ִאיהו עֹוָבָדא , ּ
ִריך הוא, ִּדְקֹטֶרת א ּבְ י קוְדׁשָ יר ְוָחִביב ַקּמֵ ְּדהוא ַיּקִ ּ ּ ל פוְלָחִנין וְרעוִתין , ְּ יר ִמּכָ ַּיּתִ ּ ּ ּ

ב ִדְצלֹוָתא ִאיִהי ְמַעְלָייא ִמּכָֹלא. ּ ְדָעְלָמא)ועובדיןא ''נ( ְּוַאף ַעל ּגַ ּ ּעֹוָבָדא ִדְקֹטֶרת , ּ
ִריך הוא א ּבְ יר ְוָחִביב ָקֵמי קוְדׁשָ ּהוא ַיּקִ ּ ְּ.  

א ֲחֵזי ין ְצלֹוָתא ְלעֹוָבָדא ִדְקֹטֶרת, ּתָ ִנין. ַּמה ּבֵ ֲאָתר ְדָקְרּבְ ְּצלֹוָתא ַאְתִקינו ָלה ּבַ ּ ּ ,
ָרֵאלַּד ָרֵאל, ֲהוֹו ַעְבֵדי ִיׂשְ ִנין ַדֲהוֹו ַעְבִדין ִיׂשְ ְּוָכל ִאיּנון ָקְרּבְ ּ יִבין , ּ ָּלאו ִאיּנון ֲחׁשִ

ְקֹטֶרת ין ַהאי ְלַהאי. ּכִ ּקוָנא ְלַאְתְקָנא ַמה ְדִאְצְטִריך. ְּותו ַמה ּבֵ ְֶאָלא ְצלֹוָתא ִאיהו ּתִ ּ ּ ּ ּ ,
יר ין ְוָק, ְקֹטֶרת ָעִביד ַיּתִ ִריןְמַתּקֵ יר ִקׁשְ יר ִמּכָֹלא, ׁשִ ְּוָעִביד ְנִהירו ַיּתִ ּוַמאן ִאיהו . ּ ּ

ָנא ּכְ י ַמׁשְ ר זוֲהָמא ְוִאיְדּכֵ ְּדַאְעּבַ ֲחָדא, ּ ר ּכַ ן ְוִאְתָקּשַׁ ּקַ   .ְּוֹכָלא ִאְתְנִהיר ְוִאְתּתָ
ֵעיָנן ְלַאְקְדָמא עֹוָבָדא ִדְקֹטֶרת ִלְצלֹוָתא ְּוַעל ָדא ּבָ ּ ָכל יֹוָמא ְויֹו, ּ ָרא , ָמאּבְ ְלַאְעּבְ

ּקוָנא ְדֹכָלא, ּזוֲהָמא ֵמָעְלָמא ְּדִאיהו ּתִ ּ ּ ּ ָכל יֹוָמא ְויֹוָמא, ּ ָנא . ּבְ ַגְווָנא ְדַההוא ָקְרּבָ ּּכְ ּ
ִריך הוא א ּבְ יה קוְדׁשָ ֲּחִביָבא ְדִאְתְרֵעי ּבֵ ּ ּ ְּ.  

  ב''ט ע''דף רי
ה  ֹמׁשֶ ִתיב ּבְ ה ַקח' ּ ַויֹאֶמר ְיָי)שמותל(ַמה ּכְ ים ָנָטף ְוגֹוֶאל ֹמׁשֶ ב ' ָ ְלך ַסּמִ ַאף ַעל ּגַ

ְּדאֹוְקמוָה ל ַמה ְדָאַמר ֵליה, ּ יר ִמּכָ עֹוָבָדא ָדא ַיּתִ ָנא ּבְ ֲּאָבל ַמאי ׁשְ ּ ֶָאָלא ַקח ְלך. ּ ּ ,
ך ְַלֲהָנָאָתך וְלתֹוַעְלּתָ ַאת. ְּ ָתא ִאְתַדּכְ ִגין ְדַכד ִאּתְ ֲּהָנאוָתא ְדַבְעָלה ִאיהו, ּּבְ ּ ּ ְּוָרָזא ָדא . ּ

יםַק ָרא זוֲהָמא, ָח ְלך ַסּמִ ַבְעָלה, ְּלַאְעּבְ ָתא ּבְ א ִאּתְ ְּלִאְתַקְדׁשָ ָאה חוָלֵקיה . ּ ַּזּכָ ט ''דף רי(ּ

ה) ב''ע   .ְּדֹמׁשֶ
ַגְווָנא ָדא  ָקר)ויקרא ט(ּּכְ ן ּבָ ַמר ְלַאֲהֹרן, ָ ַקח ְלך ֵעֶגל ּבֵ ְּלַכָפָרא ַעל חֹוֵביה. ְּדִאּתְ ּ ,

ַּעל ַההוא ֵעֶגל ְדִאיהו ּגָ ּ ָרֵאלּ ה. ִרים לֹון ְלִיׂשְ ֹמׁשֶ ִתיב ּבְ , ְַלֲהָנָאָתך, ַָקח ְלך, ְּוַעל ָדא ּכְ



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

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

ך ְוְלתֹוַעְלּתָ מההוא פסולת דלוח אבנא נתעשר משה אוף הכי לך , א לכך אוקמוה בפסל לך''ס(. ּ

  )להנאתך ולטובתך
ירו יר ְקׁשִ ר זוֲהָמא, ְּקֹטֶרת ָקׁשִ ָּנִהיר ְנִהירו ְוַאְעּבַ ר בהִאְת' ְוד. ּ אתעביד ' א ד''ד(' ַחּבָ

ו' ה, )'ה ר ּבְ ה' ו. 'ִאְתַחּבָ י' ה. 'ָּסִליק ְוִאְתַעָטר ּבְ ְּוֹכָלא ָסִליק ְרעוָתא . 'ִאְתְנִהיר ּבְ ּ
ירו ַחד. ְלֵאין סֹוף ַּוֲהֵוי ּכָֹלא ְקׁשִ ירו, ּ ָרא , ְּוִאְתָעִביד ַחד ְקׁשִ ָרָזא ֲחָדא ְדִאיהו ִקׁשְ ּּבְ ּ

ִּעָלָאה ְדֹכָלא ּּ.  
אן וְלָהְלָאהִמ ָרא, ּּכָ ַהאי ִקׁשְ ָרא ּבְ יָון ְדֹכָלא ִאְתַקּשְׁ ּּכֵ ָרָזא ְדֵאין , ּ ִּאְתֲעָטר ּכָֹלא ּבְ ּּ
א ִאְתְנִהיר. סֹוף ָמא ַקִדיׁשָ ְּוָרָזא ִדׁשְ ָכל ִסְטִרין, ּ ֶחְדָוה, ְּוִאְתַעָטר ּבְ ְלהו ּבְ ְּוָעְלִמין ּכֻ ּ .

ְּוִאְתְנִהירו ּבוִציִנין וְמזֹוִנין ו ּ ּ ָכל ָעְלִמיןּ ָכחו ּבְ ּתְ אן ִאׁשְ ָרָזא ִדְקֹטֶרת, ִּבְרּכָ ְּוֹכָלא ּבְ ְוִאי . ּ
ר ְלָייא. ּּכָֹלא ָלא ִאְתָעִביד, ּזוֲהָמא ָלא ִאְתַעּבָ ַהאי ּתַ ְּדֹכָלא ּבְ ּ.  

א ֲחֵזי ִדיר, ּתָ ך עֹוָבָדא ִדְקֹטֶרת . ֳּקָדם ְלֹכָלא, ְּקֹטֶרת ִאיהו ַקְדָמָאה ּתָ ִגין ּכָ ּוּבְ ְּ

ְּצְטִריך ְלַאְקְדָמא ִלְצלֹוָתאִא ָחן, ְ ּבְ יִרין ְותוׁשְ ִגין ְדָכל ָדא ָלא ַסְלָקא. ְּלׁשִ ּּבְ ּ ְוָלא , ּ
ן ּקַ ר, ִאְתּתָ ַּעד ְדִאְתֲעָבר זוֲהָמא, ְוָלא ִאְתָקּשָׁ ִתיב , ּ ּ ְוִכֶפר ַעל ַהּקֶֹדׁש )ז''ויקרא ט(ַמה ּכְ

ַקְדִמיָתא' ְוגֹו ֵעיֶה, ּבְ ּוְלָבַתר וִמִפׁשְ ּ ֵעיָנן ְלַכְפָרא ַעל . ּם ְלָכל ַחטֹאָתםּ ְּוַעל ָדא ּבָ ּ
א ָרא זוֲהָמא, ּקוְדׁשָ ּוְלַאְעּבְ א, ּ ָאה ֻקְדׁשָ ָחאן וְצלֹוִתין. ּוְלִאְתַדּכְ ּבְ יִרין ְותוׁשְ ּוְלָבַתר ׁשִ ּ ּ ,

ְדָקָאְמָרן   .ּּכָֹלא ּכִ
ָעְלָמא ֵדין ָרֵאל ּבְ ִאין ִאיּנון ִיׂשְ ַּזּכָ ּוְבָעְלָמא ְדָאֵת, ּ ָנא , יּ ְּדָהא ִאיּנון ַיְדִעין ְלַתּקְ ּ

א ּקוָנא ִדְלֵעיָלא ְוַתּתָ ּּתִ ּ ר ּכָֹלא , ּ א ְלֵעיָלא ַעד ְדִאְתָקּשָׁ ּתָ ּקוָנא ִמּתַ ָנא ּתִ ְדָבֵעיָנן ְלַתּקְ ּּכִ ּּ ּ
ֲחָדא וָרא ַחד, ּכַ ִקּשׁ ַההוא ִקטוָרא , ּּבְ ּּבְ ָנא )א קשורא''ס(ּ ֵעיָנן ְלַתּקְ ד ּבָ ונין תק(ּ ִעָלָאה ּכַ

יִמין)לתתא בעינן לתקנא ִתּקוָנא ְדַאְתָוון ְרׁשִ ּ ּבְ הֹון, ּ ִריך הוא ִאְתְקֵרי ּבְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ְּ.  
ֵריה י ֶאְלָעָזר ּבְ ְמעֹון ְוִרּבִ י ׁשִ אֹוַרְייָתא, ָהוֹו ַיְתֵבי ֵליְלָיא ַחד, ַּרּבִ ָאַמר . ְוָלָעאן ּבְ

ְמעֹון ֲאבֹוי י ׁשִ י ֶאְלָעָזר ְלַרּבִ ִתיב ָה. ִרּבִ ה )בראשית ג(א ּכְ ה ַאְרּבֶ ה ָאַמר ַהְרּבָ  ְוֶאל ָהִאּשָׁ
ׁשוָקֵתך ְוגֹו ך ּתְ ְלִדי ָבִנים ְוֶאל ִאיׁשֵ ֶעֶצב ּתֵ בֹוִנך ְוֵהרֹוִנך ּבְ ְִעּצְ ְ ְ ְּואֹוִליְפָנא ְדָדא ִאיהו . 'ְּ ּ

א. ָּרָזא ִעָלָאה יָנח ְלַתּתָ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ּתִ ֲּאָבל ִאיהו ּכְ ּ א ְלֵמיַמרַמאי ִא, ּ   .יּכָ
ְמעֹון ְוָאַמר י ׁשִ ֲעֹרג ַעל ֲאִפיֵקי ָמִים ְוגֹו)תהלים מב(, ָּפַתח ַרּבִ ַאָיל ּתַ ַהאי ְקָרא . 'ּ ּכְ

ּאוְקמוָה ָעְלָמא. ּ ָחן , ֲּאָבל ַחָיה ֲחָדא ִאית ּבְ ְלָטָנא ַעל ֶאֶלף ַמְפּתְ ׁשֻ ְלָטא ּבְ ְוִאיִהי ׁשַ
ָכל יֹוָמא א ְוִת. ּבְ י ְּוִאיִהי נוְקּבָ ּתֵ ִדיר ַעל ֲאִפיֵקי ַמִים ְלִמׁשְ א ִדיָלה ּתָ ּיאוְבּתָ ּ ּ

ּוְלִאְתַרָווָאה ִמַצחוָתא ֲערֹוג ַעל ֲאִפיֵקי ַמִים, ּ ַאָיל ּתַ יב ּכְ ִּדְכּתִ ּ.  
ָלא ּכְ ַאָיל. ָהָכא ִאית ְלִאְסּתַ ִתיב ּכְ ַקְדִמיָתא ּכְ ַאֶיֶלת, ּּבְ ִתיב ּכָ ֲערֹוג, ְּוָלא ּכְ , ּוְלָבַתר ּתַ

א לֹון, ֲּאָבל ָרָזא ָדא. ִתיב ַיֲערֹוגְוָלא ּכְ ֲחָדא ְדָלא ְלַאְפָרׁשָ ְרַווְייהו ּכַ א ּתַ ְּדַכר ְונוְקּבָ ּ ּ ּ ,
ְּדָלא ִאְצְטִריך ְלַסְלָקא ָדא ִמן ָדא, ְּוַחד ִאיהו ּ ּּ ֲחָדא, ְ ְרַווְייהו ּכַ ֶּאָלא ּתַ א. ּ , ְּוַהאי נוְקּבָ



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

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

ֲערֹוג ַעל ֲאִפיֵקי ַמִים ָרא ִמן ְדכוָראְוִאיִהי ִמְת, ּתַ ַּעּבְ י ָעָלה ְדָהא ַעל ִדיָנא , ּ ְּוָקׁשֵ ּ ּ
  .ַּקְייָמא

ין ָלה ַחד ִחְוָיא ִעָלָאה ַרְבְרָבא ִריך הוא ַזּמִ א ּבְ ְּוַכד אֹוִליַדת קוְדׁשָ ּ ּ יך , ְּ ְְוָאֵתי ְוָנׁשִ

י ַההוא ֲאָתר בֹוֵנך ְו. ְואֹוִליַדת, ְּלַגּבֵ ה ִעּצְ ה ַאְרּבֶ ְְוָרָזא ָדא ַהְרּבָ ִגין ְדִאיִהי , ְֵהרֹוֵנךּ ּּבְ
ָכל יֹוָמא יבו ַעל עֹוָבִדין ְדָעְלָמא, ִמְתַחְלְחָלא ּבְ ּוְבַעּצִ ּ ְלִדי ָבִנים. ּ ֶעֶצב ּתֵ ֶעֶצב. ּבְ ָּדא , ּבְ

ְּדָעִציב ַאְנֵפיהֹון ְדָעְלָמא, ָּרָזא ְדִחְוָייא ּּ.  
ׁשוָקֵתך ך ּתְ ְְוֶאל ִאיׁשֵ ֲערֹוג ַע, ְּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ּתַ ך. ל ֲאִפיֵקי ַמִיםּכְ ל ּבָ ְְוהוא ִיְמׁשָ ּ ,

ִליט ָעָלה, ָהא אֹוִקיְמָנא ָרָזא ְּדִאיהו ׁשַ ּ ה. ּּ ִגין ְדָאְמָרה ִסיֲהָרא. ְּוָכל ָדא ָלּמָ ָמה , ּּבְ ּכְ
ך ַאְזִעיַרת ְנהֹוָרָאה. ְּדָתֵניָנן ִגין ּכָ ְוּבְ ְרָמה, ְּוַאְזִעיַרת ׁשוְלָטָנָהא, ּ ְּוֵלית ָלה ְרׁשו ִמּגַ ּ ר , ּ ּבַ

ד ָיֲהִבין ָלה ֵחיָלא   .ּּכַ
ִנים ְלִדי ּבָ ֶעֶצב ּתֵ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ּבְ יָמא ֲאַמאי ִאְצְטִריך ִחְוָיא ְלָדא. ּּכְ ֶּאָלא . ְְוִאי ּתֵ

ל  א ּכָ ָּדא ָפַתח אֹוְרָחא ְלַנְחּתָ ָמִתין ְדָעְלָמא)א בכל''ס(ּ ּ ִאיּנון ִנׁשְ ְּדִאְלָמֵלא ָלא ָפַתח . ּ ּ
אאֹוְרִחין ְל א ְלַתּתָ ַגֵויה ְדַבר ָנׁש, ַנְחּתָ ֵרי ּבְ ָּלא ִיׁשְ ִתיב ַלֶפַתח ַחָטאת ֹרֵבץ, ּ ַּמה ּכְ ּ .

ָדא ְלאֹוָלָדא. ַּמאי ַלֶפַתח ְּלַההוא ֶפַתח ְדִאְתַעּתְ ָמִתין ְלָעְלָמא, ּּ ִּאיהו , ְּלַאָפָקא ִנׁשְ
י ַההוא ֶפַתח ָּקִאים ְלַגּבֵ ּ.  

  א''כ ע''דף ר
יןְּוָכל ִאיּנון ִנׁשְ גוִפין ַקִדיׁשִ א ּבְ ָּמִתין ְדִאְצְטִריכו ְלַנְחּתָ ּ ּ ָּלא ָקִאים ִאיהו ְלַההוא , ּ ּ

ְמָתא, ֶּפַתח ַהִהיא ִנׁשְ ְּוֵלית ֵליה ְרׁשו ּבְ יך, ְוִאי ָלאו. ּ ַאב ַההוא , ְָהא ִחְוָיא ָנׁשִ ְּוִאְסּתְ
ְמָתא ְדִאְתַדְכָייא ְוָהָכא, )א אתר''ס(ָנָהר  ְּוָלאו ִאיִהי ִנׁשְ ּ ִאיהו ָרָזא ִעָלָאהּ ֶעֶצב , ּ ּבְ

ְלִדי ָבִנים ָמִתין) א''כ ע''דף ר(ְּדָהא , ָּדא ָנָחׁש, ָּרָזא ָדא. ּתֵ יה אֹוִליַדת ִנׁשְ ִגין , ִּעּמֵ ּבְ
ּ ְדָדא ִאיהו ַעל ּגוָפא)א''ע ע''שלח ק( ּ ְמָתא, ּ ָדא, ְוָדא ַעל ִנׁשְ ְּוַתְרַווְייהו ָדא ּבְ ָּדא . ּ

ְמָתא   .ָּדא ָנִקיט ּגוָפאְו, ָנִקיט ִנׁשְ
ּוְזִמיָנא ָדא ִחְוָיא ל ִאיּנון ּגוִפין, ּ ְּלאֹוָלָדא ּכָ ַּעד ָלא ֵייֵתי ִזְמָנא ִדיֵליה, ּ ֲּהָדא הוא , ּ

ִחיל ָיָלָדה)ישעיה סו(, ִדְכִתיב ֶטֶרם ּתָ ִנין.  ּבְ ַבע ׁשְ ׁשֶ ְוָהָכא , ִּזְמָנא ְדִחְוָיא ְלאֹוָלָדא ּבְ
ית ׁשִ ּו ִזְמֵניהַּמה ְדָלאו ִאיה, ּבְ ּוְבַההוא ִזְמָנא ְדאֹוִליד לֹון. ּ ּ ֵּמַההוא ֵליָדה ָימות, ּ ּ .
יב ֶות ָלֶנַצח)ישעיה כה(, ִּדְכּתִ ַלע ַהּמָ ּ ִיְחיו ֵמֶתיך ְנֵבָלִתי ְיקומון)ישעיה כו(ּוְכִתיב .  ּבִ ּ ָּ.  

ְמעֹון י ׁשִ ַההוא ִזְמָנא ְדִיְתָערון ֵמֵתי ָעְלָמא, ָאַמר ַרּבִ ּּבְ ּ ַאְרָעא ְוִיְת, ּ דון ּבְ ַּעּתְ
א ְּיקומון ַחָייִלין ַחָייִלין, ַּקִדיׁשָ ּ ּ ְלהו ַעל ַאְרָעא ְדָגִליל, ּ ּּכֻ ּ א , ּ ין ַמְלּכָ ן ַזּמִ ִגין ְדַתּמָ ּּבְ

ָלָאה יָחא ְלִאְתּגַ ִגין ְדִאיהו חוָלֵקיה ְדיֹוֵסף, ְּמׁשִ ּּבְ ּ ּ ּ רו , ּ ּבָ ן ִאּתְ ַקְדִמיָתא)אתחרב(ְּוַתּמָ .  ּבְ
ן ּמָ ל ַאְתַרְייהוּוִמּתַ ארו ְלַאְגָלָאה ִמּכָ ּ ׁשָ יֵני ֲעָמַמָיא, ּ ְדָרא ּבֵ ּוְלִאְתּבַ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ ּכְ

ֶבר יֹוֵסף)עמוס ו(   .ּ ְוֹלא ֶנְחלו ַעל ׁשֶ



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

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

ן ּמָ ַּוֲאַמאי ְיקומון ּתַ ֲארֹוָנא, ּ ֵוי ּבַ ּתַ ִגין ְדִאיהו חוָלֵקיה ְדַההוא ְדִאׁשְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּ יב, ּ , ִּדְכּתִ
ִמְצָרִים) נבראשית( ָארֹון ּבְ א, ּ ַוִייֶשם ּבָ ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ּוְלָבַתר ִאְתְקַבר ּבְ יב, ּ יהושע (, ִּדְכּתִ

ֶכם)כד ְצַרִים ָקְברו ִבׁשְ ָרֵאל ִמּמִ ר ֶהֱעלו ְבִני ִיׂשְ ּ ְוֶאת ַעְצמֹות יֹוֵסף ֲאׁשֶ ְּוָדא ִאיהו . ּ
ִקיוָמא ִדְבִרית ְּדָקִאים ּבְ ּ יר ִמּכָֹלא, ּּ   .ַּיּתִ

ְלהו ַחָייִלין ַחָייִליןּו ְּבַההוא ִזְמָנא ְדִיְתָערון ּכֻ ּ ּ ּ ּ ְלהו ָיֲהכון, ּּ ּּכֻ ּ ָּדא ְלחוָלק ֲאָבַהְתהֹון, ּ ּ ,
יב , ְּוָדא ְלחוָלק ֲאָבַהְתהֹון ם ִאיׁש ֶאל ֲאחוָזתֹו)ויקרא כה(ִּדְכּתִ ְבּתֶ ּ ְוׁשַ ּמֹוְדעון ָדא . ּ ּתְ ְּוִיׁשְ ּ

ִר. ְלָדא א ּבְ ין קוְדׁשָ ָמןְּוַזּמִ י ְמְרּקָ א לֹון ְלָכל ַחד ְוַחד ְלבוׁשֵ ׁשָ ּיך הוא ְלַאְלּבָ ּ ְּוֵייתון , ְ
ַל ם ְירוׁשָ חון ְלָמאֵריהֹון ּבִ ּבְ ְלהו ִויׁשַ ּּכֻ ּ ּ ן אוְכלֹוִסין אוְכלֹוִסין, ּ ּמָ רון ּתַ ְּוִיְתַחּבְ ּ ַל ם , ּ ִּוְירוׁשָ

ך ְלָכל ִסְטִרין ך ּכַ, ְִיְתְמׁשַ ה ְדִאְתְמׁשָ יר ִמּמַ ְַיּתִ לוָתאּ ן ִמּגָ ּמָ רו ּתַ ּד ִאְתַחּבָ ּ.  
חון ְלָמאִריהֹון ּבְ רון ִויׁשַ יָון ְדִיְתַחּבְ ּּכֵ ּ הֹון, ּ ִריך הוא ֶיְחֵדי ִעּמְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ֲּהָדא הוא , ְּ

רֹום ִציֹון)ירמיה לא(, ִדְכִתיב נו ִבּמְ ּ וָבאו ְוִרּנְ ּ ּ ּוְלָבַתר ְוָנֲהרו ֶאל טוב ְיָי, ּ ּ ל ַחד', ְוגֹו' ּ  ּכָ
ְּוַחד ְלחוָלֵקיה ֵהא. ְּוחוָלק ֲאָבֲהתֹוי, ּ ָרֵאל ּתְ הֹון ְדִיׂשְ , )א רמתא דרומא''נ(ַעד , ְּוַאֲחָסְנּתְ

ְּדָמָתא ְדרֹוָמֵאי ן ֵיְלפון אֹוַרְייָתא, ּ ְּוַתּמָ ּוָהא אוְקמוָה, ּ נו )ישעיה כו(ּוְכִתיב , ּ ּ ָהִקיצו ְוַרּנְ ּ
  .'ׁשֹוְכֵני ָעָפר וגֹו

רוך ה ָּבָ   .ָלם ָאֵמן ְוָאֵמןְלעֹו' ּ

  פרשת פקודי
ה וגֹו)שמות לח( ד ַעל ִפי ֹמׁשֶ ר ֻפּקַ ן ָהֵעדות ֲאׁשֶ ּכַ ן ִמׁשְ ּכָ ׁשְ ּ ֵאֶלה ְפקוֵדי ַהּמִ ּ ּ ּ י . 'ּ ִרּבִ

ָחִלים הֹוְלִכים ֶאל ַהָים ְוַהָים ֵאיֶנּנו ָמֵלא ְוגֹו)קהלת א(, ִּחָייא ָפַתח ל ַהּנְ ּ ּכָ ּ ַהאי ְקָרא . 'ּ
ּאוְקמוָה ְוִאּתְ ין, ַמרּ ָחִלים ִאֵלין ָרִזין ִדְנָחִלין וַמּבוִעין ַקִדיׁשִ ל ַהּנְ ֲּאָבל ּכָ ּ ּ ּ ְּדִאְתַמְלָיין, ּ ּ ,

א)מבועין קדישין(ְוָנְפִקין  א ַרּבָ ּ ְלַאְנָהָרא וְלַמְלָייא ְלַהאי ַיּמָ א , ּ ְּוֵכיָון ְדַהאי ַיָמא ַרּבָ
ֵדין ה ְטָרא ְדִאיּנון ַנֲחִלין ּכְ ִּאְתְמֵלי ִמּסִ ּוא ַאִפיק ַמָיאּ ּ ָרא, ּ ֵקי ְלָכל ֵחיָוון ּבָ ָמה , ְוַאׁשְ ּכְ

ָדי)תהלים קד(ְדַאּתְ ָאֵמר  ל ַחְיתֹו ׂשָ קו ּכָ   .ּ ַיׁשְ
ִתיב ְלֵעיָלא ֵלַח ַמְעָיִנים ְוגֹו, ַּמה ּכְ רו , ּוְלָבַתר', ַּהְמׁשַ ּבְ ָדי ִיׂשְ ל ַחְיתֹו ׂשָ קו ּכָ ַּיׁשְ ּ

ִּאֵלין ִאיּנון. ְפָרִאים ְצָמָאם אּ א ָנִקיט לֹון, ּ ְרִתיִכין ִדְלַתּתָ ְלהו ָנִקיט לֹון, ְּדַכד ַיּמָ ּּכֻ ּ ,
ַגִויה ִאיב לֹון ּבְ ּוְלָבַתר ַאִפיק ַמִיין ְלִסְטָרא ַאֲחָרא, ְּוׁשָ ין , ּ ְּדִאיּנון ְרִתיִכין ַקִדיׁשִ ּ ּ

א ֵקי לֹון, ִּדְלַתּתָ ָמא. ְוַאׁשְ ׁשְ ְּוֻכְלהו ִאְתְמנון וִאְתָפְקדון ּבִ ּ ּּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ,ּ  )ישעיה מ( ּכְ
ם ִיְקָרא ׁשֵ ך. ְּלֻכָלם ּבְ ְוְבִגין ּכַ ן ָהֵעדות)שמות לה(, ּ ּכַ ן ִמׁשְ ּכָ ׁשְ ּ ֵאֶלה ְפקוֵדי ַהּמִ ּ ּ.  

 



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

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

 ] בשנה183יום [סדר הלימוד ליום ו ניסן 
  ב''כ ע''דף ר

י יֹוֵסי ָפַתח ר ָצַפְנּתָ ִל)תהלים לא(, ִּרּבִ ּ ָמה ַרב טוְבך ֲאׁשֶ ָ ך ּ ְיֵרֶאיך ָפַעְלּתָ ַלחֹוִסים ּבָ ָּ
ִני ָאָדם ָָמה ַרב טוְבך. ֶנֶגד ּבְ א. ּ ָמה ִאית לֹון ִלְבֵני ָנׁשָ ָלא וְלִמְנַדע , ּכַ ּכְ ְּלִאְסּתַ ּ

ִריך הוא א ּבְ אֹוְרחֹוי ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ ָכל יֹוָמא ְויֹוָמא , ְּ , ָקָלא ָנִפיק) ב''כ ע''דף ר(ְּדָהא ּבְ
ֵני ָעְלָמאִא, ְוַאְכִריז ְוָאַמר ְמרו ּבְ ֵלי חֹוִבין, ְּסּתַ ְּטרוקו ּגַ ּ ָתא ְדָתִפיס, ּ ָלקו ֵמְרׁשָ ִּאְסּתָ ּ ּ ,

ָתא ַהאי ְרׁשָ ְפסון ַרְגַלְייכו ּבְ ַּעד ָלא ִיּתָ ִדיר)ב''ה ע''רל(. ּ ָלא ָסֲחָרא ּתָ ְלּגָ . ָסִליק ְוָנִחית, ּ ּגַ
ְלּגָ ַּווי ְלִאיּנון ְדַדְחָיין ַרְגַלְייהו ִמּגֹו ּגַ ּ ְּדָהא ַנְפֵלי ְלגֹו עוְמָקא, ָּלאּ ְּדָטִמיר ְלִאיּנון , ּ ּ

  .ַּחָייֵבי ָעְלָמא
ַּווי ְלִאיּנון ְדַנְפִלין ְוָלא ְיקומון ּ ּ ְנהֹוָרא ְדָגִניז ְלַצִדיַקָייא ְלָעְלָמא , ּ ְּוָלא ִיְנֲהרו ּבִ ּ ּ ּ

ִאין ִאיּנון ַצִדיַקָייא ְלָעְלָמא ְדָאֵתי. ְּדָאֵתי ַּזּכָ ּ ִניִזין לֹוןְּדַכּמָ, ּּ ָמה ִעדוִנין , ה ְנהֹוִרין ּגְ ּּכַ ּ
ַההוא ָעְלָמא ְטִמיִרין לֹון ר ָצַפְנּתָ ִליֵרֶאיך, ּּבְ יב ָמה ַרב טוְבך ֲאׁשֶ ִָדְכּתִ ָּ ּ ָמה ַרב . ּ

ָטוְבך ָּהא אוְקמוָה, ּ ָּדא הוא אֹור ְדָגִניז ְלַצִדיַקָייא ְלָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ּ ּ ּ יב, ּּ בראשית (, ִּדְכּתִ

י טֹוב)א ֵרי ֵלב )תהלים צז(ּוְכִתיב , ּ ַוַיְרא ֱאלִהים ֶאת ָהאֹור ּכִ ִדיק וְלִיׁשְ ּ אֹור ָזרוַע ַלּצַ ּ ּ
ְמָחה ְָוַעל ָדא ָמה ַרב טוְבך. ׂשִ ּ ּ.  

ִתיב ָהָכא ָמה ַרב טוְבך ָּכְ י טֹוב, ּ ּוְכִתיב ָהָתם ַוַיְרא ֱאֹלִהים ֶאת ָהאֹור ּכִ ר . ּ ֲאׁשֶ
ִגין ְדִא, ָצַפְנּתָ ַההוא ְנהֹוָראּּבְ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ל קוְדׁשָ ּכַ ְּסּתָ ּ ִאיּנון ַחָייַבָיא , ְּ ל ּבְ ּכַ ְּוִאְסּתָ ּ ּ

ָעְלָמא ְּוָגִניז ֵליה ְלַההוא ְנהֹוָרא, ִּדְזִמיִנין ְלֶמחֵטי ּבְ יה ַצִדיַקָייא ְלָעְלָמא , ּ י ּבֵ ְּלִמְזּכֵ ּ ּ
ַמר, ְּדָאֵתי ָמה ְדִאּתְ   .ּּכְ

ַקְדִמיָת, ָּפַעְלּתָ ּוְלָבַתר ָפַעְלּתָ, א ָצַפְנּתָּבְ ַמר. ּ ָמה ְדִאּתְ ֶּאָלא ָצַפְנּתָ ּכְ ִגין . ּ ָּפַעְלּתָ ּבְ
ְּדַההוא ְנהֹוָרא ְדָגִניז ּ ִריך הוא אוָמנוָתא ְדָעְלָמא, ּ א ּבְ יה ָעִביד קוְדׁשָ ּּבֵ ּ ּ ּ ּ . ְמָנָלן. ְּ

יב ַמִים ְוָהָאֶרץ ּבְ)בראשית ב(, ִּדְכּתִ ְרָאםּ ֵאֶלה תֹוְלדֹות ַהּשָׁ ִתיב, ִהּבָ ַאְבָרָהם ּכְ ְּוַההוא , ּבְ
ִריך הוא, ְּנהֹוָרא ְדַאְבָרָהם א ּבְ ִניז ֵליה קוְדׁשָ ּּגָ ּ ּוֵביה ָעִביד אוָמנוָתא ְדָעְלָמא, ְּ ּ ּ ּ ּ ,

ך יב ָפַעְלּתָ ַלחֹוִסים ּבָ ְִדְכּתִ ּ ִריך הוא, ּ א ּבְ חֹות ִצָלא ְדקוְדׁשָ ְּלִאיּנון ְדַיְתֵבי ּתְ ּ ּ ּ ְּ ּ.  
ֵני ָאָדםֶנֶגד  ַהאי ְנהֹוָרא, ּבְ ַהאי אוָמנוָתא ְדִאְתָעִביד ּבְ ְּדָהא ּבְ ּ ּ א , ּ ֵני ָנׁשָ ַקְייִמין ּבְ
ָעְלָמא ְּוִקיוָמא ִדיְלהֹון ֲהִוי, ּבְ ּ ִניז. ּ ב ְדִאיהו ּגָ ַּאף ַעל ּגַ ָעְלָמא , ּ א ּבְ ֵני ָנׁשָ יה ַקְייִמין ּבְ ּּבֵ

ּאוָמנוָתא ְדָעְלָמא ָד, ָּפַעְלּתָ. ֵּדין ּ ּ ָנא, אּ ּבָ חוׁשְ ְּדֵביה ִאְתָעִביד ּכָֹלא ּבְ ּ ּאוָמנוָתא , ּּ ּ
ָנא, ְּדָעְלָמא ּכְ ַגְווָנא ָדא אוָמנוָתא ְדַמׁשְ ּּכְ ּ ּ ַגְווָנא ְדָעְלָמא, ּ ְּדִאיהו אוָמנוָתא ּכְ ּ ּ ּ ְוָהא , ּ

  .אֹוִקיְמָנא



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

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

ן ּכָ ׁשְ ִתיב ָהָכא ֵאֶלה ְפקוֵדי ַהּמִ ּּכְ ּוְכִתיב ָהָתם ֵאֶלה תֹוְלד, ּ ַמִים ְוָהָאֶרץּ ִגין . ֹות ַהּשָׁ ּבְ
ַמָיא ְוַאְרָעא ְּדָכל ִאיּנון ּתֹוָלִדין ְדַעְבדו ְוַאִפיקו ׁשְ ּ ּ ּ ֵחיָלא ְדַההוא ְנהֹוָרא ְדָגִניז , ּּ ְלהו ּבְ ּּכֻ ּ ּ ּ ּ

ִּאְתָעִבידו ְוַנְפקו ַההוא ֵחיָלא ַנְפקו. ּ ן ּבְ ּכָ ׁשְ ְּפקוֵדי ַהּמִ ּ ּ יב וְבַצְלֵא. ְמָנָלן. ּ ִּדְכּתִ ן אוִרי ּ ּל ּבֶ
ֶּבן חור ְלַמֵטה ְיהוָדה ּ ְטָרא , ּ ָּדא ִאיהו ִמּסִ ְוִאּתֹו . ּ ִדיִמיָנא)א''ו ע''א רל''ב ע''רכ(ּ

ָמאָלא)ב''כ ע''ר(ָּאֳהִליָאב ָדא  ְטָרא ִדׂשְ ּ ִאיהו ִמּסִ ָמאָלא . ּ ְטָרא ִדיִמיָנא וׂשְ ָנא ִמּסִ ּכְ ּוַמׁשְ ּ ּ
ַקם ְוִאְתָעִביד ה ְדֲה. ִאּתְ ּוֹמׁשֶ יַנְייהוּ   .ּאֹוִקים ֵליה, ָּוה ּבֵ

י ֶאְלָעָזר ָפַתח ְוָאַמר ֱאֶמת ְוגֹו)ישעיה טז(, ִּרּבִ ב ָעָליו ּבֶ א ְוָיׁשַ ּסֵ ֶחֶסד ּכִ ּ ְוהוַכן ּבַ ּ' .
א ּסֵ ֶחֶסד ּכִ ָבה ָסִליק, ָהא אֹוִקיְמָנא, ְּוהוַכן ּבַ ד ַמֲחׁשָ ְרעו ְדֶחְדָוה ִמְטִמיָרא ְדָכל , ּכַ ּּבִ ּ ּ ּ

ָבה, ָּמֵטי ַההוא ֶחְדָוה, ָּלא ִאְתְייַדע ְוָלא ִאְתְדַבקְּטִמיִרין ְד ּוְכֵדין , ּוָבַטׁש ּגֹו ַמֲחׁשָ
ֲאָתר ְדָעאל   .ָּעאל ּבַ

ַחד ֵהיָכָלא ִעָלָאה ִניז ּבְ ַּעד ְדִאְתּגְ ְּדִאיהו ָטִמיר ְלֵעיל, ּ ל . ּ ָכן ּכָ ן ַנְגִדין ְוִאְתַמּשְׁ ּמָ ּוִמּתַ ּ
ִּדיִמיָנא ְדָנִט, ְנהֹוִרין ַקְדִמיָתאּ ְלהו, יל ּבְ ּוְלָבַתר ָנִטיל ּכֻ ּוֵמַההוא ְסָטר ְיִמיָנא. ּּ ִאְתַקן , ּ

א ּּכוְרְסָייא ְלַתּתָ ִריך הוא. ּ א ּבְ ְּדָהא קוְדׁשָ ּ ֶחֶסד, ְּ ַּאְתִקין ְלַההוא ּכוְרְסָייא ּבְ ּ ב , ּ ְוָיׁשַ
ֱאֶמת ּקוָנא ְדחֹוָתָמא ְדֹכָלא, ָעָליו ּבֶ ְּדִאיהו ּתִ ּ ּ ּ ּ ִּתיב ַעל ַההוא ּכוְרְסָייאְוָלא ָי. ּ ּ ֶּאָלא , ּ

חֹוָתָמא ָדא ְדִאיהו ֱאֶמת ּּבְ ּ ֹאֶהל ָדִוד. ּ א, ּּבְ י ּכוְרְסָייא ְלַתּתָ ְּדִאיהו ּבֵ ּ ּ ּ.  

  א''א ע''דף רכ
ָפט וְמִהיר ֶצֶדק ּׁשֹוֵפט ְודֹוֵרׁש ִמׁשְ ְטָרא ְדִדיָנא. ּ ָפט. ּׁשֹוֵפט ִמּסִ ְטָרא , ְּודֹוֵרׁש ִמׁשְ ִמּסִ

ִּאיהו ּכוְרְסָייא ְדִדיָנא, ּוְמִהיר ֶצֶדק. ֵמיְּדַרֲח ּ א, ּּ י ִדיָנא ְלַתּתָ ְּדִאיהו ּבֵ ּ א ֲחֵזי. ּ , ּתָ
ַגְווָנא ָדא ַגְווָנא ָדא, ּּכְ ִסְטָרא ָדא ּכְ ן ֶאָלא ּבְ ּקַ ָנא ָלא ִאְתּתָ ּכְ ַּמׁשְ ּ ְדָקָאְמָרן , ּ ְּדֶחֶסד ּכִ

ְּוַעל ָדא ִאְתְמנון ּתֹוָלִדין ְוִאּתָ, ְלֵעיל אּ ְלהו ְלַתּתָ ְּתָקנו ּכֻ ּ ֵאֶלה ְפקוֵדי )שמות לח(. ּּ ּ
ה ד ַעל ִפי ֹמׁשֶ ר ֻפּקַ ן ָהֵעדות ֲאׁשֶ ּכַ ן ִמׁשְ ּכָ ׁשְ ַּהּמִ ּ ְמעֹון ָפַתח. ּ י ׁשִ ָרא , ַּרּבִ ית ּבָ ֵראׁשִ ּבְ

ַמִים ְוֵאת ָהָאֶרץ ַכ) א''א ע''דף רכ(ַהאי ְקָרא , ֱאֹלִהים ֶאת ַהּשָׁ ַמר ּבְ ּאוְקמוָה ְוִאּתְ ה ּ ּמָ
ִריך הוא ָעְלָמא. ִסְטִרין א ּבְ ָרא קוְדׁשָ ד ּבָ ֲּאָבל ּכַ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ְּ ָרא ֵליה ּכְ ּּבָ ּ ְלֶמֱהֵוי , ּ

ִדיוְקָנא ְדָעְלָמא ִדְלֵעיָלא ָּעְלָמא ָדא ּבְ ּ ּ ּ ְווִנין ִדְלֵעיָלא. ּּ ְּוָכל ִאיּנון ּגַ ּ ַאְתִקין לֹון , ּ
א ָקא וְלִאְת, ְלַתּתָ ְּלִאְתַדּבְ ָעְלָמאּ ָרא ָעְלָמא ּבְ   .ַקּשְׁ

ִריך הוא ְלִמְבֵרי ָעְלָמא א ּבְ ָעא קוְדׁשָ ְּוַכד ּבָ אֹוַרְייָתא וָבָרא ֵליה, ְּ ח ּבְ ּגַ ַּאׁשְ ּ .
א ָמא ַקִדיׁשָ ׁשְ ל ּבִ ּכַ ָלָלא ְדאֹוַרְייָתא)א''א ע''א כ''ט ע''ויקרא י(, ְּוִאְסּתָ . ְּוִקֵיים ָעְלָמא, ּ ּכְ

ְתַלת ִסְטִרין ִאְת ְּוִאיּנון ָחְכָמה וְתבוָנה ָוַדַעת, ָּקָיים ָעְלָמאּבִ ּ ָחְכָמה. ּ יב, ּבְ משלי (, ִּדְכּתִ

ָחְכָמה ָיַסד ָאֶרץ'  ְיָי)ג ְתבוָנה. ּבְ ְתבוָנה, ּּבִ ַמִים ּבִ יב ּכֹוֵנן ׁשָ ִּדְכּתִ ַדַעת. ּ יב , ּבְ ִּדְכּתִ
הֹומֹות ִנְבָקעו ַדְעּתֹו ּתְ ִקיוָמא . ּּבְ ְלהו ּבְ ָּהא ּכֻ ּּ ָנא. ְּדָעְלָמאּ ּכְ ֵני ַמׁשְ ָלָתא ִאְתּבְ ּוְבִאֵלין ּתְ ּ ,

ְתבוָנה וְבַדַעת ָחְכָמה ּבִ יב ָוֲאַמֵלא אֹותֹו רוַח ֱאֹלִהים ּבְ ִּדְכּתִ ּ ּ ּּ.  



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

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

ְקָרא ָדא ָלָתא ְרִמיִזין ּבִ ְּוֻכְלהו ּתְ ּ ית, ּ ֵראׁשִ ָחְכָמה, ּבְ יב ּבְ ַּהְיינו ִדְכּתִ ָרא ֱאֹלִהים. ּ , ּבָ
ַּהְיינו ִדְכ ְתבוָנהּ יב ּבִ ַמִים. ּּתִ ַדַעת, ֵאת ַהּשָׁ יב ּבְ ַּהְיינו ִדְכּתִ ֲעִביַדת . ּ ִתיֵבי ּבַ ְּוֻכְלהו ּכְ ּ
ָנא ּכְ ִתיב. ַמׁשְ ּוְבָרָזא ָדא ּכְ ן, ּ ּכָ ׁשְ ֵּאֶלה ְפקוֵדי ַהּמִ ָּדא ָרָזא ְדָחְכָמה, ּ ן ָהֵעדות. ּ ּכַ , ִּמׁשְ

ָּדא ָרָזא ִדְתבוָנה ּ ד ַעל ִפי, ּ ר ֻפּקַ ֲּאׁשֶ הּ ָּדא ָרָזא ְדַדַעת,  ֹמׁשֶ ְּוֹכָלא ָדא ָלֳקֵבל ָדא. ּ ּ ּ ,
ָעְלָמא ֵדין ִריך הוא ּבְ א ּבְ ִגין ְדָכל ַמה ְדָבָרא קוְדׁשָ ּּבְ ּ ּ ּ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ְּ ָרא ֵליה ּכְ ּּבָ ּ ּ .

ָנא ּכְ ֲעִביַדת ַמׁשְ ים ּבַ   .ְּוֹכָלא ִאְתְרׁשִ
א ֲחֵזי ֲעָתא ְדָאַמר ֵליה קוְד, ּתָ ׁשַ ּּבְ ּ ָנאּ ּכְ ה ֲעִביד ַמׁשְ ִריך הוא ְלֹמׁשֶ א ּבְ ּׁשָ ֲהָוה , ְ

ה ּתֹוֵהא ד, ָקִאים ֹמׁשֶ ִריך הוא , ְּדָלא ָיַדע ַמה ְלֶמְעּבַ א ּבְ ַּעד ְדַאְחֵזי ֵליה קוְדׁשָ ּ ּ ְּ

ֵעיָנא יב, ּבְ ָמה ִדְכּתִ ָהר)שמות כה(, ּּכְ ה ָמְרֶאה ּבָ ר ַאּתָ ַתְבִניָתם ֲאׁשֶ ה ּבְ י ַמא. ּ וְרֵאה ַוֲעׂשֵ
ַתְבִניָתם ה, ֶּאָלא אֹוִליְפָנא. ּבְ ִריך הוא ְלֹמׁשֶ א ּבְ ְּדַאְחֵמי ֵליה קוְדׁשָ ּ ּ ִּדיוְקָנא ְדָכל , ְּ ּ ּּ

ִּמָלה וִמָלה ַההוא ִדיוְקָנא ְדִאיהו ְלֵעיָלא, ּּ ּּכְ ּ ּ ּ ּ ְּוָכל ַחד ְוַחד ֲהָוה ָעִביד ִדיוְקָנא ִדיֵליה , ּּ ּ ּ ּּ
ִדיוְקָנא  ּּכְ ַאְרָעא)הוי עביד דיוקנא דיליה כדיוקנאדאיהו לעילא וכל חד (ּ ּ ְדִאיהו ִאְתַעִביד ּבְ ּ.  

ָהר ה ָמְרֶאה ּבָ ר ַאּתָ ֵעי ֵליה, ֲאׁשֶ ה רֹוֶאה ִמּבָ ר ַאּתָ , ֶּאָלא אֹוִליְפָנא. ֲּאׁשֶ
ְּדַאְסַפְקַלְרָיא ְדָלא ַנֲהָרא ְווִנין ְוִדיוְקִני, ּּ ל ִאיּנון ּגַ ַגֵויה ּכָ ֲּהָוה ַאְחֵמי ֵליה ּבְ ּ ּ ן ּּ

א ְּדִאְתָעֵבידו ְלַתּתָ ל ִאיּנון ִדיוְקִנין, ּ ַגֵויה ּכָ ַהאי ֵחיזו ְדַאְחֵזי ּבְ ּּכְ ּ ּ ּ ּ ּ.  
ה ָמְרֶאה ר ַאּתָ יב ֲאׁשֶ ַמע ִדְכּתִ ה)ב''ח ע''קל(, ַּמׁשְ ָּרָזא ְדַאְסַפְקַלְרָיא ְדָלא ,  ַאּתָ ּּ

ל ִאיּנון ִדיוְקִנין, ָנֲהָרא ַגֵויה ּכָ ְּדַאְחֵזי ֵליה ּבְ ּ ּ ּ ּ ל ִמָלה וִמָלה ַעל ַו. ּ ה ּכָ ֲּהָוה ָחֵמי לֹון ֹמׁשֶ ּּ
ּקוֵניה ּּתִ יָתא, ּ ׁשִ ָמה ְדָחֵמי ּגֹו ֲעׁשָ ל ִדיוְקִנין, ּּכְ ְּוגֹו ֵחיזו ְדַאְחֵזי ּכָ ּ ּ הו . ּ ל ּבְ ּכַ ְּוַכד ִאְסּתָ

ה יה, ֹמׁשֶ י ַקּמֵ ִריך הוא, ִּאְתָקׁשֵ א ּבְ ָּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ה, ְּ ִסיָמִנ, ֹמׁשֶ ַוֲאִני , ְיךַאּתְ ּבְ
א ָכל ֲעִביְדּתָ ה ּבְ ב ֹמׁשֶ ֵדין ִאְתָייׁשַ ִסיָמִני ּכְ   .ּבְ

א ל ֲעִביְדּתָ ד ִאְתָעִביד ּכָ ה ְלִמְמֵני ּכָֹלא, ּכַ ִּאְצְטִריך ֹמׁשֶ ָרֵאל , ְ ִגין ְדָלא ִיִיְמרון ִיׂשְ ּּבְ ּ
ְסָפא ְוַדֲהָבא ַאר ּכַ ּתְ ְּדִאׁשְ ִליק ְלַנְטָלא ֵליה, ּ ָנא ְּוַעל ָד. ְּוִאְסּתְ ּבָ ּא ִאְצְטִריך ְלִמְמִני חוׁשְ ְ

ָרֵאל ְייהו ְדִיׂשְ ַּקּמַ יב, ּ ִגין ִדְכּתִ ָרֵאל' ּ ִוְהִייֶתם ְנִקִיים ֵמְיָי)במדבר לכ(, ּּבְ ּוִמִיׂשְ ּ.  
ִתיב ּוְבִגין ָדא ּכְ ן ָהֵעדות, ּ ּכַ ן ִמׁשְ ּכָ ׁשְ ֵּאֶלה ְפקוֵדי ַהּמִ ּ א, ּ ְּדָהא רוָחא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ֲהָוה , ּ

ָרֵאל, ּ ְלֹכָלאַאְחֵזי ָנא ְדָכל ַדֲהָבא ְוַכְסָפא ִדְנִדיבו ִיׂשְ ּבָ ּחוׁשְ ּ ּ ּ א ֲהָוה ָאַמר , ּּ ְּורוַח קוְדׁשָ ּ
ר ְוגֹו ּכָ ְּוֶכֶסף ְפקוֵדי ָהֵעָדה ְמַאת ּכִ ָלאָכה ְוגֹו', ּ ל ַהָזָהב ֶהָעׂשוי ַלּמְ ּּכָ א . 'ּ ִגין ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ

הו ִריך הוא ִאְתְרֵעי ּבְ ּּבְ ּ ִאי, ְ ּּנון אוָמִניןּבְ י , ּ ּוָבָעא ְלַאָפָקא ְמֵהיְמנוָתא ִדיְלהֹון ַקּמֵ ּ ּּ
  .ּּכָֹלא

  ב''א ע''דף רכ
ן ּכָ ׁשְ ֵּאֶלה ְפקוֵדי ַהּמִ א ֲחֵזי. ּ ָנא ִאְתָעִביד, ּתָ ּכְ א ְדַמׁשְ ֲעָתא ַדֲעִביְדּתָ ַהִהיא ׁשַ ּּבְ ֲהָוה , ּ

אט ְלַאְסָטָאה ּכָ, ִסְטָרא ַאֲחָרא ָאִזיל ְוׁשָ ַּחת ִעיָלה ַעל ְמֵהיְמנוָתא ְדאוָמִניןְוָלא ַאׁשְ ּ ּ ,



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

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

ה יה ְדֹמׁשֶ ִפיף ֵליה ְלַקּמֵ ִריך הוא ּכָ א ּבְ ַּעד ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ָנא , ְּ ּבָ ְּוִאיהו ָעִביד חוׁשְ ּ
ְרֵחיה ַעל ּכָ ִּדְמֵהיְמנוָתא ּבְ ּ י ּכָֹלא, ּ ְּוָסִליק ְמֵהיְמנוָתא ִדיְלהֹון ְלַגּבֵ ּ יב . ּ ְּוָרָזא ָדא ִדְכּתִ ּ

ןֵּאֶל ּכָ ׁשְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר: ֵּאֶלה, ְוָהא אֹוִקיְמָנא. ּה ְפקוֵדי ַהּמִ ם ֵאֶלה )ישעיה מט(, ּכְ ּ ּגַ
ְחָנה)ב''ו ע''מ( ּכַ ה, ּוְכִתיב.  ִתׁשְ ד ַעל ִפי ֹמׁשֶ ר ֻפּקַ ֲּאׁשֶ ן ִאְתְמֵני ְוִאְתְפִקיד, ּ ְּדַתּמָ ַעד , ּ

ָנא ּכְ ָנא ְדֵבי ַמׁשְ ּבָ ְּדִאְתָעִביד חוׁשְ ּ ְלהוַק, ּ ָרֵאל ּכֻ ה ְוִיׂשְ י ֹמׁשֶ ּּמֵ  )שמות לח() ב''א ע''דף רכ(. ּ
ן ָהֵעדות ּכַ ן ִמׁשְ ּכָ ׁשְ ֵּאֶלה ְפקוֵדי ַהּמִ ּ ן. ַּמאן ֵעדות. ּ ּכָ ִתיב ָהָכא ִמׁשְ ֵרי ִזְמֵני ּכְ , ֶּאָלא ּתְ

א, ַּחד ְלֵעיָלא ן ָהֵעדות. ְוַחד ְלַתּתָ ּכַ ן ִאְקֵרי ִמׁשְ ּכָ ּוִמׁשְ ּוַמאן ֵעדות. ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר .ּ  ּכְ
ָרֵאל)תהלים קכב( ְבֵטי ָיה ֵעדות ְלִיׂשְ ּ ׁשִ ָמא ָדא. ּ ָרֵאל, ּׁשְ ִּאיהו ֵעדות ְלִיׂשְ ּ.  

ַגְווָנא ָדא  מֹו)תהלים פא(ּּכְ יהֹוֵסף ׂשָ יהֹוֵסף, ּ ֵעדות ּבִ ם ָיה ּבִ ֵּעדות ׁשֵ ִּאיהו ֵעדות , ּ ּ
ֵרין ַאְתָוון ָסֲהִדין ַסֲהדו, ַּוַדאי ִּאֵלין ּתְ ָכל ֲאָתרּ ְּוָהָכא ִאיהו ֵעדות, ָתא ּבְ ך. ּ ְוְבִגין ּכַ ּ ,

ן ָהֵעדות ּכַ ָנא ְדַהאי ֵעדות, ִּמׁשְ ּכְ ַּמׁשְ ָנא ִאְקֵרי. ּ ּכְ ָמא ָדא , ְּוַעל ָדא ַמׁשְ ַּעל ָרָזא ִדׁשְ ּ
א יב. ַּקִדיׁשָ ְּוַהְיינו ִדְכּתִ ֵדם)תהלים קלב(, ּ ִגין ְדַהאי ֲאָת,  ְוֵעדֹוִתי זֹו ַאַלּמְ ִּאיהו , רּּבְ

ְּסִתימו וְגִניזו ְדֹכָלא ּ ּ ּ ּ.  
ה ד ַעל ִפי ֹמׁשֶ ר ֻפּקַ ֲּאׁשֶ ד, ַעד ָהָכא ָלא ְיַדְעָנא, ּ ָנא ֻפּקַ ּכְ אֹו ַהאי , ִּאי ַהאי ַמׁשְ

ד ַוַדאי ַהאי ֵעדות. ֵּעדות ֶּאָלא ֻפּקַ ּ ּ ִליקו ֲאָבָהן ֵמָעְלָמא. ּ ִגין ְדִמן יֹוָמא ְדִאְסּתְ ּּבְ ּ ְוָכל , ּ
נֹוי ְדַיֲעֹקבִּאיּנון ׁשְ ָגלוָתא, ָּבִטין ּבְ ָרֵאל ּבְ ָארו ִיׂשְ ּתָ ְּוִאׁשְ ִאיּנון ָעאָקן, ּ י , ּּבְ ִאְתְנׁשֵ

א ִעָלָאה ָדא ָמא ַקִדיׁשָ ְייהו ְיִדיָעא ְדָרָזא ִדׁשְ ִּמּנַ ּ ּ ּ ְּדִאיהו , ּּ ָמא ְדֵעדות)ב''ט ע''רכ(ּ ּ ׁשְ ּ ,
ַמָיא ְוַאְרָעא ִּקיוָמא ִדׁשְ ּ ֵר, ּ ְּדִאֵלין ּתְ ֵאי, ין ַאְתָווןּ ּאֹוִקימו ִעיָלֵאי ְוַתּתָ ְּוֻכְלהו ִסְטִרין , ּ ּ

  .ְּדָעְלָמא
ה יָון ְדָאָתא ֹמׁשֶ ָעְלָמא, ּּכֵ ָמא ָדא ּבְ ר ׁשְ ִּאְתְפָקד ְוִאְדּכַ ִאיל . ּ ֶנה ִמַיד ׁשָ ּסְ ְּדַכד ֲהָוה ּבַ ּ

ָמא ָדא יב, ַּעל ׁשְ מֹו ָמה אֹו)שמות ג(, ִּדְכּתִ ן ִאְתְפַקד . ַמר ֲאֵליֶהםּ ְוָאְמרו ִלי ַמה ּשְׁ ְּוַתּמָ
ה ָמא ָדא ַעל ִפי ֹמׁשֶ ּׁשְ ּ.  

יב. ַּמאי ֲעֹבַדת ַהְלִוִים, ֲּעֹבַדת ַהְלִוִים ֶּאָלא ָרָזא ָדא ִדְכּתִ ּ ּ ְוָעַבד ַהֵלִוי )במדבר יח(, ּ
ָמא : ּהוא. ּהוא ָּדא ָרָזא ִדׁשְ א)ב''ד ע''ויצא קנ(ּ ְּדִאְקֵרי הוא, ּ ַקִדיׁשָ הְוָלא ִאְק, ּ . ֵרי ַאּתָ

ּוְבִגין ָדא ֲעבֹוַדת ַהְלִוִים ַוַדאי ּ ָּדָבר ַאֵחר ֲעֹבַדת ַהְלִוִים. ּּ ָנא ַעל , ּ ּכְ ְּדִאיּנון ַנְטִלין ַמׁשְ ּ
ְתַפְייהו ֵמֲאָתר ְלֲאָתר יב, ּּכִ י ֲעבֹוַדת ַהּקֶֹדׁש )במדבר ז(, ִּדְכּתִ  ְוִלְבַני ְקָהת ֹלא ָנָתן ּכִ

או ֵתף ִיּשָׂ ּכָ ן ָהֵעדות ְוגֹו)שמות לח(. ֲּעֵליֶהם ּבַ ּכַ ן ִמׁשְ ּכָ ׁשְ ּ ֵאֶלה ְפקוֵדי ַהּמִ ּ א . 'ּ י ַאּבָ ִרּבִ
י ְוגֹו)ישעיה יא(, ָּפַתח יֹום ַההוא ׁשֶֹרׁש ִיׁשַ ּ ְוָהָיה ּבַ יֹום ַההוא. 'ּ ִזְמָנא , ְּוָהָיה ּבַ ּבְ

ָעְלָמא ָלָמא ּבְ י ׁשְ ִריך הוא ַיְסּגֵ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ א ְדִאיָלָנא ְדַחֵייִּיְתַקֵיים ׁשָ, ְּ ְּרׁשָ ּ ְּוַההוא , ּ
א ְרׁשָ א, ׁשָ ין ְלַתּתָ ָרׁשִ ַאר ׁשָ יה ִיְתָקָיימו ׁשְ ִּמּנֵ יה, ּ ן ְוִאְתַקְייָמן ִמּנֵ ְרׁשָ ּתָ ְּדֻכְלהו ִאׁשְ ּ ּּ.  



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

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

ים ר עֹוֵמד ְלֵנס ַעּמִ א, ֲאׁשֶ ָמא ַקִדיׁשָ ְּדַהאי ִאיהו ַקְייָמא ְלִנָסא וְלָאת ְלָרָזא ִדׁשְ ּ ּ ּ ּּ .
א, ּיו ּגֹוִים ִיְדֹרׁשוֵאָל ָמא ַקִדיׁשָ ן ָרָזא ְדִקיוָמא ִדׁשְ ְּדַתּמָ ּ ּ ּ ך ֵאָליו ּגֹוִים ִיְדֹרׁשו, ּּ ּוְבִגין ּכַ ְּ .

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ים ְוָאְמרו ְלכו ְוַנֲעֶלה ֶאל ַהר ְיָי)ישעיה ב(, ּכְ ים ַרּבִ ּ ְוָהְלכו ַעּמִ ּ ', ְוגֹו' ּ
בֹוד. ּוֵאָליו ּגֹוִים ִיְדֹרׁש, ְּוַעל ָדא א, ְּמנוָחתֹו, ְּוָהְיָתה ְמנוָחתֹו ּכָ י ַמְקְדׁשָ ָּדא ּבֵ ּ .

יב בֹוד. ּ ֹזאת ְמנוָחִתי ֲעֵדי ַעד)תהילים קלב(, ִּדְכּתִ בֹוד ְיָי, ּכָ ַההוא ' ְּדָהִכי ִאְקֵרי ּכְ ּּבְ
יב, ִזְמָנא ה ְואֹור ַהַחּמָ)ישעיה ל(, ִּדְכּתִ אֹור ַהַחּמָ ְבָעַתִיםּ ְוָהָיה אֹור ַהְלָבָנה ּכְ   .ה ִיְהֶיה ׁשִ

י ּוְמנוָחתֹו ְדַההוא ׁשֶֹרׁש ִיׁשַ ּ ּ בֹוד ְיָי, ּ ָנא , ָלא ִיְתְמֵני', ְּדִאְתְקֵרי ּכְ ּבָ חוׁשְ ְּוָלא ְיקום ּבְ ּ
א בגין דהא קיימא בחושבנא השתא וההוא זמנא לא יתקיים ''ד(. ַמאי ַטֲעָמא. ְלָעְלָמא

ִגין ְדָכל ַמה ְד)מאי טעמא. בחושבנא ּ ּבְ ָנאּ ּבָ חוׁשְ ַּקְייָמא ּבְ ְרָכאן , ּ ן ּבִ ּמָ ְרָיין ּתַ ָלא ׁשַ
ִלימו ׁשְ ָנא. ּּבִ ּבָ חוׁשְ ה ְדָלא ַקְייָמא ּבְ ּמַ ְרָיין ּבְ אן ׁשַ ּוִבְרּכָ ּ ִזְמָנא ַקְדָמָאה ַקְייָמא . ּּ ּּבְ

ָנא ּבָ חוׁשְ ן, ּּבְ ּכָ ׁשְ יב ֵאֶלה ְפקוֵדי ַהּמִ ִּדְכּתִ ּּ.  
א ֲחֵזי ָנא ָדא, ּתָ ּכְ ָנאַּמׁשְ ּבָ חוׁשְ ּ ַקְייָמא ּבְ ה, ּ ך ִאְצְטִריך ִלְצלֹוָתא ְדֹמׁשֶ ּוְבִגין ּכַ ְּ ְ ,

ְרָכאן ֵרי ָעֵליה ּבִ ְּדִיׁשְ ה, ּ יב ַוְיָבֶרך אֹוָתם ֹמׁשֶ ְִדְכּתִ ִריך לֹון, ּ ָרָכה ּבָ ְוַמה ּבְ ְיֵהא ַרֲעָוא , ּ
ָרָכה ַעל עֹוָבֵדי ְיֵדיכֹון ֵרי ּבְ ָרא. ְּדִתׁשְ אן ָלא ׁשָ ר ּוִבְרּכָ ָנא ַעד ְדִאְקׁשָ ּבָ ּן ַעל ַהאי חוׁשְ ּ

ָנא ִדְלֵעיָלא ּכְ ַמׁשְ ה ּבְ ֵּליה ֹמׁשֶ ּ ד , ּ ר ֻפּקַ ן ָהֵעדות ֲאׁשֶ ּכַ ן ִמׁשְ ּכָ ׁשְ יב ֵאֶלה ְפקוֵדי ַהּמִ ִּדְכּתִ ּ ּ ּּ
ה ה. ַּעל ִפי ֹמׁשֶ ָנא ַעל ְיָדא ְדֹמׁשֶ ּבָ ְּדִאי ָלאו ְדִאְתֲעָבד חוׁשְ ּ ּ ד ָּלא ַיְכִלין ִאיּנון ְל, ּ ֶמְעּבַ

ָנא ּבָ ה, ּחוׁשְ ד ַעל ִפי ֹמׁשֶ ר ֻפּקַ יב ֲאׁשֶ ִּדְכּתִ ּ ּ.  
ְֶאל ֵאִלָיהו ֵלאֹמר קום ֵלך ָצְרָפָתה ְוגֹו' ּ ַוְיִהי ְדַבר ְיָי)מלכים א יז(, ָּפַתח ְוָאַמר ּ ה ' ּ ִהּנֵ

ֶלך ה ַאְלָמָנה ְלַכְלּכְ ם ִאׁשָ ִָצִויִתי ׁשָ ִר. ּ א ּבְ ְּוִכי ָאן ָפִקיד ָלה קוְדׁשָ ּ ּיך הואּ ֶּאָלא ַעד . ְ
ְגֵזיָרה ִדיֵליה ְלֵעיָלא ַעל ָהעֹוְרִבים, ָלא ֵייֵתי ְלָעְלָמא ִריך הוא ּבִ א ּבְ ָּפִקיד קוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ ּ ,

ְּלֵמיֵתי ְמזֹוָנא ְלֵאִלָיהו ָתא ְלֵמיַהב ֵליה ְמזֹוָנא, ּ ּוְלַהִהיא ִאּתְ ּ.  
ִתיב י ִאם ' ָי ַוּתֹאֶמר ַחי ְי)מלכים א יז( )א''ב ע''רכ(, ַמה ּכְ ֱָאֹלֶהיך ִאם ֵיׁש ִלי ָמעֹוג ּכִ

ָפַחת ְוגֹו ּצַ ֶמן ּבַ ד וְמַעט ׁשֶ ּכַ ְּמלא ַכף ֶקַמח ּבַ ַההוא ִקְמָחא. 'ּ ְּוָהא ָהָכא ְמִדידו ֲהָוה ּבְ ּ ,
ד ּכַ ף ֶקַמח ּבַ יה ְמלא ּכַ ְּדָהא ֲהָוה ּבֵ ף הוא ְמִדידו ִדיֵליה, ּ ּּכַ ּ ּ ְרָיין ּבֵ, ּ ְּוִאְתַחֵזי ְדָלא ׁשַ ּיה ּ

ְרָכן ָדה, ּבִ ּמִ ִתיב. ּהֹוִאיל ְוָקִאים ּבְ י ֹכה ָאַמר ְיָי)מלכים א יז(, ַמה ּכְ ָרֵאל '  ּכִ ֱאֹלֵהי ִיׂשְ
ת ְיָי ֶמן ֹלא ֶתְחָסר ַעד יֹום ּתֵ ַמח לא ִתְכָלה ְוַצַפַחת ַהּשֶׁ ד ַהּקֶ ם' ּּכַ ׁשֶ   .ּגֶ

ת ִתיב, ּתֵ ן ּכְ ּתֵ ִגין ִדְבָכל ָדָרא. ַמאי ַטֲעָמא, ּתִ ּּבְ י ִלְזכו ּ ַכח ַמאן ְדִיְזּכֵ ּתְ ּ ָלא ִאׁשְ ּ
ָתא ַהאי ִאּתְ ן, ּכְ ּתֵ ִתיב ּתִ ן ִמְטָרא ַעל ָעְלָמא, ְּוַעל ָדא ּכְ ּתֵ י, ַאְנּתְ ּתִ ִגין ִדְזכוָתך ַסּגִ ְּבְ ּ ּ.  

ְדַבר ְיָי)מלכים א יז(ּוְכִתיב  ֶמן לא ָחֵסר ּכִ ַמח לא ָכָלָתה ְוַצַפַחת ַהּשֶׁ ד ַהּקֶ ר ' ּ ּכַ ֲאׁשֶ
ַיד ֵאִלָיהוִּד ר ּבְ ּּבֶ ְמִדידו. ּ ְּוִכי ִאם ַההוא ִקְמָחא ְדַקְייָמא ּבִ ּ ּ ָלא , ְּדֲהָוה ְמֹלא ַכף ֶקַמח, ּּ

ִגין ִמָלה ְדֵאִלָיהו ְרָכאן ּבְ יה ּבִ ַּפְסקו ִמּנֵ ּ ּ ּּ ּ ַמח לא ִתְכָלה, ּ ד ַהּקֶ יב ּכַ ד , ִּדְכּתִ ּוְכִתיב ּכַ



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

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

ַמח לא ָכָלָתה ן ָהֵעדות ַא. ַהּקֶ ּכַ ָנאִּמׁשְ ּבָ חוׁשְ ב ְדַקְייָמא ּבְ ּף ַעל ּגַ ּהֹוִאיל ְוִאְתְפַקד ַעל , ּּ
ה ְרָכאן, ְּיָדא ְדֹמׁשֶ יה ּבִ ְרָיין ּבֵ ן ְדׁשַ ּכֵ ן ְוָכל ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ ּּכָ ִתיב. ּ ֵּאֶלה ְפקוֵדי , ְּוַעל ָדא ּכְ ּ

ה ד ַעל ִפי ֹמׁשֶ ר ֻפּקַ ן ָהֵעדות ֲאׁשֶ ּכַ ן ִמׁשְ ּכָ ׁשְ ַּהּמִ ּ ןּ ֵאֶל)שמות לח(. ּ ּכָ ׁשְ י . ּה ְפקוֵדי ַהּמִ ִרּבִ
ִּחְזִקָיה ָפַתח ְוָאַמר ל ְנָעֶליך ֵמַעל ַרְגֶליך ְוגֹו)שמות ג(, ּ ְקַרב ֲהלֹום ׁשַ ָ ַאל ּתִ ַהאי ְקָרא . 'ָ

ּאוְקמוָה ֵתיה, ּ ִריך הוא ְמִאּתְ א ּבְ ְּדָפִריׁש ֵליה קוְדׁשָ ּ ּ ּ א, ְּ ִכיְנּתָ ׁשְ ָקא ּבִ ִגין ְלִאְתַדּבְ , ּּבְ
י ה עֹוֵמד ָעָליו ַאְדַמת ֹקֶדׁש הוא)שמות ג(, בִּדְכּתִ ר ַאּתָ קֹום ֲאׁשֶ י ַהּמָ , ַאְדַמת ֹקֶדׁש. ּ ּכִ

א ִכיְנּתָ ֲעָתא ְלֵעיָלא, ָּדא ׁשְ ַהִהיא ׁשַ ה ּבְ ק ֹמׁשֶ א ִאְתַדּבָ קוָתא ַקִדיׁשָ ִּאְתַדּבְ ּ ּ ּ ּ.  
ֲחִביבוָתא ִדְל יר ֵליה ּבַ ִריך הוא ָקׁשִ א ּבְ ִּדְכֵדין קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ְּוִאְתְפַקד ַרב ְמָמָנא ַעל , ֵּעיָלאְּ

יָתא ִזיר, ּבֵ ִריך הוא ָעִביד, ְּוִאיהו ּגָ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ יב, ְּ ּ וָפְצָתה ָהֲאָדָמה )במדבר טז(, ִּדְכּתִ
ר ְוגֹו)במדבר טז(ּוְכִתיב ', ֶּאת ִפיָה ְוגֹו ַכלֹותֹו ְלַדּבֵ ַקע ָהֲאָדָמה', ּ ַוְיִהי ּכְ ּבָ , ּוְכִתיב. ַוּתִ

ה. 'ּׁשוָבה ְיָי. 'ּ קוָמה ְיָי)בר יבמד( ד ַעל ִפי ֹמׁשֶ ר ֻפּקַ יב ֲאׁשֶ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ ּ ּ ַּעל ִפי . ּ
ן ּקַ ה ִאְתּתָ ֹכָלא, ֹמׁשֶ ְּוִאְתְפַקד ּבְ ה)ב''ט ע''ויצא קנ(. ּ ן ֲהָוה ַעל ְיָדא ְדֹמׁשֶ ּכָ ּ ְפִקיָדה ְדִמׁשְ ּ ּ ,

יב  י ֶאְתֶכם)שמות ג(ִּדְכּתִ ּ ָפֹקד ָפַקְדּתִ ְּדִאיהו ֲהָוה קֹול, ּ ְּדַאִפיק ְלַההוא ִדּבור, ּ ּ ּ ְוָעִביד , ּּ
לוָתא ֵּליה ְפִקיָדה ְלָנְפָקא ִמן ּגָ א. ּּ ה ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ ָכא ְקדוּשָׁ א ִאְתָפְקָדא ְלַאְמׁשָ ּתָ ְּוַהׁשְ ּ ּ ,

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר  תֹוָכם)שמות כה(ּכְ י ּבְ ַכְנּתִ ּ ְוָעׂשו ִלי ִמְקָדׁש ְוׁשָ ן )ת לחשמו(. ּ ּ וְבַצְלֵאל ּבֶ
ּאוִרי ֶבן חור ְלַמֵטה ְיהוָדה ְוגֹו ּ ּ י ְיהוָדה. 'ּ ַמר, ָּאַמר ִרּבִ ְטָרא , ָהא ִאּתְ ַצְלֵאל ִמּסִ ְּדָהא ּבְ

ּקוָנא ְדֹכָלא, ִּדיִמיָנא ֲהָוה ְּוִאיהו ַאְתִקין ּתִ ּ ּ א , ְּותו. ּ ִליָטא וַמְלּכָ ְּדָהא ְיהוָדה ִאיהו ׁשַ ּ ּ ּּ
ַאר ל ׁשְ ָבִטיןַעל ּכָ ָנא,  ׁשְ ּכְ ל ַמׁשְ יה ָנַפק ַמאן ְדַאְתִקין ּכָ ּוִמּנֵ ּ ַצְלֵאל. ּ ָּהא אוְקמוָה, ּבְ ּ ,

ֵצל ֵאל ֵצל ֵאל, ּבְ ּוַמאן ִאיהו ּבְ ְטָרא ָדא ַאְתִקין ּכָֹלא, ְּותו. ָּדא ְיִמיָנא. ּ ִּמּסִ ְוָיִרית , ּ
ל ֲעִביָדא ד ּכָ   .ָחְכְמָתא ְלֶמְעּבַ

ן  ֲּאִחיָסָמך ְלַמֵטה ָדןְוִאּתֹו ָאֳהִליָאב ּבֶ ּ ָמאָלא, ְ ְטָרא ִדׂשְ ָּדא ִאיהו ִמּסִ ּ ָּדא ִאיהו , ּ ּ
ָיא ְטָרא ְדִדיָנא ַקׁשְ ּ ְוָהא אוְקמוָה)א קדישא''נ(, ִּמּסִ ֵרין ִסְטִרין ִאֵלין, ּ ְּדָהא ִמּתְ ּ ,

ָנא ּכְ הו, ִאְתָעִביד ַמׁשְ ן ּבְ ּקַ הו, ְּוִאְתּתָ ָרא ּבְ ָמאָלאְלֶמֱהֵוי ּבֵ, ְּלִאְתַקּשְׁ ְוָהא , ּין ְיִמיָנא וׂשְ
ַמר ְואוְקמוָה ִּאּתְ ּ.  

 
  



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

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

 ] בשנה184יום [סדר הלימוד ליום ז ניסן 
  ב''ב ע''דף רכ

ֵתי ָצפֹון ִקְרַית )תהלים מח(, ָּפַתח ְוָאַמר ל ָהָאֶרץ ַהר ִציֹון ַיְרּכְ ּ ְיֵפה נֹוף ְמׂשֹוׂש ּכָ
א ֲחֵזי. ְֶמֶלך ָרב א ּבְ, ּתָ ָרא קוְדׁשָ ד ּבָ ִּריך הוא ָעְלָמאּּכַ יָרא , ְ ֵדי ַחד ַאְבָנא ַיּקִ ַּאׁשְ

ְרֵסי ְיָקֵריה חֹות ּכֻ הֹוָמא, ִּמּתְ ַקע ַעד ּתְ א ֲחָדא ְדַההוא ַאְבָנא ָנִעיץ ּגֹו , ְוׁשָ ְּוֵריׁשָ ּ
הֹוֵמי א ַאֲחָרא ְלֵעיָלא, ּתְ א ַאֲחָרא ִעָלָאה, ְּוֵריׁשָ ְּוַההוא ֵריׁשָ ִּאיהו ַחד ְנקוָדה , ּ  )עילאה(ּ

ֶאְמָצִעיָתא ְדָעְלָמא ְּדַקְייָמא ּבְ ָמאָלא וְלָכל , ּּ ט ָעְלָמא ִליִמיָנא וׂשְ ן ִאְתָפׁשַ ּמָ ּוִמּתַ ּ ּּ
ַהִהיא ְנקוָדה ֶאְמָצִעיָתא, ִסְטִרין ְּוִאְתָקָיים ּבְ ִתָיה, ּ ְּדִמָנה , ְּוַהִהיא ַאְבָנא ִאְתְקֵרי ׁשְ ּ

יל ָעְלָמא ְלָכל ִסְטִרין ּתִ ִתָי)א''א ע''ויחי רל(ּּתו . ִאׁשְ ת ָי, ה''ּ ׁשְ ִריך הוא , ּה''ׁשָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ

ִתילו ְדֹכָלא ֵוי ָלה ְלֶמֱהֵוי ְיסֹוָדא ְדָעְלָמא וׁשְ ּׁשַ ּ ּ ּ ּ ּ ַטת ) ב''ב ע''דף רכ(. ּ ְווִנין ִאְתַפּשְׁ ְתַלת ּגַ ּּבִ
ַּאְרָעא ַסֲחָרֵניה ְדַההוא ְנקוָדה ּ ּ טוָתא ַקְדָמָאה, ּ ִּאְתַפּשְׁ ּ ְדַההוא ְנקוָדהַּסֲחָרֵניה, ּ ּ ל , ּ ּכָ

ן ּמָ ָּצחוָתא וְזכוָתא ְדַאְרָעא ַקְייָמא ּתַ ּ ּ ּ ן ִאיהו, ּ ל . ְּוַתּמָ ְּוַהאי ַקְייָמא ְלֵעיָלא ַעל ּכָ ּ
ַּאְרָעא ַסֲחָרֵניה ְדַההוא ְנקוָדה ּ ּ ְנָייָנא. ּ טוָתא ּתִ ִּאְתַפּשְׁ טוָתא , ּ ַּסֲחָרֵניה ְדַההוא ִאְתַפּשְׁ ּ ּ ּּ

ַההוא ַקְדָמָאהָלאו, ַקְדָמָאה ּ ִאיהו ָצחוָתא ְוָזּכוָתא ּכְ ּ ּ ָצחוָתא , ּ ֲּאָבל ִאיהו ָדִקיק ְוַצח ּבְ ּ ּ
ַאר ָעָפר ַאֲחָרא, ְּדַעְפָרא ל ׁשְ יר ִמּכָ ִליָתָאה. ַיּתִ טוָתא ּתְ ִּאְתַפּשְׁ ִּאיהו ָחׁשוך ְוָגסו , ּ ּ ְּ

ְלהו יר ְמּכֻ ְּדַעְפָרא ַיּתִ ְּוַסֲחָרֵניה ְדַהאי, ּּ א ְדאֹוְקָיינֹוסַקְייִמי, ּ ּן ַמִיין ְדַיּמָ ּ ל , ּ ְּדַאְסַחר ּכָ
ֶאְמָצִעיָתא. ָעְלָמא ַכח ְדַההוא ְנקוָדה ַקְייָמא ּבְ ּתְ ִּאׁשְ ּ ּ טוָתא , ּ ְווִנין ְדִאְתְפׁשָ ְּוֻכְלהו ּגַ ּ ּּ ּ

ְּדָעְלָמא ַסֲחָרֵניה ּ.  
א י ַמְקְדׁשָ טוָתא ַקְדָמָאה ִאיהו ּבֵ ִּאְתַפּשְׁ ּ ּ ְּוָכל ַההוא , יָכִלין ַוֲעָזרֹותְּוָכל ִאיּנון ֵה, ּ

ּקוָנא ִדיֵליה ּּתִ ּ ַל ם, ּ וָרא וְלגֹו, ִּוְירוׁשָ ְּוָכל ָמָתא ִמּשׁ ְנָייָנא. ּ טוָתא ּתִ ִּאְתַפּשְׁ ל ַאְרָעא , ּ ּכָ
ה ְקדוּשָׁ ת ּבִ ָרֵאל ְדִאְתַקְדׁשַ ְּדִיׂשְ ּ ּ ִליָתָאה. ּ טוָתא ּתְ ִּאְתַפּשְׁ ַאר ַאְרָעא, ּ ל ׁשְ ר ֲאָת, ִּאיהו ּכָ

ין ַאר ַעּמִ י מֹוְתָבא ִדׁשְ א ְדאֹוְקָיינֹוס ְדָסֲחָרא ּכָֹלא. ּּבֵ ְּוַיּמָ ּ ּּ.  
ּ אוְקמוָה)א''ו ע''רכ(ְוָהא  ְווִנין ְדֵעיָנא, ּ ְּדָרָזא ָדא ּגַ ּ ְּדַסֲחָרן ְלַההוא ְנקוָדה , ּ ּ ּ

ְּדֶאְמָצִעיָתא ְדֵעיָנא ְּדִאיהו ֵחיזו ְדָכל ֵעיָנא, ּ ּ ּ ַגְווָנא ְדַהִהי, ּ ּא ְנקוָדה ֶאְמָצִעיָתא ּּכְ
ְּדִאיהו ֵחיזו ְדֹכָלא, ְּדָקָאְמָרן ּ ּ ּ ים, ּ ָדׁשִ ית ֹקֶדׁש ַהּקָ ן ָקִאים ּבֵ , ְּוָארֹון ְוַכפֶֹרת, ְוַתּמָ

ְּדִאיּנון ֵחיזו ְדֹכָלא ּ ּ ּ ַכח. ּ ּתְ ַּההוא ְנקוָדה ֵחיזו ְדָכל ָעְלָמא, ִאׁשְ ּ ּ ִתיב. ּ ְיֵפה , ְּוַעל ָדא ּכְ
ל ִפיר ַההוא ֵחיזו ְוֶחְדָוה ְדֹכָלא: ְיֵפה. 'ּ ָהָאֶרץ ַהר ִציֹון ְוגֹונֹוף ְמׂשֹוׂש ּכָ ּׁשַ ּ ּ ּ נֹוָפא : נֹוף. ּ

ִפירו ְדֹכָלא ְּדִאיָלָנא ְדִאיהו ׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ.  
א ֲחֵזי ִפירו ְדָעְלָמא, ּתָ ּׁשְ ְּוֵחיזו ְדָעְלָמא, ּ ָעְלָמא, ּ ֵני , ָלא ִאְתָחֵזי ּבְ ַּעד ְדִאְתּבְ

ָנ ּכְ ַקם ַמׁשְ א, אְוִאּתְ ֲעָתא. ְּוָעאל ֲארֹוָנא ְלגֹו קוְדׁשָ ִּאְתָחֵזי ֵחיזו ְדֹכָלא , ֵמַהִהיא ׁשַ ּ ּ



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

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

ָעְלָמא ן ָעְלָמא, ּבְ ּקַ ָנא וְבַההוא ֲארֹוָנא, ְוִאְתּתָ ּכְ ַההוא ַמׁשְ ְּוַאְזֵלי ּבְ ּ ַּעד ְדָמֵטי ְלַהִהיא , ּ
ְּנקוָדה ְדִאיִהי ְיֵפה נֹוף ֶחְדָוה ְדֹכָלא ּ ּ יָון ְדָמטו. ּ ּּכֵ ֵדין ָפַתח ֲארֹוָנא ְוָאַמרּ , ּ ְלָהָתם ּכְ

י ִאִויִתיָה)תהלים קלב( ב ּכִ ּ ֹזאת ְמנוָחִתי ֲעֵדי ַעד ֹפה ֵאׁשֵ ּּ.  
י ֵייָסא ָאַמר ָרֵאל ָאְמָרה ֵליה, ִרּבִ ֶנֶסת ִיׂשְ י , ַּהאי ְקָרא ּכְ ֵני ּבֵ ֲעָתא ְדִאְתּבְ ׁשַ ּּבְ

א ִריך הוא ָאַמר ֵליה, ּי ִחְזִקָיה ָאַמרִרּבִ. ְּוָעאל ֲארֹוָנא ְלַאְתֵריה, ַּמְקְדׁשָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ְּ ,
ָרֵאל ֶנֶסת ִיׂשְ ָרֵאל ַעְבִדין ְרעוֵתיה, ַעל ּכְ ד ִיׂשְ ּּכַ ּ ִריך הוא ָיִתיב , ּ א ּבְ ֵדין קוְדׁשָ ְּדָהא ּכְ ּ ְּ

ַּעל ּכוְרֵסי ְיָקֵריה לֹום ַוֲחִביבוָתא ְדֹכָל, ְּוָחִייס ַעל ָעְלָמא, ּ ּוְבָרָכה ְוׁשָ ּ ּ ַכחּ ּתְ ּוְכֵדין . א ִאׁשְ
  .ָּאַמר ֹזאת ְמנוָחִתי ֲעֵדי ַעד

ד אוָמנוָתא, ְוָתא ֲחֵזי ארו ְלֶמְעּבַ ֲעָתא ְדֻכְלהו אֹוָמִנין ׁשָ ׁשַ ּּבְ ּ ּ ּ ׁש , ּּ ַּההוא עֹוָבָדא ַמּמָ
ָראן ְרָמה, ְּדׁשָ ִליַמת ִמּגַ ּתְ ָראן. ִּאיִהי ִאׁשְ ִליַמת ֲעִביְדּתָ, ִּאיּנון ׁשָ ִאיִהי , אְוִאיִהי ַאׁשְ

ׁש ן ֹאֶהל מֹוֵעד, ְמָנָלן, ַמּמָ ּכַ ל ֲעבֹוַדת ִמׁשְ ֶכל ּכָ יב ַוּתֵ   .ִּדְכּתִ
ַגְווָנא ָדא  ַמִים ְוָהָאֶרץ)בראשית ב(ּּכְ ּ ַוְיֻכלו ַהּשָׁ יָמא. ּ יֹום , ְוִאי ּתֵ ַוְיַכל ֱאֹלִהים ּבַ

ִביִעי ַּוַדאי ָהִכי הוא. ַהּשְׁ ב ְדָכ, ְּדָכל ָעְלָמא, ּ ל ַחד ַּאף ַעל ּגַ ִלימו ּכָ ּתְ ּל ֲעִביָדן ִאׁשְ
ִקיוֵמיה, ְוַחד ִלים ּבְ ָּעְלָמא ּכָֹלא ָלא ֲהָוה ׁשְ ּ ּ ִביָעָאה, ּ ְּדַכד ָאָתא , ַּעד ְדָאָתא יֹוָמא ׁשְ

ִביָעָאה ל ֲעִביָדן, יֹוָמא ׁשְ ִלימו ּכָ ּתְ ֵדין ִאׁשְ ִריך הוא ָעְלָמא, ּּכְ א ּבְ יה קוְדׁשָ ִלים ּבֵ ְּוַאׁשְ ּ ְּ ,
הֲּהָדא הו ר ָעׂשָ ִביִעי ְמַלאְכּתֹו ֲאׁשֶ יֹום ַהּשְׁ ַהאי. א ִדְכִתיב ַוְיַכל ֱאֹלִהים ּבַ ִלים , ּבְ ּתְ ִאׁשְ

א ְדָעַבד ל ֲעִביְדּתָ ִקיוָמא ּכָ ּּבְ ּ ִביִעי, ּ יֹום ַהּשְׁ   .ְּוַעל ָדא ַוְיַכל ֱאלִהים ּבְ

  א''ג ע''דף רכ
א י ַמְקְדׁשָ ֵני ּבֵ א ְד, ְּוַכד ִאְתּבְ ל ֲעִביְדּתָ ְרָמה ִאְתָעִביַדת אוָמִנין , ִאְתָעִבידּּכָ ִּאיִהי ִמּגַ ּ

ָראן ד, ׁשָ א ִאְתֲחִזיַאת לֹון ְלֶמְעּבַ יַמת ָקַמְייהו, ְוַעִביְדּתָ ִליַמת ִהיא , ְּוִאְתְרׁשִ ּתְ ְוִאׁשְ
ְרָמה ְּוָהא אוְקמוָה. ִּמּגַ יב, ּ נֹותֹו)מלכים א ו(, ִּדְכּתִ ִהּבָ ִית ּבְ ֲא.  ְוַהּבַ ִית ּכַ ֻנהו ָלא ְוַהּבַ ר ּבָ ּׁשֶ
ִתיב נֹותֹו. ּכְ ִהּבָ ְרָמה. ֶּאָלא ּבְ ִליַמת ִמּגַ ּתְ ְּדִאיִהי ִאׁשְ ע ִנְבָנה. ּ ֵלָמה ַמּסָ . ּוְכִתיב ֶאֶבן ׁשְ

ִתיב נוהו ָלא ּכְ ּּבָ ְרֵמיה ִנְבָנה. ּ ֶּאָלא ִנְבָנה הוא ִמּגַ ּ א, ּ א ְדִאיִהי ַקִדיׁשָ ָכל ֲעִביְדּתָ ְּוֵכן ּבְ ּ ,
ִל ּתְ ְרָמהִאיִהי ִאׁשְ   )א''ג ע''דף רכ(. ּיַמת ִמּגַ

ן אוִרי ֶבן חור)שמות לח( ּ וְבַצְלֵאל ּבֶ ּ א ַאְכִריז , ַהאי ְקָרא אֹוִליְפָנא. ּ ְּדרוַח קוְדׁשָ ּ ּ
ָרֵאל ָּעֵליה ְלֵעיֵניהֹון ְדִיׂשְ ה ֶאת , ּ ן אוִרי ֶבן חור ְלַמֵטה ְיהוָדה ָעׂשָ ְּוָאַמר וְבַצְלֵאל ּבֶ ּ ּ ּ ּ

ר ִצָוה  ל ֲאׁשֶ ה' ְיָיּּכָ ן ֲאִחיָסָמך. ֶאת ֹמׁשֶ , ֶּאָלא אֹוִליְפָנא. ַמאי ְוִאּתֹו. ְְוִאּתֹו ָאֳהִליָאב ּבֶ
ְלחֹודֹוי א ּבִ ַצְלֵאל, ְדָאֳהִליָאב ָלא ָעִביד ֲעִביְדּתָ ל ַמה , ֶּאָלא ִעם ּבְ יה ָעֵבד ּכָ ְּוִעּמֵ

ְלחֹודֹו, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְוִאּתֹו. ְּדָעַבד ְכַלל . יְוִאּתֹו ְוָלא ּבִ ָמאָלא ִאיִהי ּבִ אן ִדׂשְ ִּמּכָ
ִדיר י ִאּתֹו ֵאת ָאֳהִליָאב. ְיִמיָנא ּתָ ה ָנַתּתִ ִתיב ַוֲאִני ִהּנֵ כ ''ר(ָּדא ְיִמיָנא ְוָדא , ְּוַעל ָדא ּכְ

ָמאָלא)ב''ע ה )שמות לח(.  ׂשְ ד ַעל ִפי ֹמׁשֶ ר ֻפּקַ ן ָהֵעדות ֲאׁשֶ ּכַ ן ִמׁשְ ּכָ ׁשְ ּ ֵאֶלה ְפקוֵדי ַהּמִ ּ ּ ּ ּ



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

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

י ֵייָסא ָאַמר. 'ְוגֹו ָנא, ִרּבִ ּכְ יַמָייא ַית ַמׁשְ ל ַחּכִ יָון ְדָעְבדו ּכָ ּּכֵ ּ ְִאְצְטִריך ְלֶמֲהָדר , ּ

ָנא ּבָ יה, ּחוׁשְ ל ִאיּנון ֲעִביָדן ְדִאְתָעֵבידו ּבֵ ִּמּכָ ּ ּ ן . ַמאי ַטֲעָמא. ּ ּבָ ִגין ְדָכל חוׁשְ ּּבְ ּ
ן ּבָ ָנ, ְּוחוׁשְ ּבָ ד ֲהָוה ִאְתַעִביד חוׁשְ ָּהִכי ִאְתָקָיים ַההוא ֲעִביָדא, אּּכַ ַאְתֵריה, ּ ְּוִאְתָקָיים ּבְ ּ.  

ַקְדִמיָתא ָמה ִדְנִדיבו ּבְ ָמה ְדִאְתְרעו ּבְ ְלהו ּכְ ָרֵאל ּכֻ ְּוִיׂשְ ּ ּ ּ ּ ַההוא , ּ ָּהִכי ָנֵמי ִאְתְרעו ּבְ ּ
ָנא ּבָ ל ֲעִביָדא, ּחוׁשְ ּוְכֵדין ִאְתָקָיים ּכָ ַההוא ְרעוָתא, ּ ּּבְ ְִאְצְטִריך ָהָכא ְּוַעל ָדא . ּ

ָנא ּבָ ִגין ִדְבַהאי ִאְתָקָיים ֲעִביָדא, ּחוׁשְ ּּבְ ִתיב. ּ ִתיב ְוֵאֶלה, ֵּאֶלה ּכְ ֶּאָלא ָדא . ְּוָלא ּכְ ּ
ִנין ְדָעְלָמא ּבָ ל חוׁשְ ָנא ְדָפִסיל ּכָ ּבָ ִּאיהו חוׁשְ ּ ּ ּ ְלהו, ּ יר ִמּכֻ ְּוָדא ִאְתָקָיים ַיּתִ ּ ִּדְבַהאי , ּ

ָנ ּכְ ַאֲחָרא, אִּאְתָקָיים ַמׁשְ   .ְוָלא ּבְ
ך ֹחֶסן ְיׁשועֹות ָחְכַמת ָוָדַעת ִיְרַאת ְיָי)ישעיה לג(, ָּפַתח ְוָאַמר ּ ְוָהָיה ֱאמוַנת ִעּתֶ ָּ '

ַּהאי ְקָרא אוְקמוָה ַחְבַרָייא. ִהיא אֹוָצרֹו ּ ֵניָנן, ּ ק , ֲאָבל ָהא ּתָ ר ָנׁש ְדִאְתַעּסָ ל ּבַ ּּכָ
ַהאי ָעְלָמא אֹוַרְייָתא ּבְ ין ָלהְוָז, ּבְ ע ִעּתִ ֱאמוָנה, ֵּכי ְלִמְקּבַ ִּאְצְטִריך ּבֶ ִּדְרעוָתא ִדיֵליה , ְ ּ ּ ּ

ִריך הוא א ּבְ ֵוין ְלקוְדׁשָ ִּיְתּכַ ּ ַמִים, ְּ ם ׁשָ ֵוין ְלׁשֵ ָוון, ִּיְתּכַ ִגין ְדֱאמוָנה ְלָהִכי ִאְתּכְ ּּבְ ֹחֶסן . ּ
ִדיָנא, ְּיׁשועֹות ָראן ָדא ַעל ָדאִּד, ָחְכַמת ָוָדַעת. ְלַאְכְלָלא ַרֲחֵמי ּבְ ְּתֵרין ִאֵלין ׁשָ ּ ָּדא . ּ

ָרָאה ָדא ַעל ָדא, ָטִמיר ְוָגִניז ְּלַאׁשְ ּ.  
ּאֹוָצרֹו ְדָכל ִאֵלין. ִהיא אֹוָצרֹו' ִיְרַאת ְיָי ִגין ְדַהאי ִיְרַאת ְיָי, ּ ל ִאיּנון ', ּּבְ ָּנִקיט ּכָ

ְּוִאיִהי ִאְתָעִביַדת אֹוָצר ְלֻכְלהו, ַנֲחִלין ְלהוְוַכד ָנְפִק. ּ ִניִזין ּכֻ ל ִאיּנון ּגְ ה ּכָ ּין ִמּנָ ּ ַּאִפיק , ּּ
ָנא ּבָ חוׁשְ יב. ְמָנָלן. ּלֹון ּבְ ֶחׁשּבֹון)שיר השירים ז(, ִּדְכּתִ ֵרכֹות ּבְ ֶחׁשּבֹון ַוַדאי . ְ ֵעיַנִיך ּבְ ּּבְ

ֵרכֹות ַמִים, ָעִביד ְּוַאִפיק ִאיּנון ּבְ ּבָ, ּ חוׁשְ ח ְלַאָפָקא ּכָֹלא ּבְ ּגַ ְּוַאׁשְ ּ א ואשקו ''נ(. ָנאּ

  .)לכלא
ְּוַעל ָדא ִאְקֵרי ֱאמוָנה ּוְבֹכָלא ִאְקֵרי ֱאמוָנה. ּ ּוַמה ִאי ָהָכא . ְוָהא אֹוִקיְמָנא, ּּ

ִּאְצְטִריך ְלַאֲחָזָאה ְמֵהיְמנוָתא ה, ְ ה ְוַכּמָ ּמָ ַאר ִמֵלי ְדָעְלָמא ַעל ַאַחת ּכַ ִּלׁשְ , ְּוַעל ָדא. ּ
ִריך הוא ֲהָוה אֹו א ּבְ ּקוְדׁשָ ָרֵאלְּ ָּרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא ִדיְלהו, ַּדע ְלהו ְלָכל ִיׂשְ ּ ּ ָכל ַמה , ּ ּבְ

ְּדָעְבדו ַמר, ּ   .ְּוֹכָלא ִאּתְ
ָאְרָחא י ִיְצָחק ֲהוֹו ַאְזֵלי ּבְ י יֹוֵסי ְוִרּבִ י יֹוֵסי, ִרּבִ ִריך הוא , ָאַמר ִרּבִ א ּבְ ַּוַדאי ְדקוְדׁשָ ּ ּ ְּ

ְבַצְלֵאל ַלֲעִביַד יה ּבִ ָנאִּאְתְרֵעי ּבֵ ּכְ ָרֵאל, ת ַמׁשְ ל ִיׂשְ יר ִמּכָ ָמא , ָּאַמר ֵליה. ֲאַמאי, ַיּתִ ׁשְ
ִרים ַאְרָעא, ְּוָהא אֹוְקמוָה, ּגָ ָמָהן ּבְ ֵוי ׁשְ ִריך הוא ׁשַ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ א ''ס(ְּלִאְתַעְטָרא , ְּ

הו)לאתערא ָעְלָמא, ּ ּבְ א ּבְ הו ֲעִביְדּתָ ד ּבְ ּוְלֶמְעּבַ ר )תהלים מו(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ  ֲאׁשֶ
ָאֶרץ ּמֹות ּבָ ם ׁשַ   .ׂשָ

ָמאָלא ֲהָוה, ָּרָזא ִאיהו ָהָכא, ָּאַמר ֵליה ָטר ׂשְ יִמיָנא, ְּיהוָדה ִמּסְ ק ּבִ ְּוַאְהָדר ְוִאְתַדּבָ ּ .
ָנא, ְּוַעל ָדא ּכְ ִסְטָרא ָדא ִאְתָעִביד ַמׁשְ ָמאָלא, ּּבְ ָטר ׂשְ אֵרי ִמּסְ ְסָטר , ׁשָ ק ּבִ ְּוִאְתַדּבָ

ָדא, אְיִמיָנ ִליל ָדא ּבְ ּוְלָבַתר ִאְתּכְ ַגְווָנא ָדא אֹוַרְייָתא. ְּוִאְתַעִביד ּכָֹלא ְיִמיָנא, ּ , ּּכְ



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

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

ָמאָלא אֵרי ִמּשְׂ יִמיָנא, ׁשָ ק ּבִ ָדא, ְּוִאְתַדּבָ ִליל ָדא ּבְ . ְּוִאְתָעִביד ּכָֹלא ְיִמיָנא, ְּוִאְתּכְ
ָרא ִמיִמיָנא ָמאָלא, ְּראוֵבן ׁשָ ָבִטיןְוַנ, ְוָסָטא ִלׂשְ ַאר ׁשְ יה ִאיּנון ׁשְ ְּטלו ִעּמֵ ּ ְּדִאיּנון , ּ ּ

ָמאָלא ָמאָלא, ׂשְ אִרי ִמיִמיָנא ְוָסָטא ִלׂשְ ִגין ְדׁשָ   .ּּבְ

  ב''ג ע''דף רכ
ָמאָלא ָרא ִמּשְׂ ָמאָלא, ְוָסָטא ִליִמיָנא, ְּיהוָדה ׁשָ ָרא ִמּשְׂ ָטר , ׁשָ ִגין ְדָאֵתי ִמּסְ ּּבְ

ָמאָלא יִמ, ׂשְ ק ּבִ ִסְטָרא ָדא ִאְתָעִביד, יָנאְּוִאְתַדּבָ ָנא ּבְ ּכְ ּוַמׁשְ ָמאָלא. ּ אֵרי ִמְסַטר ׂשְ , ׁשָ
ְסָטר ְיִמיָנא ק ּבִ ְטֵריה, ְּוַעל ָדא, ְּוִאְתַדּבָ ַצְלֵאל ִאיהו ְדָאֵתי ִמּסִ ּּבְ ּ ָנא , ּ ּכְ ָעֵבד ַמׁשְ

יה ן ְלַגּבֵ ּקַ ְּוָהא אוְקמוָה. ְּוִאְתּתָ ִריך הוא ִאְתְר, ּ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ יהְּ ּוָבִריר ֵליה ִמּכָֹלא , ֵּעי ּבֵ ּ ּ
א ָדא) ב''ג ע''דף רכ(   .ַּלֲעִביְדּתָ

ְּוָיַהב ֵליה ָחְכָמה וְתבוָנה ָוַדַעת ּ ָמה ְדאוְקמוָה, ּ ּּכְ ּ ַקְדִמיָתא . ּ יה ֲהָוה ּבְ ִגין ְדִעּמֵ ּּבְ ּ
א ָּסְכְלָתנו ְדִלּבָ י ָחְכָמה, ּ ל ֲחַכם ֵלב ָנַתּתִ יב וְבֵלב ּכָ ִּדְכּתִ ִריך הוא ּבְ. ּ א ּבְ ִּגין ְדקוְדׁשָ ּ ְּ

יה ָחְכְמָתא, ָלא ָיִהיב ָחְכְמָתא ֶּאָלא ְלַמאן ְדִאית ּבֵ ּ ַמר, ּ ְּואוְקמוָה ַחְבַרָייא ְוִאּתְ ּ ְוֵכן . ּ
ַצְלֵאל ַגְווָנא ָדא ּבְ ְמעֹון ָאַמר. ּּכְ י ׁשִ ִרים ֵליה, ִרּבִ ֵמיה ּגָ ַצְלֵאל ׁשְ ּּבְ ְּוַעל ָחְכָמֵתיה , ּ

ַצְלֵאל, ִאְקֵרי ָהִכי ְּוָרָזא ְדִמָלה ּבְ ֵצל ֵאל, ּ   .ּבְ
ן דֹוִדי ְוגֹו)שיר השירים ב(, ָּפַתח ְוָאַמר ֲעֵצי ַהַיַער ּכֵ ַתפוַח ּבַ ּ ּכְ ּּ ִצלֹו. 'ּ ַּהְיינו : ּּבְ

ַצְלֵאל ָנא, ּבְ ּכְ ְּדִאיהו ַאְתִקין ַמׁשְ י. ְּוָעִביד ֵליה, ּ ְבּתִ י ְוָיׁשַ ְדּתִ יב ִחּמַ ָנ. ִּדְכּתִ ּכְ א ְּדַמׁשְ
יה ֲּחִמיָדא ִאיהו ְלֵמיַתב ּבֵ ָרֵאל, ּ ְּדִאיהו ָעִביד ִחּמוָדא ִלְכְנֶסת ִיׂשְ ּ ָרֵאל , ּ ּוְכֶנֶסת ִיׂשְ

ִצָלא ְדֵאל ָּיְתָבא ּבְ ַצְלֵאל. ּ   .ְּוָדא ִאיהו ּבְ
י ָעְלָמא)ב''ד ע''רי(ְּדָדא , ּוִפְריֹו ָמתֹוק ְלִחּכִ ּ ִאיהו ְדָעִביד ֵפיִרין ָטִבין ּבְ ּ , יבִּדְכּתִ, ּ

י ֶפְרְיך ִנְמָצא)הושע יד( ּנִ ָ ִמּמֶ ַּמאן הוא ְפִרי. ּ ָמְתהֹון ְדַצִדיַקָייא. ּ ִּאֵלין ִאיּנון ִנׁשְ ּ ּ ּ ּ ,
ִריך הוא א ּבְ א ְדעֹוָבדֹוי ְדקוְדׁשָ ְּדִאיּנון ִאיּבָ ּ ּ ּ ּ ְּדַההוא ָנָהר ְדָנִפיק ֵמֵעֶדן. ְּ ּ ִּאיהו ַאִפיק , ּ ּ

ָמִתין ְלָעְלָמא ִריך הואְו, ְוָזִריק ִנׁשְ א ּבְ ִּאיּנון ֵפיִרין ְדקוְדׁשָ ּ ּ ְּ ך ִפְריֹו, ּ ִגין ּכָ ּוּבְ ְ ָּדא ִאיהו . ּ ּ
ְדָקָאְמָרן   .ּכִ
ִצלֹו ַצְלֵאל: ּּבְ ָּדא הוא ּבְ ָנא ַעל ְיָדא ִדְבַצְלֵאל ֲהָוה. ּ ּכְ ּקוָנא ְדַמׁשְ ְּוַעל ָדא ּתִ ּ ּ ִגין . ּ ּוּבְ

ן חור ן אוִרי ּבֶ ך וְבַצְלֵאל ּבֶ ּּכָ ּ ּ ן . ְ א ְדָנִפיק, ּאוִריּבֶ ְמׁשָ ָּדא ְנהֹוָרא ְדׁשִ ּ ן אוִרי. ּ ָּדא , ּּבֶ
ן חור. ְיִמיָנא ָמאָלא, ּּבֶ ָּדא ִאיהו ׂשְ ן חור. ּ ן אוִרי ּבֶ ּּבֶ ּ ְוַעל ָדא )א בן חור בן חורי''ס(, ּ

עֹוָבָדא ְדֶעְגָלא ִריך הוא ּבְ א ּבְ יה ִדיָנא ְדקוְדׁשָ ִלים ּבֵ ּתְ ִּאׁשְ ּ ּ ּ ּ ּל ַהָזָהב  ּכָ)שמות לח(. ְּ
ָרֵאל. ֶּהָעׂשוי ֲעָתא ְדָיֲהבו ֵליה ִיׂשְ ֵּמַהִהיא ׁשַ ּ ְדַמת ְדָנא, ּ ן ִמּקַ ּקַ ֲּהָוה ָעׂשוי ְוִאְתּתָ ֹכל , ּ ּבְ

ל ַההוא ַדֲהָבא, ְמֶלאֶכת ַהּקֶֹדׁש ּּכָ ֹכל ְמֶלאֶכת ַהּקֶֹדׁש, ּ ן ּבְ ּקַ ַמאי . ִאְתָעִביד ְוִאְתּתָ
ִגין ִדְבָכל ַדְרּגָ. ַטֲעָמא ּּבְ אּ יה ַדֲהָבא, א ְוַדְרּגָ ן ּבֵ ּקַ ֲּהָוה ִאְתּתָ ִלימו ֶאָלא ַרֲחֵמי . ּ ְּדֵלית ׁשְ ּ ּ



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

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

ָכל ְמֶלאֶכת ַהּקֶֹדׁש, ְוִדיָנא ְּוַעל ָדא ַדֲהָבא ֲהָוה ָאִזיל ּבְ א ְדִאְקֵרי , ּ ָכל ַהִהיא ֲעִביְדּתָ ּּבְ
ה ַדֲהָבא, ֹקֶדׁש ֹכָלא, ֲּהָוה ָאִזיל ּבָ ַּדֲהָבא ּבְ ּ.  

י ַאּבָ אֹוַרְייָתאִרּבִ י ִחְזִקָיה ֲהוֹו ַיְתִבין ְוָלָעאן ּבְ י יֹוֵסי ְוִרּבִ י , ּא ִרּבִ ָּאַמר ֵליה ִרּבִ
א י ַאּבָ ֹכָלא, ִּחְזִקָיה ְלִרּבִ ִדיָנא ּבְ ִריך הוא ִאְתְרֵעי ּבְ א ּבְ ָּהא ֲחֵמיָנן ְדקוְדׁשָ ּ ּ ְלִאְתָעְרָבא , ְּ

ָדא ַחָיי, ָּדא ּבְ ְּוִאיהו ָאִריך ִדיָנא ּבְ ּ ִדיָנא, ֵבי ָעְלָמאְּ ֲאַמאי ָסִליק , ִּאי ִאיהו ִאְתְעֵרי ּבְ
ֵּליה ֵמַחָייַבָיא ּ ִמָלה ָדא, ָּאַמר ֵליה. ּ רו ּבְ ָמה טוִרין ִאְתַעּקְ ּּכַ ּ ֵלי , ּּ ָמה ִמִלין ּגַ ֲּאָבל ּכַ ּ

ַהאי א ּבְ ּּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ּ.  
א ֲחֵזי ִריך הוא ִאְתְרֵעי, ְוּתָ א ּבְ ִּדיָנא ְדקוְדׁשָ ּ ּ יהְּ ִריר, ּ ּבֵ ִּאיהו ִדיָנא ּבָ ִּאיהו ִדיָנא , ּ ּ

ַער ְרִחימו ְוֶחְדָוה)א''ד ע''נח ס( ּ ְדִאּתְ ָעְלָמא. ּ ד ִאיּנון ּבְ ֲּאָבל ַחָייַבָיא ּכַ ּ ְלהו ִדיָנא , ּ ּּכֻ ּ ּ
ְּדזוֲהָמא ָלל. ּ ִריך הוא ּכְ א ּבְ יה קוְדׁשָ ְלהו ִדיָנא ְדָלא ִאְתְרֵעי ּבֵ ּּכֻ ּ ּ ּ ּ ְּ ֵעי ,ְּוַעל ָדא. ּ  ָלא ּבָ

ִדיָנא ִמְסֲאָבא ְדזוֲהָמא א ּבְ ְּלִאְתָעְרָבא ִדיָנא ַקִדיׁשָ ּ ּ ְרֵמיה, ּ ֵצי ִמּגַ ּתְ ַּעד ְדִאיהו ִאׁשְ ּ ּ ,
ּוְלאֹוָבָדא ֵליה ִמן ָעְלָמא ְדָאֵתי ּ ְּוַההוא ִדיָנא ְדזוֲהָמא ְדֵביה ִאיהו אֹוִביד ֵליה , ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ

  .ֵמָעְלָמא
ְמָדם  ּבִ)תהלים צב(ָּפַתח ְוָאַמר  ל פֹוֲעֵלי ָאֶון ְלִהּשָׁ ב ַוָיִציצו ּכָ מֹו ֵעׂשֶ ִעים ּכְ ְּפֹרַח ְרׁשָ ּ ּ

ַּהאי ְקָרא אוְקמוָה, ֲעֵדי ַעד א ֲחֵזי, ּ ב, ֲאָבל ּתָ מֹו ֵעׂשֶ ִעים ּכְ ְפֹרַח ְרׁשָ א . ּבִ ּבָ ַהאי ִעׂשְ ּכְ
יִביׁשו ְדַאְרָעא ְּדִאיהו ּבִ ּ ּ א, ּ י, ְּוִאיהו ְיֵביׁשָ ָראן ּבֵ ד ׁשָ ּה ַמָיא ַאְפִריַחּכַ ְּוַההוא ְיִביׁשו , ּ ּ

ּוְכַהאי ִאיָלָנא ְקִציָצא ְדָנִציץ. ִּאְתְפַרח ְּוָלא ָסִליק ֶאָלא ִאיּנון ְפֵארֹות, ּ ּ ִּלְסַטר ָדא , ּ
ְּדִאיּנון ַעְנִפין ְדַסְלִקין, ְּוִלְסַטר ָדא ּ ּ ַקְדִמיָתא , ּוְלָעְלִמין ָלא ָסִליק ִאיָלָנא, ּ ד ֲהָוה ּבְ ּכַ

ְמָדם ֲעֵדי ַעד, ְּוָכל ָדא. ֱהֵוי ִאיָלָנאְלֶמ ין וִמּכָֹלא, ְלִהּשָׁ ָרׁשִ ְּלַאְעְקָרא לֹון ִמּשָׁ ּ.  

  א''ד ע''דף רכ
ַהאי ַהאי , ּּתו ָרָזא ַאֲחָרא ִאית ּבְ ַחָייַבָיא ּבְ ִריך הוא ָאִריך רוְגֵזיה ּבְ א ּבְ ַּעל ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ ְ

ִגין ְדַהאי ָעְלָמא, ָעְלָמא ּהו חוָלָקא ְדִסְטָרא ַאֲחָראִאי, ּּבְ ּ ְּוָעְלָמא ְדָאֵתי ִאיהו ִסְטָרא . ּ ּ
ה ִּדְקדוּשָׁ ְּוִאיהו חוָלָקא ְדַצִדיַקָייא. ּ ּ ּ ּ ַעָטָרא ִדְיָקָרא , ּ ְּלֶמֱהֵוי ַצִדיַקָייא ִאיּנון ּבַ ּ ּּ

יה ְּדָמאֵריהֹון ּבֵ ּוְתֵרין ִסְטִרין ִאֵלין. ּ ַּקְייִמין ָדא ָלֳקֵבל ָדא, ּ ִסְטָרא ) א''ד ע''דף רכ(ָּדא . ּ
ה ִּדְקדוּשָׁ ָּדא ַקְייָמא ְלַצִדיַקָייא. ְּוָדא ִסְטָרא ַאֲחָרא ִדְמָסֲאָבא. ּ ּּ ְּוָדא ַקְייָמא , ּ

יַעָייא ְּוֹכָלא ָדא ָלֳקֵבל ָדא, ְּלַרׁשִ ּ ִאין ִאיּנון ַצִדיַקָייא. ּ ַּזּכָ ּ ַהאי , ּ ְּדֵלית לֹון חוָלָקא ּבְ ּ
ָעְלָמ, ָעְלָמא   .ּא ְדָאֵתיֶּאָלא ּבְ

ִריך הוא א ּבְ י קוְדׁשָ ֵלי ַקּמֵ ן ְוִאְתּגְ ּקַ א ֲחֵזי ּכָֹלא ִאְתּתָ ּּתָ ְּ ב ְדָבָלק וִבְלָעם . ּ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ
ִריך הוא א ּבְ י קוְדׁשָ ְוונו ְלַגּבֵ ָּלא ִאְתּכַ ּ יה, ְּ ן ַקּמֵ ּקָ ּּכָֹלא ִאיהו ִמְתּתַ ּ ַרע ֵמֲאַגר , ּ ְוָלא ּגָ

ַה לום ּבְ ִּדְלהֹון ּכְ ָרֵאל. אי ָעְלָמאּ ִליטו ַעל ִיׂשְ ַההוא ִזְמָנא ׁשְ ּּבְ ָנא, ּ ְּדָגַרם ַההוא קוְרּבָ ּ ּ ,
ִרין ַאְלִפין ָעה ְוֶעׂשְ ָרֵאל ַאְרּבָ ְלָקא ִמִיׂשְ ל ִאיּנון ְדִאְתְקָטלו, ְּלִאְסּתַ ר ּכָ ּּבַ ּ יב, ּ , ִּדְכּתִ



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

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

ְצָמִדים ְלַבַעל ְפעֹו)במדבר כה( יו ַהּנִ ּ ָהְרגו ִאיׁש ֲאָנׁשָ י ָהָעם , רּ ל ָראׁשֵ ּוְכִתיב ַקח ֶאת ּכָ
ָרֵאל. 'ְוהֹוַקע אֹוָתם ַלְיָי הֹון ְדִיׂשְ ֵלי ְלִאְתָפְרָעא ִמּנְ ָנא ֲהָוה ּתָ ַען ַההוא ָקְרּבָ ְּוַעד ּכְ ּּ .

ִעין וְתֵרין ָבן ַאְרּבְ חוׁשְ ָחן ּכְ ְבָעה ַמְדּבְ ּׁשִ ּ.  
ְמעֹון ָאַמר י ׁשִ א ֲחֵזי, ִרּבִ ְלָעם וָבָלקִּאיּנון ַאְרּבְ, ּתָ ִנין ָעְבדו ּבִ ִּעין וְתֵרין ָקְרּבָ ּ ּ ,

ִריך הוא א ּבְ י קוְדׁשָ ְּוַנְטלו לֹון ֵמַההוא ִסְטָרא ַאֲחָרא ְלַגּבֵ ּ ּ ֵלי ַההוא , ְּ ְּוַעל ָדא ֲהָוה ּתָ ּ
ָנא ָרֵאל, ָקְרּבְ ְּלַנְטָלא ֵליה ַההוא ִסְטָרא ַאֲחָרא ְדִאְקֵרי ְקָלָלה ִמִיׂשְ ּ א, ּ ּתָ  ָלא ְוַעד ַהׁשְ

ְייהו ָבה ִמּנַ ּ ַוִיֶפן ַאֲחָריו ַוִיְרֵאם)מלכים ב ב(ְּוָדא ִאיהו ָרָזא . ּּגָ ֲאחֹוֵרי , ַּוִיֶפן ַאֲחָריו. ּ
א ִכיְנּתָ ְּדַקְייָמא ִסְטָרא ַאֲחָרא ַלֲאחֹוָרא, ׁשְ הו ַההוא ִסְטָרא ַאֲחָרא. ַּוִיְרֵאם. ּ ל ּבְ ּכַ ִּאְסּתָ ּ ,

ְּוָחָמא לֹון ְדִאְתָחזון ְלִאְת אּ ׁשָ ם ְיָי, ַעּנְ ׁשֵ ם ְיָי. 'ְּוַעל ָדא ַוְיַקְלֵלם ּבְ ׁשֵ ְּלַאָפָקא ַההוא ' ּבְ ּ
ם ְיָי ֵּמִחיוָבא ָדא' ׁשֵ ּ יה. ּ ן ְדַאְקִריב ַההוא ִסְטָרא ְלַגּבֵ ֵּמַההוא ִחיוָבא ְדַההוא ָקְרּבָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ .

ִריך הוא א ּבְ יה ְדקוְדׁשָ ן ַקּמֵ ּקָ ְּוֹכָלא ִאיהו ִמְתּתַ ּ ּ ּ ְּ ַגְווָנא ָדא. ּא ִאְתֲאִביד ִמָלהְוָל, ּ , ּּכְ
ִריך הוא א ּבְ ן ָקֵמיה ְדקוְדׁשָ ּקַ ּּכָֹלא ִאְתּתָ ּ ּ ְּ   .ֵהן ְלָטב ֵהן ְלִביׁש, ּ

א ֲחֵזי אול, ּתָ ָּדִוד ִאיהו ֲהָוה ְדָעַרק ָקֵמיה ְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ִרים. ּ ל , ְּוַעל ָדא ּגָ ְּדִאְתֲאִבידו ּכָ ּ
ֲהֵני ְדנֹוב ִּאיּנון ּכַ ְלחֹודֹוי ְדָעַרקְוָלא ִאׁשְ, ּ ר ֶאְבָיָתר ּבִ ְלהו ּבַ ַאר ְמּכֻ ּּתְ ּ ָמה . ּ ִרים ּכַ ְוָדא ּגָ
ָרֵאל ִיׂשְ ין ּבְ יׁשִ אול וְבנֹוי, ּבִ ּוִמית ׁשָ ּ ָבן, ּ ָמה ַאְלִפין ְוִרּבְ ָרֵאל ּכַ ל . ְּוָנְפלו ִמִיׂשְ ְוִעם ּכָ

יה, ָּדא ֵלי ַעל ָדִוד ִלְגבֹות ִמּנֵ ַּההוא חֹוָבה ֲהָוה ּתָ ּ נֹוי ְדָדִוד ִאְתֲאִבידו ַע, ּ ּד ְדָכל ּבְ ּ ּ
יֹוָמא ַחד ְלחֹודֹוי, ּבְ ְייהו ֶאָלא יֹוָאׁש ּבִ ַאר ִמּנַ ּתְ ְּוָלא ִאׁשְ ִניב, ּ ַגְווָנא ְדָלא . ְּדִאְתּגְ ּּכְ

ְלחֹודֹוי ר ֶאְבָיָתר ּבִ ַאר ֵמֲאִחיֶמֶלך ּבַ ּתְ ֵלי. ְִאׁשְ ַען ַההוא חֹוָבא ֲהָוה ּתָ ד , ְּוַעד ּכְ ְלֶמְעּבַ
ַּעל ַההוא חֹוָבה ְדנֹוב, ִּדיָנא ַעל נֹוב יב, ּ נֹוב ַלֲעמֹוד )ישעיה י(, ִּדְכּתִ ּ עֹוד ַהיֹום ּבְ

ְּואוְקמוָה ּ.  
ַגְווָנא ָדא ָלאָכה, ּּכְ ל ַהָזָהב ֶהָעׂשוי ַלּמְ ּּכָ ִריך . ַּמאי ֶהָעׂשוי. ּ א ּבְ ל קוְדׁשָ ּכַ ְָהָכא ִאְסּתָ ּ

ָרֵאל ַדֲהָב, ּהוא ד ָיֲהבו ִיׂשְ ּּכַ ִריך הוא ַאְקִדים , א ְלֶעְגָלאּ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ  לֹון )א''ה ע''קצ(ְּ
ַּדֲהָבא ָדא ְלַאְסָווָתא ָנא ַאְקִדים לֹון, ּ ּכְ ְּדַהאי ַדֲהָבא ְדַמׁשְ ּ ּ ְּלַההוא ַדֲהָבא ְדָיֲהבו , ּ ּ ּ ּ

הֹון, ְלֶעְגָלא ְּדָכל ַדֲהָבא ְדֲהָוה ִעּמְ ּ הֹון, ּ ַכח ִעּמְ ּתְ ָנאָּיֲהבו ְלָא, ְוִאׁשְ ּכְ ַּסְלָקא . ָרַמת ַמׁשְ
ך ְַדְעּתָ הֹון ַדֲהָבא, ּ ַכח ִעּמְ ּתְ ְּדַכד ָעְבדו ַית ֶעְגָלא ִאׁשְ ּ ְּוִאיּנון ְפִריקו אוְדַנְייהו ְלַנְטָלא , ּ ּ ּ ּּ

ַּההוא ַדֲהָבא יב, ּ ָאְזֵניֶהם)שמות לב(, ִּדְכּתִ ר ּבְ ל ָהָעם ֶאת ִנְזֵמי ַהָזָהב ֲאׁשֶ ּ ַוִיְתָפַרקו ּכָ ּ ּ ּ .
ּל ָדא ַאְקִדים ַדֲהָבא ְדָאָרמוָתאְוַע ּ ּ ּ ְּלַכְפָרא ַעל עֹוָבָדא ָדא. ּ   )ובגין כך( )חסר(. ּ

 



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

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

 ] בשנה185יום [סדר הלימוד ליום ח ניסן 
  ב''ד ע''דף רכ

ן חור ְלַמֵטה ְיהוָדה ן אוִרי ּבֶ ּוְבַצְלֵאל ּבֶ ּ ּ ּ ר , ּ ל ֲאׁשֶ ה ֶאת ּכָ ְטָרא ְדַמְלכוָתא ָעׂשָ ִּמּסִ ּ
ה' ִּצָוה ְיָי הו. ֶאת ֹמׁשֶ ַנת ּבְ ּקְ ָנא ִאְתּתַ ּכְ ל אוָמנוָתא ְדַמׁשְ ְּדָהא ּכָ ּ ּ ּ ַצְלֵאל . ְּוַעל ְיַדְייהו, ּ ּבְ

ִּאיהו ָעִביד אוָמנוָתא ּ ה ִאיהו ַאְתִקין ּכָֹלא ְלָבַתר, ּ ּוֹמׁשֶ ּ ֲחָדא ֲהוֹו. ּ ה וְבַצְלֵאל ּכַ , ֹּמׁשֶ
ה ְלֵעיָלא חֹוֵתיה, ֹּמׁשֶ ַצְלֵאל ּתְ ִּסיו, ּּבְ גוָפא)ב''ד ע''רי, א''ט ע''רנ(ָמא ּ ּ ְדגוָפא ּכְ ּ ַצְלֵאל . ּ ּבְ

ָּהא אוְקמוָה, ְוָאֳהִליָאב ָמאָלא, ָּדא ְיִמיָנא, ּ ך. ְּוֹכָלא ַחד, ְוָדא ׂשְ ִגין ּכָ ְוּבְ ּוְבַצְלֵאל , ּ
ן חור ְלַמֵטה ְיהוָדה ְוגֹו ן אוִרי ּבֶ ּּבֶ ּ ּ ן ֲאִחיָסָמך ְלַמֵט', ּ ְּוִאּתֹו ָאֳהִליָאב ּבֶ שמות (. 'ּה ָדן ְוגֹוְ

ֹכל ְמֶלאֶכת ַהּקֶֹדׁש ְוגֹו)לח ָלאָכה ּבְ ל ַהָזָהב ֶהָעׂשוי ַלּמְ ּ ּכָ י יֹוֵסי ָפַתח ְקָרא . 'ּ ִּרּבִ
ע ֱאִליׁשָ יב, ּבְ ֶדֶרך ְוגֹוֵמר)מלכים ב ב(, ִּדְכּתִ ית ֵאל ְוהוא עֹוֶלה ּבַ ם ּבֵ ְ ַוַיַעל ִמׁשָ ּ ּ ּוְנָעִרים . ּ

ים ָּהא אוְקמו. ְקַטּנִ ל ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא, ָהּ ל ִמֵלי אֹוַרְייָתא וִמּכָ ְּמנוָעִרים ֲהוֹו ִמּכָ ּ ּּ ּ .
ים  ִחיוָבא ְדַהאי ָעְלָמא, ְּזִעיֵרי ְמֵהיְמנוָתא) ב''ד ע''דף רכ(ְקַטּנִ ְּוִאְתַחְייבו ּבְ ּ ּ ּוְבִחיוָבא , ּ ּּ

ְּדָעְלָמא ְדָאֵתי ַּנְפקו ֵמָרָזא ִדְמֵהי, ָּיְצאו ִמן ָהִעיר. ּ ִתיב ָהָכא ָיְצאו ִמן ָהִעיר. ְּמנוָתאּ , ּּכְ
ִעיר)הושע יא(ּוְכִתיב ָהָתם  עיר ) תהלים מח(א מרזא דמהימנותא אקרי עיר ''ס(.  ְוֹלא ָאֹבא ּבְ

  .)יי צבאות עיר אלהינו
ַּוִיֶפן ַאֲחָריו ַוִיְרֵאם ל ַלֲאחֹוָרא, ַּוִיֶפן ַאֲחָריו, ּ ּכַ ִתיו, ְּדִאְסּתָ ִּאי ְיַהְדרון ּבְ אּ ְוִאם , ְבּתָ

הו. ַּמאי ַוִיְרֵאם, ַּוִיְרֵאם. ָלאו ל ּבְ ּכַ ין ְלָנְפָקא , ִּאְסּתָ ְתְקָנא ַזּמִ ְּדָהא ֵלית ַזְרָעא ְמּתַ
ְייהו ְּואוְקמוָה, ִּמּנַ ָּהא אוְקמוָה, ַּוִיְרֵאם. ּ ֵליְלָיא ְדִכפוֵרי, ּ ְּדִאְתָעֵבידו ּבְ ּ ּ ִּמַיד ַוְיַקְלֵלם . ּּ
ם ְיָי ׁשֵ   .'ּבְ
ַהאי ְקָראְוָרָז הו, ַּוִיֶפן ַאֲחָריו, ּא ִאיהו ּבְ ל ּבְ ּכַ ְּוִאְתְפֵני , ִּאי ִיְתֲעֵנׁש ָעַלְייהו, ִּאְסּתָ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ֵמַהאי יה, ּ ַוִיֶפן ַאֲהֹרן)במדבר יב(, ּכְ ַרְעּתֵ ְּדִאְתְפֵני ִמּצָ ּאוף ָהָכא . ּּ

א ִדְלהֹון ִּאְתְפִני ֵמעֹוְנׁשָ ָרֵאלַּדֲה, ַּוִיְרֵאם. ּ ִיׂשְ ין ּבְ יׁשִ ָמה ּבִ ד ּכַ   .וֹו ַקְייִמין ְלָבַתר ְלֶמְעּבַ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ַּוִיֶפן ַאֲחָריו ּתֹו ֵמַאֲחָריו)בראשית יט(ּכְ ט ִאׁשְ ּבֵ . ַמאי ֵמַאֲחָריו.  ַוּתַ

א ִכיְנּתָ ּאוף ָהָכא ַוִיֶפן ַאֲחָריו. ֵמֲאחֹוֵרי ׁשְ א, ּ ִכיְנּתָ ל ֵמֲאחֹוֵרי ׁשְ ּכַ ְּוָחָמא ְלֻכְלהו. ִאְסּתָ ּ ,
ָרֵאל ָפָרה ְדחֹוֵביהֹון ְדִיׂשְ ְלָטא ַעל ּכַ ַההוא ֵליְלָיא ְדׁשַ ְּדָהא ּבְ ּ ּ ּ ְייהו, ּּ הֹון ִמּנַ רו ִאּמְ ִּאְתֲעּבָ ּ ,

ם ְיָי ׁשֵ ים ִמן ַהַיַער. 'ִּמַיד ַוְיַקְלֵלם ּבְ ִים דוּבִ ּתַ ֶצאָנה ׁשְ ַּוּתֵ ים. ּ ִים דוּבִ ּתַ ים , ּׁשְ ַנִים דוּבִ ּׁשְ
ֵעי ֵליה ים, ִּמּבָ ִים דוּבִ ּתַ ּוְבַנְייהו, ּנוְקִבין ֲהוֹו. ַּמאי ׁשְ ַנִים . ּ ִעים וׁשְ ְעָנה ֵמֶהם ַאְרּבָ ַבּקַ ַּוּתְ

ִנין ְדָבָלק, ְיָלִדים ָּהא אוְקמוָה ָלֳקֵבל ָקְרּבָ ּ נוָפה)שמות לח(. ּ ֲאַמאי ִאְקֵרי , ּ ַוְיִהי ְזַהב ַהּתְ
נוָפה נוָפהְוָלא ִאְקֵרי, ְּזַהב ַהּתְ ֶסף ַהּתְ ֵרין ִאיּנון ְדִאְקרון ָהִכי, ֶּאָלא. ּ ָהִכי ּכֶ ּּתְ ּ ְזַהב . ּ

נוָפה   , ַּהּתְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]48דף [ -ּ

נוָפה ת ַהּתְ ּוְנֹחׁשֶ נוָפה. ּ ֶסף ַהּתְ ֶּאָלא ִאֵלין ִאְקרון ָהִכי, ְּוָלא ִאְקֵרי ָהִכי ּכֶ ּ ִגין , ּ ּבְ
ְלקוָתא ְלֵעיָלא ְּדִאיהו ִאְסּתַ ּ ּ  )כגוונא(ְּוָלאו ִאיהו ָזָהב . אְּדָהא ִאית ָהִכי ְלַתּתָ, ּ

ְּדָאָרמוָתא א. ּ א ְלַתּתָ נוָפה ִאיהו ַאָרמוָתא ְלֵעיָלא ְוָלא ְלַנְחּתָ ּוְבָכל ֲאָתר ּתְ ּ ּ ּ ּ.  
ָנא ָדא ּבָ ְּוִאיהו ָרָזא ְדחוׁשְ ּ ּ ְלהו, ּ ין וְרִתיִכין ּכֻ ְּדָכל ִאֵלין ַדְרּגִ ּ ּ ּּ ָאָרמוָתא , ּ ַּקְייֵמי ּבְ

ְּוִאיהו ְדַהב, )דא( ְּוָדא ִאיהו ַדֲהָבא, ּ ַאָרמוָתאּ א. ּ ָטא ְלַתּתָ ְּדָכל ַמה ְדִמְתַפּשְׁ ּ ים , ּ ַאְסּתִ
ֵּחיזו ְוִטיבו וְנִהירו ִדיֵליה ּ ּ ּ ּ ָאָרמוָתא, ּ ְּוַכד ִאיהו ּבְ ָרָזא ִדְנִהירו , ּ ֵדין ִאיהו ְדַהב ָטב ּבְ ּּכְ ּ ּ ּ

ִּדיֵליה א. ּ ְּוָכל ַההוא ִדְלַתּתָ ּסוְסִפיָתא ְדַדֲהָב, ּ ְּוִאיהו ִהּתוָכא ִדיֵליה, אּ ּ ּ  ְוֶכֶסף )שמות לח(. ּ
ְּפקוֵדי ָהֵעָדה ִגין ְדַהאי, ּ א ָהִכי הוא ָטב, ּּבְ ט ְלַתּתָ ל ַמה ְדִאְתָפּשַׁ ִּאיהו ּכָ ּ ב , ּּ ְוַאף ַעל ּגַ

ַהאי ַאָרמוָתא ְּדָלאו ִאיהו ּבְ ּ ּּכָֹלא הוא ְלָטב, ּ ט ְל, ֲּאָבל ַדֲהָבא. ּ ל ַמה ְדִאְתָפּשַׁ ּּכָ אּ , ַתּתָ
ּּכָֹלא הוא ְלִביׁש ט ְלָטב, ָּדא. ּ ט ְלִביׁש. ִּאְתָפׁשַ ך. ְּוָדא ִאְתָפׁשַ ְוְבִגין ּכַ ְָדא ִאְצְטִריך , ּ ּ

ְלָקא ְלֵעיָלא, ְּלָאָרָמא ַאָרמוָתא ּוְלִאְסּתַ ּ א, ְוָדא. ּ ָטא ְלַתּתָ ִּאְצְטִריך ְלִאְתָפׁשְ ּוְלָכל , ְ
ִגין ְדֻכְלהו ָקִאים, ִסְטִרין ּּבְ   . ְלָטבּּ

ֶמׁש וָמֵגן ְיָי)תהלים פד(ָּפַתח ְוָאַמר  י ׁשֶ ֶמׁש. 'ְוגֹו' ּ ּכִ י ׁשֶ ִריך הוא, ּכִ א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ ְּ .
ִריך הוא, ּוָמֵגן א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ ֶמׁש. ְּ א ְידֹוָ: ׁשֶ ָמא ַקִדיׁשָ ָּדא הוא ָרָזא ִדׁשְ ּ ּ ְּדָהָכא , ד''ּ

ין ְלַנְייָחא ל ַדְרּגִ א ְדִאְקֵרי ֱאֹלִהים; ּוָמֵגן. ַּקְייִמין ּכָ ָמא ַקִדיׁשָ ָּדא ִאיהו ָרָזא ִדׁשְ ּ ּ ּ ְוָרָזא . ּ
יב ָּדא ִדְכּתִ ִלים. ְ ָאֹנִכי ָמֵגן ָלך)בראשית טו(, ּ ָמא ׁשְ ׁש וָמֵגן ָדא ִאיהו ָרָזא ִדׁשְ ּמֶ ְּוׁשֶ ּ ּ ֵחן . ּ

ן ְיָי   .ְּלֶמֱהֵוי ּכָֹלא ָרָזא ֲחָדא', ְוָכבֹוד ִיּתֵ
ָתִמיםֹלא ִיְמַנע טֹוב יב)ההוא(ָּרָזא ָדא ,  ַלהֹוְלִכים ּבְ ַנע )איוב לח(, ּ ִדְכּתִ  ְוִיּמָ

ִעים אֹוָרם יה , ְּוָדא ִאיהו ְנהֹוָרא ַקְדָמָאה. ֵמְרׁשָ יב ּבֵ ִּדְכּתִ ּ ַוַיְרא ֱאלִהים ֶאת )בראשית א(ּ
י טֹוב ִריך הוא, ָהאֹור ּכִ א ּבְ ְּדָגִניז ְוָסִתים ֵליה קוְדׁשָ ּ ּ ַמה ְד, ְּ ּאוְקמוָהּּכְ ּוִמן ַחָייַבָיא , ּ ּ ּ

ִניז ֵליה ַהאי ָעְלָמא, ּּגָ ּוָמַנע ֵליה ּבְ ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ִתיב. ּ ֲּאָבל ְלַצִדיַקָייא ַמה ּכְ לא , ּ
ָתִמים י . ִיְמַנע טֹוב ַלהֹוְלִכים ּבְ יה ַוַיְרא ֱאֹלִהים ֶאת ָהאֹור ּכִ יב ּבֵ ָּדא אֹור ַקְדָמָאה ִדְכּתִ ּ ּ

  .טֹוב
ְלָקא וְלָאָרָמא ֵליה, ָּדאְוַעל  ָּלא ִאְצְטִריך ָדא ְלִאְסּתַ ּ ּּ ָטא , ְ ֶּאָלא ְלִאְתָפׁשְ ּ

ּוְלִאְתַגָלָאה ַההוא ַאֲחָרא, ּ ְלָקא ּכְ ְּוָלא ְלִאְסּתַ ָמאָלא, ּ ְּדִאיהו ׂשְ ְּוַעל ָדא ִאְקֵרי ַההוא , ּ ּ
נוָפה ך ְוֶכֶסף ְפקוֵדי ָהֵעָדה. ְוָלאו ַהאי, ּּתְ ִגין ּכָ ּוּבְ ּּ ר ְוגֹוְ ּכָ   .' ְמַאת ּכִ

  א''ה ע''דף רכ
א ֲחֵזי ָכל ָעְלָמא, ִּסְטָרא ִדיִמיָנא, ּתָ ִדיר ַקְייָמא ְלַקְייָמא ּבְ ִּאיהו ּתָ ּ דף (ּוְלַאְנָהָרא , ּ

ּוְלָבְרָכא ֵליה) א''ה ע''רכ ך. ּ ִגין ּכָ ְוּבְ ְטָרא ִדיִמיָנא, ּ ֲהָנא ְדִאיהו ִמּסִ ּּכַ ּ ִדיר , ּ ִּאְזְדַמן ּתָ
אְלָבְרָכ ְטָרא ִדיִמיָנא, א ַעּמָ ְּדָהא ִמּסִ ְרָכאן ְדָעְלָמא, ּ ל ּבִ ְוַכֲהָנא ָנִטיל , ַּאְתָיין ּכָ

א ֵריׁשָ א, ּבְ ְּוַעל ָדא ִאְתָמָנא ִאיהו ְלָבְרָכא ְלֵעיָלא וְלַתּתָ ּ ּּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]49דף [ -ּ

א ֲחֵזי א, ּתָ ֲעָתא ְדַכֲהָנא ָפִריׂש ְידֹוי ְלָבְרָכא ַעּמָ ׁשַ ּּבְ א , ּ ִכיְנּתָ ֵדין ׁשְ ְרָיא ּכְ ַאְתָיא ְוׁשַ
ָמאָלא, ְוַאְמֵלי ְידֹוי, ָעלֹוִהי ְּיָדא ִדיִמיָנא ַזְקָפא ְלֵעיָלא ַעל ְיָדא ִדׂשְ ִגין ְלַסְלָקא , ּּ ּּבְ
ָמאָלא, ְיִמיָנא ָרא ַעל ׂשְ ּבְ הו ְידֹוי. ּוְלִאְתּגַ ין ְדָקא ָפִריׂש ּבְ ְלהו ַדְרּגִ ּוְכֵדין ּכֻ ּ ּ ּ ּּ ְלהו , ּ ּּכֻ ּ

ְרָכאן ִמּמְ ּקֹוָרא ְדֹכָלאִאְתּבָ ְּמקֹוָרא ְדֵביָרא ַמאן ִאיהו. ּ ָּדא ַצִדיק. ּ  ְמקֹוָרא )א''א ע''רס(. ּ
ְּדֹכָלא ָּדא ִאיהו ָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ּ ן, ּ ּמָ ְּדִאיהו ְמקֹוָרא ִעָלָאה ְדָכל ַאְנִפין ְנִהיִרין ִמּתַ ּ ּ ּּ ,

ְּדָהא ִאיהו ַמּבוָעא וְמקֹוָרא ְדֹכָלא ּ ּ ּ ּ ן ִאְתְדִליקו, ּין וְנהֹוִריןְּוָכל ּבוִציִנ. ּ ּמָ   .ִּמּתַ
ַגְווָנא ָדא ְּמקֹוָרא וַמּבוָעא ְדֵביָרא, ּּכְ ּ א, ּ ל ִאיּנון ּבוִציִנין ִדְלַתּתָ ּּכָ ּ ְלהו ִאְתָנֲהִרין , ּ ּּכֻ ּ

יה ְּוָדא ַקְייָמא ָלֳקֵבל ָדא. ְּוִאְתַמְלָיין ְנהֹוִרין ִמּנֵ ך. ּ ִגין ּכָ ְוּבְ ֲעָתא ְדַכֲהָנא, ּ ׁשַ ּ ָפִריׂש ּּבְ
א, ְידֹוי אִרי ְלָבְרָכא ַעּמָ ְרָכאן ִעָלִאין. ְוׁשָ ָראן ּבִ ֵדין ׁשָ קֹוָרא ִעָלָאה, ּּכְ ְלַאְדְלָקא , ִּמּמְ

ל ַאְנִפין, ּּבוִציִנין ִעְטִרין ִעָלִאין. ְּוָנֲהִרין ּכָ ָרֵאל ִאְתַעְטָרת ּבְ ּוְכְנֶסת ִיׂשְ ּ ְּוָכל ִאיּנון . ּ
ְרָכאן ַנְגִדין ְוִאְתַמ אּּבִ ָכן ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ   .ּּשְׁ

א ֲחֵזי ה ָפִקיד, ּתָ ָרָזא ְדגוָפא, ּוְבַצְלֵאל ָעִביד, ֹּמׁשֶ ְּלֶמֱהֵוי ּכָֹלא ּבְ ּ  )א''ד ע''רכ(, ּ
א ְּוִסיוָמא ְדגוָפא ְדִאיהו ָאת ַקָייָמא ַקִדיׁשָ ּ ּ ּ ּ ּּ וָרא ְדִיחוָדא , ּ ָאה ְרִחימו ְוִקּשׁ ְּלַאְסּגָ ּ ּ ּ

ָנא ּכְ ַמׁשְ ָרָזא ִדיִמיָנא ָקא ִאְתָעִבידְּוֹכָל. ּבְ ָכל ֲאָתר ְדִסְטָרא ִדיִמיָנא , ְּוַעל ָדא. ּא ּבְ ּּבְ ּ
ַכח ּתְ יה, ִאׁשְ ְלָטא ּבֵ א ָלא ׁשַ יׁשָ ך. ֵּעיָנא ּבִ ִגין ּכָ ְוּבְ ָּוֶכֶסף ְפקוֵדי ָהֵעָדה, ּ ִגין ְדַההוא . ּ ּּבְ ּ

ְטָרא ִדיִמיָנא ָקא ַאְתָיא ֶסף ִמּסִ ִמְנָייָנאְּוַעל ָדא ִאְתָמ. ּּכֶ א ּכָֹלא ּבְ   .ּּנָ
ְמעֹון י ׁשִ ִאיל ְלַרּבִ י ִיְצָחק ׁשָ ְרָיא , ֲּאַמר ֵליה, ִרּבִ ָּהא אוְקמוָה ְדִבְרְכָתא ָלא ׁשַ ּ ּ

ְמִדידו ִמָלה ְדָקִאים ּבִ ּּבְ ּ ּ ָנא, ּ ּבָ חוׁשְ ּוְבִמָלה ְדָקִאים ּבְ ּ ָנא ֲאַמאי ֲהָוה ּכָֹלא , ּּ ּכְ ַמׁשְ ָּהָכא ּבְ
ָנא ּבָ חוׁשְ ַמר. ּּבְ ְרָיא ָעֵליה, ָּאַמר ֵליה ָהא ִאּתְ ה ׁשַ ָכל ֲאָתר ְדִסְטָרא ִדְקדוּשָׁ ֲּאָבל ּבְ ּ ּ ִאי , ּ

ה ְטָרא ִדְקדוּשָׁ ָנא ַאְתָיא ִמּסִ ּבָ ַּההוא חוׁשְ ּ ּ ִדיר, ּ ְרָיא ָעֵליה ּתָ ְרָכָתא ׁשַ ְוָלא ִאְתָעֵדי , ּּבִ
יה ר. ְמָנָלן. ִּמּנֵ ֲעׂשֵ ִגין ְדַאְתָיא חוׁשְ. ִמּמַ ּּבְ אּ ָנא ְלַקְדׁשָ יה. ּּבָ ַכַחת ּבֵ ּתְ ְרָכָתא ִאׁשְ ל . ּּבִ ּכָ

ָנא ְדִאיהו ֹקֶדׁש ּכְ ן ַמׁשְ ּכֵ ּׁשֶ ְטָרא ְדֹקֶדׁש, ּ   .ְּוַאְתָיא ִמּסִ
ָאר ִמֵלי ְדָעְלָמא ל ׁשְ ֲּאָבל ּכָ ה, ּ ְטָרא ִדְקדוּשָׁ ְּדָלא ַאְתָיין ִמּסִ ּ ְרָיא , ּ ְרָכָתא ָלא ׁשַ ּבִ

ד ִאיּנון, ָּעַלְייהו ָנאּּכַ ּבָ חוׁשְ ִגין ְדִסְטָרא ַאֲחָרא. ּ ּבְ ְּדִאיהו ַרע ַעִין, ּּבְ ְלָטָאה , ּ ָּיִכיל ְלׁשַ
ְלָטָאה ָעֵליה. ָּעֵליה ְּוֵכיָון ְדָיִכיל ְלׁשַ יה, ּּ ַכַחת ּבֵ ּתְ ְרָכָתא ָלא ִאׁשְ ִגין ְדָלא ִיְמטו , ּּבִ ּּבְ ּ

ְרָכאן ְלַההוא ַרע ַעִין   .)ולא הוי מסטרא דקדושה(. ּּבִ
הּוְמ ִּדידו ִדְקדוּשָׁ ּ ה, ּ ָנא ִדְקדוּשָׁ ּבָ ְּוחוׁשְ ּ יה, ּ ְרָכאן ִאּתֹוְסָפאן ּבֵ ִדיר ּבִ , ְּוַעל ָדא. ּּתָ

ְּוֶכֶסף ְפקוֵדי ָהֵעָדה ָטא ַוַדאי. ּ קוׁשְ ְּפקוֵדי ָהֵעָדה ּבְ ּ ּ א, ּ יׁשָ ְּוָלא ְדִחילו ֵמֵעיָנא ּבִ ְוָלא , ּ
ָנא ָדא ּבָ ל חוׁשְ ְּדִחילו ִמּכָ ּ ּ ְרָכאן ִמְלֵעיָלאְּדָהא ּבְ, ּ ָראן ּבִ ֹּכָלא ׁשָ ּ ּ.  

א, ְוָתא ֲחֵזי יׁשָ יה ֵעיָנא ּבִ ְלָטא ּבֵ ְּבַזְרָעא ְדיֹוֵסף ָלא ׁשַ ְטָרא , ּ ִגין ְדָאֵתי ִמּסִ ּּבְ
ָנא ַעל ְיָדא ִדְבַצְלֵאל, ִּדיִמיָנא ּכְ ְּוַעל ָדא ִאְתָעִביד ַמׁשְ ָרָזא ְדיֹוֵסף ָקא , ּ ְּדָהא ִאיהו ּבְ ּ ּ



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

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

ְרָיא א, ׁשַ ְּדִאיהו ָרָזא ִדְבִרית ַקִדיׁשָ ּ ּ ה ָפִקיד, ְּוַעל ָדא. ּ ְלֶמֱהֵוי , ּוְבַצְלֵאל ָעִביד, ֹּמׁשֶ
ָרָזא ְדגוָפא ּּכָֹלא ּבְ ּ ְּוִסיוָמא ְדגוָפא, ּ ּ ּ א, ּ ְּדִאיהו ָאת ַקָייָמא ַקִדיׁשָ ּ ָאה ְרִחימו , ּּ ְּלַאְסּגָ

ָנא ּכְ ַמׁשְ וָרא ְדִיחוָדא ּבְ ְּוִקּשׁ ּ ך ְוֶכֶסף , ָּרָזא ִדיִמיָנא ָקא ִאְתָעִבידְּוֹכָלא ּבְ, ּ ְוְבִגין ּכַ ּ
ְּפקוֵדי ָהֵעָדה ָנא, ּ ּבָ ְּוַההוא חוׁשְ ין ַרְבְרִבין ְמָמָנן, ּ ן ַדְרּגִ ּבַ ִּאיהו חוׁשְ ּ ְּדִאְתַאֲחָדן , ּ

ְטָרא ִדיִמיָנא ר ְוגֹו. ִּמּסִ ּכָ ִתיב ְמַאת ּכִ   .'ְּוַעל ָדא ּכְ

  ב''ה ע''דף רכ
א י ַאּבָ י ֲאָחא,ִרּבִ י יֹוֵסי,  ְוִרּבִ ֲּהוֹו ַאְזֵלי ִמְטֶבְרָיה ְלִצפֹוִרי, ְוִרּבִ , ַּעד ַדֲהוֹו ָאְזֵלי, ּ

י ֶאְלָעָזר ְדֲהָוה ָאֵתי ָּחמו ֵליה ְלִרּבִ ּ יה, ּ י ִחָייא ִעּמֵ א. ְּוִרּבִ י ַאּבָ ף , ָאַמר ִרּבִ ּתֵ ּתַ ַּוַדאי ִנׁשְ
א ִכיְנּתָ ֲהֵדי ׁשְ ּאֹוִריכו ְלהו. ּבַ ְייהוַּעד ְד, ּ ָּמטו ְלַגּבַ ְייהו. ּ ּבַ יָון ְדָמטו ּגַ ּּכֵ ּ י , ּ ָאַמר ִרּבִ

ִתיב , ֶאְלָעָזר ְוָעָתם'  ֵעיִני ְיָי)תהלים לה(ּכְ ָיא. ֶּאל ַצִדיִקים ְוָאְזָניו ֶאל ׁשַ , ַהאי ְקָרא ַקׁשְ
ִרי. ֶּאל ַצִדיִקים' ַמאי ֵעיִני ְיָי א ּבְ חוָתא ְדקוְדׁשָ ּגָ ִגין ְדַאׁשְ ִּאי ּבְ ּ ּ ּך הוא ָעַלְייהו ּ ּ ְ

ַהאי ָעְלָמא ַהאי ָעְלָמא, ָהא ֲחֵמיָנן, ְלאֹוָטָבא לֹון ּבְ ִאין ִאיּנון ּבְ ָמה ַזּכָ ַּוֲאִפילו , ּּכַ ּ
ָרא לא ַיְכִלין  עֹוְרֵבי ּבָ ָקא) ב''ה ע''דף רכ(ְמזֹוָנא ּכְ ֶאל ' ִאי ָהִכי ַמאי ֵעיֵני ְיָי, ְלַאְדּבְ

  .ַּצִדיִקים
ְרָיין ְדָעְלָמא, א ֲחֵזיּתָ, ֶּאָלא ָרָזא ָהָכא ל ִאיּנון ּבִ ּּכָ מֹוְדָעאן ְלֵעיָלא, ּ ּתְ ְלהו ִאׁשְ ּּכֻ ּּ ,

ין ְלִסְטָרא ָדא ּוֵבין ְלִסְטָרא ָדא, ּּבֵ ה. ּ ִּאיּנון ִדְלִסְטָרא ִדְקדוּשָׁ ּ ּ מֹוְדָעאן ְלֵעיָלא , ּ ּתְ ִּאׁשְ
יה ִדיר ָעַלְייהו, ְּלַגּבֵ ָגחוָתא ִדיֵליה ּתָ ְּוַאׁשְ ּ ּ ִּאיּנון ִדְלִסְטָרא ִמְסֲאָבאְו. ּ מֹוְדָעאן , ּ ּתְ ִאׁשְ
יה ִדיר ָעַלְייהו, ְּלַגּבֵ ָגחוָתא ִדיֵליה ּתָ ְּוַאׁשְ ּ ּ חוָתא ְדִסְטָרא . ּ ּגָ ְלָטא ַהִהיא ַאׁשְ ּוַבֲאָתר ְדׁשַ ּ ּ ּ

ה ִּדְקדוּשָׁ ח ָעֵליה ִסְטָרא ַאֲחָרא, ּ ּגַ יה ְלָעְלִמין, ָּלא ַאׁשְ ָלא ָיִכיל ְו, ְּוָלא ִיְקַרב ְלַגּבֵ
ְּלַדְחָייא ֵליה ֵמַאְתֵריה ֹכָלא, ּ ָכל ַמה ְדִאיהו ָעִביד, ּּבְ ּּבְ ֶּאל ַצִדיִקים ' ֵעיֵני ְיָי, ְּוַעל ָדא. ּ

ְלָטָאה ָעֵליה', ְוגֹו ִגין ָדא ִסְטָרא ַאֲחָרא ָלא ָיִכיל ְלׁשַ ּּבְ ַמָיא . ּּ א ִדׁשְ א ִסַייְעּתָ ּתָ ְּוַהׁשְ ּּ
חוָת, ָהָכא ּגָ ּא ָטָבא ִדְלֵעיָלא ָהָכאְּוָכל ַאׁשְ א, ְוָכל ִסְטָרא ַאֲחָרא, ּ יׁשָ ָלא , ְּוָכל ִמָלה ּבִ

ְלָטָאה ָעַלְייכו ָּיִכיל ְלׁשַ ּ.  
א י ַאּבָ ְרָיא ֲעלֹוי, ָאַמר ִרּבִ ה ׁשַ ָּהא אֹוִליְפָנא ִדְבָכל ֲאָתר ְדִסְטָרא ִדְקדוּשָׁ ּ ּ ַאף ַעל , ּ

ָנא ּבָ חוׁשְ ב ְדַקְייָמא ּבְ ּּגַ ְרָכ, ּּ ןּבִ ּמָ ע ִמּתַ י ֶאְלָעָזר. ָתא ָלא ִאְתְמּנַ ַּוַדאי ָהִכי , ָאַמר ִרּבִ
ָרֵאל ִאיּנון ֹקֶדׁש, ֲּאַמר ֵליה. ּהוא ְטָרא ְדֹקֶדׁש, ָּהא ִיׂשְ יב , ְּוַאְתָיין ִמּסִ  )ירמיה ב(ִּדְכּתִ

ָרֵאל ַלְיָי י ָקדֹוׁש ָא)ויקרא כ(ּוְכִתיב ', ֹקֶדׁש ִיׂשְ ים ּכִ ד ָעֵבד , ִני ִוְהִייֶתם ְקדֹוׁשִ ֲאַמאי ּכַ
ָרֵאל ָנא ְלִיׂשְ ּבָ ָּדִוד חוׁשְ הֹון מֹוָתָנא, ּ יב, ֲהָוה ּבְ ן ְיָי)שמואל ב כד(, ִּדְכּתִ ֶּדֶבר '  ַוִיּתֵ

ָרֵאל ִמן ַהּבֶֹקר ְוַעד ֵעת מֹוֵעד ִיׂשְ   .ּבְ
ָקִלים, ֲּאַמר ֵליה ְייהו ׁשְ ִגין ְדָלא ָנַטל ִמּנַ ּּבְ ְּדִאיהו פוְרָקָנא, ּ ּ יבִּד. ּּ  )שמות ל(, ְכּתִ

ְפֹקד אֹוָתם' ְּוָנְתנו ִאיׁש ֹכֶפר ַנְפׁשֹו ַלְיָי ְפקֹוד אֹוָתם ְולא ִיְהֶיה ָבֶהם ֶנֶגף ּבִ ִגין . ּבִ ּבְ



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

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

ְְדִאְצְטִריך ֹקֶדׁש ּ ְלֵמיַהב פוְרָקָנא ְדֹקֶדׁש)דאיהו באתגלייא(, ּ ּ ְּוַהִהיא פוְרָקָנא ְדֹקֶדׁש , ּ ּ ּ
ְייהו ָרֵאל ִאיהו ֹקֶדׁש, א ֲחֵזיּתָ. ָּלא ִאְתְנִטיל ִמּנַ ָנא, ִּיׂשְ ּבָ ָלא חוׁשְ ְּדַקְייָמא ּבְ ּּ ,

ְייהו)דגרמייהו( ּ ְוַעל ָדא ִאְצְטִריך פוְרָקָנא ְדִיְתְנִטיל ִמּנַ ּ ּּ ְּוַההוא פוְרָקָנא ַקְייָמא , ְ ּ ּּ
ָנא ּבָ חוׁשְ ָנא, ּּבְ ּבָ חוׁשְ ְּוִאיּנון ָלא ַקְיימו ּבְ ּ ּ.  

ִגין ְד. ַמאי ַטְעָמא יןּּבְ ֹּקֶדׁש ִאיהו ָרָזא ִעָלָאה ְדָכל ַדְרּגִ ּ ַּמה ַההוא ֹקֶדׁש ִאיהו , ּּ ּ
חֹוֵתיה, ָּסִליק ַעל ּכָֹלא א ְדַקְייָמא ּתְ ְּוִאית ֵליה ְלַבר ֹקֶדׁש ַאֲחָרא ְלַתּתָ ּ ְוָקִאים , ּּ

ָנא וְבִמְנָיין ּבָ חוׁשְ ּּבְ ָרֵאל ִאיּנון ֹקֶדׁש. ּ ּאוף ָהִכי ִיׂשְ יב ֹקֶד, ּ ָרֵאל ַלְיָיִּדְכּתִ ְּוִאיּנון ', ׁש ִיׂשְ
ּפוְרָקן ִדְלהֹון, ַיֲהֵבי ֹקֶדׁש ַאֲחָרא ּ ָנא, ּ ּבָ חוׁשְ ְּדַקְייֵמי ּבְ ָרֵאל ִאיּנון , ְּוָרָזא ָדא, ּ ִּיׂשְ

ִּאיָלָנא ְדַקְייָמא ְלגֹו ּפוְרָקָנא , ּ ָנא, ּ ַאֲחָרא ַקְייָמא ְלַבר)א קדש''נ(ּ ּבָ , ְּוָסִליק ְלחוׁשְ
  .ָּאְזלו. ּא ַעל ָדאְּוָאִגין ָד

י ֶאְלָעָזר ְוָאַמר ר לא )הושע ב(, ָּפַתח ִרּבִ חֹול ַהָים ֲאׁשֶ ָרֵאל ּכְ ֵני ִיׂשְ ּ ְוָהָיה ִמְסַפר ּבְ ּ
ֵפר ְוגֹו ד ְולא ִיּסָ חֹול ַהָים. 'ִיּמַ ַּמהו ּכְ ְווִנין ִאיּנון ָהָכא. ּ ֵרין ּגַ חֹול ַהָים. ּּתְ ִגין , ֲּחָדא ּכְ ּבְ

ד ַס א ּכַ ַזְעָפא ְורוְגָזאְּדַיּמָ לֹוי ּבְ ְּלִקין ּגַ ּ ְטָפא ָעְלָמא, ּ ִלין ַסְלָקאן ְלׁשַ ְּוִאיּנון ּגַ ּּ ד , ּ ּכַ
א רו ְוָתִבין ַלֲאחֹוָרא, ָּמָטאן ְוָחָמאן חֹוָלא ְדַיּמָ ִּמַיד ִאְתּבָ ָכֵכי, ּ ּתְ ְוָלא ַיְכִלין , ְוִאׁשְ
ְטָפא ָעְלָמא ְלָטָאה וְלׁשַ   .ְּלׁשַ

ַגְווָנא ָדא אִי, ּּכְ ָרֵאל ִאיּנון חֹוָלא ְדַיּמָ ּׂשְ א, ּ ֵלי ַיּמָ ין ְדִאיּנון ּגַ ַאר ַעּמִ ְּוַכד ׁשְ ּ ָמאֵרי , ּ
ְּדרוְגָזא ין, ּ ְטָפא ָעְלָמא, ָּמאֵרי ְדִדיִנין ָקׁשִ ְלָטָאה וְלׁשַ ָעאן ְלׁשַ ָרֵאל , ּּבָ ָּחָמאן ְלהו ְלִיׂשְ

ִריך הוא א ּבְ קוְדׁשָ ָראן ּבְ ְּדִאיּנון ִמְתַקּשְׁ ּ ּ ְייהו, ְּ רו ַקּמַ ְּוָתִבין ְוִאְתּבָ ְוָלא ַיְכִלין , ּ
ָעְלָמא ְלָטָאה ּבְ ְווָנא ַאֲחָרא. ְלׁשַ ָנא, ּגַ ּבָ א ֵלית ֵליה חוׁשְ ִגין ְדחֹוָלא ְדַיּמָ ּּבְ ּ ּ ְּוָלא ַקְייָמא , ּ

ָנא ּבָ חוׁשְ ְמִדידו, ּּבְ ְּוָלא ּבִ ֵפר, ּ ד ְוֹלא ִיּסָ ר ֹלא ִיּמַ יב ֲאׁשֶ ָרֵאל ֵלית ּאוף ָהִכי , ִּדְכּתִ ִיׂשְ
ָנא ּבָ ְּלהו חוׁשְ ָנא, ּ ּבָ חוׁשְ ְּוָלא ַקְייִמין ּבְ ּ.  

א ֲחֵזי ְגִניזו ָטִמיר ְוָגִניז, ִּאית ְמִדידו ָטִמיר ְוָגִניז, ּתָ ן ְדַקְייָמא ּבִ ּבָ ְּוִאית חוׁשְ ּ ְוַהאי , ּּ
ְמִדידו ַּקְייָמא ּבִ ּ ן, ּ ּבָ חוׁשְ ְּוַהאי ַקְייָמא ּבְ ִּקיוָמא ְדֹכָלא ִדְלֵעיָלא ְּוָדא ִאיהו ָרָזא ְו. ּ ּּ ּ ּ ּ

א ִגין ְדַההוא ְמִדידו ָלא ִאְתְייַדע ְלָעְלִמין, ְוַתּתָ ּּבְ ּ ַּעל ַמה ַקְייָמא ָרָזא ְדַההוא ְמִדידו, ּ ּ ּ ּ .
ָנא ּבָ ְּוַעל ַמה ַקְייָמא ָרָזא ְדַההוא חוׁשְ ּ ּ ְּוָדא ִאיהו ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא ְדֹכָלא, ּ ּ ּ ּ ּ.  

  א''ו ע''דף רכ
ָנאְוִי ּבָ חוׁשְ א ָלא ַקְייִמין ּבְ ָרֵאל ְלַתּתָ ִסְטָרא ְדִמָלה ַאֲחָרא, ּׂשְ ֶּאָלא ּבְ ּופוְרָקָנא , ּּ ּ

ָנא ּבָ חוׁשְ ִּאיהו ְדַקְייָמא ּבְ ּ ד ָעאִלין . ּּ ָרֵאל ּכַ ך ִיׂשְ ְוְבִגין ּכַ ָנא ַנְטֵלי ) א''ו ע''דף רכ(ּ ּבָ חוׁשְ ּּבְ
ַמ ָמה ְדִאּתְ ְייהו פוְרָקָנא ּכְ ִּמּנַ ּ יֹומֹוי ְדָדִוד. רּּ ְּוַעל ָדא ּבְ ָרֵאל, ּ ִיׂשְ ָנא ּבְ ּבָ ד ָעֵבד חוׁשְ , ּּכַ
הֹון פוְרָקָנא ְּוָלא ָנִטיל ִמּנְ ה , ֲּהָוה רוְגָזא, ּ ָמה ֵחיִלין ְוַכּמָ ָרֵאל ּכַ ְּוִאְתֲאִבידו ִמִיׂשְ

ְרָיין   .ַמׁשִ



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

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

ָנא ּכְ עֹוָבָדא ְדַמׁשְ ִתיב ּבְ ך ּכְ ִגין ּכָ ּוּבְ ְוֹכל ָהעֹוֵבר ַעל ', ּוֵדי ָהֵעָדה ְוגֹוְּוֶכֶסף ְפק, ְּ
ָנא. ַּהְפֻקִדים ּכְ ְּוֹכָלא ִאְתַקָדׁש ַלֲעִביַדת ַמׁשְ ָנא ֲחָדא, ּ ּבָ ִרין חוׁשְ ּכָ ְּוָהא אוְקמוָה ּכִ ּ ּ .

ָנא ֲחָדא ּבָ ָקִלים חוׁשְ ָנא ִעָלָאה. ּׁשְ ּבָ ִגין ְדִאית ִעָלִאין ְדַסְלָקן ְלחוׁשְ ּּבְ ּּ ּ  ְוִאית ַאֲחָרִנין, ּ
ָנא ַאֲחָרא ּבְ ְּדַסְלָקן ְלחוׁשְ ָאה. ּ ּתָ ָּדא ִעָלָאה ְוָדא ּתַ ר . ּ ּכָ ִתיב ַוְיִהי ְמַאת ּכִ ך ּכְ ְוְבִגין ּכַ ּ

ֶסף ָלֶצֶקת ֵאת ַאְדֵני ַהּקֶֹדׁש ְוגֹו ִּאֵלין ֲאָדִנים ָהא אוְקמוָה. 'ַהּכֶ ּ ּ.  
ּּתו ָפַתח ְוָאַמר ֹלֹמה ִא)תהלים קכז(, ּ ֲעלֹות ִלׁשְ יר ַהּמַ ', ֹלא ִיְבֶנה ַבִית ְוגֹו' ם ְיָי ׁשִ

א ֲאַמר ֵליה ֹלֹמה ַמְלּכָ אִרי ְלִמְבֵני, ַּהאי ְקָרא ׁשְ א ְוׁשָ י ַמְקְדׁשָ ֵני ּבֵ ֲעָתא ְדֲהָוה ּבָ ׁשַ ּּבְ ּ ,
יַדְייהו ְקַנת ּבִ ַּוֲהָוה ָחֵמי ְדעֹוָבָדא ִאְתּתַ ְרֵמיה, ּ ֵני ִמּגַ אֵרי ְוָאַמר ִאם , ַּוֲהָוה ִמְתּבְ ֵדין ׁשָ ּכְ

ָרא ֱאלִהים', ֹלא ִיְבְנה ַבִית ְוגֹו' ְיָי ית ּבָ ֵראׁשִ יב ּבְ ַּהְיינו ָרָזא ִדְכּתִ ִריך , ּ א ּבְ ְְדָהא קוְדׁשָ ּ ּ
ָרא ְוַאְתִקין ְלַהאי ָעְלָמא, ּהוא ָכל ַמה ְדִאְצְטִריך, ּבָ ְּבְ ִית, ּ ְּדִאיהו ּבַ ּ.  

ְוא ָעְמלו בֹוָניו ּבֹו ִּאֵלין ָרָזא ְדִאיּנון ַנֲה, ּׁשָ ּ ְלהו )א נחלין''נ(, ִריןּ ּ ְדָנְפִקין ְוָעאִלין ּכֻ ּּ
ִית גֹו ַהאי ּבַ ָכל ַמה ְדִאְצְטִריך, ּבְ ְְלַאְתְקָנא ֵליה ּבְ ּ ב ְדֻכְלהו ָקא ַאְתָיין . ּ ְּוַאף ַעל ּגַ ּּ

ּקוֵניה ד ּתִ ְּלַאְתְקָנא ְלֶמְעּבַ ְּדִאיהו ָרָזא ְדָעְלָמא ִעָלָאה', ַּוַדאי ִאם ְיָי, ּ ּ ּ א ''ס(ִקין ְּדַאְת, ּ

ְדָקא ֵיאֹות)ביתיה לא אתקין יָתא ּכְ ָנא ִאיּנון,  ְוָעִביד ּבֵ ִּאיּנון ּבֹוִנין ְלַמּגָ ֶּאָלא ַמה , ּ
ְּדִאיהו ָעִביד ְוַאְתִקין ָמר ִעיר' ִאם ְיָי. ּ יב , לא ִיׁשְ ָמה ִדְכּתִ ִמיד ֵעיֵני ְיָי)דברים יא(ּּכְ '  ּתָ

ָנה ְוַע ית ַהּשָׁ ה ֵמִרׁשִ ָנה ְואֹוְקמוָהֱָאֹלֶהיך ּבָ חוָתא ָדא. ּד ַאֲחִרית ׁשָ ּגָ ּוְבַאׁשְ ּ ִאיִהי , ּ
ָכל ִסְטִרין   .ְנִטיָרא ּבְ

יב ב ִדְכּתִ ּבֹוִרים ָסִביב )שיר השירים ג(, ְּוַאף ַעל ּגַ ים ּגִ ּשִׁ ֹלֹמה ׁשִ ִלׁשְ ה ִמָטתֹו ׁשֶ ּ ִהּנִ ּ
ָרֵאל ּבֹוֵרי ִיׂשְ ְּוֻכְלהו ַנְטֵרי ָלה. ָּלה ִמּגִ ּ יב ִמַפַחד . ָּמא ַנְטֵרי ָלהַמאי ַטְע. ּ ִגין ִדְכּתִ ּּבְ ּ

ֵלילֹות ם, ּּבַ ָּדא ַפְחָדא ְדֵגיִהּנָ ּ ִגין ְלַדְחָייא ָלה, ְּדָקִאים ָלֳקְבָלה, ּּ ְלהו , ּּבְ ּוְבִגין ָדא ּכֻ ּ ּּ
  )ב''ח ע''נדפס רס(. ַּסֲחִרין ָלה

ָבה ְד ְנִהירו ְדַמֲחׁשָ ב ְדֻכְלהו ַקְייֵמי ּבִ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ ּ ּ ַּהאי ְנִהירו , ּוְכֵדין. ָלא ִאְתְייַדעּּ
ָבה ְדָלא ִאְתְייַדע ְּדַמֲחׁשָ ֲחָדא ְוִאְתָעִבידו , ּ ְנִהירו ִדְפִריָסא ְוַנֲהִרין ּכַ ַטׁש ּבִ ּּבָ ּ  )א''ט ע''רס(ּ

ע ֵהיָכִלין ׁשַ   .ּתֵ
ְּוָלאו ִאיּנון רוִחין, ְּוֵהיָכִלין ָלאו ִאיּנון ְנהֹוִרין ְוָלא ִאית , ָמִתיןְּוָלאו ִאיּנון ִנׁשְ, ּ

הו ַּמאן ְדַקְייָמא ּבְ ָבה. ּּ ַמֲחׁשָ ְלהו ּבְ ע ְנהֹוִרין ְדַקְייֵמי ּכֻ ׁשַ ְּרעוָתא ְדָכל ּתֵ ּ ּ ְּדִאיִהי ַחד , ּּ
ָנא ּבָ חוׁשְ ְייהו ּבְ ִּמּנַ ְּדֻכְלהו ְלִמְרַדף ֲאַבְתַרְייהו, ּ ּ ּ ָבה, ּּ ַמֲחׁשָ ֲעָתא ְדַקְייֵמי ּבְ ׁשַ ְוָלא . ּּבְ

ָקן ְרעוָתא, ִּאֵלין ָלא ַקְייֵמי, ְּוָלא ִאְתְייִדיעו, ִּמְתַדּבְ ָבה ִעָלָאה, ָּלא ּבִ ַמֲחׁשָ . ְּוָלא ּבְ
ְפִסין ה ְוָלא ּתַ ְפִסין ּבָ ל ָרֵזי ְמֵהיְמנוָתא. ּּתָ ִאֵלין ַקְייִמין ּכָ ּּבְ ְּוָכל ִאיּנון ְנהֹוִרין ֵמָרָזא , ּ

ָבה ִעָלָאה ְּדַמֲחׁשָ ְלהו ִאְקר. ּ א ּכֻ ִּדְלַתּתָ ַּעד ָהָכא ָמטון ְנהֹוִרין ְוָלא ָמטון. ּון ֵאין סֹוףּּ ּ ,
ָבה ְוָלאו ְרעוָתא. ְּוָלא ִאְתְייִדיעו   .ָּלאו ָהָכא ַמֲחׁשָ



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

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

ָבה ד ָנִהיר ַמֲחׁשָ יָנה, ּכַ ים ּגֹו ּבִ ׁש ְוַאְסּתִ ֵדין ִאְתָלּבָ ה ָנִהיר ּכְ , ְוָלאו ִאְתְייַדע ִמּמַ
ה ְדָנִהיר)מאן(ְוָנִהיר  ָדאְוָעִא, ּ ְלּמַ ֲחָדא, ּיל ָדא ּבְ ְלהו ּכַ ִלילו ּכֻ ַּעד ְדִאְתּכְ ּ ְוָהא , ּּ
ּאוְקמוָה ָנא. ּ ּוְבָרָזא ְדָקְרּבְ ד ָסִליק ּכָֹלא, ּ ָדא, ּּכַ ר ָדא ּבְ ָדא, ִּאְתָקּשָׁ ֵדין , ְּוָנִהיר ָדא ּבְ ּכְ

ְסִליקו ְלהו ּבִ ַּקְייִמין ּכֻ ּ ֵאין סֹוף, ּ ָבה ִאְתֲעָטר ּבְ ּוַמֲחׁשָ יה ַּההוא ְנ, ּ ִּהירו ְדָנִהיר ִמּנֵ ּ ּ
ָבה ִעָלָאה   )כ''ע(. ִאְקֵרי ֵאין סֹוף, ַּמֲחׁשָ

יה ֵחיִלין טו ִמּנֵ יָון ְדַאְנִהיר ְוִאְתָפּשָׁ ּּכֵ ּ ים ְוַאְגִניז ְוָלא ְיִדיַע, ּּ ָבה ַאְסּתִ , ַהִהיא ַמֲחׁשָ
יטוָתא ְלָכל ִסְטִרין ט ְפׁשִ ן ִאְתָפּשַׁ ּמָ ּוִמּתַ ּּ ט ִמּנֵ, ּ יטוְּוִאְתָפּשַׁ ּיה ַחד ְפׁשִ ְּדִאיהו ָרָזא , ּּ ּ

ְּדָעְלָמא ִעָלָאה ּ.  

  ב''ו ע''דף רכ
א)א''א ע''ל(ְּוָדא ַקְייָמא  ֶאְלּתָ ּשְׁ ְּוִאיהו ַמֲאָמר ִעָלָאה,  ּבִ ְּואוְקמוָה ְדִאְקֵרי ִמ, ּ ּ . י''ּ

יב או ָמרֹום ֵעיֵניֶכם וְראו ִמי ָבָרא ֵאֶלה)ישעיה מ(, ִּדְכּתִ ּ ׂשְ ּ ּ ֶאְלּתָ. ּ ּא ַההוא ְדָבָרא ׁשְ ּ
ט ְוִאְתָעִביד ָים. ֵּאֶלה ין)א''ו ע''נ(, ְּלָבַתר ִאְתָפׁשַ ּ סֹוָפא ְדָכל ַדְרּגִ א, ּ ְּדִאיהו ְלַתּתָ ּ .

א אֵרי ְלִמְבֵני ְלַתּתָ ן ׁשָ ּמָ ׁש . ּוִמּתַ ְווָנא ַמּמָ ַההוא ּגַ ְּוֹכָלא ָעִביד ּבְ ִּדְלֵעיָלא ) ב''ו ע''דף רכ(ּ ּ
ַגְווָנא ְדָדא.ָּלֳקֵבל ָדא, ָּדא ך. ּ ְוָדא ּכְ ְוְבִגין ּכָ א, ּ ְּנִטירו ְדֹכָלא ֵמֵעיָלא ְוַתּתָ ּ ּ ּ.  

יטו ְּוַהאי ְפׁשִ ָבה ִאיהו, ּ ְּדַמֲחׁשָ ְּדִאיהו ָעְלָמא ִעָלָאה, ּ ּ ָמר ' ְּוָדא ִאיהו ִאם ְיָי. ּ לא ִיׁשְ
ַקד ׁשֹוֵמר ְוא ׁשָ ָרֵאל, ִעיר ׁשָ ְּדִאיהו ׁשֹוֵמר ִיׂשְ משלי (מר ההוא דכתיב ביה א שקד שו''נ(. ּ

יה ַקְייָמא ְנִטירו)ושומר אדוניו יכובד) כז ּ ְדָלאו ּבֵ ּ ָעְלָמא ִעָלָאה, ּּ ֶּאָלא ּבְ ּ.  
א ֲחֵזי ָנא, ּתָ ּכְ ְכָלא ְדַמׁשְ ָרָזא ִעָלָאה, ּּתִ ּּכָֹלא ַקְייָמא ּבְ ְּואוְקמוָה, ּּ ָמן . ּ ֵכֶלת ְוַאְרּגָ ּתְ

ַחד, ַחד ָרא ּבְ יבְוָהא . ְלִאְתַקּשְׁ ָרָזא ִדְכּתִ ַמר ּבְ י ְיָי)דברים ד(, ִּאּתְ ֱָאלֶהיך ֵאׁש ֹאְכָלה '  ּכִ

א. ּהוא א ֹאְכָלא ֶאּשָׁ ַמר ְדִאית ֶאּשָׁ ֵצי ֵליה, ְּוָהא ִאּתְ ְּוָאִכיל ֵליה ְוׁשָ א . ּ ִגין ְדִאית ֶאּשָׁ ּּבְ
א יָפא ֵמֶאּשָׁ ּקִ ימא עליה מכאן עד דקי. 'מאן דבעי למנדע חכמתא ביחודא קדישא וכו(. ּתַ

' שורה א. ואלו החילופים מצאנו בין הכתוב כאן לבין הכתוב שם. ש''א ע''בפרשת בראשית דף נ
. א לאדלקא ולאתאחדא ביה''בשורה י. דאתאחיד ביה' בשורה ב. במקום גסה מצאנו אחרא

ג ועל נהורא חוורא שרייא לעילא נהורא סתימא ''בשורה כ. ב שיצי ליה ואכיל ליה''בשורה י
. ד ביה לתתא''בשורה ל. ג כלא אתחבר''בשורה ל.  ליה רזא עילאה הכא וכלא תשכחדאקיף

על ' שורה י. וכלא אתקשר' שורה ו. דאיהו דליק' בשורה ה. ואיהו' בשורה ד. ה דסליק''בשורה ל
וכבר נתקן . (ו ולית לך''שורה י. ו מלה אחרא לתתא''שורה ט. ח''ד וכלהו קיימי ת''שורה י. תרבין

ְבִעים )שמות לח(. ))ב''הרש. סחא אמיתיתהכל בנו ה ְוׁשִ אֹות ַוֲחִמּשָׁ ַבע ַהּמֵ ּ ְוֶאת ָהֶאֶלף וׁשְ
יֶהם ְוגֹו ה ָוִוים ָלַעּמוִדים ְוִצָפה ָראׁשֵ ָּעׂשָ א ֲחֵזי. 'ּ י , ּתָ ָקִלין ַאְנׁשֵ ּאֹוִליְפָנא ְדִאיּנון ּתְ ּ

ה ְייהו, לֹון ֹמׁשֶ ְּוָלא ָיַדע ַמה ְדִאְתָעִביד ִמּנַ ְוֶאת ָהֶאֶלף , ּד ְדָנַפק ָקָלא ְוָאַמרַע, ּ
ה ָוִוים ָלַעּמוִדים ְבִעים ָעׂשָ ה ְוׁשִ אֹות ַוֲחִמּשָׁ ַבע ַהּמֵ ּוׁשְ ּ.  



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

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

 ] בשנה186יום [סדר הלימוד ליום ט ניסן 
י ִחְזִקָיה ָפַתח ְוָאַמר ִּרּבִ ְמִסּבֹו ִנְרִדי ָנַתן ֵריחֹו)שיר השירים א(, ּ ֶלך ּבִ ַהּמֶ ּ ַעד ׁשֶ  ַהאי. ְ

ַמר ְמִסּבֹו, ְקָרא ִאּתְ ֶלך ּבִ ַהּמֶ ִריך הוא, ְֲאָבל ַעד ׁשֶ א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ ד ָיַהב אֹוַרְייָתא , ְּ ּכַ
ָרֵאל יה. ְוָאָתא ְלִסיַני, ְלִיׂשְ ה ְרִתיִכין ֲהוֹו ִעּמֵ ין, ְּוַכּמָ ְלהו ְרִתיִכין ַקִדיׁשִ ּּכֻ ין , ּ ְּוָכל ִקדוׁשִ ּ

ה ְדאֹוַר, ִּעָלִאין ִּדְקדוּשָׁ ּ ן, ְייָתאּ ּמָ ְלהו ֲהוֹו ּתַ ּּכֻ א, ּ ַלֲהֵטי ֶאּשָׁ , ְואֹוַרְייָתא ִאְתְייִהיַבת ּבְ
א ִסְטָרא ְדֶאּשָׁ ְּוֹכָלא ּבְ א ִחָווָרא, ּ ֶאּשָׁ ּוְכִתיָבא ּבְ א אוָכָמא, ּ י ֶאּשָׁ ּבֵ ְוַאְתָוון ֲהוֹו . ַּעל ּגַ
ֲאִויָרא ַּפְרִחין ְוַסְלִקין ּבַ ּ.  

ה ְלָכל ְסָטר, אְּוָאת ַקְדָמָאה ְדאֹוַרְייָת ְבִעים ַוֲחִמּשָׁ ַבע ֵמָאה ְוׁשִ , ִּאְתְפִליג ִלׁשְ
ָאת ו ֲאִויָרא ִדְרִקיָעא ּבְ ְּוֻכְלהו ִאְתָחזון ּבַ ּ ּ ְוֵכן ְלָכל . ְּלִסְטָרא ָדא' ו, ְּלִסְטָרא ָדא' ו', ּ

  .ִסְטִרין
ְּוִאֵלין ָוִוין ֲהוֹו ַקְייִמין ַעל ַעּמוִדין ְּוִאיּנון ַעּמוִדין , ּ ְּוֻכְלהו , ֲהוֹו ַקְייִמין ַעל ִניָסאּ ּ

ִגין ְדָרָזא ְדאֹוַרְייָתא ַעל ָו. ָּוִוין ָעַלְייהו ּּבְ ְּוִאיּנון ָוִוין ְדִאיּנון ָרָזא . ּו ַקְייָמא''ּ ּ בראשית (ּ

ּ ִדְמֵהיְמנוָתא ְדאֹוַרְייָתא)ב''נ ּ ְלהו ַעל ִאיּנון ַעּמוִדים ַקְייִמין, ּ ּּכֻ ּ ּ ְּדִאיּנון ָרִזי, ּ ּן ְדָנְפִקין ּ
הו ְנִביִאים ָכל ְסָטר, ּּבְ   .ַּקְייָמן ִאיּנון ָוִוין, ְּוַעל ִאיּנון ַקְייִמין. ָּרָזא ִדְלהֹון ּבְ

ַמע, ִּעָלָאה' ו ּתְ ִּאיהו ָרָזא ְדקֹול ְדִאׁשְ ּ יה אֹוַרְייָתא, ּ ְּוִאיהו ָרָזא ְדַקְייָמא ּבֵ ּ ִגין , ּּ ּבְ
ְּדאֹוַרְייָתא ָנְפָקא ֵמַההוא ָקָל דֹול, ּא ְפִניָמָאהּ דֹול ִאיהו . ְּדִאְקֵרי קֹול ּגָ ְּוָדא קֹול ּגָ

ִתיב . ָּרָזא ְדאֹוַרְייָתא דֹול ְוֹלא ָיָסף)דברים ה(ְּוַעל ָדא ּכְ   . קֹול ּגָ
א ֲחֵזי דֹול, ּתָ ָרא ְדֹכָלא, ַהאי קֹול ּגָ ִּאיהו ִעּקָ ּ א ִעָלָאה, ּ ָמא ַקִדיׁשָ ְּוָרָזא ִדׁשְ ּ ְוַעל , ּ

ָּדא אוְק ָלָמא ְלַחְבֵריה, ּמוָהּ ְּדָאִסיר ֵליה ְלַבר ָנׁש ְלַאְקְדָמא ׁשְ ּ ּ . ַּעד ָלא ִיְצֵלי ְצלֹוֵתיה, ּ
ְּוָרָזא ָדא אוְקמוָה ּ יב, ּ ּבֶֹקר )א''ב ע''קפ(ְ ְמָבֵרך )משלי כז(, ִּדְכּתִ דֹול ּבַ קֹול ּגָ ּ ֵרֵעהו ּבְ

ב לֹו ָחׁשֶ ם ְקָלָלה ּתֵ ּכֵ ְּוָלאו ִאיהו ָאסור. ַהׁשְ דֹולַע, ּ ָרָזא ְדקֹול ּגָ ּד ִדְמָבֵרך ֵליה ּבְ ּ ְּ ,
א ָמא ַקִדיׁשָ ְּדִאיהו ִעָקָרא ִדׁשְ ּ ּ ּ.  

  א''ז ע''דף רכ
דֹול, ְּוַעל ָדא ָּרָזא ְדאֹוַרְייָתא ָנְפָקא ֵמַההוא קֹול ּגָ ְְוָדא ִאיהו ֶמֶלך, ּ ְמִסּבֹו. ּ ָּדא : ּבִ

ְּואוְקמוָה ִנְרִדי ָנַתן , ַמֲעַמד ַהר ִסיַני ּ ָרֵאל, ֵריחֹו) א''ז ע''רכדף (ּ ֶנֶסת ִיׂשְ ִגין . ָּדא ּכְ ּבְ
ָרֵאל ְּדָאְמרו ִיׂשְ ר ְיָי)שמות כד(, ּ ר ִדּבֶ ל ֲאׁשֶ ָמע' ּ ּכָ ה ְוִנׁשְ ֶלך. ַנֲעׂשֶ ַהּמֶ ְָדא ִאיהו ֶמֶלך : ְׁשֶ ּ ּ

ְּואוְקמוָה, ִּעָלָאה ּ.  
א ֲחֵזי ִריך הוא ַאְייֵתי טֹוָפָנא ַעל ָע, ּתָ א ּבְ ד קוְדׁשָ ּּכַ ָלא ּכָֹלא, ְלָמאְּ ִגין ְלַחּבְ , ּּבְ

ִריך הוא ְלֹנַח א ּבְ ָּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ֵעי ָלך , ְּ ָרא)א לאסתתרא''ס(ְּבָ ּמְ ָחִזִי ,  ְלִאְסּתַ ְוָלא ּתַ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]55דף [ -ּ

ָלא יה ִדְמַחּבְ ְרָמך ַקּמֵ ּּגַ ּ לֹוט ֲעָלך, ְ ְְדָלא ִיׁשְ ִגין ְדָלא ֲהָוה ַמאן ְדָיִגין ָעלֹוי, ּ ּּבְ יָון . ּ ּכֵ
ָנאְּדִאְת ָסם ָעְלָמא, ְּדָקִריב ֹנַח, ְקִריב ָקְרּבְ ֵדין ִאְתּבְ ָסם ּכוֵלי ַהאי ַעד , ּכְ ְּוָלא ִאְתּבְ

ָרֵאל ַעל טוָרא ְדִסיַני ְּדַקְיימו ִיׂשְ ּ ּ ָרֵאל ַעל טוָרא ְדִסיַני. ּ יָון ְדַקְיימו ִיׂשְ ּּכֵ ּ ּ ֵדין , ּ ּכְ
ָסם ָעְלָמא ַכח ּבְ, ִאְתּבְ ּתְ ָלא ָלא ִאׁשְ   .ָעְלָמאּוְמַחּבְ

ַההוא ִזְמָנא ִריך הוא ּבְ א ּבְ ּוָבָעא קוְדׁשָ ּ ּ ָלא ֵמָעְלָמא, ְּ ָרא ַההוא ְמַחּבְ  )וכד(, ְּלַאְעּבְ
ַההוא ִזְמָנא ָרֵאל ָסְרחו ּבְ ר ְדִיׂשְ ּּבַ ּ ְּוַעְבדו ַית ֶעְגָלא, ְליֹוִמין ְזִעיִרין, ּ ִתיב. ּ , ּוְכֵדין ַמה ּכְ

לו ְבִני ִיׂשְ)שמות לג( ּ ַוִיְתַנּצְ ָמא . ָרֵאל ֶאת ֶעְדָים ֵמַהר חֹוֶרבּ ְּוֶעְדָים ֲהָוה ָרִזין ִדׁשְ
א)ב''ב ע''בראשית נ( ִריך הוא, ּ ַקִדיׁשָ א ּבְ ְּדַאְעָטר לֹון קוְדׁשָ ּ ְייהו, ְּ ֵדין , ְּוִאְתְנַטל ִמּנַ ּכְ

ָלא ַעל ָעְלָמא ְלָטא ְמַחּבְ ִמְלַקְדִמין, ׁשַ ְּוַאְהָדר ּכְ ַההוא ִזְמָנא ְד, ּּ ּּכְ ָעְלָמאּ ְלָטא ּבְ , ׁשַ
  .ְּוָעִביד ִדיָנא

י יֹוֵסי יֹומֹוי ְדטֹוָפָנא, ָאַמר ִרּבִ ָלא, ּּבְ ן ְמַחּבְ ּמָ ְּדָהא ַמָיא ֲהוֹו , ַמאן ָיִהיב ּתַ ּ
רו ְּדִאְתַגּבָ א ֲחֵזי, ּ ָעְלָמא, ּתָ ֵּלית ָלך ִדיָנא ּבְ ִדיָנא, ָ ד ִאְתְמֵחי ָעְלָמא ּבְ ְּדָלא , אֹו ּכַ
ַכח  ּתְ יַנְייהו)א''ו ע''קצ(ִאׁשְ ָלא ּבֵ ּ ַההוא ְמַחּבְ גֹו ִאיּנון ִדיִנין ְדִאְתָעֵבידו , ּ ְּדָאִזיל ּבְ ּ ּ ּ ּ
ָעְלָמא גֹו טֹוָפָנא, טֹוָפָנא ֲהָוה, ּאוף ָהָכא. ּבְ ָלא ָאִזיל ּבְ ְוַעל . ְּוִאיהו ִאְקֵרי ָהִכי, ּוְמַחּבְ

ִריך הוא ְלֹנַח א ּבְ ָּדא ָאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ּ ָר, ְּ ְרֵמיהְלַטּמְ ָעְלָמא, ּא ּגַ ְוָהא . ְוָלא ִיְתָחֵזי ּבְ
ּאוְקמוָה ּ.  

א ֲחֵזי ב ָעְלָמא ְוָלא ָנְפַקת ַאְרָעא ִמזֹוֲהָמא ְוכו, ּתָ י יֹוֵסי ָלא ִאְתָייׁשָ ָּאַמר ִרּבִ ּ' .
ב ַעְלָמא ְוָלא ַנְפַקת ַאְרָעא וִמזֹוֲהָמא וכו י יֹוֵסי ָלא ִאְתַייׁשָ ך ִי. 'ֲּאָמר ַרּבִ ָרֵאל ְַעד ּכַ ׂשְ

ִריך הוא א ּבְ ִּעם קוְדׁשָ ת נח ַדף ס. ְּ ָפָרׁשַ ואלו החילופים מצאנו ' ּוב' ד א''וס' ג ב''ּּבְ
יך ֵליה . ד''ּׁשוָרה כ' ג ב''ַּדף ס. בין הכתוב כאן ְלֵבין הכתוב שם א ְוִאיהו ֲאְמׁשִ ְּלַתּתָ ְּ

ר ּכָ ּת ִמן ַהָיִין ַוִיׁשְ ְּלַעְלָמא ְלָבָתר ִדְכִתיב ַוֵיׁשְ ּ ל ְוָהא ִאְתָמרּ ח ַעְלָמא ''ּׁשוָרה כ.  ַוִיְתּגָ
ָנה ׁשוָרה ח''ז צ''ּׁשוָרה ל. א ֲאָמר ָלן''ּׁשוָרה ל. ל ַעל ַמָיא''צ ְוָרָזא ' ּל ְבֹראׁש ַהּשָׁ

ְייֵפי''ּׁשוָרה י. ֲחָדא ִדיוְקָנא ְדׁשַ ּג ּבְ א''ּׁשוָרה כ. ּד ָנֵמי ִאיהו''ּׁשוָרה י. ּ ּׁשוָרה . ּו ִדְלַתּתָ
ל ָצְרכֹוי ְוָיִהיב ֵליהְד' ה ִאיל ֵליה ּכָ א ׁשָ ְלחֹודֹוי ִעם ַמְלּכָ ַּעְלָמא וְבעֹוד ְדִאיהו ּבִ ּ ּ וכבר (. ּ

  )ב'' הרש-נתקן הכל בנוסחא אמיתית 
א ֲחֵזי י ֶאְלָעָזר, ּתָ ה ָוִוים , ָאַמר ִרּבִ ְבִעים ָעׂשָ ה ְוׁשִ אֹות ַוֲחִמּשָׁ ַבע ַהּמֵ ְּוֶאת ָהֶאֶלף וׁשְ
ִמין ָו.  ֲאַמאי ָוִוים.ָּלַעּמוִדים ַדֲהָבא, ו ֲהוֹו''ֶּאָלא ּכְ יהֹון ָחָפא ּבְ ִּאיּנון ְדֶכֶסף. ְוֵריׁשֵ ּ ,

ַדֲהָבא יהֹון ְמָחָפן ּבְ ִגין ְדָכל ָו, ְוֵריׁשֵ ִסְטָרא ְדַרֲחֵמי ָקא ַאְתָיא''ּּבְ ְּוֻכְלהו ֲהוֹו , ּו ּבְ ּ
ָנא ּבָ חוׁשְ מֹוְדָען ְלֵעיָלא ּבְ ּתְ ִּאׁשְ ּוְבִגין ְד. ּ ְטָרא ְדַרֲחֵמיּ ָּאתו ִמּסִ ְוָכל . ֲּהוֹו ִאְקרון ָוִוים, ּ

הו ְלָיין ּבְ ַאר ּתַ ֲחָדא''ְוֵלית ָו. ּׁשְ ּו ֶאָלא ַדֲהָבא ְוַכְסָפא ּכַ ך. ּ ְוְבִגין ּכַ ל ִאיּנון ִאְקרון, ּ ּּכָ ּ ,



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]56דף [ -ּ

ָּוִוי ְדִאיּנון ַעּמוִדים ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ְוָהַעּמוִדים. ַּמאן ַעּמוִדים. ּ ַנִים ְוגֹוּּכְ ִגין ְדָהא . ' ׁשְ ּּבְ
ִּאֵלין ְלַבר ִמגוָפא   .ְלַתָתא ֲהוֹו ַקְייִמין, ּ
י ִיְצָחק א ְדֹקֶדׁש, ָאַמר ִרּבִ ָּלא ְיַדְעָנא ִאי ָדא ֲעִביְדּתָ ִגין ִדְכִתיב ְוֶאת . אֹו חֹול, ּ ּּבְ

ִתיב ָהָכא ָהֶאֶלף, ָהֶאֶלף ֹלֹמה ָהֶא)שיר השירים ח(ּוְכִתיב ָהָתם , ְּדָהא ּכְ ַמה , ֶָלף ְלך ׁשְ
  .ּאוף ָהָכא ָהֶאֶלף חֹול, ְּלַהָלן ָהֶאֶלף חֹול

ְּדִאי הוא ֲהָוה חֹול, ָלאו ָהִכי, ָּאַמר ֵליה ְייהו ָוִוים, ּ ְּדָהא , ְּותו. ָּלא ִיְתֲעִביד ִמּנַ
ִתיב ָהֶאֶלף ְוָלא ַיִתיר ן ּכְ ּמָ אֹות ַוֲחִמ, ּתַ ַבע ַהּמֵ ִתיב ָהֶאֶלף וׁשְ ְבִעיםְּוָהָכא ּכְ ה ְוׁשִ . ּשָׁ

ָּהֶאֶלף ְדָהָתם ִאיּנון חֹול לֹמה, ּ ִָדְכִתיב ָהֶאֶלף ְלך ׁשְ ִגין ְדָכל חֹול , ְּוָדא ִאיהו חֹול. ּ ּּבְ
ָלל ה ּכְ ִסְטָרא ִדְקדוּשָׁ ָּלאו ִאיהו ּבְ ּ ְטָרא ַאֲחָרא ְמַסֲאָבא. ּ ְּוַעל ָדא . ּחֹול ִאיהו ִמּסִ

ין ֹקֶדׁש ְלחֹול ין ֹקֶדׁש ְלחֹולּבְ, ַּהְבָדָלה ּבֵ א ּבֵ ְּוָרָזא ִדְקָרא ָהִכי . ִּגין ְדָבֵעיָנן ְלַאְפְרׁשָ
ין ַהּקֶֹדׁש וֵבין ַהחֹול וֵבין ַהָטֵמא וֵבין ַהָטהֹור)ויקרא י(, ּהוא ּ וֲלַהְבִדיל ּבֵ ּ ּ ּ ּ ּ.  

  ב''ז ע''דף רכ
ב ִדְפִריׁשו ִאית ַלֹקֶדׁש ִמן ַהחֹול ל ָדא ַאף ַעל ּגַ ְּוִעם ּכָ ּ ּא ֲחָדא ִאית ֵליה ּחוָלָק, ּ

ה  ְקדוּשָׁ ָמאָלא) ב''ז ע''דף רכ(ּּבִ ְטָרא ִדׂשְ לֹמה. ִּמּסִ ֲָהָדא הוא ִדְכִתיב ָהֶאֶלף ְלך ׁשְ ּ ,
ְּדִאיּנון ֶאֶלף יֹוֵמי ַהחֹול ְּוִאיּנון יֹוֵמי ְדָגלוָתא. ּ ּ ה. ּ ָמה ְדִאית ֶאֶלף יֹוִמין ִדְקדוּשָׁ ּּכְ ּ ָהִכי , ּ

  .ָרא ַאֲחָראָנֵמי ֶאֶלף יֹוִמין ְלִסְט
ְּוַעל ָדא ִאְתֲערו ַחְבַרָייא ּ ִּאיּנון יֹוִמין ְדָגלוָתא, ּ ּ ִנין ֲהוֹו, ּ ִאית , ְּוַעל ָדא. ֶאֶלף ׁשְ

ִנין ְדָגלוָתא, ֶאֶלף ְוִאית ֶאֶלף ְּוִאיּנון ֶאֶלף ׁשְ ּ ָגלוָתא, ּ ָרֵאל ֵיהֹון ּבְ ב ְדִיׂשְ ַּאף ַעל ּגַ ּ ,
כון ַיִתיר ָהֵני ֶא, ְּוִיְתַמּשְׁ כוןּבְ ִנין ִיְתַמּשְׁ ְּדִאיּנון ֶאֶלף יֹוִמין ְדָקָאַמָרן, ֶּלף ׁשְ ּ ּוְבִגין ָדא . ּ ּ

יִרים ֹקֶדׁש, ּאֹוְקמוָה יר ַהּשִׁ ׁשִ ֹלֹמה ְדִאית ּבְ ל ׁשְ ר ֵמַהאי ְדִאיהו חֹול, ּּכָ ּּבַ ָהֶאֶלף . ּ
ה ָוִוים ָל, ְוָכל עֹוָבדֹוי ֹקֶדׁש, ֹּקֶדׁש ִאיהו, ְּדָהָכא   .ַּעּמוִדיםְּוַעל ָדא ָעׂשָ

א ֲחֵזי ל ו, ּתָ ָרָזא ְדַרֲחֵמי ִאיהו' ָהא ַאָמָרן ּכָ ּּבְ א' ְּוָכל ֲאָתר ְדָאֵתי ו, ּ ָמא ַקִדיׁשָ ׁשְ , ּבִ
גֹון )ב''ד ע''נדפס נח ס(. ַּרֲחֵמי ִאיהו  )בראשית יג(. ִהְמִטיר ַעל ְסדֹום'  ַוְיָי)בראשית יט( ּכְ

ֲחָדאַרֲחֵמי ְוִדיָנ. ָאַמר ֶאל ַאְבָרם' ַוְיָי טֹוְפָנא. א ּכַ ָנא ּבְ ָכל , ְּדָמאי ׁשְ ִּדְכִתיב ֱאלִהים ּבְ
ִתיב ַוְיָי, ֲאָתר ֵניָנן. 'ֲאַמאי ָלא ּכְ ָכל ֲאָתר ִדְכִתיב ַוְיָי, ֶּאָלא ּתָ ּהוא וֵבית ִדינֹו', ּּבְ ּ ּ .

ְלחֹודֹוי, ֱאלִהים ְסָתם   .ִּדיָנא ּבִ
ְסדֹום ך ִאְתֲעָרב ִאיהו . יָצָאה ָעְלָמאְוָלא ְלׁשֵ, ִּאְתָעִביד ִדיָנא, ֶּאָלא ּבִ ּוְבִגין ּכָ ְּ

ֲהֵדי ִדיָנא טֹוְפָנא. ּּבַ ֵצי, ֲאָבל ּבְ ל ָעְלָמא ׁשֵ ָעְלָמא, ּכָ ָכחו ּבְ ּתְ ְּוָכל ִאיּנון ְדִאׁשְ ּ ְוִאי . ּ
יָמא ִזיבו, ּתֵ ּתֵ יה ִאׁשְ ְּדָהא ֹנַח וְדִעּמֵ ּ ּ ל ְוַע. ְּדָלא ִאְתָחֵזי, ָהא ָסִתים ֵמֵעיָנא ֲהָוה. ּ ּל ָדא ּכָ

ֵצי ֵליה ָעְלָמא ׁשֵ ַכח ּבְ ּתְ ַּמה ְדִאׁשְ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]57דף [ -ּ

ְלָייא' ְּוַעל ָדא ַוְיָי ִאְתּגַ ֵצי ּכָֹלא, ּבְ ָרא, ֱאלִהים ָסִתים. ְּוָלא ׁשֵ ּמְ ְּדָהא , ּוָבֵעי ְלִאְסּתַ
ֵצי ְלחֹודֹוי ֲהָוה. ּּכָֹלא ׁשֵ ּב'  ְיָי)תהלים כט(ְּוָרָזא ָדא , ְּוַעל ָדא ֱאֹלִהים ּבִ בַלּמַ ַּמהו . ּול ָיׁשָ

ב ִתיב. ָיׁשָ ְלחֹודֹוי. ָלא ַיְכֵליָנן ְלֵמיַמר, ִאְלָמֵלא ְקָרא ּכְ ב ּבִ ב ָיׁשַ ְּדָלא ָאָתא ִעם , ָיׁשָ
ב. ִּדיָנא ִתיב ָהָכא ָיׁשָ ְלחֹודֹוי)ויקרא יג(ּוְכִתיב ָהָתם , ּכְ ב ּבִ ָדד ֵיׁשֵ   . ּבָ

ִריך הוא ָסִת, ְוָרָזא אֹוִליְפָנא א ּבְ ּקוְדׁשָ י ִדיָנא ְלַתָתא. ים ְוַגְלָיאְּ ְלָיא הוא ּבֵ ּּגַ ּ .
ן ְרָכאן ַנְפֵקי ִמַתּמָ ָּסִתים הוא ֲאָתר ְדָכל ּבִ ך, ּ ִגין ּכַ ל ִמלֹוי ְדַבר ָנׁש ְדִאיּנון , ְּבְ ּּכָ ּ ּ ּ

ְסִתימו ְלָייא, ּּבִ ִאְתּגַ ְרָיין ָעֵליה ְוָכל ְדִאיּנון ּבְ ְרָכאן ׁשַ ּּבִ ּ ַּההוא ֲאָתר ְדֵבי ִדי, ּ ּ ְרָיא ּ ָנא ׁשַ
ְלָייא, ֲעלֹוי ִאְתּגַ ִגין ְדִאיהו ֲאָתר ּבְ ּּבְ ָרָזא ִעָלָאה. ּ ְּוֹכָלא ִאיהו ּבְ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ּּ ּּכְ ּ .

ְמִסבֹו)שיר א( )כ''ע( ֶלך ּבִ ַהּמֶ ַההוא ַחְברוָתא ְוַתְפנוָקא ְדֵעֶדן ִעָלָאה, ְ ַעד ׁשֶ ּּבְ ּ ּ ּ הא (, ּ

ִביל ְד)אוקמוה דהא ַההוא ׁשְ ּ ּבְ יה, ָסִתים ְוָגִניז ְוָלא ִאְתְייַדעּ ְּוִאְתַמְלָיא ִמּנֵ ְוָנְפִקין , ּ
ַנֲחִלין ְיִדיָעאן ְתָרָאה, ּ ִנְרִדי ָנַתן ֵריחֹו)א''א ע''ויקרא ס(. ּבְ ְּדָבָרא ָעְלָמא , ָּדא ָים ּבַ

ָאה ּתָ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ּתַ ּּכְ ְלָטָאה, ְּוָסִליק ֵריָחא ָטָבא ִעָלָאה, ּ דְּלׁשַ ְוָיִכיל , ּ וְלֶמְעּבַ
ְנהֹוָרא ִעָלָאה ִליט ְוָנִהיר ּבִ   .ְּוׁשָ

א ֲחֵזי ֲעָתא ְדַהאי ִנְרָדא ַסְלָקא ֵריָחא ְלֵעיָלא, ּתָ ׁשַ ּּבְ ּ ּ ַרת, ּ ֵדין ְחִביבוָתא ִאְתַקּשְׁ , ּּכְ
ְּוַסְלָקא ַהאי ִנְרָדא ְלִאְתַאֲחָדא ְלֵעיָלא ין. ּּ ְּוֻכְלהו ְרִתיִכין ַקִדיׁשִ ּ ְל, ּ ּהו ַסְלִקין ֵריִחין ּּכֻ ּ

י ִדְלֵעיָלא ְּלִאְתַעְטָרא ְלַגּבֵ ּ יר. ּ ְלהו ִאְקרון ֲעָלמֹות ׁשִ ִּאיּנון ְרִתיִכין ּכֻ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּּ ּכְ
יר)תהלים מו( ְּוָהא אוְקמוָה,  ַעל ֲעָלמֹות ׁשִ יר. ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ַמאי ֲעָלמֹות ׁשִ , ֶּאָלא ּכְ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ַּמאי ַוֲעָלמֹות ֵאין ִמְסָפר. ּמֹות ֵאין ִמְסָפר ַוֲעָל)שיר השירים ו( איוב (ּכְ

ּ ֲהֵיׁש ִמְסָפר ִלְגדוָדיו)כה ִתיב ַוֲעָלמֹות ֵאין ִמְסָפר. ּ ָנא ּכְ ּבָ ּוְבִגין ְדֵלית ְלהו חוׁשְ ּ ּ ּ שמות (. ּ

ְלהו ְדכוִרין, ּ ָוִוים ָלַעּמוִדים)לח ּּכֻ ּ ּ ל ִאיּנון ְדַסְל. ּ ּּכָ ּ ח ְלֵעיָלאּ ְרבו ְמׁשַ ִּקין ּבִ ְלהו , ּ ּּכֻ ּ
ָרָזא ִדְדכוִרין ַּקְייִמין ּבְ ְּוָלא ִאְקֵרי ְדַכר ֶאָלא ו, ּ ַמָיא', ּ ְּדִאיּנון ְדכוִרין, ָּרָזא ִדׁשְ ּ ּ ְוָכל . ּ

א ִּאיּנון ִדְלַתּתָ ִּאְקרון נוְקֵבי, ּ ְטָרא ִדׂשְ. ּ ל ִאיּנון ְדַאְתָיין ִמּסִ ך ּכָ ּוְבִגין ּכָ ּ ּ , ָמאָלאְּ
א ְטָרא ְדנוְקּבָ ִּמּסִ יר, ּ ִדיר, ִאְתָמָנן ַעל ַהּשִׁ יָרָתא ּתָ ִתיב. ְוַאְמֵרי ׁשִ ַעל , ְּוַעל ָדא ּכְ

יר ָרָזא ְדה. ֲעָלמֹות ׁשִ ְּוֻכְלהו ַנְפקו ּבְ ּ ּ ָרָזא ְדו' ה. 'ּ ְייהו ּבְ ָמה ֵחיִלין ְלִזּנַ ַּאִפיַקת ּכַ ּ ', ו. 'ּ
ָּדא ָרָזא ִדְדכוָרא ְדַקְייָמ ּ ּ ּ אּ   .ּא ְלֵמיַהב ְמזֹוָנא ְלנוְקּבָ

  א''ח ע''דף רכ
ך ְוְבִגין ּכָ ַצְלֵאל, ּ ל ִאיּנון ָוִוין ָעֵבד ּבְ ָרָאה ַעל נוְקֵבי, ּּכָ ְוַנְפֵקי . ְּלֵמיַהב לֹון ְלַאׁשְ
ִלים, ֵּמָרָזא ְדֶאֶלף ן ׁשְ ּבָ ְּדִאיהו חוׁשְ ּ ַבע ֵמאֹות. ּ ִלים, ּוׁשְ ְּדִאיהו ָרָזא ׁשְ ה . ּ ָהִכי ַוֲחִמּשָׁ

ְבִעים ּכָֹלא ָרָזא ֲחָדא. ָנֵמי ן ָדא, ֵּמָרָזא ְדָנא, ְּוַעל ָדא. ְּוׁשִ ּבָ ְּוחוׁשְ ה ָוִוים, ּ ְּוֻכְלהו . ָעׂשָ ּ
ָרָזא ְדו ּוְבִדיוְקָנא ְדו', ּּבְ ּ ָרָזא ִעָלָאה, ִּאְתָעִבידו' ּ ְּוֹכָלא ּבְ ָנא ַנְטֵלי, ּ ּבְ ּוְבחוׁשְ ח ''דף רכ(. ּ

רּ וְנֹח)שמות לח() א''ע ּכָ ְבִעים ּכִ נוָפה ׁשִ ת ַהּתְ י ְיהוָדה, ּׁשֶ א , ָּאַמר ִרּבִ ל ָדא ַנְחּתָ ּּכָ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]58דף [ -ּ

א ִדיוְקָנא ִעָלָאה ְדָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא, ְלַתּתָ ּּבְ ּ ּ ּּ ַגְווָנא ָדא ֲעַבד . ּ ּ ְנבוַכְדֶנַצר )דניאל ג(ּּכְ
ע ַההוא ַצְלָמא ְדַאְתִקין ָּהָרׁשָ י יֹוֵסי. ּ ֶחְלֵמיה , ָעִביד ָהִכיִּאיהו ָלא , ָאַמר ִרּבִ ֲּאָבל ּבְ

ֶחְלֵמיה ָחָמא, ָחָמא ָהִכי ְּדָהא ּבְ א ִדי ַדֲהָבא)דניאל ב(, ּ ּ ֵריׁשָ ְסָפא, ּ ּוְלָבַתר ּכַ ּוְלָבַתר , ּ
א יָמא ַפְרְזָלא ְוַחְסָפא ֲאַמאי ָלאו ָהִכי. ְנָחׁשָ ְּוִאי ּתֵ ַדאי ְלַאֲעָלא . ּ ִגין ְדָלאו ִאיּנון ּכְ ּּבְ ּ

א ָלָתא ַאֲחָרִנין ָעאלו, ְּלקוְדׁשָ ְּוִאֵלין ּתְ ּ.  
ָנא ּכְ ְּוָרָזא ִדיֵליה ְדַמׁשְ ּ ָכן, ּ ִאֵלין ַמּתְ ַלת ּבְ ְתַלת ּתְ ע. ּּבִ ָאָרא ַאְרּבַ ֵכֶלת , ּוִבׁשְ גֹון ּתְ ּכְ

ׁש ִני ָוׁשֵ ָמן ְותֹוַלַעת ׁשָ ָעה טִוִרי ֶאֶבן. ְוַאְרּגָ ּוְכגֹון ַאְרּבָ ּ.  
י ְיהוָדה הֹו, ָּאַמר ִרּבִ ְתַלתִמּנְ ד. ן ּבִ הֹון ּבְ ְתֵרין. 'ִמּנְ הֹון ּבִ ַחד. ִמּנְ הֹון ּבְ ל . ִמּנְ ֲאָבל ּכָ

ְתַלת ִּסְדָרא ְוִסְדָרא ָלאו ִאיהו ֶאָלא ּבִ ין )א''ט ע''ויצא קנ(. ּ ַלת ִסְדִרין ִאיּנון ְדִמְתָפְרׁשִ ּ ּתְ ּ ּ
ע ִסְטֵרי ָעְלָמא, ְלָכל ְסָטר ַלת ִסְדִרין , ִּאיהו ְלָכל ְסָטרְּוָכל ִסְדָרא ְוִסְדָרא ְד, ְלַאְרּבַ ּתְ

  .ְואֹוִקיְמָנא. ִּאיּנון
ָעה ִסְדִרין, ִּסְדָרא ַקְדָמָאה ְדִלְסַטר ִמְזָרח ׁשְ ַלת ִסְדִרין ִאיּנון ְוִאיּנון ּתִ ּּתְ ִגין ְדָכל , ּ ּּבְ

ַלת ִסְדִרין', ִּסְדָרא ֵמִאיּנון ג ָע, ִּאית ֵליה ּתְ ׁשְ ָכחו ְדִאיּנון ּתִ ּתְ ְּוִאׁשְ ּ ה ֶאֶלף . הּ ְוַכּמָ
חֹוַתְייהו ָעה. ְּוִרְבָבן ּתְ ׁשְ יָמן, ְוָהִני ִסְדִרין ּתִ ַאְתָוון ְרׁשִ ְלהו ִמְתַנֲהֵגי ּבְ ּּכֻ ְוָכל ִסְדָרא . ּ

יָמן ֵכי ְלִאיּנון ַאְתָוון ְרׁשִ ְּוָהא אוְקמוָה, ִּאְסּתְ ְּוֻכְלהו ַנְטֵלי , ְוֵכן ְלָכל ִסְדָרא ְוִסְדָרא. ּ ּ
ַאְתָוון ְר יָמןּבְ ְּוִאֵלין ִעָלֵאי ֵמִאֵלין. ׁשִ ּ ְּוַקְייָמן ִאֵלין ַעל ִאֵלין, ּ א ומתחברן כולהו ואמרי ''נ(. ּ

  )שירתא
ְּוַכד ִאיּנון ַאְתָוון ַפְרִחין ּּגֹו ֲאִויָרא ְדרוָחא, ּ ַּההוא ִדְמָמָנא ַעל ּכָֹלא, ּ ּ ְלהו , ּ ֵדין ּכֻ ּּכְ ּ

ּ ְוָהא אוְקמו)א ושירתא אתבסם''נ(, ַנְטֵלי א. ָהּ ּתָ ַטׁש ִמּתַ ְּוַההוא ָאת ַסְלָקא , ְוַחד ָאת ּבָ ּ
א ּוְתֵרין ַאְתָוון ַפְרֵחי ָעֵלה, ְוַנְחּתָ א. ּּ ּתָ א ְלֵעיָלא, ְוַהאי ָאת ִמּתַ ּתָ ַּסְלָקא ִמּתַ ר , ּ ְוִאְתַחּבָ

הו ַלת ַאְתָוון, ּּבְ ְלהו ְלפום ַאְתָוון יד, ְּוִאְתָעִבידו ּתְ ּּכֻ ּ ַל, ו''ּ ְּדִאיּנון ּתְ ּת ּגֹו ַאְסָפָקַלְרָיא ּ
ַלת ִסְדִרין. ְּדַנֲהָרא ֵּמִאֵלין ִאְתְפָרׁשו ּתְ ּ ֵרין. ּ ְּוַההוא ָאת ְדַסְלָקא , ְּוִאיּנון ַאְתָוון ּתְ ּ ּ

הֹון ָרא ִעּמְ ַלת, ִמְתַחּבְ   .ְּוִאיּנון ּתְ
א ֲחֵזי ֲאִויָרא, ּתָ ֵרין ַאְתָוון ִעָלִאין ְדַסְלִקין ּבַ ִּאיּנון ּתְ ּּ ָדאִּאיּנו, ּ ִליָלן ָדא ּבְ ַרֲחֵמי , ּן ּכְ

ֵרין, ְוִדיָנא ך ִאיּנון ּתְ ּוְבִגין ּכַ ְּוִאיּנון ֵמָעְלָמא ִדְלֵעיָלא, ְּ ּ ָרָזא ִדְדכוָרא. ּ ּּבְ ְוַהאי . ּ
הֹון ָרא ִעּמְ ְּדַסְלָקא וִמְתַחּבְ א, ּּ ַתְרַווְייהו, ִּאיִהי נוְקּבָ ִליַלת ּבְ   .ְּוִאְתּכְ

א ִא ַגְווָנא ְדנוְקּבָ ּּכְ ְתֵרין ִסְטִריןּ ִליַלת ּבִ ָמאָלא, ְתּכְ יִמיָנא וׂשְ הו, ּּבִ ַרת ּבְ ָהִכי . ְּוִאְתֲחּבָ
א, ָנֵמי ְתֵרין ַאְתָוון ַאֲחָרִנין, ַּהאי ָאת נוְקּבָ ַרת ּבִ ְתֵרין ִסְטִרין, ְוִאְתֲחּבָ ִּאֵלין , ְּוִאיּנון ּבִ

ִאין, ִּעָלִאין ּתָ ְּוֹכָלא ִאיהו ַחד, ְּוִאֵלין ּתַ אְּדַכ, ּ   .ּר ְונוְקּבָ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]59דף [ -ּ

ֵרי ָעְלָמא ִּאיּנון ַאְתָוון ֵמָעְלָמא ִעָלָאה ִניְנהו, ְּדַכד ִאְתּבְ ל , ּּ ְּדִאיּנון אֹוִלידו ּכָ ּ ּ
א ׁש, עֹוָבִדין ְלַתּתָ ַגְווָנא ִדְלהֹון ַמּמָ ך. ּּכְ ִגין ּכָ הו, ַּמאן ְדָיַדע לֹון, ְּבְ ְּוִאְזְדִהר ּבְ ָרִחים , ּ

א   .ְּלֵעיָלא ָרִחים ְלַתּתָ
ְמעֹון ָאַמר י ׁשִ א, ִרּבִ ְלהו ְדַכר ְונוְקּבָ ִּאֵלין ַאְתָוון ּכֻ ּ ּ ּ ֲחָדא, ּ ְלָלא ּכַ ָרָזא , ְּלִאְתּכַ ּבְ

ִאין ּתָ ְּדַמִיין ִעָלִאין וַמִיין ּתַ ִלים, ְּוֹכָלא ַחד, ּּ ְּוָדא הוא ִיחוָדא ׁשְ ַּמאן ְדָיַדע , ְּוַעל ָדא. ּ
הו, לֹון ְּוִאְזְדַהר ּבְ ָאה ִא, ּ ַהאי ָעְלָמאַזּכָ ָעְלָמא ְדָאֵתי, ּיהו ּבְ ָאה ִאיהו ּבְ ְּוַזּכָ ִגין . ּ ּבְ

ְדָקא ָחֵזי ִלים ּכַ ְּדִאיהו ִעָקָרא ְדִיחוָדא ׁשְ ּ ּ ְטָרא ָדא. ּ ְטָרא ָדא וִמּסִ ַלת ִמּסִ ַלת ּתְ ּּתְ ּ ּ ,
ִיחוָדא ֲחָדא ִלימו ְדֹכָלא, ּּבְ ׁשְ ּּבִ ּ ְד. ּ ְּוֻכְלהו ָרָזא ְדִסְדָרא ִעָלָאה ּכַ ּּ ַגְווָנא ּ ָקא ֲחֵזי ּכְ

ִּדְלֵעיָלא ָרָזא ֲחָדא, ּ ַלת ּבְ ַלת ּתְ ְּדַההוא ִסְדָרא ּתְ ּ.  

  ב''ח ע''דף רכ
ְנָייָנא ְדִלְסַטר ָדרֹום ִּסְדָרא ּתִ ַלת ִסְדִרין ִאיּנון ְלַההוא ִסְטָרא)דאיהו רזא דכסף(, ּ ּ ּתְ ּ .
ַלת ַלת ּתְ ַמרּכְ', ְּוִאיּנון ט, ְוָכל ִסְדָרא ְוִסְדָרא ּתְ ְּוַאְתָוון ִאְתְפָלגו ָהִכי ְלָכל . ָּמה ְדִאּתְ ּ

ַחד, ִסְטֵרי ָרא ּכָֹלא ּבְ א, ְּלִאְתַחּבְ ָרָזא ְדנוְקּבָ ִגין ְדִאית ַאְתָוון ּבְ ּּבְ ּ ָרָזא , ּ ְוַאְתָוון ּבְ
ִּדְדכוָרא ֲחָדא, ּ ְלהו ּכַ רו ּכֻ ְּוִאְתַחּבָ ִל, ַּוֲהוו ַחד, ּּ א ׁשְ ָמא ַקִדיׁשָ ָרָזא ִדׁשְ ּּבְ ְייהו . יםּ ּוְלַגּבַ ּ

ַלת, ִסְדִרין ְמָמָנן ַלת ּתְ ַמר, ּתְ ָמה ְדִאּתְ ְדָרא ַדֲאָבָהן ִדְלֵעיָלא . ּּכְ ְּוֹכָלא ָנְפָקא ִמּסִ ּּ ּ
ִסְדָרא  א יד) ב''ח ע''דף רכ(ּכְ ָמא ַקִדיׁשָ ְקַנן ַאְתָוון ִדׁשְ ְּדִאְתּתַ ּ ַמר, ו''ּ ָמה ְדִאּתְ ָהֵני . ּּכְ

ְלהו ִּסְדִרין ּכֻ ִאֵלין ַאְתָוון ְיִדיָעןִמְת, ּ הו, ַּנֲהֵגי ּבְ ה ֵחיִלין ְוַרְבְרָבן. ְּוַנְטֵלי ּבְ ְלהו , ְוַכּמָ ּּכֻ ּ
א ִסְדָרא ָדא, ְלַתּתָ ְּדַנְטֵלי ְוִאְתַנֲהֵגי ּבְ ּ.  

ִליָתָאה ְדִלְסַטר ָצפֹון ְתַלת ִסְדִרין ִאיּנון ְלַההוא ִסְטָרא, ִּסְדָרא ּתְ ּּבִ ָעה, ּ ׁשְ . ְּוִאיּנון ּתִ
ַלת ְלָכל ְסָטרּו ַלת ּתְ ָעה, ִבְתַלת ִסְטִרין ּתְ ׁשְ ָמה . ְּוִאיּנון ּתִ ַלת ִסְטִרין ּכְ ְּוִאיּנון ִסְדִרין ִמּתְ

ַמר   .ְּדִאּתְ
ָרָזא ְדַאְתָוון ִרין ּבְ ְבָעה ְוֶעׂשְ ִרין, ּׁשִ ְבָעה ְוֶעׂשְ ְּדִאיּנון ׁשִ ֵרין . ּ ב ְדִאיּנון ּתְ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ

ִרים ִלימ, ְוֶעׂשְ ִרין ִאיּנוןׁשְ ְבָעה ְוֶעׂשְ ּו ְדַאְתָוון ׁשִ ּ ָכחו. ּ ּתְ ָמה ְדַאְתָוון כ, ְּוִאׁשְ ָהִכי , ז''ּּכְ
ִּסדוָרא ְדִסְדִרין ִאֵלין ּ ּ ִרין, ּ ְבָעה ְוֶעׂשְ ַלת ִסְדִרין ְלָכל ְסָטר, ׁשִ ָכחו ִאֵלין . ִלְתַלת ּתְ ּתְ ְּוִאׁשְ ּ

ַלת ְדַהאי ִסְטָרא ְדִאיּנון ט ּּתְ ּ ַלת ְדַהאי ִסְטָרא ְדִאיּנון טְּוִאֵלין. 'ּ ּ ּתְ ּ ַלת ְדַהאי . 'ּ ְּוִאֵלין ּתְ ּ
ָעה ׁשְ ִּסְטָרא ְדִאיּנון ּתִ ִרין. ּ ְבָעה ְוֶעׂשְ ְלהו ְלׁשִ ָכחו ּכֻ ּתְ ִּאׁשְ ּּ.  

ִרין ְבָעה ְוֶעׂשְ ְּוָרָזא ְדִאֵלין ׁשִ א' ִּאיּנון ט, ּ ָרָזא ְדנוְקּבָ ַּאְתָוון ְדִאיּנון ּבְ ּ ּ ָרא , ּ ְלִאְתַחּבְ
ָרָזא ִדְדַכר ְמֵניַסר ַאֲחָרִנין ּבְ ִּעם ִאיּנון ּתַ ְדָקא ֲחֵזי, ּ ְּוֹכָלא ִאיהו ּכַ ּ.  

 



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]60דף [ -ּ

 ] בשנה187יום [סדר הלימוד ליום י ניסן 
א ֲחֵזי ַגְווָנא ְדַאְתָוון ִעָלִאין ְדָעְלָמא ִעָלָאה, ּתָ ּּכְ ּּ א, ּ . ָהִכי ָנֵמי ַאְתָוון ַאֲחָרִנין ְלַתּתָ

ִאין ְזִעיִרין)ב''ע' הקדמה ג(, ַרְבְרִביןַּאְתָוון ִעָלִאין  ּתָ ַגְווָנא ָדא.  ְוַאְתָוון ּתַ ְּוֹכָלא ָדא ּכְ ּ ּ .
ִלימו ׁשְ א ּכָֹלא ַחד ּבִ ָרָזא ִדְדַכר ְונוְקּבָ ְּוָכל ָהִני ָרִזין ּבְ ּ ָרָזא . ּּ ְּוַעל ָדא ּכָֹלא ִאיהו ּבְ ּּ

ִע)ב''א ע''נדפס בראשית כ( )כ''ע(. ִּעָלָאה ַאְרּבְ ָווִני ְנהֹוִרין ִאְתְפִליג  ּבְ ּין ְוָחֵמׁש ִזיֵני ּגְ
הֹוִמין. ָעְלָמא ְבָעה ּתְ ְבָעה ִמְתַפְלִגין ְלׁשִ ְתהֹוָמא ִדיֵליה. ּׁשִ ַטׁש ּבִ ל ַחד ּבָ ּּכָ ְוַאְבִנין , ּ

הֹוָמא גֹו ּתְ ָלן ּבְ ְלּגְ ִאיּנון ֲאָבִנין, ְּוָעִייל ַההוא ְנהֹוָרא, ִמְתּגַ ַמִיין ָנְפִקין ּו, ְוָנִקיב לֹון, ּּבְ
הו הֹוָמא. ּּבְ ל ַחד ְוַחד ַעל ּתְ ְקִעין ּכָ   .ְוַחְפָיא ִלְתֵרין ִסְטִרין, ְוׁשַ

ִאיּנון נוְקִבין ַּנְפֵקי ַמָיא ּבְ ּ הֹוָמא, ְוָעאל ְנהֹוָרא, ּ ע ִסְטֵרי ּתְ ָלא , ּוָבַטׁש ְלַאְרּבַ ְלּגְ ִמְתּגַ
יה ֲחֶבְרּתֵ ָחד, ְּנהֹוָרא ּבַ ין ַמָיאּוַפְל, ְּוִאֲעָרעו ּבְ   .ּּגִ

ְבָעה ל ִאיּנון ׁשִ הֹוֵמי, ְּוֲאִחיָדן ּכָ ְבָעה ּתְ ׁשִ הֹוֵמי, ּבְ ֲחׁשֹוֵכי ּתְ ַּוֲחׁשֹוֵכי ִאיּנון , ְוַכְרַאן ּבַ
הו ִאיּנון ְנהֹוִרין, ַּסְלִקין ַמִיין. ִּמְתָעְרֵבי ּבְ ָלן ּבְ ְלּגְ ין ִמְתּגַ ֲחָדא, ְּוַנְחּתִ , ְוִאְתָעְרָבן ּכַ
ְייהו ְנהֹוִרין ְדָלא ִאְתַחְזָיין ֲחׁשֹוָכאן, ֹּוִכין וַמִייןְנהֹוִרין ַוֲחׁש ְּוִאְתָעִבידו ִמּנַ ּ ל . ּ ַטׁש ּכָ ּבָ
ַחְבֵריה הֹוִמין וְבהו ַנְגִדין ַמָיא, ַּחד ּבְ ְבִעין ְוָחֵמׁש ִצּנֹוֵרי ּתְ ּוִמְתַפְלִגין ְלׁשִ ּ ּ ּ ּּ.  

ָקֵליה ל ִצּנֹוָרא ְוִצּנֹוָרא ָסִליק ּבְ הֹוִמיןְּוִאְזַד, ּּכָ ַמע. ְעְזָען ּתְ ּתְ , ְּוַכד ַההוא ָקָלא ִאׁשְ
הֹוָמא ָקאֵרי ְלַחְבֵריה ל ּתְ ְְוָאַמר ָפִליג ֵמיָמך, ּּכָ ך, ּ ְְוֵאיעול ּבָ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ

הֹום קֹוֵרא ְלקֹול ִצּנֹוֶריך)תהלים מב( הֹום ֶאל ּתְ   .ָ ּתְ
חֹות ִאֵלין ין ְוָחֵמ, ּּתְ ּתִ ַלת ֵמָאה ְוׁשִ יִדיןּתְ הֹון ִחָווִרין, ׁש ּגִ הֹון אוָכִמין, ִּמּנְ הֹון , ִּמּנְ ִמּנְ

ָדא, ּסוָמִקין ִליָלן ָדא ּבְ ון ַחד, ִּאְתּכְ ַבע . ְּוִאְתָעִבידו ּגֹוָ ׁשֶ יִדין ִאְתְרִקימו ּבְ ִּאיּנון ּגִ ּ
תֹות ֵרה ְרׁשָ יִדין ִאְקֵרי, ֶעׂשְ ת ּגִ ָדא. ְוָכל ַחד ֶרׁשֶ ִּאְתְרִקימו ָדא ּבְ פוֵלי ְו, ּ ׁשִ ין ּבְ ַּנְחּתִ ּ

הֹוָמא חֹות ִאֵלין. ּתְ ֵחיזו ְדַפְרְזָלא, ּּתְ ִתין ַקְייִמין ּבְ ֵרין ְרׁשָ ּּתְ ִתין ַאֲחָרִנין , ּ ּוְתֵרין ְרׁשָ
א ֵחיזו ִדְנָחׁשָ ּּבְ ּ.  

ֵרין ּכוְרְסָוון ַקְייֵמי ָעַלְייהו ּּתְ ָמאָלא, ַחד ִמיִמיָנא, ּ ִתי. ְוַחד ִמּשְׂ ל ִאיּנון ְרׁשָ ן ּּכָ
ֲחָדא ָרן ּכַ ין ֵמִאיּנון ִצּנֹוִרין, ִמְתַחּבְ ּוַמִיין ַנְחּתִ ִתין, ּ ִאֵלין ְרׁשָ ֵרין . ְּוָעאִלין ּבְ ִּאיּנון ּתְ

ַּחד ּכוְרַסָייא ִדְרִקיָעא אוָכָמא, ּּכוְרְסָוון ּ ְּוַחד ּכוְרַסָייא ִדְרִקיָעא ַסְסגֹוָנא, ּּ ּ.  
ֵרין ּכוְרְסָוון ִּאֵלין ּתְ ד ִאיּנון, ּ ַההוא ּכוְרְסָייא , ּ ַסְלִקיןּּכַ ַּסְלִקין ּבְ ּ  )ב''ג ע''רמ(ּ

ִּדְרִקיָעא אוָכָמא ין. ּ ַההוא ּכוְרְסָייא ִדְרִקיָעא ַסְסגֹוָנא, ְוַכד ַנְחּתִ ין ּבְ ַּנְחּתִ ּ ֵרין . ּ ִּאֵלין ּתְ
ָמאָלא, ּּכוְרְסָוון ַּההוא ּכוְרְסָייא ִדְרִקיָעא אוָכָמ. ַחד ִמיִמיָנא ְוַחד ִמּשְׂ ּ ּ . א ִמיִמיָנאּ

ָמאָלא ְּוַההוא ּכוְרְסָייא ִדְרִקיָעא ַסְסגֹוָנא ִמּשְׂ ּ כוְרְסָייא ִדְרִקיָעא אוָכָמא. ּ ד ַסְלִקין ּבְ ּּכַ ּ ּ .



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]61דף [ -ּ

יה ין ּבֵ ָמאָלא ְוַנְחּתִ ָּמִאיך ּכוְרְסָייא ִדְרִקיָעא ׂשְ ּ ּ ַחד. ְ ָלן ּכוְרְסָוון ַחד ּבְ ְלּגְ ל . ִּמְתּגַ ַנְקִטין ּכָ
ַגַווְייהוִּאיּנון ְרׁשָ ָאה, ִּתין ּבְ ּתָ פוֵלי ִדְתהֹוָמא ּתַ ׁשִ ְּוָעאִלין לֹון ּבְ ּ ּ.  

  א''ט ע''דף רכ
הֹוֵמי, ָּקִאים ַחד ּכוְרְסָייא ל ִאיּנון ּתְ ְּוָסִליק ְלֵעיָלא ִמּכָ , ְּוָקִאים ּכוְרְסָייא ַאֲחָרא, ּ

הֹוֵמי א ְדָכל ּתְ ְרְסָוו) א''ט ע''דף רכ(. ְּלַתּתָ ֵרין ּכֻ ין ּתְ ל ִאיּנון ּבֵ ָלן ּכָ ְלּגְ ּן ִאֵלין ִמְתּגַ ּ
הֹוֵמי ְרְסָוון ִאֵלין, ְּוָכל ִאיּנון ִצּנֹוִרין, ּתְ ֵרין ּכֻ ין ּתְ ִּאְתְנִעיצו ּבֵ ּ.  

ְבִעין ְוָחֵמׁש ִצּנֹוִרין ִאיּנון ְבָעה ִאיּנון ִעָלֵאי ְדֹכָלא, ּׁשִ ּׁשִ ּּ ְּוָכל ִאיּנון ַאֲחָרִנין ֲאִחיָדן . ּ
הו ְּוֻכְלהו, ּּבְ ִסְטָרא ָדאּ ַגְלְגלֹוי ְדַהאי ּכוְרְסָייא ּבְ ּ ְנִעיִצין ּבְ ּ ַגְלְגלֹוי ְדַהאי , ּ ּוְנִעיִצין ּבְ ּ

ִסְטָרא ָדא ּּכוְרְסָייא ּבְ ּ.  
הו ין)בתהומא(ַמִיין , ּּבְ הֹוֵמי, ּ ַסְלִקין ְוַנְחּתִ ּתְ ָראן ּבַ י ּכָ ִּאיּנון ְדַנְחּתֵ ִּאיּנון . ּוַבְקֵעי לֹון, ּ

ְּדַסְלִקין  ִאיּנון נוְקֵבי ֲאָבִניןּ ָּעאִלין ּבְ ְבָעה ָיִמים, ּ ְּוַסְלִקין וַמְלָיין ְלׁשִ ְבָעה . ּ אן ׁשִ ַעד ּכָ
ָרָזא ִעָלָאה ָווֵני ְנהֹוִרין ּבְ   .)כ''ע(. ּּגְ

א ֲחֵזי נוָפה ְדָקא ַאָמָרן, ּתָ ת ַהּתְ ְּנחֹוׁשֶ ִּאֵלין ִאיּנון , ּ ת)א''ג ע''רל(ּ , ּ טוֵרי ְנֹחׁשֶ
ְּדִאְקרון  תּ ת. ָהֵרי ְנֹחׁשֶ ְּוִאיּנון ְדִאְקרון ַאְדֵני ְנֹחׁשֶ ּ ְרִעין)ואלין(. ּ ָכל ִאיּנון ,  ַקְייִמין ּתַ ּּבְ

ְּלָכל ִאיּנון ְדַקְייִמן ְלגֹו, ְּוַסֲחִרין ְלהו, ִּפְתִחין ְרִעין ְדַקְייִמין , ּ ִגין ְדִאֵלין ִאיּנון ּתַ ּּבְ ּ ּּ
אְּוִאֵלין ָעאִלין ְוַנ, ְלִפְתִחין ְלַבר ֵבי ַמְלּכָ   .ְפֵקי ּבְ

ת ָדא ּוִמן ְנֹחׁשֶ ה, ּ א ּבָ ׁשָ ּמְ ָחא ְלׁשַ ל ִאיּנון ָמאִנין ְדַמְדּבְ ּּכָ ּ ְּוִאֵלין ִאיּנון ָמאִנין . ּ ּ
ָחא ָחא, ְלַמְדּבְ י ַמְדּבְ ּבֵ ָמִתין ִמְתָקְרִבין ְלַסְלָקא ַעל ּגַ ְּדַכד ִנׁשְ ִּאֵלין ִאיּנון ַפְלִחין , ּ ּ ּ

ַּההוא פוְלָחָנא ְד ּ ָחאּּ א, ַמְדּבְ ּמוׁשָ א ַההוא ׁשִ ׁשָ ּמְ ְּוֻכְלהו ְמַסְייֵעי ְלׁשַ ּ ּּ ֵלי , ּ ְּוִאְקרון ּכְ
ַח ְזּבֵ ן, ְּוָכל ִאֵלין ָמאִנין. ַהּמִ ּכָ ׁשְ ָמָהן ִאְקרון, ְּוָכל ִאיּנון ְיֵתדֹות ַהּמִ ׁשְ ְלהו ּבִ ּּכֻ ּ ָמאִני , ּ

א קוְדׁשָ א ּבְ ׁשָ ּמְ א ְלׁשַ ּמוׁשָ ְּדׁשִ ּ ְלהו ְמָמָנן ְיִדיָעאןְּוַעל ָדא ַק. ּ ְּייִמין ּכֻ , ּוְרִתיִכין ְיִדיָעאן, ּ
ְדָקא ֲחֵזי ֵליה, ְּורוִחין ְיִדיָעאן ל ַחד ְוַחד ּכַ א ְדִאיּנון ֵהיָכִלין . ּּכָ ּוְבֵהיָכִלין ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ

ָנא, ְיִדיָעאן ּבָ חוׁשְ ְלהו ּבְ ּּכֻ ּ ּ.  
ַדֲהָבא וָרא ְדַדֲהָבא ּבְ ִּקּשׁ ַכְס. ּ ְסָפא ּבְ א. ָּפאּּכַ ְנָחׁשָ א ּבִ א. ְנָחׁשָ ת ִדְלַתּתָ ִּאֵלין ִדְנֹחׁשֶ ּ ּ ,

ת ִדְלֵעיָלא ֹחׁשֶ ַּנְטֵלי ֵחיָלא ִמּנְ ִאֵלין. ְּוֵכן ּכָֹלא, ּ ְווִנין ִמְתָעְרֵבי ִאֵלין ּבְ ל ִאיּנון ּגַ ּּכָ ּ ּ ,
ִאֵלין ָרא ִאֵלין ּבְ ְּלַאֲחָדא ְלִאְתַקּשְׁ ּ.  

ַחדַּקְרֵסי ָזָהב ִאיּנון ַקְייִמין ְלַק ָרא ִאיּנון ְיִריָען ַחד ּבְ ת ִאיּנון ַקְייָמאן . ּּשְׁ ַּקְרֵסי ְנֹחׁשֶ ּ
ָנא ּכְ ָרא ַמׁשְ ְּוִאֵלין ָלֳקֵבל ִאֵלין. ְלַקּשְׁ ֹכָכַבָיא . ּ ְּוֻכְלהו ַקְייִמין ּכְ ּ ּ ִאֵלין )ב''ב ע''רל(ּ

ְרִקיָעא ְרִקיָעא ְוִאְתָחזון, ּבִ ָמה ִדְנִהיִרין ּכָֹכַבָיא ּבִ ּּכְ ִּכי ָנֵמי ְנִהיִרין ִאיּנון ְקָרִסים ָה, ּ
ָנא ּכְ ַמׁשְ ּוְנִהִרין ִאיּנון ְקָרִסים ְוִאְתָחזון. ְוָהא אֹוִקיְמָנא. ּבְ ּ ֹכָכַבָיא ְדַקְייֵמי וַבְלֵטי , ּ ּּכְ ּ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]62דף [ -ּ

ין ְדַדֲהָבא)א ולהטי''נ(. ְוַנְצֵצי ּ ְוִאיּנון ַחְמׁשִ א, ּ ין ִדְנָחׁשָ ֵבל ְּוַנֲהִרין ִאֵלין ָלֳק, ְּוַחְמׁשִ
  .ִּאֵלין

ִּמּגֹו ְנהֹוָרא ִדְלֵעיָלא ָּנַפק ַחד ְנִציצו ְדָנִציץ, ּ גֹו ַאְסָפָקַלְרָיא ְדָלא , ּ ְּוַאְנִהיר ּבְ ּ
ְווִנין ִדְנִהיִרין, ַנֲהָרא ל ּגַ ִליל ִמּכָ ְּוַההוא ְנִציצו ּכָ ּ ָמן, ּ ַטׁש ַהאי . ְוִאְקֵרי ַאְרּגָ ְוַכד ּבָ

ַההוא ְנהֹוָרא ֲח ָמן ּבְ ֵדין ָנַפק ַחד ְנִציצו ַאֲחָרא ְדָלא ָלִהיט, )א תכלא''ס(ׁשֹוָכא ַּאְרּגָ ּּכְ ּ ,
ָדא ְּוִאְתָעְרבו ָדא ּבְ א. ּ ין ְדקוְדׁשָ ְּוִאיּנון ֲהוֹו ְלבוׁשִ ּ ּ א, ּ ֲהָנא ַרּבָ הו ִמיָכֵאל ּכַ ׁש ּבְ ְּדִאְתָלּבַ ּ.  

י ְיָקר ִאיּנון ְלבוׁשֵ הו ּבְ ׁש ּבְ ְּוַכד ִאְתְלּבַ ּ ֵדין ָעאל ְל, ּ אּכְ קוְדׁשָ א ּבְ ׁשָ ּמְ ְוַעד ָלא , ּׁשַ
ין ִאֵלין ַמְלּבוׁשִ ְּלִביׁש ּבְ א, ּ ַגְווָנא ָדא. ּלא ָעאל ְלקוְדׁשָ ה )שמות כד(, ּּכְ ּ ַוָיֹבא ֹמׁשֶ

תֹוך ֶהָעָנן ַוַיַעל ֶאל ָהָהר ּּבְ ֲעָנָנא)א''ט ע''צ(, ְ ׁש ּבַ ְוַכד ֲהָוה . ּ ְואֹוִליְפָנא ְדֲהָוה ִמְתָלּבַ
ׁש ּבַ ֵדין ַוַיַעל ֶאל ָהָהר, ֲעָנָנאִמְתָלּבַ יה. ּּכְ ׁש ּבֵ . ָלא ָיִכיל ְלֵמיַעל ְלגֹו, ְּוַעד ָלא ִאְתָלּבַ

א ֲהָנא ַרּבָ ַגְווָנא ָדא ּכַ א, ּּכְ ין, ָּלא ָעאל ְלקוְדׁשָ ִאֵלין ְלבוׁשִ ׁש ּבְ ַּעד ְדִאְתָלּבַ ִגין , ּּ ּבְ
א   .ְּלַאֲעָלא ְלקוְדׁשָ

ּוְבִגין ְדַנְפקו ֵמָרִזין ִע ּ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ָּלִאיןּ ְּוִאיּנון ּכְ ּ ָרד, ּ ְגֵדי ׂשְ ִגין . ִּאְקרון ּבִ ּבְ
ין ִעָלִאין ָארו ֵמִאיּנון ְלבוׁשִ ּתְ ְּדִאׁשְ ּ ּ ּ ַאר ִמְנהֹוִרין ְדִזיִוין ִעָלִאין, ּ ּתְ ה ְדִאׁשְ ִגין ַדֲהוֹו ִמּמַ ּּבְ ּ ּ ּ .

ָמן ֵכֶלת ְוַאְרּגָ ָמא , ּתְ ְווִנין ְדָרָזא ִדׁשְ ּּגַ אּ ָמא , ַּקִדיׁשָ ִלים)ב''ח ע''בראשית מ(ְּדִאְקֵרי ׁשְ ,  ׁשְ
א, ְּוָדא ִאיהו ָרָזא. ד ֱאלִהים''ְידֹוָ ֲהָנא ַרּבָ א ּכַ ׁשָ א, ְלִאְתַלּבְ ּתֹוַלַעת . ְּלֵמיַעל ְלקוְדׁשָ

ְווִנין סוָמָקא ִני ִאיּנון ּגַ ּׁשָ ָווָנא, ּ ָכל ִאיּנ, ְוִתְכָלא ְוַאְרּגְ ִליל ּבְ ְּדִאיהו ּכָ ְווִניןּ ּוִמּגֹו . ּון ּגַ
ין ִדְגָווִנין ִאֵלין ְלבוׁשִ הו ּבִ ׁש ּבְ ְּדִאיהו ִאְתָלּבַ ּ ּ ּ ּ ֲּהָוה ָעאל ְלגֹו ְוָלא ַדְחָיין ֵליה ְלַבר, ּ ּ.  

  ב''ט ע''דף רכ
א ֲחֵזי ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא, ּתָ ּּכָֹלא ִאְתָעִביד ּבְ ּ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ּ ְּלֶמהֵוי ּכָֹלא ּכְ  ְוַעל. ּּ
ִתיב ּק, ָּדא ּכְ ֵרת ּבַ ָרד ְלׁשָ ְגֵדי ַהּשְׂ ְגֵדי . ְֹדׁש1ּבִ ִגין ְדָלא ִאְקרון )דש1ק(ְּוִאְקרון ּבִ ָרד ּבְ ּ ּשְׂ ּ

ְווִנין, ֹקֶדׁש יה ִאיּנון ּגַ ָראן ּבֵ ד ׁשָ ֶּאָלא ּכַ ּ יב. ּ ְגֵדי )ויקרא טז(, ִּדְכּתִ ) ב''ט ע''דף רכ( ּבִ

ָרֵאל ַלְיָי ֹקֶדׁש)ירמיה ב(ּוְכִתיב . ֹקֶדׁש ֵהם בוָאֹתה'  ִיׂשְ ית ּתְ ָרֵאל. ִּראׁשִ ִגין : ֹקֶדׁש ִיׂשְ ּבְ
ְווִנין ל ּגַ ָרֵאל ִאְתָחזון ּכָ ִּדְבִיׂשְ ָרֵאל. ּ ּּכֲֹהִנים וְלִוִים ְוִיׂשְ ְווִנין ְלִאְתֲחָזָאה . ּ ְּוִאֵלין ִאיּנון ּגַ ּ

  .ְלגֹו
א ֲחֵזי ְמָתא ָלא ַסְלָקא ְל)א''א ע''רל', נח ב(, ּתָ אּ ִנׁשְ א ַקִדיׁשָ , ִּאְתֲחָזָאה ָקֵמי ַמְלּכָ

ן ּמָ א ִדְלֵעיָלא ְלִאְתֲחָזָאה ּתַ ְלבוׁשָ א ּבִ ׁשָ ַּעד ְדָזָכאת ְלִאְתַלּבְ ּ ּ ַגְווָנא ָדא ָלא . ּ ְּוֵכן ּכְ
א א ְלַתּתָ א ְדַהאי , ַנְחּתָ ְלבוׁשָ ת ּבִ ׁשַ ַּעד ְדִאְתַלּבְ ּ   . ָעְלָמא)א''נ ע''ק(ּ

ַגְווָנא ָדא ַמְלֲאִכין  ין ִדְלֵעיָלאּּכְ ַּקִדיׁשִ ּ הו , ּ יב ּבְ ִּדְכּתִ ה ַמְלָאָכיו )תהלים קד(ּ  עֹוׂשֶ
ְרָתיו ֵאׁש לֹוֵהט ד ַעְבִדין . ּרוחֹות ְמׁשָ ַהאי ָעְלָמא)א''א ע''רל(ּּכַ ִליחוָתא ּבְ ין , ּ ׁשְ ָלא ַנְחּתִ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]63דף [ -ּ

א א ְדַהאי ָעְלָמא, ְלַתּתָ ְלבוׁשָ ין ּבִ ׁשִ ַּעד ְדִמְתַלּבְ ּ ְּוֹכָלא ִאיהו. ּ ַגְווָנא ְדַההוא ֲאָתר ּ ּ ּכְ ּ
ן ּמָ ְמָתא ָלא ַסְלָקא, ְוָהא אֹוִקיְמָנא. ְּדָאִזיל ּתַ ְּדִנׁשְ א ְדָנִהיר, ּ ְלבוׁשָ ֶּאָלא ּבִ ּ ּ.  
א ְדֵעֶדן, ְוָתא ֲחֵזי ִגְנּתָ ד ֲהָוה ּבְ ַגְווָנא , ָּאָדם ָהִראׁשֹון ּכַ א ּכְ ְלבוׁשָ ׁש ּבִ ֲּהָוה ִמְתָלּבַ

ִּדְלֵעיָלא א ִדְנהֹוָרא ִעָלָאהְּוִאיהו ְל, ּ ּבוׁשָ ּ א ְדֵעֶדן. ּ ְנּתָ ַרך ִמּגִ יָון ְדִאְתּתָ ּּכֵ ְְוִאְצְטִריך , ְּ

ִתיב , ִּלְגָווִנין ְדַהאי ָעְלָמא ְתנֹות ' ּ ַוַיַעׂש ְיָי)בראשית ג(ַמה ּכְ ּתֹו ּכָ ֱּאֹלִהים ְלָאָדם וְלִאׁשְ
ם יׁשֵ ְתנֹות אֹור. ּעֹור ַוַיְלּבִ ַקְדִמיָתא ֲהוֹו ּכָ ְּדַההוא ְנהֹוָרא ִעָלָאה,  אֹור,ּבְ ּ יה , ּ ׁש ּבֵ ּמֵ ְּדׁשִ ּ

ַגן ֵעֶדן   .ּבְ
א ְדֵעֶדן ְנּתָ ִגין ְדָהא ּגִ ּּבְ יה, ּ ׁש ּבֵ ּמֵ ְּנהֹוָרא ִעָלָאה ְדָנִהיר ְמׁשַ ּ ָאָדם , ְּוַעל ָדא. ּ

א ְנּתָ ד ָעאל ְלגֹו ּגִ ְלבוׁשָ, ַקְדָמָאה ּכַ ִריך הוא ּבִ א ּבְ יׁש ֵליה קוְדׁשָ ַּאְלּבִ ּ ּ ּא ְדַההוא ְּ ּ
ן, ְנהֹוָרא ּמָ ַההוא ְנהֹוָרא. ְּוָאִעיל ֵליה ּתַ ַקְדִמיָתא ּבְ ׁש ּבְ ָּלא ֵייעול , ְּוִאי ָלא ִאְתָלּבַ
ן. ְלַתָמן ּמָ ַרך ִמּתַ יָון ְדִאְתּתָ ְּכֵ א ַאֲחָרא, ּ ִּאְצְטִריך ְלַמְלּבוׁשָ ֵדין, ְ ֱאֹלִהים ' ַּוַיַעׂש ְיָי, ּכְ

ְת ּתֹו ּכָ ָמה ְדִאְצְטִריך. נֹות עֹורְּלָאָדם וְלִאׁשְ ְְוֹכָלא ּכְ ּ ַגְווָנא ָדא. ּ ְגֵדי , ְּוָהָכא ּכְ ָּעׂשו ּבִ
ּקֶֹדׁש ֵרת ּבַ ָרד ְלׁשָ א, ׂשְ קוְדׁשָ   .ְּלַאֲעָלא ּבְ

ּ אוְקמוָה)א''ע' ב(ְוָהא  ַהאי ָעְלָמא, ּ ְּדעֹוָבִדין ָטִבין ְדַבר ָנׁש ְדָעִביד ּבְ ּ ִּאיּנון , ּ
ֵכי ִמּנְ ּהֹוָרא ְדִזיָוא ִעָלָאהעֹוָבִדין ַמׁשְ א, ּ יה ְלַההוא ָעְלָמא, ְּלבוׁשָ ְקָנא ּבֵ ְּלִאְתּתַ ּ ,

ִריך הוא א ּבְ ְּלִאְתֲחָזָאה ָקֵמי קוְדׁשָ א ְדָלִביׁש. ְּ ּוְבַההוא ְלבוׁשָ ּ ּ ִאְתֲהֵני ְוָחֵמי ּגֹו , ּ
ַּאְסָפָקַלְרָיא ְדַנֲהָרא ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ ֹנ)תהלים כז(ּּכְ ֵהיָכלֹו' ַעם ְיָי ַלֲחזֹות ּבְ ר ּבְ   .ּוְלַבּקֵ

ְתֵרין ָעְלִמין, ְּוַעל ָדא ת ּבִ ׁשַ ְמָתא ִאְתַלּבְ ֹכָלא, ִנׁשְ ִלימו ּבְ ְּלֶמֱהֵוי ָלה ׁשְ ּ ַהאי , ּ ּבְ
א ּוְבָעְלָמא ִדְלֵעיָלא, ָּעְלָמא ִדְלַתּתָ ּ ִתיב. ּ ּ ַאך ַצִדיִקים יֹודו )תהלים קמ(, ְּוַעל ָדא ּכְ ּ ְ

בו ְי ֶמך ֵיׁשְ ִּלׁשְ ִרים ֶאת ָפֶניךָ ָׁשָ ַהאי ָעְלָמא. ּ ֶמך ּבְ ַָאך ַצִדיִקים יֹודו ִלׁשְ ְּ ִרים , ּ בו ְיׁשָ ֵּיׁשְ
ַההוא ָעְלָמא ֶּאת ָפֶניך ּבְ ָ ָּהא אוְקמוָה, ּ ַוַיַעׂש ֶאת ָהֵאפֹוד ָזָהב)שמות לט(. ּ י . ּ ָאַמר ִרּבִ

ֲחָדא ֲהוֹו, יֹוֵסי ן ּכַ ְּואוְקמוָה ְדָהא ּבַ, ֵאפֹוד ְוֹחׁשֶ ּ ֲּאָתר ְדהוא ִקיוָמאּ ּ ל ִאיּנון , ּ ַּקְייָמן ּכָ
ֵריָסר ֲאָבִנין ָרֵאל, ּתְ ֵני ִיׂשְ ָמָהן ּבְ ְלהו ַנְטֵלי ׁשְ ּּכֻ חוִמין ִעָלִאין, ּ ֵריָסר ּתְ ְּוֻכְלהו ּתְ ּּ ְלהו , ּ ּּכֻ ּ

ָרֵאל ִאיּנון ְבֵטי ִיׂשְ ָרָזא ְדׁשִ ּּבְ ּ.  
ִתיב ם ָעלו)תהלים קכב(, ְּוָרָזא ָדא ּכְ ּשָׁ ָרֵאל ְלהֹודֹות ּ ׁשֶ ְבֵטי ָיה ֵעדות ְלִיׂשְ ָבִטים ׁשִ ּ ׁשְ ּ

ם ְיָי ָבִטים. 'ְלׁשֵ ם ָעלו ׁשְ ּשָׁ ָבִטין ִעָלִאין ְלֵעיָלא, ּׁשֶ ֵריָסר ׁשְ ִּאֵלין ִאיּנון ּתְ ּ ְּדִאיּנון , ּּ ּ
ְבֵטי ָיה ָרֵאל, ּׁשִ ָמא ָדא ֵעדות ְלִיׂשְ ְּדָהא ׁשְ ּ ּ.  

י ִחָייא ֵרי ִזְמֵני , ָאַמר ִרּבִ ָבִטיםּתְ ִתיב ׁשְ ָבִטים, ֶּאָלא. ּכְ ם ָעלו ׁשְ ּשָׁ ָבִטין , ּׁשֶ ִּאֵלין ׁשְ
א ְבֵטי ָיה. ִּדְלַתּתָ ָבִטין ִדְלֵעיָלא, ּׁשִ ִּאֵלין ׁשְ ָרֵאל. ּּ  )ב''א ע''רכ(ָּדא ָרָזא , ֵּעדות ְלִיׂשְ

א ִעָלָאה ָדא ָמא ַקִדיׁשָ ִּדׁשְ ּ ְּדִאְקֵרי ֵעדות, ּּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ּ  ְוֵעדֹוִתי זֹו )הלים קלבת(, ּּכְ
ֵדם ין ִעָלִאין. ֲאַלּמְ ָבִטין ַקִדיׁשִ ֵריָסר ׁשְ ְּוִאיּנון ּתְ ּ ין, ּ ֵריָסר ֲאָבִנין ַקִדיׁשִ ִּאיּנון ּתְ ְוַעל . ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]64דף [ -ּ

א ָּדא ִאיּנון ַקְייִמין ְלַתּתָ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ּ ּּכְ ָבִטין, ּ ָמָהן ִדְתֵריָסר ׁשְ ְּוָכל ִאיּנון ׁשְ ְלהו , ּ ּּכֻ ּ
ִאיּנון ֲאָבִניןּגְ א ָנִטיל לֹון, ִּליָפאן ּבְ   .ְוַכֲהָנא ַרּבָ

  א''ל ע''דף ר
א ֲחֵזי ד ֲהָוה ָאִזיל ְלָחָרן, ּתָ ִתיב , ַיֲעֹקב ּכַ קֹום )בראשית כח(ַמה ּכְ ח ֵמַאְבֵני ַהּמָ ּ ַוִיּקַ

ם ְמַרֲאׁשֹוָתיו ין. ַּוָיׂשֶ ֵריָסר ֲאָבִנין ַקִדיׁשִ ִּאֵלין ּתְ ְּוֻכְלהו ִאְת, ּ יב , ָּעִבידו ַחד ַאְבָנאּ ִּדְכּתִ
ָבה י ַמּצֵ ְמּתִ ר ׂשַ ֵריָסר . ַמאי ַטֲעָמא, ְּוָקֵרי ְלהו ֶאֶבן. ְּוָהֶאֶבן ַהזֹאת ֲאׁשֶ ִגין ְדֻכְלהו ּתְ ּּבְ ּּ

א ִעָלָאה, ֲאָבִנין ַאְבָנא ַחד ַקִדיׁשָ ִלילו ּבְ ִּאְתּכְ ּ הֹון, ּ ְּדִאיִהי ְלֵעיָלא ִמּנְ יב ְוָהֶאֶבן , ּ ִּדְכּתִ
ית ֱאלִהים) א''ל ע''דף ר(ַּהֹזאת  י ַמֵצָבה ִיְהֶיה ּבֵ ְמּתִ ר ׂשַ   .ֲאׁשֶ

יה, ְּוַעל ָדא ָהָכא ֵוי לֹון ַעל ִלּבֵ א ׁשַ ֲהָנא ַרּבָ ּּכַ ִדיר, ּ יב, ְלַדְכָרא ְלהֹון ּתָ שמות (, ִּדְכּתִ

ָרֵאל ַעל ִלּבֹו ִלְפֵני ְיָי)כח ֵני ִיׂשְ מֹות ּבְ א ַאֲהֹרן ֶאת ׁשְ ִמ'  ְוָנׂשָ ך. ידּתָ ְוְבִגין ּכַ ּּכָֹלא , ּ
ָרָזא ִדְתֵריָסר ִּאיהו ּבְ ֵריָסר ִעָלִאין ְטִמיִרין ְלֵעיָלא)א''ט ע''מקץ קצ(, ּ ּ ּתְ ִניזו , ּ ְּדִאְתּגְ
א ָרָזא ִעָלָאה ַקִדיׁשָ ּּבְ ְּוִאיּנון ָרָזא ְדאֹוַרְייָתא, ּ ְּוַנְפֵקי ִמּקֹול ַחד ָדִקיק ְוָהא אוְקמוָה, ּ ּ ּ .

ֵריָסר ַאֲח אּתְ ַגְווָנא ִדְלהֹון, ָרִנין ְטִמיִרין ְלַתּתָ ְּדִאיִהי ֶאֶבן , ְוַנְפֵקי ּגֹו ָקָלא ַאֲחָרא, ּּכְ
יב ָרֵאל)בראשית מט(, ִּדְכּתִ ם רֹוֶעה ֶאֶבן ִיׂשְ   . ִמׁשָ

יב ָרָזא ִדְקָרא ִדְכּתִ ְּוַעל ָדא אוְקמוָה ּבְ ּ ּ ּ ה ָכל ָהֲעָדִרים )בראשית כט(, ּ ּמָ ּ ְוֶנֱאָספו ׁשָ
א. ְּללו ֶאת ָהֶאֶבןְוָג ִכיְנּתָ ָרֵאל, ְּדִאְקֵרי ֶאֶבן ּבַֹחן, ָּדא ׁשְ ְנְדִרין ָלה. ֶאֶבן ִיׂשְ ִּדְמּגַ ּ ּ ,

ָגלוָתא ְּוָעאִלין ָלה ּבְ ֵאר ִלְמקֹוָמה, ּ יבו ֶאת ָהֶאֶבן ַעל ִפי ַהּבְ ּוְכִתיב ְוֵהׁשִ ּ ָמה , ּּ ְּוַעל ׁשְ
ְלהו ֲאָבִנין ִּאְקרון ּכֻ ּּ.  

ה ֲאָבִני יָתא, ִאית ֲאָבִנין ְוִאית ֲאָבִנין. ן ַלֲאָבִניןְוַכּמָ יב, ִאית ֲאָבִנין ְיסֹוֵדי ּבֵ , ִּדְכּתִ
ִזית)מלכים א ה( ִית ַאְבִני ּגָ ד ַהּבָ דֹולֹות ֲאָבִנים ְיָקרֹות ְלַיּסֵ יעו ֲאָבִנים ּגְ ֶלך ַוַיּסִ ּ ַוְיַצו ַהּמֶ ְ .

יִרין ֵריָסר)יןאל(ְּוִאיּנון , ְּוִאית ֲאָבִנין ִעָלִאין ַיּקִ ע ִסְדִרין.  ּתְ ָלָתא , ְּוִאיּנון ַאְרּבַ ָלָתא ּתְ ּתְ
ע רוֵחי ָעְלָמא, ְלָכל ִסְדָרא ע ְדָגִלים. ְּלַאְרּבַ ַגְווָנא ָדא ִאיּנון ַאְרּבַ ּּכְ ּ ַּדֲהוֹו ָאְזֵלי , ּ

ָרא ַמְדּבְ ָבִטין, ּבְ ֵריָסר ׁשְ ָלָתא ְלָכל ִסְטָרא, ְּוִאיּנון ּתְ ָלָתא ּתְ . ּע רוֵחי ָעְלָמאְלַאְרּבַ, ּתְ
ְּוֹכָלא ָרָזא ֲחָדא ְוָהא אוְקמוָה ּ ּ.  

ֵריָסר ֲאָבִנין, ְוָתא ֲחֵזי ֵוי ִאֵלין ּתְ א ֲהָוה ׁשַ ֲעָתא ְדַכֲהָנא ַרּבָ ׁשַ ּּבְ ּ ְוָלִביׁש לֹון , ּ
ָנא ֶוֱאפֹוָדא חֹוׁשְ א, ּבְ ִכיְנּתָ ְרָיא ָעֵליה ׁשְ ֵדין ׁשַ ֵריָסר ֲאָבִנין. ּּכְ ָמָהן ּגְ, ְּוִאיּנון ּתְ ׁשְ ִליִפין ּבִ

ָבִטין ְּדֻכְלהו ׁשְ ִליף ַעל ַאְבָנא ַחד. ּּ ְבָטא ִאְתּגְ ְבָטא ְוׁשִ ָען ֲהוֹו ַאְתָוון ַעל . ְוָכל ׁשִ ּקְ ְמׁשַ
ְלִטין ְלַבר, ְוַכד ְנִהיִרין ֲאָבִנין. ֲאָבִנין ְּוָנֲהִרין ַעל ַמה ְדִאְצְטִריכו, ַאְתָוון ֲהוֹו ּבַ ּ .

ְלהוּ וִבׁשְ)ובאתוון דשבטין( ָּבִטין ּכֻ ֵרין , ּ ִגין ְדָלא ', ט'  ַאְתָוון ח)א''ב ע''קנ(ָלא ֲהוֹו ּתְ ּּבְ
ֻכְלהו ַכח חֹוָבה ּבְ ּתְ ִּאׁשְ י ִחְזִקָיה. ּ ִרים ֵיאֹות' ִאי ָהִכי ח, ָּאַמר ִרּבִ ָמא ּגָ ', ֲאָבל ט. ִּדׁשְ

ֶחְלֵמיה' ְּוָתֵניָנן ַמאן ְדָחֵמי ָאת ט, ְּדִאיִהי ָאת ַטב ִגין ְדֵביה ַפְתָחא , ֵּליהַטב , ּּבְ ּּבְ ּ ּ
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י טֹוב יב. אֹוַרְייָתא ּכִ י טֹוב)בראשית א(, ִּדְכּתִ ְוהֹוִאיל ְוִהיא , ּ ַוַיְרא ֱאלִהים ֶאת ָהאֹור ּכִ
ָבִטין, ָאת ָטב ִאיּנון ׁשְ ֲּאַמאי ָלא ִאְכּתוב ּבְ ּ.  

ֵרין ַאְתָוון ַאֲהָדֵדי, ָּאַמר ֵליה ִגין ְדַסְמיִכין ּתְ ִניז ְוָטִמיר' ּ ְדָהא ָאת ט,ְּותו. ּּבְ . ּגָ
ְּוִאיהו ָנִהיר ְנִהירו ְדֻכְלהו ּ ּ ְּדָהא ָאת ָדא ְנִהירו ְדֻכְלהו ֲהֵוי, ּּ ּ ּ ּ ר . ּּ ַכח ּבַ ּתְ ְּוָלאו ְנִהירו ִאׁשְ

י טֹוב, ֵּמָאת ָדא יב ַוַיְרא ֱאֹלִהים ֶאת ָהאֹור ּכִ ִּדְכּתִ ְּוהוא ְנִהירו ְדַההוא ְנהֹוָרא ְדָגִניז . ּ ּ ּ ּ ּ
ִתיב. ְוָטִמיר ָתִמים)תהלים פד(, ְּוַעל ָדא ּכְ ְּוָדא ִאיהו .  לא ִיְמַנע טֹוב ַלהֹוְלִכים ּבְ

ָבִטין ְּנהֹוָרא ְדֻכְלהו ׁשְ הו. ּּ ָלף ּבְ ך ָלא ִאְתּגְ ּוְבִגין ּכַ ֵריָסר ַנְפֵקי ִמּגֹו , ְּותו. ְּ ְּדֻכְלהו ּתְ ּּ
ָרָזא ְד, ַּאְכַסְדָרא ָדא ְטִמיָרא ְּדִאיִהי ּבְ ך ִאיהו ָטִמיר ְוָגִניז', ָאת טּ ּוְבִגין ּכָ ְוָלא , ְּ

הו   .ִּאְתָחֵזי ּבְ
א ֲחֵזי ל ָהִני ֲאָבִנין, ּתָ אֹוַרח ָאת ְוִניָסא, ּכָ ד ֲהוֹו ָנֲהִרין. ַקְייֵמי ּבְ ְּוֻכְלהו ּכַ ֵדין , ּ ּכְ

א ֲהוֹו ְנִהיִרין ַאְנפֹוי ֲהָנא ַרּבָ מֹוְדָעא ְלַברְּוַאְתָוון ְנִהִרין וַבְלִטין ְלִאׁשְ, ּּכַ ְוַכד ֲהוֹו . ּתְ
ִליטו ְדַאְתָוון מֹוְדָען ּבְ ּתְ ֵדין ֲהוֹו ִאׁשְ ָּנֲהִרין ַאְנפֹוי ְדַכֲהָנא ּכְ ּ ּ ְּדִאיהו ְלָטב, ּ ּוְבָדא . ּ

ֲהָנא מֹוַדע ּכַ ּתְ ָאה הוא ִאי ָלאו, ִאׁשְ ָאת ְוִניָסא. ִּאי ַזּכָ ְּוַעל ָדא ּכָֹלא ִאיהו ּבְ ְוָהא , ּּ
ּאוְקמוָה ּ.  
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 ] בשנה188יום [סדר הלימוד ליום יא ניסן 
ְמעֹון י ׁשִ יה ְדִרּבִ ִכיַח ַקּמֵ א ֲהָוה ׁשְ י ַאּבָ ִּרּבִ יב, ָּאַמר ֵליה, ּ  ְוָנַתּתָ )שמות כח(, ָּהא ִדְכּתִ

ים ָפט ֶאת ָהאוִרים ְוֶאת ַהּתוּמִ ׁשְ ן ַהּמִ ֶּאל ֹחׁשֶ ּ ִמָלה : ּאוִרים, ְוָתֵניָנן, ּ ְּדָנֲהִרין ּבְ ּ
ִמַלְייהו: ּּתוִמים. ְּצְטִריכוְּדִא ִלימו ּבְ ְּדַאׁשְ ּ ּּתו ֲאָנן ְצִריִכין ְלִמְנַדע. ּּ   )האי רזא(. ּ

  ב''ל ע''דף ר
ן ְוֵאפֹוד ָלֳקֵבל אוִרים ְותוִמים, ְּוָהִכי ִאיהו, ַּוַדאי, ָּאַמר ֵליה ֹּחׁשֶ , ְוָדא ָרָזא. ּ

ִּדְתִפִלין ָרא ִדְתִפִלין, ּ ְּוִקׁשְ ֵרי, ּ  ְוָרִאיָת ֶאת )שמות לג(ָּפַתח ְוָאַמר . ּן ִאֵליןָלֳקֵבל ּתְ
ֲּאחֹוָרי וָפַני ֹלא ֵיָראו ֵניָנן, ְוָרִאיָת ֶאת ֲאחֹוָרי. ּ ִריך הוא , ָהא ּתָ א ּבְ ְּדַאְחֵזי ֵליה קוְדׁשָ ּ ּ ְּ

ה ִפִלין, ְלֹמׁשֶ ל ּתְ ר ׁשֶ ׁש: ּוָפַני. ֶּקׁשֶ ִפִלין ַמּמָ ִּאֵלין ּתְ ִפִל. ּ ּוָפַני ִאיּנון ּתְ ּ ְּדִאיּנון ָרָזא , יןּ ּ
א ָמא ַקִדיׁשָ ִּעָלָאה ׁשְ ָרא ִדְתִפִלין, ֲאחֹוָרי) ב''ל ע''דף ר(. ּ ִּאיהו ָרָזא ְדִקׁשְ ּ ְוָהא ְיִדיָעא . ּ

י ַחְבַרָייא ִגין ְדָדא ַאְסָפָקַלְרָיא ְדַנֲהָרא. ְּלַגּבֵ ּּבְ ְּוָדא ִאיִהי ַאְסָפָקַלְרָיא ְדָלא ַנֲהָרא. ּּ ּ.  
ִמַלְייהו: ִריםּאו, ָּלֳקֵבל ָדא ְּדָנֲהִרין ּבְ ִמַלְייהו: ּּתוִמים. ּּ ִלימו ּבְ ְּדַאׁשְ ּ ָּדא ָפִנים. ּּ ְוָדא . ּ

ְּוָרָזא ָדא קֹול ְוִדּבור. ָאחֹור ּקֹול ַאְנִהיר ְלִדּבור. ּ ִלים ִמָלה. ְּלַמְלָלא, ּ ִּדּבור ַאׁשְ ּ ְוָתִדיר . ּ
ָדא ַסְלָקן ן ָדא ִמן ָדא ְלָעְלִמיןּ ִאְתָפ)ב''ע' הקדמה ז(ְוָלא , ָּדא ּבְ ְּרׁשָ ך, ּ ְוְבִגין ּכָ ן , ּ ֹחׁשֶ

ַלל, ְוֵאפֹוד ָלא ְפִריׁשו ּכְ ָּדא ָפִנים ְוָדא ָאחֹור ְוֹכָלא ָרָזא ֲחָדא ּבְ ּּ ּּ.  
ן ְלָעְלִמין, ָּאַמר ֵליה ִּאי ָהִכי ְדָלא ִמְתָפְרׁשָ ּוַמאן ְדַאְפִריׁש לֹון, ּ ֵניָנן, ּ , ָהא ּתָ

יב ּ ַמְפִריד ַאלוף)זמשלי ט(, ִּדְכּתִ יב, ּ ַּמהו ִדְכּתִ ן )שמואל א כג(, ּ ְברֹוַח ֶאְבָיָתר ּבֶ  ַוְיִהי ּבִ
ָידֹו ֲּאִחיֶמֶלך ֶאל ָדִוד ְקִעיָלה ֵאפֹוד ָיַרד ּבְ ן ָלא ָקָאַמר, ְ ְּוִאלו ֹחׁשֶ ּ.  

ַּוַדאי ָהִכי הוא, ָּאַמר ֵליה יב, ּ ל ַמה ְדהוא ָחׁשִ ּּכָ ר ְוָל, ִּאיהו ָטִמיר ְוָגִניז, ּ א ִאְדּכַ
ך ל ּכַ ד. ְּכָ ֵאי ֵאפֹוד ּבַ ַגְווָנא ָדא נֹוׂשְ יר, ּּכְ ְלָייא ַיּתִ ִאְתּגַ ַּמה ְדִאיהו ּבְ ר, ּ , ִּאיהו ַאְדּכַ

ְגִניזו וְטִמירו י ַמה ְדִאיהו ּבִ ּסֵ ִגין ְדִיְתּכַ ּּבְ ּ ּ ּ ּ יר. ּ ְלָייא ַיּתִ ִאְתּגַ ר ַמה ְדִאיהו ּבְ ְּוַעל ָדא ַאְדּכַ ּ ּ.  
ך ְוְבִגין ּכָ ְטִמירו וְגִניזו, ּ ָמא ִעָלָאה ִאיהו ָרָזא ּבִ ּׁשְ ּ ּ ּ ָמא ְדִאיהו , ּ ׁשְ ר ֶאָלא ּבִ ְּוָלא ַאְדּכַ ּ ּ
ְלָייא ִאְתּגַ ר. ּבְ ְלָייא. ְוָדא ַאְגִניז, ָּדא ַאְדּכַ ִאְתּגַ ירו, ָּדא ּבְ ְסּתִ ְוָכל ַמה , ְּוָדא ּבִ

ר ְלָעְלִמין ְלָייא ִאיהו ַאְדּכַ ְּדִאְתּגַ ָמא ְדָג. ּ ְלָייא , ד''ִּניז ִאיהו ְידֹוָּׁשְ ִאְתּגַ ָמא ְדִאיהו ּבְ ּׁשְ ּ
ַאְתָוון ְטִמיִרין, י''ִּאיהו ֲאֹדָנ ְּוַעל ָדא ִאְכּתוב ּבְ ַאְתָוון ִאֵלין, ּ י ָדא , ְּוִאְקֵרי ּבְ ּסֵ ְּוִאְתּכַ

ָדא ּי ְדאֹוַרְייָתא  אֹוְרֵח)א''ט ע''צ(ְּדָכל . ְּלֶמהֵוי ְיָקָרא ִעָלָאה ָטִמיר ְוָגִניז ְלָעְלִמין, ּבְ
ְלָייא וְסִתיָמא, ָּהִכי הוא ין ְדָעְלָמא ֵדין. ִּאְתּגַ ְּוָכל ִמִלין ְדָעְלָמא ּבֵ ּ ּ ּוֵבין ְדָעְלָמא , ּ ּ
ִּדְלֵעיָלא ְלהו ִאיהו ָטִמיר ְוַגְלָיא, ּ ּּכֻ ּ ּ.  
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ר ְלִמי ָהָר)יונה א(, ָּפַתח ְוָאַמר ֲאׁשֶ יָדה ָנא ָלנו ּבַ ּ ַויֹאְמרו ֵאָליו ַהּגִ ּ ָּעה ַהֹזאת ָלנו ּ ּ
יה. 'ְוגֹו ָלא ּבֵ ּכְ ִאילו, ַּהאי ְקָרא ִאית ְלִאְסּתַ ָרָזא ְדָחְכְמָתא ׁשָ ְלהו ּבְ ּּכֻ ּ ּ יָדה . ּ יב ַהּגִ ִּדְכּתִ

ר ְלִמי ֲאׁשֶ ר, ָּנא ָלנו ּבַ ֲאׁשֶ ִאילו, ּבַ ָּרָזא ְדָחְכְמָתא ׁשָ ִאילו ָרָזא ְדִאיהו . ּ ָּהָכא ׁשָ ּ ּ
ְלָייא ִאְתּגַ ּע ִאי ִמַזְרָעא ְדיֹוֵסף ָקֲאֵתיְּלִמְנַד, ּבְ יָון ְדָחָמא ֲארֹוָנא ִדיֵליה, ּ א ּכֵ ְּדַיּמָ ּ ּ ִּמַיד , ּ

ַקע א, ִאְתּבְ ּתָ ׁשְ יב , ַוֲהָוה ַיּבֶ ּ ַהָים ָרָאה ַוָינֹוס)תהלים קיד(ִּדְכּתִ ַּההוא , ַּהָים ָרָאה, ּ
יה  יב ּבֵ ִּדְכּתִ ּ ַוָיָנס ַוֵיֵצא ַהחוָצה)בראשית לט(ּ ּ ַהַיְרֵדן ִיּסֹוב ְלָאחֹורִּמַיד. ּ ּ.  

ר ֲאׁשֶ ִאילו ֵליה ּבַ ְּוַעל ָדא ׁשָ ּ יֹוֵסף, ּ יה ּבְ יב ּבֵ ִּדְכּתִ ּתֹו)בראשית לט(, ּ ר ַאּתְ ִאׁשְ ֲאׁשֶ .  ּבַ
א ִמיָנן, ִּאי ֵמַההוא ַזְרָעא ָקא ָאִתית ּתֹוק ַיּמָ ַּצֵלי ְדִיׁשְ ְּוִאי ִמַזְרָעא ְדַיֲעֹקב ָקא , ְלִמי. ּ ּ

יהִּד, ָאִתית יב ּבֵ ה ְוָאָנה ֵתֵלך)בראשית לב(, ְּכּתִ ין, ְ ְלִמי ַאּתָ ְּוִאיּנון ֲהוֹו ַמְלֲאִכין ַקִדיׁשִ ּ ,
ִליחוֵתיה ׁשְ ַדר ּבִ ְּדׁשָ ּ ִזיב ֵמַההוא ָעאקו, ּ ּתְ ְּוִאׁשְ ְַצֵלי ְלָמָרך. ּ ֵדר ַמְלֲאֵכיה, ּ ִזיב , ִּויׁשַ ּתְ ְוִנׁשְ

ֵּמַההוא ָעאקו ּ.  
ַלאְכּתְ, ְוִאי ָלאו ָכל יֹוָמא, ָךַמה ּמְ ְדלוָתך ּבְ ּתַ ָמה ִאׁשְ ְּבְ ֹבא. ּ ַּמאן ִאיּנון , ּוֵמַאִין ּתָ

א, ָָמה ַאְרֶצך. ְֲאָבֲהָתך ׁשָ ה. ִּאי ִהיא ַאְרָעא ְדִאְתַחְזָייא ְלִאְתַעּנְ ִאי , ְּוִאי ִמֶזה ַעם ָאּתָ
ְבָעה ַעְמִמין, ּהוא ֲעָמֵלק א, אֹו ַחד ִמּשִׁ ׁשָ ְּדִאְתָחזון ְלִאְתַעּנְ ְדָקא . ּ ִאילו ֵליה ּכְ ּּכָֹלא ׁשָ ּ ּ

  .ֵיאֹות
ֵּמַההוא ַזְרָעא ְדַאְבָרָהם ָהִעְבִרי, ַּויֹאֶמר ֲאֵליֶהם ִעְבִרי ָאֹנִכי, ַמה ָאִתיב לֹון ּ ,

ָעְלָמא ָכל יֹוָמא ּבְ ָמא ְדָמאֵריה ּבְ ְּדַאְקִדיׁש ׁשְ ּ ּ ַמִים ֲאִני ָיֵרא ְוגֹו' ְוֶאת ְיָי. ּ ', ֱאלֵהי ַהּשָׁ
יהִּאיּנון  ְסָיא ְלִמְנַדע ּבֵ ְלָיא וְבִאְתּכַ ִאְתּגַ ִאילו ֵליה ֶאָלא ִמָלה ּבְ ָּלא ׁשָ ּ ּ ּ ּּ ְּוִאיהו ָאִתיב . ּ

ְלָיא ִאְתּגַ   .ּלֹון ּכָֹלא ּבְ
דֹוָלה ים ִיְרָאה ּגְ ִתיב ַוִייְראו ָהֲאָנׁשִ ַּמה ּכְ ִריך הוא, ּ א ּבְ ָמא ְדקוְדׁשָ ְמעו ׁשְ יָון ְדׁשַ ּּכֵ ּ ּ ְּ ,

ִּמַיד ָדִחילו ּ א, ּ ַיּמָ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ין וְגבוָראן ְדָעַבד קוְדׁשָ ִגין ְדֻכְלהו ֲהוֹו ַיְדִעין ִנּסִ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ ּ ,
ִריך הוא א ּבְ ָמא ְדקוְדׁשָ ְּוֵכיָון ְדָאַמר לֹון ׁשְ ּ ּ יה ְדִחילו ַסִגיא, ְּ ִּמַיד ָדִחילו ַקּמֵ ּ ּ ּ ּ ּ.  

א , ּּתו ָאַמר לֹון ֵמי קוְדׁשָ ְּדִאיהו ָעַרק ִמּקָ ּ ִריך הואּ ּּבְ ְּוַעל ָדא ָאְמרו ֵליה. ְ ּ ַּמה ֹזאת , ּ
יָת יה, ָעׂשִ ּמֵ ְּדַאְנּתְ ַעְרַקת ִמּקַ יָת ְדַאְנּתְ . ְּוָלא ַעְבַדת ִפּקֹודֹוי, ּ ך ַמה זֹאת ָעׂשִ ּוְבִגין ּכַ ּּ ְ

ְָעַבְרּתָ ַעל ִפּקוֵדי ְדָמאָרך ּ ּ ּ.  

  א''א ע''דף רל
ָיירו, ְוָתא ֲחֵזי ל ִאֵלין ִאְתּגַ ּּכָ ּ א ,  ְלָבַתרּ ין וְגבוָרן ְדָעַבד ֵליה קוְדׁשָ ד ָחמו ִנּסִ ּּכַ ּ ּ ּ ּ ּ

א ַיּמָ ִריך הוא ְליֹוָנה ּבְ ּּבְ א. ְ ַיּמָ ד ָנַפל ּבְ ְּוֻכְלהו ָחמו ֵליה ּכַ ּ ּ ְּוַההוא נוָנא ) א''א ע''דף רל(, ּ ּ
ְייהו ְּדָסִליק וָבַלע ֵליה ָקּמַ ּ ּ א ְלֵעיֵניהֹו. ּ ְּוַכד ָאָתא ַההוא נוָנא ַרּבָ ּן ְדֹכָלאּ ּוָפַלט ֵליה , ּ ּ

א ּתָ ׁשְ ְלהו, ְלַיּבֶ יה ְוִאְתַגְיירו ּכֻ ָּאתו ְלַגּבֵ ּ ּ ּּ ִרים ַהְבֵלי )יונה ב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ּמְ  ְמׁשַ
ְוא ַחְסָדם ַיֲעזֹובו ּׁשָ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]68דף [ -ּ

ֵרי ֶצֶדק, ְוָתא ֲחֵזי ְלהו ִאֵלין ֲהוֹו ּגֵ ּּכֻ אֹוַרְייָתא, ּּ מו ּבְ יִמין ִעָלִאיןַּוֲהוו, ְּוִאְתַחּכָ , ּ ַחּכִ
הו ִריך הוא ִאְתְרֵעי ּבְ א ּבְ ִגין ְדָהא קוְדׁשָ ּּבְ ּ ּ יה, ְּ ּוְבָכל ִאיּנון ְדִמְקְרֵבי ְלַגּבֵ ּ ּ ין , ּ ּוְמַקְדׁשִ ּ

ְלָיא ִאְתּגַ ֵמיה ּבְ ְלָיא ְדַכד ִאְתַקָדׁש ׁשְ ִאְתּגַ ֵמיה ּבְ ּׁשְ ּ ּ ָיא, ּ ּסְ ֵמיה ְדִאְתּכַ ּׁשְ ִליק ַעל , ּ ִאְסּתְ
יב, ֵּסי ְיָקֵריהּּכוְר ָרֵאל)ויקרא כב(, ִּדְכּתִ ֵני ִיׂשְ תֹוך ּבְ י ּבְ ּתִ ְ ְוִנְקַדׁשְ  )תא חזי מה כתיב(. ּ

ֵכֶלת)שמות לט( ְפִתיל ּתְ עֹות ָהֵאפֹוד ּבִ עֹוָתיו ֶאל ַטּבְ ן ִמַטּבְ סו ֶאת ַהֹחׁשֶ ּ ַוִיְרּכְ ּ ֲאַמאי . ּ
ֵכֶלת ְפִתיל ּתְ ַהאי . ּבִ ֹכָלא)ב'' עה''רל(ֶּאָלא ְלַאֲחָזָאה ּבְ ר ּבְ ֵכָלא ִאְתָקׁשַ ְּוַעל ָדא ּכָֹלא . ּ ּתְ ּ

ָרָזא ִעָלָאה ִּאיהו ּבְ ּ.  
ִתיב ְדָקָאְמָרן, ְואֹוִקיְמָנא, ַּפֲעמֹון ָזָהב ְוִרּמֹון, ַמה ּכְ ָרָזא ִעָלָאה ּכִ ְּוֹכָלא ִאיהו ּבְ ַמה . ּּ

ִתיב ֹבאֹו ֶאל ַהּקֶֹדׁש ִלְפֵני ְיָי, ּכְ ַמע קֹולֹו ּבְ ִגין ְדִאְצְטִריך .'ְוִנׁשְ ְ ּבְ  )ב''ע' בראשית נ(ּ
ַמע ּתְ ִגיֵניה ְדַכֲהָנא, ָּקָלא ְדִאׁשְ רון ַעל ָעְלָמא ּבְ אן ִיׁשְ ּוִבְרּכָ ּ ּ ְּדִאיהו ְמָבֵרך ּכָֹלא, ּ ְ ּ ּ ,

ּוָפַלח ּכָֹלא ִרמֹוָנא ָדא, ִרּמֹון. ָהא אֹוִקיְמָנא, ַּפֲעמֹון ָזָהב. ּ ְּדִאְתַמְלָייא ּכְ ְּדִאיהו , ּּ ּ
ה אֹוֵרג )שמות לט(. ְּוֹכָלא אֹוִקיְמָנא, ְּתַמְלָייא ִמּכָֹלאִא ּ ַוַיַעׂש ֶאת ְמִעיל ָהֵאפֹוד ַמֲעׂשֵ

ֵכֶלת ִליל ּתְ ן ְוֵאפֹוד. ּכְ ָרָזא ְדֹחׁשֶ ַמר ּבְ ֵכֶלת. ְּוֹכָלא ַחד, ָּהא ִאּתְ ִליל ּתְ ְּדָהִכי ִאְתָחֵזי , ּכְ
ָמה ְדאֹוִקיְמָנא ְּדִתְכָלא ִאיהו ָרָז, ּּכְ ְכָלאּ ּא ִדְנהֹוָרא ְדכוְרְסָייא ּתִ ּ וָרא . ּ ִקּשׁ ְּדִאיהו ּבְ ּ ּ

ִּדְנִהירו  ֲחָדא, ּ ִחָווָרא)א''א ע''בראשית נ(ּ ְכָלא ְלֵאפֹוָדא ִאיהו. ּּכָֹלא ּכַ ְּוַעל ָדא ּתִ ּ.  
ְמעֹון י ׁשִ ין ְדַכֲהָנא, ָאַמר ִרּבִ ָּהֵני ָמאִני ִדְלבוׁשִ ּ ָרָזא ִעָלָאה ִאי, ּ ְלהו ּבְ ּּכֻ ְלֶמהֵוי , ּהוּּ

א ין ִדְלַתּתָ ְּלבוׁשִ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ּ ּּכְ א ֲחֵזי. ּ א ִאיהו, ּתָ ֲהָנא ַרּבָ יָון ְדִמיָכֵאל ּכַ ּּכֵ ְוָאֵתי , ּ
ְטָרא ִדיִמיָנא ְבִריֵאל, ִּמּסִ ּגַ ִתיב ּבְ ִדים)דניאל יב(, ֲאַמאי ּכְ ּ ָהִאיׁש ְלבוׁש ַהּבַ ְּדָהא , ּ

א  ין ְלַכֲהָנא ַרּבָ ֲהָנא, ִּאיהוְּלבוׁשִ ּוִמיָכֵאל ִאיהו ּכַ ְטָרא ִדיִמיָנא, ּ ֶּאָלא . ְּוָאֵתי ִמּסִ
ִדיר, ֵמָהָכא יִמיָנא ּתָ ִליל ּבִ ָמאָלא ִאְתּכְ ְבִריֵאל , ִּדׂשְ ׁש ּגַ ין )א''ג ע''רל(ְוִאְתָלּבָ ְלבוׁשִ ּ ּבִ
  .ִּאֵלין
ַהאי ָעְלָמ, ּּתו ִליָחא ּבְ א ׁשְ ְבִריֵאל ִאיהו ִאְתַמּנָ ְּדָהא ּגַ א , אּ ִליָחא ְדִאְתַמּנָ ְּוָכל ׁשְ

ַהאי ָעְלָמא ין ְדַהאי ָעְלָמא, ּבְ ְלבוׁשִ א ּבִ ׁשָ ִּאְצְטִריך ְלִאְתַלּבְ ּ ָרָזא , ְ ְוָהא אֹוִקיְמָנא ּבְ
ְמָתא ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ְּדִנׁשְ א ּכְ ְלבוׁשָ ת ּבִ ׁשַ ד ַסְלַקת ְלֵעיָלא ִאְתַלּבְ ּּכַ ּּ ִגין ְלֶמֱהֵוי , ּ ּבְ

ן ּמָ א ִמְלֵעיָלאְו. ּתַ ת ְלַתּתָ ד ַנְחּתַ ֵּכן ּכַ ן, ּ ּמָ ַגְווָנא ְדַההוא ֲאָתר ְדַאְזַלת ּתַ ּּכָֹלא ִאיהו ּכְ ּ ּ ּ ּ .
ַהאי ָעְלָמא ִליחוָתא ּבְ ׁשְ ִליָחן ְדִאְתְמָנן ּבִ ל ִאיּנון ׁשְ ַגְווָנא ָדא ּכָ ּּכְ ּ ּ  )ב''ט ע''רכ(ְוָהא , ּ

  .אֹוִקיְמָנא
א ֲחֵזי ד ָלִביׁש ֵליה, ְּלַחְפָיא ָעֵליה, פֹוָדאַּהאי ְמִעיָלא ְדֵא, ְוּתָ ִתיב . ּּכַ  )תהלים קלט(ּכְ

ֶפָכה ת ָעַלי ּכַ ׁשֶ ִני ַוּתָ ַּהאי ְקָרא ָהא אוְקמוָה. ָּאחֹור ָוֶקֶדם ַצְרּתָ ּ.  
א ֲחֵזי ִריך הוא ְלָאָדם ָהִראׁשֹון, ֲאָבל ּתָ א ּבְ ֲעָתא ְדָבָרא קוְדׁשָ ׁשַ ּּבְ ּ א . ְּ ְּדַכר ְונוְקּבָ ּ

ְרַווְייהו ָדא ִעם ָדא ִקׁשוָרא, ִּריאוִאְתּבְ ַּוֲהוו ּתַ ּ ּ ּ א ַלֲאחֹוָרא, ּ ּוְדכוָרא ְלָקָמא, ּנוְקּבָ ַעד , ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]69דף [ -ּ

ִריך הוא א ּבְ ְּדָנַסר לֹון קוְדׁשָ ּ יה ְדָאָדם, ְּוַאְתִקין ָלה, ְּ ְּוָאִעיל ָלה ְלַקּמֵ ּ ָלא , ּ ּכְ ְלִאְסּתַ
ַאְנִפין ַּאְנִפין ּבְ ּכְ, ּ ַאְנִפיןְּוֵכיָון ְדִאְסּתַ ּלו ַאְנִפין ּבְ ּ ָעְלָמא, ּ י ְרִחימוָתא ּבְ ֵדין ִאְתָסּגֵ , ּּכְ

ָעְלָמא ְדַמת ְדָנא, ְּואֹוִלידו ּתֹוָלִדין ּבְ ַּמה ְדָלא ֲהַוות ִמּקַ   .ְוָהא אֹוִקיְמָנא, ּ
ָתא ּוְלָבַתר ְדָחב ָאָדם ְוִאּתְ ה זוֲהָמא, ְּוָאָתא ָנָחׁש ַעל ַחָוה, ּ ְּוָאִטיל ּבָ ּת ַחָוה אֹוִליַד, ּ

ַּוֲהָוה ִדיוְקֵניה, ְלַקִין ּ ִּדיוְקָנא ִדְלֵעיָלא , ּּ ּ ּ א)א''ז ע''קס(ּּ ֵּמָרָזא ְדזוֲהָמא ְדִסְטָרא ,  ְוַתּתָ ּ ּ
א, ַאֲחָרא ְטָרא ִדְלַתּתָ ּוִמּסִ ְּוַעל ָדא ִאיהו ֲהָוה ַקְדָמָאה. ּ ָעְלָמא, ּ ִגין , ְּדֲעַבד מֹוָתא ּבְ ּבְ

ִרי ְּדִסְטָרא ִדיֵליה ּגָ ּ ִמין ְלַקטוָלא. םּ ִּחְוָיא אֹוְרֵחיה הוא ְלֶמֱהֵוי ּכַ ּ יה , ּ ַּההוא ְדָאֵתי ִמּנֵ ּ ּ
ִתיב , ּאֹוְרֵחיה ָנִקיט ְוָאִזיל ֶדה ַוָיָקם ַקִין ֶאל )בראשית ד(ְּוַעל ָדא ּכְ ּשָׂ ְהיֹוָתם ּבַ ּ ַוְיִהי ּבִ
ֶּהֶבל ָאִחיו ַוַיַהְרֵגהו   .)ב''א ע''בראשית נ(. ּ

  ב''א ע''דף רל
ִסְפִרין ַקְדָמִאיןַאׁשְ ְחָנא ּבְ ְּדַכד ָקַטל ֵליה ַקִין ְלֶהֶבל, ּכַ יִכין, ּ יך ֵליה ְנׁשִ ֲּהָוה ָנׁשִ ְ ,

ִחְוָיא) ב''א ע''דף רל( ָמֵתיה, ּכְ ַּעד ְדַאִפיק ִנׁשְ   .ְּוָקַטל ֵליה, ּּ
ְּוָכל ִמִלין ָאַהְדרו ִליסֹוָדא ַקְדָמָאה ְּוִאי ָלאו ְדֲהָוה ַקִין ֵמַההוא ִס, ּ ָלא , ְטָראּ

י ָאחוה ַכח ָהִכי ְלַגּבֵ ּתְ ִּאׁשְ יָון ְדָחָזא ָאָדם ְדִאְתְקִטיל ֶהֶבל, ְּוַעל ָדא. ּ ּּכֵ ִריך ַקִין, ּ , ְְוִאְתּתְ
אן וְלָהְלָאה, ָאַמר ִנין, ַּמה ֲאָנא אֹוִליד ִמּכָ ֵתיה ֵמָאה וְתָלִתין ׁשְ ִּאְתְפַרׁש ְמִאּתְ ּ ְּורוִחין , ּ

יהֲהוֹו, ּנוְקֵבי ִמְסֲאֵבי ָמן ִמּנֵ ּ ַאְתָיין וִמְתַחּמְ ִדין, ּ ְּוִאְקרון ִנְגֵעי , ַּוֲהָוה אֹוִליד רוִחין ְוׁשֵ
ֵני ָאָדם   .ְואֹוִקיְמָנא, ּבְ

ִקְנָאה ׁש ּבְ ֵתיה, ְלָבַתר ָקֵני ְוִאְתָלּבָ ִאּתְ ר ּבְ ת, ְּוִאְתַחּבָ יב. ְואֹוִליד ְלׁשֵ בראשית (, ִּדְכּתִ

ַצְל)ה ְדמותֹו ּכְ ּ ַויֹוֶלד ּבִ תּ מֹו ׁשֵ ַצְלמֹו. ּמֹו ַוִיְקָרא ֶאת ׁשְ ְדמותֹו ּכְ ָּדא ִאיהו ּבִ ּ ַּמה ְדָלא , ּ
ַקְדִמיָתא ִנין ַקְדָמֵאי, ֲהָוה ָהִכי ּבְ ִאיּנון ּבְ ְדַמת ְדָנא, ּּבְ ַּדֲהוֹו ִמּקַ ּ.  

ִגין ַקְדִמיָתא, ּבְ יה, ְּדָהא ּבְ רוָתא ַאֲחָרא ֲהַוות ְלַגּבֵ ִּאְתַחּבְ ְּואוְקמוָה, ּ ּד ְדָאַתת ַע, ּ
יה ְדָאָדם, ַּחָוה ִריך הוא ְלַגּבֵ א ּבְ ְּוַאְתִקין ָלה קוְדׁשָ ּ ּ ּ ַאְנִפין, ְּ רו ַאְנִפין ּבְ ְּוִאְתַחּבָ ּ ְוַעל . ּ

ִתיב ה)בראשית ב(, ָּדא ּכְ ֵרא ִאּשָׁ ָתא,  ְלֹזאת ִיּקָ ֲאָבל ַאֲחָרא ָלא ִאְקֵרי , ָּדא ִאיִהי ִאּתְ
ְּוָהא אוְקמוָה. ָהִכי ךּוְבִגין. ּ ִריאו, ְ ּכַ ֲחָדא ִאְתּבְ ְּדָאָדם ְוַחָוה ּכַ ּ ִתיב , ּ  ָזָכר )בראשית ה(ּכְ

ָרָאם ַוְיָבֶרך אֹוָתם ְוְנֵקָבה ּבְ ֲחָדא ֲהוֹו, ּ ְרַווְייהו ּכַ ִתיב. ּּתַ ָאחֹור ָוֶקֶדם , ְּוַעל ָדא ּכְ
ִני   .ַצְרּתָ

א ֲחֵזי ן, ּתָ ֲהָנא, ָאחֹור ָוֶקֶדם ֲהוֹו, ֵאפֹוד ְוֹחׁשֶ הוְוַכד ּכַ ׁש ּבְ ֲּהָוה ָדֵמי , ּ ִאְתְלּבַ
ִדיוְקָנא ִעָלָאה ּּבְ ּ ַמר. ּ ִּדְכֵדין ַאְנפֹוי ְנִהיִרין, ְוָהא ִאּתְ ְלִטין, ּ ְּוַסְלִקין ְלֵעיָלא , ְוַאְתָוון ּבַ ּ

ּוְכֵדין ֲהָוה ָיַדע ִמָלה, ְמַנֲהָרן ּ.  
ך ְוְבִגין ּכַ ָנא, ּ ּקוָנא ְדחֹוׁשְ ּּתִ ְּוִתּקוָנא ְדֵאפֹוָדא, ּ ָרן, ּ ֲחָדא ִמְתַקּשְׁ ב . ּכַ ְוַאף ַעל ּגַ

ִתּקוָנא ְדָדא ְּדִתּקוָנא ְדָדא ָלאו ִאיהו ּכְ ּ ּ ּ ּ ָרָזא ֲחָדא, ּ ָדא. ְּוֹכָלא ּבְ וָרא ְדָדא ּבְ ִּקּשׁ ּ ,



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]70דף [ -ּ

ֵאפֹוָדא ָנא ּבְ ע ִעְזָקן, ְלִאְתַאֲחָדא חֹוׁשְ ַאְרּבַ ַהאי ֲאָתר, ּבְ רו ּבְ ְּדִאְתְקׁשָ . ּוְבַהאי ֲאָתר, ּ
ּן ָרָזא ְדִאיּנון ְרִתיִכיןְּוִאיּנו א, ּ ַהאי ִסְטָרא ִדְלַתּתָ ָרן ּבְ ְּדִמְתַקּשְׁ ְּלִאיּנון ִדְלֵעיָלא, ּ ּ ּ ,

ָרָזא ְדאֹוַפִנין ְוַחיֹות ְּוֹכָלא ִאיהו ּבְ ּ ּ ּ.  
ִתיב ַמִים ְוֵאת ָהָאֶרץ, ּכְ ָרא ֱאֹלִהים ֵאת ַהּשָׁ ית ּבָ ֵראׁשִ ְּואוְקמוָה. ּבְ ְּדָהא ּכָֹלא , ּ ּ

ַגְו ָנאּכְ ּכְ ָאה, ּוָנא ָדא ִאְתָעִביד ַמׁשְ ּתָ ַגְווָנא ְדָעְלָמא ּתַ ַגְווָנא ְדָעְלָמא ִעָלָאה, ּּכְ ֲּעַבד ּכְ ּ ,
ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא ְּוָכל עֹוָבדֹוי ְדָעַבד ּכְ ּ ָנא. ּ ּכְ עֹוָבָדא , ָהִכי ָנֵמי ַמׁשְ ל עֹוָבדֹוי ִאיּנון ּכְ ּּכָ

ּוְכַגְווָנא ְדָעְלָמא   ואוקמוה כגוונא דא אתעביד משכנא וכל עובדוי דעבד בהאי א''ס(. )עלאה(ּ

והכי נמי משכנא כל עובדוי אינון כגוונא דלעילא כגוונא דעלמא . עלמא כגוונא דלעילא עבד
  )תתאה וכגוונא דעלמא עילאה

ָנא ּכְ ל עֹוָבִדין ְדַמׁשְ ְּוָרָזא ָדא ּכָ ְלהו עֹוָבִדין ְוִתּקוִנין ִדְלֵעיָלא ְוַתּתָ, ּ ּּכֻ ּּ ּ ִגין , אּ ּבְ
ָעְלָמא א ּבְ ִכיְנּתָ ָרָאה ׁשְ ִדיוִרין ִעָלִאין, ְלַאׁשְ ּּבְ ִאין, ּ ּתָ ּוְבִדיוִרין ּתַ ַגְווָנא ָדא. ּ ן ֵעֶדן , ּּכְ ּגַ

א ַגְווָנא ִעָלָאה, ְלַתּתָ ִּאיהו ּכְ ָאה. ּ ּתָ ל ִציוִרין, ּוְכַגְווָנא ּתַ ּּכָ ְּוָכל ִדיוְקִנין ְדָעְלָמא , ּ ּ ּ
ּמָ ְלהו ּתַ ּּכֻ ָנא, ְּוַעל ָדא. ןּ ּכְ ַמִים ְוֶאֶרץ)א''כ ע''ר(ַוֲעִביַדת , ֲעִביַדת ַמׁשְ ָרָזא ,  ׁשָ ְלהו ּבְ ּּכֻ ּ

  .ֲחָדא
ִתיב  או ָמרֹום ֵעיֵניֶכם וְראו ִמי ָבָרא ֵאֶלה ְוגֹו)ישעיה מ(ּכְ ּ ׂשְ ּ ּ ַּהאי ְקָרא אוְקמוָה. 'ּ ּ ,

א ֲחֵזי ר ָנ, ֲאָבל ּתָ ל ּבַ ּכַ ִגין ְדִיְסּתָ ָיִכיל , ְּוָזִקיף לֹון ְלֵעיָלא, ּׁש ֵעינֹוי ְלֵעיָלאְּוִכי ּבְ
ָרׁשו ְלִמְנַדע וְלֶמחֵמי ָמה ְדָלא ִאּתְ ָלא ּבְ ּכְ ְּלִמְנַדע וְלִאְסּתַ ּ ּ ּ ּ ּ.  

או ָמרֹום ֵעיֵניֶכם ֶּאָלא ׂשְ ִריך , ּ א ּבְ עֹוָבדֹוי ְדקוְדׁשָ ָלא וְלִמְנַדע ּבְ ּכְ ְַמאן ְדָבֵעי ְלִאְסּתַ ּ ּ ּ ּ
ָמה ַחָייִלין, ֵּעינֹוי ְלֵעיָלאִיְזקֹוף , ּהוא ְרָיין, ְּוֶיְחֵמי ּכַ ה ַמׁשִ ְנָיין ָדא ִמן , ְוַכּמָ ּעֹוָבִדין ְמׁשַ
ַּרְבְרִבין ִאֵלין ֵמִאֵלין, ָּדא ֲאלון ְוֵתיְמרון. ּ חמון ְוִתׁשְ ּוְכֵדין ּתֶ ּ ּ ָרא . ַּמאן ָבָרא ִאֵלין, ּ ִמי ּבָ

ְּדהוא ֲאָתר ְדַקְייָמא ָמרֹום ְוָגִניז ְוָסִתים . ּ ֵאֶלהָבָרא, ָּהא אֹוִקיְמָנא ָרָזא ְדִמי, ֵּאֶלה ּ ּ ּ
ֵאָלה)ב''ח ע''קס, א''ב ע''צ(, ְוָלא ְיִדיַע ִדיר ִלׁשְ ְלָייא ְלַההוא , ּ ְוַקְייָמא ּתָ ִגין ְדָלא ִאְתּגַ ּּבְ ּ

  )א''ע' בראשית ב(. ֲאָתר

  א''ב ע''דף רל
ִמְסָפר ְצָבָאם ִגין ְדַההוא ֲאָתר ְדִאיהו ָטִמיר .ַמאי ַהּמֹוִציא, ַּהּמֹוִציא ּבְ ּ ֶאָלא ּבְ ּ ּ ּ ּ

ִּאיהו ַאִפיק ּכָֹלא, ְוָגִניז ּ ֹוָפר, ּ ָרָזא ְדקֹול ְדָנִפיק ִמּשׁ ּּבְ ִּאיהו ִמְסָפר ְדָכל , ְּוַההוא קֹול. ּ ּּ
ָנא ְדֹכָלא, ֵּחיִלין ִעָלִאין ּבָ ְּוחוׁשְ ּ ַכח ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא ִעָל. ּ ּתְ ן ִאׁשְ ּמָ ּוִמּתַ ּ ּ ָכל ִאיּנון , ָאהּ ּּבְ
ין, ִּסְטִרין ִעָלִאין ַּעד ְדַנְגִדין ַדְרּגִ ּ א, ּ ָכאן ְלַתּתָ ָמה , ְוִאְתַמּשְׁ אן ּכַ  ֵחיִלין )מ''ק(ְּוִאְתָפְרׁשָ

ְייהו ָנא, ְּלִזּנַ ּבָ חוׁשְ ְּוֻכְלהו ַקְייָמן ּבְ ּ ָמא, ּ ׁשְ ָּדא ִסְטָרא ִדיִמיָנא, ֵמרֹוב אֹוִנים. ְּוִאְקרון ּבִ ּ .
יץ ּכַֹחְוַא ָמאָלא, ּמִ ָּדא ִסְטָרא ִדׂשְ ֵרין ֲעָבִרין, ִּאיׁש לא ֶנְעָדר. ּ ִּסְטִרין ְדַנְגִדין ִמּתְ דף (. ּ

או ָמרֹום ֵעיֵניֶכם וְראו ִמי ָבָרא ֵאֶלה) א''ב ע''רל ָּדָבר ַאֵחר ׂשְ ּ ּ ּ ַקם , ּ ד ִאּתְ ַהאי ְקָרא ּכַ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]71דף [ -ּ

ָנא ּכְ ן. ַמׁשְ ּקַ ל ַמאן ְדָחֵמ, ַוֲהָוה ִאְתּתָ ָנאּּכָ ּכְ א, ּי ֵליה ְלַמׁשְ יה ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ל ּבֵ ּכַ ִּאְסּתָ ּ ,
ָנא ּכְ ַמׁשְ יה ּבְ ְּוֹכָלא ָחֵמי ּבֵ ָאה. ּ ִגין ְדָכל עֹוָבִדין ְדָעְלָמא ִעָלָאה ְוַתּתָ ּּבְ ּ ָקנו , ּ ְלהו ִאְתּתָ ּּכֻ ּ ּ

ָנא ּכְ ַמׁשְ יה ּבְ ל ַמאן ְדָחֵמי ִאיּנון ְקָרִס, ְוָהא אֹוִקיְמָנא, ּּבֵ ּּכָ ָנאּ ּכְ ַמׁשְ ל , ים ּבְ ּכַ ְוִאְסּתָ
הו ְנִהירו ִדְלהֹון, ּּבְ ל ּבִ ּכַ ֲּהָוה ִמְסּתָ ְנִהירו , ּ ּ ְדּכָֹכַבָיא)א''ט ע''רכ(ּּבִ ִגין ְדָהִכי ַקְייָמן , ּ ּּבְ

ְרִקיָעא   .ּכָֹכַבָיא ּבִ
ּ ַהְללוָיה ַהְללו ֶאת ְיָי)תהלים קמח(, ָּפַתח ְוָאַמר ּ ַמִים ְוגֹו' ּ א ֲחֵזי ּתָ', ִמן ַהּשָׁ

א ָדא ָאַמר ָדִוד ְחּתָ ּבַ ּּתוׁשְ ּ א, ּ ָמא ַקִדיׁשָ ָּלֳקֵבל ָרָזא ִדׁשְ א , ּ ְחּתָ ּבַ ָלָלא ְדתוׁשְ ְּדִאיהו ּכְ ּ ּ ּ
ְּדֹכָלא ָחן ִאיּנון. ּ ּבְ ֵרין ּתוׁשְ ּּתְ א ִעָלָאה, ּ ָמא ַקִדיׁשָ ַגְווָנא ְדָרָזא ִדׁשְ ּּכְ ּ ּ ָלָלא , ּ ְּדִאיהו ּכְ ּ

א ְד ְחּתָ ּבַ ְּדתוׁשְ ּ ְתָרָאה, ָּדא: ְּוִאיּנון. ֹּכָלאּ א ּבַ ְחּתָ ּבַ א , ְּותוׁשְ ְחּתָ ּבַ ָלָלא ְדתוׁשְ ְּדִאיִהי ּכְ ּ ּ
ְּדֹכָלא יב, ּ ָקְדׁשֹו ְוגֹו)תהלים קנ(, ִּדְכּתִ ּ ַהְללוָיה ַהְללו ֵאל ּבְ ּ ר , ֲּאָבל ָדא ֲהָוה. 'ּ ַעל ֶעׂשֶ
ַבע. ִמיִנים אְּוֹכָלא ָרָזא ֲחָדא ּבִ, ְּוָדא הוא ַעל ׁשֶ ָמא ַקִדיׁשָ   .ּׁשְ

ַּהְללוָיה ַהְללו ֶאת ְיָי ּ ַמִים' ּ ָטא , ִמן ַהּשָׁ ית ִסְטִרין ְלִאְתַפׁשְ ירוָתא ְדׁשִ ִּאיהו ׁשֵ ּ ּ ּ
א ֵאָלה, ְלַתּתָ ְּדָדא ִאיהו ָרָזא ְדַקְייָמא ִלׁשְ ּ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ּ ַאל ָנא )דברים ד(, ּכְ י ׁשְ  ּכִ

ר ָהיו  ֵאָלה', ְָלָפֶניך ְוגֹוְּלָיִמים ִראׁשֹוִנים ֲאׁשֶ ר , ַּעד ָהָכא ִאית ְרׁשו ִלׁשְ ִּמן ַהיֹום ֲאׁשֶ
ָרא ְוגֹו אן וְלָהְלָאה', ּבָ ַמִים ִמּכָ ֵאָלא, ְּוַעד ְקֵצה ַהּשָׁ ִגין ְדִאיהו , ָּלאו ַקְייָמא ִלׁשְ ּּבְ ּ

  .ֲאָתר ָטִמיר ְוָגִניז
ְּוַעל ָדא ַהְללו ֶאת ְיָי ַמִים ַהְללוהו ּבַ' ּ ִּמן ַהּשָׁ ֵרין ִסְטִרין, ְמרֹוִמיםּ דאינון (, ִּאֵלין ּתְ

ָמאָלא)רומא דשירותא א. ּ ְיִמיָנא וׂשְ ְלהו ַאֲחָרִנין ְלַתּתָ ָטאן ּכֻ ּוֵמָהָכא ִאְתַפּשְׁ ּּ ָרָזא , ּ ּבְ
ְדָקא ֵיאֹות ְקָנא ּכְ ין ְלִאְתּתַ ַּהְללוהו . ְּדַדְרּגִ ֵרין ַקָייִמ,  ָכל ַמְלָאָכיו)א''ו ע''קס(ּ ין ִּאֵלין ּתְ

חֹות ּגוָפא ְּדַקְייֵמי ּתְ ָען ּגוָפא ָעַלְייהו, ּ ְּלִמׁשְ ּ.  
א ֲחֵזי ָען ָעַלְייהו, ּתָ ּתְ ִּאיּנון ַקָייִמין ְדגוָפא ִאׁשְ ּ ּ ָרָזא ְדַמְלָאִכין, ּ ִגין , ַּקְייֵמי ָהָכא ּבְ ּבְ

ִליָחן ְּדַיְרִכין ִאיּנון ׁשְ ּוֵמָרָזא ָדא, ְלֵמיָזל ֵמֲאָתר ְלֲאָתר, ּ ּין ִאיּנון ְדִאְקרון ָנְפִק, ּ ּ ּ
ִליחוָתא ְדָמאֵריהֹון, ַמְלֲאִכין ׁשְ ִליָחן ְלֵמַהך ּבִ ְּדִאיּנון ׁשְ ּ ּ   .ֵמֲאָתר ַלֲאָתר, ְּ

ל ְצָבָאיו ַּהְללוהו ּכָ ין ִעָלִאין, ּ ל ֵחיִלין ַקִדיׁשִ יה ּכָ ָּדא ִאיהו ֲאָתר ְדַנְפֵקי ִמּנֵ ּ ּ ּ ּ ָרָזא , ּ
א ְּדָאת ַקָייָמא ַקִדיׁשָ ָווןְוִאיה, ּּ ַאר ִרּבְ ָכל ׁשְ ים ּבְ ְדָקא ַאָמָרן, ּו ָרׁשִ יב, ּכַ ישעיה (, ִּדְכּתִ

מֹו'  ְיָי)מח ַאר ֵחיִלין ְוִרְבָוון, ְצָבאֹות ׁשְ ָכל ׁשְ ֶמׁש ְוָיֵרַח. ּאֹות ִאיהו ּבְ ַּהְללוהו ׁשֶ יה , ּ ּּבֵ
ַּקְייָמא ָרָזא ָדא א ְלַאְנָהָרא, ּ ְמׁשָ ּוֵביה ַקְייִמין ּכֹ, ְּוִאיהו ׁשִ ָּכַבָייא ִעָלִאין ְדַנֲהִריןּ ּ ,

ּוַמָזֵלי ְּלָבַתר ַאְהָדר ְלֵעיָלא. ְוָהא אֹוִקיְמָנא, ּ רֹוִמים, ּ רוָמא ִדּמְ ְּלַההוא ֲאָתר ְדָקִאים ּבְ ּ ּ ּ ,
ִקיעו ְדֹכָלא ן ּתְ ְּוַתּמָ ּ ָמִים, ּ ֵמי ַהׁשָ ַּהְללוהו ׁשְ ָלֳקֵבל , ִמן ָהָאֶרץ' ְּלָבַתר ַהְללו ֶאת ְיָי. ּ

  .'ּ ֵאׁש וָבָרד ְוגֹוִּאֵלין



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]72דף [ -ּ

א ֲחֵזי א, ּתָ ָכאן ֵמָרָזא ִעָלָאה, ִּאיּנון ּכָֹכִבים ְלַתּתָ יכו ְדִאְתַמּשְׁ ְמׁשִ ַּקְייִמין ּבִ ּ ִגין , ּ ּבְ
ִדיוְקָנא ִעָלָאה ְּדֹכָלא ַקְייָמא ּבְ ּּ ּּ ל .  אֹוִקיְמָנא)א''ד ע''בראשית ל(ְוָהא , ּ ך ּכָ ְוְבִגין ּכַ ּ

ִּאיּנון ּכָֹכַבָייא ו א , ֵּמרום ְרִקיָעא, ַּמָזֵליּ יה ָעְלָמא ִדְלַתּתָ ְלהו ַקְייֵמי ְלַאְנָהָגא ּבֵ ּּכֻ ּ ּ ּ
יה ין, ִּמּנֵ ָטאן ַדְרּגִ ן ִאְתַפּשְׁ ּמָ ּוִמּתַ א, ּּ ין ְלִאיּנון ּכָֹכַבָייא ִדְלַתּתָ ַּעד ְדַקְייִמין ַדְרּגִ ּ ּ ְּדֻכְלהו , ּ ּּ

לום ְרׁשוַתְייהו ּכְ ָּלא ַקְייֵמי ּבִ ּ ְרׁשוָתא ִדְלֵעיָלא,  אֹוִקיְמָנאְוָהא, ּ ְּוֻכְלהו ַקְייָמאן ּבִ ּּ ּ ְוַעל . ּּ
ִתיב ּכֹוָכִבים)ישעיה מז(, ָּדא ּכְ ַמִים ַהחֹוִזים ּבַ יֻעך הֹוְבֵרי ׁשָ ָ ַיַעְמדו ָנא ְויֹוׁשִ ְּוֹכָלא , ּ

ַמר ְרׁשוָתא ְוִאּתְ ִּאיהו ּבִ ׁש ְוגֹו)שמות לט(. ּ ְתנֹות ׁשֵ ּ ַוַיֲעׂשו ֶאת ַהּכָ ׁש 'ּ ְצֶנֶפת ׁשֵ  ְוֵאת ַהּמִ
  .'ְוגֹו

 
  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]73דף [ -ּ

 ] בשנה189יום [סדר הלימוד ליום יב ניסן 
י יֹוֵסי ָפַתח ית ְיָי)ישעיה ב(, ִּרּבִ ַאֲחִרית ַהָיִמים ָנכֹון ִיְהֶיה ַהר ּבֵ ֹראׁש ' ּ ְוָהָיה ּבְ ּבְ

ַאֲחִרית ַהָיִמים. 'ֶהָהִרים ְוגֹו א , ְּוָהָיה ּבְ ד ִיְפקֹוד ָלה קוְדׁשָ ּּכַ ִריך הוא ִלְבָרָתא ּ ּּבְ ְ

ִסיֲהָרא, ְּויֹוִקים ָלה ֵמַעְפָרא, ְּדַיֲעֹקב א ּבְ ְמׁשָ ר ׁשִ ית ְיָי, ְוִיְתַחּבָ ֵדין ָנכֹון ִיְהֶיה ַהר ּבֵ ', ּכְ
ַל ם ְלֵעיָלא ָּדא ְירוׁשָ ּ ְנהֹוָרא ִדְלֵעיָלא, ּ ִתּקוָנָהא ְלִאְתַנֲהָרא ּבִ ָנא ּבְ ּקְ ֵהא ִמְתּתַ ִּדּתְ ּ ּ ְּדָכל , ּ

ָנאְנה ּקְ ְנהֹוָרא ִדְלֵעיָלא, ֹּוָרָהא ָלאו ִאיהו ִמְתּתַ ֶּאָלא ּבִ ּוְבַההוא ִזְמָנא ִיְתְנִהיר ָעָלה . ּּ ּ
ְדַמת ְדָנא, ְּנהֹוָרא ִעָלָאה ה ַדֲהָות ִמּקַ ְבָעה ִמּמַ ַּעל ַחד ׁשִ יב, ּ ָמה ִדְכּתִ  )ישעיה ל(, ּּכְ

ה ְואֹור ַהַח אֹור ַהַחּמָ ְבָעַתִים ְוגֹוְּוָהָיה אֹור ַהְלָבָנה ּכְ ה ִיְהֶיה ׁשִ   .'ּמָ

  ב''ב ע''דף רל
ֹראׁש ֶהָהִרים ֵעי ֵליה. ּבְ י ֶהָהִרים ִמּבָ ָראׁשֵ ֹראׁש ֶאָלא ְנהֹוָרא ָדא ִדְיֵהא ָלה . ּּבְ ַּמאי ּבְ ּ ּ ּ

ֹראׁש ֶהָהִרים ִאיהו) ב''ב ע''דף רל( ּוַמאן ִאיהו ֹראׁש ֶהָהִרים. ּּבְ א. ּ ֲהָנא ַרּבָ ְּדִאיהו . ָּדא ּכַ ּ
א ְדֹכָלא ְסָטר ְיִמיָנא. ֹראׁש ֶהָהִרים ֵּריׁשָ ִדיר. ּ ן ְלֵביָתא ּתָ ְּוָדא ִאיהו ִדְמַתּקֵ ּוְמָבֵרך ָלה , ּ ְּ

  .ִיְהֶיה ָנכֹון, ְּוַעל ָדא. ְּלַאְנָהָרא ַאְנָפָהא
ן ָלה ה ְיַתּקֵ ּוְבּמָ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא. ּ ין ְדִאיּנון ּכְ ִאיּנון ְלבוׁשִ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ָמה ְד, ּ ּאוְקמוָהּּכְ ְּוִאיּנון . ּ

ית ָרָזא ְדׁשִ ְלהו ַקְייָמן ּבְ ין ּכֻ ְּלבוׁשִ ּ ַהאי ֹראׁש ֶהָהִרים. ּּ ן ּבְ ּקָ ד ְיֵהא ִמְתּתַ יָתא ּכַ , ְוַהאי ּבֵ
א ֲהָנא ַרּבָ ְּדִאיהו ּכַ ִקיוָמא ִעָלָאה, ּ ָלק ְלֵעיָלא ּבְ ר ְוִאְסּתַ ֵדין ִאְתָקּשַׁ ּּכְ ּ ּּ ְוִיְתְנִהיר ָעְלָמא , ּ

ּא ְנִהירו ִעָלָאהֵּמַההו ָבעֹות)כדין(, ּ א ִמּגְ ְרָיין , ּ ְוָדא הוא ְוִנּשָׂ ַאר ֵחיִלין וַמׁשִ ל ׁשְ ִּמּכָ
ל ַהּגֹוִים, ִּעָלִאין ּוְכֵדין ְוָנֲהרו ֵאָליו ּכָ ּ.  

א ֲחֵזי א ָפִריׂש ְידֹוי, ּתָ ֲעָתא ְדַכֲהָנא ִדְלַתּתָ ׁשַ ּּבְ ּ ֵדין רוָחא ִעָלָאה ַאְנִהיר, ּ ּּכְ , קְוָנִפי, ּ
ִאֵלין, ְּוָכל ּבוִציִנין ָנֲהִרין ָרן ִאֵלין ּבְ ָכאן ְוִאְתַנֲהָרן ְוִאְתַקּשְׁ ּוְנהֹוִרין ִאְתַמּשְׁ ּ ַעד , ּ

ָרֵאל ְּדִיְתְנִהירו ַאְנָפָהא ִדְכֶנֶסת ִיׂשְ ּ ֲהָנא, ּּ ְּוֹכָלא ַעל ְיָדא ִדְנהֹוָרא ַקְדָמָאה ְדִאיהו ּכַ ּ ּ ּ .
א ֲהָנא ַאְתַער ְלַתּתָ ַער ְלֵעיָלא, ְוַכד ּכַ ֲהָנא ִאּתְ א. ּּכַ ּוְבעֹוָבִדין ִדְלַתּתָ ַאְתַער , ּ

ָערוָתא ִדְלֵעיָלא ִּאּתְ ּ ּ.  
ית ְיָי ֹראׁש ֶהָהִרים ְוגֹו' ְּוַעל ָדא ָנכֹון ִיְהֶיה ַהר ּבֵ ל ַהּגֹוִים', ּבְ ִגין . ְּוָנֲהרו ֵאָליו ּכָ ּבְ

א ּתָ ין, ְּדַהׁשְ ַאר ַעּמִ ל ׁשְ ּוְבַההוא ִזְמָנא. ְּרִקיָעא ָעַלְייהוִאית לֹון ְמָמָנן ּבִ, ּכָ ְיָבֵער , ּ
וְלָטִניהֹון, לֹון ִריך הוא ִמּשׁ א ּבְ ְּוַיִפיל לֹון קוְדׁשָ ּ ְּ יב, ּ ַעל '  ִיְפקֹוד ְיָי)ישעיה כד(, ִּדְכּתִ

רֹום ּמָ רֹום ּבַ וְלָטֵניהֹון, ְצָבא ַהּמָ רון ִמּשׁ ְּוֵכיָון ְדֻכְלהו ִיְתַעּבְ ּ ּ ֵדין קוְדׁשָ, ּּ ִריך הוא ּּכְ ּא ּבְ ְ

ְלחֹוֵדיה ַקף ּבִ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ִּיְתּתָ ב ְיָי)ישעיה ב(ּכְ ּגַ יֹום ַההוא'  ְוִנׂשְ ְּלַבדֹו ּבַ ּוְכֵדין , ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]74דף [ -ּ

ל ַהּגֹוִים ים ְוָאְמרו ְלכו ְוַנֲעֶלה ֶאל , ְּוֲהָדא הוא ִדְכִתיב. ְּוָנֲהרו ֵאָליו ּכָ ים ַרּבִ ְּוָהְלכו ַעּמִ ּ ּ
ית' ַהר ְיָי   .' ֱאלֵהי ַיֲעֹקב ְוגֹוֶאל ּבֵ

ְּוֹכָלא ִאיהו ֲעָתא ְדַכֲהָנא, ּ ׁשַ ְּדִאיהו ֹראׁש ֶהָהִרים ַיְנִהיר ָלה, ּּבְ ּ ָרָזא , ּ ְּוֹכָלא ִאיהו ּבְ ּ
ׁש ָכל ִסְטִרין ְדַיְנִהיר ָלה, ְּדׁשֵ ית ִאיּנון ּבְ ּׁשִ ּ ית ַיְנִהיר ָלה, ּ ָרָזא ְדׁשִ ְּדָהא ּבְ ּ ּ.  

י ִי י ֶאְלָעָזר ְוִרּבִ אֹוְרָחאִרּבִ י ְיהוָדה ֲהוֹו ָאְזֵלי ּבְ י ֶאְלָעָזר, ְּצָחק ְוִרּבִ ִּעיָדן , ָאַמר ִרּבִ
א ִכיְנּתָ ׁשְ ְִאיהו ְלֵמַהך ּבִ ֵרי ֲעָלן, ּ ׁשְ א ָלא ּתִ ִכיְנּתָ ִגין ִדׁשְ ֶּאָלא ִמּגֹו ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא, ּּבְ ּ ּ .

י ְיהוָדה א, ָּאַמר ִרּבִ ַּמאן ְדִאיהו ִריׁשָ ח , ּ אִליְפּתַ ֵריׁשָ   .ּבְ
י ֶאְלָעָזר ְוָאַמר י)תהלים קיט(, ָּפַתח ִרּבִ ָכְחּתִ ָ ָצִעיר ָאֹנִכי ְוִנְבֶזה ִפּקוֶדיך ֹלא ׁשָ ּ ּ .

א, ָצִעיר ָאֹנִכי ְוִנְבֶזה ְרֵמיה, ָּדִוד ַמְלּכָ ח ּגַ ּבַ ְּלִזְמִנין ִאיהו ָקא ְמׁשַ יב, ּ  )תהלים יח(, ִּדְכּתִ
יחֹו ְלָדִו ה ֶחֶסד ִלְמׁשִ י )שמואל ב כג(, ּוְכִתיב. ּד וְלַזְרעֹו ַעד עֹוָלםְועֹוׂשֶ ן ִיׁשַ ּ ְנֻאם ָדִוד ּבֶ

יַח ֱאלֵהי ַיֲעֹקב ֶבר הוַקם ָעל ְמׁשִ ּוְנֻאם ַהּגֶ ָנא. ּ ְרֵמיה ִמְסּכְ ּוְלִזְמִנין ָעֵבד ּגַ יב, ּ , ִּדְכּתִ
י ָעִני ְוֶאְביֹון ָאִני)תהלים פו(  )תהלים קיח(ְּוִאיהו ָאַמר . ּוְכִתיב ָצִעיר ָאֹנִכי ְוִנְבֶזה.  ּכִ

ה ֶּאֶבן ָמֲאסו ַהּבֹוִנים ָהְיָתה ְלֹראׁש ִפּנָ ּ.  
ָלָמא, ֶּאָלא א ִדׁשְ ַדְרּגָ ִזְמָנא ְדֲהָוה ָסִליק ּבְ ּּבְ ִדיָנא ִדְקׁשֹוט, ּ ָלק ּבְ ְּוִאְסּתַ ִליט , ּ ַּוֲהָוה ׁשַ

ְנאֹוי ְרֵמיה, ַעל ׂשָ ח ּגַ ּבַ ּוְבִזְמָנא ְדָחָמ. ֲּהָוה ָקא ְמׁשַ ָעקוּ ְרֵמיה ּבְ ּא ּגַ ְנאֹוי ָקא ַדֲחִקין , ּ ְּוׁשָ
ְרֵמיה, ֵּליה ֵדין ָמִאיך ּגַ ּּכְ ָנא, ְ ְרֵמיה ִמְסּכְ . ַמאי ַטֲעָמא. ְּזִעיָרא ְלֹכָלא, ַּוֲהָוה ָקֵרי ּגַ
ִגין ִליט, ּבְ ְּדָהא ְלִזְמִנין ֲהָוה ׁשַ ְנאֹוי, ּ ָעקו ְדׂשָ ּוְלִזְמִנין ֲהָוה ּבְ ּ ּ.  

ל ָדא ִא ִדירְּוִעם ּכָ ִליט ָעַלְייהו ּתָ ּיהו ׁשַ ְּוָלא ָיִכילו ֵליה, ּּ א. ּ ִדיר ִאיהו , ְוָדִוד ַמְלּכָ ּּתָ
ִריך הוא א ּבְ י קוְדׁשָ ְרֵמיה ְלַגּבֵ ִפיל ּגַ ֲּהָוה ׁשָ ּ א , ְּ ְרֵמיה ָקֵמי קוְדׁשָ ְּדָכל ַמאן ְדָמִאיך ּגַ ּ ּ ְּ

ִריך הוא ּּבְ ִּאיהו ָזִקיף ֵליה ַעל ּכָֹלא, ְ ּ ךּוְבִגין . ּ ִריך הוא , ְּכָ א ּבְ יה קוְדׁשָ ִּאְתְרֵעי ּבֵ ּ ְּ

ַהאי ָעְלָמא ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ּבְ ָעְלָמא ֵדין. ּ יב, ּּבְ  ְוַגּנֹוִתי ַעל ָהִעיר )ישעיה לז(, ִּדְכּתִ
יָעה ְלַמֲעִני וְלַמַען ָדִוד ַעְבִדי ַּהזֹאת ְלהֹוׁשִ ּ ּ ּ ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי. ּ יב, ּ ְּקׁשו ּ וִב)הושע ג(, ִּדְכּתִ

ם וָפֲחדו ֶאל ְיָי' ֶאת ְיָי ֱּאֹלֵהיֶהם ְוֵאת ָדִוד ַמְלּכָ ּ ַאֲחִרית ַהָיִמים' ּ ְּוֶאל טובֹו ּבְ ָּדִוד ִאיהו . ּ ּ
ַהאי ָעְלָמא א ּבְ א ְלִזְמָנא ְדָאֵתי, ֲהָוה ַמְלּכָ ֶּאֶבן ָמֲאסו , ְּוַעל ָדא ָאַמר. ְּוָדִוד ְיֵהא ַמְלּכָ
  .ָנהַּהּבֹוִנים ָהְיָתה ְלֹראׁש ִפ

  א''ג ע''דף רל
א ֲחֵזי א ְמַהֵדר ַאְנפֹוי, ּתָ ְמׁשָ ֲעָתא ְדׁשִ ׁשַ ּּבְ ּ ר ְנהֹוָרָהא , ְוָלא ָנִהיר ְלִסיֲהָרא, ּ ִאְתַעּבָ

ָכל ִסְטִרין,  ְוָלא ְנִהיַרת)לסיהרא( נוָתא ּבְ ִמְסּכְ ֵדין ִאיִהי ּבְ ְּוֵלית ָלה . ְּוִאְתַקְדָרת, ּּכְ
ַלל ְמׁשָ. ְנהֹוָרא ּכְ ּא ַאְהָדר ָלֳקְבָלהְוַכד ׁשִ ֵדין ִאְתְנִהיַרת ַאְנָפָהא, ְּוַאְנִהיר ָלה, ּ , ּּכְ

יה ָטת ְלַגּבֵ י ְדכוָרא, ְּוִאְתַקּשְׁ ַטת ְלַגּבֵ א ְדִאְתַקּשְׁ נוְקּבָ ּּכְ ּ ּ ְלָטא , ּ ג ''דף רל(ּוְכֵדין ִאיִהי ׁשַ

ָעְלָמא) א''ע ׁשוְלָטנו ּבְ ּּבְ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]75דף [ -ּ

ָּדִוד ֲהָוה ְמַעֵטר ּגַ, ְּוַעל ָדא ׁש, ְּרֵמיהּ ְווָנא ַמּמָ ַההוא ּגַ ָנא. ּּבְ , ְּלִזְמִנין ִאיהו ִמְסּכְ
ירו ְדֹכָלא ַעּתִ עוְתָרא ּבְ ּוְלִזְמִנין ִאיהו ּבְ ּ ּ ּ ּ ך ֲהָוה ָאַמר, ּ ְוְבִגין ּכָ ְוִעם . ָצִעיר ָאֹנִכי ְוִנְבֶזה, ּ

ל ָדא י, ּּכָ ָכְחּתִ ִָפּקוֶדיך ֹלא ׁשָ ּ ַגְווָנא ָדא. ּ ֵעיָניוִּאית ֵליה , ּּכְ ר ָנׁש ְלֶמֱהֵוי ִנְבֶזה ּבְ , ְלּבַ
ֹכָלא)א ונבזה ומה אי דוד מלכא כך כל שכן בר נש אחרא דאית ליה''ס( ְרָמה ּבְ ְפָלא ּגַ ּ ְלַאׁשְ ּ ּ ,

יה ִריך הוא ִאְתְרֵעי ּבֵ א ּבְ ְּלֶמֱהֵוי ִאיהו ָמאָנא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ְּוָהא אוְקמוָה, ְּ יב, ּ ישעיה (, ִּדְכּתִ

ַפל רוַחּ ְוֶאת ַדּכָ)נז ּא וׁשְ א. ּ ֵריׁשָ ח ּבְ א ֲאָנא ֶאְפּתַ ּתָ   .ַהׁשְ
ת וְפִתיל )יחזקאל מ(, ָּפַתח ְוָאַמר ַמְרֵאה ְנֹחׁשֶ ה ִאיׁש ַמְרֵאהו ּכְ ה ְוִהּנֵ ּמָ ּ ַוָיֵבא אֹוִתי ׁשָ ּ ּ

ַער ׁשָ ָדה ְוהוא עֹוֵמד ּבַ ָידֹו וְקֵנה ַהּמִ ים ּבְ ּתִ ִּפׁשְ ּ ּ ַּההוא ֵחיזו ּבְ, ַּהאי ָחָמא ֵליה ְיֶחְזֵקאל. ּ ּ
ִּדְנבוָאה ין, ְּוַהאי ִאיהו ִאיׁש, ּ ִאיּנון ְלבוׁשִ ִליָחא ּבְ ְּדִאיהו ׁשְ ּ ּ ּ.  

ִדים, ְּוָהָכא ָלא ָאַמר ֶאָלא ִאיׁש ְּוָלא ָאַמר ִאיׁש ְלבוׁש ַהּבַ ֲעָתא ְדָעִביד , ֶּאָלא. ּ ׁשַ ּּבְ
ד ִדיָנא ִליחוָתא ְלֶמְעּבַ ּׁשְ ִדיםִאְקֵר, ּאֹו ְלַאֲחָזָאה ִדיָנא, ּ ּי ְלבוׁש ַהּבַ ֲעָתא ְדָלא . ּ ּוְבׁשַ ּ

י ְלַגְווָנא ַאֲחָרא, ָאֵתי ְלָהִכי ּנֵ ּתַ ִליחוָתא, ִאׁשְ פום ׁשְ ּּכְ ִאיּנון , ּ ֵני ֵחיזו ִדיֵליה ּבְ ָּהִכי ׁשָ ּ ּ ּ
ין ין, ְּלבוׁשִ ין ִלְלבוׁשִ ֵני ִמְלבוׁשִ ּתָ ְּוִאׁשְ ָמאָלא, ּ ְסָטר ׂשְ ִדיר ּבִ ִגין ְדִאיהו ּתָ ּּבְ ה ְו, ּ ַכּמָ

הו ְווִנין ִאיּנון ְדִאְתָלַבׁש ּבְ ּּגַ ּ ְטֵריה, ּ ְּוָכל ִאיּנון ְדַאְתָיין ִמּסִ ּ ּ.  
ת ַמְרֵאה ְנֹחׁשֶ א ְדִאיּנון , ַּמְרֵאהו ּכְ ַההוא ְלבוׁשָ ׁש ּבְ ָּהָכא ִאְתָלּבַ ּ ּ ט ''קל, א''ס ע''ר(ּ

ת)א''ט ע''רכ, א''ע ְּדִאְקרון , ּ טוֵרי ְנֹחׁשֶ ת ָהֵרי ְנֹח)זכריה ו(ּ , ְּוָדא ַאְייֵתי ְמִדידו. ׁשֶ
ָחָתא ד ִמׁשְ ּ ָלאו ִאיהו ּבוִציָנא ְדַקְרִדינוָתא ְדָטִמיר ְוָגִניז)קנה המדה(ַהאי . ְלֶמְעּבַ ּ ּ ּ ּ ּ ,

א ן ַנְפַקת ַהאי ָקֶנה ְלַתּתָ ּמָ ִביק ִמּבוִציָנא , ֶּאָלא ִמּתַ ּתְ ִליד ִמּגֹו ְנִהירו ְדִאׁשְ ְּדִאְתּגְ ּ ּ ּ
ְּדַקְרִדינוָתא ּ ָלַקת ְלֵעיָלא, ּ ד ִאְסּתָ ּ ְסִפירו ְדָנִציץ ְוָלא )ב''ה ע''רמ(ְוִאְתְגָלַפת ּגֹו , ּּכַ ּ

ָחָתא, ְּוַעל ָדא. ִאְתְייַדע ְמִדידו ְדִמׁשְ ָדה ִאיהו ַקְייָמא ּבִ ַּההוא ְקֵנה ַהּמִ ּ ּ ּ ּ ְּדַקְייָמא , ּּ ּ
א   .ְלַתּתָ

ָדה ּוְלִזְמִנין ְקֵנה ַהּמִ ְּוַעל ָדא ְפִתיל ְוָקֶנה, ּ ַקו ַהִמָדה)א''ח ע''רנ(ּוְלִזְמִנין , ּ ְּוֹכָלא , ּ
ד ְמִדידו ָחָתא ְלֶמְעּבַ ל ְמִדידו ִדְיֶחְזֵקאל)התם(, ִּמׁשְ ּ ּכָ ָדה, ּ ַההוא ְקֵנה ַהּמִ ִּאיהו ֲהָוה ּבְ ּ ּ ,

ַקו ַהִמָדה ָנא ּכָֹלא ֲהָוה ּבְ ּכְ ּוְבעֹוָבָדא ְדַמׁשְ ּ ּּ.  
ָנא ּכְ ַמׁשְ ַההוא ְמִדידו ִד, ּבְ ּּבְ ּ אּ ְּדִאיהו ַקו ַהִמָדה, ְלַתּתָ ּ ַגְווָנא ְדַההוא ְפִתיל, ּ ּּכְ ּ ְּדַכד , ּ

ָטא ֵרי ְלִאְתַפּשְׁ ָרא, ּׁשָ ה ַחד ִקׁשְ ָכל ַאּמָ ָחָתא ְמִדיד, ּבְ ּוְבַההוא ִמׁשְ ה, ּ ּוְבִגין . ְוִאְקֵרי ַאּמָ
ך ה, ְּכָ ַאּמָ ִרים ּבָ ֹמֶנה ְוֶעׂשְ א ְופוְתָיא ַאְר, ׁשְ ְּדָדא הוא ַאְרּכָ ּ הּ ַאּמָ ע ּבָ ִתיב , ּבַ ְוָלא ּכְ

ע ַאּמֹות ִגין ְדָאָמה ְמִדיד ְלָכל ְסָטר, ַאְרּבַ   .ּּבְ
ֵּמָרָזא ְדבוִציָנא ִדְלֵעיָלא, ְוַהאי ָנְפָקא ּ ּ א ֵמַהאי ְמִדידו , ּ ִּדְמִדידו ְדַהאי ְלַתּתָ ּ ּ ּ

ַכח ּתְ ִּדְלֵעיָלא ִאׁשְ א. ּ ְּמִדידו ִדְלַתּתָ ְוָכל ִסְטָרא ְוִסְטָרא , יןֶאֶלף ַוֲחֵמׁש ֵמָאה ִסְטִר, ּ
ין ֵריָסר ַאְלֵפי ַאּמִ ֻכְלהו, ּתְ ה ַחד ָאִזיל ּבְ ְּוַעל ָדא ַאּמָ ה ִדְמִדיד ָדא, ּּ ְּוַההוא ַאּמָ ּ ּ ,



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]76דף [ -ּ

ה וְמִדיד ְלָייא ַאּמָ ָחָתא ְוִאְתּגַ ט ַקו ִמׁשְ ִּאְתְפׁשַ ָחֵתי, ּ ָכל ִאיּנון ִמׁשְ א תריסר ''ס(. ְּוֵכן ּבְ

שחתא ואתגלייא אמה ומדיד וכן בכל אינון משחתי ועל אמה חד אזיל אלפי אמין אתפשט קו מ
  .)בכלהו וההוא אמה דמדיד דא מדיד דא

ה ַאּמָ ִרים ּבָ ֹמֶנה ְוֶעׂשְ א, ׁשְ ה, ִּאיהו ַאְרּכָ ה, ְּדַחד ַאּמָ ַההוא ַאּמָ ע ּבְ ּופוְתֵיה ַאְרּבַ ּ ּ ּ .
ַכח ּתְ ִל, ִאׁשְ ָלִתין וְתֵרין ׁשְ ה ַחד ְדִאיהו ּתְ ַּאּמָ ּ יםּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . יׁשִ  ְוָכל )ישעיה מ(ּכְ

ִליׁש ֲעַפר ָהָאֶרץ ּשָׁ ִביִלין ְדָנְפִקין ִמְלֵעיָלא''ָלֳקֵבל ל, ב''ְּוִאיּנון ל, ּבַ ּב ׁשְ ּ.  
ַהאי ְמִדידו א ּבְ ָחָתא ְדַאְרּכָ ְּוַכד ִאְתָעִביד ִמׁשְ א, ּ ע ִסְטִרין ַההוא ַאְרּכָ ִּאיהו ַאְרּבַ ּ .

ין' ְוָכל ִסְטָרא ז ין, ַאּמִ ְבָעה ַאּמִ ִּדְלָהִכי ַסְלָקן ִאיּנון ׁשִ ע ִסְטִרין, ּ ַבע, ְלַאְרּבַ ָרָזא ְדׁשֶ , ּּבְ
א)א ומתחומין''ס( ַאְרּכָ ִרים ְדִאיּנון ּבְ ַמְנָיא ְוֶעׂשְ ּ ְדִאיּנון ּתְ ּ ּ ַבע ִאיהו ָרָזא , ּ ִגין ְדׁשֶ ּּבְ ּ

ֹכָלא ִּעָלָאה ּבְ ָלִתין וְתֵרין. ּ ְּוָכל ִאיּנון ּתְ ַבעּ ׁשֶ ִליָלן ּבְ ִביִלין ּכְ א,  ׁשְ ָמא ַקִדיׁשָ ָרָזא ִדׁשְ ּּבְ ּ.  
יָמא ִתיב ִמָדה ַאַחת ְלָכל ַהְיִריעֹות, ְוִאי ּתֵ ַּוַדאי ִמָדה ַאַחת ִאיהו. ָּהא ּכְ ּ ַאף ַעל , ּ

ה ַתר ַאּמָ ה ּבָ ט ַאּמָ ב ְדִאְתָפּשַׁ ּּגַ ַתר ָדא, ּ ָרָזא , ְּוָדא ּבָ ּוִציָנא ּ ְדב)א מרזא''ס(ְּוֹכָלא ּבְ
ִּדְלֵעיָלא ָקא ַאְתָיא ָחָתא ֲחָדא, ּ א ִמׁשְ   .ְּלֶמֱהֵוי ֵעיָלא ְוַתּתָ

  ב''ג ע''דף רל
יר ה ַיּתִ ְקדוּשָׁ ָחָתא ְדִאיהו ּבִ ְּוָדא ִאיהו ִמׁשְ ּ ּ ָחָתא ַאֲחָרא, ּ ִגין ְדִאית ִמׁשְ ְּדִאיִהי , ּּבְ

ְּלַחְפָיא ַעל ָדא ְדִאיִהי ְלגֹו ָחָתא ַא. ּ ִמׁשְ ֲּחָרא ְדַחְפָיא ַעל ָדאְּדָהא ּבְ ָנא , ּּ ּבָ חוׁשְ ָּסְלָקא ּבְ ּ
ן ד ּבָ חוׁשְ ן ל, ל''ּּבְ ּבָ חוׁשְ ּוְלָגאו ּבְ , א דאיהי דחפיא על דא דאיהי לגו וסלקא בחושבנא''ס(ב ''ּ

ְּדַחְפָיא ָדא ַעל ָדא) ב''ג ע''דף רל(ּ ְוָדא ִאיהו ָרָזא )ב''ל ולגאו בחושבן ל''בחושבן ד ּ ב ''ל, ּ
  . ְלַבר)ל איהו קיימא''ד, ב איהו קיימא לגו''ל(ל ''ד, ְלגֹו

ָחָתא ַקְדָמָאה ִגין ְדָהא ִמׁשְ ין, ּּבְ ְגָווִנין ַקִדיׁשִ א ּבִ ְּדִאיהו ַקִדיׁשָ ּ ּ ָזר , ּ ׁש ָמׁשְ ְּדִאיּנון ׁשֵ ּ
ִני ָמן ְותֹוַלַעת ׁשָ ין, ּוְתֵכֶלת ְוַאְרּגָ ְווִנין ַקִדיׁשִ ִּאֵלין ּגַ ן ִדיֵל, ּ ּבָ ְּוָכל חוׁשְ ּיה ַסְלָקא ּ ּ

ן ל ּבָ ְנָייָנא ְדִאיהו ְלַבר ְלַחְפָייא ַעל ָדא. ב''ְּלחוׁשְ ָחָתא ּתִ ּוִמׁשְ ּ ּ ן , ּ ּבָ ִּאיִהי ַסְלָקא ְלחוׁשְ ּ
יב. ל''ד ְּוָדא ִאיהו ָרָזא ִדְכּתִ יֹום ָרָעה ְיַמְלֵטהו )תהלים מא(, ּ יל ֶאל ָדל ּבְ ּכִ ֵרי ַמׂשְ ּ ַאׁשְ ּּ
ׁש. 'ְיָי יֹום ָרָעה ַמּמָ ְּיַמְלֵטהו ְיָי, ּבְ ּ'.  

ָנא ְלגֹו ּבָ ָּרָזא ְדחוׁשְ ְּדִאיהו ָרָזא ל, ּ ָנא ִדְלַבר. ב''ּ ּבָ ּוְבַההוא חוׁשְ ּ ּ ִתיב, ּ יָת , ַמה ּכְ ְוָעׂשִ
ֶּאָלא ָרָזא ְדַגְווָנא ִדיֵליה. ֲּאַמאי ִעִזים, ְּיִריעֹות ִעִזים. ְּיִריעֹות ִעִזים ּ ּ א , ּ ְּלֵמיַהב דוְכּתָ ּ

ָרָזא ְדקו ּּבְ אּ ך ְיִריעֹות ִעִזים ַוַדאי, ְדׁשָ ּוְבִגין ּכָ ּּ ִתיב . ְ ת ֱאגֹוז )שיר השירים ו(ּכְ ּנַ  ֶאל ּגִ
י ְוגֹו ָּהא אוְקמוָה', ָיַרְדּתִ ְּדָסֲחָרא ְוַחְפָייא ַעל , ֲּאָבל ַמה ֱאגֹוז ִאית ֵליה ְקִליָפה, ּ

א, ּומֹוָחא ְלגֹו, מֹוָחא ָכל ִמָלה ְדקוְדׁשָ ּאוף ָהִכי ּבְ ּ ה ְלגֹוְק, ּּ . ְוִסְטָרא ַאֲחָרא ְלַבר, ּדוּשָׁ
ִדיק)חבקוק א(, ְּוָרָזא ָדא יר ֶאת ַהּצַ ע ַמְכּתִ ְּוָהא אוְקמוָה, ְּוַעל ָדא ִאְקֵרי ֱאגֹוז.  ָרׁשָ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]77דף [ -ּ

א ֲחֵזי ַההוא ִדְלַבר, ּתָ ּּבְ ַרע, ּ ל ַמה ְדאֹוִסיף ּגָ ְּוִסיָמִניך ָפֵרי ֶהָחג, ּּכָ ְּדִמְתָמֲעִטין , ְ
או , ּ אוף ָהָכא ָנֵמי.ְוָאְזִלין ָמה ִדְלּגָ ִתיב)ב''ד ע''קס(ּּבְ ר ,  ּכְ ה ֶעׂשֶ ֲעׂשֶ ן ּתַ ּכָ ׁשְ ְוֶאת ַהּמִ
ִתיב. ְיִריעֹות ָמה ִדְלַבר ּכְ ֵרה ְיִריעֹות, ּּבְ י ֶעׂשְ ּתֵ ָנא. ַעׁשְ ּבָ . ּאֹוִסיף ַאְתָוון ְוָגַרע ֵמחוׁשְ

ָנא ְוָגַרע  ּבָ ּבָ, )אתוון(ּאֹוִסיף חוׁשְ יב, ָנאּאֹוִסיף חוׁשְ ְ ֹאֶרך ַהְיִריָעה )שמות כו(, ִּדְכּתִ

ה ַהְיִריָעה ַאּמָ ע ּבָ ה ְוֹרַחב ַאְרּבַ ַאּמָ ים ּבָ לׁשִ ָנא. ָהַאַחת ׁשְ ּבְ ָסִליק , ְּוַכד ָסִליק ְלחוׁשְ
ן ַד ּבָ ְּלחוׁשְ נוָתא. ל''ּ ָכל ִאיּנון ִזיֵני ִמְסּכְ ְּדֵלית ּבְ ּ ַההוא ְדִאְקֵרי ַד, ּ ּּכְ ּ ד ּוְבִגין ּכָ, ל''ּ ְך ּכַ

יר ָנא ַיּתִ ּבְ ְגִריעו, ָּסִליק ְלחוׁשְ   .ָּסִליק ּבִ
ָנא  ּבָ חוׁשְ ַרע ּבְ ְּוַכד ִאיהו ּגָ ְסִליקו, )גרע(ּ ְּדָסִליק ְלָרָזא ְדל, ָּסִליק ּבִ ְּדִאיהו ָרָזא , ב''ּ ּ

ְּדָכל ְמֵהיְמנוָתא א, ּ ָמא ַקִדיׁשָ ְּוִאיהו ָרָזא ִדׁשְ ּ ַרעְוָדא , ָּדא ָסִליק, ְּוַעל ָדא, ּ ָּדא . ּגָ
ַרע ְוָסִליק. ָסִליק ְוָגַרע   .ְוָדא ְלַבר. ָּדא ְלגֹו. ְוָדא ּגָ

ָטא, ַּהאי ַקו ַהִמָדה ֵרי ְלִאְתַפׁשְ ים, ּׁשָ ָרׁשִ ָחָתא ַלּקְ יב , ּוְמִדיד ִמׁשְ  )שמות לו(ִּדְכּתִ
ִטים עֹוְמִדים ן ֲעֵצי ׁשִ ּכָ ים ַלִמׁשְ ָרׁשִ ַּוַיַעׂש ֶאת ַהּקְ ְּוִאֵלין ִאיּנו, ּ ָרִפיםּ ְוָהא , ּן ָרָזא ִדׂשְ

ּאוְקמוָה ִטים עֹוְמִדים, ּ יב ֲעֵצי ׁשִ ִּדְכּתִ ָרִפים עֹוְמִדים)ישעיה ו(ּוְכִתיב , ּ   . ׂשְ
ָחָתא ָדא ְּמִדידו ְדִמׁשְ ּ ה, ּ ה ַוֲחִצי ָהַאּמָ ֶרׁש ְוַאּמָ ר ַאּמֹות ֹאֶרך ַהּקָ ִתיב . ְֶעׂשֶ ָהָכא ּכְ

ר ַאּמֹות ר, ֶעׂשֶ ִתיב ֶעׂשֶ הְוָלא ּכְ ַאּמָ ַלת.  ּבָ ַלת ּתְ ַלת ּתְ ע, ִּאֵלין ּתְ ׁשַ ְּדִאיּנון ּתֵ ְוַחד , ּ
ְרָיא ָעַלְייהו ְּדׁשַ ְרָיא ָעַלְייהו, ּ ְּוָדא ִאיהו רוָחא ֲחָדא ְדׁשַ ּ ּ ּ.  
ה, ְוָהא ַאָמָרן יעוָרא ְדַאּמָ ָמה ִאיהו ׁשִ ּּכַ ּ א. ּ יעוָרא ַחד ְסֵרי וַפְלּגָ ְּוָדא ִאיהו ָרָזא ְדׁשִ ּ ּ ּ ,

ְּדַסְל ים, ְּוָלא ַסְלִקין, ִקיןּ ִגין ְדַגְרִעין ֵמִאיּנון אֹוַפּנִ ּּבְ ָרָזא ִדְרִתיָכא . ּ ְּואוְקמוָה ּבְ ּ ּ
א ִרין, ַּקִדיׁשָ ר, ְּוִאיּנון ֶעׂשְ ר, ְלַהאי ִסְטָרא ֶעׂשֶ ַּעד ְדַסְלִקין ְלָרָזא , ּוְלַהאי ִסְטָרא ֶעׂשֶ ּ

ָרִפים ִעָלִאין ִּדׂשְ ּוְלָבַתר ָסִליק ָרָזא ְד. ּ אּ ֲערו , ּקוְדׁשָ ַּעד ְדַאּתְ ְלהו)א דאתעדו''ס(ּ ּ ּכֻ ּ ,
יכֹון ִריַח ַהּתִ ָרָזא ְדַההוא ּבָ ּּבְ ָמה ְדאוְקמוָה, ּ ּּכְ ּ ִלימו, ּ ָלא ׁשְ יה ּבְ ְּוַעל ָדא ְפַלג ִאית ּבֵ ּ ּּ.  

ָחָתא ִרין ַדִפין ִאיּנון ָמאָתן וְתָלִתין, ָּרָזא ְדַהאי ִמׁשְ ְּלֶעׂשְ ּ ְמִדידו ְּוָכל ַהאי ַקְי. ּּ ּיָמא ּבִ ּ
ָנא ּבָ חוׁשְ ָרִפים, ּּבְ ָרָזא ְדִאיּנון ׂשְ ן ְדָנְפָקא ֵמַהאי ְמִדידו ּבְ ּבָ ל חוׁשְ ְּוָהִכי ָסִליק ּכָ ּ ּ ּ ּ.  

ָנא ְדַאָמָרן ְדִאיּנון ָרִזין ִעָלִאין ּכְ ְּיִריעֹות ְדַמׁשְ ּ ּ ּ ַמָיא ְוָהא אוְקמוָהא . ּ ָּרָזא ִדׁשְ ּ תהלים (ּּ

ַמִים )קד ְיִריָעה נֹוֶטה ׁשָ ן ְדָקָאַמָרן. ּכַ ּבָ ַההוא חוׁשְ ְּוָרָזא ְדַהאי ּבְ ּ ּ ְּוִאית ְיִריָען ְדָקָאַמָרן . ּ
ָרָזא ַאֲחָרא ָרָזא ֲחָדא ְוִאית ְיִריָען ּבְ ָרָזא ִדְלֵעיָלא, ּבְ ְּוֹכָלא ִאיהו ּבְ ּּ ְּוַעל ָדא ּכָֹלא . ּ ּ

ִּאיהו ְלִמְנַדע ָחְכְמָתא ָּכל ִמָלה וִמָלהְו, ְּדָכל ִסְטָרא ְוִסְטָרא, ּ ר ָנׁש . ּּ ְּוַעל ָדא ַאְבִחין ּבַ
ין ַטב ְלִביׁש ין ָרָזא ְדָחְכְמָתא, ּבֵ ָחְכְמָתא, ּּבֵ ּוֵבין ִמָלה ְדָלא ַקְייָמא ּבְ ּ ּוְבָרָזא ִדְמִדידו . ּּ ּ ּ

ה ִסְטִרין ִאיהו, ַקְדָמָאה ַכּמָ ַמר ּבְ   .ָּהא ִאּתְ

  א''ד ע''דף רל



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]78דף [ -ּ

ָּרָזא ָדא ָרָזא ַדֲארֹוָנ ָנאּ ּבָ חוׁשְ ּא ְדָקִאים ּבְ ה ְדִאיהו ָנִטיל, ּ ִּמּמָ יל, ּ ה ְדִאיהו ַקּבִ ּוִמּמָ ּ ּ ,
יה ה ְדִאית ּבֵ ּוִמּמָ ּ ל, ּ ה ִאיהו ְמַקּבֵ ּוִמּמָ ֵרין ִסְטִרין: ּ ְּדִאיהו ּתְ ד ''דף רל(ְּוָנִטיל ֵמִאיּנון , ּ

ֵרין ִסְטִרין) א''ע ִסְטָרא ָדא. ּתְ ה ִאיהו ּבְ ְּוַעל ָדא ַאּמָ ּ ִסְטָרא ָדא,ּ א , ּ ְוַאָמה ּבְ ּוַפְלּגָ
ִּדיֵליה ך ַאָמַתִים ָוֵחִצי ָאְרּכֹו. ּ ְוְבִגין ּכָ ֵרין ִסְטִרין, ּ א ִדיֵליה, ַאָמַתִים ִמּתְ ּוַפְלּגָ ּ ַהאי , ּ

א ַאְרּכָ פוְתָיא ְורוָמא. ּבְ ּּבְ ה ָוֵחִצי, ּ יר, ַאּמָ ַגְווָנא , ַּחד ֵמַההוא ִסְטָרא ַיּתִ ְּדָקא ָנִטיל ּכְ
ָמאָלאִּד א ִדיֵליה. ּיִמיָנא וׂשְ ּוַפְלּגָ ּ ְרָיא ִמָלה. ּ ְּדָהא ָלא ׁשַ ך, ּ ְֶאָלא ַעל ִמָלה וְבִגין ּכָ ּ ּ ּ ,

ן ּבָ ן ְוחוׁשְ ּבָ ָכל חוׁשְ א ּבְ ַּפְלּגָ ּ ך, ּ ְוְבִגין ּכַ ָלא ִמּכָֹלא, ּ ָרָזא , ֲּארֹוָנא ְמַקּבְ ְּוַקְייָמא ּבְ
ָנא ְדֹכָלא ּבָ ְּדחוׁשְ ּ ּ ּ.  

ַדֲהָבא, ּוָהְּוָהא אוְקמ יעוָרא , ְּלגֹו וְלַבר, ַּעל ָמה ִאיהו ְמַחְפָייא ּבְ ְּוַהאי ִאיהו ׁשִ ּ
ְמִדידו ַקְדָמָאה ְּלֵמיָקם ּבִ ָרָזא ֲחָדא, ּ ְווָנא ְדָמִדיד , ַּפּתֹוָרא. ְּוֹכָלא ָקִאים ּבְ ַהאי ּגַ ּּכְ
יעוָרא ַקְדָמָאה ַההוא ׁשִ ּּבְ ּ.  

ֲּאָבל ַהאי ְמִדידו ַדֲארֹוָנא ָרָזא ְדאֹוַרְייָתאְּד, ּ ַּקְייָמא ּבְ ָחָתא ַקְדָמָאה , ּ ּוְבַההוא ִמׁשְ ּ
א יֵמי , ְּדָקָאַמר ַאּבָ ָרָזא ְלַחּכִ ֵלי ּבְ ָמה ְדִאיהו ּגַ יר ּכְ יעוָרא ַיּתִ ד ׁשִ ה ְלֶמְעּבַ ֵּלית ּבָ ּ ּ ּ ּ

ה ָרָזא ְדָחְכְמָתא, ֶעְליֹוִנין ְּלִמְנַדע ּבָ ּ ין ַטב ְלִביׁש, ּ , ּין ָחְכְמָתא ִעָלָאהּבֵ, ְלַאְבֲחָנא ּבֵ
ְלהו עֹוָבִדין ַאֲחָרִנין. ְלָחְכְמָתא ַאֲחָרא ּּכֻ ה, ּ ְמִדידו ְדַאּמָ ְלהו ּבִ ּּכֻ ּ ּ ּ ָחָתא, ּ ַההוא ִמׁשְ ר , ּּבְ ּבַ
ן ָחָתא ְדֹחׁשֶ ְּדִאיהו ֶזֶרת, ִּמׁשְ ְּוָהא אוְקמוָה, ּ ּ.  

א ֲחֵזי ֹתֶנת , ּתָ ּ ְדֻכְלהו ִאְתָעִבידו ּבְ)אף על גב(ּכְ ּ הּּ ָּרָזא ִדְקדוּשָׁ ָרָזא , ּ ּּכָֹלא ִאיהו ּבְ ּ
ׁש ׁש, ְּדׁשֵ ּוְבעֹוָבָדא ְדׁשֵ ׁש, ּ ׁשֵ ּקוִנין. ְּוַקְייָמא ּבְ ְּוֻכְלהו ּתִ ּ הו , ּ א וְלַאְתְקָנא ּבְ ׁשָ ְּלִאְתַלּבְ ּ
ׁש ׁש, ׁשֵ ּוְבָרָזא ְדׁשֵ ּ.  

ָרָזא ְדַקו ַהִמָדה ְּוֹכָלא ּבְ ּ ַההוא ְמִדי. ּ ָדה ּבְ ּוְקֵנה ַהּמִ ּ ּדו ִדְיֶחְזֵקאלּ יָתא , ּ ִגין ְדִאיהו ּבֵ ּּבְ ּ
ַאְתֵריה)א בגין דא ההוא ביתא לא איתקיימא''נ(ְּלִאְתַקְייָמא  ִאיּנון ּכֹוָתִלין, ּ ּבְ ִאיּנון , ּּבְ ּּבְ

ִאיּנון ִפְתִחין, ּׁשוִרין ּּבְ ִאיּנון ְדָלִתין, ּ ּּבְ ְמִדידו, ּ ִגין ְלֶמֱהֵוי ּכָֹלא ּבִ ּּבְ ּ ּ.  
ה, ָּנא ְדָאֵתיֲאָבל ְלִזְמ ִתיב ּבָ ָחָתא ַההוא ַמה ּכְ ִּמׁשְ  ְוָרֲחָבה ְוָנְסָבה )יחזקאל מא(, ּ

ָדה. ְלַמְעָלה ְלַמְעָלה יה ַהאי ְקֵנה ַהּמִ ֵרי ְלִמְבֵני ּבֵ ֲעָתא ְדִיׁשְ ׁשַ ּּבְ ּ ָּסְלָקא ְלֵעיָלא , ּ ּ
א וְלפוְתָיא, ְּלֵעיָלא ְּלַאְרּכָ טוָתא ְדֵבי, ּ ְּלֶמֱהֵוי ִאְתַפּשְׁ ּ חון ּ ּגְ ָכל ִסְטִרין ְוָלא ִיׁשְ ָּתא ּבְ

ָמה ְדאוְקמוָה, ָּעֵליה ְלִביׁש ּּכְ ּ יב, ּ ק ְמנוָחתֹו)זכריה ט(, ִּדְכּתִ ׂשֶ ַההוא ִזְמָנא . ּ ְוַדּמֶ ְּדָהא ּבְ ּ
ָעְלָמא ַכח ּבְ ּתְ ִלים, ִּדיָנא ָלא ִיׁשְ ִקיוָמא ׁשְ ך ּכָֹלא ִאְתְקָיים ַעל ִקיוֵמיה ּבְ ִגין ּכָ ּּבְ ּ ּּ ּ ּ ּ ָמה ,ְ  ּכְ

  .'ּ לא ִיְרַגז עֹוד ְוֹלא יֹוִסיפו ְבֵני ַעְוָלה ְלַעּנֹותֹו ְוגֹו)שמואל ב ז(ְדַאּתְ ָאֵמר 
א ֲחֵזי ָחִתין, ְוּתָ ל ִמׁשְ ַהאי ָעְלָמא, ְוָכל ְמִדיִדין, ּכָ ְלהו ַקְייִמין ּבְ ּּכֻ א וכל מדידין ''ס(, ּ

ִגין ְלִאְתַקְייָמא ַה)דהאי משכנא והאי ביתא כולהו ָרָזא ְדַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, אי ָעְלָמאּ ּבְ ּּבְ ּ ּ ,
ָעְלָמא ִדְלֵעיָלא ָרא ַהאי ָעְלָמא ּבְ ְּלִאְתַקּשְׁ ָרָזא ֲחָדא, ּ ּוְבַההוא . ְּלֶמֱהֵוי ּכָֹלא ַחד ּבְ ּ
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ַער ְלַחְדּתוֵתי ָעְלָמא ִריך הוא ִאּתְ א ּבְ ִּזְמָנא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְלהו ָעְל, ְּ חון ּכֻ ּכְ ּתַ ֵדין ִיׁשְ ּּכְ ִמין ּּ
ָרָזא ֲחָדא ֹכָלא, ּבְ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ִּויָקָרא ְדקוְדׁשָ ּ ִתיב, ְּ יֹום ַההוא )זכריה יד(, ּוְכֵדין ּכְ ּ ּבַ ּ

מֹו ֶאָחד' ִיְהֶיה ְיָי   .ֶּאָחד וׁשְ

 
  



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ   ]חֹוֶדׁש ִניָסן[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ
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 ] בשנה190יום [סדר הלימוד ליום יג ניסן 
י ְיהוָדה ֲאַבְתִריה ְוָאַמר ָּפַתח ִרּבִ ּ . ִּליֵרָאיו וְבִריתֹו ְלהֹוִדיָעם'  סֹוד ְיָי)תהלים כה(, ּ

ַּהאי ְקָרא ָהא אוְקמוָה ְגִניזו, ִלִיִרָאיו' ֲאָבל סֹוד ְיָי, ּ ַּההוא ָרָזא ִעָלָאה ְדַקְייָמא ּבִ ּ ּּ ּ ,
ּ ָלא ַקְייָמא ֶאָלא ִליֵרָאיו)דאיהו סתים וגניז( ִדיר, ּ ִריך הוא ּתָ א ּבְ ְּדִאיּנון ַדֲחִלין ְלקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ ּ ,

ּון ִאְתָחזון ְלִאיּנון ָרִזין ִעָלִאיןְוִאיּנ ּ ּ ְדָקא , ּ ימו ּכְ ְגִניזו וִבְסּתִ ּוְלֶמהֵוי ִאיּנון ָרִזין ִעָלִאין ּבִ ּ ּ ּ ּּ
ִגין ְדִאיּנון ָרִזין ִעָלִאין, ֵיאֹות ּּבְ ּ ְבִרית , ֲּאָבל וְבִריתֹו ְלהֹוִדיָעם. ּ ָּרָזא ְדִאיהו ַקְייָמא ּבִ ּ ּ

ִג, ְלהֹוִדיָעם, ַּקָייָמא ּין ְדִאיהו ֲאָתר ְדַקְייָמא ְלַגָלָאה ְלִמְנַדעּבְ ּ ּ ּּ ּ.  
ְדִחילו, ִליֵרָאיו' ּּתו סֹוד ְיָי ְּדִאיּנון ָרִזין ְדַקְייָמן ּבִ ּ ּ הו, ּ ְּוִאיּנון ַדֲחֵלי ַחָטָאה ַדֲחִלין ּבְ ּ ּ ּ ּ ,

ִאיּנון ָרִזין ִעָלִאין ּּבְ ְּלִמְנַדע וְלָפְרׁשָ: ֲּאָבל וְבִריתֹו ְלהֹוִדיָעם. ּ ִגין ְדִאיּנון , ּא ִמִליןּ ּּבְ ּ
א ִּמִלין ְדַקְייָמן ְלָפְרׁשָ ּ.  

א ֲחֵזי ִליף ָעְלָמא, ּתָ ִעין וְתֵרין ַאְתָוון ִאְתּגְ ַאְרּבְ ָמא . ְּוִאְתָקָיים, ּּבְ ְּוֻכְלהו ָעָטָרא ִדׁשְ ּ ּ
א ד ִמְצָטְרִפין. ַּקִדיׁשָ ַאְתוֹוי ְלֵעיָלא)ב''ע' בראשית ל(, ּכַ ּ ַסְלִקין ּבְ אְו, ּ ין ְלַתּתָ , ַנְחּתִ

ע ִסְטֵרי ָעְלָמא, ִּמְתַעְטָרן ִעְטִרין ַאְרּבַ   .ְּוָיִכיל ְלִאְתַקְייָמא, ּבְ

  ב''ד ע''דף רל
א ּוְלָבַתר ַנְפקו ַאְתָוון וָברו ָעְלָמא ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ּ ּ ּ ָעְלָמא ְדִיחוָדא. ּ ּּבְ ּוְבָעְלָמא , ּ

ְּדֵפרוָדא ְקָיין)ב''מ ע''בראשית ר( ּטוֵרי, ְּוִאְתְקרון ָהֵרי ָבֶתר, ּ ּתַ ּ ְדִפרוָדא ְדִמׁשְ ּ ד . ּ ּכַ
אִרי ְלָקְרָבא  ֲהֵדיה) ב''ד ע''דף רל(ִּסְטָרא ְדָדרֹום ׁשַ ּוְכֵדין ַמָיא ַנְגִדין, ּּבַ ּוְבֵחיָלא ָדא , ּּ ּ

ְּדֵעיָלא ֵחידו, ָנִגיד, ּ ּּכָֹלא הוא ּבְ ּ ּ.  
ָבה ד ַמֲחׁשָ ְרעו ְדֶחְדָוה, ּכַ ָּסִליק ּבִ ֵויה ַחד , ִּמיָרא ְדָכל ְטִמיִריןִּמְט, ּ ָּמֵטי ְוָנִגיד ִמּגַ

ָדא, ִזיֲהָרא ְּוָהא אוְקמוָה, ִּמְתָקְרִבין ָדא ּבְ ּ.  
ִעין וְתֵרין ַאְתָוון ְּוִאיּנון ַאְרּבְ ִּאיּנון ָרָזא ִעָלָאה, ּ ֵרי ָעְלָמא ִעָלָאה , ּ ּוְבִאיּנון ִאְתּבְ ּ ּ

ָאה ּתָ ְּוִאיּנון ִקיוָמ. ְוָעְלָמא ּתַ ְּוַעל ְדִאיהו ָרָזא ְדָעְלִמין. ּא ְוָרָזא ְדָכל ָעְלִמיןּ ּ ִתיב , ּ ּכְ
ִליִפין, ָּדא ָרָזא. ִּליֵרָאיו וְבִריתֹו ְלהֹוִדיָעם' סֹוד ְיָי ְלָייא, ְּדַאְתָוון ּגְ ִאְתּגַ ִגָלפֹוי ּבְ   .ּבְ

ים ָפט ֶאת ָהאוִרים ְוֶאת ַהּתוּמִ ׁשְ ן ַהּמִ ִתיב ְוָנַתּתָ ֶאל ֹחׁשֶ ּּכְ ּ ּ ְוָהא אוְקמוָה,ּ ֶאת . ּ
ָּרָזא ְדַאְסָפָקַלְרָיא ְדַנֲהָרא, ְּדַנֲהִרין: ָּהאוִרים ָמא , ּ ִליפו ְדַאְתָוון ִדׁשְ ְּוָדא ִאיהו ּגְ ּ ּ ּ
א ִעין וְתֵרין, ַּקִדיׁשָ ָרָזא ְדַאְרּבְ ּּבְ רון ָעְלִמין, ּ ִּדְבהו ִאְתּבְ ּ יה, ּ ִעין ּבֵ ּקָ ַּוֲהוו ְמׁשֻ ְוֶאת . ּ
ים ָּזא ְדִאיּנון ַאְתָווןָר: ַּהּתוּמִ ֲאָתר ְדַאְסָפָקַלְרָיא ְדָלא ַנֲהָרא, ּ ִּדְכִליָלן ּבַ ּ ב ''קל(ְוִאיִהי . ּ

ע)א אתנהרא''ד( ִאְתַנֲהָגא )א''ע ִליִפין'' ּבְ א, ב ַאְתָוון ּגְ ָמא ַקִדיׁשָ ְּדִאיּנון ָרָזא ִדׁשְ ּ ּ ,
ְּוֻכְלהו ִאְקרון אוִרים ְותוִמים ּ ּ ּ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]81דף [ -ּ

א ֲחֵזי ד ִא, ּתָ ןּכַ ּמָ ָקָעָאן ּתַ ַההוא ֵחיָלא, ּיּנון ַאְתָוון ְמׁשֻ , ָנֲהִרין ַאְתָוון ַאֲחָרִנין, ּּבְ
ָבִטין ָמָהן ִדׁשְ ְגִליפו ְדִאיּנון ׁשְ ּּבִ ּ ּ ָכאן, ּ ַההוא ָרָזא ְדִאיּנון , ְוַנֲהִרין אֹו ִאְתַחׁשְ ְּוֹכָלא ּבְ ּ ּ ּ

ְדַקאְמָרן ין ּכִ ָמָהן ַקִדיׁשִ ַּאְתָוון ִדׁשְ יןְּוִאיּנו. ּ ָמָהן ַקִדיׁשִ ּן ַאְתָוון ִדׁשְ ִּאיּנון ַאְתָיין ַעל , ּ
ְּוֻכְלהו ָעְלִמין ַאְתָוון , ָּרָזא ְדאֹוַרְייָתא ָרָזא ְדִאֵלין ַאְתָוון, )א אתברון''ס(ּ ּּבְ ָמָהן . ּ ִּאֵלין ׁשְ

ן ּמָ ִעין ּתַ ּקָ ִניִזין ְמׁשֻ ְלִטין ַאְתָו, ֲהוֹו ּגְ ָבִטין ֲהוֹו ּבַ ָמָהן ִדׁשְ ּוׁשְ ּון ִדְלהֹון ְלֵעיָלאּ ְּוַעל ָדא . ּ
ּּכָֹלא ֵמָרָזא ְדִאיּנון ַאְתָוון ּ   .ְּוֹכָלא אֹוִקיְמָנא, ּ

ָרָזא ְדַאְתָוון ְדאֹוַרְייָתא ַמר ּבְ ְּוָהא ִאּתְ ה', ב. ּ ָראת ּבָ ְּוָהא אוְקמוָה ב, ְּדאֹוַרְייָתא ׁשָ ּ '
ֵחיָלא ִעָלָאה ָרא ַוַדאי ּבְ ּּבָ ְתִקיפו ְדָרָזא, ּ ּּבִ ּ ְדִאיּנון ַאְתָווןּ א' ב. ּ ְּדכוָרא' א, ּנוְקּבָ ָמה . ּ ּכְ

ָרא' ְּדב ִרין וְתֵרין ַאְתָוון, ַּאִפיק ַאְתָוון', ָהִכי ָנֵמי א, ּבָ ָלָלא ְדֶעׂשְ ּּכְ ּ.  
ַמִים', ה ׁשָ ִּזווָגא ֲחָדא ּבַ ְּלֵמיַהב ֵליה ַחִיין, ּ ָרָאה ֵליה, ּ ּוְלַאׁשְ ְּלֵמיַהב ָלה , ָהָאֶרץ', ו. ּ
ּוְלַאְתְקָנא ָלה ִספוָקא ְדִאְתָחֵזי ָלה, ֹוָנאְמז ּ ּ ּ ית ְוגֹו. ּּ ֵראׁשִ ַמִים ְוֵאת ', ְּוָרָזא ָדא ּבְ ַעד ַהּשָׁ

ִרין וְתֵרין ַאְתָוון, ְוֶאת' ו. ָהָאֶרץ ָלָלא ְדֶעׂשְ ּּכְ ָזן ַאְרָעא, ּ ִליל לֹון ְלַגָווה , ּוִמּתְ ְּוַאְרָעא ּכָ ּ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ָחִלים הֹוְלִכים ֶאל ַהָים )קהלת א(, ּּכְ ל ַהּנְ , ְוֵאת ָהָאֶרץ, ְּוַהְיינו ָרָזא, ּּכָ

ַגָווה ְּדָכִניׁש ְלֹכָלא ּבְ ּ יַלת לֹון, ּּ ָזָנא', ָהָאֶרץ ַנְטַלת ו. ְוַקּבִ יַלת לֹון ְלַאּתְ   .ְוַקּבִ
ה, ְּוָרָזא ָדא ָקן ֶאָלא ַעל ְיָדא ְדֹמׁשֶ ָנא ָלא ַאּתְ ּכְ ַּמׁשְ ִגין ְדֵמַה, ּ ַאְתַער , ּהוא ִסְטָראּּבְ

א ַאֲחָרא ִעָלָאה ַּדְרּגָ ְּלַקְייָמא ֵליה, ּ ְּלֶמֱהֵוי ִקיוָמא ְדֹכָלא, ּ ּ ה ֶאת , ְּוָרָזא ָדא. ּ ַּוָיֶקם ֹמׁשֶ
ן ּכָ ׁשְ ִּקיוָמא ִדיֵליה ֲהָוה, ַהּמִ ּ ַמָיא ְוַאְרָעא, ּ הו ׁשְ ִריאו ּבְ ִאיּנון ַאְתָוון ְדִאְתּבְ ּּבְ ּ ּ ּ.  

ך ְוְבִגין ּכַ ָנאּכָ, ּ ּכְ ַצְלֵאל ָעִביד לֹון, ּל ֲעִביָדאן ְדַמׁשְ ָרָזא ְדִגלוָפא , ֲהָוה ּבְ ּּבְ  )דצרופא(ּּ
ַמָיא ְוַאְרָעא, ְּדַאְתָוון הֹון ׁשְ ִריאו ּבְ ְּדִאְתּבְ ַצְלֵאל. ּ ִגין ְדֲהָוה ָיַדע , ְּוַעל ָדא ִאְקֵרי ּבְ ּּבְ
ַצְלֵאל לוָפא , ּבְ ּּגִ ַמָיא ְוַאְרָעאְּדִאְתּבְ, ּ ְדַאְתָוון)צרופא(ּ הו ׁשְ ִּריאו ּבְ ְּוִאי ָלא ְדֲהָוה ָיַדע . ּ

ַצְלֵאל ָנא, ְּלהו ּבְ ּכְ ד ִאיהו ִאיּנון ֲעִביָדאן ְדַמׁשְ ָּלא ֲהָוה ָיִכיל ְלֶמְעּבַ ּ . ַמאי ַטֲעָמא. ּ
ָנא ִעָלָאה, ֶּאָלא ּכְ ָמה ְדַמׁשְ ּּכְ ל עֹוָבדֹוי, ּ ַה, ָּלא ֲהָוה ְוָלא ַאְתִקינו ּכָ ּהוא ָרָזא ֶּאָלא ּבְ

ְּדִאיּנון ַאְתָוון א, ּ ָנא ִדְלַתּתָ ּכְ ּאוף ָהָכא ַמׁשְ ן, ּ ּקַ ָרִזין , ָלא ֲהָוה ְוָלא ִאְתּתָ ֶּאָלא ּבְ
ְּדִאיּנון ַאְתָוון ּ.  

ַצְלֵאל ֲהָוה ְמָצֵרף ִאיּנון ַאְתָוון ּוְבָרָזא ְדָכל ֵצרוָפא ְוֵצרוָפא ֲהָוה ָעִביד , ּּבְ ּ ּ ּ
ּאוָמנוָתא ָנאְוָכל ֲעִביָד. ּ ּכְ ָכל ֵצרוָפא ֲהָוה ָעִביד ַחד אוָמנו, ּא ַוֲעִביָדא ְדַמׁשְ ּּבְ ּ ְוָכל , ּ

ַּמה ְדִאְתָחֵזי ֵליה ָנא. ּ ּכְ ָכל ֲעִביָדאן ְדַמׁשְ ָנא, ְּוֵכן ּבְ ּכְ ְייִפין ְוִתּקוִנין ְדַמׁשְ ְּוָכל ִאיּנון ׁשַ ּ ּ ,
א ָמא ַקִדיׁשָ ֵצרוָפא ְדַאְתָוון ִדׁשְ ּּכָֹלא ֲהָוה ּבְ ּ ּ ּ ּ.  

  א''ה ע''דף רל
ִגין ִדְרעוָתא . ַמאי ַטְעָמא. ָּלא ֲהָוה ָיִכיל ְלֵמיָקם ֵליה, ְּוַכד ָאָתא ְלַאָקָמא ֵליה ּּבְ ּ

ְּדָסִליק ַעל ִאיּנון ַאְתָוון ְלחֹודֹוי, ּ ה ּבִ ְּוִאיהו ֲהָוה ָיַדע ַההוא , ָּלא ִאְתְמַסר ֶאָלא ְלֹמׁשֶ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]82דף [ -ּ

ְּרעוָתא ְדָסִליק ְלִאיּנון ַאְתָוון ּ ָנא ַעל ְיֵדיה) א''ה ע''דף רל(ְּוַעל ָדא , ּ ּכְ ַקם ַמׁשְ , ִּאּתְ
ה יב ַוָיֶקם ֹמׁשֶ ִּדְכּתִ ה. ּ ן ֹמׁשֶ ה. ַוִיּתֵ ם ֹמׁשֶ ְוָלא ֲהָוה ָיִכיל , ּוְבַצְלֵאל ָלא ֲהָוה ָיַדע. ַּוָיׂשֶ

  .ְּלֵמיָקם ֵליה
י ִיְצָחק ֲאַבְתֵריה ְוָאַמר ָּפַתח ִרּבִ ָעְז'  ְיָי)תהלים כא(, ּ ַמח ֶמֶלך וִביׁשוָעְתך ַמה ּּבְ ָך ִיׂשְ ְ ָּ ּ

ֲאַות ִלּבֹו ְוגֹו ך ְוגֹו', ָּיֶגיל ְמֹאד ּתַ ַאל ִמּמְ ַָחִיים ׁשָ יָרָתא ָדא ָלא ָאַמר ָלה ָדִוד', ּ ּׁשִ ּ ּ ,
ָרֵאל א ִדְכֶנֶסת ִיׂשְ ְחּתָ ּבַ ֶּאָלא ַעל ּתוׁשְ ּ ֵחידו ְדאֹוַרְיי, ּ ִריך הוא ַחֵדי ָלה ּבְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ , ָתאְּ

יב, ְּדִאְקֵרי ֹעז ן ְוגֹו'  ְיָי)תהלים כט(, ִּדְכּתִ ַמח ֶמֶלך. 'ֹעז ְלַעּמֹו ִיּתֵ ִריך : ְִיׂשְ א ּבְ ְָדא קוְדׁשָ ּ ּ
ְ ְדִאְתְקֵרי ֶמֶלך)א דא כנסת ישראל''ד(ּהוא  יב, ּ רון ֶמֶלך)דברים לג(, ִּדְכּתִ ְ ַוְיִהי ִביׁשֻ ּ.  

ּוִביׁשוָעְתך ַמה ָיֶגיל ְמֹאד ָ ּ ּ ְיׁשוָעה ִדיִמיָנא)א''ג ע''רכ(ָּדא , ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ ּכְ
יָעה ְיִמיְנך ַוֲעֵנִני)תהלים ס( ע לֹו ְיִמינֹו. ָ הֹוׁשִ ' י, ּ ָיֶגיל ְמֹאד)דבר אחר(ַמה . ַוּתֹוׁשַ

א, ְיֵתיָרה ְּוָדא ִאיהו ָרָזא ִדְבִרית ַקָייָמא ַקִדיׁשָ ּ ְּדִאיהו ֶחְדָוה ְדֹכָלא , ּּ ּ ּ ָּלא ַעל ְוֹכ, )דילה(ּ
ַמר   .ְַהאי ֶמֶלך ִאּתְ

ך ָנַתּתָ לֹו ֹאֶרך ָיִמים עֹוָלם ָוֶעד ַאל ִמּמְ ְַחִיים ׁשָ ָ א , ֵמָהָכא אֹוִליְפָנא. ּ ְּדָדִוד ַמְלּכָ
ַלל ָּלא ֲהוֹו ֵליה ַחִיים ּכְ ר ְדָאָדם ַקְדָמָאה ָיַהב ֵליה ִמִדיֵליה, ּ ּּבַ ּ ְּוָהא אוְקמוָה. ּ ְּדָדִוד , ּ

א ִאְת ִניןְּדַמְלּכָ ְבִעין ׁשְ ִריך הוא ֵמִאיּנון ' ְּוִאיּנון ע. ָּקָיים ׁשִ א ּבְ ִנין ָיִהב ֵליה קוְדׁשָ ּׁשְ ּ ּ ְּ

ִנין ְדָאָדם ַקְדָמָאה ּוְבהו ִאְתָקָיים, ּׁשְ ּ ַהאי ָעְלָמא, ּ ְּוִאְתְייִהיב ֵליה אֹוִריכו ְדיֹוִמין ּבְ ּ ּ ,
ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי ַאל ִמּמְ, ּ ְּוַעל ָדא ַחִיים ׁשָ   .ָך ָנַתּתָ לֹוּ
בֹודֹו דֹול ּכְ דֹול, ּגָ ִגין ְדִאיהו ּגָ ּּבְ יב, ּ דֹול ֲאדֹוֵננו ְוַרב ּכַֹח)תהלים קמז(, ִּדְכּתִ ַּוַדאי . ּ ּגָ

דֹול דֹוִלים)בראשית א(, ְּוָרָזא ָדא, ִאְקֵרי ּגָ אֹורֹות ַהּגְ ֵני ַהּמְ , ּ ַוַיַעׂש ֱאֹלִהים ֶאת ׁשְ
דֹוִלים ֲהוֹו ַוַדאי ל ָדאְוִעם. ּּגְ דֹול, ּ ּכָ דֹול ֲאדֹוֵנינו ְוַרב , ִּאיהו ִאְקֵרי ּגָ ַמר ּגָ ָמה ְדִאּתְ ּּכְ ּ

דֹול. ּכַֹח ִריך הוא ָלא ִאְקֵרי ּגָ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ַהאי, ְּ יב, ֶּאָלא ּבְ דֹול ְיָי)תהלים מח(, ִּדְכּתִ '  ּגָ
ִעיר ֱאֹלֵהינו ַהר ָקְדׁשֹו ּוְמֻהָלל ְמֹאד ּבְ ד. ּּ ָמה ִאיהו ּגָ ִעיר ֱאֹלֵהינו )א''ע' ויקרא ה(, ֹולּּבְ ּ ּבְ

יֵתהו ְבָרכֹות ָלַעד)תהלים כא(. ַהר ָקְדׁשֹו י ְתׁשִ יֵתהו ְבָרכֹות. ּ ּכִ י ְתׁשִ ִגין ְדַהאי , ּּכִ ּּבְ
ְרָכָתא ְדָכל ָעְלָמא ִּאיהו ּבִ ְרָכאן ְדָכל ָעְלָמא ֵמָהָכא ַנְפֵקי, ּ ָרָכה, ְּוָכל ּבִ . ְּוָדא ִאיהו ּבְ

ָרָכה)בראשית יב(, אְּוָרָזא ָד ְרָכאן ִדְלֵעיָלא.  ֶוְהֵיה ּבְ ל ּבִ ִריָאן ּכָ ְּדָהא ָהָכא ׁשְ ּ ּוֵמָהָכא , ּ
ָרָכה, ַנְפֵקי ְלָכל ָעְלָמא   .ְּוַעל ָדא ִאְקֵרי ּבְ

ְמָחה ׂשִ ַחֵדהו ּבְ ְמָחה, ּּתְ ׂשִ ַחֵדהו ּבְ ִתיב ָהָכא ּתְ ּ ַוִיַחד ִיְתרֹו)שמות יח(ּוְכִתיב ָהָתם , ּּכְ ּ ,
ָרֵאל ֵמַעְפָראּבְ ְנֶסת ִיׂשְ ָמא ָלה ִלּכְ ִריך הוא ְלַאּקָ א ּבְ ין קוְדׁשָ ִּגין ְדַזּמִ ּ ּ ה , ְּ ְקָפא ּבָ ּוְלַאּתְ ּ

ָרָזא ִדיִמיָנא א, ּּבְ ְמׁשָ ׁשִ ּוְלַחְדּתֹוֵתי ָלה ַחְדּתוָתא ְדִסיֲהָרא ּבְ ּ ּ ּ ּ.  
ְמָחה ֶאת ָפֶניך ׂשִ ַחֵדהו ּבְ ִתיב ּתְ ָּכְ ּ ּ ֶָאת ָפֶניך, ּ ךְלֶמ, ּ ֵחידו ָלֳקֵבל , ְֱהֵוי ַקּמָ ּוְלֶמֱהֵוי ּבְ ּ

ְַאְנָפך ַההוא ִזְמָנא, ּ ִלים ּבְ ּתְ ִלימו ְדִתׁשְ ַההוא ׁשְ ּּבְ ּ ּ א. ּ י ַמְקְדׁשָ ִזְמָנא ְדִאְתָחַרב ּבֵ ְּדָהא ּבְ ּ ּ ,



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]83דף [ -ּ

ל ַמה ְדִאְתַמְלָייא ִּאְתְרִקיַנת ִמּכָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ּ . ְבָעה ֻאְמְלָלה יֹוֶלֶדת ַהּשִׁ)ירמיה טו(ּכְ
ְלָאה ָהֳחָרָבה)יחזקאל כו(ּוְכִתיב    )כאן חסר(.  ִאּמָ

א ֲחֵזי ָנא, ּתָ ּכְ ה ַית ַמׁשְ ַההוא ִזְמָנא ְדאֹוִקים ֹמׁשֶ ּּבְ ָכל ִאיּנון ֲעִביָדאן, ּ ל ּבְ ּכַ , ִּאְסּתָ
ְדָקא ֵיאֹות ּוְכֵדין אֹוִקים ֵליה, ַּדֲהוֹו ּכְ יה. ּ ְּוָכל ִאיּנון ֲעִביָדאן ַדֲהוֹו ּבֵ ּ ָנאּ ּכְ ַמׁשְ ל ,  ּבְ ּכָ

ה ַּחד ְוַחד ַאְייִתיאו ֵליה ְלֹמׁשֶ תולֹות ַאֲחֶריָה ְרעֹוֶתיָה מוָבאֹות )תהלים מה(ְּוָרָזא ָדא . ּ ּ ּבְ ּ
יב. ְָלך ּמוָבאֹות ָלך ִדְכּתִ ה)שמות לט(. ְּ ן ֶאל ֹמׁשֶ ּכָ ׁשְ ּ ַוָיִביאו ֶאת ַהּמִ ּ.  

ּתֹוַסְפָתא  ּ ִפּקוָד)סימן ה(השלמה מההשמטות ּ ָנא ְדִאיהו ַחְדתוָתא ּ ּא ְלַאְקָרָבא ָקְרּבְ ּ ּ ּ
ָכל ַיְרָחא ְוַיְרָחא א, ְּדִסיֲהָרא ּבְ ּוְבַחְדּתוֵתי ִדיָלה ְלִמְקַרב ַחִביבוָתא ֵעיָלא ְוַתּתָ ּ ּ ּ ,

ָנא ְדֹראׁש ֹחֶדׁש ָסִליק ְלֵעיָלא א וָקְרּבְ י ַמְקְדׁשָ ּוְלַאֲעָבָרא זֹוֲהָמא ִמּבֵ ּ ָכא. ּ ִגין ְלַאְמׁשָ  ּבְ
ְּנִהירו ְדַאְנִפין ִמְמקֹוָרא ִדְלֵעיָלא ּ ּ א, ּ ִגין ִמיעוָטא ְוְזִעירו . ְלַתּתָ ְּדָדא ִאיְצְטִריך ּבְ ּ ְּ

ר זֹוֲהָמא ְוָסִליק ֵליה ְדָלא ָחֵפי ְלִסיֲהָרא, ְּדִסיֲהָרא ִעיר ְדֹראׁש ֹחֶדׁש ִאְעּבָ ְּוַההוא ׂשָ ּ ּ .
ה ֵמֵעיָלא  ּוְכֵדין ֲאְנִגיד ְנִגיָדן ְלַגּבָ ּ ְדָקא ֵיאֹותּ א ְוִאְתָנַהָרת ִסיֲהָרא ּכְ ִגין . ְלַתּתָ ּבְ

א ִדיר ִמַמְקְדׁשָ ִעיר ֵמָפֵני זֹוֲהָמא ּתָ ְּדׂשֵ א, ּ ָכא ְנִהירו ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ ְּוָגַרם ְלַאְמׁשָ ּ .
ָנא ָדא ָסִליק ְלֵעיָלא ִתיב ּבֹו . ְּוָקְרּבְ ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ ִגין ּבְ. 'ּ ַחָטאת ַלה)ט''במדבר כ( )ביה(ּ
ַּההוא זֹוֲהָמא ְדָחֵפי ְלִסיֲהָרא ְּוִאיהו ָרָזא ִדְכִתיב , ּ ּ ַלֶפַתח ַחָטאת רֹוֵבץ)'בראשית ד(ּ ּ.  

ִתיב ַחָטאת ַלְיָי יָמא ֲאַמאי ּכְ ָרא ַההוא , ְּוִאי ּתֵ ִעיר ָמְעּבְ ֶּאָלא ַוַדאי ַההוא ׂשָ ּ ּ ּ
ָכא ְנִהירו ֵמֵעיָלא, ַּחָטאת ְּוָגַרם ְלַאְמׁשָ ִעיר ִעִזים ֶאָחד ְלַחָטאתְוָדא ִא. ּ ּיהו ְוׂשָ ּ ,

א ָרא ֵליה ִמן ַמְקְדׁשָ ְּלַאֲעּבְ ָכא ְנִהירו ֵמֵעיָלא, ַלְיָי. ּ ְּלַאְמׁשָ ְּדָכד ַחָטאת ִאְתֲעַבר. ּ ּ ,
א ַּההוא ְנִהירו ְוֶחְדָוה ָנִחית ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ ּ ָנא . ּ ָנא ָדא ְלֵעיָלא ְוָקְרּבְ ְּוַעל ָדא ָסִליק ָקְרּבְ ּ

ָפָרהָדא ִא א וְלַאֲעָבָרא זֹוֲהָמא, ְּקֵרי ּכַ ָאה ַמְקְדׁשָ ְּלַפּנָ   )עד כאן מההשמטות(: ּ

ן ּכָ ׁשְ ֲּאַמאי ַוָיִביאו ֶאת ַהּמִ ֲעָתא. ּ ַהִהיא ׁשַ ִגין ְדָהא ּבְ ה , ּּבְ ֲּהָוה ִזווָגא ְדֹמׁשֶ ּ ּ
ְּלִאְזַדְווָגא ה, ּ ן ֶאל ֹמׁשֶ ּכָ ׁשְ ְּוַעל ָדא ַוָיִביאו ֶאת ַהּמִ ָמ, ּּ ָלה ְלֵבי ָחָתןּכְ ּה ְדַאְייֵתי ּכַ ִגין . ּ ּבְ

י ָחָתן ַקְדִמיָתא ִאְצְטִריך ְלַאֲעָלא ְלַכָלה ְלַגּבֵ ְּדָהא ּבְ ְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ  ֶאת )דברים כב(ּכְ
ה י ָלִאיׁש ַהֶזה ְלִאׁשָ י ָנַתּתִ ּתִ ּוְלָבַתר ִאיהו . ּּבִ ה)א''ח ע''רל(ּ יב ַוָיֹבא, ּ ֵייֵתי ְלַגּבָ ִּדְכּתִ ּ 

ה ֶאל ֹאֶהל ָהֵעדות)במדבר יז(ּוְכִתיב . ֵאֶליָה ּ ַוָיֹבא ֹמׁשֶ ּ.  

  ב''ה ע''דף רל
ִתיב ַכן ָעָליו ֶהָעָנן ְוגֹו, ְוָהָכא ַמה ּכְ י ׁשָ ה ָלֹבא ֶאל ֹאֶהל מֹוֵעד ּכִ . 'ְולא ָיֹכל ֹמׁשֶ

ְתְקָנא. ַמאי ַטֲעָמא ִגין ַדֲהַות ִאיִהי ִמּתַ ָתא ְדִאְתּתַ, ּּבְ ַהאי ִאּתְ י ּּכְ ָטת ְלַגּבֵ ְקָנת ְוִאְתַקּשְׁ
ְעָלה ָטת, ּּבַ ֲעָתא ְדִאיִהי ָקא ִמְתַקּשְׁ ּוְבַהִהיא ׁשַ ה, ּ ָּלא ִאְתָחֵזי ְלַבְעָלה ְלַאֲעָלא ְלַגּבָ ּ .

ך ַוָיִביאו  ִגין ּכַ ַכן ָעָליו ֶהָעָנן ּבְ י ׁשָ ה ָלֹבא ֶאל ֹאֶהל מֹוֵעד ּכִ ְּוַעל ָדא ְולא ָיֹכל ֹמׁשֶ ּּ ְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]84דף [ -ּ

ּכָ ׁשְ הֶאת ַהּמִ ָלאָכה ְוגֹו. ן ֶאל ֹמׁשֶ ל ַהּמְ ה ֶאת ּכָ ִתיב ַוַיְרא ֹמׁשֶ  )א''א ע''רל(. 'ּעֹוד ַמה ּכְ
  )ב''ה ע''דף רל(

א ֲחֵזי ָנא, ּתָ ּכְ ָכל ֲעִביָדן ְדַמׁשְ ְווָנא ְדִתְכָלא, ּּבְ ֻכְלהו ֲהָוה ּגַ ּּבְ ּ ִגין ְדִתְכָלא ִאיהו . ּ ּּבְ ּ
ָרָזא ְדָכל ְווָנא ְלִאְתַעְטָרא ּבְ ּּגַ ְווִניןּ ִתיב ַוַיֲעׂשו ֶאת ִציץ ֶנֶזר ַהּקֶֹדׁש ְוגֹו.  ּגַ ַּמה ּכְ ּ ,'
ֵכֶלת ְוגֹו נו ָעָליו ְפִתיל ּתְ ַּוִיּתְ ּ ְּוָהא אוְקמוָה', ּ יב, ּ ָרָזא ִדְכּתִ יָת ִציץ )שמות כח(, ּּבְ  ְוָעׂשִ

ְחּתָ ָעָליו ִפּתוֵחי חֹוָתם ֹקֶדׁש ַלה ָּזָהב ָטהֹור וִפּתַ בו. 'ּּ ַּוִיְכּתְ ב ִפּתוֵחי חֹוָתם ּ ּ ָעָליו ִמְכּתַ ּ
  .'ֹקֶדׁש ַלה

ָרִזין ִעיָלִאיןתוספתא  ִכיִחין ִאֵלין ָסְלִקין ְוָנֲחִתין ְוִאֵלין . ּבְ ַּטְסקוֵרי ְקִמיִטין ׁשְ ּ ּ
יׁש ּנִ ִלין ְדָסֲחָראן ֲהוו ַקְייָמן ֵמַההוא ִזְמָנא ְדַעְפָרא ִאְתּכַ ִקיוַמְייהו ַגְלּגַ ַּקְייִמין ּבְ ּ ּ ּּ ּינון ִא. ּ

א ָסַחָרנוּתָ ִלין ַסֲחִרין ַעְלָמא ּבְ ַּגְלּגַ ּ.  
ִרין ָּסֲחָרנוָתא ְדָסֲחִרין ִמְדּבָ ַגַווְייהו, ּ ִּטיְפְסָרא ְדקוְלָטא ּבְ ּ ּ ַגַווְייהו. ּ ָלא ִאית ּבְ ְלּגַ ַּחד ּגַ ּ ,

ָלא ָסֲחָרא ְוָלא ָסֲחָרא ְלּגַ ְתֵריַסר ַאְלֵפי ָעְלִמין. ַּהאי ּגַ י. ַּקְייָמא ּבִ ִכיַחּבֵ ָסִליק , ַּנְייהו ׁשְ
ַגַווְייהו   .ְּוָנִטיל ּבְ

ָלא ְלּגַ חֹות ַההוא ּגַ ּּתְ א, ּ הֹוָמא ַרּבָ ַּקְייָמא ַחד ַעּמוָדא ְדָנִעיץ ַעד ּתְ ּ יה. ּ ָלאן , ּּבֵ ְלּגְ ִמְתּגַ
הֹוֵמי ין, ֲאָבִנין ּגֹו ּתְ ִּאיּנון ַסְלִקין ְוַנְחּתִ ַּההוא ַעּמוָדא ָקִאים ָעַלְייהו. ּ ּ , ִטיל ְוָלא ָנִטילָנ, ּ

א ִלין ַאֲחָרִנין, ָּנִעיץ ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ ְלּגַ ִרין ּגַ ַּסֲחָרֵניה ְדַההוא ַעּמוָדא, ָּסֲחָראן ָמאָתן ְוֶעׂשְ ּ ּ ּ.  
ָלא ַאֲחָרא ְדָעֵליה ְלּגַ ַּההוא ּגַ ּ ְתֵריַסר ַאְלֵפי ָעְלָמא, ּּ ִּאיהו ָסֲחָרא ּגֹו , ְּדָקִאים ּבִ

ָנא ּכְ ֵריָסר ַאְלֵפי ָעְלִמין. א ָסֲחָראָסֲחָרא ְוָל, ַמׁשְ ָנא ָקִאים ַעל ּתְ ּכְ יה ַקְייָמא , ַּההוא ַמׁשְ ּּבֵ ּ
רֹוָזא ָמרו , ַּההוא ּכָ ְּדָקֵרי ִאְסּתָ ָלא ְדָסֲחָרא)ב''כ ע''ר(ּ   .ּ ְמַגְלּגַ

ָסְכְלָתנו ַּמאן ְדִאיהו ָמאֵרי ְדַעְייִנין ּבְ ּ ּ ָחְכְמָתא ְדָמ, ּ ל ּבְ ּכַ ִּיְנַדע ְוִיְסּתָ ְּוִיְנַדע , ּאֵריהּ
ְּדִאיּנון ִמִלין ִעָלִאין ּ ּ ן, ּ ּמָ ָחן ְדָמאֵריה ַקְייָמן ּתַ ְּדַמְפּתְ ּ ָנא , ּ ּכְ ִּדי ִאיּנון ְטִמיָראן ּגֹו ַמׁשְ ּ

א ַהאי ָעְלָמא. ַּקִדיׁשָ ִאין ִאיּנון ּבְ ָעְלָמא ְדָאֵתי, ַּזּכָ ִאין ִאיּנון ּבְ ְּוַזּכָ ִתיב , ּ תהלים (ָּעַלְייהו ּכְ

ְלָבָבם ַא)פד ֵרי ָאָדם עֹוז לֹו ָבך ְמִסלֹות ּבִ ּׁשְ ּכֹון ֲחֵצֶריך )תהלים סה(. ְ ְבַחר וְתָקֵרב ִיׁשְ ֵרי ּתִ ָ ַאׁשְ ּ
יֶתך ְקדֹוׁש ֵהיָכֶלך טוב ּבֵ ָעה ּבְ ּבְ ִָנׂשְ ָ   )כ תוספתא''ע(. ּ

ָנא ַקְייָמן ָרִזין ִעָלִאין ּכְ ָרָזא ְדַמׁשְ ּּבְ א , ּ ָמא ַקִדיׁשָ ָרָזא ִדׁשְ ּּבְ ַהאי , י'' ֲאֹדָנ)אהעל(ּ
ָנא ּכְ ִּאיהו ָרָזא ְדַמׁשְ ַגְווָנא ָרָזא ִעָלָאה, ּ יב, ָּרָזא ַדֲארֹוָנא, ּּכְ ָמה ִדְכּתִ ה )יהושע ג(, ּּכְ  ִהּנֵ

ל ָהָאֶרץ ִרית ֲאדֹון ּכָ ל ָהָאֶרץ. ֲארֹון ַהּבְ ָמא ְדָאֶל, ֲאדֹון ּכָ א ִדׁשְ ָּדא הוא ָרָזא ַקִדיׁשָ ּ ּ ּ ף ''ּ
א ִעָלָאה ְידֹוָ. ד''ֹון י''ּת נו''ָּדֶל ָמא ַקִדיׁשָ ַגְווָנא ְדָרָזא ִדׁשְ ְּוָדא הוא ּכְ ּ ּ ּ ְּוַאְתָוון ִאֵלין . ד''ּ

ַגְווָנא ְדִאֵלין ּּכְ ּ.  
ַגְווָנא ָדא א)א דא''נ(ד ''ָּרָזא ְדיֹו', ִאיִהי י' א ְּוָהא אוְקמוָה', ּ ּכְ ', ִּאיהו ָרָזא ה', ד. ּ

ַגְווָנא ְדָדא ַגְווָנא ְוָרָזא ֲחָדאְּוֹכָל, ְּוָדא ּכְ ִּאיִהי ָרָזא ְדָאת ',  נ)א''ה ע''ויקרא קנ(. א ּכְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]85דף [ -ּ

ב ְדָדא ְדַכר', ו ְּוַאף ַעל ּגַ א)ב''פ ע''ק(ְוָדא , ּ ָדא. ּ נוְקּבָ ִליל ּבְ ְוָהא , ֲּאָבל ָדא ִאְתּכְ
ּאוְקמוָה ן ֶאְמָצִעיָתא)ב''ג ע''קפ(' ו' ּ ָלָלא ֲחָד, ּ ִאיהו ּבְ ִגין ְדִאיהו ּכְ ּּבְ ִּאיהו ָרָזא ' ה. אּ

ִגין ְדָהָכא , )'איהי רזא דאת ה' א י''נ(' ְּדָאת י , ָּדא ִאיִהי ָחְכָמה ְזֵעיָרא, )'א דה''נ(ּּבְ
לֹמה   .ְּדִאְקֵרי ָחְכַמת ׁשְ

ִאֵלין ִלילו ַאְתָוון ִאֵלין ּבְ ְּוִאְתּכְ ּ ִאֵלין, ְּוֹכָלא ִאיִהי ָרָזא ֲחָדא, ּ ִליָלן ִאֵלין ּבְ ּּכְ  ְּוֹכָלא, ּ
ְּוֹכָלא ִאיהו ָרָזא ֲחָדא, ַחד ין, ּ ַאְתָוון ַקִדיׁשִ ַאְרָעא. ּּבְ א ּבְ ָנא ִדְלַתּתָ ּכְ ְּוַעל ָדא ַמׁשְ ּ ,

ָנא ִעָלָאה ּכְ ָרָזא ְדַמׁשְ ַּקְייָמא ּבְ ּ ָנא ִעָלָאה, ּ ּכְ ְּוַההוא ַמׁשְ ָנא , ּ ּכְ ָרָזא ְדַמׁשְ ַּקְייָמא ּבְ ּ
ַּאֲחָרא ִעָלָאה ַעל ּכָֹלא ָדא ְלֶמהֵוי ַחדְּוֹכָלא ִא. ּ ִליל ָדא ּבְ ּיהו ּכָ ִתיב, ּ ְוָהָיה , ְּוַעל ָדא ּכְ

ן ֶאָחד ּכָ ׁשְ   .ַהּמִ
ִתיב  ית ּגֹוִים ֲעָמֵלק ְוַאֲחִריתֹו ֲעֵדי אֹוֵבד)במדבר כד(ּכְ א ֲחֵזי.  ֵראׁשִ יֹוָמא , ּתָ ּבְ

ָנא ּכְ ה, ְּדִאְתַקם ַמׁשְ ְּדָאִקים ֵליה ֹמׁשֶ ַמר, ּ ָמה ְדִאּתְ ןִּדְכּתִ, ּּכְ ּכָ ׁשְ ה ֶאת ַהּמִ , ּיב ַוָיֶקם ֹמׁשֶ
ַּעד ְדאֹוִקים ֵליה ִאיהו, ְּדָלא ֲהָוה ָיִכיל ְלֵמיָקם ּ ְּדֵלית ְרׁשו ְלַבר ָנׁש , ְלַמְטרֹוִניָתא. ּ ּ

ְעָלה ַּאֲחָרא ְלֵמיָקם ָלה ֶאָלא ּבַ ל ִאיּנון אוָמִנין, ּאוף ָהִכי. ּּ ּּכָ ְלהו ָאֵתי ְלַאָקָמא , ּ ּּכֻ ּ
ָנא ּכְ ה, ְּוָלא ָיִכיל ְלֵמיָקם ַעל ְיַדְייהו, ַמׁשְ ִגין ְדִאיהו , ְּואֹוִקים ֵליה, ַּעד ְדָאָתא ֹמׁשֶ ּּבְ ּ

ּ ָמאִריה ְדֵביָתא)ב''א ע''בראשית נ( ּ.  
א ָנא ְלַתּתָ ּכְ ה ַית ַמׁשְ יָון ְדָאִקים ֹמׁשֶ ָנא ַאֲחָרא ְלֵעיָלא, ּּכֵ ּכְ ַקם ַמׁשְ ָמה , ִּאּתְ ּכְ

ְּדאוְקמוָה ּ יב, ּ ְּוָלא ָפִריׁש ַעל ְיָדא ְדַמאן, ּ הוַקםִּדְכּתִ ַקם ֶאָלא ֵמָרָזא )אלא(, ּ ּ ְדָלא ִאּתְ ּ
ְּדָעְלָמא ִעָלָאה ְּדִאיהו ָסִתים ְוָגִניז, ּ ה, ּ ַּעל ְיָדא ְדָרָזא ְדֹמׁשֶ ֲהֵדיה, ּ ְקָנא ּבַ ִגין ְלִאְתּתַ   .ּּבְ

  א''ו ע''דף רל
ִתיב ְלֵעיָלא ל ַהֲחָכִמים, ַּמה ּכְ ַּוָיֹבאו ּכָ ים ּ ל ְמֶלאֶכת ) א''ו ע''דף רל( ָהעֹוׂשִ ֵאת ּכָ

ים', ַהּקֶֹדׁש ְוגֹו ָמאָלא. ַּמאן ִאיּנון ֲחָכִמים ָהעֹוׂשִ ִּאֵלין ִאיּנון ְיִמיָנא וׂשְ ּ ַאר , ּ ְוָכל ׁשְ
א, ִסְטִרין ִביִלין ְלַאֲעָלא ּגֹו ַיּמָ ְּדִאיּנון אֹוְרִחין וׁשְ ּ ּוְלַמְלָיא ֵליה, ּ ְּוִאיּנון ַעְבדו, ּ ּ 

ָנא ְלֵעיָלא ּכְ ְּוַאְתִקינו ֵליה, ַּמׁשְ ּ.  
א ַגְווָנא ָדא ְלַתּתָ ַצְלֵאל ְוָאֳהִליָאב, ּּכְ ה ּבְ ְסָטר ְיִמיָנא, ְוָעׂשָ ְסָטר , ָּדא ּבִ ְוָדא ּבִ

ָמאָלא ַצְלֵאל ִליִמיָנא)ב''כ ע''ר(, ׂשְ ָמאָלא,  ּבְ ָּדא ִמיהוָדה, ְוָאֳהִליָאב ִלׂשְ , ְּוָדא ִמָדן, ּ
ים, ֹכל ִאיׁש ֲחַכם ֵלבּוְלָבַתר ְו ל ַהֲחָכִמים ָהעֹוׂשִ ְּוֹכָלא , ְוָהא אֹוִקיְמָנא, ַּוָיֹבאו ּכָ

ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא ּּכְ ּ.  
ָנא ּכְ ַקם ַמׁשְ ַההוא יֹוָמא ְדִאּתְ ּּבְ ַטל מֹוָתא ֵמָעְלָמא, ּ יָמא. ִאְתּבָ ַטל ָלא ּתֵ ֶּאָלא , ִאְתּבָ

ָלק ֵמָעְלָמא ָמה ְדאֹוִקיְמָנא. ְּלָטָאהְּדָלא ָיִכיל ְלׁשַ, ִּאְסּתַ ַטל ֵיֶצר . ּּכְ ִגין ְדָלא ִיְתּבְ ּּבְ
יָחא, ָהָרע ֵמָעְלָמא א ְמׁשִ עֹוָבדֹוי וְכֵדין , ַּעד ְדֵייֵתי ַמְלּכָ ִריך הוא ַיְחֵדי ּבְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ ְּ

ֶות ָלֶנַצח)ישעיה כה( ַלע ַהּמָ ָנא ַעל ְיֵדי ְדֹמׁשֶ. ּ ּבִ ּכְ ַקם ַמׁשְ ד ִאּתְ ת , הּּכַ ֵדין ִאְתְפָרׁשַ ּּכְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]86דף [ -ּ

ְפָיא, ֵּחיָלא ְדֵיֶצר ָהָרע ְלָטָאה, ְוִאְתּכַ ֲעָתא. ְּוָלא ֲהָוה ָיִכיל ְלׁשַ ַהִהיא ׁשַ ִּאְתְפַרׁש , ּבְ
ָמאָלא, ל''ָסָמֵא יָפא רוְגָזא ִדׂשְ ּקִ ּּתַ א, ּ יׁשָ ֵּמַעל ּתוְקָפא ְדִחְוָיא ּבִ ְלָטא , ּּ ְוָלא ָיִכיל ְלׁשַ

ַבר ָנׁשְוָלא , ַעל ָעְלָמא יה ּבְ ָרא ּבֵ ּוְלִמְסֵטי ֵליה, ָּיִכיל ְלִאְתַחּבְ ּ.  

 
  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]87דף [ -ּ

 ] בשנה191יום [סדר הלימוד ליום יד ניסן 
י ְיהוָדה ָאַמר ָרֵאל ַית ֶעְגָלא, ִּרּבִ ד ָעְבדו ִיׂשְ ִתיב , ּּכַ ה )שמות לג(ַמה ּכְ ּ וֹמׁשֶ

ח ֶאת ָהֹאֶהל ְוָנָטה לֹו ִמחוץ ַלּמַ)ב''ב ע''בראשית נ( ִגין ְדָחָמא . ַמאי ַטֲעָמא. ֲחֶנהּ ִיּקַ ּּבְ
יַנְייהו ֵּיֶצר ָהָרע ְדֲהָוה ָאִזיל ּבֵ ה. ּ גֹו ִסְטָרא , ָאַמר ֹמׁשֶ ֵרי ּבְ ׁשְ ה ָלא ּתִ ִּסְטָרא ִדְקדוּשָׁ ּ

י ֶאְלָעָזר ָאַמר. ִּדְמָסֲאָבא ְלָטא, ִרּבִ ה ׁשַ ל ִזְמָנא ְדִסְטָרא ִדְקדוּשָׁ ּּכָ ּ ִסְטָרא ְמַסֲאָבא ָלא , ּ
ְלָטָאהָי יה, ִּכיל ְלׁשַ ְפָיא ַקּמֵ ֵניָנן. ְּוִאְתּכַ ְהֶיה ְמֵלָאה, ְּוַעל ָדא ּתָ ַלם ּתִ ל ִזְמָנא ִדְירוׁשָ ּּכָ ּ ,

ּצור ַחָייָבא ְיֵהא ֲחֵרָבה ּ.  
ֶדה )בראשית כד(, ָּפַתח ְוָאַמר ּשָׂ ְ ַוּתֹאֶמר ֶאל ָהֶעֶבד ִמי ָהִאיׁש ַהָלֶזה ַההֹוֵלך ּבַ ּ

ִּלְקָראֵתינו ַויֹאֶמ ִתיב ְלֵעיָלא. 'ר ָהֶעֶבד ְוגֹוּ ֶרא ֶאת , ַּמה ּכְ א ִרְבָקה ֶאת ֵעיֶניָה ַוּתֵ ּשָׂ ַוּתִ
ָמל פֹול ֵמַעל ַהּגָ אֹוַרְייָתא. ִּיְצָחק ַוּתִ ב ּבְ ְוִכי , ְּותו. ְַהאי ְקָרא ֲאַמאי ִאְצְטִריך ְלִמְכּתַ

ִפירו ְדִיְצָחק  ִגין ְדָחָמאת ׁשְ ּּבְ ּ יַנת )מאי טעמא(ּ ְמָלא ִאְתְרּכִ   .ִמּגַ
א ֲחֵזי. ַּהאי ְקָרא ָרָזא ִאיהו, ֶּאָלא אלא , ותרא את יצחק מנא ידעא דאיהו יצחק(, ּתָ

, א בשעתא דמטאת רבקה לגבי דיצחק''ס( )ותרא את יצחק חמאת בההיא שעתא מה דלא ידעת
רוְגָזא ְד, )ובההוא זמנא דינא אתער בעלמא, שעתא דצלותא דמנחה הות ְּוָחָמאת ֵליה ּבְ ּ ִדיָנא ּ

ָיא א, ַקׁשְ ָמל ְלַתּתָ ָיא ִאיהו ּגָ ְּוָחָמאת ְדָהא ִסיום ְדרוְגָזא ַקׁשְ ּ ּ ּ ְּוָדא ִאיהו ָרָזא ְדמֹוָתא, ּּ ּ ,
ָמל ְרָמה ֵמַההוא ּגָ ִמיַטת ּגַ יַנת ְוַאׁשְ ך ִאְתְרּכִ ּוְבִגין ּכַ ּ ָיא. ְּ ל ִדיָנא ַקׁשְ ּכַ ד ִאְסּתָ ְּדָהא ּכַ ּ ,

ף ּקַ ָמל ִאְתּתָ הּו. ַּההוא ּגָ ְרָמה ִמיּנֵ ִמיַטת ּגַ ך ַאׁשְ ְּבִגין ּכַ ּ ן, ְ ּמָ א רזא ''ס(. ְוָלא ַיְתַבת ּתַ

דמותא וכד האי דינא קשיא אתער ההוא גמל אתתקף ובגין כך אתרכנת ואשמיטת גרמה מההוא 
  )גמל

א ֲחֵזי ָמל, ּתָ יב, ַהאי ּגָ ַּהְיינו ָרָזא ִדְכּתִ ֶלם לֹו)משלי יט(, ּ ּ וְגמולֹו ְיׁשַ ּ מול ָּדא , ּ ּּגְ
ְּדִאיּנון ַחָייַבָיא ּ ּ יב, ּ ה לֹו)ישעיה ג(, ִּדְכּתִ מול ָיָדיו ֵיָעׂשֶ י ּגְ ע ָרע ּכִ ּ אֹוי ְלָרׁשָ ְוַהאי . ּ

ָמל ְּדַקְייָמא ְלָאְכָלא ּכָֹלא, ִּאיהו ּגָ ּ יָצָאה ּכָֹלא, ּ ּוְלׁשֵ ִדיר ָלֳקֵבל . ּ ין ּתָ ְּוַהאי ִאיהו ַזּמִ
ֵני ָנ)א לחבלא''א לקטלא נ''נ( א ּבְ ך . ׁשָ ְוְבִגין ּכַ ּ ַהאי ַמאן ְדָחֵמי )ב''ו ע''ב אמור ק''ח ע''רמ(ּ

ָמל ֶחְלֵמיה ּגָ ָזַרת ָעֵליה, ּּבְ ַּאְחִמיו ֵליה מֹוָתא ְדִאְתּגְ ּ ּ יה, ּ ִזיב ִמּנֵ ּתְ   .ְּוִאׁשְ
א ֲחֵזי ָוה ְוַהאי ֲה, ְּדָגִרים ִמיָתא ְלָכל ָעְלָמא, ַּהאי ִסְטָרא ִדְמָסֲאָבא ִאְקֵרי ָהִכי, ּתָ

ֵתיה ְּדַאְסֵטי ְלָאָדם וְלִאּתְ ּ ְּוַההוא ְדָרִכיב ָעֵליה ִאיהו ָסָמֵא, ּ ּ ּ ְּוִאיהו ָאָתא ְלִמְטֵעי , ל''ּ
ִליט ַעל ּכָֹלא. ְּוָגַרם מֹוָתא ְלֹכָלא, ָעְלָמא ך ָאָתא ְוׁשָ ּוְבִגין ּכַ ְ יך . ּ ְָאָדם ִאיהו ַאְמׁשִ ּ

יה ֵּליה ְלַגּבֵ ְּוֵכיָון ְדִאיהו ַאְמׁשִ, ּ יהּ ּיך ֵליה ְלַגּבֵ ּ ך ֲאַבְתַרְייהו, ְ ֵדין ִאיהו ִאְתְמׁשָ ּּכְ ַעד , ְּ
לֹמה. ְּדַאְסֵטי לֹון ך ָאַמר ׁשְ ְוְבִגין ּכַ יָתה)משלי ה(, ּ ְקַרב ֶאל ֶפַתח ּבֵ ְּדָכל ַמאן , ּ ְוַאל ּתִ

ְּדִאְתְקִריב ְלֵביָתה ַכת ֲאַב, ּ ָרת ְוִאְתַמּשְׁ ֵדין ִאיִהי ַנְפַקת וִמְתַקּשְׁ   .ְּתֵריהּּכְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]88דף [ -ּ

ָיא, ְּוַעל ָדא ִרְבָקה ִסְטָרא ְדִדיָנא ַקׁשְ ָקא ּבְ ד ָחָמאת ְדֲהָוה ֵליה ְלִאְתַדּבְ ּּכַ ּ ּ יָון . ּ ּכֵ
ָיא ָרָזא ְדִדיָנא ַקׁשְ ְּדָחָמאת ֵליה ְלִיְצָחק ּבְ ּ ְּוָחָמאת ְדֵמַההוא ִסְטָרא ָנַפק ִדיָנא ַאֲחָרא , ּ ּ ּ

יָפא ּקִ ִּמזֹוֲהָמא ְדַדֲהָבא, ּתַ ָמל, ד ָחָמאת ַהאיּכַ, ּ פֹול ֵמַעל ַהּגָ ִּמַיד ַוּתִ ִגין ְלִאְתַרפוֵיי , ּ ּּבְ
ִּמן ִדיָנא ֵמַההוא זוֲהָמא ּ ִתיב . ּ מול ְלאֹוְיָביו'  קֹול ְיָי)ישעיה סו(ּכְ ֵלם ּגְ ְּמׁשַ ֵּמַההוא , ּ

  .ּזוֲהָמא

  ב''ו ע''דף רל
א ֲחֵזי  ָרֵאל ַההוא ע) ב''ו ע''דף רל(ּתָ ד ָעְבדו ִיׂשְ ּּכַ ְּוָגְרמו ְלַההוא חֹוָבא, ֹוָבָדאּ ַמאי , ּ
יָמא. ְוָלא ִסְטָרא ַאֲחָרא, ַטֲעָמא ֵעֶגל ִרירו ֶעְגָלא, ְוִאי ּתֵ ְּדִאיּנון ּבְ ּ ֶּאָלא . ָלאו ָהִכי, ּ
ִּאיּנון ָאְמרו ר ֵיְלכו ְלָפֵנינו)שמות לב(, ּ ה ָלנו ֱאֹלִהים ֲאׁשֶ ּ קום ֲעׂשֵ ּ ּ ְּוַאֲהֹרן ְרעוֵתיה , ּ ּ

ָבא לֹוןֲהָוה ְלַא   .ְעּכְ
ְדָקא ֲחֵזי א ִאְתָעִביד ּכַ ֶּאָלא ַוַדאי ֲעִביְדּתָ ְטָרא ְדַדֲהָבא, ּ ְּדָהא ִמּסִ ָנְפָקא , ּ

ִריר ַדֲהָבא, ּסוְסִפיָתא ד ִאְתּבְ ָמאָלא, ּּכַ ל ִאיּנון ִסְטֵרי ׂשְ ֵטי ּכָ ן ִמְתַפּשְׁ ּמָ ּוִמּתַ ְּדִאיּנון , ּּ ּ
ִּהּתוָכא ְדַההוא  ּ ה ִסְטִרין, ִּפיָתא ְדַדֲהָבאּ סוְס)ב''ד ע''כ(ּ אן ְלַכּמָ ּוִמְתָפְרׁשָ ְּוָכל ִאיּנון . ּ

ְּדִאית לֹון ֵחיזו סוָמָקא ּ טוֵרי, ּ ון ְדַדֲהָבא ַקְייָמא ּבְ ּּגֹוָ תוְקֵפיה, ּ א ּבְ ְמׁשָ ד ׁשִ ּּכַ ִגין , ּּ ּבְ
א ַאְחֵזי ַדֲהָבא ְמׁשָ ְּדּתוְקָפא ְדׁשִ ּ ּ ַאְרָעא, ּּ ַההוא ּתוְקָפא ְוַה. ְּואֹוִליד ֵליה ּבְ ּהוא ִדְמָמָנא ּבְ ּ ּ ּ ּ

א ְמׁשָ ֶעְגָלא, ְּדׁשִ ֵּחיזו ִדיֵליה ּכְ ּ ְוָדא ָנְפָקא , ּ ֶקֶטב ָיׁשוד ָצֳהָרִים)תהלים צא(ְוִאְקִרי , ּ
ִּמּגֹו ֶעְגָלא ִהּתוָכא סוָמָקא ְדַדֲהָבא ּ ְּוָכל ָהֵני ַאְתָיין ֵמַההוא ִסְטָרא סוָמָקא, ּ ּרוַח , ּ

ָעְלָמאְּדָכ, ְמַסֲאָבא ֵטי ּבְ י ֵמרוַח ִמְסֲאָבא ִמְתַפּשְׁ ּל ִאיּנון ְדִמְתָפְרׁשֵ ּּ ּ ּ.  
א, ְּוַהאי רוַח ִמְסֲאָבא יׁשָ ּ ְוִאית ַמאן ְדָרִכיב ָעֵליה)א''ה ע''ויחי רכ(. ִּאיהו ִחְוָיא ּבִ ּ ,
א ְּוִאיּנון ְדַכר ְונוְקּבָ ּ ְּוִאְקרון ֵאֶלה. ּ ָעְלָמ, ּ ִנין ּבְ ְּדִאיּנון ִמְזַדּמְ ּ ָכל ִאיּנון ִסְטִרין , אּ ּּבְ

א ִאְקֵרי ֹזאת. ִּדְלהֹון ְּורוַח קוְדׁשָ ְּדִאיִהי ָרָזא ִדְבִרית, ּ ַכח , ּ ּתְ א ְדִאׁשְ יָמא ַקִדיׁשָ ְּרׁשִ ּ
ר ָנׁש יה ְדּבַ ִדיר ִעּמֵ ּּתָ ֲּאָבל ִאֵלין ִאְקרון ,  ֶזה ֵאִלי)שמות טו(',  ֶזה ְיָי)ישעיה כה(ְוֵכן . ּ ּ

ִתיבְּוַעל ָדא, ֵּאֶלה ָרֵאל,  ּכְ ֵָאֶלה ֱאלֶהיך ִיׂשְ ִתיב. ּ ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ ם )ישעיה מט(, ּ א ''רכ( ּגַ

ְחָנה)א''ע ּכַ ֵחך, ְּוָאֹנִכי ָרָזא ְדֹזאת. ּ ֵאֶלה ִתׁשְ ּכָ ּ ַעל ֵאֶלה ֲאִני )איכה א(ּוְכִתיב . ְֹלא ֶאׁשְ
ְכָי, ּבֹוִכָיה ָמה ּבִ י לֹון ּכַ ִרים ְלִמְבּכֵ ְּדַההוא חֹוָבה ּגָ   .יןּ

ָּדָבר ַאֵחר ַעל ֵאֶלה ֲאִני בֹוִכָיה ּ ִגין ְדִאְתְייִהיב ְרׁשו ַלֲאָתר ָדא . ַמאי ַטְעָמא. ּ ּּבְ ּ ּ
ָרֵאל ְלָטָאה ַעל ִיׂשְ א, ְּלׁשַ י ַמְקְדׁשָ א ּבֵ ּוְלַחְרּבָ ְלָטָאה. ּ ּוְבִגין ְדִאְתְייִהיב לֹון ְרׁשו ְלׁשַ ּ ּ ּ ,

ִתיב ַעל ֵאֶלה ֲאִני בֹוִכָיה ּּכְ ּ ְדִמָלה ַעל ֵאֶלה ָדא ִסְטָרא ִדְמָסֲאָבא ְדִאְתְייִהיב לֹון ָרָזא, ּ ּ ּ ּּ ּ
ְלָטָאה ְּרׁשו ְלׁשַ א ְדִאְקֵרי ֲאִני. ּ ֲּאִני בֹוִכָיה ָדא רוַח קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ.  
יָמא ִתיב , ְוִאי ּתֵ ִרית)דברים כח(ָהא ּכְ ּ ֵאֶלה ִדְבֵרי ַהּבְ ָּהִכי הוא ַוַדאי. ּ ְּדָכל ִאיּנון , ּ ּ

ֶּאָלא ִמּגֹו ֵאֶלה, ְּייִמיןָלא ִמְתַק ָמה ְדאֹוִקיְמָנא ְדִאיהו ָארור, ּ ל ְלָווִטין ּכְ ן ּכָ ְּדַתּמָ ּ ּ ּ ּ ,



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]89דף [ -ּ

יב  ֵהָמה)בראשית ג(ִּדְכּתִ ל ַהּבְ ה ִמּכָ ך. ּ ָארור ַאּתָ ְוְבִגין ּכָ ַּאְקִדים ְוָאַמר ֵאֶלה, ּ ְּדַקְייָמא , ּ ּ
ִרית ְּלַמאן ְדָעַבר ִדְבֵרי ַהּבְ ר ִצָוה ְיָי ֵא)ויקרא כז(. ּ ְצֹות ֲאׁשֶ ֶּלה ַהּמִ ה' ּ ִגין , ֶאת ֹמׁשֶ ּבְ

ר ָנׁש ָאה ּבַ ְּדִפּקוַדָיא ְדאֹוַרְייָתא ְלִאְתַדּכְ ּ ן, ְּוָלא ִיְסֵטי ְלאֹוְרָחא ָדא, ּּ ּמָ ַמר ִמּתַ , ְוִיְסּתָ
ְייהו ְּוִיְתְפַרׁש ִמּנַ ּ.  
יָמא  ּוא ַוַדאיָהִכי ה. ּ ֵאֶלה ּתֹוְלדֹות ֹנַח ֹנַח)בראשית ו(ְוִאי ּתֵ ְּדִאיהו , ְּדָהא ָנַפק ָחם, ּ ּ

ַנַען ַנַען)בראשית ט(, ֲאִבי ּכְ ּ וְכִתיב ָארור ּכְ ְּוִאיהו ָרָזא ָדא ְדֵאֶלה, ּ ּ ּ ל ָהִני . ּ ְּוַעל ָדא ּכָ
ִּהּתוָכא סוְסִפיָתא ְדַדֲהָבא ּ ְּדִאיהו ִסְטָרא , ְּוַאֲהֹרן ָקִריב ַדֲהָבא. ּ ּ ִדיֵליה)אחרא(ּ ְּדָכִליל , ּ

אִא ּתוְקָפא ְדֶאּשָׁ ּיהו ּבְ ּ א, ְּוֹכָלא ַחד, ּ ְּוִסְטָרא ָדא ַדֲהָבא ָוֶאּשָׁ ּ.  
ָרא ַמְדּבְ ִדיר ּבְ ַכח ּתָ ּתְ ְּורוַח ִמַסֲאָבא ְדִאׁשְ ְתְקָפא , ּ ַההוא ִזְמָנא ְלִאּתַ ח ֲאָתר ּבְ ּכַ ַּאׁשְ

יה ָרֵאל ַדְכָיין. ּּבֵ ּוַמה ַדֲהוֹו ִיׂשְ ּ ֵּמַההוא זוֲהָמא ַקְדָמָאה, ּ ָעְלָמא, ּ ְוָגִרים , ְּדָאִטיל ּבְ
ד ַקְיימו ַעל טוָרא ְדִסיַני, ּמֹוָתא ְלֹכָלא ּּכַ ּ ִמְלַקְדִמין, ּ ַרם לֹון ּכְ ּּגָ , ְלָסֲאָבא לֹון, ּ

ְתְקָפא ָעַלְייהו ּוְלִאּתַ ְתֵריהֹון, ּוְלָכל ָעְלָמא, ְוָגִרים לֹון מֹוָתא, ּ ֲּהָדא הוא , ּוְלָדֵריהֹון ּבַ
יב ם ְוגֹו)ים פבתהל(, ִּדְכּתִ י ֱאלִהים ַאּתֶ מותון ְוגֹו. ' ֲאִני ָאַמְרּתִ ָאָדם ּתְ ָּאֵכן ּכְ  )כ''ע(. 'ּ

ך ְוְבִגין ּכַ ָאה, ּ ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא ִעָלָאה, ַּאֲהֹרן ַאְהָדר ְלָבַתר ְלִאְתַדּכְ ּּבְ ּ ְבָעה , ּ ִאיּנון ׁשִ ּּבְ
ין ֶעְגָל, ּיֹוִמין ַקִדיׁשִ ָאה ּבְ   .אּוְלָבַתר ְלִאְתַדּכְ
ָאה, ְוָתא ֲחֵזי ָעא ַאֲהֹרן ְלִאְתַדּכְ ֹכָלא ּבָ ְּדִאלו ִאיהו ָלא ֲהָוה, ּּבְ ּ . ָלא ָנַפק ֶעְגָלא, ּּ
ִגין ְדַאֲהֹרן ִאיהו . ַמאי ַטְעָמא ּּבְ א.  ְיִמיָנא)א''א ע''רפ(ּ ְמׁשָ ְּוִאיהו ּתוְקָפא ְדׁשִ ּ ְוַדֲהָבא , ּּ

א ְמׁשָ ןְוִאְתּכְ, ּרוַח ִמַסֲאָבא ָנַחת. ִמׁשִ ּמָ ָרֵאל, ִליל ּתַ ָאבו ִיׂשְ ַאב ִאיהו, ְּוִאְסּתְ ַעד , ְּוִאְסּתְ
ְּדִאְתָדכו ּ ּ.  

  א''ז ע''דף רל
ַאב ִגין ְדָנַפק ֵעֶגל. ַמאי ַטְעָמא ִאְסּתְ ָמאָלא, ּּבְ ְטָרא ִדׂשְ ְּדִאיהו ִמּסִ ּ ְּדִאיהו ׁשֹור, ּ ּ ,

ּוִמיִמיֵניה ֵעֶגל ָמאָלא. ּ ַמר, ְּוִאיהו ׂשְ ָמה ְדִאּתְ יב , ּּכְ ּ וְפִני )יחזקאל א() א''ז ע''דף רל(ִּדְכּתִ
ן ְעּתָ ֹמאל ְלַאְרּבַ ְּוַאֲהֹרן ְדִאיהו ְיִמיָנא. ׁשֹור ֵמַהּשְׂ ָמאָלא, ּ יה ׂשְ ִליל ּבֵ ְוָנַפק ַעל , ִּאְתּכְ

ִרים, ִּאְתְייִהיב ֵליה ֵעֶגל, ְּוַעל ָדא. ְּיֵדיה ָמה ְדִאיהו ּגָ ּּכְ ּ.  
ך ְוְבִגין ּכָ ד ַהאי רו, ּ ףּּכַ ּקַ ִמְלַקְדִמין ַעל ָעְלָמא, ָחא ְמַסֲאָבא ִאְתּתָ ִליט ּכְ ְּוׁשָ ְּדָהא , ּ

ָרֵאל ִזְמָנא ְדָחאבו ִיׂשְ ּּבְ ִמְלַקְדִמין, ּ יכו ָעַלְייהו ַההוא ֵיֶצר ָהָרע ּכְ ַּאְמׁשִ ּ ּ ד ִאְתָדכו . ּּ ּּכַ ּ
ָרֵאל ָאה, ִיׂשְ ּוָבעו ְלִאְתַדּכָ ִעיר, ּ ִּגין ְדשִעיר ִאיהו חוָלָקא ּבְ, ִּאְצְטִריכו ְלָקְרָבא ׂשָ ּ ּ

ְּדַההוא ֵיֶצר ָהָרע ְדַקאְמָרן, ּ ַּההוא רוַח ְמַסֲאָבא ּכִ ּ.  
ִתיב  ב)תהלים קו(ּכְ ַתְבִנית ׁשֹור אֹוֵכל ֵעׂשֶ בֹוָדם ּבְ ּ ַוָיִמירו ֶאת ּכְ ְבִנית ׁשֹור. ּ . ַמאי ּתַ
ָמאָלא. ָּדא ֵעֶגל ְטָרא ִדׂשְ יהִאְת, ַאֲהֹרן ְיִמיָנא, ּׁשֹור ִמּסִ ָמאָלא ּבֵ ִליל ׂשְ ַקף , ּּכְ ְוִאְתּתָ

יה א ֲחֵזי. ְּוָנַפק ַעל ְיֵדיה, ּּבֵ בֹוָדם, ּתָ ַּוָיִמירו ֶאת ּכְ א, ּ ִכיְנּתָ ְּדַאְזַלת ָקַמְייהו, ָּדא ׁשְ ּ ,



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]90דף [ -ּ

א ְמַסֲאָבא דוְכּתָ ְּוַאְחְלפו ָלה ּבְ ּ ר זוֲהָמא ָדא . ֵאל ַאֲחָרא, ּ ך ָלא ִאְתַעּבָ ּוְבִגין ּכָ ּ ְּ

ִריך הוא ֵמָעְלָמא, אֵמָעְלָמ א ּבְ ַּעד ַההוא ִזְמָנא ִדְיָעַבר ֵליה קוְדׁשָ ּ ּ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ְּ ּכְ
ּ ְוֶאת רוַח ַהטוְמָאה ַאֲעִביר ִמן ָהָאֶרץ)זכריה יג( ּ   .ְוָהא אֹוִקיְמָנא, ּ

ִתיב  ָכה)שמות לב(ּכְ הו ֵעֶגל ַמּסֵ ִליֵכהו ָבֵאׁש ַוֵיֵצ, ּ ַוַיֲעׂשֵ ּוְכִתיב ָוַאׁשְ ּ ל ַהֶזהּ , ּא ָהֵעּגֶ
ַמע ְדָלא ָעֵבד ֵליה ַּמׁשְ הו, ּ ִּאי ָהִכי ַמאי ַוַיֲעׂשֵ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא. ּ ֶּאָלא ַוַדאי ּכְ ּ ְּדִאְלָמֵלא , ּ

ַדֲהָבא, ַאֲהֹרן ְלָלא ּבְ ף רוָחא ְמַסֲאָבא ְלִאְתּכַ ּקַ ָּלא ִאְתּתָ ּקוָנא ְדִאְצְטִריך, ּ ל ּתִ ְֲאָבל ּכָ ּ ּ ,
ח ְלִאְתּבְ ּכַ   )א לאתרוואה''ס(. ָנָאהַאׁשְ

א ֲחֵזי ידֹוי, ּתָ ין ְוַאְצַלח ּבִ ַההוא . ִּאית ַמאן ְדָעִביד ַחְרׁשִ ְּוִאית ַמאן ְדָעִביד לֹון ּכְ ּ
ׁש ְווָנא ַמּמָ ידֹוי, ּגַ ָנא ִאְצְטִריך, ְוָלא ַאְצַלח ּבִ ְבָרא ְמֻתּקְ ְְדָהא ְלעֹוָבִדין ִאֵלין ּגַ ּ ּ.  

ְלָעם א ֲחֵזי ִמּבִ ָנאְּדִאיה, ּתָ ין ִדיֵליה, ּו ֲהָוה ְמֻתּקְ ְּלִאיּנון ַחְרׁשִ ּ ידֹוי, ּ , ְלַאְצְלָחא ּבִ
יב ִגין ִדְכּתִ ֻתם ָהָעִין)במדבר כד(, ּּבְ ֶבר ׁשְ תום ָהָעִין. ּ וְנֻאם ַהּגֶ ְּסתום ָהַעִין ּכָֹלא ַחד, ּׁשְ ּ .

ִדיר ֹאַרח , ְּדָחד ֵעיָנא ָסִתים ּתָ ְּוֵחיזו ְדֵעינֹוי ָלא ֲהָוה ּבְ ר)ב''ג ע''קרא סוי(ּ ּמוָמא ,  ֵמיׁשָ
ֵעינֹוי יה ּבְ ִתיב . ֲּהָוה ּבֵ י)ויקרא טז(ּכְ ַיד ִאיׁש ִעּתִ ַלח ּבְ ֹכָלא, ּ ְוׁשִ ין ּבְ ַּחזו ְדֵעינֹוי , ַּזּמִ ּ

ר ׁשַ א. ְּדָלא ִיְתּכְ ֲּאָבל רוַח קוְדׁשָ ִתיב, ּ ֲהֵדיה ַמה ּכְ ׁש ּבַ ּמֵ ּתַ ַּמאן ְדִיׁשְ ל )ויקרא כא(, ּ  ּכָ
ַחִאיׁש ֲאׁשֶ ּר ּבֹו מום ֹלא ִיְקָרב ִאיׁש ִעֵור אֹו ִפּסֵ ּ.  
ן ְלרוָחא ְמַסֲאָבא, ְוָהָכא ּּכָֹלא ִאְתּקַ ְלָטָאה, ּ א ְלׁשַ ְּלֵמיַהב ֵליה דוְכּתָ ּ ּ ח . ּ ּכַ ַאׁשְ

ָרא ְדִאיהו ָחרוב ִמּכָֹלא ַּמְדּבְ ּ ּ יב, ּ ָמה ִדְכּתִ ָרף ְוַעְקָרב ְוגֹו)דברים ח(, ּּכְ ן ְּדִמּתַ',  ָנָחׁש ׂשָ ּמָ
ִּאיהו ׁשוְלָטנוָתא ִדיֵליה ּ ּ ּ ְדָקא ֵיאֹות. ּ ח ַדֲהָבא ִספוָקא ּכְ ּכַ ַּאׁשְ ח ַאֲהֹרן. ּּ ּכַ , ַאׁשְ

יִמיָנא ְתְקָפא ּבִ יה, ְלִאּתַ ְלָלא ּבֵ ּוְלִאְתּכַ ְדָקא ֵיאֹות. ּ יה ּכַ ִלים דוְכּתֵ ֵדין ַאׁשְ ּּכְ ּ ְוָנִפיק , ּ
ִלים עוָבָדא ּתָ ְּוִאׁשְ ּ.  

ּוְמָנָלן ְדרוַח ּ יב.  ְמַסֲאָבא ֲהָוהּ דֹוָלה)שמות לב(, ִּדְכּתִ , ּ ָאָנא ָחָטא ָהָעם ַהֶזה ַחָטָאה ּגְ
ָּדא רוַח ְמַסֲאָבא ין, ָנָחׁש ַקְדָמָאה, ּ ה דוְכּתִ ַכּמָ ְדַקאְמָרן ּבְ ּּכִ ּוְבִזְמָנא ְדָבָעא ַאֲהֹרן . ּ ּ

ָאה י, ֵּמַההוא ִסְטָרא, ַאְקִריב ֵעֶגל, ְלִאְתַדּכְ ד ּבֵ ּה ִדיָנאְלֶמְעּבַ ַקְדִמיָתא ָעֵבד ֵליה . ּ ּּבְ
ְלָטָאה יה ִדיָנא, ְּלׁשַ א ְדַיֲעֵביד ּבֵ ּתָ ְּוַהׁשְ ּ ְּלַאְכְפָייא ֵליה, ּ ד ִאְתָעִביד ִדיָנא , ּ ְּדָהא ּכַ ּ

ִסְטָרא ָדא ְטֵריה, ּּבְ ְלִטין ִמּסִ ל ִאיּנון ְדׁשַ ְפָיין ּכָ ִּאְתּכַ ּ ּ.  
א ֲחֵזי ִמְצַרִים, ּתָ ַההוא ִסְט, ּבְ ִתיבּּבְ ּנו ָנא )שמות יב(, ָּרא ִדְלהֹון ּכְ ּ ַאל ֹתאְכלו ִמּמֶ ּ

ִגין ְדִיְסַלק ֵריחֹו נֹוֵדף, ְצִלי ֵאׁש. 'ְוגֹו ָרָעיו. ּּבְ ְבָרא ֵליה וְלַאְכְפָייא , ֹראׁשֹו ַעל ּכְ ְּלּתַ ּ ּ
ְלֵטי, ֵּליה ְטֵריה ָלא ׁשַ ל ִאיּנון ְדַאְתָיין ִמּסִ ּוְכֵדין ּכָ ּ ּ ַגְווָנא ָדא. ּ  ָפָרה )במדבר יט( ּּכְ

ִמיָמה ְוגֹו ה ּתְ ל ִאיּנון ִסְטֵרי ִמְסַאָבא', ֲּאדוּמָ ִגין ְלַאְכְפָייא ּכָ ּּבְ ְלטון, ּ ְּדָלא ִיׁשְ ּ.  
א י ַאּבָ א ִאיִהי, ֲּאַמר ֵליה ִרּבִ ְּוָהא ָפָרה ַקִדיׁשָ ָּאַמר ֵליה ָהִכי . ַוֲאַמאי, ַּדְכָיא ִאיִהי, ּ

ְּוָהא אוְקמוָה, ּהוא ָלָל, ּ ָוון ֲהַותּכְ ע ַמְלּכְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ָּפָרה. ּא ְדַאְרּבַ י )הושע ד(ּכְ  ּכִ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]91דף [ -ּ

ָרֵאל ָפָרה סֹוֵרָרה ָסַרר ִיׂשְ ה. ּכְ ֶבל, ֲּאדוּמָ ָּדא ַמְלכות ּבָ יב, ּ ּ ַאְנּתְ הוא )דניאל ב(, ִּדְכּתִ
א ִדי ַדֲהָבא ֵּריׁשָ ִמיָמה. ּ ָּדא ַמְלכות ָמַדי, ּתְ ה מו. ּ ר ֵאין ּבָ ֲּאׁשֶ ָּדא ַמְלכות ָיָון, םּ ּ .

ר לא ָעָלה ָעֶליָה עֹול)דאינון קריבין לארחי מיהמנותא( ָּדא ַמְלכות ֱאדֹום,  ֲאׁשֶ ְּדָלא , ּ
ְּוָרָזא ְדִמָלה ָדא. ָּסִליק ָעֵליה עֹול ה ִמִלין ִאְתְייִהיבו ְלִמְדָרׁש , ּּ ב ְדַכּמָ ַּאף ַעל ּגַ ּּ

ָרֵאי ּקְ ְלהו ַחד, ּבַ ּּכֻ ּ.  

  ב''ז ע''דף רל
ַמר יב, ָהא ִאּתְ ן ָטהֹור ִמָטֵמא ֹלא ֶאָחד)איוב יד(, ִּדְכּתִ ן ָטהֹור . ּ ִמי ִיּתֵ דף (ִמי ִיּתֵ

ְּדָדא ִאיהו ָטהֹור ְדָנַפק ִמָטֵמא, ָּהִכי הוא, ָּרָזא ָדא, ִּמָטֵמא) ב''ז ע''רל ּ ּ ְּדָהא . ּ
ַקְדִמיָתא ָטֵמא יה ִדיָנא, ּבְ א ְדִאְתָעִביד ּבֵ ּתָ ְּוַהׁשְ ּ נוָרא ְוִא, ּ א ּבְ ְּתְייִהיב ִליֵקיַדת ֶאּשָׁ

א ִאיהו ָטהֹור ִמָטֵמא, ְוִאְתָעִביד ָעָפר, ְּדָדִליק ּתָ ַּהׁשְ ָּטהֹור ְדָנִפיק ִמָטֵמא, ּ ּ.  
ך ְוְבִגין ּכַ ה, ּ ְדֵלי ּבָ ּתַ ל ִאיּנון ְדִמׁשְ ּּכָ ּ ּ ֲאֵבי, ּ ְלהו ִמְסּתַ ּּכֻ ְּדָהא ָהִכי הוא ַוַדאי, ּ ּ ְוֵכיָון , ּ

ן, יד ֵאֶפרְּדִאְתָעִב ּמָ ִליק ִמּתַ ִניׁש ְוִיְסּתָ ֵדין ַעד ְדִיְתּכְ ַּמְסִאיב ְלֻכְלהו, ּּכְ ָמה ְדַאּתְ , ּ ּּכְ
ס ָהאֹוֵסף ְוגֹו ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ַמאי ַטְעָמא, ֵאֶפר. ְוָטֵמא' ָאֵמר ְוִכּבֶ  ְוַעּסֹוֶתם )מלאכי ג(ּכְ

פֹות ַרְגֵל ַחת ּכַ י ִיְהיו ֵאֶפר ּתַ ִעים ּכִ ְּרׁשָ ְּוֵכיָון ְדִאְתְייִהיב ַעל ַההוא ֵאֶפר ַמִים. יֶכםּ ּ ,
ֵדין ִאיהו ָטהֹור ִמָטֵמא ּּכְ ּ.  

ְּוָרָזא ְדִמָלה יב, ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ ֵמי ַחָטאת)במדבר ח(, ִּדְכּתִ ּ ַלֶפַתח )בראשית ד(ּכְ
ּוְבִגין ְדִאיִהי ֶפַתח ַחָטאת רֹוֵבץ ַוַדאי. ַּחָטאת רֹוֵבץ ּ ּ ַקְדִמ, ּּ ִתיבּבְ ְּוהֹוִציא אֹוָתה , יָתא ּכְ

ֲחֶנה ָגן. ֶּאל ִמחוץ ַלּמַ ך ִאְתְייִהיַבת ַלּסְ ְוְבִגין ּכַ א, ּ ְּוָדא הוא ָטהֹור , ְוָלא ְלַכֲהָנא ַרּבָ
ַקְדִמיָתא ָטֵמא, ִּמָטֵמא א ָטהֹור, ּבְ ּתָ יָון ְדָחָמא ָדא, ְּוָכל ְסָטר רוַח ְמַסֲאָבא. ְוַהׁשְ ּּכֵ ּ ,
אְוָלא ָיִת, ָעַרק ַההוא דוְכּתָ ּיב ּבְ ּ ּ.  

ֵּמי ַחָטאת ַוַדאי א. ּּכָֹלא ְמַסֲאָבא, ֵּמי ִנָדה, ּ ְלָטא רוַח קוְדׁשָ ְּוַעל ָדא ׁשַ ּ ְּורוַח , ּ
ְפָיא ַלל, ְמַסֲאָבא ִאְתּכַ ְלָטא ּכְ ְּוָדא הוא ִדיָנא ְדרוַח ְמַסֲאָבא. ְּדָלא ׁשַ ּ ּ ֲחֶנה, ּ . ִּמחוץ ַלּמַ

ִגין ְדִאיִהי רוַח ְמַס ּּבְ יב, ֲאָבאּ א . ָ ְוָהָיה ַמֲחֶניך ָקדֹוׁש)דברים כג(, ִּדְכּתִ י ַאּבָ ָאָתא ִרּבִ
ֵקיה ּוְנׁשָ ּ.  

ְמעֹון י ׁשִ ְדַקאְמָרן, ָאַמר ַרּבִ ב ְדָכל ָהֵני ִמִלין ּכִ ַּאף ַעל ּגַ ִריך הוא ָיִהיב , ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ

ֵּליה ׁשוְלָטנו ּ ֵעי ְלַאְכְפָיא ֵליה. ּ ְּורוַח ְמַסֲאָבא ּבָ ָכל ִסְטִריןּּ א ְוִאיָמא ְלך ָרָזא .  ּבְ ָּתָ

י ֶעְליֹוִנין, ֲחָדא ר ְלִאיּנון ַקִדיׁשֵ ְּוָלא ִאְתְייִהיב ְלַגָלָאה ּבַ ּ ּ.  
א ֲחֵזי ְּלַהאי ֲאָתר ְדִאיהו רוַח ְמַסֲאָבא, ּתָ ּ ִריך הוא ָיִהיב ֵליה ׁשוְלָטנו. ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ ,

ָעְלָמא ַלט ּבְ ה ִס, ְלִמׁשְ ַכּמָ ְלַאְנָהָגא , ּ ְרׁשו)א לן''נ(ְּוֵלית ֵליה , ְוָיִכיל ְלַנְזָקא, ְטִריןּבְ
יה ְקָלָנא יה, ּּבֵ ָרא ִמּנֵ ּמְ ְּדָבֵעיָנן ְלִאְסּתַ ה ִדיָלן, ּ גֹו ְקדוּשָׁ ְּדָלא ְיַקְטֵרג ֲעָלן ּבְ ּ ְּוַעל ָדא . ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]92דף [ -ּ

א ְזֵעיר, ָרָזא ֲחָדא ִאית ָלן ְּדָבֵעיָנן ְלֵמיַהב ֵליה דוְכּתָ ּ ּ ה ִדיָלן ּבְ, ּ ּגֹו ְקדוּשָׁ דלא אשתכח (ּ

ה ָנִפיק ׁשוְלָטנו ִדיֵליה)מקטרגא בגו קדושא דילן ּ ְדָהא ִמּגֹו ְקדוּשָׁ ּ ּ ּ ּ ּ.  
ְּדָבֵעיָנן ּגֹו ָרָזא ִדְתִפִלין ּ ֲעָרא ְדֶעְגָלא)סוד שער שבתפילין(ְלַאְצְנָעא , ּ ְּדִיפוק , ּ ַחד ׂשַ ּּ

ְּדָהא חוָטא ְדׂשַ. ְלַבר ְוִיְתָחֵזי ּ ֲעָרא, ֲּעָרא ָדא ָלא ַמְסִאיבּ ר ַהאי ׂשַ ר ְדִאי ִאְתַחּבָ , ּּבַ
עוָרא ּשְׁ ֲּאָבל ָפחות ִמן ָדא ָלא ַמְסִאיב, ְּוִאְתָעִביד ּכַ ּ ֵעי ְלַאֲעָלא ֵליה . ּ ֲעָרא ּבָ ְּוַההוא ׂשַ ּ

ה ִעָלָאה ִדיָלן גֹו ְקדוּשָׁ ּּבְ א, ּּ ּוְלֵמיַהב ֵליה דוְכּתָ ּ ּ ִגין ְדָלא ְיַקְט, ּ ןּּבְ ִקדוׁשָ   .ֵּרג ָלן ּבְ
ֲעָרא ְלַבר ְּוִיפוק ִמן ַההוא ׂשַ ּ ה ִעָלָאה, ְּדִיְתָחֵזי, ּ ְקדוּשָׁ ר ָנׁש ּבִ ְּדַכד ָחֵמי ְלַההוא ּבַ ּ ּ ּ ,
ף ְלַתָמן ּתֵ ּתַ ְּוחוָלָקא ִדיֵליה ִמׁשְ ּ ֵדין ָלא ְיַקְטֵרג ֵליה, ּ א ֵליה , ּּכְ ְּוָלא ָיִכיל ְלַאְבָאׁשָ

א א ְיַהב ֵליהְּד, ְּלֵעיָלא ְוַתּתָ ָּהא דוְכּתָ ּ ְּוִאי ַההוא חוָלָקא ָלא ָיֲהִבין ֵליה . ּ ּ  )דוכתא(ּ
ה ַהאי ְקדוּשָׁ א, ּּבְ א ֵליה ְלַתּתָ ְּוָסִליק ְמַקְטְרָגא ֵליה ְלֵעיָלא, ָּיִכיל ְלַאְבָאׁשָ ְוָאַמר , ּ

א ּתָ ְּפלֹוִני ְדָקא ְמַקֵדׁש ַהׁשְ ּ ך ְוַכך ֲעַבד יֹוָמא ְפלֹוִני, ּ ּּכַ ְ ַּכך ִאיּנון חֹובֹויְו, ְ ַּעד ְדִיְמֵטי , ְ
ר ָנׁש ִּדיָנא ַעל ַההוא ּבַ   .)וכן שעיר המשתלח(. ְוִיְתֲעֵנׁש ַעל ְידֹוי, ּ

ָרֵאל ַעְבֵדי ַּדֲהוֹו ַיְדֵעי ָרָזא ָדא, ְָוַכך ֲהוֹו ִיׂשְ ה , ּ ְקדוּשָׁ א ּבִ ָראן ְלִאְתַקְדׁשָ ד ׁשָ ּּכַ ּ
יֹוָמא ְדִכפוֵרי ִּעָלָאה ּבְ ּּ ֵלי ִמַיד ְלֵמיַהב חוָלֵקיה ְלַהאי ֲאָתרֲהוֹו , ּ ּכְ ִּמְסּתַ ּ ּוְלֵמיַהב ֵליה , ּ ּ

יַנְייהו ּחוָלָקא ּבֵ ח ְמַקְטְרָגא ָעַלְייהו, ּ ּכַ ּתְ ִגין ְדָלא ִיׁשְ ּּבְ ָרא חֹוֵביהֹון , ּ ְּוָלא ֵייתון ְלַאְדּכְ
ָרֵאל ה ֲחִביִלין. ְּדִיׂשְ ְרָיין, ְּדַכּמָ ה ַמׁשִ ִּאיּנון ְדִא, ְוַכּמָ יהּ ָנן ְלַנְטָלא ִמָלה ִמּנֵ ְּזַדּמְ ד , ּ ּכַ

ָאה חוָלֵקיה. ָאֵתי ְלַקְטְרָגא ַּזּכָ ָרא, ּ ּמְ רון חֹובֹוי ְלֵעיָלא, ַּמאן ְדָיִכיל ְלִאְסּתַ ְּדָלא ִיְדּכְ ּ ּ ,
ִגחון ָעֵליה ְלִביׁש ְּוָלא ַיׁשְ ּ.  

א י ַאּבָ ַּאְדָהִכי ֲהוֹו ַזְלִגין ֵעינֹוי ְדִרּבִ אַא, ָּאַמר ֵליה. ּ א ַאּבָ ְִזיל ַטְנִפיר ְקטוָרך, ּבָ ּ ,
קוְלָטך ְְוַאְקִפיד ּבְ ּ יב, ּ ֵאי ִאְתְייִהיבו ִדְכּתִ ְּדָהא ָרִזין ְדאֹוַרְייָתא ְלַזּכָ ּ ּ '  סֹוד ְיָי)תהלים כה(, ּ

  .ִליֵרָאיו

 
  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]93דף [ -ּ

 ] בשנה192יום [סדר הלימוד ליום טו ניסן 
  א''ח ע''דף רל
א ֲחֵזי יֹוָמא ְדֹראׁש ַהּשָׁ, ּתָ ָדן, ָנהּּבְ א , ָּעְלָמא ִאּתְ ּוֵבי ִדיָנא ַקִדיׁשָ ּ  )קודשא בריך הוא(ּ

ל ָעְלָמא, ָיִתיב ְטָרא ָדא. ְוָדן ּכָ ְּוַההוא ִסְטָרא ַאֲחָרא ָקִאים ִמּסִ ָדנו , ּ ְּוָכל ִאיּנון ְדִאּתְ ּ ּ
ח ָעַלְייהו ּגַ ימו ָקֵמיה, ְּלמֹוָתא ַאׁשְ ְּוִאְתְרׁשִ ֲעָתא . ּ ָרֵאל ִמְתָעֵרי ) א''ח ע''דף רל(ּוְבׁשַ ְּדִיׂשְ

ַההוא קֹול ׁשֹוָפר, ַרֲחֵמי ֵדין ִאְתַעְרְבָבא ֵליה ּכָֹלא, ּּבְ ּּכְ ח, ּ ּגַ , ְּדָלא ָיַדע ְוָלא ַמׁשְ
ָדנו ִאיּנון ְדִאּתְ ּּבְ ּ א. ּ ִתיוְבּתָ ל ִאיּנון ְדָלא ְמַהְדֵרי ּבְ ַּעד ִדְלָבַתר ּכָ ּ ּ ּ ְּוִאְגַזר ָעַלְייהו , ּּ

אַּוַדאי ָנ, מֹוָתא י ַמְלּכָ ְּוִאְתְמָסרו ֵליה, ְּפִקין ִפְתִקין ִמּבֵ יָון ְדִאְתְמָסרו ֵליה, ּ ּּכֵ ּ ָלא , ּ
ָּאַהְדרו ִפְתִקין ַּעד ְדִאְתָעִביד ִדיָנא, ּ ּ.  

ְלהו ָרֵאל ּכֻ ְּוִיׂשְ יה, ּ ָרא ִמּנֵ ּמְ ְעָיין ְלִאְסּתַ ְלחֹודֹוי, ּּבַ ר ָנׁש ּבִ ן ּבַ ּכֵ ל ׁשֶ וכל שכן וכל (. ּכָ

ָרָזא ִעָלָאה ִדְלֵעיָלאּ ְדָה)שכן ּא ּבְ ָרא, ּּ ּמְ ֵעיָנן ְלִאְסּתַ ָכל ַיְרָחא ְוַיְרָחא, ּבָ ּוְלֵמיַהב ֵליה ּבְ ּ ,
א ֵעי ְלִאְתַחְדּתָ ד ִסיֲהָרא ּבָ ִעיר, ּּכַ ִגין ְדָלא ְיַקְטֵרג ַחְדּתוָתא , ַחד ׂשָ ּּבְ ּ  )א חדוותא''נ(ּ

ְדָקא ֲחֵזי ֵליה ְּוִיטֹול חוָלֵקיה ּכַ ּ ּ ְדָקא ְוִסי. ּ ה ְלַחְדּתוֵתי ּכְ ְקדוּשָׁ א ְלָיְנָקא ּבִ ֲּהָרא ַקִדיׁשָ ּ ּ ּ
  .ֵיאֹות

ָכל ַיְרָחא ְוַיְרָחא א ּבְ ִגין , ְּוַכד ִמְתַחְדׁשָ ך ִאְקֵרי ַנַער)ב''ט ע''בראשית קמ(ּבְ ְוָהא , ְ ּכַ
ְמָסֲאבו, ְּוַהאי ַאֲחָרא ָדא. אֹוִקיְמָנא ִדיר ּבִ ְּדִאיהו ּתָ ּ ְִאְקֵרי ֶמֶלך ָזֵקן , יהְוָלא ָנִפיק ִמּנֵ, ּ

ך. ּוְכִסיל ְוְבִגין ּכָ א ַחד, ּ ין ְדִאיּנון ַעּמָ ָרֵאל ַקִדיׁשִ ִּיׂשְ ּ א, ּ ִיחוָדא ַקִדיׁשָ ּּבְ ִריך , ּ א ּבְ ְקוְדׁשָ ּ
ָזָבא ִמּכָֹלא, ּהוא ָיִהיב לֹון ֵעיָטא ּתְ ָעְלָמא ֵדין. ְּלִאׁשְ ִאין ִאיּנון ּבְ ַּזּכָ ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ּ ,

יבִּד ה ָיַדי )ישעיה ס(, ְכּתִ ָלם ַצִדיִקים ְלעֹוָלם ִיְרׁשו ָאֶרץ ֵנֶצר ַמָטַעי ַמֲעׂשֵ ך ּכֻ ּ ְוַעּמֵ ּ ּ ּ ְ

  .ְּלִהְתָפֵאר
  )ב''ה ע''עליו לעיל דף רל' עי, סימן ה(השלמה מההשמטות 

ה ְוגֹו)שמות לט( ן ֶאל ֹמׁשֶ ּכָ ׁשְ ּ ַוָיִביאו ֶאת ַהּמִ ִתיב . 'ּ ַע)יחזקאל א(ּכְ , ל ָלָרִקיַעּ וִמּמַ
ָּדא ִאיהו ְרִקיָעא ע ֵחיָוון, ּ ְּדַקְייָמא ָעַלְייהו ְדַאְרּבַ ּ גֹו ַחד ֲאֵויָרא , ּּ ְלֵקי ּבְ ְּדַכד ִמְסּתַ ּ

הו ְּדָבַטׁש ּבְ ָלא ְלֵעיָלא, ּ ּכְ א ְלִאְסּתַ   .ָּלא ַזְקִפין ֵריׁשָ
ִגין ְדַההוא רוַח ַהַחָיה ּּבְ ּ ּ ֻכְלהו, ּ ַטׁש ּבְ ּּבָ ּוְבַההוא רו, ּ ּ ְלהוּ ְלֵקי ּכֻ ַּח ִמְסּתַ ּ יב, ּ , ִּדְכּתִ

ָתם ים ְלֻעּמָ או ָהאֹוַפּנִ ׂשְ א ַהַחיֹות ֵמַעל ָהָאֶרץ ִיּנָ ׂשֵ ּוְבִהּנָ י רוַח ַהַחָיה . ּּ ּוְכִתיב ּכִ ּ ּ
ים אֹוַפּנִ   .ּבָ

ְלֵקי ַטׁש ַההוא ֲאִויָרא ָעַלְייהו. ֲּאַמאי ִמְסּתַ ד ּבָ ֶּאָלא ּכַ ּ ע ִד, ּ ָּסִליק ְלִאֵלין ַאְרּבַ ְתחֹות ּ
ְּוִאיּנון ַסְלֵקי ָלה ְלֵעיָלא, ַּהאי ַחָיה ּ י ִזֲהָרא ִעָלָאה, ּ ַּעד ְדַמְתָיין ָלה ְלַגּבֵ ּ ְּוַהְיינו ָרָזא , ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]94דף [ -ּ

יב תולֹות ַאֲחֶריָה ְרעֹוֶתיָה מוָבאֹות ָלך)תהלים מה(, ִּדְכּתִ ְ ּבְ ּ ע ִאְקרון , ּ ִגין ְדָהֵני ַאְרּבַ ּּבְ ּ
ְּוָלא ָזזו ִמן ַחָי, ָהִכי ְּדִאיִהי ּכוְרְסָייא, ּה ָדאּ א ְלֵעיָלא. ְלָעְלִמין, ּ ּתָ ְּוָסְלִקין ָלה ִמּתַ ּּ ,

י ֵעיָלא ְּלַאְתְקָנא ּכוְרְסָייא ְלַגּבֵ ָרם ֵמַעל )בראשית ז(ְּוָרָזא ָדא , ּ ָבה ַוּתָ או ֶאת ַהּתֵ ּ ַוִיׂשְ ּ
ָלַקת ְלֵעיָלא. ָהָאֶרץ ְּוִאֵלין ַסְלִקין ָלה, ְּוַכד ִאְסּתָ ּ ִתיבּכְ, ּ ן ֶאל , ֵדין ּכְ ּכָ ׁשְ ַּוָיִביאו ֶאת ַהּמִ ּ
ה   .ֹמׁשֶ

ן ּכָ ׁשְ ַּוָיִביאו ֶאת ַהּמִ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר מוָבאֹות ָלך, ּ ְּכְ ָבה, ּ או ֶאת ַהּתֵ ּוְכִתיב ַוִיׂשְ ֶאל . ּּ
ה ַמְרֵאה ָאָדם ָעָליו ִמְלָמְעָלה, ֹמׁשֶ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ְדמות ּכְ ּּכְ ְּוַהְיינו ָרָזא ְד, ּ . ָאָדםּ

ּוְמָנָלן ְדִאְקֵרי ָאָדם יב, ּ ם הוא )בראשית ו(, ִּדְכּתִ ּגַ ׁשַ ּ ָלא ָידֹון רוִחי ָבָאָדם ְלעֹוָלם ּבְ ּ
ר ׂשָ ה, ּבָ ך. ְּוַהְיינו ֹמׁשֶ ְוְבִגין ּכָ ִּדיוְקָנא ְדָאָדם ַקְייָמא ָעֵליה, ַּעל ַהאי ּכוְרְסָייא, ּ ּ ּ ּּ ּ ,

ה ַּוָיִביאו ֶאת ַהּמִ. ְּוַהְיינו ֹמׁשֶ ןּ ּכָ ע ֵחיָוון, ׁשְ ְדַקאְמָרן, ִּאֵלין ַאְרּבַ ד ַסְלִקין ּכִ   .ּּכַ
ן ּכָ ׁשְ ַּוָיִביאו ֶאת ַהּמִ ְייִפין ְדגוָפא, ּ ל ׁשַ ִּאֵלין ּכָ ּ א, ּ א ַקִדיׁשָ ִתיאוְבּתָ ְּדֻכְלהו ּבְ ּ ּ אמר (, ּּ

יה)רבי אבהו ְלהו ַאֲחִדין ּבֵ ּ ּכֻ ּ ֲחָדא, ּ א ּכַ ָקא ְדַכר ְונוְקּבָ ְּלִאְתַדּבְ ּ ן. ּ ּכָ ׁשְ ַּוָיִביאו ֶאת ַהּמִ ּ ,
ַקְדִמיָתא ָלה ַלחוָפה ּבְ ְּלֵמיַעל ּכַ ּ ִּאיּנון ְצִריִכין ְלַסְלָקא ָלה, ּ יה, ּּ ּוְלַאְייָתָאה ָלה ְלַגּבֵ ּ ּ ,
ִדיר ה ּתָ ּוְלָבַתר ִאיהו ֵייֵתי ְלַגּבָ ּ   . אֹוִקיְמָנא)א''ה ע''רל(ְוָהא , ּ

ן ּכָ ׁשְ ַּוָיִביאו ֶאת ַהּמִ ִרין ְדִיחוָדאָּרָזא ְד, ּ ֵרי ִקׁשְ ָּכל ִאיּנון ְדַקׁשְ ּ ּ ְּוַיְחֵדי ִיחוָדא ְדָרֵזי , ּ ּ
ל יֹוָמא ִּדְמֵהיְמנוָתא ּכָ ּ ִאיּנון ַסְלִקין ָלה ְלכוְרְסָייא ָדא)אלין ארבע חיון(, ּ ּ ּ ַּעד ְדַאְתָיין , ּּ

ה י ֹמׁשֶ ה, ָּלה ְלַגּבֵ י ֹמׁשֶ ְּוֵכיָון ְדַדְבֵקי ָלה ְלַגּבֵ ֵדין ִא, ּ ְרָכאן ּכְ ּיּנון ֲהוֹו ְדָרְווֵחי ּבִ ּ
ִּמְמקֹוָרא ְדַחֵיי ִרין, ַּעל ָרָזא ָדא, ּ וָרא ְדִיחוָדא ְדִאיּנון ִקׁשְ ִקּשׁ ּּבְ ּ ּ ּ ד , ְּוָרָזא ָדא. ּ ּכַ

ְדָקא ֵיאֹות ִרין ִיחוָדא ְדֹכָלא ּכַ ִּמְתַקּשְׁ ּ ִתיב, ּ ָלאָכה , ְּוָרָזא ָדא ּכְ ל ַהּמְ ה ֶאת ּכָ ַּוַיְרא ֹמׁשֶ
ה', ְוגֹו יה, ְַוְיָבֶרך אֹוָתם ֹמׁשֶ ְרָיא ּבֵ ה ׁשַ א ְדֹמׁשֶ ְרָכאן ֵמֲאָתר ַדְרּגָ ַּרְווֵחי ּבִ ּ ְּוָדא ִאיהו , ּ

ל ְמֶלאֶכת ַהּקֶֹדׁש ים ֵאת ּכָ א , ַהֲחָכִמים ָהעֹוׂשִ ִגין ְדִאיּנון ַיְדֵעי ְלַסְדָרא ֲעִביְדּתָ ּּבְ ּ ּ
ְדָקא ֲחֵזי א ּכַ ְּדקוְדׁשָ ּ.  

  ב''ח ע''דף רל
ל ַמאן ְדַצֵלי ְצלֹוָתא, ּל ָדאְוַע ּּכָ יר ִיחוָדא)וקשורא(, ּ יה ִאי ִאיִהי , ּ ְוָקׁשִ ִלין ּבֵ ּכְ ִּמְסּתַ

ְדָקא ֵיאֹות וָרא ּכְ ְדָקא ) ב''ח ע''דף רל(ְוִאי ַהִהיא ְצלֹוָתא , ְּצלֹוָתא ְוִקּשׁ וָרא ּכְ ְּוַההוא ִקּשׁ ּ
ַקְדִמיָתא, ֵיאֹות ַרך ִאיהו ּבְ ֵדין ִאְתּבְ ּּכְ ְרָכאן ָנְפִקין, ְ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב . ֵּמֲאָתר ְדָכל ּבִ

ה ָעׂשו אֹוָתה ְוגֹו ְּוִהּנֵ ה', ּ ְִמַיד ַוְיָבֶרך אֹוָתם ֹמׁשֶ ּ.  
ך ְוְבִגין ּכָ ה, ּ ן ֶאל ֹמׁשֶ ּכָ ׁשְ ַּוָיִביאו ֶאת ַהּמִ ְּדִאיהו ָמאֵרי , ּ , ּ ְדֵביָתא)ב''א ע''בראשית נ(ּ

ִתּקוָנא ְדֵביֵת ְּלַאֲחָזָאה ּבְ ּקוָנָהא ְוָרִזין ִדיָלה, ּיהּ ְּוֵליה ִאְצְטִריך ְלֵמחֵזי ּתִ ּ ּ ְּדָלא , ְּ
ה, ִּאְתְייִהיבו ְלַאֲחָרא ָלא וְלֶמחֵזי ּבָ ּכְ ִאיּנון ִסְתִרין וְבִאיּנון ָרִזין ִדיָלה, ְּלִאְסּתַ ּּבְ ּ ּ ּ ר , ּ ּבַ

ְלחֹודֹוי ה ּבִ   .ֹמׁשֶ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]95דף [ -ּ

ן ֶאל ֹמׁשֶ ּכָ ׁשְ ְּוַעל ָדא ַוָיִביאו ֶאת ַהּמִ ָליוּּ ל ּכֵ ְּוַכד ַאְייִתיאו ֵליה . ה ֶאת ָהֹאֶהל ְוֶאת ּכָ ּ
ה ְייִפין ְיִדיָעאן, ְלֹמׁשֶ ׁשַ ּּכָֹלא ַאְייִתיאו ֵליה ּבְ ּ ל ַחד ְוָחד ְלַאְתְקָנא, ּ ְייָפא , ּכָ ׁשַ

ְייָפא ׁשַ ָדא, ּבְ ָדא, ְּלַאֲעָלא ָדא ּבְ ָנא ָדא ּבְ ָעאן ְלַתּקְ ּוְלַאְעָלָאה ָד, ְּוַכד ֲהוֹו ּבָ ָדאּ , א ּבְ
יֵדיהֹון ה. ָלא ֲהָוה ָסִליק ּבִ יָון ְדַאְייִתיאו ֵליה ְלֹמׁשֶ ּּכֵ ּ יֵדיה, ּ ִליק ּבִ ִּמַיד ּכָֹלא ִאְסּתָ ּ ְוָכל , ּ

יה דוְכּתֵ ִליק ְוָעאל ּבְ ְייָפא ֲהָוה ִאְסּתָ ְייָפא ְוׁשַ ּׁשַ ה ֶאת , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ ַּוָיֶקם ֹמׁשֶ
ן וְכִתיב הוַקם ּכָ ׁשְ ַּהּמִ ןּ ּכָ ׁשְ   .ְוָהא אֹוִקיְמָנא,  ַהּמִ

א ֲחֵזי ָנא, ּתָ ּכְ ָמא ִמׁשְ ה ְלַאּקָ אֵרי ֹמׁשֶ ד ׁשָ ֲעָתא ּכַ ַהִהיא ׁשַ ֲאִרי ְלַאְתְקָנא , ּבְ ְוׁשָ
ְייִפין ּקוָנא ְדׁשַ ּּתִ ָדא, ּ ֵדין. ְּלַאֲעָלא ָדא ּבְ ּקוִנין ְדִסְטָרא , ּכְ ְייִפין ְוָכל ּתִ ל ׁשַ ִּאְתְרִפיו ּכָ ּ ּ

א, ַסֲאָבאַאֲחָרא ְמ ֵרי ְלַאְתְקָפא ַהאי ִסְטָרא ְדִאיִהי ַקִדיׁשָ ד ׁשָ ּּכַ ִאְתַרֵפי ִסְטָרא ַאֲחָרא , ּ
ַקף ָדא ְוִאְתַרֵפי ָדא, ְמַסֲאָבא ִּאּתָ ְתִקיפו, ְוָהא אֹוִקיְמָנא. ּ ְּדָכל ִזְמָנא ְדִהיא ּבִ ּ ִסְטָרא , ּ

ְייפֹוי ל ׁשַ ַל ם ְוצֹור ַחָייָבא, ּ ָחרובְּוָדא, ָּדא ַמְלָיא, ַאֲחָרא ִאְתַרָפן ּכָ ְּוָרָזא ָדא ְירוׁשָ ּ ּ ,
ד ַמְלָיא ָדא ָּחרוב ָדא, ּּכַ ַקף ָדא ִאְתַרֵפי ָדא, ְּוַעל ָדא. ּ ד ִאּתָ ּּכַ ּ.  
ך ְוְבִגין ּכַ ן, ּ ּכָ ׁשְ ה ֶאת ַהּמִ ָפא ֵמָרָזא ִדְלֵעיָלא, ַּוָיֶקם ֹמׁשֶ ּקְ ְּלִאְתּתַ ְוָלא ִיְתַקף ֵמָרָזא , ּ

א ה ְדֲהָוה ֵמָרָזא ְדגֹו ַאְסָפָקַלְרָיא ְדַנֲהָראְו. ִּדְלַתּתָ ַּעל ָדא ֹמׁשֶ ּ ּ ָמא , ּּ ִּאְצְטִריך ִאיהו ְלַאּקָ ְ

ָנא ּכְ יה, ַמׁשְ ְ ִסיֲהָרא ִאְצְטִריך ְלַאְנָהָרא ִמן )ועל דא(. ְוָלא ֵמַאֲחָרא, ְּלַאְנָהָרא ִמּנֵ

א ְמׁשָ א ֲחֵזי. ְוָלא ֵמַאֲחָרא, ׁשִ ָרֵא, ּתָ ֶנֶסת ִיׂשְ ְלָקא ְלֵעיָלאּכְ ּל ִאְצְטִריַכת ְלִאְסּתַ ּ ,
א ְמׁשָ ָקא ּגֹו ׁשִ ּוְלִאְתַדּבְ   )א''ו ע''צו כ(. ּ

ְמעֹון,  ֹזאת ּתֹוַרת ָהעֹוָלה ִהיא ָהעֹוָלה)ויקרא ו(, ָּפַתח ְוָאַמר י ׁשִ ִתיב, ָאַמר ַרּבִ , ּכְ
יַע ְיָי)תהלים לו( י. 'ּ ָאָדם וְבֵהָמה ּתֹוׁשִ ּעֹוָלה ְסִליקו וְקׁשִ ָרֵאל ְלֵעיָלאּ ְנֶסת ִיׂשְ ּרו ְדּכְ ּ ּ ,

גֹו ָעְלָמא ְדָאֵתי ְּוִדּבוָקא ִדיָלה ּבְ ּ ּ ים. ְּלֶמהֵוי ּכָֹלא ַחד, ּ ּוְבִגין . ִאְקֵרי עֹוָלה ֹקֶדׁש ֳקָדׁשִ
ך ִאְקֵרי עֹוָלה ְּדַסְלָקא ְוִאְתַעְטָרא ְלֶמֱהֵוי ּכָֹלא ַחד, ְּכַ ּּ ִחדו. ּ וָרא ֲחָדא ּבְ ִקּשׁ ּּבְ ּ.  

ּין ְדַסְלָקא ְלֵעיָלא ְלֵעיָלאּוְבִג ּ ּ ִתיב ֹזאת ּתֹוַרת ָהעֹוָלה, ּ א . ּכְ ָּרָזא ְדַכר ְונוְקּבָ ּ
ֲחָדא ַעל ֶפה, ּכַ ּבְ ב ְותֹוָרה ׁשֶ ְכּתָ ּבִ ְּדַסְלָקא ּגֹו ָעְלָמא ְדָאֵתי: ָהעֹוָלה. ּּתֹוָרה ׁשֶ ּּ ,

ַגֵויה ָרא ּבְ ים ַוַד, ְּלִאְתַקּשְׁ ָדׁשִ ְּדִאְקֵרי ֹקֶדׁש ַהּקֳ ים ִהיא, איּ ָדׁשִ   .ְועֹוָלה ָנֵמי ֹקֶדׁש ַהּקֳ
ך ְוְבִגין ּכַ ִּסדוָרא ִדְנִכיסו ִדיָלה ִלְסַטר ָצפֹון, ּ ּ ּ ּ ּ ָמאָלא, ּ ְּדִאיהו ְסָטר ׂשְ ְּדַהאי ּתֹוָרה . ּ

ֲחִביבוָתא ַעל ֶפה ָלא ַסְלָקא ּבַ ּבְ ּׁשֶ ּ ד ַאְתַער ִסְטָרא ְדָצפֹון, ּ ֶּאָלא ּכַ יב, ּ שיר (, ִּדְכּתִ

ֵקִני)ים בהשיר ַחּבְ י ִויִמינֹו ּתְ ַחת ְלֹראׁשִ ֹמאלֹו ּתַ ֲחִביבוָתא,  ׂשְ ּוְכֵדין ִאיִהי ַסְלָקא ּבַ ּּ ,
יִמיָנא ֶאְמָצִעיָתא, ְּוִאְתַעְטָרא ּבִ ַרת ּבְ ים, ְּוִאְתְנִהיר ּכָֹלא, ְוִאְתֲחּבָ ָדׁשִ , ֵּמָרָזא ְדֹקֶדׁש ַהּקֳ

ְרעו ְדַכֲה, ְּוָדא ִמּגֹו ָרָזא ְדָאָדם ּּבִ יָרָתא ְדֵליָוֵאי, ָנאּ ּוְבׁשִ ָרֵאל, ּ ּוִבְצלֹוָתא ְדִיׂשְ ּ.  
ים, ְוָהא אֹוִקיְמָנא ָדׁשִ ָרָזא ְדרוַח ִעָלָאה, ְּדעֹוָלה ֹקֶדׁש ַהּקֳ ּּבְ ּ ִגין ִדְתַלת רוִחין , ּ ּּבְ ּ

ֲחָדא יִרין ּכַ ָאה, ְקׁשִ ּתָ ּ רוַח ַהּקֶֹדׁש רוַח ִד)א''א ע''ויקרא ס(ְּדִאְקֵרי , ּרוַח ּתַ ּ ְלגֹו ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]96דף [ -ּ

ֶאְמָצִעיָתא ְדִאְקֵרי רוַח ָחְכָמה וִביָנה ּּבְ ּ ָאה. ּ ּתָ ֲּאָבל ַהאי ִאְקֵרי רוַח , ְּוֵכן ִאְקֵרי רוַח ּתַ
ָיא, ְּדָנִפיק ִמּגֹו ׁשֹוָפר א וְבּמַ ֶאּשָׁ לול ּבְ ּּכָ ּרוַח ִעָלָאה. ּ אי, ּ ֲחׁשָ ְּדִאיהו ָסִתים ּבַ ְּדֵביה , ּ ּ

י ל רוִחין ַקִדיׁשִ ַּקְייָמן ּכָ ך. ְּוָכל ַאְנִפין ְנִהיִרין, ןּ ְוְבִגין ּכַ ׁש, ּ   .ַּאֲהְדַרת עֹוָלה רוַח ַמּמָ

  א''ט ע''דף רל
ָזנו, ֵּמָרָזא ִדְבֵהָמה, ּוְלָבַתר ְפֵקי ְוִאּתְ ִּמְסּתַ ָרא רוַח ַאֲחָרא ְדִאיהו ּגֹו , ּ ְּלִאְתַקּשְׁ ּ ּ

ָמה ְדִא, ְּמָסֲאבו ְמנוִנין ּכְ ין ְוׁשַ ְרּבִ ֵּמִאיּנון ּתַ ּ ַמרּ ך. ּתְ ִגין ּכָ ים, ְּבְ ָדׁשִ , עֹוָלה ֹקֶדׁש ַהּקֳ
ָעְלָמא ָלָמא ּבְ ד ׁשְ ִנין ְלֶמְעּבַ ַאר ָקְרּבָ ה ִסְטִרין, ׁשְ ּמָ ְלהו ִמּכַ ּּכֻ ּוָמאֵרי ִדיִנין , ּ א ''נ(ּ

ָמא)א לאתעטרא''נ( ְלִאְתַעְרָבא )לאתעברא ּסְ ּ וְלִאְתַנֲהָרא ִמּגֹו ְרעוָתא ְלִאְתּבַ ִּאְקרון , ּ
ים ַקִליםֳקָד ִגין ְדָלא ִמְתַעְטָרא ְלֵעיָלא , ׁשִ ּּבְ ּ ים) א''ט ע''דף רל(ּ ָדׁשִ ּקֶֹדׁש ַהּקָ , ְּלֵעיָלא ּבְ

ים ַקִלים ְּוַעל ָדא ִאיּנון ֳקָדׁשִ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ּ ָכל ֲאָתר ּכְ ּוְנִכיסו ִדיְלהֹון ּבְ ּ ּ ֲאָבל עֹוָלה . ּ
ים ָדׁשִ ְּדִאיהו ָרָזא ְדֹקֶדׁש ַהּקָ ּ ִניןָלאו, ּ ַאר ָקְרּבָ ׁשְ   .ְּדָכל עֹוָבָדָהא ֹקֶדׁש, ּ ִאיהו ּכִ

א ֲחֵזי ִתיב , ּתָ ין ְמַייֲחִדין ,  ְוָלַבׁש ַהּכֵֹהן ִמדֹו ַבד)ויקרא ו(ַמה ּכְ ִּאֵלין ְלבוׁשִ ּ
ה ד. ִּלְקדוּשָׁ ה, ְיִחיָדאי: ּבַ ִים ֶאת. ְּמַיֲחָדא ִלְקדוּשָׁ ּמַ ְגֵדי ֹקֶדׁש ֵהם ְוָרַחץ ּבַ  ּוְכִתיב ּבִ

ם רֹו וְלֵבׁשָ ׂשָ ְדַקאְמָרן)דא קדש(. ַמאי ַטֲעָמא. ּּבְ ּ ֶאָלא ָרָזא ְדִמָלה ּכִ ְּדִאיִהי ֹקֶדׁש , ּּ
ים ָדׁשִ ים, ַהּקָ ָדׁשִ ּקֶֹדׁש ַהּקָ ְּדַסְלָקא ּכָֹלא ְוִאְתַעְטָרא ּבְ ּּ וָרא ֲחָדא, ּ ִקּשׁ ּוְלָבַתר ַמְפֵני . ּּבְ

ר רוַח ִמְסֲאָבא ְדָסִאיב ּכָֹל ְּוַאְעּבַ ּ ְלָטא, אּ א, ְּדָלא ׁשַ ר , ְּוָלא ִיְתְקִריב ּגֹו ַמְקְדׁשָ ְוִאְתֲעּבָ
א ל ִסְטֵרי קוְדׁשָ ה ְיִחיָדאי, ִּמּכָ ְקדוּשָׁ ַאר ּכָֹלא ֹקֶדׁש ּבִ ּתְ ְּוִאׁשְ ּ.  

ְמעֹון י ׁשִ ַמר , ְוָאַמר ִרּבִ יב)ב''ד ע''רמ, ב''ב ע''רס(ָהא ִאּתְ  ָאָדם )תהלים לו(, ּ ִדְכּתִ
יַע ְיָיּוְבֵהָמה ּתֹו ְּוָהִכי ָסְלָקא ָרָזא ְדָאָדם. 'ׁשִ ְטָרא ְדָאָדם ַוַדאי, ּ ִּמּסִ ֵהָמה. ּ ְטָרא , ּבְ ִמּסִ

ִתיב. ִּדְבֵהָמה ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ ם)ויקרא א(, ּ י ַיְקִריב ִמּכֶ ֵניה , ָּאָדם ַוַדאי,  ָאָדם ּכִ ְּדָדא ָקְרּבָ ּ
ָרָזא ְדָאָדם, ְּלֵעיָלא ָרא ּבְ ָרא ִקׁשְ ֵהָמה.ְּלַקּשְׁ ָרָזא ְדָאָדם , ּ וְלָבַתר ִמן ַהּבְ ְּוֹכָלא ִאיהו ּבְ ּ ּ
ָנא. ּוְבֵהָמה ְְוָדא הוא ָרָזא ְדִאְצְטִריך ְלָקְרּבָ ּ ְדַקאְמָרן, ּ א ֲחֵזי. ָּאָדם וְבֵהָמה ּכִ ד , ּתָ ּכַ

ִריך הוא ָעְלָמא א ּבְ ָרא קוְדׁשָ ּּבָ   .ָּהִכי ֲעַבד ָאָדם וְבֵהָמה, ְּ
יָמא ִתיב ְוָהא , ְוִאי ּתֵ ְייהו ְמָקְרִבין ,  ְועֹוף ְיעֹוֵפף ַעל ָהָאֶרץ)בראשית א(ּכְ ְּדָהא ִמּנַ ּ

ִנין ַּוֲאִפילו עֹוָלה, ָקְרּבָ יב, ּ ָמה ִדְכּתִ נֹו)ויקרא א(, ּּכְ א ֲחֵזי.  ְוִאם ִמן ָהעֹוף עֹוָלה ָקְרּבָ , ּתָ
ל ִאיּנון עֹוֵפי ָּלא ְמָקְרִבין ֶאָלא ּתֹוִרים וְבֵני יֹוָנ, ִּמּכָ ר )אלא רזא דא(, הּ ׁשַ ּ ַמה ְדִאְתּכְ

ָדא ָדא ָדא ְיִמיָנא, ּבְ ָּפִסיל ּבְ ָמאָלא, ּ   .ְוָדא ׂשְ
ִתיב ְועֹוף ְיעֹוֵפף ַעל ָהָאֶרץ, ֲּאָבל ָרָזא ָדא ָהא אֹוִקיְמָנא ְּדִאיּנון ָרָזא ִדְרִתיָכא, ּכְ ּ ּ ,

ָלק רוַח ַהּקֶֹדׁש ּוְבהו ִאְסּתַ ּ ְּלַסְלָקא ְלֵעיָלא, ּּ ֵריְּדִא, ּ ְוַחד , ַחד ִליִמיָנא, ּיּנון ּתְ
ָמאָלא ָמאָלא, ְיעֹוֵפף. ְוָדא ִמיָכֵאל, עֹוף ִליִמיָנא, ִלׂשְ  )א''ו ע''בראשית מ(ְוָדא , ִלׂשְ
ְבִריֵאל ָמאָלא. ּגַ ך. ָּדא ִליִמיָנא ְוָדא ִלׂשְ ְוְבִגין ּכָ ֵרין ִאֵלין, ּ ְּלַסְלָקא רוַח , ְּמָקְרִבין ּתְ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]97דף [ -ּ

א ָמא, ּקוְדׁשָ אּוׂשְ ָמאָלא, ָּלא ְמַעֵטר ְוָזִיין ְלַתּתָ ִויִמיָנא ִליִמיָנא . ְּלַההוא ְסָטר ׂשְ
ַבְעָלה ָתא ּבְ ָרא ִאּתְ ֲחָדא ְלֵעיָלא , ְלֶמֱהֵוי ַחד, ְּוִאְתַקּשְׁ ר ּכַ ָלק ְוִאְתָקׁשַ ְּוֹכָלא ִאְסּתַ ּ ּ

א ַקף, ְוַתּתָ ְלחֹודֹוי ְוִאּתָ ָלק ּבִ ִריך הוא ִאְסּתַ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ְּ.  
ָנא, ּוְבִסְפֵרי ַקְדָמֵאי ָזָנא, ִמְסּכְ ָרא, ָּלא ָיִהיב חוָלָקא ְלַאּתְ ֶּאָלא ְלֵעיָלא ְלִאְתַקּשְׁ ּ ,

ר א ִמְתָקׁשַ ֲּאָבל ּכָֹלא ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ְדָקא ֵיאֹות, ּ ל ַחד ְוַחד ְלִסְטֵריה ּכְ . ְוָהא אֹוִקיְמָנא, ּּכָ
  )ב''ו ע''ויקרא כ(

ִאיל ְל י ֶאְלָעָזר ׁשָ ְמעֹוןִרּבִ י ׁשִ וָרא ְדֹכָלא , ָאַמר, ִרּבִ ָּהא ִקּשׁ ּ ר , )א דעולה''נ(ּ ִאְתָקׁשַ
ים ָדׁשִ ּקֶֹדׁש ַהּקָ ָרֵאל ְלֵעיָלא. ְלִאְתַנֲהָרא, ּבְ קוָתא ִדְרעוָתא ְדַכֲהָנא ְוֵליָוֵאי ְוִיׂשְ ִּאְתַדּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ,

ּ ִאיהו ַסְלָקא)ב''ג ע''רי, ב''ד ע''רמ(ַעד ֵהיָכן  ּ.  
ִלימו, ַעד ֵאין סֹוף,  ָהא אֹוִקיְמָנא,ֲּאַמר ֵליה וָרא ְוִיחוָדא וׁשְ ְּדָכל ִקּשׁ ּ ּ ּ ְלַאְצְנָעא , ּ

ַההוא ְצִניעו ּּבְ ק, ּ ְּדָלא ִאְתַדּבָ יה, ְוָלא ִאְתְייַדע, ּ ְּדַרֲעָוא ְדָכל ַרֲעִוין ּבֵ ּ ֵאין סֹוף ָלא , ּ
ד סֹוף, ַּקְייָמא ְלאֹוָדָעא ָמה ְדָאִין ַקְדָמָאה ַאִפיק , ד ֹראׁשְוָלאו ְלֶמְעּבַ, ְוַלאו ְלֶמְעּבַ ּּכְ ּ

ָּדא ְנקוָדה ִעָלָאה. ַמאן ֹראׁש. ֹראׁש ְוסֹוף ּ א ְדֹכָלא ְסִתיָמָאה, ּ ְּדִאיהו ֵריׁשָ ּ ּ ְּדַקְייָמא , ּ ּ
ָבה   .ֵאין סֹוף, ֲאָבל ְלָהָתם. ּ סֹוף ָדָבר)קהלת יב(ְּדִאְקֵרי , ְוָעִביד סֹוף. ּגֹו ַמֲחׁשָ

ַההוא ֵאין סֹוף, ָּלאו ּבוִציִנין, או ְנהֹוִריןָל, ָּלאו ְרעוִתין ל ִאֵלין ּבוִציִנין , ּּבְ ּּכָ ּ
הו, ּוְנהֹוִרין ְלָיין ְלִאְתַקְייָמא ּבְ ּּתַ ָקא ַמאן ְדָיַדע ְוָלא ָיַדע, ּ ְּוָלא ַקְייָמא ְלִאְתַדּבְ ָלאו , ּ

ִּאיהו ֶאָלא ְרעו ִעָלָאה ּּ   )ב''ו ע''כצו (. ָאִין, ְּסִתיָמא ְדָכל ְסִתיִמין, ּ
ְּוַכד ְנקוָדה ִעָלָאה ָלקו, ְּוָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ר ֵריָחא, ִּאְסּתְ ַמאן ְדָאַרח , ָלא ַיְדֵעי ּבַ ּּכְ

ָסם ֵריָחא ְוִאְתּבָ ִתיב , ְּוָלאו ָדא ַנְייָחא ִנחֹוַח. ּבְ ִריַח )ויקרא כו(ְּדָהא ּכְ  ְוֹלא ָאִריַח ּבָ
ִּדְרעוָתא ְדָכל ָהֵני ְרעוָתא ִדְצלֹוָתאֵריָחא , ְּדָהא ֵריַח ִניֹחַח, ִניֹחֲחֶכם ּ ּ ּ ּוְרעוָתא , ּ ּ

יָרָתא ּוְרעוָתא ְדַכֲהָנא, ְּדׁשִ ּ ְּדֻכְלהו ָרָזא ְדָאָדם, ּ ּ ְלהו ִאְתָעִבידו ְרעוָתא ֲחָדא. ּּ ֵדין ּכֻ ּּכְ ּ ּ ּ ,
ַתְרּגומֹו, ַרֲעָוא, ְּוַההוא ִאְקֵרי ִניֹחַח ר ְוִאְתְנ. ּּכְ ֵדין ּכָֹלא ִאְתָקׁשַ ֲחָדאּּכְ ְדָקא , ִהיר ּכַ ּכְ

ַמר, ֵיאֹות ָמה ְדִאּתְ   .ּּכְ

  ב''ט ע''דף רל
יָדא ְדַכֲהָנא, ְּוַעל ָדא ִאְתְייִהיַבת ַהאי ִסְטָרא ַאֲחָרא יב, ּּבִ  ַצו ֶאת )ויקרא ו(, ִּדְכּתִ

ָניו ֵלאֹמר) ב''ט ע''דף רל(ַאֲהֹרן  ְּדָהא אֹוִקיְמָנא ֵלית ַצו ֶאָלא, ָרָזא ָהָכא, ְוֶאת ּבָ ּ 
ֲּעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ָבה ָרָעה, ְּוָהָכא ִאְתְייִהיַבת ֵליה, ּ , ְלִאּתֹוְקָדא ַהִהיא ַמֲחׁשָ

א ָרא ָלה ִמּגֹו קוְדׁשָ ּוְלַאְעּבְ ּ ַהאי ְרעוָתא ְדַסְלָקא ְלֵעיָלא, ּ ּּבְ ּ ּ ָנָנא, ּ ין , ּוְבָהא ּתְ ְוַתְרּבִ
ָרא ִמן קו. ְּדִאּתֹוְקָדן ִגין ְלִאְתַעּבְ אּּבְ ְרׁשוַתְייהו ַקְייָמא, ְוַהאי ַצו. ְדׁשָ ּּבִ ּ א ָלה , ּ ְּלַאְפָרׁשָ

א ָנא, ִּמן קוְדׁשָ יָמא . ִמּגֹו ַהאי ָקְרּבָ ָרֵאל)במדבר כח(ְוִאי ּתֵ ִני ִיׂשְ , ָהִכי ָנֵמי.  ַצו ֶאת ּבְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]98דף [ -ּ

ְרׁשוַתְייהו ַקְייָמא ְּדָהא ּבִ ּ ּ ל ִזְמָנא ְדַעְבֵדי)א לאפרשא לה מן קדושה''ד(, ּ ּ ְרעוָתא ּ ּכָ
ְלָטָאה ָעַלְייהו, ְּדָמאֵריהֹון ְּדָלא ַיְכָלא ְלׁשַ ּּ.  

ַּאְתָיא ְלַאֲחָזָאה ָרָזא ְדִמָלה, ְּוַהאי ְקָרא ּכָֹלא א, ּ ְּלַאְעְטָרא ְלַההוא רוַח קוְדׁשָ ּ ּ ּ ,
ְּלֵעיָלא ְלֵעיָלא א ָלה ְלָדא רוַח טוְמָאה, ּ ּוְלַאְפְרׁשָ ּ ּ א ְלַת, ּ א ָלה ְלַתּתָ אְּלַנְחּתָ ָּדא , ּתָ

ְדַקאְמָרן ְרעוָתא וִבְצלֹוָתא ּכִ ּּבִ עֹוָבָדא, ּ ְדָקָחֵזי ֵליה, ְוָדא ּבְ ּּכָֹלא ּכִ ּ.  
יב, ְּוַהאי ְקָרא מֹוַכח ָעַלְייהו ָניו ֵלאֹמר, ִּדְכּתִ ָּדא ֲעבֹוַדת : ַצו. ַצו ֶאת ַאֲהֹרן ְוֶאת ּבָ

ּּכֹוָכִבים וַמָזלֹות רוַח ִמְסֲאָבא ָתא)א''ע' נח ס(: ֵלאֹמר. ּּ  )משלי לא(ְּדִאְקֵרי , ּ ָדא ִאּתְ
ִתיב ָהָכא ֵלאֹמר. 'ִיְרַאת ְיָי ּתֹו)ירמיה ג(ּוְכִתיב ָהָתם ֵלאֹמר , ּכְ ַלח ִאיׁש ֶאת ִאׁשְ , ּ ֵהן ְיׁשַ

ְּוָהא אוְקמוָה ך. ּ ְוְבִגין ּכָ ַמר, ּ ְּוַכֲהָנא ַקְייָמא ְלַאְתְקָנא ּכָֹלא, ּּכָֹלא ִאּתְ ָרָזא , ּ ד ''רמ(ּבְ

ּ ְדָאָדם וְבֵהָמה)ב''ע ָאה חוָלֵקיהֹון ְדַצִדיַקָייא. ּ ַּזּכָ ּ ּ ָעְלָמא ֵדין, ּ ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ּּבְ ּ ,
ְּלִאיּנון ַיְדֵעי ָאְרֵחי ְדאֹוַרְייָתא ֹאַרח ְקׁשֹוט, ּ ה ּבְ ִתיב, ְּוַאְזֵלי ּבָ '  ְיָי)ישעיה לח(, ָּעַלְייהו ּכְ

ַהאי ָעְלָמא, ִּיְחיו. ּן ָאְרחֹוי ְדאֹוַרְייָתאִּאֵלי. ַמאי ֲעֵליֶהם. ֲּעֵליֶהם ִיְחיו , ִּיְתַקְיימו ּבְ
ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי ּ.  

א ֲחֵזי ִתיב ֹזאת ּתֹוַרת ָהעֹוָלה, ּתָ י ִחָייא, ּכְ ַּהאי ְקָרא אֹוִקיְמָנא ֵליה , ָאַמר ִרּבִ
ְווָנא ַהאי ּגַ ָרֵאל: ֹזאת ּתֹוַרת, ּבְ ֶנֶסת ִיׂשְ ְּדִאיִהי ַסְלַקת ְוִאְתַעְטַרת : ָהעֹוָלה. ָּדא ּכְ ּ

ְּלֵעיָלא ְלֵעיָלא ְדָקא ֵיאֹות, ּ ָרא ּכְ יםַעד ֲאָת, ְלִאְתַקּשְׁ ָדׁשִ   .ּר ְדִאְקֵרי ֹקֶדׁש ַהּקָ
ָרֵאל: ֹזאת ּתֹוַרת, ָּדָבר ַאֵחר ֶנֶסת ִיׂשְ ָבה ָרָעה: ָהעֹוָלה. ָּדא ּכְ ְּדִאיִהי , ָּדא ַמֲחׁשָ

ַּסְלָקא ַעל ְרעוָתא ְדַבר ָנׁש ּ ְּלַאְסָטָאה ֵליה ֵמאֹוְרָחא ִדְקׁשֹוט, ּ ִהיא ִהיא , ִהיא ָהעֹוָלה. ּ
ְּדַסְלָקא נוָרא, ּת ֵליה ְלַבר ָנׁשְוַאְסִטיַא, ּ ֵעי ְלאֹוְקָדא ֵליה ּבְ ּּבָ ִגין ְדָלא ִיְתָייִהיב ָלה , ּ ּּבְ ּ
א  ּדוְכּתָ ָאה)א לאסטאה''נ(ּ   . ְלַאְסּגָ

ך ְוְבִגין ּכָ ל ַהַלְיָלה, ּ ַח ּכָ ְזּבֵ ָרֵאל, ַמאן ַלְיָלה, ַּעל מֹוְקָדה ַעל ַהּמִ ֶנֶסת ִיׂשְ . ָּדא ּכְ
ָאה ֵליה ְלַבר ָנׁשּ ְדַאְתָי)דאיהי זאת בגין( ֵּמַההוא ְרעוָתא, ּא ְלַדּכְ ִגין ִדי . ַעל מֹוְקָדה. ּ ּּבְ

ָּנָהר ִדינור ִּאיהו ֲאָתר ְלאֹוְקָדא ְלָכל ִאיּנון, ּ ִקיוַמְייהו, ּ ְּדָלא ַקְייֵמי ּבְ ּ ְּדָהא ָעאִלין , ּּ
ַההוא נֹוָרא ְדָדִליק ּלֹון ּבְ ֵרי ׁשוְלָטֵנהֹון ֵמָעְלָמא, ּ ּוְמַעּבְ לֹוטּו. ּ ְִאְצְטִריך , ְּבִגין ְדָלא ִיׁשְ

ל ַהַלְיָלה ַח ּכָ ְזּבֵ ְלָטא, ַּעל מֹוְקָדה ַעל ַהּמִ ְפָייא ְוָלא ׁשַ   .ְוִאְתּכַ
ְפָייא ַהאי, ְּוַעל ָדא ד ִאְתּכַ ָרֵאל, ּכַ ֶנֶסת ִיׂשְ א, ַּסְלָקא ּכְ ְּדִאיִהי רוַח קוְדׁשָ ּ ְּדַסְלָקא , ּ ּ

ְּוִאְתַעְטָרא ְלֵעיָלא ְּסִליקו ִדיָלהְּדָהא , ּ ּ ְפָייא ַהאי ֵחיָלא ַאֲחָרא, ּ ד ִאְתּכַ א , ּכַ ְּוִאְתַפְרׁשָ
ה ך. ִּמיּנָ ְוְבִגין ּכָ ָנא, ּ ָרָזא ְדָקְרּבְ ֵעיָנן ּבְ א, ּּבָ א ְלַהאי ִסְטָרא ֵמרוַח קוְדׁשָ ְּלַאְפָרׁשָ ּ ,

ּוְלֵמיַהב ָלה חוָלָקא ּ ָלק ְלֵעיָלא, ּ א ִאְסּתַ ִגין ְדרוַח קוְדׁשָ ּּבְ ּ ּ ּ ּ.  
א, ְוָתא ֲחֵזי י ַמְקְדׁשָ ֵני ּבֵ ִזְמָנא ְדִאְתּבְ ּּבְ ְפָייא ִסְטָרא ַאֲחָרא. ְוִאְתָעִביד, ּ , ִאְתּכַ

ָלק ֵמָעְלָמא ָלק ֵמָעְלָמא. ְּוִאְסּתַ ה, ְּוַכד ִאְסּתַ ָנא ַעל ְיָדא ְדֹמׁשֶ ּכְ ַקם ַמׁשְ ֵדין , ְּוִאּתְ ּכְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]99דף [ -ּ

א ַקם ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ן, בֲּהָדא הוא ִדְכִתי. ִּאּתְ ּכָ ׁשְ ה ֶאת ַהּמִ ֶּאָלא . ַּמאי ַוָיֶקם. ַּוָיֶקם ֹמׁשֶ
ְּדאֹוִקים ָלה ְלָקא ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא, ּ ְּלִאְסּתַ ּ ה, ְּוַעל ָדא. ּ ְַמאן ְדֲהָוה ָמִאיך , ַּוָיֶקם ֹמׁשֶ ּ

ּאוְקֵמיה ַמאן ְדאֹוִקים ְלַמאן ְדָנִפיל, ּ ּּכְ ַגְווָנא ָדא. ּ ִתי, ּּכְ  )עמוס ט(ב ְּלִזְמָנא ְדָאֵתי ּכְ
ת ָדִוד ַהּנֹוֶפֶלת   .ָּאִקים ֶאת ֻסּכַ

 
  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]100דף [ -ּ

 ] בשנה193יום [סדר הלימוד ליום טז ניסן 
  א''מ ע''דף ר
ִתיב ָרֵאל)עמוס ה(, ּכְ תוַלת ִיׂשְ ּ ָנְפָלה ֹלא תֹוִסיף קום ּבְ . ַּמאי לא ּתֹוִסיף קום, ּ

ִזְמָנא ַאֲחָרא ָקַמת)משמע דחד זמנא אחרא קמת( ְרָמהִהיא . ּ ֶאָלא ּבְ ְוָלא , ָּקַמת ִמּגַ
ִריך הוא א ּבְ ּאֹוִקים ָלה קוְדׁשָ ּ ָגלוָתא ְדִמְצַרִים. ְּ ְּדָהא ּבְ ּ ִריך הוא אֹוִקים , ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ

ין, ָּלה ָמה ִנּסִ ָמא ָלה, ְוֲעַבד ּכַ ִגין ְלַאּקָ ּוְבָגלוָתא ְדָבֶבל הוא ָלא אֹוִקים ָלה, ּּבְ ּ ּ ּ ִגין , ּ ּבְ
יםְּדָלא ֲעַבד לֹון ִנ ֵני ּגֹוָלה. ֶּאָלא ִהיא ָקַמת, ְּדָגִרים חֹוָבה, ּסִ ּוְסִליקו ּבְ ִאיּנון ְדָלא , ּ ּּכְ ּ
ִריך הוא ָעַלְייהו, ֲּהָוה לֹון ָפרֹוָקא א ּבְ א ְדקוְדׁשָ יאוְבּתָ ְּוָלא ֲהָוה ּתִ ּ ּ ִגין ְדָגַרם ַההוא , ְּ ּּבְ ּ

ים ָנְכִריֹות) א''מ ע''דף ר(, חֹוָבא ְּדִאיּנון ָנׁשִ ּ ּ.  
ָרֵאל, ְּוַעל ָדא ִריך הוא ָלא אֹוִקים ָלה ִלְכְנֶסת ִיׂשְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ין , ְּ ְּוָלא ָעֵבד ָלה ִנּסִ

ְדָקא ֵיאֹות ַההוא ִזְמָנא ּכְ ּוְגבוָראן ּבְ ּ ִתיב, ֲּאָבל ְלִזְמָנא ְדָאֵתי. ּ ָלא , ֹּלא תֹוִסיף קום ּכְ
ְרָמה, ּתֹוִסיף ּקום ִמּגַ ִריך, ּ א ּבְ ְֶאָלא קוְדׁשָ ּ ּ הוא יֹוִקים ָלהּ ת , ּ יב ָאִקים ֶאת סוּכַ ִּדְכּתִ ּ

ר ָאִקים ָלֶהם)ירמיה ל(ּוְכִתיב . ָּדִוד ַהּנֹוֶפֶלת ם ֲאׁשֶ ִתיב . ּ ְוֵאת ָדִוד ַמְלּכָ ך ּכְ ְוְבִגין ּכַ ּ
ן, ָהָכא ּכָ ׁשְ ה ֶאת ַהּמִ ה ְוגֹו. ַּוָיֶקם ֹמׁשֶ   .'ַּוָיֶקם ֹמׁשֶ

א ֲחֵזי ד אֹוִקים ֵליה ֹמׁשֶ, ּתָ ָנאּּכַ ּכְ יה, ה ְלַמׁשְ ָנא ַאֲחָרא ִעּמֵ ּכְ ַקם ַמׁשְ ָנא . ִּאּתְ ּכְ ּוַמׁשְ
ָנא ִעָלָאה, ּ ְוָסִעיד ּכָֹלא)א אוקיר''נ(אֹוִקים , ִּעָלָאה ּכְ ִגין ְדַמׁשְ ּּבְ ָּסִתים ְוָגִניז ִאיהו , ּ

ְּלֵעיָלא ְלֵעיָלא א ְו. ּ ָנא ִדְלַתּתָ ּכְ ַקם ַעל ַמׁשְ ָנא ַאֲחָרא ִאּתְ ּכְ ּוַמׁשְ ַּקְייָמא ָעֵליהּ ּ א ''ס(, ּ

ומשכנא אחרא ההוא . ומשכנא עילאה ההוא דסתים וגניז לעילא לעילא אוקים וסעיד כלא. עמיה
ָנא ִעָלָאה ַעל ּכָֹלא)אתקם על ידא דמשכנא דלתתא קיימא עליה ּכְ ֵחיָלא ְדַההוא ַמׁשְ ּ ּבְ ּ ּ ּ .

א ַעל ְיָדא ְד ָנא ִדְלַתּתָ ּכְ ַקם ַמׁשְ ה ְדִאּתְ ְּוַכּמָ ּ הּ ּאוף ָהִכי ְלֵעיָלא, ֹמׁשֶ ַּעל ְיֵדי ְדַההוא , ּ ּ
ה  ֵני ְדֹמׁשֶ יב. ְמָנָלן. )א דרגא דמשה''נ(ְּדּבָ ן, ִּדְכּתִ ּכָ ׁשְ ה ֶאת ַהּמִ , ֶּאת ַדְייָקא. ַּוָיֶקם ֹמׁשֶ

ָקנו  ה ִאּתְ ָרָזא ְדֹמׁשֶ ִנין ּבְ ּכְ ְּלִאְתֲחָזָאה ִדְתֵרי ַמׁשְ ּ ּ   .)א אתקמו''נ(ּ
י יֹו ה, ֵסיָאַמר ִרּבִ ן, ְּוִכי ַוָיֶקם ֹמׁשֶ ּקַ ְּוִקיָמה ָלאו ִאיהו , ְּוָהא ּכָֹלא ַעד ָלא ִאְתּתָ

ִלים ּכָֹלא ּתְ ד ִאׁשְ ֶּאָלא ּכַ ְייֵפיה, ּ ׁשַ ְייָפא ּבְ י ִיְצָחק. ַּמאי ַוָיֶקם, ְּוָעאל ׁשַ , ָאַמר ִרּבִ
ָנא ּכְ ה ַית ַמׁשְ ְתַלת ִסְטִרין אֹוִקים ֹמׁשֶ ִתיב ַוָיֶק, ּבִ ןַּמה ּכְ ּכָ ׁשְ ה ֶאת ַהּמִ ן ֶאת , ם ֹמׁשֶ ַוִיּתֵ

יו, ֲאָדָניו ם ֶאת ְקָרׁשָ ַלת ִסְטֵרי. ַּוָיׂשֶ ָהִני ּתְ ָנא, ּבְ ּכְ ה ַית ַמׁשְ ַלת . אֹוִקים ֹמׁשֶ ּוְבָהֵני ּתְ
ָנא, ִסְטֵרי ּכְ ָלק ַמׁשְ ְפָייא ִסְטָרא ַאֲחָרא. ִּאְסּתַ ה , וֲעבֹוָדה ָזָרה. ְוִאְתּכַ ד אֹוִקים ֹמׁשֶ ּכַ

ְפָייא ִסְטָרא ַאֲחָרא, ַהאי ִסְטָראְל ה אֹוִקים ֵליה ְוָלא ַאֲחָרא. ִאְתּכַ ך ֹמׁשֶ ִגין ּכָ ּּבְ ְ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]101דף [ -ּ

א ֲחֵזי ן ֶאת ֲאָדָניו, ּתָ ִתיב ַוִיּתֵ ֲעָתא ִאְזַדְעָזע ָסָמֵא, ּכְ ַהִהיא ׁשַ , ּל ֵמַאְתִריה''ּּבְ
יה ִעין ְרִתיִכין ְדִעּמֵ ְּוַאְרּבְ ע ֵמָאה ַפ, ּ א ְדַעְפָרא, ְרֵסיְּוָעַרק ַאְרּבַ ּּגֹו ְטִסירו ְדנוְקּבָ ּ ּ ּ .
ה ִאיּנון ַסְמִכין ִקיף ִסְטָרא ָדא, ָּאִעיל ֹמׁשֶ ֵדין ִאיּנון ַסְמִכין ְדִסְטָרא ַאֲחָרא, ְּוִאּתָ ּּכְ ּ ,

ָּנְפלו ְוִאְתְרפו ּ.  
ת ָדִוד ַהּנֹוֶפֶלת ְוגֹו, ָּפַתח ְוָאַמר יֹום ַההוא ָאִקים ֶאת ֻסּכַ ּּבַ . ּיֹום ַההואַמאי ּבַ', ּ

ָעְלָמא יד ִדיָנא ּבְ ִריך הוא ַיְעּבִ א ּבְ יֹוָמא ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ ּ ְּוִיְפקֹוד ַעל ַחָייֵבי ָעְלָמא , ְּ
עֹוָבֵדיהֹון ָרֵאל ֵמַעְפָרא. ּכְ ָרֵאל , ְּדָהא ֵלית ִקיָמה ִלְכֶנֶסת ִיׂשְ עֹוד ְדִאיּנון ַחָייִבין ְדִיׂשְ ּּבְ ּ ּּ

ָעְלָמא ְּיקומון ּבְ ִת. ּ י ָהאֹוְמִרים )עמוס ט(, ּיב ְלֵעיָלאַמה ּכְ ֶחֶרב ָימותו ּכֹל ֲחָטֵאי ַעּמִ ּ ּבַ ּ ּ
ֲעֵדנו ָהָרָעה ּלא ַתִגיׁש ְוַתְקִדים ּבַ ְתֵריה. ּ ִתיב ּבַ ת ָדִוד , ַּמה ּכְ יֹום ַההוא ָאִקים ֶאת ֻסּכַ ּּבַ ּ

  .'ַהּנֹוֶפֶלת ְוגֹו
יה ָלא ּבֵ ּכְ ֵעי ֵליה, ְרֵציֶהןּ ֶאת ִפ)עמוס(, ַּהאי ְקָרא ִאית ְלִאְסּתַ ֶּאת ִפְרָצה ִמּבָ ּ ּ .

ֵעי ֵליה, ַוֲהִריסֹוָתיו אן. ַּוֲהִריסֹוֶתיָה ִמּבָ י ֶאת ִפְרֵציֶהן ִמּמַ ֶּאָלא ְוָגַדְרּתִ ֵּמִאיּנון ַחָייִבין, ּ ּ ,
י ֶחֶרב ָימותו ּכֹל ַחָטֵאי ַעּמִ יב ּבַ ִּדְכּתִ ּ ּ ָרֵאל, ּ ִיׂשְ ֵדין ִיְתֲעִביד ִפְרָצן ּבְ ְּדָהא ּכְ ּ ְוַעל ָדא ,ּ

י ֶאת ִפְרֵציֶהן ת ָדִוד, ֲּהִריסֹוָתיו ְדַמאן, ַוֲהִריסֹוָתיו ָאִקים. ְּוָגַדְרּתִ ֲּהִריסֹוָתיו ְדסוּכַ ּ ּ .
ִגין)ממאן מדוד( ָעְלָמא,  ּבְ ַקף ַמְלכו ַחָייָבא ּבְ ְּדַכד ִאּתָ ּ א , ּ ֵדין ַהאי ַמְלכו ַקִדיׁשָ ּּכְ ּ

יר ּבִ, ִאְתַרֵפי ת ָדִוד ַאְסּתִ ְּנָייָנא ִדיֵליהְּוֻסּכַ   .ְּוַעל ָדא ַוֲהִריסֹוָתיו ָאִקים, ּ
ֵניָנן ַקף, ְּדָהא ּתָ ל ִזְמָנא ְדַהאי ִאּתָ ּוְבִגין . ְוָדא ָחְרָבה, ָּדא ַמְלָיא. ַהאי ִאְתַרֵפי, ּּכָ

ך ַּמְלכו ַחָייָבא ִיְתַקף, ַּעד ַההוא יֹוָמא, ְּכָ ַההוא יֹוָמא. ּ ַקף ְויֹוִקים ָלה קו, ּּבְ ִּיּתָ א ּ ְדׁשָ
ִריך הוא ּּבְ א, ְ ְּלַהאי ַמְלכו ַקִדיׁשָ יֵמי עֹוָלם. ְּוַעל ָדא ַוֲהִריסֹוָתיו ָאִקים. ּ , ּוְבִניִתיָה ּכִ

יֵמי עֹוָלם יב. ַּמאי וְבִניִתיָה ּכִ ַּהְיינו ִדְכּתִ ה )ישעיה ל(, ּ אֹור ַהַחּמָ ּ ְוָהָיה אֹור ַהְלָבָנה ּכְ
ה ֶאת)שמות לט(. 'ְוגֹו ןּ ַוָיֶקם ֹמׁשֶ ּכָ ׁשְ ַמאי אֹוִקים ֵליה,  ַהּמִ ן ֶאת ֲאָדָניו . ּּבְ יב ַוִיּתֵ ִּדְכּתִ

ְּוָיַהב ִאיּנון ַסְמִכין ִדְתחֹוֵתיה ּ ְּלַקְייָמא ָעַלְייהו, ּ הו ִאיּנון ִציִרים ְדִפְתִחין, ּ ּוְלַאְסֲחָרא ּבְ ּ ּ ּ .
ִגין ְדִאיּנון ַסְמִכין ִדְתחֹוַתְייהו ּּבְ ּ ּ ִּאיּנון ִקיוָמא ְלַא, ּ ן. ְסֲחָראּ ַאְתִקיף ְוַאְתִקין . ֲאַמאי ַוִיּתֵ

תוְקפֹוי ֲעָתא ַאְעִדיו ִאיּנון ַסְמִכין ַאֲחָרִנין ְדִסְטָרא ַאֲחָרא. ּלֹון ּבְ ַהִהיא ׁשַ ּּבְ ּ ּ ּ.  
א ֲחֵזי ִתיב , ּתָ ַל ם ָהאֹוְמִרים ָערו '  ְזכֹור ְיָי)תהלים קלז(ּכְ ִּלְבִני ֱאדֹום ֶאת יֹום ְירוׁשָ ּ

הָּערו ַעד ַה ַל ם. ְיסֹוד ּבָ ִריך הוא ְלִמְבֵני ְיסֹוֵדי ְירוׁשָ א ּבְ ין קוְדׁשָ ְּוַעל ָדא ַזּמִ ּ ּ ְּ ,
ְלטון ַעל ּכָֹלא, ִמְיסֹוִדין ַאֲחָרִנין ְּדִיׁשְ ּ ּוַמאן ִאיּנון. ּ יב. ַּסִפיִרין. ּ  )ישעיה נד(, ִּדְכּתִ

ִפיִרים ּסַ יך ּבַ ִּויַסְדּתִ ְּדִאֵלין ִאיּנון ְיסֹוִדין, ְ יִפין ְוִעָלִאיןְו, ּּ ּקִ ְּדֵלית ְלהו ֲחִליׁשו , ַּסְמִכין ּתַ ּ ּ
ַקְדָמֵאי   .ּכְ

  ב''מ ע''דף ר



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]102דף [ -ּ

ִגין ְדֲאָבִנין . ַמאי ַטֲעָמא ין , ַּקְדָמִאין ֵמִאיּנון ְיסֹוֵדי) ב''מ ע''דף ר(ּּבְ ַאר ַעּמִ ָּיִכילו ׁשְ
ַלט ָעַלְייהו הו ְנִהיר. ַמאי ַטֲעָמא. ְּלִמׁשְ ִגין ְדֵלית ּבְ ּּבְ ּו ִעָלָאהּ ְדָקא ֵיאֹות, ּ ֲאָבל . ּכְ

ְּיהֹון ְנִהיִרין ִמּגֹו ְנִהירו ִעָלָאה, ִּאֵלין הֹוֵמי, ּ ָעאן ּגֹו ּתְ ּקְ ְלָטָאה , ּוְמׁשַ ְּדָלא ַיְכִלין ְלׁשַ ּ
ְּוִאֵלין ִאיּנון ַסִפיִרין. ָּעַלְייהו ּ א, ּ ְּדִיְנֲהרון ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ּ ִגין ִדְבַההוא)ואי תימא(. ּ ּ ּבְ ּ 
ִּיּתֹוַסף ְנִהירו ִעָלָאה, ִזְמָנא א, ּ   .ְּלֵעיָלא ְוַתּתָ

יָמא ִאיּנון ְיסֹוֵדי ַקְדָמֵאי ִּיְתַבְטלון, ְּוִאי ּתֵ ִתיב . ּ יץ )ישעיה נד(ָהא ּכְ ה ָאֹנִכי ַמְרּבִ  ִהּנֵ
פוך ֲאָבַנִיך ְּבַ ְ ּ ִביָרא. ּ יץ ְלַאְתְקָנא ּתְ פוך. ַמְרּבִ ְַמאי ּבַ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּ  )מלכים ב ט( ּכְ

פוך ֵעיֶניָה ם ּבַ ׂשֶ ְַוּתָ ּ ְֲאָבִנים ִאית ְדִאְקרון פוך. ּ ּ ּ י ֶאְלָעָזר . ַמאי ַטֲעָמא ַהאי. ּּ ָאַמר ִרּבִ
ְּוָרָזא ָדא ִלְמַחְצֵדי ַחְקָלא ִאְתְייִהיב ְלִמְנַדע, ָּרָזא ִאיהו ּ.  
א ֲחֵזי ַלם, ּתָ ִּאיּנון ֲאָבִנין ִדְיסֹוֵדי ִציֹון ִוְירוׁשָ ּ ַאר ַח, ּּ ִליטו ָעַלְייהו ׁשְ לֹום ִדׁשְ ּס ְוׁשָ ּ ּ

ין ִניזו, ְּוָלא ִאּתֹוְקדון, ְּוָלא אֹוְקדו לֹון, ַעּמִ ְלהו ִאְתּגְ ֶּאָלא ּכֻ ּ ּ ִריך , ּ א ּבְ ְְוָגִניז לֹון קוְדׁשָ ּ
ִניזו, ּהוא ְלהו ִאְתּגְ א ּכֻ יָתא ַקִדיׁשָ ְּוָכל ִאיּנון ְיסֹוֵדי ּבֵ ּ ּ ְּייהו ֲאִפילו ְּוָלא ִאְתֲאִבידו ִמּנַ, ּּ ּּ
ַלם ַעל ַאְתֵריה. ַחד ִריך הוא ְויֹוִקים ָלה ִלְירוׁשָ א ּבְ ְּוַכד ֶיְהַדר קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ִּאיּנון ְיסֹוֵדי , ְּ

ָּיַהְדרון ְלַאְתַרְייהו, ֲאָבִנין ַקְדָמֵאי הו ֵעיָנא ַאֲחָרא , ּ ִליט ּבְ ר , )א בישא''נ(ְּוָלא ַיׁשְ ּבַ
ר ָנ ִזְמָנא ְדִיְכחֹול ּבַ ַההוא פוָכאּּבְ ּׁש ֵעינֹוי ּבְ יה, ּּ ְּוִיְמֵלי ֵעיֵניה ִמּנֵ ל , ּ ּוְכֵדין ֶיֱחֵמי ּכָ

ַל ם ָנן ַעל ַאְתַרְייהו, ֲּאָבִנין ְוָכל ְיסֹוֵדי ְירוׁשָ ין, ְּמֻתּקְ ַאר ַעּמִ הו ׁשְ ִליטו ּבְ ְּדָלא ׁשָ ּ ְוָכל , ּ
ְנָי, ִּאיּנון ֲאָבִנין ְיָקִרין ַאֲחָרִנין ְלהו ַקְייֵמי ַעל ִקיוַמְייהו, יִני ֲאָבִניןְּוָכל ִאיּנון ּבִ ּּכֻ ּ ּ ּ.  

ׁשוב ְיָי)ישעיה נב(ּוְכֵדין  ַעִין ִיְראו ּבְ י ַעִין ּבְ ּ ּכִ ׁשוב ְיָי. ִּציֹון' ּ ד . 'ַּמאי ּבְ ֶּאָלא ּכַ
ין ַאר ַעּמִ ִליטו ָעָלה ׁשְ ּׁשְ ִריך הוא ָסִליק ָלה ְלֵעיָלא, ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ּוְבַההוא ִזְמָנא, ְּ ּ ִאיהו ּ

ֶּיְהַדר ָלה ְלַאְתָרה ּ ׁשוב ְיָי, ּ יב ּבְ ִּדְכּתִ ׁשוב ְיָי. ִּציֹון' ּ   .ַּוַדאי' ּּבְ
ים ִמן ֵעיָנא, ְוָתא ֲחֵזי ל ַמאן ְדַאְסּתִ יה ֵעיָנא, ּּכָ ְלָטָאה ּבֵ ְּוָלא ִאְתְייִהיב ְרׁשו ְלׁשַ ּּ ,

יה ֵעיָנא ַלט ּבֵ ִכְחָלא ְדֵעי, ָּלא ַיְכִלין ְלִמׁשְ ר ּבְ ִמִלין ְיִדיָעאן, ָנאּּבַ ך. ּּבְ ְוְבִגין ּכָ ה , ּ ִהּנִ
פוך ֲאָבַנִיך יץ ּבַ ְָאֹנִכי ַמְרּבִ ְ ּ א ֲחֵזי. ּ ַאְתַרְייהו, ְוּתָ ל ִאֵלין ֲאָבִנין ִיְתַקְיימון ּבְ ּּכָ ּ ּ ְוֶלֱהוֹו , ּ

ַקְדֵמיָתא ֲאָתר ַאֲחָרא ָס)אחרנין(ִּויסֹוֵדי ַסִפיִרין , ִיסֹוִדין ּכְ ּ ִיְתַקְיימון ּבַ ְּלפוְתָיא , ֲחָרָנאּ
א ִפיִרים, ּוְלַאְרּכָ ּסַ יך ּבַ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ִויַסְדּתִ ְ ּ.  

ִריך הוא ְלֵביֵתיה א ּבְ ִזְמָנא ְדיֹוִקים קוְדׁשָ ּּבְ ּ ּ ִתיב, ְּ ַההוא ִזְמָנא ַמה ּכְ  )ישעיה כה(, ּּבְ
ֶות ָלֶנַצח ַלע ַהּמָ ַלע. ּּבִ ְדָאְמִריָנן , ּּבִ ַלע ְיָי)איכה ב(ּכִ ָתה , ְוֹלא ָחַמל' ּ ּבִ ַּההוא ּכֹוס ְדׁשָ ּ

ה ַהאי, ַהאי ּתֶ   .ִיׁשְ
יָמא ָרֵאל, ְוִאי ּתֵ ִיׂשְ ַלע ִאיהו ִלְזַמן ְיִדיָעא ְוָקִציב ּכְ ַּההוא ּבִ ִתיב . ָלאו ָהִכי, ּּ ּכְ

ָרֵאל. ְּלָדֵרי ָדִרין. ַמאי ָלֶנַצח, ָלֶנַצח ִיׂשְ ַההוא ִזְמָנא ְדאֹוִקים, ְוָלאו ּכְ ְּוָלאו ּכְ ה ַית ּ  ֹמׁשֶ
ָנא ּכְ   .ֶּאָלא ָלֶנַצח ְלָעְלִמין. ַמׁשְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]103דף [ -ּ

ָרֵאל ְנֶסת ִיׂשְ ִריך הוא יֹוִקים ָלה ִלּכְ א ּבְ ּוְכֵדין קוְדׁשָ ּ ּ , ְוֵסיֵפי, ְּוִאיהו יֹוִקים ַסְמִכין, ְּ
יָתא ְקֵרי ּבֵ ִתּקונֹוי, ְּוָכל ִאיּנון ּתִ ּ ְלָעַלם וְלָעְלֵמי ָעְלַמָיא)א בתקיפו''ס(, ּּבְ ִתיב ּוְכ. ּ

ִגין ְדִיְתְבַלע ִסְטָרא ַאֲחָרא', ְ ַהְרִחיִבי ְמקֹום ָאֳהֵלך ְוגֹו)ישעיה נד( ְּוָלא ְיקום , ּּבְ
י ְיָי)ישעיה כה(, ְּלָעְלִמין וְכֵדין ל ָהָאֶרץ ּכִ ר' ּ ְוֶחְרַפת ַעּמֹו ָיִסיר ֵמַעל ּכָ  )שמות לט(. ִּדּבֵ

ן ּכָ ׁשְ ה ֶאת ַהּמִ ַההוא ִזְמ, ַּוָיֶקם ֹמׁשֶ ָקמוּּבְ ָּנא ְדִאֵלין ַסְמִכין ִאּתְ ַאְתַרְייהו, ּּ ְּוִאְתְייִהיבו ּבְ ּ ,
ֲאָתר ְסָטר ַאֲחָרא ַּההוא ִזְמָנא ִאְתְרפו ְוִאְתֲעָברו ֵמַאְתַרְייהו ַסְמִכין ּבַ ּ ּ ן , ְּוַעל ָדא, ּ ְּוִיּתֵ

  .ֶאת ֲאָדָניו
ן יה ְל, ֶּאָלא אֹוִליְפָנא. ַּמאי ְוִיּתֵ ה ְלַקּמֵ ְּדָחָמא ֹמׁשֶ ְּדֲהָוה ָאִזיל , ּל ַחָייָבא''ָסָמֵאּ

יה ְלַקְטְרָגא ֵליה ְּלַגּבֵ ה, ּ יה ֹמׁשֶ ּוְכֵדין ַאְתִקיף ּבֵ יה, ּ יר ֵליה ַקּמֵ ְּוָקׁשִ ְּואֹוִקים ֵליה , ּ
ָנא ּכְ ן ֶאת ֲאָדָניו. ְוָיַהב ְלַסְמכֹוי, ְלַמׁשְ יב ְוִיּתֵ ִּדְכּתִ ן. ּ ְתִקיפו: ְּוִיּתֵ ר , ּּבִ ָנׁש ְּדָלא ָיִכיל ּבַ

ְלָטָאה ָעֵליה ַּאֲחָרא ְלׁשַ ַאְתַרְייהו, ּ ּוְלֵמיַהב ַסְמִכין ּבְ ה, ּ ֹמׁשֶ ְתִקיפו ַרב. ּכְ ְּדָהא ּבִ אֹוִקים , ּ
ה   .ֵּליה ֹמׁשֶ

  א''א ע''דף רמ
ָנא ּכְ ַקם ַמׁשְ ַההוא יֹוָמא ְדִאּתְ ּּבְ ָמא ֵליה, ּ ה ְלַאּקָ ֲאִרי ֹמׁשֶ ד ׁשָ ִניָסן ֲהָוה, ּּכַ ַחד ּבְ , ּבְ

ָעְלָמא, ּוא ִזְמָנאּוְבַהה ִקיפו ְדִסְטָרא ַאֲחָרא ֲהָוה ּבְ יֹוֵמי ְדִניָסן, ּּתְ ְּדָהא ּבְ ֵריׁש ּתֹוָרא , ּ
ִדיקוָלא  ֵניָנן. )סליק לאגרא(ּּבְ ה. ּתָ אֵרי ֹמׁשֶ ָאִזיל , ל''ְּוָחָמא ֵליה ְלָסָמֵא, ּוְבִניָסן ׁשָ

ָבא ֵליה, ַּסֲחָרֵניה ר ָעֵליה ֹמ, ְּלַעְרּבְ ּבָ הְּוִאְתּגַ ן ֶאת ֲאָדָניו, ּוְכֵדין, ׁשֶ אֵרי הוא . ַּוִיּתֵ ּׁשָ
א אִרי ְוָיַהב , ְוָיַהב ְלַתּתָ אִרי ַמאן ְדׁשָ ְּלֵעיָלא ָדא ָלֳקֵבל ָדא) א''א ע''דף רמ(ְּוׁשָ ּ ּ.  

א ָנא ְלַתּתָ ּכְ ַקם ַהאי ַמׁשְ יֹוָמא ְדִאּתְ א ְלֵעיָלא, ּּבְ ָנא ַאֲחָרא ַקִדיׁשָ ּכְ ַקם ַמׁשְ ִּאּתְ ּ ,
ָנא ִעָלָאה ָטִמיר ְוָגִניזּוַמׁשְ   .ְּוִאְתָנַהרון ָעְלִמין, ַּאִפיק ְנהֹוִרין ְלָכל ְסָטר, ּּכְ

ְמעֹון י ׁשִ ִאיל ְלִרּבִ י יֹוֵסי ׁשָ ָרא, ֲּאַמר ֵליה, ִרּבִ ּקְ ִנין ֲחֵמיָנן ּבַ ּכְ ַלת ַמׁשְ יב, ּתְ , ִּדְכּתִ
ן)במדבר ט( ּכָ ׁשְ ה ֶהָעָנ, ּ וְביֹום ָהִקים ֶאת ַהּמִ ּסָ ן ְלֹאֶהל ָהֵעדותּכִ ּכָ ׁשְ ּוָבֶעֶרב , ּן ֶאת ַהּמִ

ַמְרֵאה ֵאׁש ַעד ּבֶֹקר ן ּכְ ּכָ ׁשְ ִנין ָהָכא, ִיְהֶיה ַעל ַהּמִ ּכְ ַלת ַמׁשְ ָנא. ָהא ּתְ ּכְ , ַוֲאַמאי ַמׁשְ
ִית ן, ְוָלא ּבַ ּכָ ִית ִאְצְטִריך ְוָלא ִמׁשְ ְְדָהא ּבַ ּ.  

ְסִאי ְוגֹוַה'  ּכֹה ָאַמר ְיָי)ישעיה סו(, ָּפַתח ְוָאַמר ַמִים ּכִ א ֲחֵזי. 'ּשָׁ ִריך , ּתָ א ּבְ ְקוְדׁשָ ּ
יה ְוַעְדֵביה ָרֵאל ְלַאֲחַסְנּתֵ ִיׂשְ הו ּבְ ּהוא ִאְתְרֵעי ּבְ ּ ּ יה, ּ ְוָהא אֹוִקיְמָנא . ְּוָקִריב לֹון ְלַגּבֵ

ַהאי ָעְלָמא ן ְיִדיָען ּבְ ְייהו ַדְרּגִ ְּדֲעַבד ִמּנַ ּ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ּ ּּכְ ְלהו ְלׁשַ, ּ ְּכְלָלא ָעְלִמין ּכֻ ּ
ַחד א, ּכְ א . ֵּעיָלא ְוַתּתָ ְכְלָלא ֵעיָלא ְוַתּתָ ְסִאי ְוָהָאֶרץ ֲהדֹום ַרְגָלי ְלׁשַ ַמִים ּכִ יב ַהּשָׁ ִּדְכּתִ ּ

  .ְלֶמהֵוי ַחד
א ֲחֵזי ְסִאי, ּתָ ַמִים ּכִ יה, ַהּשָׁ ְרָיא ּבֵ ָּדא ְרִקיָעא ְדַיֲעֹקב ׁשַ ּ ְּדִאיהו ִדיוְקָנא ִעָל, ּ ּ ּ ּ , ָאהּּ
א)א כורסייא עלאה לדיוקנא''ס(ְּלכוְרְסָייא  ּ ִעָלָאה ַקִדיׁשָ ָּדא , ְוָהָאֶרץ ֲהדֹום ַרְגָלי. ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]104דף [ -ּ

יה ְרָיא ּבֵ א ׁשַ ְּרִקיָעא ְדָדִוד ַמְלּכָ ְּלִאְתֲהָנָאה ִמִזיָוא ְדַאְסָפָקַלְרָיא ְדַנֲהָרא, ּ ּ ּוְבִגין ְדָבֵעי . ּ ּ
א ָאַמר יר ְלַתּתָ ָטא ַיּתִ ְבנו ִלי.  ֲהדֹום ַרְגָליְּלִאְתַפׁשְ ר ּתִ ית , ֵּאיֶזה ַבִית ֲאׁשֶ ְנַין ּבֵ ָּדא ּבִ

א א, ְּוֵאיֶזה ָמקֹום ְמנוָחִתי. ַּמְקְדׁשָ ים ִדְלַתּתָ ָדׁשִ ית ֹקֶדׁש ַהּקָ ָּדא ּבֵ ּ.  
א ֲחֵזי ָרא, ֲאָבל ּתָ ַמְדּבְ ָרֵאל ּבְ ל ִזְמָנא ְדָאְזלו ִיׂשְ ּּכָ ן, ּ ּכָ ּתו ַּעד ְדָא, ֲּהָוה ְלהו ִמׁשְ

יֹלה ן, ְלׁשִ ּמָ ָדא, ְּוָדא ִאיהו ָרָזא. ַוֲהָוה ּתַ ָכא ָדא ּבְ ָדא, ְּלַאְמׁשָ ּוְלַאֲעָלא ָדא ּבְ ּ ,
ָדא ָרא ָדא ּבְ ִגין ְלַאְנָהָרא, ְּלִאְתַקּשְׁ ד , ְּדָהא ָלאו ַנְייָחא. ֲאָבל ָלאו ְלַנְייָחא. ּבְ ר ּכַ ּבַ
א י ַמְקְדׁשָ ֵני ּבֵ ֹל, ִּאְתּבְ יֹומֹוי ִדׁשְ אּּבְ א, ֹמה ַמְלּכָ ֵדין ִאיהו ְמנוָחה ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ְּדָהא ּכְ ּ ּ ּ .

ִקיפו ְדַנְייָחא ן ּתְ ִגין ְדַתּמָ ּּבְ ּ   .ְוָלא ְלַנְטָלא ֵמֲאָתר ַלֲאָתר, ּ
ן ּכָ ך ִאית ִמׁשְ ְוְבִגין ּכַ ִית, ּ ן. ְוִאית ּבַ ּכָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר: ִמׁשְ י )ויקרא כו(, ּּכְ  ְוָנַתּתִ

ִני ּבְ ּכָ י ֶאְתֶכםִמׁשְ ִני. תֹוְכֶכם ְולא ִתְגַעל ַנְפׁשִ ּכָ ִריך . ַמאי ִמׁשְ א ּבְ נֹוָתיו ְדקוְדׁשָ ּכְ ְִמׁשְ ּ ּ
ָרֵאל, ּהוא ְייהו ְדִיׂשְ ּבַ ְּדִלהוֹון ּגַ ּ י ֶאְתֶכם. ַמאי ַטֲעָמא. ּ יב ְוֹלא ִתְגַעל ַנְפׁשִ ִגין ִדְכּתִ   .ּּבְ

ין ַהאי ְלַהאי ן. ַמה ּבֵ ּכָ ַמְלּכָ, ֶּאָלא ִמׁשְ י ְרִחיֵמיהּכְ ּא ְדָאֵתי ְלַגּבֵ ל , ּ ְוָלא ַמְייֵתי ּכָ
יה ֻּאְכלוִסין ִדיֵליה ִעּמֵ ּ ּ ִגין ְדָלא ְלַאְטְרָחא ָעֵליה, ּ ּּבְ ְזֵעיר ֵחיִלין, ּ יה ּבִ ִּאיהו ָאֵתי ְלַגּבֵ ּ .

ִית ּ ֹאְכלֹוִסין ִדיֵליה)ב''ע' ויקרא ב(ְּדָכל ֵחיִלין ְוָכל : ּבַ ְלהו ַאְייֵתי ִעּמֵ, ּ ּּכֻ ְּלַדְייָרא , ּיהּ
יָתא ַההוא ּבֵ ִית, ּּבְ ן וֵבין ּבַ ּכָ ין ִמׁשְ ְּוָדא ִאיהו ּבֵ ְקָדׁש. ּ ית ַהּמִ ִּאיהו ִדיוָרא ְדַנְייָחא , ּּבֵ ּ ּ ּּ

ָכל ִאיּנון ְרִתיִכין, ְלָעְלִמין ָכל ִאיּנון ִדיוְקִנין, ּּבְ ּּבְ ּ ָכל ִאיּנון עֹוָבִדין, ּ ַגְווָנא , ּּבְ ּכְ
ִּדְלֵעיָלא ָרא ְלַת. ּ א)א לחברא''ד(ּבְ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ּ עֹוָבִדין ִדְלַתּתָ ּּכְ ן. ּ ּכָ ְזֵעיר , ִמׁשְ ּבִ
ִּדיוְקִנין ְזִעיִרין עֹוָבִדין, ּ ָרָזא ִדְלֵעיָלא, ְלַנְטָלא ֵמֲאָתר ַלֲאָתר, ּבִ ְּוֹכָלא ּבְ ּּ.  

א ֲחֵזי ּכְ, ּתָ ה ַעל ַמׁשְ ִריך הוא ְלֹמׁשֶ א ּבְ ד ָפִקיד קוְדׁשָ ּּכַ ְּ ָלא ֲהָוה ָיִכיל ְלֵמיָקם , ָנאּ
יה ִדיוְקֵניה, ּּבֵ ִריך הוא ַאְחֵמי ֵליה ּכָֹלא ּבְ א ּבְ ַּעד ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּּ ל ִמָלה וִמָלה, ְ ּּכָ ה ַאְחֵזי . ּּ ּמָ ּבְ
א ִחָווָרא. ֵּליה ֶאּשָׁ א אוָכָמא, ּּבְ ּוְבֶאּשָׁ א סוָמָקא, ּ ּוְבֶאּשָׁ א ְירֹוָקא, ּ ִתיב. ּוְבֶאּשָׁ , ַמה ּכְ

ָהר)שמות כה( ה ָמְרֶאה ּבָ ר ַאּתָ ַתְבִניָתם ֲאׁשֶ ה ּכְ י ֵליה . ּ וְרֵאה ַוֲעׂשֵ ל ָדא ַאְקׁשֵ ִּעם ּכָ ּ
ה   .ְלֹמׁשֶ

א ֲחֵזי ד, ּתָ ה ְלֶמְעּבַ ָעא ֹמׁשֶ ֵעיָנא ָלא ּבָ ב ְדַאְחֵזי ֵליה ֵעיָנא ּבְ ַּאף ַעל ּגַ יָמא . ּ ְוִאי ּתֵ
ד ְּדִאיהו ָלא ָיַדע ְלֶמְעּבַ יהאֹו ָחְכְמָת, ּ א ֲחֵזי. ּא ָלא ֲהָוה ִעּמֵ ַצְלֵאל ְוָאֳהִליָאב, ּתָ , ּבְ
ַאר ַאֲחָרִנין ה, ְּוָכל ִאיּנון ׁשְ ֹמׁשֶ ב ְדָלא ָחמו ּכְ ַּאף ַעל ּגַ ִתיב, ּ ה ֶאת , ַמה ּכְ ַּוַיְרא ֹמׁשֶ

ה ָעׂשו אֹוָתה ְוגֹו ָלאָכה ְוִהּנִ ל ַהּמְ ּּכָ ִּאי ִאיּנון ְדָלא ָחמו', ּ ּ ך, ּ ְָעְבדו ּכַ ה ְדָחָמאֹמ. ּ , ּׁשֶ
ה ָמה ְוַכּמָ ה. ַעל ַאַחת ּכַ ָנא ֵמֲעִביָדָתא, ֶּאָלא ֹמׁשֶ ּכְ ָלק ִמן ַמׁשְ ב ְדִאְסּתַ ַּאף ַעל ּגַ ּּכָֹלא , ּ

יֵדיה ֵמיה, ְּוַעל ְיֵדיה, ֲּהָוה ּבִ ְּוִאיהו ִאְקֵרי ַעל ׁשְ ה, ּ ִתיב וְרֵאה ַוֲעׂשֵ ְּוַעל ָדא ּכְ ּ.  

  ב''א ע''דף רמ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]105דף [ -ּ

ָלק ִמן ָדאֹמׁשֶ, ָּדָבר ַאֵחר ּה ִאְסּתַ יה ְלַאֲחָרא, ּ ְּוָיִהיב דוְכּתֵ ּ א , ּ ַּעד ְדָאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ּ
ִריך הוא ) ב''א ע''דף רמ( ּּבְ ַצְלֵאל)שמות לא(ְ ם ּבְ . ְוִאּתֹו ָאֳהִליָאב,  ְרֵאה ָקָראִתי ְבׁשֵ

ַצְלֵאל ְוָאֳהִליָאב ְוֹכל ִאיׁש ֲחַכם ֵלב ה ּבְ ה, ּא ָדאִאי ְיָקָר. ּוְכִתיב ְוָעׂשָ , ֲּהָוה ְדֹמׁשֶ
יד ֵליה ְּדִאיהו ַיְעּבִ ּ ִדיר, ּ יה ּתָ ִּיְתְקָיים ּבֵ   )א יתיר תדיר''ס(. ּ

ל ָדא יָון ְדִאיהו ָפִקיד, ְּוִעם ּכָ ּּכֵ ּ ּוְבִפקוֵדיה ִיְתֲעִביד, ּ ּ ִּאיהו ָעִביד ּכָֹלא, ּ ל , ּּתו. ּ ּכָ
א ָלא ַקְייָמא ִסיוָמא ְדעֹוָב, ֲּעִביְדּתָ ֶּאָלא ּבְ ּ ן, ְּוַעל ָדא, ָדאּ ּכָ ׁשְ ה ֶאת ַהּמִ עו . ַּוָיֶקם ֹמׁשֶ ּּבָ

א יֵמי ִלּבָ ל ִאיּנון ַחּכִ ָמא ֵליה ּכָ ְּלַאּקָ ה, ְּוָלא ֲהָוה ִמְתַקֵיים, ּ ִגין ְיָקֵריה ְדֹמׁשֶ ּּבְ ַעד , ּ
ה ְּוָהא אוְקמוָה. ְּואֹוִקים ֵליה, ְּדָאָתא ֹמׁשֶ ּכָ)שמות מ(. ּ ׁשְ ה ֶאת ַהּמִ י ּ ַוָיֶקם ֹמׁשֶ ן ִרּבִ
ְּיהוָדה ָפַתח י ְוגֹו)מיכה ז(, ּ י ָקְמּתִ י ָנַפְלּתִ י ִלי ּכִ ְמִחי אֹוַיְבּתִ ׂשְ י ִלי. ' ַאל ּתִ . ַמאן אֹוַיְבּתִ

א ַמְלכות ַקִדיׁשָ ְּדָבבו ְדַמְלכו ַחָייָבא ּבְ ּ ּ ּ ּ ָרֵאל ָאַמר ֵליה. ּּ ֶנֶסת ִיׂשְ ַאל , ְּוַהאי ְקָרא ּכְ
י ִלי ּכִ ְמִחי אֹוַיְבּתִ ׂשְ יּתִ י ָקְמּתִ ְַמה ְדֵלית ָלך ָהִכי , י ָנַפְלּתִ , ּ ְלַמְלכו ַאֲחָרא)א לה הכי''נ(ּ

קום ְלָעְלִמין ְּדֵכיָון ְדִתפֹול ָלא ּתָ ּ ָרֵאל. ּּ ֶנֶסת ִיׂשְ ב ְדַנְפַלת, ֲאָבל ּכְ קום , ַּאף ַעל ּגַ ּּתָ
ַאר ִזְמִנין י. ְוָקַמת ׁשְ י ָקְמּתִ י ָנַפְלּתִ יב ּכִ   .ִּדְכּתִ

ָגלוָתאְּדָהא ּכַ ָרֵאל ּבְ ֶנֶסת ִיׂשְ ין ִאיּנון ָמאֵרי ְדָבבו, ָּמה ִזְמִנין ַנְפַלת ּכְ ְּוָיְתָבא ּבֵ ּ ּ ,
יָצָאה לֹון ֵמָעְלָמא ָרֵאל ְלׁשֵ ין ָקמו ָעַלְייהו ְדִיׂשְ ַאר ַעּמִ ּוׁשְ ּ ּ ָמה ְדַאּתְ )ולא יכילו(, ּ  ּכְ

ך ַיֲעִרימו סֹוד)תהלים פג(, ָאֵמר ּ ַעל ַעּמְ י נֹוֲעצו ֵלב ַיְחָדיו ְוגֹוּוְכִתיב, ָ ּ ּכִ ָּאְמרו ְלכו ', ּ ּ
ל ָדא. ְוַנְכִחיֵדם ִמּגֹוי ין ָקמו ָעַלְייהו, ְּוִעם ּכָ ַאר ַעּמִ ב ִדׁשְ ַּאף ַעל ּגַ ּ ִריך , ּ א ּבְ ְקוְדׁשָ ּ

יַדְייהו ּהוא ָלא ֲאָנח לֹון ּבִ ְּוִאי ָנְפלו ָקמו, ּ י, ּ י ָקְמּתִ י ָנַפְלּתִ יב ּכִ א ְּדָהא. ִּדְכּתִ ּ קוְדׁשָ
ִדיר ִריך הוא ָאִקים ָלה ּתָ ּּבְ ּ ְ.  
ָרֵאל ֶנֶסת ִיׂשְ ִריך הוא יֹוִקים ָלה ֵמַעְפָרא , ּוְזִמיָנא ּכְ א ּבְ ַההוא ִזְמָנא ְדקוְדׁשָ ּלֹוַמר ּבְ ּ ּ ְּ

ְּדָגלוָתא יה, ּ ַלק ִמּנֵ י, ְּוִתְסּתָ י ָקְמּתִ י ָנַפְלּתִ י ִלי ּכִ ְמִחי אֹוַיְבּתִ ׂשְ י ָנַפְל. ַאל ּתִ י ּכִ ּתִ
ָגלוָתא ַני, ּּבְ דו ּבָ ְעּבְ ּתַ ַהאי ִזְמָנא, ְּוִאׁשְ י ּבְ ך. ָקְמּתִ ְוְבִגין ּכַ ה , ּ ַההוא ִזְמָנא ְדַאִפיק ֹמׁשֶ ּּבְ ּ ּ

ָרֵאל ין וְגבוָראן ְדָעַבד לֹון, לֹון ְלִיׂשְ ִריך הוא ִאיּנון ִנּסִ א ּבְ ד ָעֵבד לֹון קוְדׁשָ ּּכַ ּ ּ ּ ּ ֵדין . ְּ ּכְ
ה ֶאת ַה ִתיבַּוָיֶקם ֹמׁשֶ ן ּכְ ּכָ ׁשְ ָכל ִזְמָנא, ּמִ ַקם ּבְ ה ִאּתְ ְּדָהא ַעל ְיָדא ְדֹמׁשֶ ּ.  

 
  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]106דף [ -ּ

 ] בשנה194יום [סדר הלימוד ליום יז ניסן 
ְמעֹון ָפַתח ְוָאַמר י ׁשִ ם ֵיֵלכו ְוגֹו)יחזקאל א(, ִּרּבִ ֶלְכּתָ ם ֵיֵלכו וְבָעְמָדם . 'ּ ּבְ ֶלְכּתָ ּּבְ ּ

יהַהאי ְקָרא ִאית ְלִאְסּתַ. ַּיֲעֹמדו ָלא ּבֵ ם ֵיֵלכו. ּּכְ ֶלְכּתָ ם , ּּבְ ֶלְכּתָ ְּוִכי ָלא ְיַדְעָנא ְדָהא ּבְ
ּוְבָעְמָדם ַיֲעֹמדו, ֵּיֵלכו ם ְדַמאן. ּ ֶלְכּתָ ֶּאָלא ּבְ ם ְדַחיֹות. ּ ֶלְכּתָ ּּבְ ְּדַכד ִאיּנון ַאְזִלין. ּ ִּאיּנון , ּ

ים ֵיֵלכו ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר וְבֶלֶכת ַהַחיֹות ֵי. ּאֹוַפּנִ ּּכְ ים ֶאְצָלםּ ם . ְּלכו ָהאֹוַפּנִ ֶלְכּתָ ְּוַעל ָדא ּבְ
ֵּיֵלכו וְבָעְמָדם ַיֲעֹמדו ּ ים, ּ ִגין ְדָכל ַמַטְלֵניהֹון ְדִאיּנון אֹוַפּנִ ּּבְ ּ ָּלאו ִאיּנון ֶאָלא , ּ ּ

ַמְטָלִנין ְדַחיֹות ּּבְ ַאְתַרְייהו, ּ ְּוִקיוָמא ִדיְלהֹון ָלא ַקְייֵמי ּבְ ּ ּ ְל, ּ ֶּאָלא ּכָֹלא ּתַ ַחיֹותּ ְוֵכן . ָיא ּבַ
ים  ִגין ְדַחיֹות ְואֹוַפּנִ ָתם ּבְ ים ְלֻעּמָ או ָהאֹוַפּנִ ׂשְ א ַהַחיֹות ֵמַעל ָהָאֶרץ ִיּנָ ׂשֵ ִתיב וְבִהּנָ ּּכְ ּּ ּ ּ

ֲחָדא ַאְזִלין   .ּכַ
א ֲחֵזי ּקֹוִפין, ְוּתָ ע ַמׁשְ ִרין ְוַאְרּבַ קֹוָפא ֲח, ֶעׂשְ ְּדַמְטָרִנין ִעָלִאין ַקְייִמין ּגֹו ַמׁשְ ָדא ּ

ָמרֹות, ְּלַהאי ִפְתָחא. ְּדִבְסַטר ִמְזָרח ִרין ִמׁשְ ע ְוֶעׂשְ ְּטִמיִרין ּגֹו ּתוְקָפא , ַנְטִרין ַאְרּבַ ּ
ְלהֹוָבא קֹוָפא ֵמַההוא ִסְטָרא ְדִמְזָרח, ְּדׁשַ ְּדַעָטָרא ְוָסֲחָרא ְלגֹו ַההוא ַמׁשְ ּ ּ ּ.  

חֹוַתְייהו ִרין ַסְמִכין ּתְ ע ְוֶעׂשְ ע ְוַעל , ְּוַאְרּבַ ִרין ְוַאְרּבַ ִּאֵלין ַסְמִכין ַקְייִמין ֶעׂשְ
ִדיר, ַּעּמוִדין ְּוִאֵלין ִאיּנון ְדַקְייִמין ּתָ ּ ִאיּנון ַאֲחָרִנין, ּ ְּוָלא ַפְרִחין ּגֹו ֲאֵויָרא ּכְ ְּוִאֵלין , ּ

ִּאיּנון ְדִאְקרון עֹוְמִדים ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ּ י ָלך ַמְהְלִכים )זכריה ג(, ּכְ ין ָהעֹוְמִדים ְ ְוָנַתּתִ ּבֵ
ְּוִאֵלין ַעּמוִדים. ָּהֵאֶלה ְייהו, ַּקְייִמין ַעל ִאיּנון ַסְמִכין, ּ דוְכּתַ הו ָסֲחָרן ְלִאְתַקְייָמא ּבְ ּּבְ ּ ּּ.  

ד ִאֵלין ַעּמוִדים ַקְייִמין ַעל ִקיוַמְייהו ּּכַ ּ ּ ִליִטין ְדַקְייִמין ָעַלְייהו, ּ ְלהו ׁשַ ּּכֻ ּ ּּ ְמַעְפֵפי , ּ
ל ָחן ַעְייִנין,  ָעְלָמאְוָטִסין ּכָ ּגְ ְּוִאיּנון ְדַצְייִתי ַקִלין. ְוַאׁשְ ַּסְלִקין ִמִלין ְלֵעיָלא, ּ ּ ָמה , ּ ּכְ

ַמִים יֹוִליך ֶאת ַהּקֹול)קהלת י(ְּדַאּתְ ָאֵמר  י עֹוף ַהּשָׁ ך. ְ ּכִ ְוְבִגין ּכַ ִּאיּנון ַסְמִכין ַקְייִמין , ּ
ִדיר ִקיוָמא ּתָ ּּבְ ּ.  

  א''ב ע''דף רמ
א ֲח ְדַקאְמָרן, ֵזיּתָ ם ֵיֵלכו ּכִ ֶלְכּתָ ים . ּּבְ או ָהאֹוַפּנִ ׂשְ ָאם ֵמַעל ָהָאֶרץ ִיּנָ ּשְׂ ּוְבִהּנָ דף (ּ

ָתם) א''ב ע''רמ ָמה ְדִאֵלין ַחיֹות ַנְטִלין ְוַסְלִקין. ְּלעוּמָ ְּדָהא ּכְ ּ ּ . ַמאי ַטֲעָמא. ָּהִכי ִאיּנון, ּ
ִגין ים, ּבְ אֹוַפּנִ י רוַח ַהַחָיה ּבָ ּּכִ א, ַּח ַהַחָיהּרו. ּ ּרוַח קוְדׁשָ ֻכְלהו , ּ יב וָבַטׁש ּבְ ְּדָנׁשִ ּ ּּ

ים ַכח. ְְלֵמַהך, אֹוַפּנִ ּתְ א ִעָלָאה, ִאׁשְ ַדְרּגָ ְּדָכל ַמאן ְדִאיהו ּבְ ּ ּ ִּאיהו ָנִטיל ְלַמאן ְדָנִטיל , ּ ּ
א ֲחֵזי. ֵּליה ְּדָארֹון ִאיהו ֲהָוה ָנִטיל ְלַמאן ְדָנִטיל ֵליה, ּתָ ּ ּ ִּאיּנון , ַחיֹות, ּאוף ָהָכא. ּ

ים   .ַנְטִלין ָלאֹוַפּנִ
ִתיב ים ּכְ אֹוַפּנִ י רוַח ַהַחָיה ּבָ יָמא ּכִ ְּוִאי ּתֵ ָּדא ַחָיה, ָהִכי ָנֵמי. ּ ְּדִאיהו ִלְסַטר ְיִמיָנא, ּ ּ ,

ָמאָלא ְּוִאֵלין ִאיּנון ַחיֹות, ְּוָדא ִאיִהי ַחָיה, ְוִלְסָטר ֲאחֹוָרא, ְוִלְסָטר ָקָמא, ִלְסַטר ׂשְ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]107דף [ -ּ

ִתיב  ָבר)יחזקאל י(ּכְ ְנָהר ּכְ ָרֵאל ּבִ ַחת ֱאלֵהי ִיׂשְ ר ָרִאיִתי ּתַ ָּדא ִהיא , ּ ִהיא ַהַחָיה ֲאׁשֶ
ע ִסְטִרין ְדָעְלָמא ע ְלַאְרּבַ ַּחָיה ִדְמַרּבָ ּ ְּוָדא ִאיִהי ְדַקְייָמא ּכוְרְסָייא. ּ ְּלִדיוְקָנא ְדָאָדם, ּּ ּ ּ .

יב ָמה ִדְכּתִ ּסֵ, ּּכְ ְּוַעל ְדמות ַהּכִ ַמְרֵאה ָאָדם ָעָליו ִמְלָמְעָלהּ ּא ְדמות ּכְ ְּוֹכָלא ְלַההוא . ּ ּ
א ְסִתיָמָאה א ִעָלָאה ַקִדיׁשָ ַּדְרּגָ ָרֵאל, ּּ   .ְּדִאְקֵרי ֱאֹלֵהי ִיׂשְ

א ְּוָדא ַחָיה ִדְלַתּתָ ין, ּ ְלהו ֵחיָוון ִעָלִאין ַקִדיׁשִ חֹות ּכֻ ְּדַקְייָמא ּתְ ּ ּּ ּ ִגין ְדִאית ֵחיָוון . ּ ּּבְ
ִּאין ִאֵלין ַעל ִאֵליןִּעָל ָרֵאל. ּ ּּכוְרְסָייא ִדְתחֹות ֱאֹלֵהי ִיׂשְ ָּדא ִדיוְקָנא ְדַיֲעֹקב, ּ ּ ּ ּּ .

א ְּוכוְרְסָייא ִדְלַתּתָ ָּדא ִדיוְקָנא ְדָדִוד, ּ ּ ּ ע ִסְטִרין ְדָעְלָמא. ּּ ָעא ְלַאְרּבַ ִּאיִהי ִדְמַרּבְ ּוְבִגין . ּ
ך רוָחא ָנִפיק ִמְלֵעיָלא ּּכַ ּ ּ אְוָנִג, ְ א ְלַדְרּגָ ך ִמַדְרּגָ ּיד ְוִאְתְמׁשַ ֵאי , ְ ּתָ ֻכְלהו ּתַ ַּעד ְדָבַטׁש ּבְ ּּ

א ְּוַההוא רוָחא ַאְנִהיג ְלֹכָלא, ִּדְלַתּתָ ּ ּקוָנא ְדֻכְלהו ְלַאְתְקָנא, ּ ְּוַאְתִקין ּתִ ּ א בההוא ''ס(. ּּ

ׁש)'גוונא ממש דאית תקונא לעילא בההוא וכו ְווָנא ַמּמָ ּ וְבַההוא ּגַ אִא, ּ ן ְלַתּתָ ּקַ ַמה . ְתּתָ
ִתיב ְלֵעיָלא ים, ּּכְ אֹוַפּנִ י רוַח ַהַחָיה ּבָ ּּכִ ה ָהרוַח ָלֶלֶכת . ּ ּמָ ר ִיְהֶיה ּשָׁ ּוְכִתיב ֶאל ֲאׁשֶ ּ

ִתיב. ֵּיְלכו א ַמה ּכְ ן, ְלַתּתָ ּכָ ׁשְ ה ֶאת ַהּמִ ה. ַּוָיֶקם ֹמׁשֶ ּמָ ּ ְלֶמֱהֵוי רוַח ְדַההוא )א למאי''ס(. ּבְ ּ ּ
א ִד ַּדְרּגָ אּ ַההוא ִדיוְקָנא ְדַההוא רוַח ִעָלָאה, ְלַתּתָ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ַחת , ּּ ר ָרִאיִתי ּתַ ִּהיא ַהַחָיה ֲאׁשֶ

ָרֵאל ּוֵמַהאי ַחָיה ָנְפָקא רוָחא ְלַאְתְקָנא ּכָֹלא, ֱאֹלֵהי ִיׂשְ ּ ה. ּּ ִּהיא ַהַחָיה . ָהִכי ָנֵמי ֹמׁשֶ
א ְּדָיַהב רוָחא ְלַתּתָ ִגין. ְּלַאְתְקָנא ּכָֹלא, ּ ִתיבּבְ ך ּכְ ן, ַּוָיֶקם, ְ ּכָ ם, ַוִיּתֵ ִוי . ַּוָיׂשֶ ּוְבֹכָלא ׁשַ ּּ

  .ְּלַאְתְקָנא ּכָֹלא, ּרוָחא
א ֲחֵזי ַקְדִמיָתא, ּתָ ה, ּבְ ָנא ְדֲעַבד ֹמׁשֶ ּכְ ַמׁשְ ִּאיהו ַאְתִקין ֵליה, ּּבְ ָרָזא ְדַההוא , ּ ּּבְ ּ

יה א ִעָלָאה ְדִאיהו ַקְייָמא ּבֵ ַּדְרּגָ ּ ּ ּּ ַמְקְדׁשָ. ּ ֹלֹמהּּבְ ין ֵליה, ּא ְדָעַבד ׁשְ ּקִ ִּאיהו ּתַ ָרָזא , ּ ּבְ
ְּדַההוא ָנָהר ְדָנִפיק ֵמֵעֶדן ּ ָלָמא ְדֵביָתא, ּ ְּדִאיהו ׁשְ ּ ְּוִאיהו ַנְייָחא ְדֵביָתא, ּ ְּוַעל ָדא . ּ

ָנא ּכְ ָרָזא ְדַמׁשְ א ַדֲחִביבוָתא, ּּבְ ִּאיהו קוְרּבָ ּ ּ א , ּ ַדְרּגָ ּ ְדגוָפא)א ברזא''ס(ּּבְ א ַּההו, ּ ּא ַדְרּגָ
ה א ַדֲחִביבוָתא, ְּדֹמׁשֶ יה קוְרּבָ ַּקְייָמא ּבֵ ּ ּ ּ לֹמה. ְּוָלאו ְדַנְייָחא, ּ ד ָאָתא ׁשְ ְוַאְתִקין , ּכַ

א ן, ַּמְקְדׁשָ ּקַ א ִאְתּתָ ַּההוא ַמְקְדׁשָ ָרָזא ַדֲחִביבו ְדַנְייָחא, ּ ּּבְ ּ ֹלֹמה. ּ ׁשְ ִתיב ּבִ , ְּוַעל ָדא ּכְ
  .ֶּיה ִאיׁש ְמנוָחהּ הוא ִיְה)כב' דברי הימים א(

ך ְוְבִגין ּכָ א, ּ ַחד ַדְרּגָ ָּדא ַאְתִקין ּבְ א, ּ ַחד ַדְרּגָ ַהאי, ְּוָדא ַאְתִקין ּבְ ִּדיוְקָנא ְדַהאי ּבְ ּ ּּ ,
  .ּ ֵאֶלה ּתֹוְלדֹות ַיֲעֹקב יֹוֵסף)בראשית לז(, ְּוָרָזא ָדא

ה ֲאִרי ֹמׁשֶ ירוָתא ְדׁשָ ּׁשֵ ַהאי ֲאָתר, ּ ה אֹוִקים ְּדִאי, ְלַאְתְקָנא ּבְ ּהו ִסְטָרא ִדְקדוּשָׁ ּ ּ
ֶאְמָצִעיָתא ִּקיָמה ִדְנקוָדה ְדַקְייָמא ּבְ ּ ּ ַאְתֵריה, ּ קוַע ּבְ ְּדֲהָוה ָחׁשוך ְוׁשָ ּ ּ , ְוָלא ִאְתָחֵזי, ְּ

ַלל ירוָתא ְדֹכָלא אֹוִקים ָלה ְלַהאי ְנקוָדה, ְוָלא ָנִהיר ּכְ ְּוׁשֵ ּ ּ ַאְתָרָהא, ּּ ָקַעת ּבְ ּתְ . ְּדִאׁשְ
ְנָייָנא ְדַהאי ְנקוָדה, ר ְלָכל ַאֲחָראּוְלָבַת ְּדִאיהו ּבִ ּ ּ ּ.  

ן  ּקַ ַקְדִמיָתא)א אתתקם''נ(ְּוִאם ַהאי ְנקוָדה ָלא ִאְתּתָ ה,  ּבְ ט ִמּנָ ל ַמאן ְדִאְתָפּשַׁ ּּכָ ּּ ,
ְקָנא ָקַמת ְוִאְתְנִהיַרת. ָלא ָיִכיל ְלִאְתּתַ ְּוֵכיָון ְדַהאי ְנקוָדה ִאּתְ ֵדין, ּ ַאר, ּכְ ל ׁשְ ּקוָנא ּכָ ּ ּתִ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]108דף [ -ּ

ן ּקַ ה, ַאֲחָרא ִאְתּתָ דוְכּתָ ַבת ּבְ ְּוִאְתְייׁשָ ן, ְּוַעל ָדא. ּ ּכָ ׁשְ ה ֶאת ַהּמִ ּ ָדא )את(. ַּוָיֶקם ֹמׁשֶ
ַאְתֵריה ִקיָעא ּבְ ְּנקוָדה ַדֲהַוות ֲחׁשֹוָכא וׁשְ ּ ּ ן ֶאת ֲאָדָניו, ּוְלָבַתר. ּ ִּאיּנון ַסְמִכין , ַּוִיּתֵ

א אן וִמּכָ ְּדִאיּנון ִמּכָ ּ ּבָֹנא)בגין דאית אדנים ואית אדנים(. ןּ ּ ְוֻכְלהו ֲהוֹו ֵמָאה ְלֶחׁשְ ְּוֻכְלהו , ּ ּ
ִּאְתְפָלגו ְלַאְתַרְייהו ּ יב, ּ ר ָלָאֶדן, ִּדְכּתִ ּכָ ר ּכִ ּכָ   .ְמַאת ֲאָדִנים ִלְמַאת ַהּכִ

  ב''ב ע''דף רמ
ִתיב , ָהא אֹוִקיְמָנא) ב''ב ע''דף רמ(ְּוִאֵלין ֲאָדִנים  הו ִקיָמהֲאָבל ָלא ּכְ ֶּאָלא , ּּבְ

ן ָווָאה ָעַלְייהו ַמה ְדִאְצְטִריך, ַּוִיּתֵ ְְנִתיָנה ְלׁשַ ּ ּ ִאין ְוִעָלִאין, ּ ּתָ ִגין ְדִאית ּתַ ּּבְ ְּרִכיִבין ָדא , ּ
הו ְנִתיָנה. ַּעל ָדא ִתיב ּבְ ְּוַעל ָדא ּכְ ּ.  

ָקַמת ֲעָתא ְדַהאי ְנקוָדה ִאּתְ ַהִהיא ׁשַ ּּבְ ָקַעת ִסְטָרא, ּ ּתְ ְוָלא ִאְתָמַחת .  ַאֲחָראִאׁשְ
ַלל ֶּאָלא ְלַההוא ִזְמָנא ְדָאֵתי, ְּדָהא ָלא ִאְתְמֵחי, ּכְ ּ ַמר, ְּדִאְתְמֵחי ֵמָעְלָמא, ּ ָמה ְדִאּתְ , ּּכְ

ָקַעת ָדא ּתְ ַקם ָדא ְוִאׁשְ ִּאּתְ ן ֶאת ֲאָדָניו)שמות מ(. ּ ְתְקָפא ַהאי , ּ ַוִיּתֵ ֲאִרי ְלִאּתַ ֵדין ׁשָ ּכְ
ה ְוַכד ִאְתְייִהיבו ִאֵלין ַסְמִכין)חאא רו''ד(ִסְטָרא  ּ ִדְקדוּשָׁ ּ ּ ְלהו ְדִסְטָרא , ּ ָקעו ּכֻ ּתְ ִּאׁשְ ּ ּּ
א, ַאֲחָרא א ִדְתהֹוָמא ַרּבָ נוְקּבָ ְּוָעאלו ּבְ ּ ה ִעָלָאה. ּ ָלק ַהאי ִסְטָרא ִדְקדוּשָׁ ִגין ְדִאְסּתַ ּּבְ ּּ ּ ּ ,

ְלָקא ְּוִאיהו חוָלָקא ְלִאְסּתַ ּ ַקעּוְכֵדין ַהאי ִסְטָר, ּ ּתְ א , א ַאֲחָרא ִאׁשְ ַההוא נוְקּבָ ְּוָעאל ּבְ ּ
  .ִּדְתהֹוָמא

ָרֵאל ָחאבו ְּוִאְלָמֵלא ְדִיׂשְ יר)בקדמיתא(, ּ ָעְלָמא ַיּתִ ְלָטָאה ּבְ ּוְלָבַתר . ּ ָלא ָיִכיל ְלׁשַ
ּאוף ָהִכי ָחאבו ַקְדֵמיָתא, ּ יכו ֵליה ָעַלְייהו ּכְ ְּוַאְמׁשִ ּ ּוֵמַההוא יֹוָמא. ּ ,  ֵעיָטאָלא ֲהָוה, ּ

ֹכָלא ֶּאָלא ְלֵמיַהב חוָלָקא ְלַההוא ִסְטָרא ַאֲחָרא ּבְ ּּ ִנין וְנָסִכין ְוִעָלָוון, ּ ָרָזא ְדָקְרּבְ ּּבְ ּ ּ .
א ֶאּשָׁ ך עֹוָלה ִאּתֹוְקָדא ּכָֹלא ּבְ ִגין ּכָ א ֲחֵזי ּבְ ְּוּתָ ְלָקא , ְּלַאְכְפָייא ַהאי ִסְטָרא, ְ ּוְלִאְסּתַ ּ

ה ִּסְטָרא ִדְקדוּשָׁ ה אֹוִקים ַלֲאָתר ָדאּוְב, ּ ד ֹמׁשֶ ך ּכַ ִּגין ּכַ ַקע ֲאָתר ָדא. ְ ּתְ   .ִּאׁשְ
ה א ֲחֵזי ַוָיֶקם ֹמׁשֶ ה, ּּתָ ַּהאי ִסְטָרא ִדְקדוּשָׁ ַקע ִסְטָרא ַאֲחָרא ְמַסֲאָבא. ּ ּתְ ן. ְוִאׁשְ . ַּוִיּתֵ
ה ְּלַהאי ִסְטָרא ִדְקדוּשָׁ םַו. ְוִאְתַרְפָיא ַהאי ִסְטָרא ַאֲחָרא ְמַסֲאָבא, ּ ְלַהאי ִסְטָרא , ָּיׂשֶ

ה ִּדְקדוּשָׁ ְפָיא ַהאי ִסְטָרא ַאֲחָרא ִדְמָסֲאָבא, ּ ִריָחיו. ְּוִאְתּכַ ן ֶאת ּבְ ּוְלָבַתר ַאְהָדר ַוִיּתֵ ּ.  
ּוְלָבַתר ַוָיֶקם ִקיָמה. ַמאי ַטְעָמא. ּ ירוָתא ְוִסיוָמא ּבְ ִגין ִדְיֵהא ׁשֵ ּּבְ ּ ִקיָמה, ּּ ֲאִרי ּבְ , ׁשָ

ִקיָמ ֵעי ִקיָמה. הְּוִסֵיים ּבְ ִגין ִדְבֹכָלא ּבָ ּּבְ ירוָתא ְוִסיוָמא, ּ ּׁשֵ ירוָתא ְדִסְטָרא . ּּ ׁשֵ ִּקיָמה ּבְ ּ
ה, ְוָדא. ַאֲחָרא ִאְתַרֵפי ִּאיהו ִקיָמה ְלִסְטָרא ִדְקדוּשָׁ ּ ְלָקא , ּ ִגין ְלִאְתַקְייָמא וְלִאְסּתַ ּּבְ ּ ּ

ְדָקא ֵיאֹו, ְּלֵעיָלא רוָתא ֲחָדא ּכְ ְלָטא . תְּלֶמהֵוי ִאְתַקׁשְ ה ׁשַ ִגין ְדָכל ִזְמָנא ִדְקדוּשָׁ ּּבְ ּ ּ
ִפיל, ְּוַסְלָקא א, ְּמָסֲאבו ׁשָ ְוָמִאיך ְלַתּתָ ּ.  

א ִדְנקוָדה ֵּריׁשָ ִסְטָרא ַאֲחָרא, ּ ין ִדי ּבְ חֹות ַדְרּגִ ְּדַקְייָמא ּתְ ּ א ִדְלַבר, ּּ ִּאיהו ִריׁש ַדְרּגָ ּ ּ ,
א ִדְדכוָרא ֵּריׁשָ ָמלְּוַקְייָמא ָרִכיב ַעל , ּ ך , ַחד ּגָ א ְלַבר ְדַחד ִעְרבוָבא ְדֹחׁשֶ ְִאיהו ֵריׁשָ ּ ּ ּ ּ

ט ְּדִאְתָפּשַׁ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]109דף [ -ּ

יף ּקִ ָנָנא ָנְפָקא ִמּגֹו רוְגָזא ּתַ ְּדַכד ּתְ ָנָנא, ּ ט ַההוא ּתְ ִּאְתָפּשַׁ ַתר , ּ ְּוָאִזיל רוְגָזא ּבָ
ָּדא ַעל ָדא, ּרוְגָזא ִליט ַעל ָדא, ּ ֵחיזו ִדְד, ְּוָדא ָרִכיב ְוׁשָ ּּבְ א ְלֶמהֵוי ּכָֹלא ּ ַּכר ְונוְקּבָ ּ

יף ּקִ   .ּרוְגָזא ּתַ
ָטא ָנָנא ְלִאְתַפּשְׁ ֲאִרי ּתְ ָטא, ְּוַכד ׁשָ ְדִחיקו ְדָחד ְנקוָדה ְלִאְתַפּשְׁ ָּדִחיק ִמּגֹו רוְגָזא ּבִ ּ ּ ּ ּ ּ ,

ָנָנא  ט ּתְ ּוְלָבַתר ִאְתָפּשַׁ ימו)א''ל ע''ק(ּ ַעּקִ ּ ְדרוְגָזא ּבְ ּ י, ּ ַחד ִחְוָיא ַחּכִ אּכְ   .ם ְלַאְבָאׁשָ
ָטא א ְדָנְפָקא ְלִאְתַפּשְׁ ֵּריׁשָ א ְדִאיהו ָחׁשוך, ּ ְִאיהו ַדְרּגָ ּ ּ ּ ּ אט, ָסִליק ְוָנִחית, ּ , ָאִזיל ְוׁשָ

יה דוְכּתֵ ְּוָנח ּבְ ָבא, ּ א ְלִאְתַייּשְׁ ְּוַקְייָמא ַדְרּגָ ָנָנא ְדָנִפיק ִמּגֹו רוְגָזא, ּ ֵּמַההוא ּתְ ּ ְּוִאיהו , ּ
ֲחָדא. ֲּאָתר ַאֲחָרא ְדִאְקֵרי ָמֶותַעל , ִּצָלא. ֵצל ְרַווְייהו ּכַ ָרן ּתַ ויצא (ִאְקֵרי , ְּוַכד ִמְתַחּבְ

ֲחָדא, ְוָהא אֹוִקיְמָנא,  ַצְלָמֶות)ב''ס ע''ק ָראן ּכַ ין ִאיּנון ְדִמְתַחּבְ ִרין ַדְרּגִ ּּתְ ּ ּ.  
ָאה ִדְלַבר, ַהאי ֵצל ּתָ ירוָתא ִדְנקוָדה ּתַ ִּאיהו ׁשֵ ּ ּ ּ ִּדְמַרָחָקא ִמְנקוָדה ֲחׁשֹוָכא , ּ ּ

א ֶאְמָצִעיָתא, ַּקִדיׁשָ ְּדַקְייָמא ּבְ ְּוַהאי ִאיהו ְנקוָדה. ּ ְּדָלא ַקְייָמא, ּ יַמת , ּ ְוָלא ִאְתְרׁשִ
ַגְווָנָהא א. ּבְ יטו ְלַבר וְלַתּתָ ַטת ְפׁשִ ּוִמיָנה ִאְתַפּשְׁ ּ ּ ּּ ָקַעת ְוָלא ִאְתֲחִזיַאת. ּ ּתְ , ְוִאיִהי ִאׁשְ

י   .ַמתְוָלא ִאְתְרׁשִ

  א''ג ע''דף רמ
א ַטת ְלַתּתָ ָמאָלא, ַּהאי ִאְתַפּשְׁ ֶאְמָצִעיָתא, ִליִמיָנא ְוִלׂשְ ַטת ּבְ ְּגֹו ָחׁשוך, ְּוִאְתַפׁשְ ּ ,

ְלִפין ְלִסְטָרא ָדא. ָּקֵבל ֶאֶלף וֵמָאה ֵרין ַסְמִכין ִמְתּגַ ּּתְ ּוְלִסְטָרא ָדא, ּ ט , ּ ִּאְתָפּשַׁ
ון אוָכם ְו, ֲחׁשֹוָכא גֹו ּגֹוָ יה, ָּלא אוָכםּּבְ ון ְלִאְתַקְייָמא ּבֵ ְּדָהא ֵלית ֵליה ּגֹוָ ּ ּוְבַההוא . ּּ ּ
יטו ְּפׁשִ ִמְצַרִים, ּ ׁשו ּבְ ּמְ ַּקְייִמין ֲחׁשוִכין ִאיּנון ְדׁשִ ּ ּ יב , ּ ּ לא ְראו ִאיׁש ֶאת )'שמות י(ִּדְכּתִ

ת ָיִמים ֹלׁשֶ יו ׁשְ ְחּתָ ךּוְכִתיב ְוָיֵמׁש. ָּאִחיו ְוֹלא ָקמו ִאיׁש ִמּתַ ַהאי ) א''ג ע''דף רמ(. ְ ֹחׁשֶ
יטו ְּפׁשִ ה ִזיִנין, ּ ַכּמָ ט ּבְ ְנָיין ִאֵלין ּגֹו ִאֵלין, ִּאְתָפׁשַ ְּמׁשַ יטו. ּ ּּגֹו ַההוא ְפׁשִ ָנְפָקא ַחד , ּּ

ַדֲהָבא ע ּבְ ְּוָדא ִאיהו ַדֲהָבא סוָמָקא, ִּזֲהָרא ְדִאְצְטּבַ ּ ט ַהאי ִזֲהָרא. ּ ְְוָחֵפי ָחׁשוך , ִּאְתָפׁשַ ּ
אְּד ְּוִאיהו ַדֲהָבא, ִריׁשָ יה ֲחׁשֹוָכא, ּ ִליל ּבֵ ְּדִאְתּכְ ּ.  

ָמאָלא ט ִליִמיָנא ְוִלׂשְ ֵרין ִסְטִרין. ַּהאי ֲחׁשֹוָכא ִאְתָפׁשַ ּוִמּגֹו ִאֵלין ּתְ ָנְפָקא ַחד , ּ
ְווָנא ְדַכְסָפא ּּגַ ון ִדְכַסף. ְּדָלא ָזִהיר, ּ ט ַהאי ּגֹוָ ִּאְתָפׁשַ ִליל ָדא ְוִא, ְוָחֵפי ֲחׁשֹוָכא, ּ ְּתּכְ

ָדא א, ּבְ   .ְוָנִחית ְלַתּתָ
ט ֲחׁשֹוָכא ֵרין ֲחׁשוִכין, ִּאְתָפׁשַ ֵּריׁש אוָכָמא ְדַקְייִמין, ְּוַקְייָמן ּתְ  )א דנפקין''ד(, ּ

ת ון ִדְנֹחׁשֶ ט ְוָנִפיק ַחד ּגֹוָ ן ִמְתָפּשַׁ ּמָ ּוִמּתַ א. ּּ ט ְלַתּתָ ן ִאְתָפּשַׁ ּמָ ּוִמּתַ ְַההוא ָחׁשוך, ּ ּ ּ ,
ון אוָכם ֵחיזו ְדַפְרְזָלא, ּים ַקְייָמאְוָקִא ְּוָנִפיק ַחד ּגֹוָ ּ ָרָזא ַדֲחׁשֹוָכא. ּ ְּוֹכָלא ּבְ ּ.  

ֵרין ַקְייִמין ין ּתְ ֲחׁשֹוָכא, ָּנִפיק ַקָייָמא ַחד, ִמּבֵ ְָחׁשוך ּבַ ְווִנין ִאְתָחזון , ּ ְּוָכל ִאֵלין ּגַ ּ
יה ְּדַאְנִהיג ְדַכר ִל, ְּוַהאי ִאיהו ָעְרָלה. ּּבֵ ֲחָדא, ְנֵקָבהּ ְּלִאְזַדְווָגא ּכַ   .ְלֶמֱהֵוי ַחד, ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]110דף [ -ּ

ז, ָהֵני ַקְייִמין ין ַרְבְרִבין ' ּבְ א ַקְדָמָאה.  ְיִדיָעאן)דכרין(ַּדְרּגִ א , ַּדְרּגָ ִּאיהו ַדְרּגָ ּ
ִסְטָרא ְדַהאי ֲחׁשֹוָכא ְּדָקִאים ּבְ ָּדא ֲחׁשֹוָכא ַסְלָקא. ּ א, ּ ּּגֹו ְטִמירו ִדְתָנָנא ְדֶאּשָׁ ּ אי ַה, ּ

ָנָנא ָגֶוון ּתְ ִליל ּבְ א, ּכָ ּוְבָגֶוון אוָכם, ּוְבָגֶוון ֶאּשָׁ ְווִנין. ּ ַלת ּגַ ה , ִּאֵלין ּתְ ן ְלַכּמָ ִּמְתָפְרׁשָ
ִעְמֵקי ָעְלָמא, ִסְטִרין ָמא ּבְ   .ְלִאְתַעּקְ

ָנָנא ַהאי ון ּתְ א ְלָעְלָמא, ּגֹוָ ה ִסְטִרין, ַנְחּתָ ט ּבְ, ְוָאִעיל ְלַכּמָ , ָעְלָמאְּוָדא ִאְתָפׁשַ
יזו ְרּגִ א ּבִ ֵני ָנׁשָ ְּוַאְסֵטי ְלרוֵחי ּבְ רוְגַזְייהו, ְּלַאְסָטָאה ָאְרַחְייהו, ּ ָפא ּבְ ּקְ ּוְלִאְתּתַ ּ ְּוַעל ָדא . ּ

ִתיב ֲחֶוה ְלֵאל ֵנָכר)תהלים פא(, ּכְ ּתַ ָֹלא ִיְהֶיה ְבך ֵאל ָזר . ָ ֹלא ִיְהֶיה ְבך ֵאל ָזר ְוֹלא ִתׁשְ

ָּדא ְדכוָרא ּ אְוֹלא . ּ ֲחֶוה ְלֵאל ֵנָכר ָדא נוְקּבָ ּתַ ִּתׁשְ ַקף . ּ ְלָטא ְוִאּתָ ַּהאי ִאיהו רוְגָזא ְדׁשַ ּ ּ
ָעְלָמא א, ּבְ ֵני ָנׁשָ גֹו ּבְ א, ְוָעאל ּבְ   .ְוַאְתִקיף לֹון ְלַאְבָאׁשָ

א ון ֶאּשָׁ א ְלָעְלָמא, ּגֹוָ ְווָנא ַנְחּתָ ה ִסְטִרין, ַהאי ּגַ א, ְוָעאל ְלַכּמָ , אְלָקְטָל, ְלַאְבָאׁשָ
ָדא ָדִמין ּוְלאֹוׁשְ א, ּ ּוְלַקְפָחא ִלְבֵני ָנׁשָ ִתיב. ּ ּ ִאם ֹיאְמרו ְלָכה )משלי א(, ְּוַעל ָדא ּכְ

ם נו ֶנֶאְרָבה ְלָדם ִנְצְפָנה ְלָנִקי ִחּנָ ִּאּתָ ָנא. ּ ֵדי ָדִמין ְלַמּגָ ִגין ְדִאית אֹוׁשְ ּּבְ ְוַקְטֵלי , ּ
ָנא ֵדי ָדִמין ְוַק. ְלַמּגָ ְּוִאית ְדאֹוׁשְ ְקָרָבאּ ְטָרא , ְטֵלי ּבִ ְטָרא ִדְדכוָרא ְוַהאי ִמּסִ ְּוַהאי ִמּסִ ּ
א ְּדנוְקּבָ ָנא. ּ יד ָדִמין ְלַמּגָ ִּסְטָרא ִדְדכוָרא אֹוׁשִ ּ ְדַקאְמָרן, ּ א. ּכִ ִּסְטָרא ְדנוְקּבָ ָחא , ּ ְלַאּגָ
ִאֵלין, ְקָרִבין ּוְלִאְתַקְטָלא ִאֵלין ּבְ ּ ּ ִאֵליןְּוָכל ְקָרִבין ְוַקטֹוִלין ִאֵל, ּ ֵּמַההוא ִסְטָרא , ּין ּבְ

א ָקא ַאְתָיין ְּדנוְקּבָ ּ.  
ון אוָכם א ְלָעְלָמא, ּּגֹוָ ְווָנא ַנְחּתָ ל ְפצוִעין, ַהאי ּגַ א ְלִאְתַמָנָאה ַעל ּכָ ְּוַנְחּתָ ּ ,

ּוְתִפיסו ְדגוִפין, ּוַמְחָיין ּ ּ ּוְצִליבו, ּ א, ַּוֲחִניקו, ּ ִדיר ִלְבֵני ָנׁשָ א ּתָ ַלת ִּאֵל. ְלַאְבָאׁשָ ין ּתְ
ְווִנין ה ִסְטִרין ְדָעְלָמא, ּגַ ן ְלַכּמָ ִּמְתָפְרׁשָ ֵני ָעְלָמא, ּ ָטן ּגֹו ּבְ   .ְּוִאְתַפּשְׁ

ָעְלָמא א ּבְ ָנָנא ַנְחּתָ ון ּתְ ון ַקְדָמָאה, ּגֹוָ ִקיַע , ְּוַהאי ִאיהו ּגֹוָ ְּדָנְפָקא ִמּגֹו ְנקוָדה ְדׁשָ ּ ּ
ֵּמַההוא ֵצל ְדָקָאַמָרן ְּדִאיהו ָסָמ, ּ ָמל, ל''ֵאּ ַמר, ְּדָקא ָרִכיב ַעל ּגָ ָמה ְדִאּתְ ון , ּּכְ ְוַהאי ּגֹוָ
ָנָנא ִאְקֵרי ַקְצִפיֵא א. ל ַרְבְרָבא''ּּתְ ְּוַהאי ִאיהו רוְגָזא ִדְבֵני ָנׁשָ ּ א , ּ ְּדַאְתִקיפו ִלּבָ ּ

רוְגָזא   .ּּבְ
חֹות ַהאי ית ֵמָאה ֲחִביִלין, ּתְ ְּדִאיּנון רוְגָז, ְמָמָנן ֶאֶלף ְוׁשִ ּ אּ ּא ְדגוָפְייהו ִדְבֵני ָנׁשָ ּ ּ ּ .

ד ִדיָנא ָעְלָמא ְלֶמְעּבַ ְלָטא ּבְ ִגין ְדִאית רוְגָזא ְדׁשַ ּּבְ ּ ּ ּ ִאיהו רוְגָזא)סטרא(ֲאָבל ַהאי . ּ ּ ,
א גוַפְייהו ִדְבִני ָנׁשָ ְלָטא ְוָעאל ּבְ ְּדׁשַ ּ ּ ַהאי רוְגָזא, ּ ְּדִאְתְרִגיזו ּבְ ּ ִּאיהו , ְּוַהאי רוְגָזא. ּ

ָווֵניְּיסֹוָדא ְד ַאר ּגְ הו, ָכל ׁשְ ד ּבְ א, ְּלֶמְעּבַ ְנָייָנא ְלַאְבָאׁשָ ָנָנא, ּבִ ִגין ְדַהאי ּתְ ָנְפָקא , ּּבְ
א ִעָלָאה ִּמּגֹו רוְגָזא ְדֶאּשָׁ ּ א, ִּדְמַלֲהָטא, ּ ְּוַהאי ִאיהו ַקְדָמָאה ְלַההוא ֶאּשָׁ ּ.  

אן ֵמַההוא רוְגָזא ע רוְגֵזי ִמְתָפְרׁשָ ַּאְרּבַ ּ ִּאְקֵרי ֹרֶגז ְוָדא ִאיהו ,  ַקְדָמָאהּרוְגָזא. ּּ
א ְייהו ִדְבֵני ָנׁשָ יז ִלּבַ ְּדַאְרּגִ ּ א, ּ א ְוַאְזָלא ְוַסְטָיא ִלְבֵני ָנׁשָ ְּוָדא ִאיהו ְדַנְחּתָ ְּוִאְתְרִגיזו , ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]111דף [ -ּ

רוְגַזְייהו ּּבְ ָלא ַעל ָעְלָמא. ּ יך ְמַחּבְ ְְוָדא ִאיהו ְדַאְמׁשִ ּ רחם ברוגז ) 'חבקוק ג(ועל דא כתיב (. ּ

  )תזכור

  ב''ג ע''דף רמ
ְנָייָנא א ְלָעְלָמא, ּרוְגָזא ּתִ ט ְלָכל ִסְטִרין, ַּהאי ִאיהו ַנְחּתָ אט ְוִאְתָפּשַׁ ְוַהאי , ְּוׁשָ

ְנָאה א. ִאְקֵרי ׂשִ ְבֵני ָנׁשָ א ְוָעאל ּבִ יָון ְדָעאל, ְוַהאי ַנְחּתָ ָלא , ְּוַהאי ּכֵ ִאְקֵרי ְמַחּבְ
ִתיָקא  ִתיקְוַה) ב''ג ע''דף רמ(ׁשְ ּאי ִאיהו ָרְגָזא ְדׁשָ ַההוא ֲאָתר , ּ ף ּבְ ּתֵ ּתַ ְּוַהאי ִאיהו ְדִאׁשְ ּ ּ
א ְּדנוְקּבָ ִתיָקה. ּ ְּוַהאי ִאיהו רוְגָזא ִדׁשְ ּ ימו, ּ ַעּקִ ְּדַקְייָמא ּבְ ְלהו. ּּ ָיא ִמּכֻ ַּהאי ַקׁשְ ִגין , ּ ּבְ

ַגְווָנא ְדִחְוָיא ְּדִאיהו ּכְ ּ ִדיר, ּ ִתיק ּתָ   .ַתרְוָקִטיל ְלָב, ְּדׁשָ
ִליָתָאה ְדָמָאה, ּרוְגָזא ּתְ ִהפוָכא ִמּקַ ַּהאי ִאיהו רוְגָזא ּבְ ּ ַקף ְוָלא , ּּ ְּדַאְזָלא ְוִאּתָ

ִתיק ֵלי ַההוא רוְגָזא, ׁשָ ֶּאָלא ִאְתּגְ ּ ֵלי , ּ ל ַמה ְדִאְתּגְ ַבר ּכָ ֵלי ָהִכי ִאּתְ ְּוָכל ַמאן ְדִאְתּגְ ּ
ִתיק ר, ְוָלא ׁשָ ּבַ ִביָראְוָהִכי ִאְקֵר, ָהִכי ִאּתְ   .ּי רוְגָזא ּתְ

יף, ּרוְגָזא ְרִביָעָאה ּקִ ירוָתא ּתַ ִביר, ּׁשֵ ְּוַעל ָדא ַהאי ִאיהו רוְגָזא. סֹוָפא ּתָ ּ ּ ,
ך. ִּדְמַהְפָכא ִמן ַקְדַמְייָתא ִגין ּכַ ְלהו, ְּבְ ִביָרא ִמּכֻ ַּהאי ִאיהו ִסְטָרא ּתְ ּּכָֹלא , ְּוַעל ָדא. ּּ
א ַקְדָמָאה ַדְרּגָ   .ִּאיהו ּבְ

ְנָייָנאַּדְר א ּתִ א ְדָנִפיק ֵמֲחׁשֹוָכא, ּגָ ִּאיהו ַדְרּגָ ּ ון ֲחׁשוך, ּ ְְוַהאי ִאיהו ּגֹוָ ּ ְּדַקְייָמא ִמּגֹו , ּ ּ
ִגין ְדֹכָלא ַקְייָמא ִמּגֹו ֲחׁשֹוָכא ַּהאי ֲחׁשֹוָכא ּבְ ּ ין ְיִדיָעאן. ּ ַדְרּגִ ט . ְּוַקְייָמא ּבְ ְּוַהאי ִאְתָפׁשַ

ְגָווִנין ְיִדיָע א ּבִ   .אןְלַתּתָ
א ָדא ַדְרּגָ ַלת ֵמָאה ִסְטִרין, ּּבְ ין ָדא ִמן ָדא, ַקְייִמין ּתְ ִּמְתָפְרׁשִ ּ ִליָלן ָדא , ּ ְּוֻכְלהו ּכְ ּ ּ

ָדא ְנָיין ָדא ִמן ָדא. ּבְ ב ִדְמׁשַ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ ָרן , ּ ּבְ ּ ָדא ִמן ָדא)א ואנהרן''ד(ְוִאְתּגַ ּּכָֹלא , ּ
ָדא ִליל ָדא ּבְ ך. ּּכָ ְוְבִגין ּכַ אּכָ, ּ ַהאי ִסְטָרא ְלַאְבָאׁשָ ין ְיִדיָעאן ּבְ   .ּל ַדְרּגִ

ָעְלָמא ְטָיין ּבְ ִלין ְדׁשַ ל ִאֵלין ְמַחּבְ ֵּמָהָכא ַנְפֵקי ּכָ ְלָייא , ּ ִאְתּגַ א ''ד(ְּוַעְבֵדי ִדיָנא ּבְ

ְטִמירו, )בעלמא ַּעל עֹוָבִדין ְסִתיִמין ְדִאְתָעֵבידו ּגֹו ָחׁשוך ּבִ ּ ּ ְטָיין, ְּ ָעְלָמאְּוִאיּנון ׁשַ ,  ּבְ
הו ְלָייא ּבְ ִאְתּגַ ְּוַעְבֵדי ִדיָנא ּבְ ך. ּ ְוְבִגין ּכַ ָעְלָמא, ּ ְטָיין ּבְ ל ִאֵלין ְדׁשַ ּּכָ ְּוַעְבֵדי ִדיָנא , ּ

ְלָייא ִאְתּגַ א, ּבְ ָקְבֵלייהו ִדְבֵני ָנׁשָ ְלהו ַקְייִמין ּבְ ּּכֻ ּ ּ ִדיר, ּ ָדא ּתָ י ִאיּנון חֹוִבין , ְלִאְתַעּתְ ּבֵ ּּגַ
ה, ּ ְדָקָאַמָרןְטִמיִרין ְּוִאיּנון ְדִאְקרון ַאף ְוֵחּמָ ּ הֹון ְוַעְבֵדי ִדיָנא ָעַלְייהו , ּ ָרן ִעּמְ ִּמְתַחּבְ ּ

א ָעְלָמא. ִּדְבֵני ָנׁשָ ְדַקאְמָרן, ַהאי ִאְתָעִביד ּבְ ֵּמִאֵלין ָמאֵרי ְדִדיָנא ּכִ ּ.  
א א ָדא ַקְייָמא ּגֹו ֲחׁשֹוָכא ְוֶאּשָׁ ַּדְרּגָ ּ ְּדִאיהו ָרָז, ּ א ָדא, א ֲחָדאּ ּוִמּגֹו ַדְרּגָ ּ ן , ּ ִּמְתָפְרׁשָ

יִפין  ּקִ ין ּתַ ָמה ַדְרּגִ חֹות ִסְטָרא ִדְרִקיָעא ֲחָדא)גברין(ּּכַ ּ ְדַקְייָמן ּתְ ְּדִאְקֵרי ְרִקיָעא , ּ
ִליָתָאה. ּאוָכָמא א ּתְ ין, ַּהאי ִאיהו ְרִקיָעא, ַּדְרּגָ ל ִאיּנון ַדְרּגִ ָטא ַעל ּכָ ְּדִמְתַפּשְׁ ּ ּּ ,

ַווְרָדא ְּדִאיּנון סוָמִקין ּכְ ּ ּ ְּוִאֵלין ִאְקרון ְדרֹוִעין ְדַהאי ִסְטָרא. ּ ּ ּ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]112דף [ -ּ

חֹות ִאֵלין ין, ּּתְ א ַדְרּגִ ִטין ְלַתּתָ ִּמְתַפּשְׁ ִליָתָאה , ּ א ּתְ ַּעד ְדָמטו ְלגֹו ַדְרּגָ ּ א ההוא ''ס(ּ

ְנָייָנא)רקיעא אוכמא א ּתִ ַדְרּגָ ִגין ְדִאֵלין ִדי ּבְ ּ ּבְ ּי ִמּגֹו ַההוא ְרִקיָעא אוָכָמאַנְפֵק, ּּ ּ ,
ָעְלָמא ְטָיין ּבְ ָמאָלא, ִּאֵלין ִמיִמיָנא. ְוׁשַ ִּאֵלין ִדיִמיָנא. ְּוִאֵלין ִמּשְׂ ן ִלְתַלת , ּ ִּמְתָפְרׁשָ

ְּדִאיּנון , ִסְטִרין ִרין)א''א ע''ויחי רמ(ּ ַלת ִקׁשְ ָמאָלא.  ּתְ ְּוִאֵלין ִדׂשְ ן ִלְתַלת , ּ ִּמְתָפְרׁשָ
ִרין ַאֲחָרִנין, ןִסְטִרי ַלת ִקׁשְ ְּדִאיּנון ּתְ ּ.  

ָרא ַקְדָמָאה ַּקְייָמא ְלֵעיָלא, ִקׁשְ רוְגָזא. ּ ּוְתָנָנא ֲחׁשֹוָכא ּבְ יה, ּ ר ּבֵ ַהאי . ִּאְתָקׁשַ
ָרא ְווִנין ֲחׁשֹוִכין, ִקׁשְ ַלת ּגַ ה ּתְ ְנָיין ָדא ִמן ָדא, ִּאית ּבָ ּוְמׁשַ ּ ָדא, ּ ִלילו ָדא ּבְ ְּוִאְתּכְ ּ .

ָראְוַהא ִפיף, י ִקׁשְ ט , ִּאיהו ּכָ ר ְלִזְמִנין ְיִדיָעאן, )א אתכפייא''ס(ְּוָלא ִאְתָפׁשַ ַהאי , ּבַ
  .ה''ִאְקֵרי ֶעְבָר

ִכיכו ָלא ׁשְ ְּוִאיהו ַקְייָמא ּבְ ִכיך, ּּ ִגין ְדָלא ׁשָ ְּבְ ָרֵאל ְמָקְרִבין , ּ ִזְמָנא ְדִיׂשְ ר ּבְ ּּבַ
א ָנא ְלַתּתָ ִגין ִדְבַההוא, ָקְרּבָ ּּבְ ך ַההוא רוְגָזאּ ּכַ ּתְ ּ ִזְמָנא ִאׁשְ ּ א, ְ ְפָייא ְלַתּתָ , ְוִאְתּכַ

ְּוִאְתַחָלׁש רוְגֵזיה ּ ְקָפא)א תוקפיה''ד(. ּ ְלָטָאה וְלַאּתְ ּ ְוָלא ָיִכיל ְלׁשַ , ְוַכד ִאְתֲחָלׁש ַהאי. ּ
ְנָייָנא ָרא ּתִ ֵדין ִקׁשְ ֶאְמָצִעיָתא ָלא ָיִכיל ְלַנְטָלא וְלַאְנ, ּכְ ְּדִאיהו ּבְ ּ   .ָהָגאּ

ְנָייָנא ָרא ּתִ ָּדא הוא ְדִאְקֵרי ַזַעם, ִקׁשְ ּ ָרא ִאיהו ְדָנִטיל ֵמֲאָתר ַלֲאָתר, ּ ַּהאי ִקׁשְ ּ ,
ִרין ַאר ִקׁשְ ְלהו, ְוַאְנִהיג ְלָכל ׁשְ ִרין ּכֻ ַאר ִקׁשְ ְּוָכל ׁשְ יה, ּ ָקפו , ִּאְתַנֲהָגן ּבֵ ְּוֻכְלהו ִאּתָ ּ ּ

ָרא ַהאי ִקׁשְ ַּהאי ִאיהו ְדַמְנִה. ּבְ ל ַצְעִרין ְלָעְלָמאּ א , יג ּכָ ַדְרּגָ ר ּבְ ִגין ְדַכד ִאְתַחּבָ ּּבְ
א, ַאֲחָרא ָקא ְלנוְקּבָ י ְלָעְלָמא, ְּלַחּבְ ֵדין ַנְחּתֵ ל ַצְעִרין, ּכְ , ְּוָכל ָעאקו, ְּוָכל ַדֲחִקין, ּכָ

ָלא ָדא ְלָטָאה ָדא ּבְ ְּדָהא ָלא ָיִכילו ְלׁשַ ּ ּ ין. ּ ְּוֻכְלהו ַדְרּגִ ּ אִאְתְייִה, ּ ּיבו ְלנוְקּבָ ּ ,
ְלָטָאה ְּוִאי ָלאו ְדָרִכיב ָדא ַעל ָדא, ּוְלִמְסֵטי ָעְלָמא, ְּלׁשַ ּ ָדא, ּ ר ָדא ּבְ ָלא , ְּוִאְתַחּבָ

ְלָטָאה   .ַּיְכִלין ְלׁשַ

 
  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]113דף [ -ּ

 ] בשנה195יום [סדר הלימוד ליום יח ניסן 
  א''ד ע''דף רמ
א ֲחֵזי א ְדֵעֶדן, ּתָ ִגְנּתָ ד ֲהָוה ָאָדם ּבְ פוְלָחָנא ְדָמאֵריהְלִא, ּּכַ ְדָלא ּבְ ּתַ ּׁשְ ּ ּ ָנַחת ַהאי . ּ

ין ְדֵביה) א''ד ע''דף רמ(ְוָכל , ל''ָסָמֵא ִּאיּנון ַדְרּגִ ּ ּ א, ּ יׁשָ , ַּוֲהָוה ָרִכיב ַעל ַההוא ִחְוָיא ּבִ
ִגין ְלַאְסָטָאה לֹון חֹוֵתיה. ּבְ ִגין ְדַההוא ִחְוָיא ְדֲהָוה ָקִאים ּתְ ּּבְ ּ ּ , ַאְסָטָאהִּאיהו ֲעִקיָמא ְל, ּ

א ֵני ָנׁשָ ָאה לֹון, ּבְ יב. ּוְלַפּתָ ִגין ִדְכּתִ ְפֵתי ָזָרה ְוָחָלק )משלי ה(, ּּבְ טְֹפָנה ׂשִ י ֹנֶפת ּתִ ּ ּכִ
ה ֶמן ִחּכָ ָעְלָמא, ְוָדא ָיִהיב ֵחיָלא. ִּמּשֶׁ ְּוָדא ָעִביד אוָמנוָתא ּבְ ָלא ָדא ָלא ַיְכֵלי , ּ ְּוָדא ּבְ
ְלָטָאה   .ְּלׁשַ

ך ִגין ּכָ ָרא ְדֶאְמָצִעיָתא, ְּבְ ד ַההוא ִקׁשְ ּּכַ א, ּ נוְקּבָ ר ּבְ י ִדיִנין, ִּאְתַחּבָ ֵדין ַנְחּתֵ ְוָכל , ּּכְ
ף ְדָלא ָנִטיל ּקַ ַּדֲחִקין ְלָעְלָמא ְוַכד ַהאי ָלא ִאְתּתָ ְפָייא, ּ ַבר ְוִאְתּכַ ְּדָלא ָיִכיל , ּּכָֹלא ִאּתְ

ְלָטָאה ר ְוִא, ְּוַעל ָדא. ְּלׁשַ ּבַ ְפָייאּּכָֹלא ִאּתְ א, ְתּכַ ִנין ִדְלַתּתָ ָרָזא ְדָקְרּבְ ּּבְ ְּוַסְלָקא ַמאן . ּ
ְּדַסְלָקא ְּלִאְתַעְטָרא ְלֵעיָלא, ּ ְרָכא ֵמִעְמָקא ִעָלָאה, ּ ּוְלִאְתּבָ ְּדָנִהיר ְלָכל ַאְנִפין, ּ ּ.  

יר ְתִקיפו ַיּתִ יָפא ּבִ ּקִ ִליָתָאה ַהאי ִאיהו ּתַ ָרא ּתְ ִּקׁשְ ִגין , ה''ְוַהאי ִאְקֵרי ָצָר, ּ ּבְ
ְּדֵמַהאי ַנְפֵקי ׁשוְלָטנו ּ ָרָאה ַדֲחִקין, ּ א, ְּלַאׁשְ ד ָעאקו ִלְבֵני ָנׁשָ ּוְלֶמְעּבַ ְּוָרָזא ִדְתַלת . ּ

ִרין ִאֵלין יב, ִּקׁשְ ִרין ִדיִמיָנא.  ֶעְבָרה ְוַזַעם ְוָצָרה)תהלים עח(, ִּדְכּתִ ַלת ִקׁשְ ִּאֵלין ּתְ ּ.  
ָמאָלא ִרין ִדׂשְ ַלת ִקׁשְ ֲחָדאּכַ, ּּתְ ְקֵפי ּכַ ָמאָלא ִאְקֵרי, ד ִמְתּתַ ֵדין ַהִהיא ׂשְ תהלים (, ּכְ

ַלַח)עח ָמאָלא. ת ַמְלֲאֵכי ָרִעים'' ִמׁשְ ִגין ְדֵמַהאי ׂשְ א, ּּבְ ָדרו ְלַתּתָ ּתָ ְוַנְטֵלי , ִּאׁשְ
ּּתוְקָפא ין, ּ יׁשִ ל ִאיּנון ַמְלֲאִכין ּבִ א, ּּכָ ְטָרא ִדְלַתּתָ ִּאיּנון ְדַנְפֵקי ִמּסִ ּ ְדַקאְמָרן,ּ ְוָכל .  ּכִ

ִליָתָאה א ּתְ ְנָייָנא ְוַדְרּגָ א ּתִ ָּדא ִמּגֹו ַדְרּגָ ּ.  
א ְרִביָעָאה א ַקְייָמא, ַּדְרּגָ ַּהאי ַדְרּגָ ִּמּגֹו ֲעִקימו ְדרוְגָזא, ּ ּ א, ּ ון ֶאּשָׁ ְוַהאי ִאְקֵרי . ּגֹוָ

ְּדִאיהו ּגוָפא. ֶאְמָצִעיָתא ּ ֵרין ְדרֹוִע, ּ ין ּתְ ְּדַקְייָמא ּבֵ ִּדְמַלֲהָטא , ָהָכא ִאית ַלֲהָטא. יןּּ
ַווְרָדא סוָמָקא ּכְ ּּבְ א. ּ א ְלַתּתָ ִקיפו ְלַנְחּתָ . ְּלַאְתְקָפא ְלאֹוָשָדא ָדִמין, ֵּמָהָכא ַנְפֵקי ּתְ

א ִגין ְדַהאי ִאיהו ְדָיִהיב ְרׁשו ְוׁשוְלָטָנא ְלַתּתָ ּּבְ ּ ּ ּ ָדא ָדִמין, ּ ְּלַאְתְקָפא וְלאֹוׁשְ ַהאי ְנִביַע . ּ
אְל א, ְְוָדא ִאְצְטִריך ְלָדא, ּנוְקּבָ ָמה ְדִאְצְטִריך ּגוָפא ְלַנְפׁשָ ּּכְ א ָלא ָעִביד , ְּ ְוַנְפׁשָ

ּאוָמנוָתא גוָפא, ּ ֶּאָלא ּבְ ל ֵחיָלא, ְּוַעל ָדא. ּ ִקיפו, ּכָ , ְלַאְתְקָפא, ֵמָהָכא ָנִפיק, ְּוָכל ּתְ
ָעְלָמא ד אוָמנוָתא ּבְ ּוְלֶמְעּבַ ּ א, ּ ִדירּכְ. ְלַאְבָאׁשָ ָלא ִמן ְדכוָרא ּתָ א ִדְמַקּבְ ּנוְקּבָ ּ ּ ּ.  

א א ְוַדְרּגָ ָכל ַדְרּגָ ָרא, ּּבְ ָרא ְוִקׁשְ ָמה ְמָמָנן, ּוְבָכל ִקׁשְ , ְוַכָמה ְטִריֵקי ֲחִביִלין, ִאית ּכַ
ִגיַנְייהו ְּדֻכְלהו ִאְתָנֲהָגן ּבְ ּ ִגיַנְייהו, ּּ ְּוֻכְלהו ְדִאְתָנֲהָגן ּבְ ּ ּ א, ּ ְלהו ְלַתּתָ ּּכֻ ּ ְדִאיּנון ַחָייִלין ,ּ ּ ּ

א נוְקּבָ ִּדי ּבְ יה, ּ א ְיִדיָעא ְלֵעיָלא ְלִאְתָנֲהָגא ּבֵ ְּוֻכְלהו ִאית לֹון ַדְרּגָ ּ ּּ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]114דף [ -ּ

א ָמה ְדִאית ְלִסְטָרא ִעָלָאה ַקִדיׁשָ ּּכְ ין ִעָלִאין, ֵהיָכִלין ְיִדיָעאן, ּּ י ַדְרּגִ , ְּלַגּבֵ
ִאֵלין ְלָלא ִאֵלין ּבְ ְּלִאְתּכַ ּ א ָהִכי ָנ, ּ ִהפוָכא)א בחשוכא''ס(ֵמי ְלַתּתָ ּ ּבְ ִסְטָרא ַאֲחָרא, ּ , ּבְ

ין א, ִּאית ַדְרּגִ י ִאיּנון ֵהיָכִלין ְדנוְקּבָ ְּלַגּבֵ ּ ִאֵלין, ּ ְלָלא ִאֵלין ּבְ ְּלִאְתּכַ ּ ּ.  
א ַהאי ַדְרּגָ ְּדִאיהו ְרִביָעָאה, ּּבְ ין, ּ יׁשִ א, ַּקְייָמן ִדיִנין ּבִ א ְלַתּתָ ְסָרא ּוְלִאְתַמ, ְלַנְחּתָ

יָפא ּקִ א ּתַ יׁשָ ְּלִאיּנון ְדַעְבִדין ִדיָנא ּבִ ּ ֵּמָהָכא ַיְנֵקי ּתוְקָפא ִדיְלהֹון. ּ , ְלַאְתְקָפא, ּּ
ְלָמא ַההוא ִדיָנא ְדַעְבֵדי ּוְלַאׁשְ ּ ּ ך. ּ ְוְבִגין ּכָ הו, ּ ִליָלן ּבְ ין ּכְ ל ָהִני ַדְרּגִ ּּכָ ָכל ִאיּנון , ּ ּּבְ

ִאין ּתָ אְּדִלְסַט, ֵהיָכִלין ּתַ א ִדְלַתּתָ ּר נוְקּבָ ָאה חוָלֵקיהֹון ְדַצִדיַקָייא. ּ ַּזּכָ ּ ּ ְּדָסטו ָאְרַחְייהו , ּ ּ ּ
ִריך הוא, ֵּמאֹוְרָחא ָדא א ּבְ א ְדקוְדׁשָ ַתר ַדַחְלּתָ ְּוַאְזֵלי ּבָ ּ ה , ְּ ְקדוּשָׁ א ּבִ ְּלִאְתַקְדׁשָ ּ

ָעְלָמא ֵדין, ְּדָמאֵריהֹון ִאין ִאיּנון ּבְ ַּזּכָ ּוְבָעְלָמא ְד, ּ   .ָאֵתיּ
ָאה א ֲחִמיׁשָ ין . ַּדְרּגָ א ִאְתְפִליג ִלְתֵרין ַדְרּגִ ַּהאי ַדְרּגָ ָמאָלא,  ְיִמיָנא)א סטרין''ס(ּּ . ּוׂשְ

ּ ְוִאֵלין ִאְקרון ׁשֹוִקין)ב''ב ע''רל( א וְלִמְרַדף, ּ ָקן ְלַאְבָאׁשָ ִּמְתַדּבְ ּ ִקיפו . ּ ִגין ְדָהָכא ּתְ ּּבְ ּ
ִּדְרִדיפו יןְו, ְּדָכל ַמְרִעין. ּ יׁשִ ְתַרְייהו ְדַחָייַבָיא, ָכל ּבִ ְּדַרְדֵפי ּבַ ּ ּ ּ  )א דרגא''ס(ְּוַכד ִדיָנא . ּ

ֵדין ָהָרִצים ָיְצאו ְדחוִפים, ָּדא ִאְתְקִריב ּּכְ ּ א. ּ ְּוִאיּנון ָרִצים ִאיּנון ְלַתּתָ ְלִמְרַהט , ּ
א ְּוָכל ִאיּנון ִאְקרון רֹוְדִפים. ְלַאְבָאׁשָ ִתיב , ּ ּ ַקִלים ָהיו רֹוְדֵפנו )ה דאיכ(ְּוַעל ָדא ּכְ ּ ּ

ָמִים ֵרי ׁשָ ׁשְ   .ִמּנִ

  ב''ד ע''דף רמ
א ִאְתְפַלג ִלְתֵרין ִסְטִרין ַּהאי ַדְרּגָ ָמאָלא, ּ ִרין ִאיּנון . ִליִמיָנא ְוִלׂשְ ַלת ִקׁשְ ּּתְ

ָמאָלא)א''א ע''ויחי רמ(ּוְתַלת . ִליִמיָנא ִרין ִאיּנון ִלׂשְ ִרין, ּ ִקׁשְ ִרין ְוִא, ְּוִאֵלין ִקׁשְ ּיּנון ִקׁשְ
ָלן ַלֲאחֹוָרא, ְּדָקָאַמָרן ּכְ ְלהו ִמְסּתַ ּּכֻ ִרין ִעָלִאין . ּ ִגין ְדִאיּנון ִקׁשְ ּּבְ ּ ) ב''ד ע''דף רמ(ּ

ין ְלהו , ַּקִדיׁשִ ּּכֻ ָלן ְלגֹו ְפִניָמֵאי ְלגוָפא)ד''ויצא קכ(ּ ּכְ ּ ִמְסּתַ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ  )מלכים א ז(ּכְ
ְי ָלן ַלֲאחֹוָרא. ָתהְוָכל ֲאחֹוֵריֶהם ּבָ ּכְ ְלהו ִמְסּתַ ְּוִאֵלין ּכֻ ּ ּ.  

ין ַהאי ְלַהאי ִרין. ַמה ּבֵ ֶּאָלא ִאֵלין ִקׁשְ ָרָזא ְדָאָדם, ּ ְלהו ּבְ ין ּכֻ ִּעָלִאין ַקִדיׁשִ ּ ּּ ּוְבִגין , ּ
ָרָזא ְדָאָדם ְּדֹכָלא ִאיהו ּבְ ּ ִתיב, ּּ ְיָתה ּכְ ל ֲאחֹוֵריֶהם ּבָ ִרין ַאֲח. ּכָ , ָּרִנין ְדָקָאַמָרןְּוִאֵלין ִקׁשְ

ִרין ְדֶאְמָצִעיָתא ִּאיּנון ִקׁשְ ָלן ַלֲאחֹוָרא, ּ ּכְ ְלהו ִמְסּתַ ּּכֻ ָרָזא ִדְבֵהָמה, ּ ְּוִאֵלין ִאיּנון ּבְ ּ ּ .
ל ֲאחֹוֵריֶהם ַלֲאחֹוָרא ך ּכָ ְוְבִגין ּכָ ָמה . ּ  )תהלים לו(, ּ ְדאֹוִקיְמָנא)ב''ט ע''רל(ְּוָרָזא ָדא ּכְ

יַע ְיָיָּאָדם וְבֵהָמה ּתֹו ִסְטָרא ְדָאָדם. 'ׁשִ ָּדא ּבְ ִסְטָרא ִדְבֵהָמה, ּ ָנא ָהִכי . ְּוָדא ּבְ ְוָקְרּבָ
  .ָּאָדם וְבֵהָמה, ַּסְלָקא

ָרא ַקְדָמָאה ְווָנא ַדֲחׁשֹוָכא ּגֹו עוְרְפָלא, ִקׁשְ יה ַקְייָמא ּגַ ּּבֵ ּ  )א גו טהירא דעורפילא''ס(, ּּ
חֹות ַאְבָנ ִאְתַלְטָייא ּתְ ּא ְדַקְייָמא ָעֵליהְּדָצַמח ּבְ ְּוַהאי ַקְייָמא ָעַלְייהו . ְּדָלא ָצַמח, ּּ ּ

ֵאי הו ַזְכָיין, ְּדַזּכָ ְּדִאית ּבְ הו, ּ ְתְקָפא ּבְ הו ְזכו ַדֲאָבָהָתא ְלִאּתַ ְּוָלא ִאית ּבְ ּ ּ ָנא , ּ ּוְלַאּגָ
  .ָּעַלְייהו



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]115דף [ -ּ

ִרין ַאֲחָרִנין ַתר ַחָייַבָיא ְדָסטו ָאְרַח, ְוַקׁשְ ַּרְדֵפי ּבָ ּ ּ ְדַמת ְדָנאּ ְּייהו ִמּקַ ְוַרְדֵפי , ּ
מֹוְדָעא, ֲּאַבְתַרְייהו ּתְ הו ְלִאׁשְ ימו ִאְתָחֵזי ּבְ ְּוָכל ִאיּנון ִדְרׁשִ ּ ּ ִגין ְדָכל ִאיּנון ְדִאְתָחזון . ּ ּּבְ ּ ּ ּ

א ׁשָ א, ַחד ַמְלָאָכא, ְלִאְתָעּנְ ִליָחא ַקִדיׁשָ ְטָרא ִדְגבוָרה, ּׁשְ ִּדי ִמּסִ ּ ים , ּ הו ָנִחית ְוָרׁשִ ּּבְ
יָמא מֹוָדע ְלֵעיָלא, ְרׁשִ ּתְ יָמא ִאׁשְ ְּוַההוא ְרׁשִ ל ִאיּנון ָמאֵריהֹון ְדִדיָנא, ּ י ּכָ ְּלַגּבֵ ְוַכד . ּ

ְייהו מֹוַדע ְלַגּבַ ּתְ יָמא ִאׁשְ ַּההוא ְרׁשִ ַמְרִעין, ַּמאן ְדִאְתָחֵזי ְלַמְרִעין, ּ ַמאן . ַּאְלֵקי ֵליה ּבְ
יןְוִלׁשְ, ְּדִאְתָחֵזי ְלַמְכאֹוִבין ימו, ַאר עֹוָנׁשִ ַההוא ְרׁשִ ּּכָֹלא ָחָמאן ּבְ ּ ּ.  

ּוְבִגין ָדא ְלהו ַקְיימו ַלֲאחֹוָרא, ּ ִרין ּכֻ ִּאיּנון ִקׁשְ ּ ָמאֵריהֹון, ּּ ִאיּנון ְדַבֲעֵטי ּבְ ּוַבֲעֵטי ּבְ ּ ּ ,
הו ּוְבָכל ִאיּנון ְדִאְתָחזון ְלַבֲעָטא ּבְ ּ ּ ּ ר ַצִדיֵקי ַוֲחִסיֵדי ְוִאית לֹון ְז. ּ ּכו ַדֲאָבָהןּּבַ ְּדַמְרִעין , ּ

הו, ַּרְדִפין ֲאַבְתַרְייהו ְלֵטי ּבְ ְּדִאֵלין ָלא ׁשַ ְטָרא ָדא, ּּ   .ְּוָלא ָאֵתי לֹון ַמְרִעין ִמּסִ
יָמא ִתיב. ֵמָאן ֲאָתר ָאֵתי לֹון ַמְרִעין, ְוִאי ּתֵ א ֲחֵזי ּכְ אֹו '  ַוְיָי)ישעיה נג(, ּתָ ָּחֵפץ ַדּכְ

אֹוַּד, ָחֵפץ' ַוְיָי. ֶהחִלי ּוְלֵמיַהב ֵליה ַמְרִעין, ִּאְתְרֵעי ְלַמֲחָאה ֵליה, ּכְ ָאה לֹון , ּ ִגין ְלַזּכָ ּבְ
ְטָרא ַאֲחָרא, ְּלָעְלָמא ְדָאֵתי ְּוִאֵלין ִאְקרון ִיּסוִרין ְדַאֲהָבה, ְוָלא ִמּסִ ּ ּ ַחד , ּ ְּוֹכָלא ּבְ

א ַסְלָקא ַּמְתְקָלא ְדקוְדׁשָ ּ ּ.  
ִתיָתָאה א ׁשְ ִאין, ְוָדא. ֵרי ָעְרָלהַהאי ִאְק. ַּדְרּגָ ּתָ ין ּתַ ְּוָכל ִאיּנון ַדְרּגִ א, ּ ְלהו , ְלַתּתָ ּּכֻ ּ

ְטָרא ָדא, ִּאְקרון ָעְרָלה ִגין ְדַיְנֵקי ִמּסִ ּּבְ ְּוַהאי ִאיהו ּגֹו ָרָזא ְדָנָח. ּ ִריַח''ּ ְוַהאי . ׁש ּבָ
ין ַאֲחָרִנ. ן''ּׁש ֲעַקָלתֹו''ְּלַההוא ָנָח, ָיִניק ְּוֻכְלהו ַדְרּגִ ּ ַהאי ִסְטָרא, יןּ , ְּדִאְתַאֲחָדן ּבְ

ִּאְקרון ּגוַהְרֵקי ְדָעְרָלה ּ ָרָזא ֲחָדא ָקא ַאְזֵלי. ּ   .ְּוֹכָלא ּבְ
א ֲחֵזי ַאְרָעא, ַּעל ָדא, ְוּתָ ל ִאיּנון ִאיָלִנין ְדִאְתְנָטעו ּבְ ּּכָ ּ ָרׁשו, ּ ּתְ ְרָיא , ַּעד ָלא ִאׁשְ ׁשַ

ְטָרא ְדַהאי ָעְר ָּעַלְייהו רוָחא ִמּסִ ּ ִתיב, ָלהּ ם ָעְרָלתֹו ֶאת )ויקרא יט(, ְּוַעל ָדא ּכְ  ַוֲעַרְלּתֶ
ִנים ִיְהֶיה ָלֶכם ֲעֵרִלים ֹלא ֵיָאֵכל לׁש ׁשָ ִריך הוא. ִּפְריֹו ׁשָ א ּבְ ִגין ְדקוְדׁשָ ּּבְ ֲּחִביבוָתא , ְּ

יה ִדיר ְלַגּבֵ ָרֵאל ּתָ ְּדִיׂשְ ין, ְוָרִחיק לֹון, ּ יׁשִ ל אֹוְרִחין ּבִ ין וְמָסֲאִביןְוִסְטִרי, ִמּכָ יׁשִ , ּן ּבִ
ה ִסְטָרא ִדְקדוּשָׁ ָקא ּבְ ְּלִאְתַדּבְ ּ ָעְלָמא ְדָאֵתי. ּ ִאין ִאיּנון ּבְ ַהאי ָעְלָמא ְוַזּכָ ִאין ִאיּנון ּבְ ַּזּכָ ּ ּ.  

ְמעֹוןהיכלות מסטרא דקדושה  י ׁשִ ִאיּנון ֵהיָכִלין, ָאַמר ִרּבִ ֵניָנן ּבְ , ָּהא ּתָ
ְּדִאיּנון ַקְייִמין ין ִסדוָרא ְדַקְייָמא ְּלַסְד, ּ ִריך הוא ּבֵ א ּבְ ָבָחא ְדקוְדׁשָ ָּרא ִסדוָרא ִדׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ

ְרעוָתא ין ִסדוָרא ְדַקְייָמא ּבִ ִמָלה ּבֵ ּּבְ ּ ּ ּּ ִמָלה. ּ ִגין ְדִאית ִסדוָרא ְדַקְייָמא ּבְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ְוִאית , ּ
א ְרעוָתא ְוַכָווָנה ְדִלּבָ ִּסדוָרא ְדַקְייָמא ּבִ ּ ּ ּ ּ ָלאְּלִמְנַד, ּּ ּכְ ָלא , ּע וְלִאְסּתַ ּכְ ִגין ְלִאְסּתַ ּבְ

ְּלֵעיָלא ְלֵעיָלא ַעד ֵאין סֹוף ן , ּ ִבין)א''ט ע''קל(ְּדַתּמָ ִקיעו ְדָכל ְרעוִתין וַמֲחׁשָ ּ ּתְ ּ ּ ְוָלא , ּ
ַלל ִמָלה ּכְ ָמה ְדִאיהו ָסִתים, ַּקְייִמין ּבְ ֶּאָלא ּכְ ּ ְסִתימו, ּ ל ִמלֹוי ּבִ ָּהִכי ּכָ ּ.  

א ֲחֵזי  ְלהו )א''א ע''בראשית מ(ּתָ ִאיּנון ֵהיָכִלין ּכֻ ּ ַהאי ְדַאָמָרן ּבְ ּ ל , )א תליין''נ(ּּ ּכָ
ָלָלא ֲחָדא ִּאיּנון ִסדוִרין ִאיּנון ּכְ ּ ּ ִעָלֵאי, ּ ֵאי ּבְ ּתָ ְלָלא ּתַ ִגין ְלִאְתּכַ ּּבְ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]116דף [ -ּ

  א''ה ע''דף רמ
א ֲחֵזי ִגיֵניהֹון ְד, ֲאָבל ּתָ ד ִסֵדר ְצלֹוֵתיה ּבְ ה ּכַ ֹּמׁשֶ ּ ָרֵאלּ ַהאי ְצלֹוָתא, ִיׂשְ , ְָאִריך ּבְ

ִגין ְדִאיִהי ְצלֹוָתא ְדַקְייָמא ְלֵעיָלא ּּבְ ּ ּ יה. ּ ְקִצירו ְדַאְחּתֵ ְּוַכד ִסֵדר ְצלֹוֵתיה ּבִ ּ ּ ּ ְָלא ָאִריך , ּ

ה א, ּּבָ ִגין ְדַקְייָמא ְלַתּתָ ּּבְ יב. ּ י, ּ ֵאל ָנא ְרָפא ָנא ָלה)במדבר יב(, ִּדְכּתִ , רְוָלא ָאִריך ַיּתִ
ִגין  ּ ְדִאיהו ָמאֵרי ְדֵביָתא)ב''א ע''בראשית צ(ּבְ ּ ְדָקא ֲחִזי, ּ יֵתיה ּכַ ּוָפִקיד ּבֵ ה ''דף רמ(, ּ

ָבעוֵתיה) א''ע יר ּבְ ך ָלא ָאִריך ַיּתִ ּוְבִגין ּכָ ּ ְּ ּ ְוֻכְלהו ִסדוִרין)א ועל דא כולהו''נ(. ְ ּ ּ ּ ,
ָעְלָמא א ּבְ ִכיְנּתָ ָרָאה ׁשְ ָמה ְדאֹוִקי, ְלַאׁשְ ָכל ִאיּנון ּּכְ   .ּ ֵהיָכִלין ְדָקָאַמָרן)שאר(ְּמָנא ּבְ

ְמעֹון ָקם ְוָאַמר י ׁשִ ָאה חוָלָקא ִדיָלך ָאָדם ַקְדָמָאה, ַרּבִ ְַזּכָ ּ ִריָרא ְדָכל ִנְבָרִאין, ּ , ּּבְ
ָעְלָמא ִריך הוא ַעל ּכָֹלא, ְּדַקְייִמין ּבְ א ּבְ י ָלך קוְדׁשָ ְּדַרּבֵ ּ ּ ְּ ִגְנּתָ, ְ , ּא ְדֵעֶדןְְוָאִעיל ָלך ּבְ

יה' ְְוַאְתִקין ָלך ז ּחופֹות ּבֵ ִעּנוָגא ְדֹנַעם ִעָלָאה, ּּ ָעא ּבְ ְעׁשְ ּתַ ְּלִאׁשְ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ ּכְ
ֹנַעם ְיָי)תהלים כז( ֵהיָכלֹו'  ַלֲחזֹות ּבְ ר ּבְ ֹנַעם ְיָי. ּוְלַבּקֵ ֵהיָכלֹו . ְּלֵעיָלא' ַלֲחזֹות ּבְ ר ּבְ ּוְלַבּקֵ

א נֹוַעם ְיָיַלֲחזֹות . ְלַתּתָ ְבָעה ְרִקיִעין ְלֵעיָלא', ּבְ ִאיּנון ׁשִ ּּבְ ִאיּנון , ּ ֵהיָכלֹו ּבְ ר ּבְ ּוְלַבּקֵ ּ
א ְבָעה ְרִקיִעין ִדְלַתּתָ ְּוִאֵלין ַקְייִמין ִאֵלין ָלֳקֵבל ִאֵלין, ּׁשִ ּ ּ.  

א ְדֵעֶדן ִגְנּתָ ּוְבֻכְלהו ָקְמת ּבְ ּ ְבָעה חופֹות ִעָלִאין ַקִדיׁשִ. ּּ ִּאיּנון ׁשִ ּ ּּ ְַקְיימו ֲעָלך , יןּ ּ
הו, ְּלֵעיָלא ְּלִאְתַעְטָרא ּבְ ִאין' ְּוִאיּנון ז. ּ ּתָ הו, ּתַ ָעא ּבְ ְעׁשְ ּתַ הו ְלִאׁשְ ָּקְמת ּבְ ּוְבֻכְלהו , ּ ּּ

ִלים ָלך ָמאָרך ְַאׁשְ ֹכָלא, ְ ִלים ּבְ   .ְּלֶמֱהֵוי ׁשְ
ְַעד ְדִאְתְדחו ַרְגָלך ּ ּ א, ּ יׁשָ ַתר ֵעיָטא ְדַההוא ִחְוָיא ּבִ ּּבָ א ְדֵעֶדן, ּ ְנּתָ ָרְכת ִמּגִ , ְּוִאְתּתַ

א, ּוְלָכל ָעְלָמא, ְְוַגָרְמת מֹוָתא ָלך ָבְקת ִאֵלין ִעדוִנין ִדְלֵעיָלא ְוַתּתָ ִגין ְדׁשַ ּּבְ ּּ ּ ּ ּ ,
סוִפין ִמְסָאִבין ַתר ִאיּנון ּכִ ְכת ּבָ ְּוִאְתַמּשָׁ ְּדִאְקרון , ּ יך , ּ ֹראׁש ְפָתִנים)איוב כ(ּ ְְדגוָפא ָמׁשִ ּ ּ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ְּוָלא רוָחא, ּהוּבְ ּוְכִתיב ֲעָנֵבימֹו . ּ ְוֹראׁש ְפָתִנים ַאְכָזר)דברים לב(, ּכְ
ֵבי ֹראׁש אִרי ְלַאְתְקָנא ָעְלָמא, ַּעד ְדָאָתא ַאְבָרָהם ֲחִסיָדא. ִעּנְ ְוָעאל ּגֹו , ְוׁשָ

א ְּמֵהיְמנוָתא ַקִדיׁשָ א, ּ ִאיּנו, ְּוַאְתִקן ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ּוְבִאיּנון ְרִקיִעין , ּן ְרִקיִעין ִעָלִאיןּּבְ ּ
ִאין ּתָ   .ּתַ

ִאין ּתָ ֵּהיָכִלין ְלִאיּנון ְרִקיִעין ִעָלִאין, ִּאיּנון ּתַ ָדא, ּ ָרא , ְּלִאְתַאֲחָדא ָדא ּבְ ּוְלִאְתַקּשְׁ
ָדא ִאיּנון ֵהיָכִלין ְדָקָאַמָרן, ָּדא ּבְ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא ּבְ ּּכְ ּ ב ְד. ּ אֹוִקיְמָנא ָהָתם ּגֹו ְּוַאף ַעל ּגַ

ָלָלא ְדָקא ֵיאֹות, ָּהָכא ִאית ָלן ְלַפְרָטא ִמִלין, ּכְ ּוְלַאְתְקָנא ְלִיחוָדא ּכְ ִגין ְדָלא , ּ ּּבְ
ִּיְטעון ַחְבַרָייא ר, ּ ֹאַרח ֵמיׁשָ יב , ְּוֵיָהכון ּבְ ָמה ִדְכּתִ ִרים ַדְרֵכי ְיָי)הושע יד(ּּכְ י ְיׁשָ ' ּ ּכִ

ְּוַצִדיִקים ֵיְלכו ּבָ   .'ם ְוגֹוּ

ירוָתא ּגֹו . ֵהיָכָלא ַקְדָמָאההיכל לבנת הספיר יסוד ועטרה  ּׁשֵ
ירוָתא ְלָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא, ְּמֵהיְמנוָתא ְּוַהאי ִאיהו ׁשֵ ּ ּ ּוְבַדְרִגין ְדֵחיזו ִדְמֵהיְמנוָתא, ּ ּ ּ ּ ּ .



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]117דף [ -ּ

ֲּהוֹו ָחָמאן ִמּגֹו ָדא ַאְסָפָקַלְרָיא ְדֵאיָנה ְמִאיָר, ְנִביֵאי ְקׁשֹוט ּוְבִגין ְדַהאי ִאיהו , הּ ּ ּ
ירוָתא ִדְמֵהיְמנוָתא ּׁשֵ ּ ִתיב , ּ ר ְיָי)הושע א(ּכְ ִחַלת ִדּבֶ ּ ּתְ ַע' ּ הֹוׁשֵ ְּדָחָמא ִמּגֹו ַדְרָגא . ּבְ ּ

ין ְלַסְלָקא ְלֵעיָלא, ָּדא ירוָתא ְדָכל ַדְרּגִ ְּדִאיהו ׁשֵ ּ ּ ּ ּ ּ א, ּ א ְלַתּתָ ין ְלַנְחּתָ ְּוסֹוָפא ְדָכל ַדְרּגִ ּ.  
ירוָתא ָדאּוְבִג ַע ָחָמא ִמּגֹו ׁשֵ ּין ְדהֹוׁשֵ ּ ין, ּ ּסֹוָפא ְדָכל ַדְרּגִ ְִאְצְטִריך ְלַנְטָלא ַהאי , ּ

ת ְזנוִנים א, ֵּאׁשֶ ן ְלַתּתָ כו ִמַתּמָ ָרֵאל ִאְתָדחו ְוִאְתְמׁשָ ִגין ְדִיׂשְ ּּבְ ּ ּ י ַההוא ֲאָתר , ּ ְּלַגּבֵ
ת ְזנוִנים ְּדִאְקֵרי ֵאׁשֶ ְבקו, ּ ִגין ְדׁשַ ּּבְ ת ַחִיל, ּ ַהאי ֵאׁשֶ קו ּבְ ְּוָלא ִאְתָדּבָ ל . ּ ן ּכָ ְוָחָמא ִמַתּמָ

ִסְטָרא ְמַסֲאָבא ִּאיּנון ֵהיָכִלין ְדִאיּנון ּבְ ּ   )דאית ליה(. ּ
הֹון, ֵּהיָכִלין ִדְמָסֲאָבא ק ּבְ ְלהו ִמְסָאִבין ְלַמאן ְדִאְתָדּבַ ּּכֻ ּ ּ ִתיב, ּ ַָקח ְלך , ְּוַעל ָדא ּכְ

ת ְזנוִנים ְוגֹו ְְוִכי ְנִביָאה ִדְקׁשֹוט ִאְצְטִריך ְלָדא. 'ֵּאׁשֶ ִגין ְדָאִסיר ֵליה ְלַבר , ֶּאָלא. ּ ּּבְ ּ
ִאיּנון ֵהיָכִלין ך ֲאַבְתַרְייהו, ָּנׁש ְלַאֲעָלא ּבְ ִגין ְדָלא ִיְתְמׁשַ ּּבְ ַגְווָנא ְדָעַבד ֹנַח, ְּ , ּּכְ

יב ר ַו)בראשית ט(, ִּדְכּתִ ּכָ ּתְ ִמן ַהַיִין ַוִיׁשְ ּ ַוֵיׁשְ ּ לּ   .ִּיְתּגַ
קו ָרֵאל ְוִאְתְדּבָ הו ִיׂשְ ָאבו ּבְ ִאיּנון ֵהיָכִלין ְדִאְסּתְ ָלא ּבְ ּכְ ַע ָדִחיל ְלִאְסּתַ ְּוהֹוׁשֵ ּ ּ ּ ּ ּ ְּדָלא , ּ

ך ֲאַבְתַרְייהו ִּיְתְמׁשַ ל, ְ ר ַוִיְתּגַ ּכָ ּתְ ִמן ַהַיִין ַוִיׁשְ ֹנַח ַוֵיׁשְ יב ּבְ ָמה ִדְכּתִ ּּכְ ּ ּ ּ ַּעד ְדָאַמר ֵליה. ּ ּ ,
ת ְזנוִנים ְוַיְלֵדי ְזנוִניםַקח ְל ּך ֵאׁשֶ ּ ת ִדְבָלִים. ָ ח ֶאת ּגֶֹמר ּבַ ּוְכִתיב ַוֵיֶלך ַוִיּקַ ּּ ְּלִמְנַדע . ְּ

ָאבו קו ְוִאְסּתְ ָמה ְדִאְתְדּבָ ּּבְ ּ ּ ְבקו ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא, ּ ְּוׁשָ ּ ִגין , ּ ְוַעל .  ֵאל ִנָכר)א''ג ע''רמ(ּבְ
ין, ָּחָמא ִמגֹו ֵהיָכָלא ָדא, ָּדא ירוָתא ְדָכל ַדְרּגִ ּׁשֵ ּ ּ.  

ירוָתא ְדֹכָלא, ֵּהיָכָלא ָדא ּׁשֵ ּ ין, ּ ַדְרּגִ ִּאיהו ָמדֹוָרא ְדַקְייָמא , ַהאי ֵהיָכָלא. ְּלַסְלָקא ּבְ ּ ּ
ְנִהירו ַדְרּגֹוי. ּּבִ ין ִעָלִאין, ְּלִאְתַעְטָרא ּבְ ִאיּנון ַדְרּגִ ָלא ּבְ ּכְ ְּלִאְסּתַ ּ יב, ּ  )שמות כד(, ִּדְכּתִ

ָרֵאלַּוִיְר   .ּאו ֵאת ֱאֹלֵהי ִיׂשְ

  ב''ה ע''דף רמ
ַהאי ֵהיָכָלא א ָטֲהִריֵא, ּבְ ָמׁשָ ֵמיה''ַחד ְמָמָנא ׁשַ ְּוִאיהו ַקְייָמא ַעל ִפְתָחא . ּל ׁשְ ּ ּ

ְּדַההוא ֵהיָכָלא ָמִתין ְדַסְלִקין, ּ ְּוָכל ִנׁשְ ַהאי ִפְתָחא, ּ ַּקְייָמא ַהאי ְמָמָנא ּבְ ה ְמָמָנן , ּ ְוַכּמָ
יהַאֲחָרִנ א ִדְמַלֲהָטא, ּין ִעּמֵ ְלהו ֶאּשָׁ ּּכֻ ּ א , ּ ְרִביִטין ְדֶאּשָׁ יַדְייהו)א''ב ע''רי(ְּוׁשַ ְּוֻכְלהו , ּ ּבִ ּ

ִסְטָרא ָדא. ָּמאֵרי ְדַעְייִנין) ב''ה ע''דף רמ( ַּהאי ְמָמָנא ַקְייָמא ּבְ ִאי ַזָכַאת ַהאי , ּ
ְמָתא ְלֵמיַעל ַּהאי ְמָמָנא ָפַתח ִפְתָחא ְוָע, ִנׁשְ   .אַלתּ

ַאת ִסְטָרא ַאֲחָרא, ְוִאי ָלא ַזּכָ ַּההוא ְמָמָנא ַאֲחָרא ְדַקְייָמא ּבְ ּ ין, ּ ה ֶאֶלף , ַזּמִ ְוַכּמָ
יה ְרִדיֵני ִנימוִסין ִעּמֵ ְּוִרְבָבן ּגַ ּ א. ּ ָּדֵחי ָלה ַההוא ְמָמָנא ַאֲחָרא ַקִדיׁשָ ּ ּ ְּוָנִקיט ָלה ַהאי , ּ

ִסְטָרא ִדְמָסֲאָבא, ַאֲחָרא ִּדי ּבְ ְּוָאִעיל ָלה ּגֹו ִאיּנון ֵהיָכֵלי ִמְסֲאֵבי, ּ ְרִדיֵני . ּ ְּוָכל ִאיּנון ּגַ ּ
ִּנימוִסין ַאְחֵדי ָלה ּ ם, ּ י ָלה ַלֵגיִהּנָ ַּעד ְדַנְחּתֵ ֵריָסר ַיְרֵחי, ּ ן ּתְ ּמָ ּקוָנא . ְּוִאְתָדַנת ּתַ ּּתִ

ְּדַההוא ִסְטָרא ַאֲחָרא הו ַחָייַבָי, ּ י ִדיָנא ְלַאְתְדָנא ּבְ ּּבֵ ּ ּ ּ   .אּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]118דף [ -ּ

ַגְווָנא ָדא א, ּּכְ ְּדַקְייָמא ַעל ַההוא ִפְתָחא, ַּההוא ְמָמָנא ַקִדיׁשָ ּ ל ִאיּנון ְצלֹוִתין, ּּ , ּּכָ
ְּדַבְקֵעי ֲאִויִרין וְרִקיִעין א, ּ י ַמְלּכָ ִּאי ְצלֹוָתא ְדַסִגיִאין ִאיּנון, ְלֵמיָעאל ַקּמֵ ָּפַתח , ּ

ְּוָאִעיל ַההוא ְצלֹוָתא ַעד ְדִא, ִּפְתָחא ל ְצלֹוִתין ְדָעְלָמאּ ְּתָעֵבידו ּכָ א , ּ ֵריׁשָ ֲעָטָרא ּבְ
ָמה ְדאוְקמוָה, ְּדַצִדיק ַחי ָעְלִמין ּּכְ ּ ּ.  

ַּסְלָקא ַעד ְדָמֵטי ְלִפְתָחא ְדֵהיָכָלא ָדא, ְּוִאי ְצלֹוָתא ְדָיִחיד ּ ּ ְּדַהאי ְמָמָנא ַקְייָמא , ּ ּ
יה י, ִאי ָיָאה ַהִהיא ְצלֹוָתא. ּּבֵ א ְלַאֲעָלא ַקּמֵ א ַקִדיׁשָ ִּמַיד ָפַתח ִפְתָחא, )יאות( ַמְלּכָ ּ ּ ,

ָּדֵחי ָלה ְלַבר, ְוִאי ָלא ָיָאה. ְּוָאִעיל ָלה ָעְלָמא, ּ ְטָיא ּבְ ׁשַ ְּוַקְייָמא ּגֹו , ְוַנְחָתא ְוִאּתְ
א ָאה ֵמִאיּנון ְרִקיִעין ִדְלַתּתָ ּתָ ְּרִקיָעא ּתַ ּוְבַההוא ְרִקיָע, ִּדְמָדְבֵרי ּגֹו ָעְלָמא, ּ ַּקְייָמא , אּ

ֵמיה ָסֲהִדיֵא ַּחד ְמָמָנא ִדי ׁשְ ל ָהֵני ְצלֹוִתין . ּוְמָמָנא ַעל ַהאי ְרִקיָעא, ל''ּ ְוָנִטיל ּכָ
ְּדִאְקרון ְצלֹוֵתי ְפִסיָלאן ְוָגִניז לֹון, ְּדִאְתַדְחָיין ּ ָדן , ּ ַּעד ְדִאּתְ ר ָנׁש)א דתב''נ(ּ   .ּ ַההוא ּבַ

ְדָקא ב ְלַגֵבי ָמאֵריה ּכְ ָאה,  ֵיאֹותִּאי ּתָ ַהִהיא ְצלֹוָתא , ְּוַצֵלי ְצלֹוָתא ַאֲחָרא ַזּכָ
ד ַסְלָקא ָאה ּכַ ְּוָסִליק ָלה ְלֵעיָלא, ל ַהאי ְצלֹוָתא''ָּנִטיל ַההוא ְמָמָנא ָסֲהִדיֵא, ַּזּכָ ַעד , ּ

ָאה ַהִהיא ְצלֹוָתא ַזּכָ ֲחָדא, ְּדִאְעַרע ּבְ ְּוַסְלִקין ְוִאְתָעְרבון ּכַ א ְוָעאִלין ַקּמֵ, ּ י ַמְלּכָ
א   .ַקִדיׁשָ

ַתר ִסְטָרא , ּוְלִזְמִנין ִאְתַדְחָיא ַהִהיא ְצלֹוָתא ך ּבָ ר ָנׁש ִאְתְמׁשָ ִגין ְדַההוא ּבַ ְּבְ ּ ּ
ַההוא ִסְטָרא, ַאֲחָרא ַאב ּבְ ְּוִאיהו ִאְסּתְ ַההוא ִסְטָרא , ּ ְּוָנִטיל ָלה ַההוא ְמָמָנא ִדי ּבְ ּ ּ ּ

ּוְכֵדין ַקְייָמא. ַאֲחָרא ְמַסֲאָבא ר חֹובֹוי . ּ ַההוא ִסְטָרא ַאֲחָרא ְמַסֲאָבאּ ָסִליק ְוַאְדּכַ
ִריך הוא א ּבְ ר ָנׁש ָקֵמי קוְדׁשָ ְּדַההוא ּבַ ּ ּ ְּוַאְסֵטי ָעֵליה ְלֵעיָלא, ְּ ל ְצלֹוִתין, ְּוַעל ָדא. ּ , ּכָ

ָמִתין ד ַסְלִקין, ְוָכל ִנׁשְ ְלהֹון ַסְלִקין ְוַקְייָמן ָקֵמי ֵהיָכָלא ָדא, ּּכַ ּּכֻ ּ ּ ְוַהאי ְמָמָנא ַקְייָמא .ּ
ַּעל ִפְתָחא ְדֵהיָכָלא ָדא ּ ָמִתין וְצלֹוִתין, ּ   .אֹו ְלַדְחָייא לֹון ְלַבר, ְּלַאֲעָלא ִנׁשְ
ְּלֵעיָלא ֵמַהאי ִפְתָחא ִריך הוא ָחִתיר ָלה ְוִאְתְפַתח , ִּאית ִפְתָחא ַאֲחָרא, ּ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ְּ

יֹוָמא ַלת ִזְמֵני ּבְ ְּוַקְייָמא ְלִאיּנון ָמאֵריהֹון ְדִתיוְבָתא, ִעילְוָלא ַאְנ, ּתְ ּ ּ ִדין , ּ ִּדי אֹוׁשְ
ְצלֹוְתהֹון ָקֵמי ָמאֵריהֹון ְרִעין וִפְתִחין ִנְנָעלו. ִּדְמָעה ּבִ ְּוָכל ּתַ ְרׁשוָתא, ּ ַּעד ְדַעְייֵלי ּבִ ּ ,

ְרִעין ִאֵלין ר ּתַ ְעֵרי ִדְמָעה, ּּבַ ְּדִאְקרון ׁשַ ּ ּ.  
ְּדִדְמָעה ַסְלָקא ְלֵעיָלאְוַכד ַהאי ְצלֹוָתא  ּ ְרִעין, ּ ִאיּנון ּתַ ִּאְזָדַמן ַההוא , ְּלַאֲעָלא ּבְ ּ

ית ֵמָאה ֵחיָוון ַרְבְרָבן ּאֹוָפן ְדַקְייָמא ַעל ׁשִ ֵמיה''ְוַרֲחִמיֵא, ּ , ְוָנִטיל ַהִהיא ְצלֹוָתא, ּל ׁשְ
ִאיּנון ִדְמִעין ּּבְ ַרת ְלֵעיָלא, ּ   .ְּצלֹוָתא ָעאַלת ְוִאְתָקּשָׁ

ֲארו ָהָכאְו ּתָ ִּאיּנון ִדְמִעין ִאׁשְ ּ ַהאי ִפְתָחא, ּ יִמין ּבְ ּוְרׁשִ , ְּוִאית ִדְמִעין ַאֲחָרִנין. ּ
ִדיר ַעל ּכֹל ִאיּנון ְרִתיִכין ִעָלִאין יִמין ּתָ ּוְרׁשִ ּ ְּדָלא ִאְתְמחון , ּ ִּאֵלין ִאיּנון . )א אתחמון''ס(ּ ּ

דו ְלֵעיָלא ְוַתָתא, ִּדְמִעין ְּדאֹוׁשְ ּ אּכַ, ּ י ַמְקְדׁשָ  ֵהן )ישעיה לג(ִּדְכִתיב , ד ִאְתָחַרב ּבֵ
יון לֹום ַמר ִיְבּכָ ֶּאְרֶאָלם ָצֲעקו חוָצה ַמְלֲאֵכי ׁשָ ּ ּ ִדין ַעל ַצִדיַקָייא. ּ ְּוִאיּנון ִדְמִעין ְדאֹוׁשְ ּ ּ ּ ,
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ִאין ְלֵקי ֵמָעְלָמא, ְוַזּכָ ד ִמְסּתַ ְלהו ַנְטֵלי לֹון ִאיּנון ְרִתיִכין. ּּכַ ּּכֻ ּ ִאיּנון ְו, ּ ַּעְרֵבי לֹון ּבְ
ִתיב, ִּדְמִעין א ְוַעל ָדא ּכְ דו ַעל ָחִריבו ְדֵבי ַמְקְדׁשָ ְּדִאתֹוׁשְ ּ ּ ּ ' ּ וָמָחה ְיָי)ישעיה כה(, ּ

ל ָפִנים ֱּאלִהים ִדְמָעה ֵמַעל ּכָ ין. ַּמאן ָפִנים. ּ ִּאֵלין ְרִתיִכין ִעָלִאין ַקִדיׁשִ ּוְלָבַתר . ּ
י ְיָיְּוֶחְרַפת ַעּמֹו ָיִסיר ֵמַע ל ָהָאֶרץ ּכִ ר' ל ּכָ   .ִּדּבֵ
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 ] בשנה196יום [סדר הלימוד ליום יט ניסן 
  א''ו ע''דף רמ

ַהאי ֵהיָכָלא ִּאית רוַח ְדִאְקֵרי , ּבְ ְּוַהאי ִאיהו ֵחיזו ָסִפיָרא, ה''ּ ִסטוְטִרָי)א''ג ע''רל(ּ ּ ,
ְּוַהאי ִאיהו ְדַקְייָמא ִלְתֵרין ִסְט, ְּדָנִציץ ְלָכל ֵעיָבר ּ אן ְנִציִצין , ִריןּ ּוֵמִאֵלין ִמְתָפְרׁשָ ּ ּ

ְרָגא ְנִציצו ְדׁשַ ּּכִ ָמה , ּ ה ִסְטִרין)א''בראשית ע(ּכְ ַכּמָ ה . ּ ְדאֹוִקיְמָנא ּבְ ) א''ו ע''דף רמ(ְוַכּמָ

ִסְטָרא ִדיִמיָנא ְווִנין ְמַלֲהָטן ֵמַהאי ּבְ   .ּּגַ
ד ַההוא ְרִקיָעא ִעָלָאה ּּכַ ָמִתין,  ֵמֵעֶדןָּנָהר ְדָנִגיד ְוָנִפיק, ּ ְלַאֲעָלא ּגֹו , ַאִפיק ִנׁשְ
ִביָעָאה ְלֵעיָלא ִביָעָאה ָנִקיט לֹון, ֵּהיָכָלא ׁשְ ְּוַכד ַנְפֵקי ִאיּנון . ַּההוא ֵהיָכָלא ׁשְ

ין ָמִתין ַקִדיׁשִ ִביָעָאה, ִנׁשְ ַּנְחִתין ַעד ְדָמטון ְלַהאי ֵהיָכָלא, ִּמגֹו ַההוא ֵהיָכָלא ׁשְ ּ ,
א ִסְטטוִרָיְוָנִקיט לֹון ַה ּאי רוָחא ַקִדיׁשָ ֵמיה)ה''סטוטרי(ה ''ּ ְּדִאיהו ִליִמיָנא, ּ ׁשְ ְוָכל . ּ

ָמִתין ְדכוִרין ִּאיּנון ִנׁשְ ּ ִאין ְדכוִרין, ּ ַזּכָ ְּדִאיּנון ְזִמיִנין ְלִאְתָפְרָחא ּבְ ּ ּ ְלהו , ּּ ִּליִמיָנא ּכֻ ּ
ן, ָנִקיט לֹון ּמָ ֵבי ּתַ ִלילו, ּוִמְתַעּכְ ַּעד ְדִאְתּכְ ָמִתין ְדנוְקֵביּ ִנׁשְ ּ ּבְ ּ.  

ָמאָלא, ּ רוָחא ַאֲחָרא)א''ס ע''ר(ֵּמַהאי רוָחא ָנְפָקא  ִליל . ִלׂשְ ִניז ְוִאְתּכְ ְּדִאְתָחֵזי ְוִאְתּגְ
ַהאי רוָחא ַקְדָמָאה ָדא, ְּוִאיּנון ַחד, ּּבְ ִליָלן ָדא ּבְ ִאְקֵרי , ְּוַהאי רוָחא ַאֲחָרא. ּּכְ

ּה ָסנוְגָי''ַּאִדיִרָי ָמאָלא)א סנוגיא סטניה''נ(ה ''סניגי. א''ּ ּ ַהאי ִאיהו רוָחא ִלׂשְ ְוַהאי . ּ
ָקא , ַּקְייָמא ִביָעָאה ְלִאְתַדּבְ א ְדֵהיָכָלא ׁשְ יאוְבּתָ ְּדַכד ּתִ ּ ּ ַההוא ָנָהר ְדָנִגיד )א''ח ע''רנ(ּ ּ ּבְ ּ
א ְלֵעיָלא, ְוָנִפיק ּתָ ַּההוא ְרעוָתא ְדַסְלָקא ִמּתַ ּ ּ ּ ָמִת, ּ ְרעוָתא ִדיֵליהָעְבָדא ִנׁשְ ּין ּבִ ּ ּ ,

ְּוִאיּנון נוְקֵבי ּ.  
ְּוַכד ְרעוָתא ְדַההוא ָנָהר ּ א, ּ ָקא ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ א ְוִאְתַדּבְ ַּנְחּתָ ָמִתין , ּ ַּעְבִדין ִנׁשְ

ְּדכוִרין ְּרעוָתא ִדְלֵעיָלא ָעִביד ְדכוִרין. ּ ּ ּ א ָעִביד נוְקִבין. ּּ ּתָ ְּרעוָתא ִדְלּתַ ּ ּ.  
ִביָעָאהְּוַכד ִאֵלין ִנ ָמִתין נוְקִבין ָנְפִקין ִמּגֹו ַההוא ֵהיָכָלא ׁשְ ּׁשְ ין , ּ  )א נפקין''ס(ַנְחּתִ

ָמאָלא ַּעד ְדָמטו ְלַהאי רוָחא ׂשְ ּ ְּדִאְקֵרי ַאִדיִרָי, ּ ּ ִפי''ְוִאְקֵרי ִלְבַנ. ּה''ּ ָמה . ר''ּת ַהּסַ ּכְ
ִסְטִרין ַאֲחָרִנין   .ְּדאֹוִקיְמָנא ּבְ

יָון ְדָמטו ְלַהא ּּכֵ ָמִתין נוְקִביןּ ּי רוָחא ִאיּנון ִנׁשְ ּ ְוַקְייָמאן , ַּנְקָטא לֹון ַהאי רוָחא, ּ
יה ָמאָלא. ּּבֵ ִלילו רוָחא ָדא ִדׂשְ ּוְלָבַתר ִאְתּכְ ּ ּ ּ רוָחא ָדא ִדיִמיָנא, ּ ּּבְ ּ ּוְכֵדין ִאְתָעִבידו . ּ ּ

ָמִתין ֲחָדא , ִּאיּנון ִנׁשְ א ּכַ ִליָלן ְדַכר ְונוְקּבָ ּּכְ ן  )מזדווגן(ּ ּוַפְרָחאן ֵמַהאי ֵהיָכָלא ְוִאְתָפְרׁשָ ּ
א ְבֵני ָנׁשָ פום ָאְרֵחיה)כד אתא לאתכללא(. ּבִ ל ַחד ּכְ ּ ּכָ ֲחָדא, ּ ּוְלָבַתר ִמְזַדְווָגן ּכַ ּ כד אתא (. ּ

יִמיָנא)לאתכללא ָמאָלא ּבִ ּ רוָחא ָדא ִדׂשְ ּ ְלָלא, ּ ָדא ְלִאְתּכַ ַטׁש ָדא ּבְ ּּבָ ְוַנְפֵקי ְנִציִצין . ּ
ֵטי ְלָכל ֵעיָברְּדִמ ְייהו, ְּתַפּשְׁ ים ִמּנַ ְּוִאְתָעִבידו ִאיּנון אֹוַפּנִ ּ ֵּמִאיּנון ְנִציִצין ְדַנְפֵקי ִמּגֹו , ּ ּ
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ָמאָלא הו, ּרוָחא ׂשְ יב ּבְ ִּדְכּתִ יׁש)יחזקאל א(, ּ ְרׁשִ ֵעין ּתַ יֶהם ּכְ ים וַמֲעׂשֵ . ּ ַמְרֶאה ָהאֹוַפּנִ
ים ִדְמַלֲה ְּוִאֵלין ִאיּנון אֹוַפּנִ ּ אּ יָרָתא, ָטן ֶאּשָׁ ׁשִ   .ְוַקְייִמין ּבְ

רוָחא ָסמו רוָחא ּבְ יָון ְדִאְתּבְ ּּכֵ ּ ּ ֲחָדא, ּ ִלילו ּכַ ֵדין ָנְפָקא ַחד ְנִהירו ְדַסְלָקא , ְּוִאְתּכְ ּּכְ ּ ּ
א ע ׁשוִרין ְדאֹוַפִנים, ְוַנְחּתָ ָבא ַעל ַאְרּבַ ּוִמְתַיּשְׁ ּ ְלָטא ָעַלְייהו, ּ ְּוִאיהו ַחד ֵחיָוָתא ְדׁשַ ּ ּ ,

ָזק ְלהֹוָבא, ְוִאְקֵרי ּבָ ְנהֹוָרא ְדָנִציץ ּגֹו ׁשַ ָזק ָנִהיר ּבִ ל ִאיּנון , ַּהאי ּבָ ְלָטא ַעל ּכָ ְּוׁשַ
ים   .אֹוַפּנִ

יה ַחד ְרִקיָעא ט ִמּנֵ ְּוִאְתָפּשַׁ ֵרין ַסְמִכין, ּ ְּדַקְייָמא ַעל ּתְ ֵרין ַסְמִכין ִאיּנון , ּ ְּוִאיּנון ּתְ ּ
רוִבין ֵרין ּכְ ְטָרא ָדאַחד ִמ, ּּתְ ְטָרא ָדא, ּּסִ ְייהו. ְּוַחד ִמּסִ ָמה , ְּוַהאי ָרִקיַע ַעל ֵריׁשַ ּכְ

יב רוִבים)יחזקאל י(, ִּדְכּתִ ר ַעל ֹראׁש ַהּכְ ה ֶאל ָהָרִקיַע ֲאׁשֶ ְוָלאו ַהאי . ּ ָוֶאְרֶאה ְוִהּנֵ
ָזק ְמָמָנא ָעֵליה. ָּרִקיַע ְדַעל ֵריׁש ֵחיָוָתא ְּורוָחא ִעָלָא, ְּוַהאי ּבָ ִלילּ   .ַּעל ּכָֹלא, ּה ְדִאְתּכְ

ל ִאיּנון ְצלֹוִתין ְלהו ְצלֹוֵתהֹון, ּּכָ ָרֵאל ּכֻ ִּדְמַקְדֵמי ַעל ָלא ַסְייֵמי ִיׂשְ ּ ַהאי , ּּ ֵבי ּבְ ִמְתַעּכְ
ְלָטא ַעל ַהאי ְרִקיָעא, ְרִקיָעא ָזק ְדׁשַ ן לֹון, ְּוַהאי ּבָ ַּעד ְדָאָתא ַסְנַדְל. ְמַתּקֵ פֹון ַרב ''ּ
ִליט ַעל ּכָֹלא, ַּח ִעָלָאהּרו, ְמָמָנא ְּדׁשַ ּ ְלהו ְצלֹוִתין, ּ ָרֵאל ּכֻ ְּוַכד ַסְייֵמי ִיׂשְ ָנִטיל לֹון , ּ

ִרין , ֵמַהאי ְרִקיָעא יר לֹון ִקׁשְ ָמה ְדאוְקמוָה)וכתרין(ְּוַסְלָקא ְוָקׁשִ ּ ְלָמאֵריה ּכְ ּ ּ ּ.  
ָזק ל ִאיּנון ְצלֹוִתין ְדַסְלָק, ַהאי ּבָ ָּקִאים ְלִמְמֵני ּכָ ְּוָכל ִאיּנון ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא , ןּ ּּ

ֵליְלָיא ְּדִמְתַעְטָרן ּבְ ד רוָחא ְדָצפֹון ַאְתַער, ּ ּּכַ ל ַמאן ְדָקִאים , ּ ְּוֵליְלָיא ִאְתְפַלג ּכָ ּ
ֲעָתא ַהִהיא ׁשַ אֹוַרְייָתא, ּבְ ל ִאיּנון ִמִלין ַסְלִקין, ְוִאְתֲעָסק ּבְ ּּכָ ּ ָז, ּ , ק''ְוָנִטיל לֹון ַהאי ּבָ

ַהאי ְרִקיָעאְוָא ַּעד ְדַסְלָקא ְיָמָמא, ַנח לֹון ּבְ ּ.  
ּוְלָבַתר ְדָסִליק ְיָמָמא ַּסְלָקן ִאיּנון ִמִלין, ּ ֲאָתר ִדְרִקיָעא, ּ אָרן ּבַ ְּדֵביה , ְּוׁשָ בראשית (ּ

א ְוִסיֲהָרא)א''א ע''ל ְמׁשָ ְלָיין ּכָֹכַבָיא וַמָזֵלי ׁשִ ּ ּתַ רֹוןּ ֵסֶפר ַהִז)א''ע' ע(ְוַהאי ִאְקֵרי . ּ , ּכָ
יב רֹון ְלָפָניו)מלאכי ג(, ִּדְכּתִ ֵתב ֵסֶפר ִזּכָ וָרא , ְלָפָניו. ּ ַוִיּכָ ִקּשׁ ָתב ּבְ רֹון ּכְ ִגין ְדֵסֶפר ְוִזּכָ ּּבְ ּ

  .ֲחָדא
ִלין ְלּגַ ע ּגַ ִּאיּנון ַאְרּבַ ֵריָסר ַסְמִכין, ּ . ל''ַאֲהִניֵא', ִּאֵלין ד. ִּאיּנון ַנְטִלין ַעל ּתְ

ָחאן . ה''ּ ְיֲהדֹוִנָי)ב''מ ע''ר(, י'' ְיֲאַהדֹוָנִה)ל''א מלכיא''א קדומי''ס(ל ''ְּקדוִמיֵא ִּדי ַמְפּתְ
יַדְייהו א ּבִ ָמא ַקִדיׁשָ ִּדׁשְ ּ ּ.  

  ב''ו ע''דף רמ
ִליָלן  ע ִאיּנון ּכְ ְּוִאֵלין ַאְרּבַ ָרָזא ְדַאְתָוון ) ב''ו ע''דף רמ(ּ ִּדי , י'' ֲאֹדָנ)א''ס ע''ר(ּּבְ

הו. ֵרי ְרִתיִכיןן ָמא''ַּסְנַדְלפֹו ֵמׁש ּבְ ּתַ ֲאִויָרא. ִּמׁשְ ע ַאְתָוון ַפְרִחין ּבַ ִּאֵלין ַאְרּבַ ְּדַההוא , ּ ּ
א ָמא ַקִדיׁשָ ַאְתָוון ִדׁשְ ִליל ּבְ ֲּאִויָרא ּכָ ְּוַההוא ֲאִויָרא . א''ו ֵה''א ָוא''ד ֵה''יֹו, ה''ְיהֹוָ, ּ

ִליל לֹון ִאֵלין, ּכָ ִלילו ִאֵלין ּבְ ְּוִאְתּכְ ּ ָזק, ַנְטִלין לֹון' ֵּלין דְוִא. ּ ָרָזא ְדַההוא ּבָ ּּבְ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]122דף [ -ּ

ד' ְּוִאֵלין ד ִאֵלין', ָעאִלין ּבְ ִּאֵלין ּבְ יב, ּ ילֹות ַהלוָלאֹות ֶאָחת )שמות כו(, ִּדְכּתִ ּ ַמְקּבִ ּ
ִאֵלין, ְוָהא אֹוִקיְמָנא. ֶאל ֶאָחת ְלָלא ִאֵלין ּבְ ְּוָרָזא ִאיהו ְלִאְתּכַ ּ ּ ְלָבא ִאֵלין , ּ ּוְלׁשַ ּ ּ

ִאֵלין א, ּּבְ ָמא ַקִדיׁשָ ָרָזא ִדׁשְ ָרָזא ְדַההוא רוָחא ְדָכִליל ּבְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ָמא . ּ ׁשְ ָמא ָדא ּבִ ְּדָכִליל ׁשְ ּ
  .ָּדא

ַהאי ֵהיָכָלא ִמְתַנֲהֵגי ַההוא רוָחא, ְּוֹכָלא ּבְ ְּוַנְטֵלי ּבְ ִליט , ּ א ְדׁשַ ָמא ַקִדיׁשָ ָרָזא ִדׁשְ ּּבְ ּ ּ ּ
ַהאי ֵהיָכָלא . ַּעל ּכָֹלא ָמָהן, י''ִּאיהו ְיַאֲהדֹוָנִהּבְ ָלָלא ִדְתֵרין ׁשְ ִּמּגֹו ְדִאיהו רוָחא , ּּכְ ּ ּ

רוָחא ָמא ָדא. ּּבְ רוָחא, ְּוַכד ׁשְ ָרָזא ְדרוָחא ּבְ ְּדָכִליל ּבְ ּ ּ ָדא, ּ ָּנִהיר ָדא . ְּוָכִליל ָדא ּבְ
ָדא ֵדין ָנִהיר ּכָֹלא, ּבְ א, ּּכְ ְנהֹוָר, ְּוַסְלָקא ְנהֹוָרא ְוַנְחּתָ א ּגֹו ַמָיא ואֹוִקיְמָנאּכִ ְמׁשָ ּא ְדׁשִ ּ.  

ִגיֵניה, ּ ַהאי רוָחא ָנִטיל)כד(ּוְכֵדין  ּּכָֹלא ַנְטִלין ּבְ יב, ּ ר )יחזקאל א(, ִּדְכּתִ  ֶאל ֲאׁשֶ
ן ֶלְכּתָ ּבו ּבְ ה ָהרוַח ָלֶלֶכת ֵיֵלכו לא ִיּסַ ּמָ ִּיְהֶיה ּשָׁ ּ ָמא ָדא. ּ ׁשְ ְּוַכד רוָחא ָדא ָנִהיר ּבִ ּ ֵדין , ּ ּכְ

ָדאָע ְלהו ָדא ּבְ ּאִלין ּכֻ ּ ֲחָדא, ּ ְלהו ּכַ רו ּכֻ ְּוִאְתַקּשָׁ ְּלַסְלָקא ְלֵעיָלא, ּּ ָמא ָדא , ּ ָרָזא ִדׁשְ ּּבְ ּ
א   .ַּקִדיׁשָ

ֶאְמָצִעיָתא ְדֵהיָכָלא ָדא ּּבְ ַּקְייָמא ַחד ַעּמוָדא, ּ ָּנִעיץ ֵמֵהיָכָלא ָדא ְלֵהיָכָלא , ּ
ְנָייָנא ַהאי ָסִליק רוָחא ִדְל, ּתִ ּּבְ י רוָחא ִדְלֵעיָלאּ א ְלַגּבֵ ּתָ ּּתַ ּ רוָחא, ּ ְּלִאְתַאֲחָדא רוָחא ּבְ ּ ,

ְלהו ְּוֵכן ַעד ְלֵעיָלא ְמּכֻ ּ ְלהו רוָחא ֲחָדא, ּ ְּלֶמֱהֵוי ּכֻ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ְורוַח ֶאָחד ָלֶהם , ּ ּּכְ
  .)לכל(

ֶאְמָצִעיָתא ַּעּמוָדא ָדא ְדַקְייָמא ּבְ ּ ּ ֵמיה''ַאְדָרָהִני, ּ ָמא , ֵּאל ׁשְ ָחן ִדׁשְ ְּוָרִזין ְדַמְפּתְ ּ
יֵדיה א ּבִ ַּקִדיׁשָ ד ְצלֹוִתין ַסְלָקאן וָמָטאן ְלַהאי ַעּמוָדא. ּ ּּכַ ּ ְלהו ְדִאיּנון , ּ ֵדין ַנְטֵלי ּכֻ ּּכְ ּ ּ ּ

ֵהיָכָלא ָדא ְנָייָנא, ּּבְ ָדא, ְלגֹו ֵהיָכָלא ּתִ ָרָזא ֲחָדא, ְּלִאְתַאֲחָדא ָדא ּבְ , ְּלֶמֱהִוי ּכָֹלא ּבְ
ְדָקא ֵיאֹותְל ִלים ּכְ א ׁשְ ָמא ַקִדיׁשָ ֲחָדא ְלֶמֱהֵוי ׁשְ א ּכַ ִּאְתַייֲחָדא ֵעיָלא ְוַתּתָ ּ.  

ְנָייָנא ֵהיָכָלא ָדאד ''ּהיכל עצם השמים הו ַּקְייָמא ּגֹו ָרָזא , ֵּהיָכָלא ּתִ
ִּדְמֵהיְמנוָתא ָרָזא ִדְלֵעיָלא, ּ ְּלִאְתַאֲחָדא ּבְ .  ַיִתיר ִמן ַקְדָמָאהָטִמיר ְוָגִניז, ַהאי ֵהיָכָלא. ּ
ֵהיָכָלא ָדא ַלת ִפְתִחין, ּּבְ א ְמָמָנא ָעַלְייהו, ִּאית ּתְ ָמׁשָ ֵמיה''ּאוְרָפִני, ְּוַחד ׁשַ . ֵּאל ׁשְ
ַלת ִסְטֵרי ָעְלָמא, ַהאי ְמָמָנא ִליט ַעל ּתְ ָּדרֹום ְוָצפֹון וִמְזָרח, ּׁשַ , ָּדרֹום ֵמַהאי ִסְטָרא. ּ

ֶאְמָצִעיָתאּו, ְוָצפֹון ֵמַהאי ִסְטָרא   .ִמְזָרח ּבְ
ַלת ִפְתִחין ִּאֵלין ּתְ ֵרין ְסִתיִמין. ִּלְתַלת ִסְטִרין ִאֵלין, ּ ֶאְמָצִעיָתא ָפִתיַח, ּתְ , ְּוַחד ּבְ

ָרָזא ִדְכִתיב ַמִים ָלֹטַהר)שמות כד(, ּּבְ ַההוא . ּ וְכֶעֶצם ַהּשָׁ ַּהאי ְמָמָנא ִאְתְפַקד ְוַקְייָמא ּבְ ּ ּ
ִּפְתָחא ְדִאיהו ָפ ּּ ֵרין ְמָמָנן ַאֲחָרִנין, ִתיַחּ ּוְתחֹות ְיֵדיה ּתְ ִּדְמָמָנן ַעל ִאיּנון ִפְתִחין , ּ ּ ּ
  .ַאֲחָרִנין ְסִתיִמין

ָמִתין ית ִדין, ְּוָכל ִאיּנון ִנׁשְ ְּדִאיּנון ְקטוֵלי ּבֵ ּ ּ ין, ּ ַאר ַעּמִ ּאֹו ִאיּנון ְקטוֵלי ׁשְ ְלהו , ּ ּּכֻ ּ
חֹות ְיֵדיהֹון ָּמָנא ְדָעַלְייהוְוַהאי ְמ, ִאְתָמָנן ּתְ ְלבוׁשֹוי, ּ ָּחִקיק לֹון ְלִדיוְקֵניהֹון ּבִ ּ ְּדִאיּנון , ּ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]123דף [ -ּ

ּנור ָדִליק ְוָחִקיק לֹון , ּוְכֵדין ָנִטיל לֹון, ְּוַאְחֵמי לֹון ְלָמאֵריה, ְּוָסִליק לֹון ְלֵעיָלא, ּ
פוְרפורֹוי ּּבְ ין, ּּ ַאר ַעּמִ ְּלִאיּנון ְקטוֵלי ׁשְ ּ.  

ְּוִאיּנון ְקטוֵלי ּבֵ ֵרין ִפְתִחין , ָנִחית לֹון ַהאי ְמָמָנא, ּית ִדיןּ ַתר ִאיּנון ּתְ ְּוָאִעיל לֹון ּבָ ּ
ֵרין ְמָמָנן ַאֲחָרִנין ַקְייִמין ָעַלְייהו, ְסִתיִמין ְּדִאיּנון ּתְ ּ ן ָחָמאן ְיָקָרא ְדָכל ִאיּנון , ּ ְּוַתּמָ ּ

ְּדַקְיימו אֹוַרְייָתא ְּוָנְטרו ִפּקֹודֹוי, ּ ַגְרַמְייהוְּוִאיּנון, ּ ִסיִפין ּבְ ְּוִנְכִוין ֵמחוָפה ִדְלהֹון, ּ ּכְ ּּ .
ַּעד ְדַהאי ְמָמָנא ְדַקְייָמא ָעַלְייהו ּ ְרָעא ְדִמְזָרח, ּּ ָּפַתח לֹון ּתַ ְוָיִהיב לֹון , ְוָנִהיר לֹון, ּ

ְרָעא ְדִמְזָרח ַההוא ּתַ ַּחִיים ְדִאְתָפָתחו ּבְ ּ ּ ּּ ּוִביָדא ְדַההוא ְמָמָנא ַחד ּכַ. ּ ּ א ְדַחִייןּ ּּסָ ְּדִאיהו , ּ ּ
ְנחוִמין, ַמְלָיא ְנהֹוִרין ָסא ְדַחֵיי, ְּוַהאי ִאְקֵרי ּכֹוס ּתַ ּּכַ ּ ְדָהא )א ונהיר ויהיב לון חיים''נ(. ּ

ַקְדִמיָתא תו ּבְ א ַאֲחָרא ְדׁשָ ּסָ ִגין ּכַ ּּבְ   .ָּזכו ְלַהאי, ּ

  א''ז ע''דף רמ
ִסְטָרא ַאֲחָרא ַגְווָנא ָדא ִאית ּבְ ּוִביֵדיה ּכֹוס , ְמָמָנא ַאֲחָרא, ֵּהיָכָלא ִדְמָסֲאָבאּבְ, ּּכְ ּ

ְרֵעָלה)א''ד ע''רס, ב''ב ע''ויקרא י(ְּדִאְקֵרי  ָמה ְדָתֵניָנן. ּכֹוס ֲחָמתֹו,  ּכֹוס ּתַ ִאית ַיִין , ּּכְ
,  ְלָטבַיִין. ְוָדא ְלִביׁש, ָּדא ְלָטב, ְּוֹכָלא, ָהִכי ָנֵמי ִאית ּכֹוס ְוִאית ּכֹוס, ְוִאית ַיִין

יב ח ְלַבב ֱאנֹוׁש)תהלים קד(, ִּדְכּתִ ּמַ יב, ְוַיִין ְלִביׁש.  ְוַיִין ְיׂשַ  ְוַיִין ָחַמר )תהלים עה(, ִּדְכּתִ
יב, ּכֹוס ְלָטב. 'ְָמֵלא ֶמֶסך ְוגֹו א)תהלים קטז(, ִּדְכּתִ ז ''דף רמ(ּכֹוס . ּ ּכֹוס ְיׁשועֹות ֶאּשָׂ

יב, ְלִביׁש) א''ע ְרֵעָלה )ישעיה נא(, ִּדְכּתִ   .ּכֹוס ֲחָמתֹו ּכֹוס ַהּתַ
ה ִסְטָרא ִדְקדוּשָׁ ָמה ְדִאית ּבְ ּּכְ ּ ֵּהיָכִלין וְמָמָנן ּכָֹלא ְלָטב, ּ ין ְוָכל , ּ ְּורוִחין ַקִדיׁשִ ּ

ין ְסָטר ְמַסֲאָבא. ִּסְטִרין ַקִדיׁשִ ְלהו ְלִביׁש, ָהִכי ָנֵמי ִאית ּבִ ֵּהיָכִלין וְמָמָנן ּכֻ ְּורוִחין , ּּ
גֹון ֵיֶצר ַהטֹוב ְוֵיֶצר ָהָרע, ְּוָדא ָלֳקֵבל ָדא. ְוָכל ִסְטִרין ִמְסָאִבין, ְמָמָנן, ִמְסָאִבין , ּּכְ

ָרָזא ֲחָדא   .ְּוֹכָלא ּבְ
יה רוָחא, ֵּהיָכָלא ָדא ִאְקֵרי ֵהיָכל זֹוַהר ִגין ְדִאית ּבֵ ּּבְ ּ ְּדִאְקֵרי אוְרָפִניֵא, ּ ְּוִאיהו . ל''ּ

י ּנִ ּתַ ְנִהירו ְסִתיָמאְוַק, ּזֹוַהר ְדָלא ִאׁשְ ְּייָמא ּבִ ְּדָנִהיר ֵמֵעיָלא, ּ א, ּ ּוִבְנִהירו ְדָנִהיר ְלַתּתָ ּ ּ .
ְנִהירו ִעָלָאה א ּבִ ַטׁש ְנִהירו ִדְלַתּתָ ְּוַכד ּבָ ּ ּ  ָנִהיר ַהאי )א וכד נהיר נהורא בנהורא''נ(, ּ

ַגְווָנא ְדֵחיזו ְדֵעיָנא, ּרוָחא ּּכְ ּ ָלא, ּ ְלּגְ ֵדין , ְּדַכד ִמְתּגַ ַּאִפיק ְנהֹוָרא ְדָנִציץ ְוָזֲהָראּכְ ּ ,
  .ֵּהיָכָלא ָדא ִאְקֵרי זֹוַהר, ְּוַעל ָדא. ָּהִכי ָנֵמי ַהאי רוָחא

ַּהאי רוָחא ְדִאְקֵרי אוְרָפִני ּ ַּהאי ִאיהו ְדָנִהיר ְלֵהיָכָלא ָדא, ֵאל''ּ ּ ְוָנִהיר ְלֵהיָכָלא , ּ
ִגין ְדַההוא רוָחא ְדֵהיָכָלא ַקְד, ַקְדָמָאה ּּבְ ּ ּ ְלָיא, ָמָאהּ ִאְתּגַ ַהאי , ָנִהיר ּבְ  )א מהאי''ד(ּבֵ

ּרוָחא ְדִאיהו ְסִתיָמָאה ּ א. ּ ָּדא רוָחא ָנִטיל ְלֵעיָלא ְוָנִטיל ְלַתּתָ ּ יב, ּ ָרָזא ִדְכּתִ שיר (, ּּבְ

מֹו ֲחָלִאים)א''ח ע''רנ(ּ ַחּמוֵקי )השירים ז ְוַמה ְדָאַמר ַחּמוֵקי ְיֵרַכִיך. ְ ְיֵרַכִיך ּכְ ּ ּ ִג. ּ ין ּבְ
ָמאָלא יה ִלְסַטר ׂשְ ְּדִאית רוָחא ַאֲחָרא ְדָנִפיק ִמּנֵ ּ ּ ֲהֵדיה, ּ ר ּבַ ִתיב . ְּוִאְתָקׁשַ ְּוַעל ָדא ּכְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]124דף [ -ּ

ֵרין ָמאָלא ִאְקֵרי ֲהַדְרִניֵא. ַּחּמוֵקי ּתְ ָדא, ל''ְּוַהאי רוָחא ׂשְ ִלילו ָדא ּבְ ְּוִאְתּכְ ִליָלן , ּ ּכְ
ֲחָדא ַמִים, ּכַ ֵאׁש וַמִיםִּד, ְּוִאיּנון ֶעֶצם ַהּשָׁ   .ְּכִליָלא ּבְ

ִתיב  ם ְוגֹו)יחזקאל א(ּכְ ׁשֶ יֹום ַהּגֶ ר ִיְהֶיה ֶבָעָנן ּבְ ת ֲאׁשֶ ׁשֶ ַמְרֵאה ַהּקֶ ַּהאי רוָחא . ' ּכְ
א, ל''ַּקְדָמָאה אוְרָפִניֵא ין ֵעיָלא ְוַתּתָ ְּדִאיהו ָסִתים ּבֵ ּ ֵעין )יחזקאל א(ִּאיהו , ְוָנִהיר, ּ  ּכְ

ָמל ָמלַּהאי ִאיהו ּכְ, ַחׁשְ ָמל, ֵעין ַחׁשְ ּוְלִזְמִנין ִאיהו ַחׁשְ ל ִאיּנון . ּ יה ַקְייִמין ּכָ ִגין ְדִמּנֵ ּּבְ ּ ּ
ָרִפים  א ְמַמְלָלן)ב''א ע''פ(ׂשְ ְּוַעל ָדא ִאיהו , ֵּחיָוון ְדַקְייֵמי ְוָלא ַקְייֵמי, ּ ֵחיָוון ֶאּשָׁ ּ

ָמל   .ַחׁשְ
מֹוְדָע, ּל ְדָקָאַמָרן''ּאוְרָפִניֵא ּתְ ָדא ִאׁשְ ָדן ָעְלָמא ְלָטב. ּן ַחִיין ְלָעְלָמאּבְ ד ִאּתְ , ּכַ

ֵדין ָנִהיר רוָחא ָדא ּּכְ ַכח, ּ ּתְ ְּוָכל ַחִיין ְוָכל ִחדו ִאׁשְ יָון ִדְזכוָתא ָנְפָקא, ּ ְּדָהא ּכֵ ּ ּוְנִהירו , ּ ּ
ֵדין רוָחא ָדא ַאְנִהיר ִּדיִנין ּכְ ּ אֹור ְפִני ֶמֶלך ַחִיים)משלי טז(ְְוִסיָמִנך . ּ ּ ּבְ ְ ּ.  

ִדיָנא ָדן ָעְלָמא ּבְ ֵדין ַההוא ִסְטָרא ַאֲחָרא ְמַסֲאָבא)בההוא זכותא(, ְּוַכד ִאּתְ , ּ ּכְ
ַקף ְלָטא ְוִאּתָ כדין ההוא רוחא אחרא שלטא , א וכד אתדן עלמא בדינא בההוא זכותא''ס(, ׁשַ

ך)ואתקף ְ ְוַהאי רוָחא ִאְגִניז ְוִאְתֲחׁשָ ל ָעְלָמא ַקְייָמא ּבְ, ּ ּוְכֵדין ּכָ ָדןּ ְּוֹכָלא . ִּדיָנא ְוִאּתְ
ַהאי רוָחא ַּקְייָמא ּבְ ן)דניאל ה(ְְוִסיָמִניך . ּ ָבֵתיה ָדא ְלָדא ָנְקׁשָ ּ ְוַאְרּכֻ ּ.  

ָמְתהֹון ְדַצִדיַקָייא, ָהָכא ַקְייָמן ין ְדִנׁשְ ל ִאיּנון ַמְלּבוׁשִ ּּכָ ּ ּ ּ ּ י , ּ ְּדַסְלִקין ְלִאְתֲחָזָאה ַקּמֵ ּ
ּוְלַקְייָמא , ָמאִריהֹון יהּ ְמָתא ַסְלָקא וָמֵטי ְלַהאי ֵהיָכָלא. ַּקּמֵ ְּוַכד ִנׁשְ ֵדין ִאְזָדַמן ַחד , ּ ּּכְ

ין, ְמָמָנא ְּדִאְתְפַקד ַעל ִאיּנון ְלבוׁשִ ּ ֵמיה''ְוִצְדִקיֵא, ּּ ר ָנׁש ָעִביד . ּל ׁשְ ִזְמָנא ְדּבַ ְּדָהא ּבְ ּ
ַהאי ָעְלָמא ִּפקוִדין ְדאֹוַרְייָתא ּבְ ּ ַגְווָנא ְדִאי, ּ ְרֵמיהּּכְ ַדל ּגַ ּתָ ּהו ִאׁשְ ּ ָּהִכי ִאְתָעִביד ֵליה , ּ

ַהאי ֵהיָכָלא ְלֵעיָלא יה, ּּבְ א ּבֵ ׁשָ א ְלִאְתַלּבְ ַּמְלּבוׁשָ ַההוא ָעְלָמא, ּ   .ּּבְ
ְמָתא ַסְלָקא א ִדיָלה, ְּוַכד ִנׁשְ ַּההוא ְמָמָנא ָנִטיל ַההוא ְלבוׁשָ ּ ּ ּ ה ַעד ִדי , ּ ְּוָאִזיל ִעּמָ ּ

ן, ּנורָּמָטא ְלָנָהר ִדי ּמָ ָנא ּתַ ְמָתא ִאְצְטִריָכא ְלִאְתַסְחָייא וְלִאְתַלּבְ ִּדי ִנׁשְ ּוְלִזְמִנין , ּ
ן ְוִאּתֹוְקָדא ּמָ ְמָתא ּתַ ְּוָלא ַסְלָקא ּכָֹלא יֹוָמא, ְּדַטְבָעא ַהִהיא ִנׁשְ ַצְפָרא, ּ ד , ַעד ּבְ ּכַ

ַּאְתַער רוָחא ְדִסְטָרא ְדָדרֹום ּ ְלהו, ּ ֵדין ַקְייֵמי ּכֻ ּּכְ ןּ ּ וִמְתַחְדׁשָ יָרָתא, ּ ָרן , ְוַאְמֵרי ׁשִ ּוְמַזּמְ
ַגְווָנא ְדִאיּנון ַמְלֲאִכין ְדִאְתֲעָבר  ּּכְ ּ ְלָטֵנהֹון ְוִאּתֹוְקָדן)ב''ב ע''צו ל(ּ ן ,  ׁשֻ ְּוַקְייָמן וִמְתַחְדׁשָ ּ

ִמְלַקְדִמין ּּכְ יָרָתא, ּ ָמִתין)ואזלי לון(, ְוַאְמֵרי ׁשִ   .ּ ָהִכי ָנֵמי ִאֵלין ִנׁשְ
ְמָתא ְוַסְלַקת ָאת ַהאי ִנׁשְ ְמָתא, ל''ַהאי ְמָמָנא ִצְדִקיֵא. ְוִאי ַזּכָ , ָּנִטיל ָלה ְלַהאי ִנׁשְ

א ַההוא ְלבוׁשָ יׁש ָלה ּבְ ְּוַאְלּבִ ּ יה, ּ ְקָנת ּבֵ ָנא ַעל ְיָדא ְדִמיָכֵאל , ְּוִאּתַ ְּוַסְלָקא ְלָקְרּבָ ּ
ֲהָנא ל יֹוִמין ָקֵמי ַע, ּכַ ִדיר ּכָ יק יֹוִמיןְּלַקְייָמא ּתָ ְמָתא, ּתִ ָאה חוָלָקא ְדַהאי ִנׁשְ ַּזּכָ ּ ,

ְּדַקְייָמא ְוָזָכאת ְלַהאי ּ.  

 



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]125דף [ -ּ
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  ב''ז ע''דף רמ

ּוְבֹכָלא ִּאְתָמָנא ַהאי רוָחא אוְרָפִניֵא, ּ ִליט ַעל ַהאי ֵהיָכָלא, ּל ְדָקָאַמָרן''ּ ְּוִאיהו ׁשַ ּ .
ָלָלא ָדא רוָחא,ִּמּכְ ִליל רוָחא ּבְ ד ִאְתּכְ ּ ּכַ ֲחָדא, ּ ְלָלא ּכַ ָדא ְלִאְתּכַ ּוָבַטׁש ָדא ּבְ ּ ּ ,

ִליִטין ַאֲחָרִנין ְדִאְתְמָנן ַעל ָעְלָמא ִריאו ִאיּנון ׁשַ ִּאְתּבְ ּ ית , ּּ ָרִפים ְדׁשִ ְּוִאֵלין ִאיּנון ׂשְ ּ ּ
ְדִפין ַלת . ּּגַ י ְלָמֵריהֹון ּתְ ִּדְמַקְדׁשֵ יֹוָמאִז) ב''ז ע''דף רמ(ּ ְּוִאֵלין ִאיּנון ִדְמַדְקְדֵקי . ְמִנין ּבְ ּ ּ

ִּעם ַצִדיַקָייא ֲעָרא, ּ ַחד ִניָמא ְדׂשַ ֲּאִפילו ּכְ ּ א. ּ ְּוִאֵלין ִאיּנון ְדַקְייֵמי ְלַאְעָנׁשָ ּ ַהאי , ּ ּבְ
ָּעְלָמא וְבָעְלָמא ְדָאֵתי יה ֲא. ּ ר ָנׁש ְדאֹוִליפו ִמּנֵ ּוְלִאיּנון ִדְמַזְלְזֵלי ְלּבַ ּ ּ ּ ּ ִּפילו ִמָלה ֲחָדא ּ ּּ

אֹוַרְייָתא יה ְיָקר, ּבְ י. ְּוָלא ְמָנֲהֵגי ּבֵ ְמׁשֵ ּתַ ּוְלָכל ִאיּנון ְדִמׁשְ ּ ית ִסְדֵרי , ּ ַמאן ְדָקאִרי ׁשִ ּּבְ
ָנה ְּלַיֲחָדא ִיחוָדא ְדָמאֵריהֹון, ִמׁשְ ּ.  

רוָחא ָבן רוָחא ּבְ ד ִמְתַיּשְׁ ּּכַ ֲחָדא, ּ ֵּמַההוא ְנִהירו. ְוִאְתָנֲהָרן ּכַ ,  ָנְפָקא ֵחיָוָתא ֲחָדאּ
ָרִפים ְלָטא ַעל ִאיּנון ׂשְ ְּדׁשַ חֹוָתה, ּ ע ּתְ ר, ְּוַאְרּבַ ְּדַאְנַפְייהו ַאְנִפין ְדֶנׁשֶ ּ ּּ ַהאי ֵחיָוָתא , ּ

ֵמיה''יֹוִפיֵא ָכל ָרֵזי ְדָחְכְמָתא, ּל ׁשְ ְּוִאיִהי ַקְייָמא ּבְ ָחאן ְדָחְכְמָתא , ּ ְּלָכל ִאיּנון ַמְפּתְ ּ
  .ּיהַקְייִמין ּבֵ

ִריך הוא, ַהאי ֵחיָוָתא א ּבְ ע ַאְגָרא ֵמִעם קוְדׁשָ ַּקְייָמא ְלִמְתּבַ ְּ ְּלֵמיַהב ְלָכל ִאיּנון , ּ
ל ָמאֵריהֹון ְדָחְכָמה ַתר ּכָ ְּדַרְדֵפי ּבָ ר ָנׁש, ּ ל ּבַ ַּוֲאִפילו ִמּכָ ְּואֹוְלֵפי ָחְכָמה ְלִמְנַדע , ּ

ְּוַההוא ַאְגָרא ְדָיִהיב ִלְב, ְלָמאֵריהֹון ַתר ָחְכָמה ְלִמְנַדע ְלָמאֵריהֹוןּ א ְדַרְדֵפי ּבָ ֵּני ָנׁשָ ּ.  
ר ָנׁש ֵמַהאי ָעְלָמא ָרִפים ְמֹעְפִפין' ַהאי ֵחיָוָתא ָנְפָקא ַעל ד, ְּדַכד ָנַפק ּבַ , ׂשְ

יה ִסְטָרא ַאֲחָרא, ְּוָטאַסת ַקּמֵ ְרִדיֵני ִנימוִסין ִדי ּבְ ל ִאיּנון ּגַ ִביק ּכָ ְּוָלא ׁשָ ּ ּ ב ְלִמְקַר, ּ
ֲהֵדיה ָלם, ּּבַ ִליָחן ִדׁשְ ה ִאיּנון ׁשְ ְּוַכּמָ ד ַנְטִלין ְוִאְתַחְזָיין. ַּסֲחָרֵניה, ּ ָרִפים ּכַ ְּוִאֵלין ׂשְ ּ ,

ים ָרִפים ְנָחׁשִ ְפָיין ִאיּנון ׂשְ ְּדַנְפָקן ֵמַההוא ָנָחׁש ְדָגִרים מֹוָתא ְלָכל ָעְלָמא, ִּאְתּכַ ּ ּ.  
א ַקְייָמא  ַּהאי ֵחיָוָתא ַקִדיׁשָ יהּ ְמָתא ַסְלָקא וָמָטאת ְלַגּבֵ ד ִנׁשְ ּּכַ ּ ַאל ָלה , ּ ֵדין ׁשָ ּּכְ

ָרָזא ְדָחְכְמָתא ְדָמאֵריה ּּבְ ּ ק , ּ ּוְכפום ַהִהיא ָחְכְמָתא ְדָרִדיף ֲאַבְתָרה ְוַאְדּבַ ּ ּ , )א בה''ס(ּ
ָּהִכי ַיֲהֵבי ֵליה ַאְגֵריה ק. ּ ָקא ְוָלא ַאְדּבַ ָּדֵחי ֵליה , ְוִאי ָיִכיל ְלַאְדּבְ , ְוָלא ַעְייָלה, ְלַברּ

ְכִסיפו חֹות ַההוא ֵהיָכָלא ּבִ ְּוַקְייָמא ּתְ ּ ְדַפְייהו, ּ ָרִפים ִדְתחֹוָתה, ְּוַכד ַנְטֵלי ּגַ ִּאֵלין ׂשְ ּ ּ ,
ַגְדַפְייהו י ּבְ ְטׁשֵ ְלהו ּבַ ֵדין ּכֻ ּּכְ ּ ְּואֹוְקדון ָלה ְוִאּתֹוְקַדת ְוָלא ִאּתֹוְקַדת, ּ ְּוַקְייָמא ְוָלא , ּ

ָכל יֹוָמא,ַּקְייָמא ָדָנת ּבְ   .ְנִהיַרת ְוָלא ְנִהיַרת,  ְוָהִכי ִאּתְ
ב ְדעֹוָבִדין ָטִבין ִאית ָלה ְּוַאף ַעל ּגַ ִגין , ּ ַההוא )ב''בראשית קל(ּבְ ּ ְדֵלית ַאְגָרא ּבְ ּ

ָחְכְמָתא, ָעְלָמא ְדֵלי ּבְ ּתַ ִאיּנון ְדִמׁשְ ּּכְ ּ יָקָרא ְדָמאֵריהֹון, ּ ָלא ּבִ ּכְ יעוָרא ְוֵלית , ְּלִאְסּתַ ּׁשִ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]126דף [ -ּ

ְּדִאיּנון ְדַיְדֵעי ָחְכְמָתא, ְלַאְגָרא ּ יָקָרא ְדָמאֵריהֹון, ּ ָלא ּבִ ּכְ ָאה חוָלֵקיהֹון . ְּלִאְסּתַ ַּזּכָ
ָעְלָמא ֵדין ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ּּבְ יב, ּ ֵרי ָאָדם ָמָצא ָחְכָמה ְוָאָדם ָיִפיק )משלי ג(, ִּדְכּתִ  ַאׁשְ

בוָנה   .ּּתְ
ּרוָחא ָדא ְלָטא, ּ ה. ּ ַעל ּכָֹלאׁשַ ִליָלן ּבָ ּּכָֹלא ּכְ ה, ּ ְכָיין ְלַגּבָ ּּכָֹלא ִאְסּתַ , ַהאי ֵחיָוָתא. ּ

ע ַאֲחָרִנין ְלָטא ַעל ַאְרּבַ ִלין ְלָכל ַחד ְוַחד, ׁשַ ְלּגַ ע ּגַ ֵכי ִלְסַטר . ְּוַאְרּבַ ָלא ֲחָדא ִאְסּתָ ְלּגַ ּּגַ
ֵכי ִלְסַטר ָצפֹון. ִמְזָרח ָלא ֲחָדא ִאְסּתָ ֵכי ִלְסַטר ָדרֹום.ְּוַגְלּגַ ָלא ֲחָדא ִאְסּתָ ּ ְוַגְלּגַ ּ .

ֵכי ִלְסַטר ַמֲעָרב ָלא ֲחָדא ִאְסּתָ ְתַלת ַסְמִכין. ְּוַגְלּגַ   .ְוָכל ַחד ְוַחד ּבִ
ָלא ְדִלְסַטר ִמְזָרח ְלּגַ ּּגַ ֵמיה''ַחִניֵא. ּ ָלא ְדִלְסַטר ָצפֹון. ּל ׁשְ ְלּגַ ּּגַ יֵא, ּ ֵמיה''ַקְרׁשִ . ּל ׁשְ

ָלא ְד ְלּגַ ּּגַ ֵמיה''ַעְזִריֵא, ִּלְסַטר ָדרֹוםּ ָלא ְדִלְסַטר ַמֲעָרב. ּל ׁשְ ְלּגַ ּּגַ ֵמיה''ָעִניֵא, ּ . ּל ׁשְ
ַלת ַסְמִכין ְדִאיּנון ְלָכל ַחד ְוַחד ְּוִאיּנון ּתְ ּ ְכָיין ְלֶאְמָצִעיָתא, ּ ְלהו ִאְסּתַ ּּכֻ ִגין . ּ ּבְ

ְּדֶאְמָצִעיָתא ִאיהו ָנִטיל לֹון ְּוֻכְלהו ַנְטלו ּבְ, ּ ּ ִּגיֵניה ְדֶאְמָצִעיָתאּ ּ.  
ֶאְמָצִעיָתא ִּאֵלין ְדַקְייֵמי ּבְ יָרָתא, ּ ׁשִ ְלהו ְמָמָנן ּבְ ּּכֻ יָרָתא. ּ ְּוִאֵלין ִדיִמיָנא ָאְמֵרי ׁשִ ּ ,

ְּדַסְלָקא ְרעוָתא ְלֵעיָלא ּּ יָרָתא. ְוָאְמֵרי ָקדֹוׁש, ּ ָמאָלא ָאְמֵרי ׁשִ ְּוִאֵלין ִדׂשְ ְוַסְלֵקי , ּ
ְּרעוָתא ְלֵעיָל רוך, אּ ְְוַאְמֵרי ּבָ א, ָּקדֹוׁש ְלֵעיָלא. ּ ְוָברוך ְלַתּתָ ּ ּ.  

ִּאֵלין ְדַקְייֵמי ְלֵעיָלא ִלְסַטר ְיִמיָנא ה, ּּ ה, ַּנְטֵלי ְקדוּשָׁ ְקדוּשָׁ ָראן ּבִ ּוִמְתַחּבְ ָכל , ּ ּבְ
א ְלָמאֵריהֹון ִּאיּנון ְדַיְדֵעי ְלַקְדׁשָ ּ ָרָזא ְדָחְכְמָתא, ּ ִיחוָדא ּבְ ּּבְ ָמאָלאְּוִאֵל. ּ ׂשְ , ּין ְדַקְייֵמי ּבִ

ה ְדָקא ֵיאֹות, ַּנְטֵלי ְקדוּשָׁ א ְלָמאֵריהֹון ּכַ ָכל ִאיּנון ְדָלא ַיְדֵעי ְלַקְדׁשָ ָראן ּבְ ּוִמְתַחּבְ ּ ּ ּ .
ִיחוָדא ֲחָדא ִאֵלין ּבְ ִליָלן ִאֵלין ּבְ ְּוֻכְלהו ּכְ ּּ ּ ָדא, ּ ָראן ָדא ּבְ ּוִמְתַקּשְׁ ַּעד ְדֻכְלהו ִאְתָעִבידו, ּ ּ ּּ 

וָרא ֲחָדא ִאיּנון ִדְלֵעיָלא, ְּורוָחא ֲחָדא, ִּקּשׁ ָרן ּבְ ּוִמְתַקּשְׁ ּ ּ ְלָלא , ְּלֶמֱהִוי ּכָֹלא ַחד, ּ ְּלִאְתּכַ
ָדא   .ָּדא ּבְ

  א''ח ע''דף רמ
ל ִאיּנון ָמאֵריהֹון ְדָחְכְמָתא, ֵּמֲאָתר ָדא ַּיְנֵקי ּכָ ְּדַקְייָמן ְלִמְנַדע , ּ , ב''א ע''וישב קנ(ּ

ַמְרֶאה)ב''ז ע''רנ ָרָזא ,  ּבְ  )א''ב ע''רס, ב''א ע''ע, א''ח ע''רנ, א''כ, ב''א ע''תיקון י(אֹו ּבְ
ִגין ִדְנִביִאים ַיְנֵקי ִמְלֵעיָלא, ְּדֶחְלָמא ּּבְ ְּוִאֵלין ָמאֵרי ְדֶחְלָמא. ּ ַיְנֵקי , ּאֹו ְדַמְרֶאה, ּ
ַאְתָרא ִדְלֵעיָלא. ֵמָהָכא ָרא ַאְתָרא ָדא ּבְ ְּוַכד ִמְתַחּבְ ּ וָרא ֲחָדאּ ִקּשׁ ֵדין ְנִביִאים, ּ ּבְ , ּכְ

א ּתָ ַּיְנֵקי ֵמֵעיָלא וִמּתַ וָרא ֲחָדא, ּ ִקּשׁ   .) א''ח ע''דף רמ(. ּּבְ
ך ְוְבִגין ּכָ ִמַלְייהו, ּ ל ּבְ ִּאית ָמׁשָ ְדָקא ֵיאֹות, ּ ְּדָלא ַצְחְצָחא ְנבוַאְתהֹון ּכְ ָמה ְדֲהָוה , ּ ּּכְ
ה ֹמׁשֶ יה ּבְ ְּדֲהָוה ִצְחצוָחא, ּּבֵ ֹכָלאּ ְנבוָאֵתיה ּבְ ּ ּבִ ּ ִגין ִדְנִהירו ָנִפיק ֵמֵעיָלא. ּ ּּבְ ּ ֵמֲאָתר , ּ

יה ְּדָכל ְנהֹוִרין ָנְפִקין ִמּנֵ יה, ּ ּוָמָטא ְלַדְרּגֵ ן ָיִניק ְנבוָאֵתיה, ּ ּמָ ּוִמּתַ ּ ַּמה ְדָלא , ְוָנִהיר, ּ
ֵדין ְלֹכָלא ַאר ְנִביִאין, ֲּהָוה ּכְ ִּאיּנון ָמאֵריהֹון ְד. ְלָכל ׁשְ , ָּמאֵריהֹון ְדַמְרֶאה, ֶחְלָמאּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]127דף [ -ּ

א ְלהו ַיְנֵקי ֵמֲאָתר ָדא ְלַתּתָ ּּכֻ ּ ָלא ִחּבוָרא ִדְלֵעיָלא, ּ ּּבְ ּ ָאה , ּ ּתָ ַּעל ְיָדא ְדַדְרָגא ַאֲחָרא ּתַ
יה ְדִאיהו ְלַבר ִּמיּנֵ ּ ּ.  

ָמה ְדַדְרָגא ִדְנִביִאים ִדְלֵעיָלא ּּכְ ּ ּ ר ַע, ָּלא ֲהוֹו ָחָמאן ֵליה ְנִביִאים, ּ ּל ְיָדא ְדַדְרָגא ּבַ
ָאה ּתָ א ִדְיִניקו ִדיְלהֹון ִאיהו ְלֵעיָלא, ָּהִכי ָנֵמי ִאֵלין. ַאֲחָרא ּתַ ַּדְרּגָ ּ ּ ּ ּ א , ּ ַהאי ַדְרּגָ ּּבְ

ָאה ּתָ ְלָיא לֹון, ּתַ ֶּאָלא ַעל ְיָדא ְדַדְרָגא ַאֲחָרא ְלַבר, ֲאָבל ָלא ִאְתּגַ ָאה , ּ ּתָ ְּדִאיהו ּתַ ּ
יה ִגין ְדָנְפ, ִּמּנֵ ְרָעא , ָקא ֵמַהאי ֵהיָכָלאּּבְ ּוָמָטא ִמָלה ַעד ַההוא ְמָמָנא ְדַקְייָמא ַעל ּתַ ּ ּ ּּ

ְּדֵהיָכָלא ָדא ן ְלַההוא ְמָמָנא ִדְתחֹות ְיֵדיה, ּ ּמָ ּוִמּתַ ּ ּ ה ִאיּנון )א כלהו''ס(ְוֵכן ַעד , ּ ּ ְדַכּמָ ּ
ְּדַנְטֵלי ַהִהיא ִמָלה ֲהָדה, ּ ְּוִאְתָעְרבו ּבַ ד . ּ יה ְדַבר ָנׁשְּוַעל ָדא ּכַ ָּמָטא ְלַגּבֵ ָמה ִאיּנון , ּ ּּכַ
ֲהָדה ְּדִאְתַעְרֵבי ּבַ ְדָקא ֵיאֹות, ּ ְּוַעל ָדא ָלא ַצְחְצָחא ִמָלה ּכַ ּ.  

ִלין ְלּגַ ע ּגַ ִרין ִאֵלין ַאְרּבַ ד ִמְתַחּבְ ּּכַ ֶאְמָצִעיָתא, ּ ע ִאיּנון ִדי ּבְ ַאְרּבַ ּּבְ ְלהו , ּ ֵדין ּכֻ ּּכְ ּ
ִּאְקרון ֲחמודֹות ך. ְּדַמְרֶאה, ּיּנון ָמאִריהֹוןְוִא. ּ ְוְבִגין ּכָ ְלָטא , ַּהאי ֵחיָוָתא ְדַקאְמָרן, ּ ׁשַ

ך. ָּעַלְייהו ְוְבִגין ּכָ יב. ִּאיׁש ֲחמודֹות, ִּאְקֵרי ָדִניֵאל, ּ ה)דניאל ט(, ִּדְכּתִ י ֲחמודֹות ָאּתָ . ּ ּכִ
ְדָקא ֵיאֹות ִאין ִאיּנון ְדַיְדִעין . ְּוֹכָלא ָרָזא ּכְ ַּזּכָ ֹאַרח ְקׁשֹוט, ָּרֵזי ְדָמאֵריהֹוןּ , ְְלֵמיַהך ּבְ

ָעְלָמא ֵדין וְבָעְלָמא ְדָאֵתי ּּבְ ּ ּ.  

ִליָתָאהח ''ּהיכל נוגה נצ ְנִהירו , ֵּהיָכָלא ָדא. ֵהיָכָלא ּתְ ֵּהיָכָלא ְדַקְייָמא ּבִ ּּ
ל ִאֵלין ַקְדָמֵאי, ִּעָלָאה ע. ַּיִתיר ַעל ּכָ ֵהיָכָלא ָדא ַקְייִמין ַאְרּבַ ַחד ִלְסַטר , ּ ִפְתִחיןּּבְ
ָכל ִפְתָחא וִפְתָחא . ְוַחד ִלְסַטר ַמֲעָרב, ְוַחד ִלְסַטר ָצפֹון, ְוַחד ִלְסַטר ִמְזָרח, ָּדרֹום ּּבְ ּ

ל ִפְתָחא וִפְתָחא, ִאית ְמָמָנא ֲחָדא ְּדַקְייָמא ְמָמָנא ַעל ּכָ ּּ ּ.  
יה ַחד ְמ, ִּפְתָחא ַקְדָמָאה ָּדא ִפְתָחא ְדַקְייָמא ּבֵ ּ ּּ יֵא, ָמָנאּ ֵמיה''ַמְלּכִ ְּוִאיהו . ּל ׁשְ

ל ִאיּנון ִפְתִקין ִליָטא ַעל ּכָ ּׁשַ ּ א, ּ י ִדיָנא ְדַמְלּכָ ְּדַנְפֵקי ִמּבֵ ּ בההוא (. ְּלִאְתְדָנא ָעְלָמא, ּ

ִאיּנון ִפְתִקין)פתקא הו ּבְ ָגָחא ּבְ ִגין ְדַהאי ִאיהו ְמָמָנא ְלַאׁשְ ּ ּבְ ּ ּ ּ חֹות , ּ ּוְתֵרין סֹוְפִרין ּתְ
ָמאָלא, ְּיֵדיה   .ַחד ִמיִמיָנא ְוַחד ִמּשְׂ

ּקוֵני ִפְתִקין ְלַאְתְקָנא, ְלַהאי ִּאְתְייִהיבו ּתִ ּ ְרָעא ְלַבר, ּ , ַּעד ָלא ִיְפקון ֵמַהאי ּתַ
יָדא ְדַההוא ְמָמָנא ְּוִיְתְמָסרו ּבִ ּ ֵהיָכָלא ַקְדָמָאה, ּ יָדא . ִּדי ּבְ ְּדָהא ִמִזְמָנא ְדִאְתְמָסרו ּבִ ּ ּּ

ְּדַההו ן, ּא ְמָמָנא ִדְבֵהיָכָלא ַקְדָמָאהּ   .ְּוֵלית ְרׁשו ְלָאָתָבא לֹון, ָהא ַנְפֵקי ִמַתּמָ
ְּדָהא ִמַיד ִאְזָדַמן ְמָמָנא ְדִסְטָרא ַאֲחָרא ְמַסֲאָבא יָפא, ּּ ּקִ ָיא ּתַ ָּמאֵריה ְדִדיָנא ַקׁשְ ּ ,

ֵמיה)א וסהדיאל''ס(ל ''ְוַסְנַגִדיֵא, ְּדָלא ְמַרֵחם ְרָעא ְדֵהיָכָלא ְּוִאיהו, ּ ׁשְ ּ ְמָמָנא ַעל ּתַ
ִסְטָרא ַאֲחָרא)ולא גריס קדמאה, א גריס אחרא''ס(ַקְדָמָאה  ם, ּ ִדי ּבְ יִהּנָ ְּדִאיהו ּגֵ ה , ּ ְוַכּמָ

ָעְלָמא ְטָיא ּבְ ְרִדיִני ִנימוִסין ְמָמָנן ְלׁשַ ִּאיּנון ּגַ ּ ד ִדיָנא, ּ ּוְזִמיִנין ְלֶמְעּבַ ּ.  
ך ְוְבִגין ּכַ ִפְתִקיןַּקְייָמא ַה, ּ ֵרין סֹוְפִרין ְדַקְייֵמי , ּהוא ְמָמָנא ְלַעְייָנא ּבְ ְּוִאיּנון ּתְ ּ

חֹות ְמָמָנא ָדא יֵא, ּּתְ ׁשִ ּמָ ִּאֵלין סֹוְפִרין ְלַאְתְקָנא ִפְתִקין, ל''ּל ְוָקמוֵא''ׁשַ ְּוַההוא , ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]128דף [ -ּ

יֵא ְּמָמָנא ָעַלְייהו ְדִאיהו ַמְלּכִ ּ ִגין ִדְבִאיּנון ֵהיָכִלין. ל''ּ ּּבְ ְסַטר ַאֲחָרא ְמַסֲאָבאּ , ּ ִדי ּבִ
ִּאְתְפִקידו ְמָמָנן ְיִדיָעאן ֵהיָכִלין ִאֵלין, ּ ִהפוָכא ֵמִאֵלין ְמָמָנן ִדי ּבְ ּּבְ ּּ ּ ְּוָכל ִאיּנון רוִחין , ּ ּ

ן, ְּוָכל ִאיּנון ְמָמָנן א, ְּדַתּמָ ְלהו ְלַאְבָאׁשָ ּּכֻ ּ.  

  ב''ח ע''דף רמ
א ֲחֵזי ד ָנִטיל ִפְתָקא)א סהדיאל''ס(ל ''ַהאי ַסְנַגִדיֵא, ּתָ ְטָרא ְדַההוא ְמָמָנא , ּ ּכַ ִּמּסִ ּ

ְּדַקְייָמא ְלִפְתָחא ַקְדָמָאה ָּפַתח ַחד ִפְתָחא, ּ ַחת, ְּלִסְטָרא ַדֲחׁשֹוָכא, ּ ֵאר ׁשַ , ְּדִאְקֵרי ּבְ
ן ְמָמָנן ֶאֶלף ְוִרְבָבן ְזִמיִנין ְלַנְטָלא ִאיּנון ִפְתִקין ְּוַתּמָ ּוְכֵדין . ַּלְייהוְוַהאי ְמָמָנא ָע, ּ

ְטָיין , ָכרֹוִזין ָנְפִקין ְרִדיֵני ׁשַ ה ּגַ ָעְלָמא) ב''ח ע''דף רמ(ְּוַכּמָ ִלים, ּבְ ּתְ ְּוַההוא ִדיָנא ִאׁשְ ּ ,
ִפְתִקין, ְּוַעל ָדא ְּמָמָנא ָדא ַקְייָמא ְלַעְייָנא ּבְ ּוְלַאְתְקָנא ִנימוֵסי ִפְתִקין, ּ ּ ַעד ָלא , ּ

ַּנְפקו ֵמַהאי ִפְתָחא ְּוַהאי ִפְתָחא ִאיהו ִפְתָחא ְדָדרֹום, ּ ּּ ּ.  
ְנָייָנא יה, ִּפְתָחא ּתִ ְלָיין ּבֵ ָּדא ִפְתָחא ְדַחִיין ומֹוִתין ּתַ ּ ּ ּּ ִגין ְדַהאי ִפְתָחא, ּ ּּבְ ַחְתִמין , ּ

ַּחִתיִמין ְדָכל ִפְתִקין ְדָקא ֵיאֹות, ּ ָקנו ּכְ ְּדֵכיָון ְדִפְתִקין ִאּתְ ּ ין, ּ א ַזּמִ ָמׁשָ ְזִריֵא, ַחד ׁשַ ל ''ּגַ
ֵמיה ְנָייָנא, ּׁשְ ַהאי ִפְתָחא ּתִ ְּוָנִטיל ִפְתִקין ּבְ ן ַחְתִמין ְלהו, ּ   .ְּוַתּמָ

ְּמָמָנא ֲחָדא ַקְייָמא ַעל ַההוא ִפְתָחא ּ ֵמיה''ְוַעְזִריֵא, ּ ְּוָכל ִפְתָחא וִפְתָחא , ּל ׁשְ ּ
ָדא ָעֵליה ָמא ְדַההוא ְמָמָנא ְדִאְתַפּקְ ִּאְתְקֵרי ַעל ׁשְ ּ ּ חֹות ׁשוְלָטֵניה. ּּ ַּהאי ְמָמָנא ּתְ ּ ,

ּוְתחֹות ְיֵדיה ָמהֹון , ּ ין ִדי ׁשְ ׁשִ ּמָ ֵרין ׁשַ ּ ָסנוִרָי)ה''א סטרי''ס(ּּתְ ַחד ִמיִמיָנא . ל''ָעִדיֵא, א''ּ
ָמאָלא ְלָיין ַחִיין, ַּההוא ִמיִמיָנא. ְוַחד ִמּשְׂ יה ּתַ ּּבֵ ָמאָלא. ּ ְּוַההוא ִדׂשְ ְלָיא מֹוָתא, ּ יה ּתַ . ּּבֵ

יַדְייהו ּוְתֵרין חֹוָתִמין ּבִ ָּדא ָקִאים ְלִסְטָרא ָדא. ּחֹוָתם ַחִיים ְוחֹוָתם ָמֶות, ּ ְוָדא ָקִאים , ּ
  .ְּלִסְטָרא ָדא

א ּתָ ל יֹוֵמי ׁשַ ְבָתא, ַּהאי ִפְתָחא ָסִתים ּכָ ּוְביֹוָמא ְדׁשַ א ִאְתְפַתח, ּ ּוְביֹוֵמי ְדָחְדׁשָ ּ ּ ,
ַההוא חֹו ְּלַאֲחָזָאה ַחִיים ּבְ יה ַחִיים, ָתָמאּ ְּדַתְלָיין ּבֵ ּ ת ְוֹחֶדׁש חֹוָתָמא ְדַחִיים , ּ ּבָ ִגין ְדׁשַ ּּבְ ּ ּ

הו ִּאְתְקָיים ּבְ ּ.  
יֹוָמא ְדִכפוֵרי ּּבְ ְצלֹוִתין וָבעוִתין, ּּ ְלהו ַקְייֵמי ּבִ ָרֵאל ּכֻ ְּדִיׂשְ ּ ּ פוְלָחָנא , ּּ ְדֵלי ּבְ ּתַ ּוִמׁשְ ּ ּ

ָּסִתים ַההוא ִפְתָחא, ְּדָמאֵריהֹון ֲעָתא ִדְצלֹוָתא ְדִמְנָחה,ּ ּ ַעד ׁשַ יָון ְדַאְעַבר ַהאי . ּ ּּכֵ
י ִדיָנא ְדֵהיָכָלא ִדְזכוָתא, ְּצלֹוָתא ְדִמְנָחה ֵּמֲאָתר ּבֵ ּ ּ ּוִפְתָחא ָדא , ַחד ֲאִויָרא ָנְפָקא, ּ ּ

ְּוַהאי ְמָמָנא ְדֵהיָכָלא ָדא ַקְייָמא, ִּאְתְפַתח ּ ין ַחד , ּ ׁשִ ּמָ ֵרין ׁשַ ִמיִמיָנא ְוַחד ְּוִאיּנון ּתְ
ָמאָלא יַדְייהו, ִמּשְׂ ְּוחֹוָתֵמי ְדַחִיים ומֹוָתא ּבִ ּ ְייהו, ּּ ְּוָכל ִפְתִקין ְדָעְלָמא ַקּמַ ּ ּוְכֵדין , ּ

ַּאְחִתימו ֵהן ַלַחִיים ֵהן ַלָמֶות ְּוָדא הוא ִפְתָחא ְדִמְזָרח. ּ ּּ.  
ִליָתָאה ִקיוָמא, ִּפְתָחא ּתְ ָּדא ִפְתָחא ְדַקְייָמא ּבְ ּ ּּ ּ ל ִאיּנון ִדי ִדיָנא ַיְעַבר ,ּ ּ ְלִמְנַדע ּכָ ּ ּ ּ

ין ְלַמְרִעין, ָּעַלְייהו ין ְלַמְכאֹוִבין, ּבֵ נו, ּבֵ ין ְלִמְסּכְ ִּדיָנא ְדָלא ַקְייָמא ְלמֹוָתא. ּּבֵ ּ ד . ּ ּכַ
ְרָעא ְדִפְתָחא ָדא ָסִגיר ּּתַ ר ָנׁש, ּ ים ַעל ּבַ ֵדין ִדיָנא ִאְתְרׁשִ ְייִבין ֵליה, ּּכְ ְּדָלא ּתַ ר , ּ ּבַ
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יָפא ּקִ ֵחיָלא ִדְצלֹוָתא ּתַ ִלים, ּּבְ  ִיְסּגֹור ַעל ִאיׁש ְולא )איוב יב(ִּדְכִתיב . ְּוִתיוְבָתא ׁשְ
  .ִּיָפֵתַח

ַּחד ְמָמָנא ַקְייָמא ַעל ִפְתָחא ָדא ּ ֵמיה''ְוַקְפִציֵא, ּ ְּוַהאי ְמָמָנא ַעל ִפְתָחא ָדא, ּל ׁשְ ּ ,
ִגין ְלַסְגָרא ַהאי ִפְתָחא ר ָנׁשַעל, ּּבְ א, ּ ַההוא ּבַ ׁשָ ל , ְּדִאְתָחֵזי ְלִאְתַעּנְ ִגין ְדָלא ִיְתָקּבַ ּּבְ

ְצלֹוָתא ַּעד ְדֵיתוב ְלָקֵמי ָמאֵריה, ּבִ ּ ּ.  
ְבנֹוי ְדָלא ָחאבו ַזר ִדיָנא ּבִ ּוְבַההוא ִזְמָנא ְדִאְתּגְ ּ ּ ּ ּ ִאיּנון ַרְבָיין ְזִעיִרין, ּ ַחד ְמָמָנא , ּּבְ

חֹות ְיֵדיה א ּתְ ָמׁשָ ֵמיה'' ִעיִריֵא,ּׁשַ ָמאָלא, ּל ׁשְ ַּעד ְדִאְתַער ַחד , ְוָנַפק ְוָכִריז ִלְסַטר ׂשְ
ימו, ּרוָחא ְּדִאיהו רוָחא ִדְפּגִ ּ ּ ּ ימו ְדִסיֲהָרא)ב''ד ע''רס(, ּ ְפּגִ ֵרי ּבִ ּ ִאְתּבְ ָר, ּ , א''ְוִאְקֵרי ַאְסּכָ

ְּוַהאי ִאיהו רוָחא ְדַקְייָמא ַעל ַדְרָגא  ּ ּ ִליָתָאה, ָאה ְרִביָע)א פתחא''ס(ּּ ֵהיָכָלא ּתְ ִּדי , ּבְ
ְסַטר ְמַסֲאָבא ְּוָדא ַקְייָמא ַעל ִקטוָלא ִדְלהֹון, ּבִ ּ ּ ָתא ִדְרִביַאת , ְוִיְתָחֵזי לֹון ְלַרְבֵיי, ּ ִאּתְ ּּכְ

  .ְוַקְטַלת לֹון, ַוֲאִחיַדת לֹון, ְלַרְבֵיי
ְמָתא ְּוַסְלָקא ָלה ַלְמָמָנא ְדַקְייָמא , אְּוָאִחיד ָלה ַהאי ְמָמָנ, ַּסְלָקא, ּוְכֵדין ַהִהיא ִנׁשְ ּ ּ ּ
ְּוַההוא ְמָמָנא ְמַגְדָלא לֹון, ַעל ֵהיָכָלא ְרִביָעָאה הו, ּ ע ּבְ ְעׁשַ ּתַ ְוָסִליק לֹון , ְּוִאׁשְ

א א ַקִדיׁשָ י ַמְלּכָ ת, ְלִאְתֲחָזָאה ַקּמֵ ּבָ ת ְוׁשַ ּבָ ָכל ׁשַ , ּוְבָכל ֵריׁש ַיְרָחא ְוֵריׁש ַיְרָחא, ּבְ
יה, ּן ָקֵמיהְּוִאְתָחזו ְרכון ִמּנֵ ְּוִאְתּבָ ְלָטא. ּ ֲעָתא ְדרוְגָזא ׁשַ ּוְבׁשַ ּ א , ּ הו קוְדׁשָ ל ּבְ ּכַ ִּאְסּתָ ּ

ִריך הוא ּּבְ   .ְּוָחִייס ַעל ָעְלָמא, ְ

  א''ט ע''דף רמ
ִנין, ְּוָכל ִאיּנון ַרְבָיין ִלימו ׁשְ ְּדָלא ַאׁשְ ִנין ְויֹוָמא ַחד, ּ ֵליָסר ׁשְ ְלהו , ַעד ּתְ ּּכֻ ּ

יָדא ְדַהאיִאְת ְּמָסרו ּבִ ִרין)ב''ד ע''רס(, ּ ִנין ַעד ֶעׂשְ ֵליַסר ׁשְ ְלהו ִאְתְמָסרו ַעל ְיָדא ,  ִמּתְ ּּכֻ ּ ּ
ְּדרוָחא ַאֲחָרא ְּדָגִרים ,  ֲעִמיָקא)א עקימא''ס(ְּדָנְפָקא ֵמַהאי ָנָחׁש , ן''ְּדִאְקֵרי ָאִגיְריסֹו, ּ

ִנין וְלֵעיָלאֵמ. ְּוִאיהו ֵיֶצר ָהָרע, מֹוָתא ְלָכל ָעְלָמא ִרין ׁשְ ֶּעׂשְ י , ּ ר ָנׁש ִמּבֵ ִּאְתָדן ּבַ
ֲּאָתר ְדִאְקֵרי ְזכוָתא, ִּדיָנא ַגְרֵמיה ָאָתא, ּ ִּאיהו ּבְ ּוְבחֹובֹוי ִאְתָדן, ּ יָדא , ּ ְוִאְתְמָסר ּבִ

ֶות ְְדַהאי ִחְוָיא ְדִאיהו ַמְלָאך ַהּמָ ּ ּ  ַהאי, )עד תליסר שנין, בגין דהא מעשרין שנין ולתתא(. ּ
ּרוָחא ְדַקְייָמא  ּ ָנָחׁש) א''ט ע''דף רמ(ּ יה ּכְ . ּן ְדָקָאַמָרן''ָּדא ָאִגיִריסֹו, ָּאִזיל ֲאַבְתֵריה, ּּבֵ

ְדָקא ֵיאֹות ד ֲהָוה ַרְבָיא ָדִקיק ּכְ ִגין ְדָלא ִאְתְנִטיר ּכַ ּּבְ יה ִסיַמן ְדִיְתְפִגים . ּ ְּוָחֵמי ּבֵ ּ ּ
ָלא ְרׁשו. ְלָבַתר ִתיב, ְּוַהאי ִאְתְנִטיל ּבְ ָפט)משלי יג(, ְּוַעל ָדא ּכְ ֹלא ִמׁשְ ּ ְוֵיׁש ִנְסֶפה ּבְ ּ .

ִתיב  ה טֹוב ְמֹאד)בראשית א(ְּוָרָזא ָדא ּכְ ה טֹוב ְמֹאד, ְוָתֵניָנן,  ְוִהּנֵ ְָדא ַמְלָאך , ְוִהּנִ ּ
ֶות ְּדַאְקִדים ֵליה ַעד ָלא ִיְתְפִגים ְלָבַתר, ַהּמָ ּ , ּ ִפְתָחאְּוַהאי ְמָמָנא ְדָקִאים ַעל ַהאי. ּ

ָמֵתיה ְוַסְלָקא ָלה ְלֵעיָלא ָּאִעיל ִנׁשְ ּּ ּ.  
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א ִנין וְלַתּתָ ֵליַסר ׁשְ ִּאְתָדן ַעל חֹובֹוי ְדָאבֹוי, ִּמּתְ ָרא , ּ יָדא ְדַהאי ַאְסּכָ ְּוִאְתְמָסר ּבִ
ֵּהיָכָלא ָדא ָלֳקֵבל ֵהיָכָלא ָדא, ְוָכל ַחד ְוַחד. ְּדָקָאַמָרן ִהפוָכא ִמן ָדא. ּ ָּדא ּבְ ּ ּּ, 

ְדַקאְמָרן ְּוַהאי ִפְתָחא ִאיהו ִלְסַטר ָצפֹון, ּכִ ּ.  
ִּפְתָחא ָדא ַקְייָמא ְלַאְסָווָתא, ִּפְתָחא ְרִביָעָאה ּ ְּוִאְקֵרי ִפְתָחא ְדַאְסָווָתא, ּ ַהאי , ּ ּבְ

ִּפְתָחא ַקְייָמא ַחד ְמָמָנא ֵמיה''ּ ְפָדיֵא)א''ב ע''רנ(, ּ ל ִאיּנו. ּל ׁשְ ְּוַהאי ַקְייָמא ַעל ּכָ ן ּ
ּוְלַאֲעָלא ְצלֹוִתין ְדָכל ִאיּנון ָמאֵרי ְדַמְכאֹוִבין וַמְרִעין ְוַצְעִרין, ַּאְסָווִתין ְדָעְלָמא ּ ּ ּ ּ ,

ָכל  ִריך הוא, ּ ִאיּנון ְצלֹוִתין)א לכל''נ(ְּוַהאי ִאיהו ָסִליק ּבְ א ּבְ ְּוָאִעיל לֹון ָקֵמי קוְדׁשָ ְּ.  
י ָאֶלףְ ַמְלָאך ֵמִליץ ֶאָח)איוב לג(ְּוַהאי ִאיהו  ִגין ְדִאיּנון ֶאֶלף ַקְייִמין , ד ִמּנִ ּּבְ ּ
ַההוא ִפְתָחא ּּבְ ְייהו, ּ ַחת ָמָצאִתי , ְּוַהאי ַחד ִמּנַ ּנו ַויֹאֶמר ְפָדֵעהו ֵמֶרֶדת ׁשַ ּוְכִתיב ַוְיֻחּנֶ ּ ּּ ּ

ַהאי . ֹכֶפר ִגין ְדָסִליק ּבְ ְּוַקְייָמא ֵמִליץ טֹוב ָעֵליה ְדַב,  ְצלֹוָתא)א להאי''נ(ּּבְ ּ , ר ָנׁשּ
א א ַקִדיׁשָ ר ְזכוֵתיה ְדָעַבד ָקֵמי ַמְלּכָ ְּוַאְדּכַ ּ ִדיר ְלָטב, ּ ִגין ְדַהאי ִאיהו ְדַקְייָמא ּתָ ּּבְ ּ ּ ּ ,

ַהאי ִפְתָחא ִדי ְפָדיֵא, ְּוַעל ָדא ל ַאְסָווָתא ַקְייָמא ּבְ ּּכָ ּּ יה''ּ ִּפְתָחא ָדא ִאיהו . ּל ְמָמָנא ּבֵ ּ ּ
ּוְבִגין ָדא. ִלְסַטר ַמֲעָרב ֵהיָכָלא ָדא, ּ ע ִפְתִחין ַקְייִמין ּבְ ִּאֵלין ַאְרּבַ ּ ּ.  

ֵהיָכָלא ָדא ַקְייָמא רוָחא ֲחָדא ְדִאְקֵרי ֹנַגה ּּבְ ּ ּ ַהאי , ּּ ִליָטא ּבְ ַּהאי ִאיהו רוָחא ׁשַ ּ ּ
יה, ֵהיָכָלא יאוְבָתא ַקְייָמאן ּבֵ ל ִזיָוא ְוָכל ּתִ ּּכָ ַּהאי רוָחא ִאיהו ַקְייָמא ְלָכל ִאיּנו. ּּ ּ ן ּּ

ָעְלָמא ְדָאֵתי ְּדִאית לֹון חוָלָקא ּבְ ּ ִזיָוא ִדְיָקָרא, ּ ָמִתין ּבְ ָּדא ַאְעָטר ְלִאיּנון ִנׁשְ ּ ּ ִגין , ּ ּבְ
ֵהיָכִלין ַאֲחָרִנין ל ִאיּנון רוִחין ִדי ּבְ ְּלִמְנַדע ּכָ ּ ר ָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ְּדָדא ִאיהו ּבַ ּ ְּוַיְעַבר , ּ

ֻכְלהו ּּבְ יֵדיהְּוֵלית ַמאן ְדִיְמֵח, ּ   .ּי ּבִ
ִּאיהו רוָחא ַדְכָיא, ַּהאי רוָחא ּ ָתִאין, ּ ִריר ֵמִאֵלין ּתַ ֵמיה''ָזֲהִריֵא, ּּבָ ֵּמַההוא , ּל ׁשְ

א ְדָנִגיד ֵמָעְלָמא ְדָאֵתי ָחא ִדְרבות קוְדׁשָ ִּמׁשְ ּ ּ ּ יה, ּ ֵרי , ָּנִגיד ּבֵ ָחא ִאְתּבָ ּוֵמַההוא ִמׁשְ ּ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , רְּוַהאי ִאיהו ֵנ.  ְוַאְצַמח)א אתרבי''נ( י ִנר )תהלים קלב(ּּכְ  ָעַרְכּתִ

יִחי א ְלֵעיָלא. ִלְמׁשִ ִגין ְדַהאי ִאיהו ִסדוָרא ְלַאְדְלָקא ּבוִציִנין ִמַתּתָ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ָרא ָעֵליה , ּ ד ׁשָ ּּכַ
ְּנִהירו ְדָנִגיד ִמְלֵעיָלא ּ ּ ִגין ְדַהאי ִאְתָסָדר, ּ ל ִאי, ּּבְ יה ּכָ ִלילו ּבֵ ד ִאְתּכְ ּּכַ ִאין ּ ּתָ ּּנון ּתַ

א   .ְלַתּתָ
ִאין ּתָ ָכל ִאיּנון ּתַ ְּוַכד ִאְתָסָדר ַהאי רוָחא ּבְ יה ְנהֹוָרא ַחד, ְוָנִהיר, ּ ֵדין ַאִפיק ִמּנֵ , ּּכְ

ֵמיה ַאֲקִריֵא ִּדי ׁשְ רוָחא ָדא)ל''א אהדיא''ס(ל ''ּ ִליל ּבְ ּ ְוַהאי ּכָ חֹות , ּ א ''ס(ַּהאי ַקְייָמא ּתְ

ָמִתין ְדַסְלִקין)א לאמשחא''ס(ָכא ְלֲאְמׁשְ, ּ רוָחא)האי ּ ְלָכל ִאיּנון ִנׁשְ ּ ְּדִאית לֹון חוָלָקא , ּ ּ
ָעְלָמא ְדָאֵתי ְּוִאְתָחזון ְלַסְלָקא ְלֵעיָלא, ּּבְ ּ ּ.  

 



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]131דף [ -ּ

 ] בשנה198יום [סדר הלימוד ליום כא ניסן 
ְמָתא ַסְלָקא ִגין ְדַכד ִנׁשְ ּּבְ ִאין, ּ ּתָ ִאיּנון ֵהיָכִלין ּתַ ִרין , ְּוָעאַלת ּבְ ֶעׂשְ יָמא ִאיִהי ּבְ ְרׁשִ

ּ וְתֵרין ַאְתָוון ְדאֹוַרְייָתא)א''י ע''ר( ְמָתא, ּ ַהאי ִנׁשְ יִמין ּבְ ְמָתא ַזָכאת . ִּדְרׁשִ ְוַכד ִנׁשְ
יה ְדַההוא רוָחא ְּוָקַמת ַקּמֵ ּ ּ ח לֹון''ָּדא ְמָמָנא ַאֲהִדיֵא, ּ ַההוא . ל ָמׁשַ ְּוַסְלִקין ְוָעאִלין ּבְ

ְּנַהר ִדינור  ָנאּ ְּוַסְלִקין ְוִאְתְקִריבו ְלָקְרּבָ ּ.  
ְתַלת ְנהֹוִרין ִליל ּבִ ָחא, ַהאי ְנהֹוָרא ּכָ ִגין ְדַההוא ְרבות ִמׁשְ ּּבְ ּ ְתַלת , ּ ִליל ּבִ ִאְתּכְ

ָווִנין ִרין וְתִרין , ְוַכד ָנִציץ ַהאי ְנהֹוָרא. ּגְ יה ֶעׂשְ ָּנִציץ ִמּנֵ ב ''ָלֳקֵבל כ,  ְנהֹוִרין)אתוון(ּ
ְמָתא, אֹוַרְייָתאַּאְתָוון ְד ַהאי ִנׁשְ יִמין ּבְ ִרין וְתֵרין ְנהֹוִרין. ִּדְרׁשִ ְּוִאֵלין ֶעׂשְ ְלהו ְמָמָנן , ּ ּּכֻ ּ

יה ין ְדַקְייֵמי ִעּמֵ ׁשִ ּמָ ּׁשַ ָמא ְדַהאי ְנהֹוָרא ְדָעַלְייהו, ּ ְּוֻכְלהו ִאְתְקרון ַעל ׁשְ ּ ּ ּ ּ ְּוֻכְלהו , ּ ּ
יה ִלילו ּבֵ ִּאְתּכְ ַהאי רוָחא, ָּכל ִאיּנון ְנהֹוִריןַהאי ְנהֹוָרא ּבְ. ּ ִליל ּבְ ְּוַהאי רוָחא , ִּאְתּכְ

יה ִליל ּבֵ ָבא ּגֹו ֵהיָכָלא ְרִביָעָאה, ּּכָ ֵכי ְלִאְתַיּשְׁ   .ְוִאְסּתָ

  ב''ט ע''דף רמ
ּרוָחא ָדא הֹוָרא ָדא, ּ ִליל ִמּנְ ד ִאְתּכְ ּוִמֻכְלהו ְנהֹוִרין, ּּכַ ד ָדֲחָיין , ּּ ּּכַ  )א דחקין''נ(ּ

ָצא ְלִא א) ב''ט ע''דף רמ(ְתַנּצְ ְייהו ַחד ֵחיָוָתא ַקִדיׁשָ ָווֵני, ָּנְפָקא ִמּנַ ְתֵרי ּגְ ִליָלא ּבִ , ּכְ
ָרא ְּוִאיִהי ַחד ִדיוְקָנא, ַאְרָיא ְוִנׁשְ   )ל''א אתיא''ס(. ל''ְוַהאי ִאְקֵרי ֲאִהיֵא, ּּ

א ִציצו ִדיָלה, ְוַהאי ֵחיָוָתא ַקִדיׁשָ ַּנְפֵקי ִמּנְ ּ ד ָמֵט, ּ הּכַ ּי ְנִהירו ְדַהאי רוָחא ִעָלָאה ּבָ ּ ּ ּּ ,
ים ע אֹוַפּנִ ָווִנין, ַאְרּבַ ָכל ּגְ ִליָלן ּבְ , א''ַאֲהדֹוִרָי, ל''ְיֲהְדִריֵא, ל''ְּוִאיּנון ַהְדִריֵא, ּכְ

ְדִפין. )ן''א אטימו''נ(ן '' ָאִסימֹו)ב''ד ע''הקדמה י( ְתַמְנָיא ּגַ ל ִאֵלין ּבִ ּּכָ ְּוִאֵלין ִאיּנון , ּ ּ
ַמָיא, ָנןְמָמ ל ֵחיֵלי ׁשְ יֵחי ְקָרָבא, ַעל ּכָ ָעְלָמא. ַמּגִ ַכח ְקָרָבא ּבְ ּתְ ִגין ְדָלא ִאׁשְ אֹו , ּּבְ

ֲּעִקירו ְדַמְלכוָתא ֵמַאְתַרְייהו ּ ּ ַמָיא, ּ ַאר ְרִקיִעין, ַּעד ְדֵחיֵלי ׁשְ ְּוֹכָכַבָיא ִדׁשְ ְלהו ַאְחִזיו , ּ ּּכֻ ּ ּ
ִאֵל ְּקָרִבין ְוִסְכסוִכין ִאֵלין ּבְ ּ ים. יןּ ע אֹוַפּנִ ע ִסְטִרין , ְּוִאֵלין ַאְרּבַ ַּקְייֵמי ָעַלְייהו ְלַאְרּבַ

  .ְּדָעְלָמא
ע ָחא ְקָרִבין, ִּאֵלין ַאְרּבַ ד ַנְטִלין ְלַאּגָ ֵּמָרָזא ְדֵהיָכָלא ִדְלֵעיָלא ַנְטִלין, ּכַ ּ ְּדִאיהו , ּ ּ

י ִדיָנא ִּמִזיָעא ִדְלהֹון ַאִפיק. ְּוִאְקֵרי ְזכוָתא, ּּבֵ ּ ְרָיין ְדֵלית לֹון ּ ָמה ֵחיִלין וַמּשִׁ ּו ּכַ ּ ּ
ָנא ּבָ ים. ּחוׁשְ חֹות ִאֵלין אֹוַפּנִ ְּוֻכְלהו ַקְייֵמי ּתְ ּּ.  

יָרָתא הֹון ַקְייֵמי ַעל ׁשִ ִליָחן ַעל ָעְלָמא, ִמּנְ הֹון ׁשְ ִליָחן ְדִלְסַטר . ּוִמּנְ ָּלֳקֵבל ִאיּנון ׁשְ ּ
ְּדַנְפֵקי ִמּגֹו ַההוא ֵהיָכ, ְמַסֲאָבא ִליָתָאה ִדיָלהּ ָּלא ּתְ ְּוִאיּנון ְמַקְטְרֵגי ָעְלָמא , ּ

א ָכחו ָלֳקְבַלְייהו. ְלַאְבָאׁשָ ּתְ ְּוִאֵלין ִאׁשְ ּ ְדֵלי , ּ ּתַ י ִאיּנון ְדִמׁשְ ְלטון ְלַגּבֵ ְּדָלא ִיׁשְ ּ ּ ּ ּ
אֹוַרְייָתא ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּבְ י ַמְלָאָכיו ְיַצֶוה ָלך ְוגֹו)תהלים צא(ּכְ ְ ּכִ ַפִים ּוְכ. 'ּ ִּתיב ַעל ּכַ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]132דף [ -ּ

ֶאֶבן ְוגֹו גֹוף ּבָ אוְנך ֶפן ּתִ ִּיּשָׂ ָ ַהאי ִאְקֵרי ֶאֶבן . ּ ֶאֶבן ֶנֶגף צור ִמְכׁשֹול)ישעיה ח(ָּדא . 'ּ
ת ִיְקַרת)ישעיה כח(ְוַהאי ִאְקֵרי . ֶּנֶגף צור ִמְכׁשֹול ּ צור )ישעיה כח(, ּ ֶאֶבן ּבַֹחן ִפּנַ

ָרֵאל ְּוֹכָלא ַקְייָמא ָדא ָל. ִיׂשְ ּ   .ֳּקֵבל ָדאּ
ִסְטָרא ַאֲחָרא ִליָתָאה ִדי ּבְ ֵּמָרָזא ְדֵהיָכָלא ּתְ ֵרין רוִחין, ּ ְּדִאְקרון ַא, ַּנְפֵקי ּתְ ף ''ּ

ֵרין ִאֵלין, ה''ְוֵחָמ ּוִמּתְ א ֵמָאְרָחא , ּ ִני ָנׁשָ ִליָחן ְדָאְזִלין ְלַאְסָטָאה ּבְ ל ִאיּנון ׁשְ ָּנְפִקין ּכָ ּ
ְּוִאֵלין ִאיּנון, ִּדְקׁשֹוט ּ ְדַקְייָמאןּ ר ָנׁש, ּ ְּוַאְקִדימו ַעל ּבַ ְּדָקא ָאִזיל ְלאֹוְרָחא ְדִמְצָוה, ּ ּ .

ים ַקְייָמן ָלֳקְבַלְייהו ְּוַעל ָדא ִאֵלין אֹוַפּנִ ר ָנׁש ְדָלא ִיְתָנְזקון, ּּ ָנא ָעֵליה ְדּבַ ִגין ְלַאּגָ ּּבְ ּ ּ ּ .
ה ֵרין רוִחין ָדִחיל ֹמׁשֶ ֵּמִאֵלין ּתְ ּ ד ֲהָוה ָנִחי, ּ יב, ּת ִמן טוָראּכַ י )דברים ט(, ִּדְכּתִ י ָיֹגְרּתִ  ּכִ

  .ִּמְפֵני ָהַאף ְוַהֵחָמה
ֶאְמָצִעיָתא ְדֵהיָכָלא ָדא ּּבְ ְּדַקְייָמא ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא, ִאית ַאְתָרא ַאֲחָרא, ּ ּ ּ ע , ּ ַאְרּבַ ּבְ

ע ִסְטֵרי ָעְלָמא, ִּפְתִחין ר ְמָמָנן ְלָכל ִפְתָחא וִפְתָח, ְלַאְרּבַ ֶּעׂשֶ . ְּוַחד ְמָמָנא ָעַלְייהו, אּ
ְנהֹוָרא ְדִאְקֵרי ַאֲהִדיֵא ִליל ּבִ תֹוך ָהאֹוָפן, ל''ְּוַהאי ּכָ ְְוַהאי ִאיהו אֹוָפן ּבְ ָלָבן ָדא , ּ ְּמׁשֻ ּ

ָדא   .ּבְ
ִעין י ְזכוָתא, ִּאֵלין ַאְרּבְ ַּנְטֵלי ִדיָנא ִמּבֵ ְמָתא ְדָחָבאת , ּ א ''ס(ְּלַאְלָקָאה ְלַהאי ִנׁשְ

ָמִתין. ַאְלָקָאה ְל)ובעאת י ִאיּנון ִנׁשְ ְלהֹוֵבי נוָרא ְלַגּבֵ ׁשַ ְּוִאֵלין ַקְייֵמי ּבְ ּ ְוָטאִסין ְלַבר , ּ
ְמָתא ָדא, ֵּמֵהיָכָלא ָדא ל ִאיּנון יֹוִמין , ְּוַקְייָמא ְנִזיָפא ְלַבר, ְּוַאְלָקאן ְלִנׁשְ ּּכָ

ָזַרת ָעָלה ְּדִאְתּגְ   .ְוָלא ָעאַלת ְלַפְרּגֹוָדא, ּ
ִעיםְּוִאֵלי ִּאיּנון ְדַקְייִמין ַוֲאְנִזיפו וְמַנִדין, ן ַאְרּבָ ּ ּ ּ ְּלָכל ִאיּנון ְדַאִפיקו ִמפוַמְייהו , ּ ּ ּ ּ ּּ ּ

ִּמָלה ְדָלא ִאְצְטִריָכא א, ּ ּוָבַתר ָדא ַאִפיקו ִמפוַמְייהו ִמָלה ַקִדיׁשָ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ִּמָלה ְדאֹוַרְייָתא, ּ ּ ,
ה ּוְמָטְנֵפי פוַמְייהו ּבָ ּ ּ ּוְמַנִדין לֹון, ַקְייֵמיְּוִאֵלין . ּּ ִעין יֹוִמין, ּ ַהאי ִנדוָייא ַאְרּבְ ְּוַקְייֵמי ּבְ ּ ,

ַמע ְצלֹוְתהֹון ּתְ   .ְּדָלא ִאׁשְ
ְּוֵכן ְלָכל ִאיּנון ְדָחאבו ִאיּנון חֹוִבין ּ ּ ָכל , ְּדַבְעָיין ְלַנְזָפא, ּ רֹוִזין ַנְפֵקי ּבְ ָרה ּכָ ֲעׂשָ

ָכל ִאיּנון ְר, יֹוָמא ּוַמְכְרֵזי ּבְ ְרָיין, ִקיִעיןּ ּוְבָכל ִאיּנון ֵחיִלין וַמּשִׁ ּ ְפַלְנָיא , ּ ִּאְזְדָהרו ּבִ ּ
ְּדִאיהו ְנִזיָפא ְּנִזיָפא ִאיהו ַעל חֹוָבא ְפלֹוִני ְדֲעַבד. ּ י ָמאִריה, ּּ ַּעד ְדָתב ַקּמֵ ַרֲחָמָנא , ּ

ְזָבן   .ִליׁשֵ
ב ֵמַההוא חֹוָבא ד ּתָ ִעין, ּּכַ ֵפי ִאֵלין ַאְרּבְ ּנְ ָראן ֵליה, ִּמְתּכַ ּוְכֵדין ַאְכִריזו ָעֵליה. ְּוׁשָ ּ ּ ,

ָרא ְנִזיָפא אן וְלָהְלָאה ְצלֹוָתא ָעאַלת. ְּפַלְנָיא ׁשָ ב. ִּמּכָ ָּנִזיף ִאיהו ְלֵעיָלא , ְוַעד ָלא ּתָ ּ
א יה, ְוַתּתָ ּוְנִטירו ְדָמאֵריה ִאְתָעֵדי ִמּנֵ ּ ּ ּ ָמֵתיה ְנִזיָפא. ּ ֵליְלָיא ִנׁשְ ַּוֲאִפילו ּבְ ּ ְּתִמין ָלה ְּדָס, ּ

ַמָיא ְוָלא ַסְלָקא ְרֵעי ׁשְ ל ּתַ ּּכָ   .ְּוַדְחָיין ָלה ְלַבר, ּ

  א''נ ע''דף ר



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]133דף [ -ּ

ִעין ַּהאי אֹוָפן ְדַקְייָמא ַעל ִאֵלין ַאְרּבְ ּ ד ָנִטיל ָמָטא ְלַההוא ֲאָתר ְדִאְקֵרי , ּ ּּכַ מלכים (ּ

א ָהָרִצי)א יד יה ִאיּנון ַאְרּבְ, ְוַכד ָעאל. ם'' ּתָ ָּעאלו ִעּמֵ ּ ע ִפְתִחין, ִעיןּ ַאְרּבַ ִּדי ְמָמָנן ּבְ ּ ,
ין ִדי ַדֲהָבא ל ִאיּנון ְמִגיּנִ ְּוַסְלִקין ּכָ ּ ּ ַמִלי. ּ ְּוִאֵלין ִאיּנון ַמְלֲאִכין ְדִאְקרון ַחׁשְ ּ ּ ְּוִאיּנון . ם''ּ

ין ְוַסְייִפין ְורוְמִחין ַאר , ְּמִגיּנִ ָרֵאל ִמּשְׁ ָנא ָעַלְייהו ְדִיׂשְ ְּדַרֲהֵטי ְלַאּגָ ּ ין) א''נ ע''דף ר(ּ , ַעּמִ
הו ָחא ְקָרָבא ּבְ ּוְלַאּגָ ֲעָתא, ּ פום ׁשַ ּוְלַנְקָמא לֹון ּכְ ָלא ֲאִריכו, ּ   .ּּבְ

א ָהָרִצים ך ִאְקֵרי ּתָ ְוְבִגין ּכָ ֲּאָתר ְדִאיּנון ָרִצים ַרֲהֵטי, ּ ָחא, ּ ּוְלָנְקָמא , ְּואֹוחו ְלַאּגָ
א וְלַאְתְרָעא ַמָזִליןְּדַרֲהֵטי, ּנוְקִמין ָלֳקֵבל ָרִצים ַאֲחָרִנין ּ ְלַאְבָאׁשָ ְלָטָאה ָעַלְייהו, ּ ְּלׁשַ ּ .

ּ ָהָרִצים ָיְצאו ְדחוִפים)אסתר ג(, ְּוָרָזא ָדא ּ ְטָרא ָדא. ּ ְטָרא ָדא, ָּרִצים ִמּסִ , ְּוָרִצים ִמּסִ
ֵמָחה)אסתר ח(, ּוְבִגיֵנהֹון ן ָצֲהָלה ְוׂשָ ְּמַקְדֵמי ִאי .  ָנבֹוָכה)אסתר ג(אֹו , ּ ְוָהִעיר ׁשוׁשָ

ִּאֵלין ְדָהָכא ֵמָחה, ּ ן ׂשָ ְּוִאי ְמַקְדֵמי ִאֵלין ְדִסְטָרא ַאֲחָרא. ָּהִעיר ׁשוׁשָ ן , ּּ ָּהִעיר ׁשוׁשָ
  .ָנבֹוָכה

ִּדְבֹכָלא ַקְייִמין ִאֵלין ָלֳקֵבל ִאֵלין, ְוָהא אֹוִקיְמָנא ּ ּ ִּסְטָרא ָדא ָלֳקֵבל ִסְטָרא ָדא, ּ ּ .
ך ְוְבִגין ּכָ ין ְלֹכָלאִּאֵלין ִאיּנ, ּ ּון ְמִגיּנִ ִאֵלין. ּ ד ַסְלִקין ִאֵלין ּבְ ּּכַ ּ ָנַפק ַחד ֲאֵויָרא , ּ
ִּדְלֵעיָלא ְלהו ָמֵגן ַחד, ּ ְּוִאְתָעִבידו ּכֻ   .ְ ָאֹנִכי ָמֵגן ָלך)בראשיתטו(, ְְוִסיָמִנך. ּּ

ִלין ְלּגַ ֵריָסר ּגַ ִּאיּנון ְדַסֲחָראן ּגֹו ֵהיָכָלא ָדא, ּּתְ ּ ְּוִאיּנון ִאְקרו, ּ ָרִפיםּ ִּדְתֵרין , ן ׂשְ
ְווִנין ִּחָוור ְוסוָמק, ּגַ ִדיר, ַרֲחֵמי ְוִדיָנא, ּ ָחא ּתָ ּגָ ִּאֵלין ִאיּנון ַקְייֵמי ְלַאׁשְ ל ִאיּנון , ּ ַּעל ּכָ

ין, ָּמאֵרי ְדַצֲעָרא ַאר ַעּמִ ְּוִאְקרון ַחלֹונֹות, ְוַדֲחִקין לֹון, ְּדַצְעִרין לֹון ׁשְ ְּוַהְיינו . ּ
יב יַח ִמן ַהַחלֹונֹות)יר השירים בש(, ִּדְכּתִ ּגִ   .ּ ַמׁשְ

ָלא ּכְ ל ִאיּנון ִדְמַצָלאן ְצלֹוַתְייהו, ְּוִאֵלין ַקְייֵמי ְלִאְסּתַ ּּכָ ּ א, ּּ ּתָ ִניׁשְ ִּדְמַקְדֵמי ְלֵבי ּכְ ּ ,
ָרה ַקְדָמֵאי ְּוִאְתְמנון ֵמִאיּנון ֲעׂשָ ֵדין ַסְלִקין ְוַכְתִבין לֹון ְלֵעיָלא. ּ ּּכְ ִגין ְד, ּ ִּאֵלין ִאְקרון ּּבְ ּ

ְייהו יִבים ְלקֹוֵלך )שיר השירים ח(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ֲּחֵבִרים ְלַגּבַ ְ ֲחֵבִרים ַמְקׁשִ

ִמִעיִני   .ַהׁשְ
ִאין ִאיּנון ַצִדיַקָייא ַּזּכָ ּ ְדָקא ֵיאֹות, ּ ְּדַיְדֵעי ְלַסְדָרא ְצלֹוְתהֹון ּכְ ִגין ְדַכד ַהאי , ּ ּּבְ

ְל ָראת ְלִאְסּתַ ַהאי ְצלֹוָתא, ָקאְּצלֹוָתא ׁשָ ִּאֵלין ַסְלִקין ּבְ ָכל ִאיּנון ְרִקיִעין, ּ , ְּוָעאִלין ּבְ
ּוְבָכל ִאיּנון ֵהיָכִלין ְרָעא ְדִפְתָחא ִעָלָאה, ּ ַּעד ּתַ א, ּ , ְוָעאַלת ַהִהיא ְצלֹוָתא ָקֵמי ַמְלּכָ

ַמר. ְּלִאְתַעְטָרא ָמה ְדִאּתְ   .ּּכְ
א ֲחֵזי ל ִאיּנון ִדְמַצָלא, ּתָ ּּכָ ּ ִלים, ן ְצלֹוִתיןּ ְרעוָתא ׁשְ י ְלָמֵריהֹון ּבִ ּוְמַקְדׁשֵ ּ ַהאי , ּ

ָבה ְעָיא ְלַאָפָקא ָלה ִמּגֹו ַמֲחׁשָ ְּצלֹוָתא ּבַ ּוִבְרעוָתא ְדִמלוָלא ְורוָחא, ּ ּ ּ ּ ּוְכֵדין ִאְתַקָדׁש , ּ ּ
ִריך הוא א ּבְ ֵמיה ְדקוְדׁשָ ּׁשְ ּ י ִאֵלין ֲחֵבִרים. ְּ ְל, ְּוַכד ָמָטאת ְלַגּבֵ ּהו ַנְטֵלי ְלַהִהיא ּּכֻ

ֲהָדה ַעד ֵהיָכָלא ְרִביָעָאה, ְצלֹוָתא ַההוא ִפְתָחא, ְּוַאְזָלן ּבַ ּּבְ ַההוא . ּ ִחין ּבְ ּבְ ְּוִאֵלין ְמׁשַ ּ
ִּזְמָנא ִדְמַצָלאן ְצלֹוִתין ַההוא ִזְמָנא, ּ י ּבְ ּוְמַקְדׁשֵ ּ הו , ּ יָמָמא ּבְ ִּאֵלין ִאיּנון ִדי ְמָמָנן ּבִ ּ ּ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]134דף [ -ּ

ָרֵאל ִיׂשְ הֹון ֲחֵבִרים, ּבְ ִאיּנון ַאֲחָרִנין, ּ וְבֵליְלָיא)א ולאו בליליא כאינון''ס(. ְלֶמֱהֵוי ִעּמְ , ּּבְ
ֵליְלָיא יָרָתא ּבְ   .ְּדַאְמֵרי ׁשִ

ִתיב ע ָחֵבר הוא ְלִאיׁש )משלי כח(, ְוָתא ֲחֵזי ּכְ ּ ּגֹוֵזל ָאִביו ְוִאּמֹו ְואֹוֵמר ֵאין ָפׁשַ ּ
ִחית ִריך הואּבְ, ְּוָהא אֹוְקמוָה. ַמׁשְ א ּבְ ְרָכאן ְדקוְדׁשָ ִּגין ְדָמַנע ּבִ ּ ְּדִאיהו ָאִביו, ְּ ָמה . ּ ּכְ
יב ְדך)דברים לכ(, ִּדְכּתִ ַאל ָאִביך ְוַיּגֵ ָ ׁשְ יב . ָ ַמח ָאִביך)משלי כג(ּוְכּתִ ְּואוְקמוָה. ָ ִיׂשְ ּ.  

ִחית ִחית, ָּחֵבר הוא ְלִאיׁש ַמׁשְ ָּדא ִאיהו ַההוא ִאיׁש. ַמאן ִאיׁש ַמׁשְ ּ ּ ְדָפִגים ,ּ
ְהפוכֹות)משלי טז(ְוִאְקֵרי . ְלִסיֲהָרא ּ ִאיׁש ּתַ  ִאיׁש )בראשית כה(.  ִאיׁש ָלׁשֹון)תהלים קמ(. ּ

ֶדה ִחית. יֹוֵדַע ַצִיד ִאיׁש ׂשָ ְרָכאן ֵמָעְלָמא, ְּוַהאי ִאיהו ִאיׁש ַמׁשְ ְּדַהאי ִאיהו ָמַנע ּבִ ּ .
ְרָכאן ֵמָעְלָמא, ּאוף ָהִכי ְדַקאְמָרן, ַּמאן ְדָמַנע ּבִ ִחית ּכִ ְוָדא . ָּחֵבר הוא ְלַהאי ִאיׁש ַמׁשְ
ִריך הוא, ּהוא ָרָזא א ּבְ ר ָנׁש ְלָבְרָכא ְלקוְדׁשָ ִגין ְדִאְצְטִריך ֵליה ְלּבַ ּּבְ ּ ּ ְּ ּוְלַצָלָאה , ְּ ּ

ְדָקא ֵיאֹות א. ְצלֹוָתא ּכַ ֵמיה ַקִדיׁשָ ַרך ׁשְ ִגין ְדִיְתּבָ ּּבְ ּ ִאֵלין ֲחֵב, ְּ ר ּבְ יןְּוִיְתַחּבָ , ִּרין ַקִדיׁשִ
ְרָכאן ֵמָעְלָמא. ְּוָלא ִיְפגֹום ְצלֹוֵתיה ִגין ְדִיְמַנע ּבִ ִחית , ּּבְ ַההוא ָחֵבר ִאיׁש ַמׁשְ ר ּבְ ְּוִיְתַחּבָ

ְרָכאן ֵמָעְלָמא ְּדִאיהו ָמַנע ּבִ ְּוָגִרים מֹוָתא ְלֻכְלהו, ּ ּ.  
ִתיב  ַתר ִסְטָרא ַּההו. ַמאי ְוחֹוֵבר ָחֶבר,  ְוחֹוֵבר ָחֶבר)דברים יח(ּכְ ּא ַמאן ְדָאִזיל ּבָ

ין, ַאֲחָרא ך ָעֵליה רוָחא ַאֲחָרא ְמַסֲאָבא, ְוָחָרׁש ַחְרׁשִ ִּאיהו ָמׁשִ ּ ַההוא , ְּ ר ּבְ ְּוִאְתַחּבָ
ַּחְברוָתא ְדַההוא ָחֵבר ָרע ּ ֲהֵדיה, ּ ַחְברוָתא ּבַ ֲאִרי ּבְ ְּוׁשָ ִחית, ּ ֲאַמאי . ַּההוא ָחֵבר ִאיׁש ַמׁשְ

יהּבְ. ִאְקֵרי ָחֵבר ר ִעּמֵ ר ָנׁש ִאְתַחּבָ ֲעָתא ְדִאְתְייִליד ּבַ ִּגין ִדְבׁשַ ּ ֲהֵדיה . ּ ְּוָתִדיר ַקְייָמא ּבַ
ִּאְתַהָפך ֵליה ָחֵבר, ְלָבַתר. ָחֵבר ְ ִחית, ּ   .ִאיׁש ַמׁשְ

ה ִסְטָרא ִדְקדוּשָׁ ְּוָהִכי ִאית ּבְ ִסְטָרא ִדיִמיָנא, ּ יה ְד, ָחֵבר טֹוב, ּּבְ ְּדָעִביד ִטיבו ִעּמֵ ּ ּ ַבר ּ
ָעְלָמא ֵדין וְבָעְלָמא ְדָאֵתי ָּנׁש ּבְ ּ ר ָנׁש. ּ ִדיר ָעֵליה ְדּבַ ְּוִאֵלין ֲחֵבִרים ַקְייֵמי ּתָ ּ ּ ,

ַחְברוָתא ֲחָדא יָזָבא ֵליה, ּּבְ ָנא ָעֵליה, ְּלׁשֵ ּוְלַאּגָ יה ֲחֵבִרים, ּ ּוְלֶמהֵוי ִעּמֵ ָמא , ּ א ׁשְ ְּלַקְדׁשָ
ּבְ, ְּדָמאֵריהֹון ָרא וְלׁשַ ּוְלַזּמְ יהּ ִדיר. ָּחא ַקּמֵ   .ּתָ

  ב''נ ע''דף ר
ע ַסְמִכין ַאֲחָרִנין) ב''נ ע''דף ר(ֵּמִאֵלין ַנְפֵקי  ֵריָסר ְדָקָאַמָרן, ַאְרּבַ ְּלִאיּנון ּתְ ָהֵני , ּ

א ְלַצִדיַקָייא. ֲחֵבִרים י ִאיּנון ְדַיְעִטין ֵעיָטא ְלַאְבָאׁשָ ְּוִאֵלין ִאיּנון ַקְייֵמי ְלַגּבֵ ּ ּ ּ ּ ַאף ַעל . ּ
ּב ְדָלא ַעְבֵדיּגַ ְּוַסְלֵקי ְואֹוְדֵעי ִמָלה ְלֵעיָלא, ּ ּוַבְטֵלי ְלַההוא ֵעיָטא, ּ ְּוִאֵלין ִאְקרון , ּ ּ

ב ְדֻכְלהו ִאְתְמנון ְלָדא''ֶּאְרֶאִלי ּם ְוַאף ַעל ּגַ ּ ל ַחד ְוַחד ִאְתָמָנא ְוִאְתְפַקד ַעל ִמִלין , ּּ ּּכָ ּ
ּוְתחֹות ִאֵלין ֵלית לֹון חוׁשְ. ְיִדיָעאן ָנאּּ   .ּבָ

ע ע ִסְטֵרי ָעְלָמא, ִּאֵלין ַאְרּבַ ָחא ָעַלְייהו , ַקְייֵמי ְלַאְרּבַ ּגָ ְּוָכל ַחד ָקִאים ְלַאׁשְ
ָרֵאל ים. ְּדִיׂשְ ְּוִאֵלין ִאְקרון ֲחַרּכִ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ ים)שיר השירים ב(ּּכְ .  ֵמִציץ ִמן ַהֲחַרּכִ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]135דף [ -ּ

ע ְדִאְקרון ֲחַרּכִ ָמא ְדִאֵלין ַאְרּבַ ּׁשְ ּ . ל''ָעִריֵא. )ה''א עזרי''נ(ה ''ִעיִרָי. ל''ִעיָגֵא, יםּּ
  .ל''ְיִהיָרֵא

ל ִאיּנון ְדַעְבִדין , ִּאיהו ָקִאים ִלְסַטר ִמְזָרח, ל''ִעיָגֵא ָחא ַעל ּכָ ּגָ ְּוָדא ַקְייָמא ְלַאׁשְ ּ ּ
ָבה ְדִמְצָוה, עֹוָבִדין ָטִבין ֵבי ַמֲחׁשָ ל ִאיּנון ִדְמַחּשְׁ ְּוַעל ּכָ ּ ב ְדָלא ַיְכֵלי ַאף ַע, ּ ּל ּגַ

ד   .ְלֶמְעּבַ
ַּקְייָמא ִלְסַטר ָדרֹום, ה''ִעיִרָי ָחא. ּ ּגָ ְּלָכל ִאיּנון ִדְמַנֲחֵמי , ְּוָדא ַקְייָמא ְלַאׁשְ ּ

ָנא ְייהו ָעֵליה, ְלִמְסּכְ ּאֹו ְדַצֲעֵרי ִלּבַ ּ ב ְדָלא ַיְכֵלי ְלֵמיַהב ֵליה, ּ ַּאף ַעל ּגַ ּוְלִאיּנון . ּ ּ
ּוְלִאינון ְדַעְבֵדי ֶחֶסד ִעם ֵמִתים. ָּחא ְדִמְצָוהְּדַאְזֵלי ְלאֹוְר ּ ְּוִאיהו ַקְייָמא ִקיוָמא . ּ ּּ

ָרא ֵליה ְלֵעיָלא. ֶּדֱאֶמת ְּוַהאי ִאְתָמָנא ְלַאְדּכְ ּוְלַאֲחָקא ִדיוְקֵניה ְלֵעיָלא, ּ ּ ּ ּ ְלַאֲעָלא , ּּ
ֵּליה ְלָעְלָמא ְדָאֵתי ּ.  

ד ְו. ַּקְייָמא ִלְסַטר ָצפֹון, ל''ָעִריֵא יבו ְלֶמְעּבַ ָחא ְלָכל ִאיּנון ַדֲחׁשִ ּגָ ָּדא ַקְייָמא ְלַאׁשְ ּ ּ ּ
ין יׁשִ ָעאן ְלֶמחֵטי. ְוָלא ַעְבֵדי, ּבִ ד, אֹו ּבָ ִיְצֵריה ְוָלא ָעִביד, ְּוָאתו ְלֶמְעּבַ ַקף ּבְ   .ְּוִאּתָ

ָחא ְלָכל ִאיּנ. ַּקְייָמא ִלְסַטר ַמֲעָרב, ל''ְיִהיָרֵא ּגָ ּון ְדָלָעאן ְּוַהאי ַקְייָמא ְלַאׁשְ ּ
אֹוַרְייָתא אֹוַרְייָתא ְלֵבי ַרב. ּבְ ַנְייהו ְלִמְלֵעי ּבְ ֵלי ַעל . ְּוַעְייֵלי ּבְ ּכְ ּוְלָכל ִאיּנון ְדִמְסּתַ ּ ּ

ֵבי ַמְרֵעיה, ְמַרע ד ִאיהו ּבְ ּּכַ חו ָעֵליה. ּ ּגָ ְּוַאׁשְ חֹובֹוי וְבעֹוָבדֹוי, ּ ל ּבְ ּכַ ְּואֹוִדעו ֵליה ְדִיְסּתָ ּ ּ ּ ,
ְייהו ְלָמאֵריהְּוֵיתוב ִמ ּּנַ ַההוא ְמַרע. ּ ַדל ּבְ ּתָ ִגין ְדָכל ַמאן ְדִיׁשְ ּּבְ ּ ּ עֹוָבדֹוי, ּ ל ּבְ ּכַ , ְּדִיְסּתָ

ִריך הוא א ּבְ א ָקֵמי קוְדׁשָ ִתיוְבּתָ ְּוֵיתוב ּבְ ּ ּ ְּ ָזָבא, ּ ּתְ ִרים ֵליה ְלִאׁשְ ִּאיהו ּגָ ּוְלָאָתָבא ֵליה , ּ ּ
ּרוֵחיה ּ.  

ִתיב  יֹום ָרָעה ְיַמְלֵטהו ְיָי)תהלים מא(ְּוַעל ָדא ּכְ יל ֶאל ָדל ּבְ ּכִ ִרי ַמׂשְ ּ ַאׁשְ ַמאי . 'ּּ
יֹום ָרָעה ֵעי ֵליה, ּבְ יֹום ָרע ִמּבָ יֹום ָרָעה. ּּבְ ְלָטא ַההוא ָרָעה , ֶּאָלא ּבְ יֹוָמא ְדׁשַ ּּבְ ּ

ָמֵתיה יל ֶאל ָדל. ְּלֵמיַסב ִנׁשְ ּכִ ֵרי ַמׂשְ ָּדא הוא ְמַרע, ַּאׁשְ ָמה ְדַאּתְ ָא. ּ שמואל ב (, ֵמרּכְ

ֶלך)יג ן ַהּמֶ ָכה ַדל ּבֶ ה ּכָ ְ ַמדוַע ַאּתָ ּ ך. ּ ְוְבִגין ּכָ יֹום ָרָעה ְיַמְלֵטהו ְיָי, ּ ּּבְ ּ'.  
ַההוא ְמַרע)א אינון דמסתכלי''ס(ְּוִאֵלין  ֵלי ּבְ ּכְ ּ ְדִאיּנון ִמְסּתַ ּ י , ּ ּבֵ ְּלָאָתָבא ֵליה ֵמחֹובֹוי ּגַ

ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ ָמה ְדאֹו, ְּ ֵהיָכָלא ָדא ַקְייָמא ָעֵליה. ִקיְמָנאּּכְ ּּבְ ָחא, ּּ ּגָ ּוְביֹוָמא . ְלַאׁשְ
ְרָיא ִדיָנא ַעל ָעְלָמא ְּדׁשַ יה, ּ ִזיב ִמּנֵ ּתְ יֹום ָרָעה ְיַמְלֵטהו ְיָי, ִּיׁשְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ּבְ ּּכְ ּ' .

יה  ְלָטָאה ּבֵ ְמַסר ִדיָנא ְלַהִהיא ָרָעה ְלׁשַ ּיֹוָמא ְדִאּתְ ּ ּ ְוֻכְלהו ִאֵלין ַקְייֵמי )אעל עלמ(ּּ ּּ
ָחא ּגָ ים. ְלַאׁשְ ְּוַעל ָדא ִאְקרון ֲחַרּכִ ּ.  

ָנה יֹוָמא ְדֹראׁש ַהּשָׁ ִדיָנא ַעל ָעְלָמא, ּּבְ ִריך הוא ָקִאים ּבְ א ּבְ ד קוְדׁשָ ּּכַ ְּוַההוא , ְּ
א ָאֵתי ְלַאְסָטָאה יׁשָ ל ָהֵני, ִסְטָרא ּבִ ֵפי ּכָ ּנְ ֵדין ִמְתּכַ ִריך הואְוַקְייָמן , ּכְ א ּבְ ָּקֵמי קוְדׁשָ ְּ .

ְלהו ּוְכֵדין ִמְתַעְטָרן ּכֻ ּ ִריך הוא, ּּ א ּבְ ְּוַקְייָמן ָקֵמי קוְדׁשָ ִתיב. ְּ ַההוא ִזְמָנא ַמה ּכְ , ּּבְ
ים יַח ִמן ַהַחלֹונֹות ֵמִציץ ִמן ַהֲחַרּכִ ּגִ ח ֵמֲאָתר ָדִקיק: ֵמִציץ. ַּמׁשְ ּגַ ַמאן ְדַאׁשְ ּּכְ ְּדָחֵמי , ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]136דף [ -ּ

ל ַמה ְדִאְצְטִריךְוָלא ָחֵמי ְ ּכָ יַח ִמן ַהַחלֹונֹות, ּוְלָבַתר. ּ ּגִ יר, ַּמׁשְ חוָתא ַיּתִ ּגָ , ֲּאָתר ַאׁשְ
ְּדָפַתח ִפְתִחין ְלַרֲחָמא ַעל ּכָֹלא ּ ח ַעל ָעְלָמא, ּ ּגַ ִריך הוא ַאׁשְ א ּבְ ְּוַכד קוְדׁשָ ל , ְּ ּכַ ִאְסּתָ

ִאֵלין ַחלֹונֹות ּּבְ ים, ּ ּוְבִאֵלין ֲחַרּכִ   .ּיס ַעל ּכָֹלאְוָחִי, ּ
ֹוָפר א ַההוא קֹול ְדָנִפיק ִמּשׁ ּתָ ַער ִמּתַ ַההוא ׁשֹוָפר ְוִאּתְ ְקִעין ּבְ ָרֵאל ּתַ ד ִיׂשְ ּוְכֵדין ּכַ ּ ּ ּ ,

א וַמָיא ְורוָחא ִליל ֵמֶאּשָׁ ּּכָ ְּוִאְתָעִביד ִמּכָֹלא ַההוא קֹול, ּ ָעָרא קֹול ִעָלָאה, ּ ִגין ְלִאּתְ , ּּבְ
ְּדָנְפָקא ִמּגֹו ַההוא ַגְווָנא ָדא,  ׁשֹוָפרּ ְּדִאיהו ּכְ ּ ָיא ְורוָחא, ּ א וְבּמַ ֶאּשָׁ ִליל ּבְ ּּכָ ֵדין . ּ ּכְ

רֹוָזא ָנְפָקא ֻכְלהו ְרִקיִעין, ּכָ ְּוַאְכִריז ּבְ א ְוגֹו, ּ ה ֶזה ּבָ יַח ִמן ', ְּוָאַמר קֹול דֹוִדי ִהּנֵ ּגִ ַמׁשְ
ים   .ַּהַחלֹונֹות ֵמִציץ ִמן ַהֲחַרּכִ

  א''א ע''דף רנ
ְלהוּוְכֵד ּין ַיְדֵעי ּכֻ ָרֵאל, ּ ִריך הוא ָחִייס ָעַלְייהו ְדִיׂשְ א ּבְ ְּדָהא קוְדׁשָ ּ ּ ּ ִאין , ְּ ְוַאְמֵרי ַזּכָ

ָרֵאל ַאְרָעא, ִּאיּנון ִיׂשְ ָעָרא ַרֲחֵמי ִמְלֵעיָלא, ְּדִאית לֹון ֵעיָטא ּבְ ִגין ְלִאּתְ ּּבְ ִתיב , ּ ֵדין ּכְ ּכְ
ֵרי ָהָעם יֹוְדֵעי ְת)תהלים פט( ּיֹוְדֵעי ְתרוָעה ַוַדאי, ּרוָעה ַאׁשְ יֹוְדֵעי ) א''א ע''דף רנ(, ּ

רוָעה: ְּתרוָעה ֵרי ַהאי ּתְ ָיא, ְּמַתּבְ ְּדִאיהו ִדיָנא ַקׁשְ ּ ה, ּ ְּדֹכָלא ִאְתָדנו ּבֵ ּ ּ ִאין ִאיּנון . ּּ ַּזּכָ
ָעְלָמא ֵדין ָרֵאל ּבְ ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ִּיׂשְ ִגין ְדִאיּנון ַיְדֵעי ָאְרח, ּ ּּבְ ִריך הואּ א ּבְ ֹּוי ְדקוְדׁשָ ְּ ,
ָאְרחֹוי ְדָקא ֵיאֹות, ְְוַיְדֵעי ְלֵמַהך ּבְ ּוְלַיֲחָדא ִיחוָדא ּכְ ּ.  

ִּאֵלין ַחלֹונֹות ים, ּ ל ְצלֹוִתין, ְּוִאֵלין ֲחַרּכִ ְלהו ְלַאֲחָדא ּכָ ַּקְייֵמי ּכֻ א , ּ ּתָ ְּדַסְלִקין ִמּתַ ּ
הו, ְּלֵעיָלא ָחא ּבְ ּגָ ּוְלַאׁשְ ִריך הואְלַאֲעָלא ל, ּ א ּבְ ֹּון ָקֵמי קוְדׁשָ ית . ְּ ל ּבֵ ְּוַעל ָדא ּכָ

יה ַחלֹונֹות ֵנֶסת ְדָלאו ּבֵ ַּהּכְ ּ ְדָקא ֵיאֹות, ּ יה ּכְ ָּלאו ֲאָתר ְלַצָלָאה ּבֵ ּ.  
א ֵנֶסת ְלַתּתָ ית ַהּכְ ִנֶסת ִדְלֵעיָלא, ְּדָהא ּבֵ ית ַהּכְ ָּלֳקֵבל ּבֵ ֵנֶסת ִדְלֵעיָלא . ּ ית ַהּכְ ּּבֵ ּ

י ָמה ְדַאָמָרן)ב''ט ע''נ(ּה ְּדִאית ּבֵ ּ ַחלֹונֹות ּכְ א, ּ דֹוָלה. ָהִכי ָנֵמי ְלַתּתָ ֶנֶסת ַהּגְ , ְּלֵעיָלא ּכְ
ֵריָסר ַחלֹונֹות ִעָלִאין יה ּתְ ִּאית ּבֵ ּ ָאה, ּ ּתָ ֵנֶסת ּתַ ית ַהּכְ ְּוֹכָלא ַקְייָמאן . ָהִכי ָנֵמי ְלַהאי ּבֵ ּ

ָּדא ָלֳקֵבל ָדא ִגין ְדָעְלִמין ַקְייִמ, ּ ַגְווָנא ְדִאֵליןּּבְ ּין ִאֵלין ּבְ ִריך הוא ָסִליק , ּּ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְּ

ֹכָלא ְּיָקֵריה ּבְ יֹום ָרָעה ְיַמְלֵטהו ְיָי. ּ ְּוַעל ָדא ּבְ א', ּּ יׁשָ ְלָטא ַהִהיא ִסְטָרא ּבִ ד ׁשַ , ּכַ
ְּיַמְלֵטהו ְיָי ּ'.  

ַגווָנא ָדא ל , ל''ַהאי ְמָמָנא ְיִהיָרֵא, ּּכְ ֵניַּקְייָמא ַעל ּכָ ִּאיּנון ְדַחְייֵסי ַעל ִמְסּכְ ָמה , ּ ּכְ
יל ֶאל ָדל ּכִ ֵרי ַמׂשְ ֵהיָכָלא ָדא. ְּדַאּתְ ָאֵמר ַאׁשְ ּוְבִגין ָדא ּכָֹלא ַקְייָמא ּבְ ּ ּּ ְּוֵהיָכָלא ָדא , ּ

ֵהיָכָלא ַאֲחָרא ְרִביָעָאה ִליל ּבְ ְזִרין ְוִדיִנין ְלֹכָלא, ִאְתּכְ ן הוא ּגִ ְּדַתּמָ ּ ָאה חוָל. ּ ֵּקיה ַּזּכָ
ְנֵזי ְדָמאֵריה ַּמאן ְדָיַדע ּגִ ּ ִדיָרא, ְּלַיֲחָדא ֵליה, ּ ֵמיה ְדָמאֵריה ּתְ א ׁשְ ּוְלַקְדׁשָ ּ ּ ּ י ֵליה , ּ ְּלִמְזּכֵ

ָעְלָמא ֵדין וְבָעְלָמא ְדָאֵתי ּּבְ ּ ּ.  

 



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]137דף [ -ּ

 ] בשנה199יום [סדר הלימוד ליום כב ניסן 
ִריך הוא , אֵּהיָכָלא ָד. ֵהיָכָלא ְרִביָעָאהה ''היכל הזכות גבור א ּבְ ִּדי קוְדׁשָ ּ ְּ

ִגיֵניה ַאְרָעא ּבְ מֹוַדע ׁשוְלָטֵניה ּבְ ּתְ ִּאׁשְ ּ ְּדַקְייָמא ְלֵמַטר ָאְרחֹוי , ְּוָדא ִאיהו ֵהיָכָלא. ּ ּ
ָּדא ֵהיָכָלא ִאְקֵרי ִדְזכות. ְּדאֹוַרְייָתא ּ ל ִדיִנין ְדָעְלָמא, ּ ְּדֵביה ִאְתָדנו ּכָ ּ ּ ּ ּ , ְוָכל ַזְכָיין, ּ

ין, ֹוִביןְוָכל ח ְּלִאיּנון ְדַנְטֵרי ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא, ְוָכל ֲאָגר ַטב, ְוָכל עֹוָנׁשִ ּ ּּ.  
ֵּהיָכל ָדא ִדְזכות ּ ַאר ֵהיָכִלין, ּ ְנָייא ִמָכל ׁשְ ע , ְוַהאי ֵהיָכָלא, ְמׁשַ יה ַאְרּבַ ִליָלן ּבֵ ּּכְ

ְנָיין ָדא ִמן ָדא, ֵהיָכִלין ְּמׁשַ ְּוֻכְלהו ַחד ֵהיָכָלא, ּ ֵּהיָכָלא ָדא ִאית רוָחא ֲחָדאּבְ. ּ ּ ,
ְּדִאְקֵרי ְזכו ֵמיה ְזכות. ת ֵאל''ּ ְּוֵהיָכָלא ָדא ִאְקֵרי ַעל ׁשְ ּ ְּוָהָכא ִאְתָדנו . ְּוַהאי ִאיהו ֵאל, ּ

ל ִדיִנין ְדָעְלָמא ּּכָ ְּוַהאי ִאיהו ָרָזא ִדְכִתיב, ּ ָכל יֹום)תהלים ז(, ּ   . ְוֵאל זֹוֵעם ּבְ
ֵהיָכָלא ָדאִּאֵל' ד, ֵהיָכִלין' ד ּין ְדִאיּנון ּבְ ּ ָּדא ְלגֹו ִמן ָדא, ּ ָדא, ּ ִליָלן ָדא ּבְ ְלהו ּכְ ּּכֻ ּ ּ ,

ְּוֻכְלהו ַחד ֵהיָכָלא ע ֵהיָכִלין ִאֵלין. ְּוִאְקֵרי ְזכוָתא, ּ ִּאית ְלהו ִפְתִחין, ַּאְרּבַ ַחד ְמָמָנא . ּ
ִּעָלָאה ְדַקְייָמא ְלַבר ְלִפְתָחא ַקְדָמָאה ְדֵהיָכָלא ָד ּ ּּ ֵמיה''ַּסְנָסִנָי, אּ ּה ׁשְ ָמא ָדא, ּ , ְּוַעל ׁשְ

ָמאָלא ַההוא ֵהיָכָלא ִדיֵליה, ִּאית ְמָמָנא ַאֲחָרא ְלִסְטָרא ַאֲחָרא ִדׂשְ ְּדָנִטל ִדיִנין ּבְ ּ ּ ּ ּ ,
ָעְלָמא ד ּבְ יה. ְלַאְתֲעָרא ְלֶמְעּבַ ּוְבִגין ְדָנִטיל ִמּנֵ ּ ֵמיה, ּ ּיהו ְוִא. ּה''ַּסְנָסִנָי, ִּאְקֵרי ַעל ׁשְ

ָר ִליט ַעל ַההוא ַאְסּכָ ּׁשַ   .ּא ְדַרְבֵיי''ּ
ְּוַהאי ְמָמָנא ִעָלָאה ַסְנָסִנָי ד ָנִטיל ִדיָנא, ּה''ּ ַּאְכִריז ְלִאיּנון ְמָמָנן ְדַקְייִמין ַעל , ּּכַ ּ

ֵריָסר ִפְתִחין ל ִאיּנון ִדיִנין, ּּתְ רֹוִזין ְדַמְכְרֵזי ּכָ ְּוִאיּנון ּכָ ּ ּ ְּדִאְתָדנו ְמֵה, ּ ּ ּיָכָלא ִדְזכוָתא ּ ּ
  .ָּדא

ּרוָחא ָדא ְדָנִטיל ּכָֹלא ּ ּ ְּדִאְקֵרי ְזכות ֵא, ּ יה, ּל ְדָקָאַמָרן''ּ ִליל ּבֵ ּּכָֹלא ּכָ יה ַנְפקו . ּ ִּמּנֵ ּ
ְבִעין ְנהֹוִרין ְנִציִצין ִעגוָלא ַקְייֵמי, ׁשִ ְּוֻכְלהו ּבְ ּ ֵסי , ּ ָדא ְדָלא ִאְתּכַ ִגין ְלַאֲחָזָאה ָדא ּבְ ּּבְ ּ

ין, ָכל ַזְכָיין. ּן ָדאָּדא ִמ ְלהו ְנהֹוִרין ִאֵלין ַקְייִמין, ְּוָכל ִדיִנין, ְוָכל עֹוָנׁשִ ָּקֵמי ּכֻ ּּ.  
ֵרין ְנהֹוִרין ְייהו ַנְפֵקי ּתְ ִדיר, ִּמּנַ ְּדַקְייֵמי ָקַמְייהו ּתָ ּוְתֵרין ְנהֹוִרין , ְנהֹוִרין' ְּוִאֵלין ע. ּ

ְּדַקְייֵמי ָקַמְייהו ִתיב. ֶּאְמָצִעיָתא ְדֵהיָכָלאִּאיּנון ְלגֹו ּבְ, ּ ְּוַעל ָרָזא ְדֵהיָכָלא ָדא ּכְ שיר (, ּ

ֶזג)השירים ז ַהר ַאל ֶיְחַסר ַהּמָ ְרֵרך ֲאַגן ַהּסַ   .ְ ׁשָ
ְבִעין וְתֵרין ְנהֹוִרין ַאֲחָרִנין ָּלֳקֵבל ִאיּנון ַנְפֵקי ׁשִ ְטָרא ִדיִמיָנא, ּ ְבִעין וְתֵרין . ִּמּסִ ְּוׁשִ

ָמאָלא, ןְנהֹוִרין ַאֲחָרִני ְטָרא ִדׂשְ ְּוִאֵלין ַקְדָמֵאי ִאיּנון ְפִניָמֵאי ְלגֹו. ִּמּסִ ּ ֶאְמָצִעיָתא , ּ ּבְ
י ְנהֹוִרין ִאֵלין. ְּדֵהיָכָלא ָאה, ְּלַקּמֵ ל ַזְכָוון ְוָכל חֹוִבין ְלִאְתַדּכָ ל עֹוָבִדין . ָעאִלין ּכָ ּכָ
ֵּמִאֵלין ְפִניָמֵאי ַנְפֵקי, ְּדָעְלָמא ָכחו. ּ ּתְ ל ְנהֹוִרין ְדַנְפֵקי ֵמרוָחא ָדא ִעָלָאהִּאׁשְ ּ ּכָ ּ ּ ּ ,

ית ְסֵרי ְנהֹוִרין רוָחא ָדא, ָמאָתן ְוׁשִ ִליָלן ּבְ ְּוֻכְלהו ּכְ ּ ּ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]138דף [ -ּ

ֵרי ְנהֹוִרין ְבִעין, ִּאיּנון ּתְ ְּדַקְייֵמי ָקֵמי ִאיּנון ׁשִ ִדיר, ּ ִּאיּנון ַסֲהֵדי ַסֲהדוָתא ּתָ ְוַכְתֵבי , ּ
ִּפְתֵקי ִדיָנא ִדְזכו ּ ּ ְזֵרי ְוַדְייִנין ִדיִנין. ּ אֹו ְדחֹוָבהּ ְזִרין ּגַ ְבִעין ִאיּנון ּגִ ִּאֵלין ׁשִ ּ ְּוָכל ִדיִנין . ּ

ְּדָעְלָמא ֵהן ְלָטב ֵהן ְלִביׁש ָהָכא ִאיהו ּ.  

  ב''א ע''דף רנ
ּרוָחא ָדא ְּדִאיהו ְזכות ֵא, ּ ּ ְדַקאְמָרן''ּ ַלת ַאְתָוון, ל ּכִ יִמין ּתְ יה ְרׁשִ ְּדִמְתַד, ּּבֵ יה ּ ָקן ּבֵ ּּבְ

ִּמְלֵעיָלא ְּדִאיּנון יה, ּ ַהאי ֲאָתר. ו''ּ ָקאן ּבְ ְּוָהא אֹוִקיְמָנא ְדַכד ִאֵלין ַאְתָוון ִמְתַדּבְ דף (, ּּ

א) ב''א ע''רנ נוְקּבָ קוָתא ִדְדכוָרא ּבְ ְּדִאְתַדּבְ ּ ּ ּ ַהאי רוָחא. ּ ימו ּבְ ֵדין ִאְתְרׁשִ ּּכְ ִּאיּנון , ּ
ָּרָזא ְדרוָחא ָדא ְדִאְקֵרי ֵא. ּ ֵואֹלַהי ְלצור ַמְחִסי)תהלים צד(, דְּוָהָכא ָאַמר ָדִו. ַאְתָוון ּ ּ ל ''ּ

יה יִמין ּבֵ ְּוָרָזא ְדִאיּנון ַאְתָוון ִדְרׁשִ ּ ּ ְּדִאְקרון יה, ּ ַלת ִסְטִרין ִדְנהֹוִרין , ו''ּ ִּאֵלין ּתְ ּ
  .ְּדָקָאַמָרן

ֵתי ִדיִנין ַלת ּבָ ִּאיּנון ּתְ ִדיִנ, ּ ְּדִמְתַפְלֵגי ּבְ ּ ִמיֵלי ְדָעְלָמא, ין ַאֲחָרִניןּ ּּבְ עוְתָרא, ּ , ּּבְ
נו ִמְסּכְ ַמְרִעין, ּּבְ ִלימו, ּבְ ׁשְ ָנן ְלָכל ִאיּנון , ּּבִ ע ֵהיָכִלין ְדִאיּנון ְמַתּקְ ְּדִאיּנון ַאְרּבַ ּ ּ ּ ּ
ֵרי ִסְטֵרי ְנהֹוִרין ַאֲחָרִנין, ַאֲחָרִנין ִרין ֵהיָכִלין ְלִאֵלין ּתְ ָּכל ִאיּנון ְוַחד ֵהיָכָלא ְל, ּּתְ

ָבָנא ִמָכל עֹוָבִדין ְדָעְלָמא, ָּמאֵרי ְדַעְייִנין ְּדַעְבֵדי חוׁשְ ּ ְלסֹוְפִרין , ְוַחד ֵהיָכָלא. ּ
חֹות ִאֵלין ַקְדָמֵאי ְפִניָמֵאי, ַאֲחָרִנין ִּדי ּתְ ּ ע ֵהיָכִלין. ּ ֵהיָכָלא ָדא, ִּאֵלין ַאְרּבַ ִליָלן ּבְ , ּּכְ

ָמא ְדַהאי  ְּדִאְקֵרי ַעל ׁשְ ּרוָחא ְזכוָתאּ ְדַקאְמָרן, ּ   .ּכִ
ָכל ִפְתָחא וִפְתָחא ְדִאֵלין ֵהיָכִלין ּּבְ ּ ּ ִפְתָחא ַקְדָמָאה ִאית ְמָמָנא , ִאית ְמָמָנא ַחד, ּ ּבְ

ְזִריֵא, ֲחָדא ֵמיה ִאְקֵרי ּגַ ִּדׁשְ  ַהאי )ה דמינה נטיל''לפתחא קדמאה דשמיה דכלא סנסני(. ל''ּ
ִּאיהו ְלַגָלָאה ִדיִניןַּההוא ְמָמָנא , ְמָמָנא ַאֲחָרא ָזרו ְלַההוא ְמָמָנא , ּּ ְּדִאְתָדנו ְוִאְתּגְ ּ ּ ּ ּ

ֵמיה ַסְנָסִנָי, ַקְדָמָאה ִּדׁשְ ּ יה ָנִטיל ַהאי ְמָמָנא ַאֲחָרא''ּ ּה ְדִמּנֵ ּ ְּדַקְייָמא ַעל ֵהיָכָלא , ּ ּ
ָרה ְדַרְבֵיי, ְּדִסְטָרא ַאֲחָרא ְּוַקְייָמא ַעל ַאְסּכָ ְדַקאְמָרן, ּ   .ּכִ

ְזִריֵאְו ָּנִטיל ִמָלה ְדֵבי ִדיָנא ְפִניָמָאה, ל''ַהאי ְמָמָנא ּגַ ּ ּ ְּדֹכָלא. ּ ן, ּ ּמָ ּוְכֵדין , ִאְתְגַזר ּתַ
ּאֹוִדיַע ִמָלה ְלַהאי ְמָמָנא ִדְלַבר ָכל ְרִקיִעין, ּ רֹוֵזי ַמְכְרֵזי ְוַאְמֵרי ּבְ ך , ְּוָכל ִאיּנון ּכָ ְּכַ

א י ַמְלּכָ ַזר ִמּבֵ אַע, ְְוַכך ִאְתּגְ ֵהיָכָלא ִדְלַתּתָ ּד ְדַנְטֵלי ַהִהיא ִמָלה ּבְ ן ַנְפֵקי , ּּ ּמָ ּוִמּתַ
ּוַמְכְרֵזי ִמָלה ָתִאין, ּ ֻכְלהו ְרִקיִעין ּתַ ַמע ּבְ ּתְ ַּעד ְדִאׁשְ י ְואֹוְדֵעי ִמָלה, ּּ ְּלֻכְלהו , ְּוַנְחּתֵ ּ

א   .ִּדְלַתּתָ
ִאין ּתָ ְלהו ּתַ ְּוַנְטֵלי ִמָלה ּכֻ ּ ַמָיא, ִמַדְרָגא ְלַדְרָגא, ּ ֲּאִפילו ִצֳפֵרי ׁשְ ּ , ְּועֹוֵפי ְדַאְרָעא, ּ

ְלהו ַנְטֵלי ִמָלה ּּכֻ ָעְלָמא, ּּ ְרִדיֵני ִנימוִסין. ְּואֹוְדֵעי ָלה ּבְ ל ִאיּנון ּגַ ַּעד ְדַנְטֵלי ִמָלה ּכָ ּ ּ ּּ ,
א ֶחְלָמא ִלְבֵני ָנׁשָ   .ְּוַאְתָיא ַהִהיא ִמָלה ִלְזַמן ָקִריב, ְוַאְחְזָיין ּבְ

ּין ְדַהִהיא ִמָלה ְדִאְצְטִריָכא ְלַמְלֵכי ַאְרָעאּוְלִזְמִנ ְּדִאיּנון ְמָמָנן ְלַאְתְזָנא, ּּ ָרא , ּ ּוְלַדּבְ
א. ַעִמין א ִדְלַתּתָ ְמׁשָ ְּדאֹוְדִעין ַהִהיא ִמָלה ַעד ְרִקיָעא ְדׁשִ ּ ן, ּּ ּמָ ַּעד ְדִאיּנון . ְּוַקְייָמא ּתַ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]139דף [ -ּ

א ְמׁשָ ְמׁשָ, ְמָמָנן ׁשִ ְּדִאְתָמנון ַעל ׁשִ ְּואֹוְדֵעי ָלה ְלִאיּנון ְמָמָנן , ַּנְטֵלי ַהִהיא ִמָלה, אּ ּ
ִסְטָרא ַאֲחָרא ִּעָלִאין ִדי ּבְ ְּוִאיּנון מֹוִדִעין ַהִהיא ִמָלה ְלַמְלֵכי ַאְרָעא, ּ ִסְטָרא , ּ ְּדִאיּנון ּבְ ּ

  .ִּדְלהֹון
ָרֵאל ִיׂשְ הו ּבְ ֲּהוֹו ַנְטִלין ְנבוָאה ִד, ְּוַכד ֲהוֹו ְנִביִאים ּבְ ֵרין ַעּמוִדין ִעָלִאין , ְלהֹוןּ ִּמּתְ ּ

ְּדאֹוַרְייָתא ָסִמיך ָעַלְייהו ָלקו ְנִביִאים ֵמָעְלָמא. ְּ ְּלָבַתר ְדִאְסּתָ ְּוָאתו ָמאֵרי ְדַמְרֶאה, ּ ּ ,
ּוָמאֵרי ְדֶחְלָמא ְדָקָאְמָרן, ּ ַּנְטֵלי ִמָלה ֵמַאְתֵריה ּכִ ָרֵא. ּ יַנְייהו ְדִיׂשְ ְּוַכד ַמְלֵכי ֲהוֹו ּבֵ , לּ

ָלקו ּוְנִביִאים ִאְסּתָ ָכחו, ּ ּתְ ּוָמאֵרי ְדֶחְלָמא וַמְרֶאה ָלא ִאׁשְ ּ ּ ּאֹוְדִעין ִמָלה ְלִאיּנון , ּ ּ
ְדָקָאְמָרן, ַמְלִכין   .ֵּמַהאי ִפְתָחא ּכִ

יָמא ֵהיך ָנִטיל ִמָלה ֵמַהאי ֲאָתר ְּוִאי ּתֵ א ֲחֵזי. ְ א, ּתָ ל ַדְרָגא ְוַדְרּגָ ְּוָכל ִפְתָחא , ּּכָ
ְלהו ִאית לֹון ְלַבר, אּוִפְתָח ּּכֻ ְּדִאְתָמנון , ְמָמָנן ְיִדיָען, ּ ָכל ִאיּנון )בסטרא דלהון(ּ ּ ּבְ

ִגין , ְרִקיִעין ִאין ְואֹוְדִעין ִמָלה ְלִאיּנון ְדִאְצְטִריך ּבְ ּתָ ְרִקיִעין ּתַ א ּבִ ְַעד ְדַנְחֵתי ְלַתּתָ ּ ּ ּּ
ְּדָהא ֵמִאֵלין ֵהיָכִלין ְדִאיּנון ִסְטָרא ִדְק ּ ּ ה ְוָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתאּּ ּדוּשָׁ ּ ין , ּ ִּאְתְפָרׁשו ַדְרּגִ ּ ּ

א ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא, ְלַתּתָ ְלהו ּבְ ּּכֻ ּ ּ ין, ּ ין ַעל ַדְרּגִ ְּוַנְחּתו ַדְרּגִ ּ ַּעד ְדַפְרִחין ֵמַהאי , ּ
יה, ָעְלָמא ְּוִאְתְמנון ּבֵ ּ.  

הֹון ְטָרא ַאֲחָרא, ִמּנְ א ִמּסִ ֵני ָנׁשָ ִזיֵקי ָעְלָמאּו, ְלַנְטָרא ּבְ ּוְבִאיּנון ָאְרֵחי ְדָקא , ִמּנְ ּ ּ
הֹון. ָאְזֵלי א, ּוִמּנְ ד ָאָתאן ְלִאְתַדְכָאה, ְּלַסְייָעא ִלְבֵני ָנׁשָ הֹון. ּּכַ ד ָאִתין , ּוִמּנְ ְלֶמְעּבַ

ָעְלָמא ין ּבְ א. ְוִנּסִ עֹוָבִדין ִדְבֵני ָנׁשָ ָגָחא ּבְ הֹון ְדַקְייֵמי ְלַאׁשְ ּוִמּנְ ּ ְוֵכן . ּ ַסֲהדוָתאְלִמְסַהד, ּ
ין ְלִסְטַרְייהו)בגוונא דא( ָמה ַדְרּגִ ין ּכַ ּ ִמְתָפְרׁשִ ּ ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא ִעָלָאה, ּ ְּוֻכְלהו ּבְ ּּ ּ ּ ,

ה ִעָלָאה ְקדוּשָׁ ּּבִ ּ.  

  א''ב ע''דף רנ
ִסְטָרא ַאֲחָרא ַגְווָנא ָדא ּבְ ין ֵמִאיּנו, ִסְטָרא ְמַסֲאָבא, ּּכְ ין ַדְרּגִ ִּמְתָפְרׁשִ ּ ן ֵהיָכִלין ּ

א א, ְלַתּתָ ין ְלַאְבָאׁשָ ְלהו ַדְרּגִ ּּכֻ ּ הֹון: ּוְלַאְסָטָאה ָעְלָמא, ּ ִני , ִמּנְ ַקְייֵמי ְלַאְסָטָאה ּבְ
א א, ָנׁשָ יׁשָ ִני . ֵמֹאַרח ַטב ְלֹאַרח ּבִ הֹון ַקְייֵמי ְלָסֲאָבא ּבְ א) א''ב ע''דף רנ(ּוִמּנְ , ָנׁשָ

ֲאָבא ְּלִאיּנון ְדָאתו ְלִאְסּתַ ּ ֲאָבא, ָּמה ְדָתֵניָנןּכְ, ּ ר ָנׁש ְלִאְסּתַ ְּמָסֲאִבין ֵליה , ָאָתא ּבַ
ַהאי ָעְלָמא ַההוא ָעְלָמא, ּבְ ּוְמָסֲאִבין ֵליה ּבְ ּ ְּוִאיּנון ִאְקרו צֹוָאה רֹוַתַחת, ּ ָמה ְדַאּתְ . ּ ּכְ

ין ְדַקְייָמן ְלָסֲאָבא ַיִתי.  ֵצא ּתֹאַמר לֹו)ישעיה ל(ָאֵמר  ְּוִאיּנון ַדְרּגִ ּ ך, רּ ְוְבִגין ּכַ ִּאֵלין , ּ
ִדיר ָלֳקֵבל ִאֵלין ְדָקא ֲחֵזי, ּּתָ ין ְיִדיָעאן ּכַ ַדְרּגִ ְּוֹכָלא ִאיהו ּבְ ּ.  
ְנָייָנא ַהאי ִפְתָחא ִאית ְמָמָנא. ִּפְתָחא ּתִ ֵמיה''ַּדֲהִריֵא, ּּבְ , ְּוִאיהו ִלְסַטר ְיִמיָנא. ּל ׁשְ
ל ְזכוִת, ְּוַהאי ִאיהו ְמָמָנא אְּלַאֲעָלא ּכָ ֵני ָנׁשָ הו ּבְ ּין ְדָזכו ּבְ ּ ר ָנׁש ְלָטב , ּ ִגין ְדִיְתָדן ּבַ ּּבְ ּ

ָדן ְלָטב ד ִאּתְ א, ָּעַלְייהו ּכַ ֵני ָנׁשָ ֵדין ַהאי , ְּוִאיּנון ַזְכָיין ַקְייָמן ַסִגיָאן ַעל חֹוֵבי ּבְ ּכְ
ָּפִקיד ַעל ַאְגָרא ְוחוָלָקא ְדִאיּנון ַזְכָיין ְוַאְגָרן ְלָטב, ְמָמָנא ּ ּ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]140דף [ -ּ

ְּוַאִפיק ַההוא ִדיָנא ּ ּוָמֵני ֵליה ְלַההוא ְמָמָנא, ּ ּ ְּדִאְקֵרי ְפָדיֵא, ּ ֵהיָכָלא , ל''ּ ִּדי ּבְ
ִליָתָאה ּוְכֵדין ֲאַמר ֵליה. ּתְ ַחת)איוב לג(, ּ ּ ְפָדֵעהו ֵמֶרֶדת ׁשַ ר ָנׁש ָקִאים . ּ ִגין ְדַכד ּבַ ּּבְ

ֵבי ַמְרֵעיה א, ּּבְ ְתִפיסו ְדַמְלּכָ ְּוִאְתַפס ּבִ ּ ר ָנׁש, ּ ֵדין ִאְתָדן ּבַ ְּוָכל ְזכו ְוָכל חֹוָבה ְדֲעַבד . ּּכְ ּ
ַהאי ָעְלָמא ַהאי ֵהיָכָלא ְלִאְתְדָנא, ּבְ ּּכָֹלא ָעאל ּבְ ּ.  

ַהאי ִפְתָחא ָנַפק ִדיֵניה ְלָטב, ְּוַכד ִאְתָדן ְלָטב ּּבְ ּ ִּליִמיָנא ְדַהאי ְמָמָנא ַדֲהִריֵא, ּ , ל''ּ
יה ְּדַקְייָמא ּבֵ ִּעין ִדיִניה ְלָטבְואֹוְד, ּּ ִזיב, ּ ּתְ א ַההוא ִדיָנא. ַּעד ְדִאׁשְ ְּוַנְחּתָ ָכל ִאיּנון , ּ ּּבְ

מֹוָדעו ְלָטב ְלַתָתא, ְמָמָנן ּתְ ין ְדִאׁשְ ַּדְרּגִ ּ ְלהו ַדְרִגין ַעל ַדְרִגין, ּ ּּכֻ ּ ּ ין , ְּוֹכָלא, ּ ין ְלָטב ּבֵ ּבֵ
ר ָנׁש, ְלִביׁש א ִאְתָדן ַההוא ּבַ י ַמְלּכָ ִּמּבֵ ּ.  

ִליָתָאה ַהאי ִפְתָחא ִאית ְמָמָנא ַחד. ִּפְתָחא ּתְ ִדיֵא, ּּבְ ֵמיה''ּגַ ְּוִאיהו ִלְסַטר . ּל ׁשְ
ָמאָלא ין)א לאתקלא''ס(ְלַאֲעָלא , ְּוַהאי ִאיהו ְמָמָנא, ׂשְ יׁשִ ל חֹוִבין ְוָכל ּבִ ר ָנׁש ,  ּכָ ְּדּבַ

ַהאי ָעְלָמא ִאיּנון ַזְכָיין , ַמְתְקָלא ְלַאְתְקָלאְוָנִחית לֹון ּגֹו . ַּאְסֵטי ֲאַבְתַרְייהו ּבְ ּּבְ
יָדא ְדַההוא ְמָמָנא ַאֲחָרא ְדָקָאַמָרן ְּדָעאלו ּבִ ּ ּ ּ ּ.  
ְּוַההוא ַמְתְקָלא ַקְייָמא ּגֹו ִפְתָחא ְרִביָעָאה ּ ֲחָדא, ּ ן ִאְתָקלו ַזְכָיין ְוחֹוִבין ּכַ ַמאן . ְּוַתּמָ

ְייהו ְּדָנַצח ִמּנַ ַההוא ִסְטָראָּהִכי ִאית ֵליה ְמָמָנן, ּ ָמה ְמָמָנן ִאית , ִאי ַנְצָחן ַזְכָיין. ּ ּבְ ּכַ
ְסַטר ִדיִמיָנא ְּוַנְטֵלי ַההוא ִדיָנא, ּּבִ ר ָנׁש, ּ ין וַמְרִעין ֵמַההוא ּבַ יׁשִ ּוַמֲעִבִרין ּבִ ּ ַעד , ּ

ִזיב ּתְ ָמ, ִאי ַנְצָחן חֹוִבין. ְּדִאׁשְ ַההוא ִסְטָרא ִדׂשְ ָמה ְמָמָנן ִאית ֵליה ּבְ ּּכַ ּ ַעד , אָלאּ
ְּדַנְטֵלי ִמָלה ַההוא ִסְטָרא ַאֲחָרא ְרִדיִני ִנּמוִסין, ּּ ְּוָכל ִאיּנון ּגַ ּ ַּעד ְדִאְתַרע ַמָזֵליה, ּ ּּ .

א ַההוא ִסְטָרא ַאֲחָרא ּוְכֵדין ַנְחּתָ ְמָתא, ּ ָאה חוָלֵקיהֹון ְדַצִדיַקָייא . ְוָנִטיל ִנׁשְ ַּזּכָ ּ ּ ּ
ָעְלָמא ֵדין וְבָעְלָמא ְדָא ּּבְ ּ   .ֵתיּ

ַהאי ִפְתָחא. ִּפְתָחא ְרִביָעָאה ֵמיה)ה''א מאזני''ס(ה ''ואזני, ַּקְייָמא ַחד ְמָמָנא, ּּבְ . ּ ׁשְ
ֲחָדא,  ַזְכָיין ְוחֹוִבין)א דתקיל''ס(ְּדַנְטָלא , ְּוַהאי ִאיהו ַמְתְקָלא ְלהו ּכַ ָקלו ּכֻ ּוֵביה ִאּתְ ּ ּ ּּ .

ָקלו .  ֹמאְזִני ֶצֶדק)ויקרא יט(ִדְכִתיב ּכְ.  ֹמאְזֵני ֶצֶדק)א''ה ע''רנ(ְוָדא ִאְקֵרי  ַהאי ִאּתְ ּּבְ
ְדָנא ְלהו ְלִאּתְ ּּכֻ ּ ּ.  

חֹות ַהאי ְמָמָנא ֵרין ְמָמָנן, ּתְ ָמאָלא, ִאית ּתְ , ַחד ִליִמיָנא. ַחד ִליִמיָנא ְוַחד ִלׂשְ
ֵמיה''ֲהִריֵא ָמאָלא. ּל ׁשְ דוִדיֵא, ַחד ִלׂשְ ֵמיה''ּּגְ ָקלו ַזְכ. ּל ׁשְ ָּדא , ָיין ְוחֹוִביןְּוַכד ִאּתְ

ָמאָלא, ַאְכַרע ִלְסַטר ְיִמיָנא ַהאי רוָחא . ְוָדא ַאְכַרע ִלְסַטר ׂשְ ִלילו ּבְ ְּוֻכְלהו ִאְתּכְ ּ ּ ּ
ְּדִאְקֵרי ְזכו   .ת ֵאל''ּ

יה ְלהו ּבֵ ִליָלן ּכֻ ְּוַכד ִאְתּכְ ּ א,  ֵחיָוָתא)א חד''ס(ַּאִפיק , ּ , ְוַהאי ֵחיָוָתא ְמָלֲהָטא, ַּקִדיׁשָ
ֵמיהְוִאְק ָעְלָמא, ַהאי ֵחיָוָתא. ל''ּּתוִמיֵא, ֵּרי ׁשְ ָחא ּבְ ּגָ ִּאיִהי ֵחיָוָתא ְדַקְייָמא ְלַאׁשְ ּ ,

ִאיּנון ֵעיִני ְיָי ָעְלָמא', ּּבְ ָטאן ּבְ חוָתא', ְּוִאיּנון ֵעיֵני ְיָי. ְּדַאְזָלן ְוׁשָ ּגָ ְלהו ַנְטלו ַאׁשְ ּּכֻ ּ ּ ּ ,



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]141דף [ -ּ

ֵּמִאיּנון עֹוָבִדין ָטִבין ְדִאְתָעֵבי ְטִמירוּ ּדו ּבִ ִלימו , ּ ׁשְ ִאיּנון עֹוָבִדין ְדִאיּנון ּבִ ָחא ּבְ ּגָ ּוְלַאׁשְ ּ ּ ּ ּ
א ְדָקא ֵיאֹות, ְּדִלּבָ ב ְדָלא ִאְתָעִבידו ּכַ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ.  

חוָתא ִדְצלֹוִתין ּגָ ַאׁשְ ַּהאי ֵחיָוָתא ִאיִהי ַקְייָמא ּבְ ּ ִנ. ּ ֲאֵלי ּבְ ין ְדׁשָ ֶאְלּתִ ִגין ְדִאיּנון ׁשְ ּּבְ ּ י ּ
ְצלֹוֵתהֹון א ּבִ יָדא ְדַהאי ֵחיָוָתא, ָנׁשָ ְלהו ַקְייֵמי ּבִ ּּכֻ ּ ַהאי ֵהיָכָלא, ּ ְוַקְייִמין , ְּוָאַנח ְלהו ּבְ

ִעין יֹוִמין ַהאי ֵהיָכָלא ַעד ַאְרּבְ ין ּבְ ֶאְלּתִ הו, ִּאיּנון ׁשְ ָחא ּבְ ּגָ   .ְּלַאׁשְ

  ב''ב ע''דף רנ
ִע)בסוף ארבעין יומין(ְּדָהא  ָכל ַאְרּבְ ִעין ּבְ ְוָנִטיל ְלָכל , ָנְפָקא ַהאי ֵחיָוָתא, ין ְוַאְרּבְ

ין ֶאְלּתִ ְבִעין וְתֵרין ְנהֹוִרין, ִּאיּנון ׁשְ ְּוָאַנח לֹון ָקַמְייהו ְדִאיּנון ׁשִ ּ ּ ּוְכֵדין . ְוַדְייִנין לֹון, ּ
ַּהאי רוָחא ְדִאְקֵרי ְזכו ּ הו) ב''ב ע''דף רנ(, ת ֵאל''ּ ְּמַעֵיין ּבְ , ִאי ָזֵכי. י ָלא ָזֵכיִאי ָזֵכי ִא, ּ

א, ָנְפָקא ַהאי ְצלֹוָתא ֶאְלּתָ ָלא ַהאי ׁשְ ְלּגְ ֵריָסר ְמָמָנן, ּוִמְתּגַ ה ּתְ ְוָכל ַחד , ְּוָנְפָקן ִעּמָ
ְבִעין ֵמִעם ַההוא רוָחא ְּוַחד ּתַ א, ּ ֶאְלּתָ ַהאי ׁשְ הו, ִּקיוָמא ּבְ ְּוִאְתַקְייָמא ּבְ ּ.  

חֹות ַהאי ֵחיָוָתא ָעה ׂשְ, ּתְ ַרְפֵא, ָרִפין ְמַלֲהָטןַאְרּבָ ְרִקיֵא, ל''ׂשְ יֵא, ל''ּבַ ל ''ְקִריׁשִ
ְּקדוְמָי ע ִסְטֵרי ָעְלָמא. ּה''ּ חֹות ַהאי ֵחיָוָתא ַקְייִמין ְלַאְרּבַ ע ּתְ ' ִּאֵלין ד, ְּוִאֵלין ַאְרּבַ

ָכל ִאיּנון ְדַנְט, ִסְטֵרי ָעְלָמא' ַקְייֵמי ְלד ָחא ּבְ ּגָ ְּוִאיּנון ְמָמָנן ְלַאׁשְ ּ ָתאּ ּבְ , ֵּרי יֹוָמא ְדׁשַ
ְדָקא ֵיאֹות ָתא ּכְ ּבְ ֵגי ׁשַ   .ּוְמַעּנְ
ד ַנְטֵלי ע ּכַ א, ֵּמִאֵלין ַאְרּבַ ִביִבין ְדֶאּשָׁ ְבִעין , ַּנְפֵקי ׁשְ ִביִבין ִאְתָעִבידו ׁשִ ּוֵמִאֵלין ׁשְ ּּ

ִלין ְלּגַ ּוְתֵרין ּגַ א, ּ ֶאּשָׁ ֵּמָהָכא ִאְתָעִביד ְנַהר ִדינור. ְמַלֲהָטן ּבְ ׁשוֵניה .ּ ּמְ ּ ֶאֶלף ַאְלִפין ְיׁשַ ּ
ָתא, ְּלַההוא ַנֲהָרא ּבְ ֵגי ׁשַ ל ִאיּנון ִדְמַעּנְ ּּכָ ָכל ִאיּנון , ּ ָחן ּבְ ּגְ ע ְמָמָנן ַמׁשְ ִּאֵלין ַאְרּבַ ּ

ָתא ּבְ ֵגי ׁשַ ְּוַהאי ֵחיָוָתא ַקְייָמא ָעַלְייהו, ִּדְמַעּנְ חֹוָתה, ּ ִגיָנה ּתְ ְּוַנְטֵלי ּבְ ּ.  
ָכל יֹוָמא ְו ָּנִגיד ַההוא ְנַהר ִדינור, יֹוָמאּבְ ּ ה רוִחין, ּ ִליִטין, ְּואֹוִקיד ְלַכּמָ ּוְלַכָמה ׁשַ ּ .

ָתא ּבְ רֹוָזא ָנְפָקא, ְוַכד ָעִיִיל ׁשַ ִכיך ַההוא ְנַהר ִדינור, ּכָ ְּוׁשָ ּ ּ ִביִבין , ְ ְּוַזְעִפין ְוִזיִקין וׁשְ ּ
ָככו ּתְ ָרִפים ְדָקָאַמָרןְּוַהאי ֵחיָוָתא ַאְזָלא ְוַסְלָקא ַעל . ִּאׁשְ ָעה ִאֵלין ׂשְ ַּאְרּבָ ְוָעאל ּגֹו . ּ

ֶּאְמָצִעיָתא ְדֵהיָכָלא ָדא ַההוא ֲאַתר ְדִאְקֵרי ֹעֶנג, ּ ּּבְ ּ.  
ִגין ִדְבַהאי ֲאָתר ָתא, ּּבְ ּבְ ד ָעֵייל ׁשַ ל ָפתֹוֵרי ִדְבֵני ָעְלָמא, ּכַ ן ּכָ ּמָ ִּמְתַסְדָראן ּתַ ּּ ,

ֵני ֵהיָכָלא ְדַמְל ְּדִאְקרו ּבְ ּ אּ ָוון ְמָמָנן, ְוֶאֶלף ַאְלִפין, ּכָ ַּקְייֵמי ַעל ִאיּנון , ְוִרּבֹו ִרּבְ
ָרִפים. ָּפתֹוֵרי ָעה ׂשְ ְּוַהאי ֵחיָוָתא ִעָלָאה ַעל ִאֵלין ַאְרּבָ ַההוא ֲאָתר, ּ ל , ְּוָעאל ּבְ ְוָחָמא ּכָ

ִּאיּנון ָפתֹוֵרי ָכל ָפתֹוָרא)וכל אינון דקיימא עלייהו(, ּ ח ּבְ ּגַ ֵגי , ּ וָפתֹוָראּ ְוַאׁשְ ְְוֵהיך ְמַעּנְ

ֵּליה ְלָכל ָפתֹוָרא וָפתֹוָרא ְּוַקְייָמא וָבִריך ֵליה ְלַההוא ָפתֹוָרא, ּּ ּ ּ ְּ ְּוָכל ִאיּנון ֶאֶלף . ּ
ָבן, ַאְלִפין ְלהו ַפְתֵחי ְוַאְמֵרי ָאֵמן, ְוִרּבֹוא ִרּבְ ּּכֻ ּ ּ.  

ָרָכה ִהיא ְדָבִריך ַעל ַהאי ָפתֹוָרא ְדִמ ּוַמה ּבְ ּ ּּ ְדָקא ֵיאֹותְ ָגא ּכְ ישעיה (. ְתָסָדר ְוִאְתַעּנְ

ג ַעל ְיָי)נח ְתַעּנַ י ִפי ְיָי' ְוגֹו'  ָאז ּתִ ר' ּּכִ ְּוֻכְלהו ַאְמֵרי. ִּדּבֵ ְקָרא ַוְיָי)ישעיה נח(, ּ '  ָאז ּתִ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]142דף [ -ּ

ּרוָחא ִעָלָאה ְדִאְקֵרי ְזכו. 'ַיֲעֶנה ְוגֹו ּ ֻכ, ת ֵאל''ּּ ג ּבְ ד ַההוא ָפתֹוָרא ִאְתַעּנָ ּּכַ ְּלהו ּ ּ
ִליָתָאה ְמַסֵיים ְוָאַמר, ְּסעוָדֵתי ְתָרָאה ּתְ ְסעוָדָתא ּבַ ּּבִ ל ִאיּנון ַקְדָמֵאי, ּ ְוָאַמר , ַּעל ּכָ

ַחר אֹוֶרך ְוגֹו)ישעיה נח( ׁשַ ַקע ּכַ בֹוד ְיָי', ָ ָאז ִיּבָ ַָיַאְסֶפך' ּכְ ְבִעין ְנהֹוִרין . ּ ל ִאיּנון ׁשִ ּּכָ
ָכל ִסְטִרין ֶבר ְיֵרא ְיָי)תהלים קכח(, ֵחי ְוַאְמֵריַּפְת, ַאֲחָרִנין ּבְ י ֵכן ְיבֹוַרך ּגָ ה ּכִ   .'ְ ִהּנֵ

ְדָקא ֵיאֹות ִסדוָרא ְדִעּנוָגא ּכְ ַההוא ֲאָתר ּבְ ְּוַכד ָפתֹוָרא ְדַבר ָנׁש ָלא ַקְייָמא ּבְ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ,
ֵדין ַהאי ֵחיָוָתא ע ִדְתחֹוָתה, ּכְ ְּוִאיּנון ַאְרּבַ ּ ָבןְּוָכל ִאיּנון ֶאֶלף ַאְל, ּ ְלהו , ִפין ְוִרּבֹו ִרּבְ ּּכֻ ּ
ַּדְחָיין ֵליה ְלַבר ְרִדיִני ִנימוִסין, ְּלַההוא ִסְטָרא ַאֲחָרא, ּ ה ּגַ ּוְכּמָ ּ ְלהו ַנְטֵלי ֵליה , ּ ּּכֻ ּ ּ

ְּוַעְייֵלי ֵליה ְלַההוא ֲאָתר ִהפוָכא ִמן ָדא, ּ ְּדִאיהו ּבְ ּ ּ ן. ְוִאְקֵרי ֶנַגע, ּּ ּמָ , ְּוַכד ַעִיִיל ָלה ּתַ
ּנו)תהלים קט( ְוַאְמֵרי )א פתחי''ס( ְרַחק ִמּמֶ ְבָרָכה ַוּתִ בֹוֵאהו ְוֹלא ָחֵפץ ּבִ ּ ַוֶיֱאַהב ְקָלָלה ַוּתְ ּ .
ר לֹו ְוגֹו)תהלים קט( ה ְלָכל ֲאׁשֶ ׁש נֹוׁשֶ ך ָחֶסד ְוגֹו',  ְיַנּקֵ ַרֲחָמָנא . 'ְַאל ְיִהי לֹו מֹוׁשֵ

ְזָבן   .ִלׁשֵ
ָתא ּבְ ִגין ְדִעּנוָגא ְדׁשַ ּּבְ ּ ִריך הוא ּו, ּ א ּבְ ְּמֵהיְמנוָתא ְדקוְדׁשָ ּ א האי איהו אלין פתורי ''ס(ְּ

ּוְבִגין ָדא. ּ ִאיהו)דעינוגא דשבתא וזמנין וחגין כולהו חדוותא דקודשא בריך הוא ל ִאיּנון , ּ ּּכָ
ָתא ְוִזְמֵני ומֹוֲעֵדי ּבְ ִּדְמַעְנֵגי ִעּנוָגא ְדׁשַ ּ ּ חֹות ַה, ּ ע ְדַקְייֵמי ּתְ ִּאֵלין ַאְרּבַ , אי ֵחיָוָתאּ

ַּקְייָמא ָלֳקֵבל ַההוא ְנַהר ִדינור ּ ּ יה, ּ ְבֵקי ְלִאּתֹוְקָדא ּבֵ ֵגי , ְּוָלא ׁשַ ְּלָכל ִאיּנון ְדִמְתַעּנְ ּ
ְדָקא ֵיאֹות ִּעּנוַגְייהו ּכְ ּ.  
ע חֹות ִאֵלין ַאְרּבַ ְטָרא, ְּדַקְייֵמי ְלַבר, ִאית ְמָמָנן ַאֲחָרִנין, ּּתְ מֹוְדָעאן ִמּסִ ּתְ  ְּדִאׁשְ

ְּדֵהיָכָלא ָדא  ּ וַמְכְרֵזי ְלֹכָלא ִאיּנון ִדיִנין)וכל כרוזין לבר(ּ ּ ָזרו , ּּ ְזִרין ְדִאְתּגְ ְּוָכל ִאיּנון ּגִ ּ ּ
ַהאי ֵהיָכָלא   .ּבְ

ָדן ָהָכא ּּכָֹלא ִאּתְ ַלת ִמִלין, ּ ר ּתְ ֵהיָכָלא ָדא ְדִאְקֵרי , ּּבַ ְּדָלא ִאְתְייִהיב ְרׁשו ָהָכא ּבְ ּ ּ ּ
ֵני: ּ ִאיּנון)ב''ה ע''ויקרא כ, א''א ע''קפ, ב''ג ע''בראשית מ(ין ּוִאֵל. ְּזכוָתא . ּוְמזֹוֵני, ַּחֵיי, ּבְ

ָלָתא ְּדָהא ִאֵלין ּתְ ְלָיאן, ָלא ַקְייֵמי ָהָכא, ּ ַמָזָלא ּתַ ִגין ְדָהא ּבְ ּּבְ ְּדָהא ַההוא ָנָהר . ּ ּ
ְלָיין ַחִיין ִדְלֵעיָלא, ְּדָנִגיד ְוָנִפיק ן ּתַ ּמָ ּּתַ ּ ְלָיין ְמזֹוֵניְוַת, ּ ן ּתַ ֵני, ּמָ ְלָיין ּבְ ן ּתַ ְּדָהא , ְוַתּמָ

ן ַנְפֵקי ּמָ ָלָתא ִמּתַ א, ִּאֵלין ּתְ ָכאן ְלַתּתָ ך. ְּוַנְגֵדי ְוִאְתַמּשְׁ ְוְבִגין ּכַ ֵהיָכָלא , ּ ּּכָֹלא ַקְייָמא ּבְ ּ
ָלָתא, ָּדא ר ָהֵני ּתְ   .ּבַ

  א''ג ע''דף רנ
ֵבי ַמְרֵעי ד ִאיהו ּבְ ר ָנׁש ּכַ ָדן, ּהּּבַ ַאר ִדיִנין ְדָעְלָמא, ָּהָכא ִאּתְ ְּוָכל ׁשְ יָמא. ּ , וִאי ּתֵ

ֵבי  ר ָנׁש ּבְ ָדן ַלַחִיים ָיֲהִבין ֵליה, ַּמְרֵעיה) א''ג ע''דף רנ(ּבַ ִּאי ִאּתְ ְלָיין . ּּ ָּלאו ְדַחִיין ּתַ ּ
ָדן ָהָכא ְלַחִיים, ָהָכא ד ִאּתְ ֶּאָלא ּכַ ּ ֵדין ַנְגִדין ַחִיים ִמְל, ּ ּּכְ ּ ואי לא (. ְּוָיֲהֵבי ֵליה, ֵּעיָלאּ

ָאה חוָלֵקיהֹון ְדַצִדיַקָייא ְדַיְדֵעי ָאְרחֹוי ְדאֹוַרְייָתא)לא יהבין ּ ַזּכָ ּ ּ ּ ה ְלַחֵיי , ּּ אן ּבָ ְּוַזּכָ ּ
ִתיב , ָעְלָמא ך ּכוָלם ַצִדיִקים ְלעֹוָלם ִיְרׁשו ָאֶרץ וגו)ישעיה ס(ָּעַלְייהו ּכְ ּ ְוַעּמֵ ּ ּ ְ'.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]143דף [ -ּ

 ] בשנה200יום [ם כג ניסן סדר הלימוד ליו
ָאהד ''היכל אהבה חס ֵּהיָכָלא ָדא ַקְייָמא ְלַאְנָהָרא ְלִאֵלין , ֵהיָכָלא ֲחִמיׁשָ ּ ּ

ֵאי ּתָ ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא. ּתַ ְּוַהאי ִאיהו ֵהיָכָלא ְדַקְייָמא ְלַאְנָהָרא ּבְ ּ ּ ִּפְתָחא ֲחָדא ַקְייָמא . ּּ ּ
ַהאי ֵהיָכָלא ַּהאי ְמָמָנא ַקְייָמא . ה''ְּוַההוא ְמָמָנא ִאְקֵרי ָסִניגֹוְרָי, ּיהְוַחד ְמָמָנא ָעֵל, ּבְ

ַּעל ִפְתָחא ָדא ִגין ְלֵמיַלף , ּ א סניגוריא עלייהו דישראל ובגין דא אקרי שמיה כך דהא ''ס(ּבְ

יגֹוָרא ִדְלהֹון)איהו ממנא על כל אינון טבין דישראל למיעל יה ְדָמאֵריהֹון, ּ ַסּנֵ ַּקּמֵ ְוָלא . ּ
לֹוט ָעַלְייהו ִסְטָרא ַאֲחָרא   .ִּיׁשְ

ֵהיָכָלא ָדא ַּקְייָמא ַחד רוָחא, ּּבְ ע, ּ ַאְרּבַ ע , ְּדָכִליל ּבְ ַאְרּבַ ִליל ּבְ ְּדָהא רוָחא ָדא ּכָ ּ ּ
ָווִנין ִּחָוור ְואוָכם ָירֹוק ְוסוָמק, ּגְ ּ ֹכָלא. ּ ִליל ּבְ ְּוַהאי ִאיהו רוָחא ְדַקְייָמא ּכָ ּ ּ ּ ְוִאְקֵרי , ּ
ּסוִרָי ִאין, ה''ּ ּתָ ל ִאיּנון ַחָייִלין ּתַ ַּרב ַעל ּכָ חֹוֵתיה. ּ ְּוֻכְלהו ַקְייִמין ּתְ ּ חֹות ְיֵדיה, ּ ּוְמָמָנן ּתְ ּ.  

ְּדָסִגיר וָפַתח, ַּהאי רוָחא יֵדיה. ּ ְלהו ִאְתַמְסָרן ּבִ ָחאן ִעָלִאין ּכֻ ל ַמְפּתְ ּּכָ ּ ּ תלת זמנין (. ּ

ִאין)ביומא ּתָ ל ַחָייִלין ּתַ ְל, ּ ּכָ חֹוֵתיהּּכֻ ִליָלן ְוַקְייָמן ּתְ ּהו ִאְתּכְ יה ִאְתָזנו, ּ ּוִמּנֵ ּ ַּהאי ַקְייָמא . ּ
ָכל ָרִזין ְדָמאֵריה ּּבְ יֵדיה, ּ ְלהו ִאְתַמְסָרן ּבִ ִנִזין ִעָלִאין ּכֻ ל ּגְ ּּכָ ּ ּ ּ.  

ּוְבִגין ָדא. ַּהאי רוָחא ִאְקֵרי ַאֲהָבה ִגין ְד. ֵהיָכל ַאֲהָבה, ִּאְקֵרי ֵהיָכל ָדא, ּ ָהָכא ּּבְ
ל ָרָזא ְדָרִזין ִּאְתְגִניזו ּכָ יה, ּ ָקא ּבֵ ְּלַמאן ְדִאְצְטִריך ְלִאְתַדּבְ ּ ְּוָהָכא הוא ָרָזא ִדְכִתיב. ְּ ּ ,

ן ֶאת דֹוִדי ָלך)שיר השירים ז( ם ֶאּתֵ ְ ׁשָ ּ.  
ּרוָחא ָדא ל ְנִטירו ִדְלֵעיָלא, ּ ִּאיהו ָנִטיר ּכָ ּ ּ . ָרֵאל ׁשֹוֵמר ִיׂשְ)תהלים קכא(ְוָדא ִאְקֵרי , ּ

ִרית)דברים ז( ְנִזין ִעָלִאין.  ׁשֹוֵמר ַהּבְ ִגין ְדָהָכא ִאיהו ְנִטירו ְדָכל ּגִ ּּבְ ּ ּ ּ ִניִזין , ּ ְּוַעל ָדא ּגְ
יה ִניִזין ּבֵ ְּדָמאֵריה ּגְ ּ א. ּ ִביִלין ְוָאְרִחין ְלִאיּנון ִדְלַתּתָ ֵּמַהאי ַנְפֵקי ׁשְ ִגין ְלַאְתֲעָרא , ּ ּבְ

הו רוָחא ִדְרִחימו ּּבְ ּ ּ   .ָתאּ
ָווִנין ְדֵביה' ִּאֵלין ד ּּגְ ָדא, ּ ְכִליָלן ָדא ּבְ ָעאן ְלַאְכְלָלא. ִּאּתְ ָדא, ְוַכד ּבָ ַטׁש ָדא ּבְ , ּּבָ

א ְלהו ַחד ֵחיָוָתא ַקִדיׁשָ ְּוָנַפק ִמּכֻ ִתיב. ְּדִאְקֵרי ֹזַהר, ּ  )יחזקאל י(, ְּוַהאי ֵחיָוָתא ַעל ָדא ּכְ
ר ָרִאיִתי ַעל ְנַה ָברִּהיא ַהַחָיה ֲאׁשֶ   .ר ּכְ

יִקין , ֵּמֵהיָכָלא ָדא ִקיוָמא ְדְנׁשִ ין ְדַקְייִמין ּבְ ל רוִחין ַקִדיׁשִ ָּנְפִקין ּכָ ּ ּ ְּדָהא . )עלאין(ּּ
יִקין ָּנְפָקא ֲאֵויָרא ְדרוָחא, ֵּמִאיּנון ְנׁשִ ָמִתין ִעָלִאין, ּ א ְלָכל ִאיּנון ִנׁשְ ְּלִקיוָמא ְדַנְפׁשָ ּ ּ ּ ּ ,

ְבֵני  ְּדִאְתְייִהיבו ּבִ אּ ְּוָרָזא ַההוא ִדְכִתיב. ָנׁשָ ל מֹוָצא ִפי ְיָי)דברים ח(, ּ י ַעל ּכָ ִיְחֶיה ' ּ ּכִ
ָמִתין. ָהָאָדם ל ִנׁשְ ִגין ִדְבַהאי ֵהיָכָלא ַקְייִמין ּכָ ְבִני , ְּוָכל רוִחין, ּּבְ א ּבִ ִּדְזִמיִנין ְלַנְחּתָ
א ֵרי ָעְלָמא, ָנׁשָ ִּמיֹוָמא ְדִאְתּבְ ָמִתין , ּא ָדא ַנְקָטאֵהיָכָל, ְּוַעל ָדא. ּ ל ִאיּנון ִנׁשְ ּּכָ
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ְּדָנְפִקין ֵמַההוא ָנָהר ְדָנִגיד ְוָנִפיק ּ ּוְבִגין ָדא. ּ ֵּהיָכָלא ָדא ָלא ַקְייָמא ְלָעְלָמא , ּ ּ
ֵריָקַנָייא   .ּּבְ

א י ַמְקְדׁשָ ּוִמיֹוָמא ְדִאְתָחַרב ּבֵ ָמִתין ַאֲחָרִנין, ּּ ְי. ָּלא ָעאלו ָהָכא ִנׁשְ ּימון ְוַכד ִיְסּתַ
ֵריָקַנָיא, ִּאֵלין ֵּהיָכָלא ַקְייָמא ּבְ ְּוִיְתְפַקד ִמְלֵעיָלא, ּ ּ יָחא, ּ א ְמׁשִ . ּוְכֵדין ֵייֵתי ַמְלּכָ

ְּוַאְתַער ֵהיָכָלא ָדא ְלֵעיָלא   .ְוִיְתַער ֵהיָכָלא ְלַתָתא, ּ
ִתיב ּוְבָרָזא ְדֵהיָכָלא ָדא ּכְ ּ ִני ֳע)שיר השירים ד(, ּ ׁשְ ַדִיך ּכִ ִני ׁשָ ִגין . 'ָפִרים ְוגֹוְ ׁשְ ּבְ

ִּדְבֵהיָכָלא ָדא ַההוא רוָחא ְדָקָאַמָרן ּ ּ ּ ִליָלן ָדא , ְּוַההוא ֵחיָוָתא, ּ ֵרין ְנהֹוִרין ּכְ ַּאִפיק ּתְ
ָדא ָדא, ּבְ ָרן ָדא ּבְ ַד''ְּוִאְקרון ֵא, ִּמְתַקּשְׁ ַד. י''ּל ׁשַ ִּאֵלין ִאְקרון ׁשַ ּ א''ְוֵא, י''ּ ּתָ , ּל ִדְלּתַ

ָרן  ָדאִמְתַחּבְ ָדא, ָּדא ּבְ ָד''ְוִאְקֵרי ֵא, ְּוָאִעיל ָדא ּבְ ִגין ְדָנַפק ִמְכָלָלא ְדִאֵלין . י''ל ׁשַ ּּבְ ּ ּ
ַדִים   .ׁשָ

ְטָרא ִדיִמיָנא''ְוַהאי ֵא ּל ְדִאיהו ִמּסִ ּ ל ִאיּנון ַרֲחִמין, ָּנִטיל ֵמֲאָתר ָדא, ּ ְּדַקְייֵמי , ּּכָ
ְּלַאְתָזָנא ַההוא ֵהיָכָלא ִדְלַתָתא ָמא ְדַהאי רוָחא ְדֵביה , א''ְּקֵרי ְזכוָתְּדִא, ּ ַּעל ׁשְ ּ ּ ּ

ַדי. ְּדָקָאַמָרן ִאין, ַּהאי ׁשַ ּתָ ּוְלָכל ִאיּנון ֵהיָכִלין, ָּיִניק ְלָכל ִאיּנון ּתַ ּוְלָכל ִאיּנון , ּ ּ
ְטָרא ָדא, ִּדְלַבר ְּדַקְייֵמי ִמּסִ ן, ּ ּכָ ׁשְ ְּדִאְקרון ִיְתדֹות ַהּמִ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ּ ְּוַעל ָדא . ּּכְ

ַדי ֵאי, ִּאְקֵרי ׁשַ ּתָ ִגין ִדְמַסְפָקא ְמזֹוָנא ְלֻכְלהו ּתַ ּּבְ ּּ ָלא, ּ ָמה ְדִאיהו ְמַקּבְ ּּכְ ְטָרא , ּ ִמּסִ
  .ִּדיִמיָנא

  ב''ג ע''דף רנ
ָּנְפקו ִאיּנון ְנהֹוִרין, ֵמָהָכא ְּדִאְקרון , ּ ְתַהֶפֶכת)בראשית ג(ּ ִגין . ּ ַלַהט ַהֶחֶרב ַהּמִ ּבְ

ָווִניןְּדִמְתַה ה ּגְ ִליחוָתא ִדְלֵעיָלא, ְוָהא אֹוִקיְמָנא, ְּפָכא ְלַכּמָ ׁשְ ְּדִאֵלין ִמְתָעֵרי ִדיָנא ּבִ ּּ ּ ּ ּ ,
ָעְלָמא  ָמאָלא) ב''ג ע''דף רנ(ְּוִאיּנון ּבְ ָטר ׂשְ ד ִאְתְפַרׁש , ִמּסְ ּ רוָחא ָדא)א אתפשט''ס(ּּכַ ּ ,

ַדִים ְדָרָמאן ֲחָלָבא ְלָכל ְסָטרּכְ, ּוָבַטׁש ְלַאָפָקא ְנהֹוִרין ְלָכל ִסְטִרין ִּאיּנון ׁשָ ָהִכי ָנֵמי , ּ
ִּדי ְמָמָנא ַעל ִאֵלין, ְּוַאִפיקו ַחד ֵחיָוָתא ַאֲחָרא, ַנְפֵקי ְלָכל ְסָטר, ֵּמַהאי רוָחא ּ ,

ְתַהֶפֶכת ְּדִאְקֵרי ַלַהט ַהֶחֶרב ַהּמִ   )א שבע ודא איהו דממנא''ס( )חסר(. ְוָדא ִאְקֵרי. ּ
יה. ַּהאי ִדְמָמָנא ַעל ָעְלָמאְּוַההוא ְו ְפָנא ַעל ָעְלָמא ְוִאְתָדן ּבֵ ִזְמָנא ִדי ְמָמָנא ּכַ ּּבְ ּ ּ ,

ֵדין ַהאי ֵחיָוָתא ִאְתָפְקָדא ַעל ָעְלָמא ְּוַאִפיק רוָחא ִדְמזֹוָנא, ּּכְ ֵני , ּ ְּלָכל ִאיּנון ּבְ
ַכְפָנא, ְּמֵהיְמנוָתא ְּדָלא ְימותון ּבְ ּ ְייהו, ּ ְטָרא ַאֲחָרא. ְּוָסִעיד ִלּבַ ִגין ְדָהא ִמּסִ ד , ּּבְ ּכַ

ָעְלָמא ְפָנא ּבְ ְלָטא ּכַ ֵרין רוִחין ִמְסֲאִבין, ׁשַ . ְּוִאְקרון ׁשֹוד ְוָכָפן, ַּנְפֵקי ֵמַהאי ִסְטָרא ּתְ
ָחק)איוב ה(, ְּוָדא ִאיהו ָרָזא ׂשְ ָעְלָמא. ּ ְלׁשֹוד וְלָכָפן ּתִ ִגין ְדִאֵלין ַקְייִמין ּבְ ּּבְ ין ְוַעְבִד, ּ

א ִקְטרוָגא ְפָנא, ַחד. ּלֹון ִלְבֵני ָנׁשָ ֵדר ְלהו ּכַ ַּההוא ְדָקא ְמׁשַ ּ ּ ְּדָקא , ְוַחד. ּוַמְייִתי, ּ
ְבִעין א ְוָלא ׂשַ ֵני ָנׁשָ ָעְלָמא, ַאְכֵלי ּבְ ְלָטא ּבְ א ׁשַ יׁשָ ִגין ְדָהא רוָחא ּבִ ּּבְ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]145דף [ -ּ

ִצי, ַאִפיק ַחד ִניצֹוָצא, ֵּחיָוָתא ָדא ּצו ִדְתֵרין ִניצֹוִצין ְדַאָמָרןְּדָקא ָנִפיק ִמּנְ ּ ּ ,
ָווִנין ה ּגְ ְּדִאיּנון ִמְתַהְפָכאן ְלַכּמָ ּ ָרִפים. ּ הֹון, ְוַהאי ִניצֹוָצא ִאְקֵרי ׂשְ , ְוַהאי ָאִחיד ּבְ

  .ְוָלִהיט לֹון
ֵרין ְמָמָנן ֵהיָכָלא ָדא ִאית ּתְ ָבן ְדִאְק, ּּבְ ְּנהֹוִרין ְדַקְייִמין ַעל ֶאֶלף ְוִרּבֹוא ִרּבְ ּרון ּ

ָפִנים ָבן ְדִאְקרון ִרּמֹוִנים, ּגְ ְּוֶאֶלף ְוִרּבֹוא ִרּבְ ֲחִביבוָתא, ּ ְּוֻכְלהו ַקְייִמין ּבַ ּ ְּוִאֵלין ִאיּנון , ּ ּ
א ָרֵאל ְלַתּתָ ין ִיׂשְ ְּדַאֲעֵלי ְרִחימוָתא ּבֵ ִריך הוא ְלֵעיָלא, ּ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ְּוֻכְלהו ִמְתָעֵרי . ְּ ּ

א ְלֵעיָלא. ְּרִחימוְוַקְייָמן ּבִ, ְּרִחימוָתא ּתָ ְּוַכד ַאְתַער ְרִחימו ִמּתַ א, ּ ּוֵמֵעיָלא ְלַתּתָ ֵדין , ּ ּכְ
ה ָטִבין, ָּדא, ִאְתַמְלָיא ֵהיָכָלא ּמָ ה ֲחָסִדין, ִמּכַ ּמָ ה ַרֲחִמין וְכֵדין ְרִחימו , ִמּכַ ּמָ ִּמּכַ ּ

א ּּגֹו ְרִחימו ִעָלָאה, ִּדְלַתּתָ ָדא, ּ ק ָדא ּבְ ִּאְתַדּבָ ּ.  
ֵרין ְמָמָנןֵמָהָכ ָמא ְדֵהיָכָלא, ְּוִאְקרון ַאֲהָבה, א ַנְפֵקי ּתְ ְּוִאֵלין ַקְייִמין . ַּעל ׁשְ

ְרִחימו ל ִאיּנון ִדְמַיְחֵדי ִיחוָדא ְדָמאֵריהֹון ּבִ ָחא ַעל ּכָ ּגָ ְּלַאׁשְ ּ ּ ּ ּ ְייהו ָעֵליה , ּ ּוַמְסֵרי ַנְפׁשַ ּ ּ
ְרִחימו ְּוַסְלֵקי ְוַאְסִהידו ְלֵעיָלא ְוָכ, ּּבִ ָעְלָמאּ ּל ִאיּנון ְדַעְבֵדי ֶחֶסד ּבְ ּ ִּאיּנון ֲחָסִדין , ּ

ן, ַּסְלִקין ְוָעאִלין ּגֹו ַהאי ֵהיָכָלא ּמָ ּוִמְתַעְטֵרי ּתַ ְּוַסְלֵקי ְלִאְתַעְטָרא ּגֹו ַאֲהָבה ִעָלָאה, ּ ּ .
ִתיב ַמִים ַחְסֶדך)תהלים קח(, ְּוַעל ָדא ּכְ דֹול ֵמַעל ׁשָ י ּגָ ָ ּכִ ֵהיָכָלא ָד. ּ ִתיבּּבְ שיר (, א ּכְ

ְטפוָה וגֹו)השירים ח ים ֹלא יוְכלו ְלַכּבֹות ֶאת ָהַאֲהָבה וְנָהרֹות לא ִיׁשְ ּ ַמִים ַרּבִ ּ ּ ּ'.  

ִתיָתָאהת ''היכל הרצון תפאר ָּדא הוא ֵהיָכָלא ְדִאְקֵרי ֵהיָכָלא . ֵהיָכָלא ׁשְ ּ ּ
ְּדִאיהו ַרֲעָוא, ְּדָרצֹון קוָתא ְדֹכָלא',  מֹוָצא ִפי ְיָי)דברים ח(ְּדִאְקֵרי , ּ ֶּחְדָוה ְדִאְתַדּבְ ּ ּ ּ ּ .

ְּוָהָכא ִאיהו ַרֲעָוא ְדַרֲעִוין ָרָזא ִדְכִתיב, ּ ְפתֹוַתִיך)שיר השירים ד(, ּּבְ ִני ׂשִ חוט ַהּשָׁ ְ ּכְ ּ .
ָמִתין ְּדַנְפֵקי ֵמַההוא מֹוָצא ִפי ְיָי, ַּרֲעָוא ְדָכל ִנׁשְ ּ'.  

ֶאְלִתיןְּדַקְי. ֵּהיָכָלא ְדַרֲעָוא, ַהאי ֵהיָכָלא ל ׁשְ עוִתין ְדָעְלָמא, יָמן ָהָכא ּכָ ְּוָכל ּבָ ּ .
ִגין ְדַרֲעָוא ְדָכל ַרֲעִוין ּּבְ ָכחו, ּ ּתְ יִקין ִאׁשְ ד ְנׁשִ יב, ּּכַ ָרָזא ִדְכּתִ ק )בראשית כט(, ּּבְ ּ וִיּשַׁ

יק ָדא ְלָדא. ַיֲעֹקב ְלָרֵחל ד ָנׁשִ ּוְכֵדין ּכַ ֵדין ִאְקֵרי ֵעת ָרצֹון, ּ ִגין . ּכְ ֵדין ּבְ ְּדָהא ּכְ
ַכח ּתְ ִלימו ִאׁשְ ֵדין ִאיהו ֵעת ָרצֹון , ְּוַכד ְצלֹוִתין ַסְלִקין. ְוָכל ַאְנִפין ְנִהיִרין, ּׁשְ ּּכְ

ְכָחא ּתַ ִתיב , ְלִאׁשְ ָ ַוֲאִני ְתִפָלִתי ְלך ְיָי)תהלים סט(ְּוַעל ָדא ּכְ ְּדִאיהו ִחּבוָרא . ֵעת ָרצֹון' ּ ּ ּ
ָּדא ִעם ָדא ּ.  

ֵהיָכָלא ָד ית ִפְתִחיןּּבְ ְוַחד , ְּוַחד ְלֵעיָלא, ִּסְטִרין ְדָעְלָמא' ִּפְתִחין ְלד' ד, ּא ַקְייָמן ׁשִ
א ִאֵלין ִפְתִחין ִאְתָמָנא ַחד רוָחא. ְלַתּתָ ּּבְ ּ ָכל ִאֵלין , ּ ְלהו ִדי ְמָמָנן ּבְ ְּדִאיהו ַרב ַעל ּכֻ ּּ ּ ּ ּ
ֵמיה''ְוָרִזיֵא, ִּפְתִחין ָכל ִאיּנון ָרִזין ִעָלִאיןְוַהאי ִאְתָמָנא ְוִאְת. ּל ׁשְ ְּפַקד ּבְ ּ ְּדפוָמא , ּ ּ

ְרִחימו ִדְרִחימוָתא, ְּלפוָמא ְמַמְלָלן ִקין ָדא ְדָלא ּבִ ְּדַנׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ.  
ָּרִזין ִאֵלין ָלא ַקְייָמן ְלַגָלָאה ְרִעין ִאְתְפָתחו, ּ ד ּתַ ֲּאָבל ּכַ ְלהו , ּ ֵדין ַיְדִעין ּכֻ ּּכְ ּ

ְּוָכל ִאיּנון רוִח, ֵהיָכִלין ְרָיין, יןּ ְרֵעי ְדָרצֹון ִאְתְפָתחו, ְּוָכל ִאיּנון ַמּשִׁ ְּדָהא ּתַ ּ ְוָלא . ּּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]146דף [ -ּ

ְרִעין ִאֵלין ּתַ ֶּאָלא ַרֲעֵוי ִדְצלֹוִתין, ָּעאִלין ּבְ ָבָחא, ּ ין , ַּרֲעֵוי ִדׁשְ ָמִתין ַקִדיׁשִ ַּרֲעֵוי ְדִנׁשְ
  .ִּעָלִאין

ה ַּהאי ִאיהו ֵהיָכָלא ְדֹמׁשֶ ַהאי ֵהיָכָלא ִא, ּ ְרִחימוּבְ ה ּבִ ִניׁש ֹמׁשֶ יִקין, ְּתּכְ יק ְנׁשִ . ְוָנׁשִ
ַהאי ֵהיָכָלא ר ְוָהֱאֹלִהים ַיֲעְנּנו ְבקֹול)שמות יט(, ּבְ ה ְיַדּבֵ   .ּ ֹמׁשֶ

  א''ד ע''דף רנ
יִקין ְנׁשִ יִקין ּבִ קו ְנׁשִ ד ִאְתָדּבָ ּּכַ ָּדא ִעם ָדא) א''ד ע''דף רנ(, ּ ִתיב, ּ שיר (, ְּוַעל ָדא ּכְ

יקֹות ִפיהו ְוגֹו ִי)השירים א ׁשִ ֵקִני ִמּנְ ּּשָׁ ד . 'ּ יִקין ְדֶחְדָוה וְרִחימוָתא ֶאָלא ּכַ ֵּלית ְנׁשִ ּ ּ ּ
ָדא ָקן ָדא ּבְ ִּמְתַדּבְ פוָמא, ּ ּפוָמא ּבְ ּ רוָחא, ּ ּרוָחא ּבְ ִּדְכֵדין ָרָוואן ָדא ִעם ָדא, ּ ּ ּ ,

ַתְפנוִקין ְדֹכָלא ּּבְ ּ ִהירו ִעָלָאה, ּוְבֶחְדָוה, ּ ִּמּנְ ּ.  
א  ר, ֲחֵזיּתָ ה ְיַדּבֵ יב, ֹמׁשֶ ך ָיָפה ַרְעָיִתי)שיר השירים א(, ִּדְכּתִ שיר (ּוְכִתיב , ְ ִהּנָ

ְפתֹוַתִיך)השירים ד ִני ׂשִ חוט ַהּשָׁ ְ ּכְ יב, ְּוָהֱאֹלִהים ַיֲעֶנּנו ְבקֹול. ּ  )שיר השירים א(, ִּדְכּתִ
ך ָיֶפה דֹוִדי ַאף ָנִעים ִּהּנְ ְפ)שיר השירים ה(ּוְכִתיב , ָ ים נֹוְטפֹות מֹור  ׂשִ ּנִ תֹוָתיו ׁשֹוׁשַ

  .עֹוֵבר
יֵדיה, ַּהאי רוָחא ִּאְתְמָסרו ּבִ ָמִתין ִעָלִאין, ּ ל ָרִזין ְדִאיּנון ִנׁשְ ּּכָ ּ יאוְבָתא , ּ ְּדִמְתָעֵרי ּתִ ּ

ֲחָדא א ּכַ ִּדְרִחימו ִדְלֵעיָלא ְוַתּתָ ּ ּ ָמִתין ִעָלִאין. ּ ִּאיּנון ִנׁשְ י ֲעִקיָבא ְוַח, ּ גֹון ִרּבִ , ְברֹויּכְ
ְנַהר ִדינור ֲחָאה ּבִ ְּדִאֵלין ָלא ִאְתְקִריבו ְלִאְסּתַ ּ ּ ן , ּּ ּמָ ְחָיין ּתַ ָמִתין ִאְסּתַ ַאר ִנׁשְ ָמה ִדׁשְ ּּכְ

יה ְּוָעְברו ּבֵ ּרוָחא ָדא, )תא חזי(. ְוָהא אֹוִקיְמָנא, ּ ֵריָסר ְנהֹוִרין, ּ ְּוֻכְלהו ַקְייֵמי , ַאִפיק ּתְ ּ
ָרָזא ִדְתחֹות ַהאי רו ּּבְ ע ִסְטִרין ְדָעְלָמא. ָחאּ ַאְרּבַ ְלִטין , ְּנהֹוִרין ִעָלִאין' ַקְייִמין ד, ּּבְ ְּדׁשַ

ע ִסְטִרין ִסְטָרא ְדָדרֹום. ְלַאְרּבַ ַּקְייָמא ַחד ְנהֹוָרא ִעָלָאה ְיִמיָנא ְדָכל ָעְלָמא, ּּבְ ּ ְּדָהא , ּ
ָרָזא ִדְמֵהיְמנו ָרֵאל ְלִאְתַאֲחָדא ּבְ ָראן ִיׂשְ יה ׁשָ ִּמּנֵ ּ ַרב ֵחיָלא , ְּוִאיהו ִמיָכֵאל, ָתאּ

ִּדְנהֹוָרא ִעָלָאה ְטָרא ְדָדרֹום, ּ ְּדַנְחָתא ִמּסִ תוְקֵפיה, ּ ן ְנהֹוָרא ַקְייָמא ּבְ ְּדַתּמָ ּ ּּ ּ.  
ָרֵאל, ְנהֹוָרא ְיִמיָנא, ַהאי ִמיָכֵאל א ְדִיׂשְ ִגין. ַּאָפְטרֹופֹוָסא ַרּבָ ְּדַכד ִסְטָרא , ּבְ

ָרֵאלַּאֲחָרא ַקְייָמא ְלַאְס ָּטָאה ָעַלְייהו ְדִיׂשְ יה, ּ ֵדין ִמיָכֵאל ָטַען ִעּמֵ ְוִאְתָעִביד , ּּכְ
ָרֵאל יגֹוְרָיא ָעַלְייהו ְדִיׂשְ ַּסּנֵ ֲעֵלי ְדָבבו , ּ ִזָבן ֵמַההוא ַקֵטיגֹוְרָיא ְדָמאֵרי ּבַ ּתְ ְּוִאׁשְ ּ ּ ּ

ָרֵאל   .ְּדִיׂשְ
ַלם ִזְמָנא ְדִאיְחַרב ְירוׁשָ ר ּבְ ּּבַ ֵדין, ּ ֲהֵדיה ְּדָהא ּכְ רו חֹוִבין וִמיָכֵאל ָלא ָיִכיל ּבַ ּ ִאְתַגּבָ ּ ּ

ָרֵאל, ְּדִסְטָרא ַאֲחָרא ִביָרא ָעַלְייהו ְדִיׂשְ ְּדַטֲעָנֵתיה ְדִמיָכֵאל ּתְ ּ ּ ּ יב )איכה ב(ּוְכֵדין , ּ  ֵהׁשִ
  .ָּאחֹור ְיִמינֹו ִמְפֵני אֹוֵיב

ִסְטָרא ְדָצפֹון ּיהו ַקְייָמא ְּדָהא ִא, ַּקְייָמא ְנהֹוָרא ַאֲחָרא, ּּבְ ּ ְלַבְטָלא )א לנטלא''ס(ּ
י ֵהיָכָלא ְרִביָעָאה ְּוָיַהב ַלְמָמָנא ְדִפְתָחא ִדְבַההוא ִפְתָחא ַקְייָמא ְמָמָנן . ִּדיָנא ִמּבֵ ּ ּ ּ ּ

ַּאֲחָרן ְדִאיּנון ְדִבְסַטר ְמַסֲאָבא ּ אן ְלַההוא ְמָמָנא ְוַנְטֵלי ִדיָנא, ּ ְּמַחּכָ ּוְלִזְמִנין ְדַהאי . ּ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]147דף [ -ּ

ָּרא ְדְבִסְטָרא ְדָצפֹוןְנהֹו ִּאיהו ָעִביד ִדיָנא, ּ יָדא ְדִסְטָרא ַאֲחָרא, ּ ִגין . ְּוָלא ִיְתְמָסר ּבִ ּבְ
יה ְּדָכל ִדיִנין ְדִאְתָעֵבידו ּבֵ ּ ּ ּ ִריך הוא ָעִביד ֶחֶסד . ִאית לֹון ַאְסָווָתא, ּ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְּ

ִאיּנון ַאְתֵרי   .ּּבְ
ְבִריֵא ָּרא ִדְבִסְטָרא ְדָצפֹוןּל ִאיהו ַהאי ְנהֹו''ּגַ ּוְבָכל ֲאָתר ְדִאיהו ָמֵחי, ּ ּ יה , ּ ֵרי ּבֵ ּׁשָ

ִגין ְדַגְבִריֵא. ֶחֶסד ְתֵרין ִסְטִרין''ּּבְ ַתְרַווְייהו, ל ּבִ ִליל ּבְ ַמְחָיא ְוַאְסָווָתא , ְּוַעל ָדא, ּּכָ
יה יב. ּּבֵ ִסְטָרא ָדא ַקְייָמא ָרָזא ִדְכּתִ ּּבְ ֲא)דברים ח(, ּּ י ּכַ נֹו ְיָי ּכִ ר ִאיׁש ֶאת ּבְ ר ְיַיּסֵ ' ׁשֶ

ֶרָך ֱּאֹלֶהיך ְמַיּסְ ְּוִאֵלין ִיּסוִרין ִדְרִחימוָתא. ָ ּ ּ ִסְטָרא ָדא וְבִסְטָרא ָדא, ּ ִּדְכִליָלן ּבְ ּ ּ ּ.  
ִסְטָרא ְדִמְזָרח ָכל ִמֵלי ְדַאְסָווָתא, ַּקְייָמא ְנהֹוָרא ַאֲחָרא, ּּבְ ְּדִאיהו ַקְייָמא ּבְ ּ ּּ ּ ,

ֵבי ַמְרַעְייהו, ּי ָמאֵריהְלֵמיַעל ַקּמֵ ָיין ּבְ ל ִאיּנון ְדִאְתַנׁשְ ּּכָ ּ ּוְלָקְרָבא ִזְמִנין ְוִקִצין , ּ
ִלימו ְמֵהיְמנוַתְייהו ּתְ ְּלִאיּנון ַמְרִעין ְדִאׁשְ ּ ּ ּ ָכל יֹוָמא ְויֹוָמא. ּ ִגין , ְוַאְסַחר ָעְלָמא ּבְ ּבְ

ִפּקוָדא ְדָמאִריה ְלָמא ַאְסָווָתא ּבְ ְּלַאׁשְ ּ ֵמיה'' ְנהֹוָרא ְרָפֵא)איהו(ַהאי ְו, ּ ְוַאף ַעל . ּל ׁשְ
ב ְדָהא אֹוִקיְמָנא ֵליה ְלִסְטָרא ַאֲחָרא ּּגַ ּוְלִסְטָרא ָדא, ְּוָדא ָאִחיד ְלִסְטָרא ָדא. ּ ּ ,

ּוְלִסְטָרא ְדַגְבִריֵאל, ְּלִסְטָרא ְדִמיָכֵאל ּ.  
ר ָנׁש ּבְ, ְּוַהאי ִאיהו ְמָמָנא ֲעָתא ְדִאְתָדן ּבַ ׁשַ ּּבְ ֵדין ִאיהו , ֵּהיָכָלא ְרִביָעָאה ַלַחִייםּ ּּכְ

ַאְסָווָתא ְּוַהאי ַאְסָווָתא ִמּגֹו ְדִחיקו ָנְפָקא. ַאְקִדים ּבְ ֵרין ִסְטִרין ָנְפָקא, ּ ִגין ְדִמּתְ , ּּבְ
ָמאָלא ְּוַהאי ְדִחיקו ַאְתָיא ִמּגֹו ְסָטר ׂשְ א ַּההו, ְּוַעל ָדא. ְוַאְסָווָתא ִמּגֹו ְסָטר ְיִמיָנא, ּ

ד ַאְתָיא ֵליה ַאְסָווָתא יא ַאְתָיא ֵליה, ְּמַרע ּכַ ִּמּגֹו ְדִחיקו ַסּגִ ּ ּ.  

  ב''ד ע''דף רנ
ְטָרא ְדַמֲעָרב ְּוָהִכי הוא ִמּסִ ְסָטר ִמְזָרח, ּ ב ְדַאָמָרן ִדְרָפֵאל ּבִ ְּוַאף ַעל ּגַ ְּואוְקמוָה , ּ ּ

ְסָטר ָדא ְדַמֲעָרב ּּבִ ַּאְסָווָתא ְוַחִיין ָלאו ִאיהו , ּ ָטר ִמְזָרחּ  )ב''ו ע''רמ(ְּדָהא , ֶּאָלא ִמּסְ
ָכאן ַחִיין ְלַתָתא ן ִאְתַמּשְׁ ֵמיה''ְּנהֹוָרא ַחד ְונוִריֵא, )ובהאי סטרא דמערב(. ִּמַתּמָ , ּל ׁשְ

ְּוִאיהו אוִריֵא ְלהו. ל''ּ ִליל ִמּכֻ ְּוָדא ִאיהו ּכָ ֹכָלא, ּּ ִליָחא ּבְ ְּוַקְייָמא ׁשְ ' ְּוִאית ֵליה ג. ּ
ֵרין ִאיּנון, ִסְטִרין ַחְבֵריה, ֲּאָבל ּתְ ִליל ּבְ ִגין ְדָכל ַחד ֵמִאֵלין ּכָ ּּבְ ְּדִאיּנון ) ב''ד ע''דף רנ(, ּּ ּ

ִאין ּתָ ע ְיסֹוִדין ּתַ ע ְיסֹוֵדי ָעְלָמא, ַאְרּבַ ִּעָלִאין ַעל ּכָֹלא, ֵּמִאיּנון ַאְרּבַ ּוְבִגין ְדֻכְלהו . ּ ּ ּּ
ָדא ָרן ָדא ּבְ י ִלְראֹות)שיר השירים ו(,  ְוָאַמרָרַמז ְקָרא, ִּמְתַקּשְׁ ת ֱאגֹוז ָיַרְדּתִ ּנַ   . ֶאל ּגִ

ֵריָסר ְנהֹוִרין ַההוא רוָחא ְדַקאְמָרן, ִּאיּנון ּתְ ַּקְייִמין ּבְ ּ ְּוַההוא רוָחא ָעַלְייהו , ּ ּ ּ
ִלימו ׁשְ ע ְנהֹוִרין ִעָלִאין, ּּבִ ִּאֵלין ַאְרּבַ ַמְנָיא ַאֲחָרִנין, ּ חֹוַתְייהו ּתְ  ְלֶמֱהֵוי ,ִּאית ּתְ
ִלימו ׁשְ ִלימו ַחד , ּּבִ ּוְבֻכְלהו ׁשְ ּ ירדתי לראות אלין ארבע נהורין עלאין אית תחותייהו תמניא (ּּ

אחרנין ואינון תריסר נהורין דקימין תחות ההוא רוחא דקאמרן וההוא רוחא עלייהו בשלימו למהוי 
ְלהו, )בכלהו שלימו חד ין ּכֻ ְּוַכד ִמְתָפְרׁשִ ּ ַל, ּ   .ת ְלָכל ְסָטרִּאיּנון ּתְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]148דף [ -ּ

ע ַסְמִכין ַּקְייִמין ְלַסְלָקא וְלִאְתַאֲחָדא ַהאי ֵהיָכָלא ְלֵעיָלא, ִּאֵלין ַאְרּבַ ֲאָתר , ּּ ּבַ
ַמִים ֲחָדא, ְּדִאְקֵרי ׁשָ ִאֵלין ּכַ יִקין ִאֵלין ּבְ ָרא ְנׁשִ ְּלִאְתַחּבְ חֹות ִאֵלין. ּ ין , ּּתְ ָמה ַדְרּגִ ּּכַ

ין ְלהו ַנְפֵקי , ְלַדְרּגִ ּּכֻ ְייהוּ ִאין, ִּמּנַ ּתָ ְטָרא ְדַמָיא, ֵּמִאֵלין ְיסֹוִדין ּתַ ְייהו ִמּסִ ִּמּנַ ּ ְייהו , ּ ּוִמּנַ ּ
א ְטָרא ְדֶאּשָׁ ְטָרא ְדרוָחא, ִּמּסִ ְייהו ִמּסִ ּוִמּנַ ּ ּ ְטָרא ְדַעְפָרא, ּ ְייהו ִמּסִ ּוִמּנַ ּ ּ.  

ִניָנן ַגְווָנא ָדא ּתָ ָעה ִנְכְנסו ַלַפְרֵדס, ּּכְ ַּאְרּבָ א ָדאְּוֻכְל, ּ ִרירו ְלדוְכּתָ ּהו ִאְתּבְ ּ ּ ְּלִאֵלין , ּ
ע ְיסֹוֵדי יה. ַאְרּבַ דוְכּתֵ ר ּבְ ְּוָכל ַחד ְוַחד ִאְתָקּשָׁ א, ּ ִסְטָרא ְדֶאּשָׁ ָּדא ּבְ ִסְטָרא , ּ ְוָדא ּבְ

ְּדַמָיא ִסְטָרא ְדרוָחא, ּ ְּוָדא ּבְ ִסְטָרא ְדַעְפָרא, ּ יסֹוָדא . ְּוָדא ּבְ עו ּבִ ְּוֻכְלהו ַאְטּבָ ּ ִּדיֵליהּ ּ ,
ָמה ְדָאֲעלו ּּכְ ֵליָמא ֲחִסיָדא. ּ ר ַההוא ׁשְ ִסְטָרא ִדיִמיָנא, ּּבַ ְּדַאְתָיא ּבְ יִמיָנא, ּ ק ּבִ , ְּוִאְתָדּבַ

  .ְּוָסִליק ְלֵעיָלא
א, ְּוַכד ָמָטא ְלַהאי ֲאָתר ְדִאְקֵרי ֵהיָכל ַאֲהָבה ְרעו ְדִלּבָ יה ּבִ ק ּבֵ ִּאְתָדּבַ ּ ּ ַהאי , ָאַמר. ּ

ָקא ֵליהְצ, ֵהיָכָלא ִּריָכא ִאיהו ְלַדּבְ ֵהיָכָלא ִדְלֵעיָלא, ּ ּּבְ ה, ּ ַאֲהָבה ַרּבָ ִלים . ּבְ ּתְ ֵדין ִאׁשְ ּכְ
ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא ּּבְ א, ּ ַאֲהָבה ַרּבָ ִלים ַאֲהָבה זוָטא ּבְ ְּוִאיהו ָסִליק ְוַאׁשְ ְדָקא ֲחֵזי, ּ . ּכַ

ַאֲהָבה ָמֵתיה ּבְ, ְּוַעל ָדא ִמית ּבְ ָאה חוָלֵקיה.  ְוָאַהְבּתָ)דברים ו(, ַהאי ְקָראְּוָנַפק ִנׁשְ ַּזּכָ ּ.  
ל ִאיּנון ַאֲחָרִנין ל ַחד ְוַחד, ּּכָ ַההוא ְיסֹוָדא ְדָנַחת , ַּנְחתו ְלַתָתא ּכָ ְּוִאְתֲעָנׁשו ּבְ ּ ּ

ָמאָלא. ְלַתָתא ְסָטר ׂשְ ע ָנַחת ְלַתָתא ּבִ א, ֱאִליׁשָ ְּדִאיהו ֶאּשָׁ יה ְוָלא ָסִלי, ּ , קְּוָנִחית ּבֵ
ַההוא ִסְטָרא ַאֲחָרא ׁשוָבה. ְּדִאְקֵרי ֵאל ַאֵחר, ְּוִאְעַרע ּבְ יה ּתְ ְּוִאְתְמַנע ִמּנֵ ְְוִאְתָתַרך , ּ

יה ק ּבֵ ִגין ְדִאְתָדּבַ ּּבְ ּ   .ְואֹוִקיְמָנא, ְּוַעל ָדא ִאְקֵרי ַאֵחר, ּ
ן ֲעָזאי יסֹוָדא ְדַעְפָרא, ּבֶ ְּוַעד ָלא ָמָטא ְלאֹוִקידו ְדַע, ָּנִחית ּבִ ְּדָמֵטי ְלַההוא , ְפָראּ ּ
ַההוא ַעְפָרא, ְסָטר ַאֲחָרא ִתיב. ּוִמית, ַּאְטַבע ּבְ ֵעיֵני ְיָי)תהלים קטז(, ְּוַעל ָדא ּכְ '  ָיָקר ּבְ

ְוָתה ַלֲחִסיָדיו   .ַהּמָ
ן זֹוָמא יסֹוָדא ְדרוָחא, ּבֶ ָּנִחית ּבִ רוָחא ַאֲחָרא, ּ , ְּדָמָטא ִלְסַטר ְמַסֲאָבא, ְּוִאְעַרע ּבְ

יה, ְּקֵרי ֶפַגע ַרעְּדִא ך ָפַגע ּבֵ ּוְבִגין ּכַ ּּ יה, ְ ב ּבֵ ָזָבן , ְּוָלא ִאְתָייׁשָ ּתֵ ְּוֻכְלהו ָלא ִאׁשְ ּ
א לֹמה. ֵמעֹוְנׁשָ ר ֵיׁש )קהלת ח(, ְּוַעל ָדא ָאַמר ׁשְ ה ַעל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ר ַנֲעׂשָ  ֵיׁש ֶהֶבל ֲאׁשֶ

ִע ה ָהְרׁשָ ַמֲעׂשֵ ִגיַע ֲאֵליֶהם ּכְ ּמַ ין ִאֵלין. יםַּצִדיִקים ׁשֶ ַדְרּגִ ִגין ְדִאֵלין ַנְחתו ּבְ ּּבְ ּּ ּ ,
  .ְּוִאְתֲעָנׁשו
א ֲחֵזי ְדָקא ֵיאֹות, ּתָ י ֲעִקיָבא ָסִליק ְלֵעיָלא ּכְ ִגין ְדִרּבִ ּּבְ ָלם, ּ ׁשְ ָלם ְוָנַפק ּבִ ׁשְ . ָעאל ּבִ

א ֶאְלּתָ ִאיל ׁשְ ִמְמִתים ֵמֶחֶלד ' ָך ְיָי ִמְמִתים ָיְד)תהלים יז(ִּדְכִתיב , ְּוָלא ִאְתְפַרׁש, ָּדִוד ׁשָ
ַחִיים ָקטוֵלי ָעְלָמא ַצִדיַקָייא)א תוהא''ס(. ֶּחְלָקם ּבַ ּ ַעל ַמה ָדא ִאֵלין ְדִאְתְקָטלו ּבְ ּ ּ ּ ּּ ,

ִגין ְדִיְתָעְנׁשון ִאין ְדָלא ָחאבו חֹוָבה ּבְ ַּזּכָ ּ ּ ּ.  
א ֲחֵזי ַחִיים', ִָמְמִתים ָיְדך ְיָי, ּתָ ֵרי ִסְטֵרי, ִּמְמִתים ֵמֶחֶלד ֶחְלָקם ּבַ , ָּהָכא ִאיהו ּתְ

ִריך הוא', ָָיְדך ְיָי. ְוֶחֶלד. 'ָָיְדך ְיָי א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ יה, ְּ ִניׁש ְלַגּבֵ ְמָתא ִאְתּכְ ְּדִנׁשְ ִמְמִתים . ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]149דף [ -ּ

ְלָטא ֲעלֹוי, ָּדא ִסְטָרא ַאֲחָרא, ֵמֶחֶלד ְּדגוָפא ִאיהו ׁשַ ּ יט )ישעיה לח(ִּדְכִתיב , ּ  לא ַאּבִ
  .ם יֹוְשֵבי ָחֶדלָאָדם עֹוד ִע
א ֲחֵזי ְמָתא ְדִאֵלין, ּתָ ִּנׁשְ א, ּ ָלמוָתא ְדרוָחא ַקִדיׁשָ ְּלַאׁשְ ּ ָרה רוִחין , ּ ִּדְלהֹון ֲעׂשָ ּ

ְדָקא ֵיאֹות ָתא ּכְ ְּוגוָפא ִדְלהֹון ִיְתְמָסר ְלַמְלכו ַחָייָבא, ִמּתַ ּ ּ ל ַחד ָנִטיל חוָלֵקיה. ּ ּּכָ ּ ,
ִנין ָרָזא ְדָקְרּבְ   .ּּבְ

 
  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]150דף [ -ּ

 ] בשנה201יום [ימוד ליום כד ניסן סדר הל
ירוָתא ִדְמֵהיְמנוָתא, ְוָתא ֲחֵזי א ׁשֵ ֵּריׁשָ ּ ָבה, ּ ַטׁש ּבוִציָנא ְדַקְרִדינוָתא, ּגֹו ַמֲחׁשָ ּּבָ ּ ּ ,

ָבה  ִלְתַלת ֵמָאה )ב''ב ע''ויקרא רצ(ְנִציִצין ָזִריק ,  ִנצֹוִצין)א ואפיק''ס(, ְוָסִליק ּגֹו ַמֲחׁשָ
ִרין ֵעיָבר ָבה,ְוֶעׂשְ ּ וָבִריר ְפסֹוֶלת ִמּגֹו ַמֲחׁשָ ִריר, ּ   .ְוִאְתּבְ

  א''ה ע''דף רנ
ָבה, ּאוף ָהִכי ַמֲחׁשָ ַגְווָנא ָדא ָסִליק ּבְ יה ְפסֹוֶלת, ּּכְ ַרר ּבֵ ָמה ְדִאְתּבְ ּּכְ ּ א ויתבריר ''ס(, ּ

ִריר ִאֵלי)ודאי כך סליק במחשבה וכלא, אלין בהו אשתלים מאן דאצטריך, אוף הכי , ןּ ְוִיְתּבְ
ִלים ַמאן ְדִאְצְטִריך ּתְ הו ִאׁשְ ְּבְ ּ ד ָסִליק, ּ ָבה ָסִליק ְוֹכָלא , וָדאי ּכַ ַמֲחׁשָ ) א''ה ע''דף רנ(ּּבְ

ָמה ְדִאְצְטִריך ְּכְ ְטָרא ָדא. ּ ִּחידו ִמּסִ ְטָרא ָדא, ּ ַּוֲעִציבו ִמּסִ ּ.  
ִתיב  ר ֵאין טֹוב ָל)קהלת ח(ּכְ ְמָחה ֲאׁשֶ י ֲאִני ֶאת ַהּשִׂ ְחּתִ ּבַ י  ְוׁשִ ֶמׁש ּכִ ַחת ַהּשֶׁ ָאָדם ּתַ

ר ָנַתן לֹו ָהֱאלִהים  ֲעָמלֹו ְיֵמי ַחָייו ֲאׁשֶ מֹוַח ְוהוא ִיְלֶוּנו ּבַ ּתֹות ְוִלׂשְ ִּאם ֶלֱאכֹול ְוִלׁשְ ּ
ֶמׁש ַחת ַהּשָׁ ְמָחה. ּתַ י ֲאִני ֶאת ַהּשִׂ ְחּתִ ּבַ ח ָדא, ְוׁשִ ּבַ א ְמׁשַ לֹמה ַמְלּכָ ֶּאָלא . ְּוִכי ׁשְ

י  ְחּתִ ּבַ ְמָחהְוׁשִ א, ֲאִני ֶאת ַהּשִׂ א ַקִדיׁשָ ָּדא ֶחְדָווָתא ְדַמְלּכָ ְלָטא, ּ ִזְמָנא ְדִאיהו ׁשַ ּּבְ ּ ,
ָתא וְביֹוִמין ָטִבין ּבְ ׁשַ ר ָנׁש ָעִביד, ּּבְ ל עֹוָבִדין ָטִבין ְדּבַ ְּדִמּכָ ַחת , ּ ֵאין טֹוב ָלָאָדם ּתַ

ֶמׁש ּתֹות, ַהּשֶׁ י ִאם ֶלֱאכֹול ְוִלׁשְ ַההואּוְלַאְחָזָאה, ּכִ ִגין )א זמנא''נ(, ּ ֶחְדָווָתא ּבְ  ִסְטָרא ּבְ
ִּדְיֵהא ֵליה חוָלָקא ְלָעְלָמא ְדָאֵתי ּ ּ ּ.  

ֲעָמלֹו ְּוהוא ִיְלֶוּנו ּבַ ִריך הוא. ַמאן. ּ א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ ּהוא ִיְלֶוּנו, ְּ יה ְלַאֲעָלא , ּ ְּוֵיַהך ִעּמֵ ְ

ֵּליה ְלָעְלָמא ְדָאֵתי ּ.  
ָּדָבר ַאֵחר ְוהוא ִיְל ֵתי ְוַחֵדי. ַּמאן הוא, ֶּוּנוּ ר ָנׁש ְדָאִכיל ְוׁשָ ַּההוא ּבַ ל ַמאי , ּ ּכָ

י ּתֵ ְּדַאִפיק ְלֵמיַכל וְלִמׁשְ ַהְלָוָאה, ּ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ּהוא ִיְלֶוּנו ְלקוְדׁשָ ּ ּ ְּ ְּוִאיהו ָיִהיב ֵליה , ּ ּ
ְפַלִים ְפֵלי ּכִ ַהאי, ּכִ ל ַמה ְדַאִפיק ּבְ ְתֵרין ִאֵלין. ִּמּכָ ִריך ,ּּבִ א ּבְ ר ָנׁש ְלקוְדׁשָ ְ אֹוִזיף ּבַ ּ ּ

ָנא, ּהוא ד ַחִייס ֵליה ְלִמְסּכְ ּּכַ ֵתי ְוִזְמֵני. ּ ּבָ ׁשַ א . ְוַכד ַאִפיק ּבְ ְּדָהא ּכָֹלא אֹוִזיף ְלקוְדׁשָ ּּ ּ
ִריך הוא ּּבְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ְ ֶלם לֹו'  ַמְלֶוה ְיָי)משלי יט(ּכְ ּחֹוֵנן ָדל וְגמולֹו ְיׁשַ ּ ּ ּ ּ.  

ךּוְב ְמָחה, ְִגין ּכָ ָּדא ַחִיים ְוָדא ָמֶות. ְּוָדא ֲעִציבו, ָּדא ׂשִ ן , ְוָדא ָרע, ָּדא טֹוב. ּ ָּדא ּגַ
ם, ֵעֶדן יִהּנָ ִהפוָכא ְדָדא, ְּוֹכָלא. ְוָדא ּגֵ ָּדא ּבְ ּ ֲעִציבו, ּּ ְּוַעל ָדא ּגוָפא ִדְלהֹון ֲהָוה ּבַ ּ ּ ּ ,

ֶחְדָוה ְמָתא ּבְ ָרה ְדִאְקרון ֲהרוֵגי ַמְלכותְּוַכד ֲהוֹו ִאֵלין ֲע. ְוִנׁשְ ּׂשָ ּ ּ ְטָרא , ּ ֲּהרוִגים ֲהוֹו ִמּסִ
ה, ַאֲחָרא ִלימו ֲאָתר ַאֲחָרא ִדְקדוּשָׁ ְּוַאׁשְ ּ ך. ּ ְוְבִגין ּכָ ִריך , ּ א ּבְ ֵלי ָקֵמי קוְדׁשָ ְּכָֹלא ּגַ ּ ּ ּ

ְדָקא ֵיאֹות, ּהוא   .ְוִאְתָעִביד ּכְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]151דף [ -ּ

ֵריָסר ֵהיָכָלא ָדא ַקְייִמין ִאיּנון ּתְ ּּבְ ע ִאֵלין ְלֵעיָלא. ּ ַּאְרּבַ הֹון, ּ ִגין . ּוְתַמְנָיא ִעּמְ ּבְ
ִרין, ְּדָכל ַחד יה ּתְ ָמה ְדִאיהו ִסדוָרא , ָּנִטיל ִעּמֵ ּּכְ ּ ִסדוָרא )דתרין(ּ ּ ִדְדָגִלים ְוֵכן ּבְ ּ
א ַּעד סֹוף ְדָכל ַדְרִגין, ִּדְלַתּתָ ּ.  

ֵהיָכָלא ָדא ל ִאיּנון ְצלֹוִתין, ּּבְ ָבִחין ְדִאְתָעֵבידו ְוָכ, ָּעאִלין ּכָ ּל ִאיּנון ַרֲעִוין ִדׁשְ ּ ּ ּ
ְרִחימו ַהאי ֵהיָכָלא, ּּבִ יה, ְוַכד ָעאִלין ּבְ ָקן ּבֵ ְלהו ִמְתַדּבְ ּּכֻ ּ ּ ּ וְבָכל )בקודשא בריך הוא(. ּ

רו, יֹוָמא יִקין ִאְתַחּבָ ּוְבָכל ִזְמָנא ְדְנׁשִ ּ ֵדין ִאיהו ִזְמָנא, ּ ִריך הוא , ּּכְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ְּ

ָמִתין ְדַצִדיַקָייאִא ִנׁשְ ע ּבְ ְעׁשַ ּתַ ּׁשְ ּ יִקין, ּ ְעׁשוַע ְדִמְתֲעִרין ִאיּנון ְנׁשִ ּוַמהו ַהׁשַ ּ ּ ּ ְּוִאיּנון , ּ
ַּאְקִדימו ְלַההוא ִעּנוָגא ּ ּ ִתיב , ּ ג ַעל ְיָי)ישעיה נח(ְּוַעל ָדא ּכְ ְתַעּנַ   .ְואֹוִקיְמָנא',  ָאז ּתִ

ָלָלא ְדָכל ִאיּנו, ֵּהיָכָלא ָדא ּּכְ ִאיןּ ּתָ ַהאי ֵהיָכָלא, ן ֵהיָכִלין ּתַ ִליָלן ּבְ ְלהו ּכְ ּּכֻ ֵהיָכָלא . ּ
ן ַקְייָמא ַההוא רוָחא ְדַקאְמָרן, ַקְדָמָאה ְּדַתּמָ ּ ּ ְּוָכל ִאיּנון ֵחיָוון ְדֵביה, ּּ ּ ִמיך , ּ ְִאְסּתְ

ְתֵרין ַסְמִכין ִלְסַטר ִמְזָרח ּוִבְתֵרין ַסְמִכין ִלְסַטר ָדרֹום, ּבִ , ין ַסְמִכין ִלְסַטר ַמֲעָרבּוִבְתֵר, ּ
ַמְנָיא, ּוִבְתֵרין ַסְמִכין ִלְסַטר ָצפֹון ן. ְּוִאיּנון ּתְ ּכָ ׁשְ ְּוִאֵלין ִאְקרון ְיֵתדֹות ַהּמִ ְוַקְייֵמי , ּ

  .ְלַבר
א ִעָלָאה ָאֵתי ד ַמְלּכָ ְּוִאְתַעְקָרן ֵמַאְתַרְייהו ִאיּנון ֵמיָתִרים, ַּנְטֵלי ִאיּנון ְיֵתדֹות, ּּכַ ּ ,

ַמְנָיא ַאֲחָרִניןְּד ר ֵמִאיּנון ְיֵתדֹות ְדָקא ַאָמָרן, ִּאיּנון ּתְ ּּבַ גֹו . ּ ְּוַההוא רוָחא ַקְדָמָאה ִדי ּבְ ּ ּ
גֹו ַההוא , ָקִדים ְוָעאל, ֵּהיָכָלא ָדא ִליל ּבְ ּ רוָחא )א תניינא ברוחא אחרא דביה''ס(ְּוִאְתּכְ

ְנָייָנא ְדֵביה ּּתִ ּ.  
ֵרין ַסְמִכין  ֵריָסר , ל''ִּאיּנון ַקְרִעיֵא, ְּדִלְסַטר ִמְזָרחִּאיּנון ּתְ ְּדִאְתַמָנא ְלַבר ַעל ּתְ

ן, ַאְלֵפי ְמָמָנן ּכָ ׁשְ ְּדֻכְלהו ִאְקרון ְיֵתדֹות ַהּמִ ּ ְמִעיֵא. ָּדא ִליִמיָנא, ּּ ָמאָלא ׁשַ , ל''ִלׂשְ
ֵריָסר ַאְלֵפי ְמָמָנן ַאֲחָרִנין ְּוֻכְלהו ְיֵתדֹות ּכִ, ְוִאְתָמָנא ַעל ּתְ אינון ממנן (. ְדַקאְמָרןּ

ּ ַסְמִכין ְדִאְתָמנון ִלְסַטר ָדרֹום)אחרנין ּ  )ל''א סעריהא''נ(, ל''ְוַחד ְסָטִריֵא, ל''ַחד ַסֲעִדיֵא, ּ
ל ַחד ְוַחד ֵריָסר ַאְלֵפי ְמָמָנן ַאֲחָרִנין, ּכָ ִּאֵלין ָלא ִאְתֲעדון ִמׁשוְלָטֵנהֹון . ַעל ּתְ ּ ּ

  .ְלָעְלִמין

  ב''ה ע''דף רנ
ְלהוִּאֵל ּין ּכֻ ְּמָמָנן ַעל ִקיוָמא ְדָעְלָמא, ּ מאינון דקיימן בקיומא דאינון דאתנסיבו (ִּאֵלין , ּ

א אינון דתקלי במתקלא דכורין ''ס( )במתקלא דוכרין ונוקבין דא עם דא) ב''ו ע''קט(דשקלי 
ְּוִאֵלין ִאְקרון ֹמאְזַנִים. )לאתנסבא דא עם דא, ונוקבין ִתיב, ּ  )הלים סבת(, ַּעל ָדא ּכְ

ֹמאְזַנִים ַלֲעלֹות הו , ּבְ יב ּבְ ְּוָלא ִאיּנון ִדְכּתִ ּ ,  ֹמאְזֵני ֶצֶדק)ויקרא יט( )א''ב ע''רנ(ּ
ִקיִלין ָדא ִעם ָדא. ְּדַקאְמָרן ל ִאיּנון ִדׁשְ ּּכָ ּ ּ ִקיל ָדא ַיִתיר ִמן ָדא, ּ ְּוָלא ׁשָ ַּסְלִקין , ּ

ֲחָדא ָרן ּכַ ְּוִאיּנון ִחּבוָרא , ְוִאְתַחּבְ ֲחָדא) ב''ה ע''ף רנד(ּ א ּכַ ִּדְדַכר ְונוְקּבָ ְּוַעל ָדא , ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]152דף [ -ּ

ֹמאְזַנִים ַלֲעלֹות ְייָעא ִמְלָתא. ּבְ ב ִדְלִזְמִנין ִמְסּתַ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ ִקיל ָדא ַיִתיר ִמן ָדא, ּ ְּוׁשָ ּ ,
ֲחָדא ָרן ּכַ ַּסְלִקין וִמְתַחּבְ   .ְוָהא אֹוִקיְמָנא, ּ

ֵרין ַסְמִכין ְדִלְסַטר ִּאיּנון ּתְ ל ַחד ְוַחד. ל''ֲעָטִריֵא, ל''ַּפְתִחיֵא,  ָצפֹוןּ ַעל , ּוְמָמָנן ּכָ
ֵריָסר ַאְלִפין ְמָמָנן ַאֲחָרִנין ָכן, ּתְ ׁשְ ּוְבִאֵלין ַאֲחָרִנין ְדַקאְמָרן, ְּוִאיּנון ְיֵתדֹות ַהּמִ ִּאיּנון . ּּ

ֵרין ַסְמִכין ַאֲחָרִנין ְדִלְסַטר ַמֲעָרב ִּאיּנון ְפָדִת, ְּמָמָנן ּתְ ל , ל''ל ּתֹוִמיָהֵא''יֵאּ ְּוִאְתְמנון ּכָ
ֵריָסר ַאְלֵפי ְמָמָנן ַאֲחָרִנין ְדַקאְמָרן, ַחד ַעל ּתְ ן ּכִ ּכָ ׁשְ ְּוֻכְלהו ְיֵתדֹות ַהּמִ ּ.  

ֵדי ִדְמִעין ִּאֵלין ִאיּנון ְדאֹוׁשְ ּ ּ יהֹון ָקַמְייָתא, ּ ל ִאיּנון ִדְמָתְרֵכי ְנׁשֵ ַּעל ּכָ ִגין ְדִאיּנון . ּ ּּבְ ּ
ַב ְרָכאן ְדִאְתְמָסרו ָלהׁשֶ ּע ּבִ ּ ְּוָלא ִאְתְקָיימו, ִאְתֲעָדן, ּ ָרָכא, ּ ִגין ְדִאְתּתָ ְּוָלא ִאְתְדָבקו , ּּבְ ּ

ֲחָדא ָתא ּכַ ְעָלה ְוִאּתְ ֵדי ִדְמִעין. ּּבַ ְלהו אֹוׁשְ ְּוַעל ָדא ּכֻ ּ ירוִכין, ּּ ְּדַאְחֵזי ּתִ ַבע , ּ ְּדִאיּנון ׁשֶ ּ
ָמה ְדִאְתֲעָדן  ְרָכאן ּכְ ּּבִ ֲעָתא ָקָלא ָנַפק ְוָאַמר. ֵמֲאָתר ַאֲחָראּ ַהִהיא ׁשַ ֵדין ּבְ  )ישעיה נ(, ּכְ

יָה ַלְחּתִ ר ׁשִ ֶכם ֲאׁשֶ ִריתות ִאּמְ ֵּאי ֶזה ֵסֶפר ּכְ ּ.  
ְנָייָנא ְּדָקא ַאָמָרן ְדָכִליל ְלֵהיָכָלא ַקְדָמָאה, ֵהיָכָלא ּתִ יה, ּ ְּוָכל ִאיּנון . ְּלִאְתַייֲחָדא ּבֵ

ַקְדָמֵאיָהִכי ָנ, ֵחיָוון ַמְנָיא ַסְמִכין ּכְ ְּוכוְלהו ְמָמָנן. ֵּמי ִאית ֵליה ּתְ ל ַחד ְוַחד, ּ ַעל , ּכָ
ֵריָסר ַאְלֵפי ְמָמָנן ַאֲחָרִנין ְדַקאְמָרן, ּתְ ִאֵלין ַקְדָמֵאי ּכִ ֵרין ַסְמִכין ִאיּנון ִלְסַטר . ּּכְ ּּתְ

ֵרין ַסְמִכין ִלְסַטר ָדרֹום, ִמְזָרח ּוְתֵרין ַסְמִכין ִלְסַטר , ן ִלְסַטר ָצפֹוןּוְתֵרין ַסְמִכי, ּּתְ
  .ַמֲעָרב

ֵרין ַסְמִכין ְדִלְסַטר ִמְזָרח ִּאֵלין ּתְ זוִרָי, ל''ְיָהָדִניֵא, ּ ּּגְ ֵריָסר ַאְלֵפי ְמָמָנן ְדָכל . ה''ּ ּּתְ
ְּוֻכְלהו ְיֵתדֹות, ַחד ֵרין ַסְמִכין ְדִלְסַטר ָדרֹום. ּ ִּאיּנון ּתְ ּ ְרִה, ל''ָאֲהִריֵא, ּ ל ַחד . ל''יֵאּבָ ּכָ
ַקְדָמֵאי, ְוַחד ֵריָסר ַאְלִפין ּכְ   .ִּאיּנון ַעל ּתְ

ר ּבֵ ין, ִּאֵלין ְמָמָנן ַעל ַמׁשְ ְּוַנְטֵלי ִאיּנון ַקֵלי ְדָנׁשִ ּוַמְנָחן לֹון ָקֵמי ַההוא ֵהיָכָלא, ּ ּ .
ֲעָתא ַהאי ׁשַ ֲע, ְּוַכד ַההוא ִסְטָרא ַאֲחָרא ָאֵתי ְלַקְטְרָגא ּבְ ְּדִאיהו ׁשַ ָנהּ ַקְייֵמי , ָּתא ְדַסּכָ

ְּוָעאִלין ָהֵני ָקֵלי ַלְמָמָנא ְדַעל ִפְתָחא, ִּאֵלין ְּוָלא ָיִכיל ַההוא ִסְטָרא ַאֲחָרא , ּ
ּוְלִזְמִנין ְדָקִדים ַההוא ְסָטר ַאֲחָרא ְוָעאל ְוַקְטִריג. ְלַקְטְרָגא ּ   .ְוָיִכיל ְלַנְזָקָאה, ּ

ֵרין ַסְמִכין ְדִלְסַטר ָצ ִּאֵלין ּתְ ִּאיּנון , ל''ַקְרָסִפיָהֵא, )ל''א סלסליא''ס(ל ''ַחְלָחִליֵא, פֹוןּ
ֵריָסר ַאְלִפין ַאֲחָרִנין ל ַחד ַעל ּתְ ְּדִלְסַטר ַמֲעָרב ִאיּנון. ְמָמָנן ּכָ א ''ס(ה ''ּסוַגְדָי, ּ

ַדְרָי. )א''סוגרי ֵריָסר ַאְלֵפי ַאֲחָרִנין. ה''ּגְ   .ְּוִאֵלין ַעל ּתְ
ּ ַההוא ָדָמא ִדְבִריתְּוִאֵלין ְמָמָנן ַעל ּ ד ִאְתְגַזר ַההוא ַוְלָדא ִלְתַמְנָיא יֹוִמין ְוִאֵלין , ּ ּּכַ ּ ּ
ַּנְטֵלי ַההוא ָדָמא ּוַמְנָחן ֵליה ָקֵמי ַהאי ֵהיָכָלא, ּ ָעְלָמא. ּ ַגח , ְּוַכד רוְגָזא ַאְתַער ּבְ ַאׁשְ

ִריך הוא ַעל ַההוא ָדָמא א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ּהוא ִסְטָרא ַאֲחָרא ְרׁשו ְלַאַעָלא ְוָלא ִאְתְייִהיב ְלַה, ְּ ּ
ן ּמָ   .ּתַ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]153דף [ -ּ

א ֲחֵזי ר ָנׁש ִלְתַמְנָיא יֹוִמין, ּתָ ַזר ַההוא ּבַ ִזְמָנא ְדִאְתּגְ ּּבְ ּ ת, ּ ּבָ ַראת ָעֵליה ׁשַ , ְּוׁשָ
א ָדאן ֵליה ְלַבר, ַּמְלכות ַקִדיׁשָ ַּהִהיא ָעְרָלה ְדַגְזִרין ְוׁשָ ֵדין ַקְייָמא ַההוא ִסְטָרא , ּ ּּכְ ּ

ָנא ָדא, ָראַאֲח ְרּבְ ְּוָחָמא ְדַהאי ִאיהו חוָלֵקיה ִמּקָ ּ ּ ּ ר, ּ ֵדין ִאְתּבַ ְלָטָאה , ּכְ ְּוָלא ָיִכיל ְלׁשַ
ָרֵאל, ּוְלַקְטֵרָגא ֲעלֹוי יגֹוְרָיא ַעל ִיׂשְ ִריך הוא, ְוָסִליק ְוִאְתֲעָבד ַסּנֵ א ּבְ ָּקֵמי קוְדׁשָ ְּ.  

ִליָתָאה ֵּהיָכָלא ָדא ְדַקְייָמ. ֵהיָכָלא ּתְ ּ יה ַההוא ֵהיָכָלא , א ְלַאְכְלָלאּ ּוְלַיֲחָדא ּבֵ ּ ּ
ְנָייָנא ְּוַההוא רוָחא, ּתִ ְּוָכל ִאיּנון ֵחיָוון ְדֵביה, ּ ּ ָדא, ּ ִליָלן ְוִאְתַייֲחָדן ָדא ּבְ ְלהו ּכְ ּּכֻ ּ ּ .

ָדא ְּוִאיּנון ַחד רוָחא ְדָכִליל ָדא ּבְ ּ ּ ַמְנָיא ַסְמִכין, ּ ע ִסְטִרין ְלַאְר, ָּהִכי ָנֵמי ִאית ֵליה ּתְ ּבַ
ן, ְּדָעְלָמא ּכָ ׁשְ ְּוֻכְלהו ִאְקרון ְיֵתדֹות ַהּמִ ּ ֵרין ַסְמִכין ְדִלְסַטר ָדרֹום. ּ ּּתְ ְכִניֵא, ּ , ל''ִּאיּנון ׁשַ

ֵרין ַסְמִכין )א ואינון ממנן על תריסר אלפי ממנן אחרנין כל חד כאינון אחרנין''ס(. ה''ֲּעזוְזָי  ּתְ
ל ַחד ְוַחד. ל''ה ַעְזִריֵא''ְיהֹוִדָי, ְּדִלְסַטר ִמְזָרח ב ַאְלֵפי ְמָמָנן ''ַעל י, ְּוִאֵלין ַקְייֵמי ּכָ

ן, ַאֲחָרִנין ּכָ ׁשְ ְּוֻכְלהו ִאְקרון ְיֵתדֹות ַהּמִ ּ ּ.  
אֹוַרְייָתא ְּוִאֵלין ִאְתָמנון ַעל ַההוא ֲהָבל ְדִתינֹוקֹות ְדָלָעאן ּבְ ּ ּ ּ . ְּלַקְייָמא ָעְלָמא, ּ

ְּוִאֵלין ַנְטֵלי ַההוא ְּוַסְלֵקי ֵליה ְלֵעיָלא,  ֲהָבלּ ינֹוקֹות ְדָלָעאן . ּ ְּוָכל ֲהָבל ַוֲהָבל ְדִאיּנון ּתִ ּ ּ
אֹוַרְייָתא ְלַקְייָמא ָעְלָמא יה רוָחא ֲחָדא, ּּבְ ִּאְתָעִביד ִמּנֵ ְּוַסְלָקא ַההוא רוָחא ְלֵעיָלא, ּ ּּ ּ ,
א ַעָטָרא ַקִדיׁשָ ְּוִאְתָמָנא ְנטוָרא ְדָע, ְּוִאְתַעָטר ּבְ ְלהו, ְלָמאּ ְּוֵכן ּכֻ ּ.  

  א''ו ע''דף רנ
ֵרין ַסְמִכין ְדִאיּנון ִלְסַטר ָצפֹון ּּתְ ְּוִאיּנון . ל''ְקָטָטִריָהֵא, )ל''א קטצירהא''ס(ל ''ַּעְזִפיֵא, ּ

ְדַקאְמָרן) א''ו ע''דף רנ(ְמָמָנן  ל ַחד ְוַחד ּכִ ֵריָסר ַאְלֵפי ְמָמָנן ַאֲחָרִנין ּכָ ֵרין . ַעל ּתְ ּתְ
ִּאיּנון ֲעִסְסִנָי, ּ ְדִלְסַטר ַמֲעָרבַסְמִכין ְּוִאֵלין ְמָמָנן ַעל . )ה''א אדירי''נ(ה ''ַּאִדיִריִרָי, ּה''ּ

ֵריָסר ַאְלִפין ְמָמָנן ַאֲחָרִנין ְדַקאְמָרן, ּתְ ל ַחד ְוַחד ּכִ   .ּכָ
ָכל ְרִקיִעין ִּאֵלין ִאְתָמנון ְלַאְכְרָזא ּבְ ַנְי, ּ ְּלָכל ִאיּנון ִדְמַעְבִרין ּבְ , ּיהו ֵמאֹוַרְייָתאּ

ה ְּוַסְלִקין לֹון ְדָלא ִיְלעון ּבָ ּ ּ ל ָהֵני ְמָמָנן וַמְכִרֵזי ְוַאְמֵרי, ּ ֵדין ַנְפֵקי ּכָ ַווי ִלְפָלַנָיא , ּּכְ
ֵריה ֵמאֹוַרְייָתא ר ּבְ ְּדַאְעּבָ ַּווי ֵליה ְדָקא ִאְתַאִביד ֵמָעְלָמא ֵדין, ּ ּ ּוֵמָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ּ.  

ְנִהירו ַיִתיר. ָאהֵהיָכָלא ְרִביָע ֵּהיָכָלא ָדא ֵהיָכָלא ְדַקְייָמא ּבִ ּ ָסֲחִרין , ֵּהיָכָלא ָדא. ּּ
ָלִתין וְתֵרין ְיֵתדֹות ִעָלִאין ֵּליה ּתְ ּ חֹות ִאֵלין, ּ ְּוָחֵמׁש ֵמָאה ֶאֶלף ַאֲחָרִנין ִדְמָמָנן ּתְ ּ .

ע ַאֲחָרִנין ְלהו, ְוַאְרּבַ ִּעָלִאין ַעל ּכֻ ּ ְּוֻכְלהו ְיֵתדֹו, ּ ּת ְדֵהיָכָלא ָדאּ ע ִאיּנון. ּ ִּאֵלין ַאְרּבַ ּ :
ְּקדוְמָי. )ה''א קסדי''נ(ּה ''ָּקִסיִרָי. ל''ַחְסִדיָהֵא ע ְמָמָנן ַעל . ל''ַּדֲהִריֵא. ּה''ּ ִּאֵלין ַאְרּבַ

ְלהו ּּכֻ ְּוֻכְלהו ַאֲחָרִנין, ּ חֹוַתְייהו, ּ ְלהו ְמָמָנן ּתְ ּּכֻ ּ ּ.  
ְּוַעל ְיָדא ְדִאֵלין ָעְלָמאִאְתְיַדע , ּ ד ּבְ ִתיב , ִּדיָנא ְלֶמְעּבַ  )דניאל ד(ְּוַעל ִאֵלין ּכְ

א ֵאְלּתָ ין ׁשְ ּוֵמַאַמר ַקִדיׁשִ ע. ּ ל ִאיּנון ַחָייִלין, ְלָהִני ַאְרּבַ ַּאְתָיין ּכָ ִּדי ְמָמָנן ַעל ִדיָנא, ּ ּ ,



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]154דף [ -ּ

ָעְלָמא ֲאָלא ֵהיך ִאְתְגַזר ִדיָנא ּבְ ְּלׁשָ ל ִאיּנון ִדיִנין ְדָלא ִא. ְ ּּכָ ּ ִפְתִקיןּ , ְּתְייִהיבו ּבְ
ְּלִקיוָמא ְדָעְלָמא ּ ֲאָלא, ּ ְלהו ַאְתָיין ְלׁשָ ְּוַעל ָדא ּכֻ ְלהו ְמָמָנן ַעל ָדא. ּּ ך ּכֻ ּוְבִגין ּכַ ּ ּּ ְ.  

ָלִתין וְתֵרין ַאֲחָרִנין ִּאיּנון ּתְ ִדיר, ּ אֹוַרְייָתא ּתָ ל ִאיּנון ְדָלָעאן ּבְ ִּאיּנון ְמָמָנן ַעל ּכָ ּ ּ ,
יָמָמא וְבֵליְלָיאְּוָלא ַפְסֵק ְלהו ִדְתחֹוַתְייהו, ּי ּבִ ְּוִאֵלין ַאֲחָרִנין ּכֻ ּ ּ ּ ל , ּ ִּאיּנון ְמָמָנן ַעל ּכָ

ִּאיּנון ְדַקְבִעין ִזְמִנין ְיִדיָעאן ְלאֹוַרְייָתא ְלהו. ּ ְּוַעל ָדא ִאיּנון ְמָמָנן ּכֻ ּ א , ּּ ּוְלַאְעְנׁשָ
ְלהו ּּכֻ ּתַ, ּ ְּלָכל ִאיּנון ְדַיְכֵלי ְלִאׁשְ אֹוַרְייָתאּ ְדֵלי, ְדָלא ּבְ ּתַ   .ְוָלא ִמׁשְ

ָאה ין ְוָחֵמׁש ְמָמָנן, ֵּהיָכָלא ָדא. ֵהיָכָלא ֲחִמיׁשָ ּתִ ַלת ֵמָאה ְוׁשִ יה ּתְ , ַּקְייִמין ּבֵ
א ּתָ ָבן ְיֵמי ׁשַ חוׁשְ ְלהו. ּּכְ ע ַסְמִכין ִעָלִאין ַעל ּכֻ ְייהו ַאְרּבַ ְּוֵעיָלא ִמּנַ ּּ ּ ְּוִאֵלין ִאיּנון. ּ ּ :

יָהֵאְקָר ְּוִאֵלין ִאְקרון ְיֵתדֹות ְדֵהיָכָלא ָדא. ל''ַקְדִמיֵא. ה''ֲּעִסיִרָי. ל''ַסְרִטיָהֵא. ל''ׁשִ ּ ּ ּ.  
ִּאֵלין ִאְתְמנון ְלַבְדָחא ָעְלָמא  ת ְלֶעֶרב . )אלין(ּ ּבָ ְמָתא ִאתֹוְסָפת ֵמֶעֶרב ׁשַ ד ִנׁשְ ּכַ

ת ּבָ ד ִאיִהי ַנְפַקת, ְוִאיִהי ַנְפַקת. ׁשַ הָנְפִקי, ּכַ ּן ִאֵלין ִעּמָ ל , ּ ָרֵאל ּכָ ּוְמַעְבֵרי ִמִיׂשְ
א, ְוָכל ְיִגיָעא, ֲּעִציבו ְּוָכל ְמִרירו ְדַנְפׁשָ ְּוָכל רוְגָזא ְדָעְלָמא, ּ ִדיֵחי , ּ ְּוִאֵלין ִאיּנון ּבְ ּ
  .ָעְלָמא

ָעה א ֵמִאֵלין ַאְרּבָ ל ִאיּנון ִדְלַתּתָ ּּכָ ּ ָרא ִדיָנ, ּ ְלהו ִאְתָמנון ְלַאְעּבְ ּּכֻ ּ ּ ֵּמִאיּנון ָמאֵרי , אּ
ם, ְּדִדיָנא ֵגיִהּנָ ּוֵמִאיּנון ְדַטְרֵדי לֹון ּבְ ּ ְייהו, ּ ִּדיַסְלקון ִדיָנא ִמּנַ ּ ּ ל ִאֵלין , ְּוַעל ָדא. ּ ּּכָ

ֶחְדָוה ְלהו ַקְייֵמי ּבְ ְּיֵתדֹות ּכֻ ְּוֻכְלהו ֵהיָכִלין ַקְייֵמי ְלִאְתַעְטָרא ְלֵעיָלא, ּוֵמֶחְדָוה ַנְפֵקי, ּ ּּ .
ָמה ַמרּכְ   .ּ ְדִאּתְ

ִתיָתָאה ָתִאין, ֵּהיָכָלא ָדא. ֵהיָכָלא ׁשְ ל ֵהיָכִלין ּתַ ֵּהיָכָלא ְדַקְייָמא ַעל ּכָ ַהאי. ּ , ּבְ
ֵּמָאה ַאֲחָרִנין ְדַקְייָמאן ְלַבר ִאיּנון ַאֲחָרִנין, ּ ְּדִאְקרון ְיֵתדֹות ּכְ ּ ְּוִאיּנון ֵמָאה ִלְסַטר . ּ

ָמאָלאּוֵמָאה ַאֲחָרִנין ִלְסַטר, ְיִמיָנא   . ׂשְ
ֵרין ְמָמָנן ִעָלִאין ִלְסַטר ְיִמיָנא ָמאָלא, ּּתְ ּוְתֵרין ְמָמָנן ַאֲחָרִנין ִעָלִאין ִלְסַטר ׂשְ ּ .

ִּאֵלין ִדיִמיָנא ִאיּנון ּ יֵא: ּ ַמְעָיהֵא. ל''ַמְלּכִ ָמאָלא. ל''ׁשְ ְּוִאֵלין ִדׂשְ ִּאְקרון ִמַסְרָסִנָי, ּ . ּה''ּ
ּון ְיֵתדֹות ִעָלִאיןִּאֵלין ִאיּנ. ּה''ַּצְפָצִפָי ָמאָלא, ּ   .ִּמיִמיָנא וִמּשְׂ

ָעְלָמא ְּוִאֵלין ִאיּנון ַקְייֵמי וְזִמיִנין ּבְ ּ ַההוא ִזְמָנא. ּ ְּדַצִדיָקא ָמָטא ִזְמֵניה , ּּבְ ּ ּ
ְלָקא ֵמָעְלָמא ע ַקְייֵמי ְלִאְתַעְתָדא. ְּוִאְתְייִהיב ְרׁשו ְלִסְטָרא ַאֲחָרא, ְּלִאְסּתַ  ִּאֵלין ַאְרּבַ

ן ּמָ יָקה, ּתַ ְנׁשִ ָמֵתיה ּבִ ִגין ְדִתפוק ִנׁשְ ּּבְ ּ ׁשוְלָטנו ְדִסְטָרא ַאֲחָרא, ּ ְצַטֵער ּבְ ְּוָלא ּתִ ּ ִאין . ּ ַזּכָ
ָעְלָמא ֵדין ִּאיּנון ַצִדיַקָייא ּבְ ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ּּ ְּדָמאֵריהֹון ַאְקִדים ָעַלְייהו ׁשוְלָטֵניהֹון. ּ ּ ּ ,

ָעְל ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ָּמא ֵדיןְלֶמֱהִוי ְנִטיָרן ּבְ ּ.  

  ב''ו ע''דף רנ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]155דף [ -ּ

ל ָרִזין, ֵּמֵהיָכָלא ָדא ָראן ּכָ ְּוָכל ַדְרִגין ִעָלִאין ְוַתָתִאין, ׁשָ ָרא, ּ ִגין . ְלִאְתַחּבְ ּבְ
ִלימו ׁשְ ַכח ּכָֹלא ֵעיָלא ְוַתָתא ּבִ ּתְ ְּדִיׁשְ ּּ ְלִאְתַייֲחָדא , ְּוִחּבוָרא ַחד, ְּלֶמהֵוי ּכָֹלא ַחד, ּ

ְדָקא ֵיאֹותׁשְ א ּכְ ְלָמא, ָמא ַקִדיׁשָ ּתַ ַתָתָאה, ּוְלִאׁשְ ְּלַאְנָהָרא ְנִגידו ִעָלָאה ּבְ א ''נ(, ּ

ָחד)לנגדא נהירי עלאה לתתא ּ וְנִהירו ְדבוִציִנין ּכְ ּ ּ ּ ְדָלא )א ונהרי בוצינין כולהו כחדא''נ(, ּ
ְעֵדי ָדא ִמן ָדא ּּתַ ך ַמאן ְד. ּ ּוְכֵדין ָנִגיד ְוִאְתְמׁשַ ךְּ ְּדָלא ִאְתְיַדע ְוָלא , ְִאְתְמׁשָ

ִגין ְדִיְתָקֵרב , ִאְתַגְלָייא ְּוִיְתַייֵחד ָדא ִעם ָדא) ב''ו ע''דף רנ( )א דיתקדש''נ(ּּבְ ְלֶמֱהֵוי , ּ
ְדָקא ֵיאֹות ִלים ּכְ ִיחוָדא ׁשְ ּּכָֹלא ּבְ ּ.  

ָאה חוָלֵקיה ַּזּכָ ָרִזין ְדָמאֵריה, ּ ַּמאן ְדָיַדע ּבְ ּ מֹוְד, ּ ּתְ ְדָקא ֵיאֹותְלִאׁשְ ְּדָהא . ָּעא ֵליה ּכְ
ָעְלָמא ֵדין ִּאיּנון ַאְכִלין חוָלֵקיהֹון ּבְ ּ ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ִתיב . ּ ה )ישעיה סה(ַּעל ָדא ּכְ  ִהּנֵ

אֹוַרְייָתא ְיָמָמא ְוֵליֵלי. ֲּעָבַדי ֹיאֵכלו ְדֵלי ּבְ ּתַ ִאין ִאיּנון ַצִדיַקָייא ְדִמׁשְ ַּזּכָ ִגין ְדִאיּנ. ּּ ּון ּּבְ
ִריך הוא א ּבְ ַּיְדֵעי אֹוְרחֹוי ְדקוְדׁשָ ְדָקא ֵיאֹות, ְּ א ּכְ ְּוַיְדֵעי ְלַיֲחָדא ִיחוָדא ַקִדיׁשָ ְּדָכל , ּ

ְדָקא ֲחֵזי ִלימו ּכַ ׁשְ א ּבִ ָמא ַקִדיׁשָ ְּדָיַדע ְלַיֲחָדא ׁשְ ּ ָעְלָמא ֵדין, ּ ָאה ִאיהו ּבְ ַּזּכָ ּוְבָעְלָמא , ּ
  .ְּדָאֵתי

וָרא ְדָכל ָה ִּקּשׁ ָרן, ֵני ֵהיָכִליןּ יעקב קשירו דכל מהימנותא רוח דקיימא (. ָהָכא ִמְתַקּשְׁ

לקבלא רוח דאיהו לתתא והאי רוחא דאיהו לעילא קיימא לקבלא רוח עילאה דכל רוחין קיימין 
ביה דא איהו יעקב דאיהו רוח אמצעיתא דכל רוחין ואיהו נטיל האי היכלא שתיתאה באינון 

וכל , ישקני מנשיקות פיהו) שיר השירים א(וחא כמה דאת אמר נשיקין לאתדבקא רוחא בר
א הכא קשירו דכל מהימנותא יעקב דאיהו רוח אמצעיתא דכל רוחין איהו נטיל ''ס(נשיקה איהו 

רוָחא))האי היכלא שתיתאה באינון נשיקין ָקא רוָחא ּבְ ּ ְלִאְתַדּבְ ּ ִעָלָאה, ּ ָתָאה ּבְ ּוְבִאֵלין . ּּתַ ּ
יִקין ִאְסּתָ רוָחא ִדְלֵעיָלאְנׁשִ ָקא ּבְ ַּלק רוָחא ִדְלַתָתא ְלִאְתַדּבְ ּּ ּ ּ ּ ָקן רוָחא . ּ ְּוַכד ִמְתַדּבְ ּ

רוָחא ֲאִרי ַעל ַהאי רוָחא ְדֶאְמָצִעיָתא, ּּבְ ֵדין רוָחא ִעָלָאה ְסִתיָמָאה ׁשָ ּּכְ ּ ְוַעד ָלא . ּּ
רוָחא ָקא רוָחא ּבְ ַּאְתַער ְלִאְתַדּבְ ּ ּרוָחא ִעָלָאה, ּ ְר. ּ ּ רוָחא )ההיא(ָיא ַעל ָלא ׁשַ

  .ְּדֶאְמָצִעיָתא
רוָחא, ְּוָרָזא ָדא ד ִאְתֲאִחיד רוָחא ּבְ ּּכַ ָרא וִמְתָעִרין , ּ יִקין ְלִאְתַחּבְ ָראן ְנׁשִ ֵדין ׁשָ ּּכְ

ִתיאוְבָתא ְייִפין ּבְ ַאר ׁשַ ָדא, ּׁשְ ָקא ּבְ ְּורוָחא ָדא ִמְתַדּבְ ּ ְלהו ִמְתָעֵרי , ּוְכֵדין. ּ ְייִפין ּכֻ ּׁשַ ּ
ִאֵליןִא ֵּלין ּבְ ְייֵפיה, ּ ׁשַ ְייָפא ּבְ ָרא ׁשַ   .ְּלִאְתַקּשְׁ

יָמא ָתֵאי, ְוִאי ּתֵ ְייֵפי ּתַ ְייֵפי ִעָלֵאי, ַמאן ַאְתַער ׁשַ ָתֵאי ִמְתָעֵרי . ּאֹו ׁשַ ְייֵפי ּתַ ׁשַ
י ִעָלֵאי ִדיר ְלַגּבֵ ֲחׁשֹוָכא, ּּתָ ַּמאן ְדִאיהו ּבַ ְנהֹוָרא, ּ ִדיר ְלֶמֱהֵוי ּבִ ִאיב ּתָ ְלהֹוָבא . ּתָ ׁשַ

ּאוָכָמא ִדְלַתָתא י , ּ ִדיר ְלַגּבֵ ְלהֹוָבא ִחָווָרא ִדְלֵעיָלא)א''א ע''בראשית נ(ַאְתַער ּתָ ּ ׁשַ ּ ּ ,
יה ָקא ּבֵ ִגין ְלִאְתַדּבְ ּּבְ חֹוֵתיה, ּ ֵרי ּתְ ּוְלִמׁשְ ְ ֱאלִהים ַאל ֳדִמי ָלך )תהלים פג א(, ְּוָרָזא ָדא, ּ ּ

קֹוט ֵאל ׁשְ חַרׁש ְוַאל ּתִ   .ַאל ּתֶ



ָנהִּלימוד ּכָ  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ   ]חֹוֶדׁש ִניָסן[ – ּל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ
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 ] בשנה202יום [סדר הלימוד ליום כה ניסן 
ִתיָתָאה ד ָנִטיל ַיֲעֹקב ַהאי ֵהיָכָלא ׁשְ ֵדין ִאְקֵרי , ּכַ א )א''ג ע''רי(ּכְ ָמא ַקִדיׁשָ ׁשְ  ּבִ

ֵליָמא ֵליָמא ְדֹכָלא. 'ַוְיָי, ִּעָלָאה ׁשְ יָמא ׁשְ ְּוִאי ּתֵ ְלהו , ָלאו ָהִכי. ּ ִלימו ּכֻ ּתְ ד ִאׁשְ ֶּאָלא ּכַ ּּ ּ
ִאֵליןֵהיָכִל ּין ִאֵלין ּבְ ִלים, ּ ָמא ׁשְ ׁשְ ֵדין ִאְקֵרי ּכָֹלא ּבִ ח ''רנ(ְּוָדא הוא . ד ֱאלִהים''ְידֹוָ, ּּכְ

ִלים ִמּכָֹלא)א''ח ע''בראשית ע, ב''ע ָמא ׁשְ רו ָדא ִעם ָדא. ּ ׁשְ ְּוַעד ָלא ִאְתַחּבְ ּ ֵהיָכִלין , ּ
ֵהיָכִלין ֵליָמא ָדא, ּבְ ָמא ׁשְ ׁשְ ִאֵליןְו. ָּלא ִאְקֵרי ּבִ ֲחָדא ִאֵלין ּבְ ָרן ּכַ ַּכד ִמְתַחּבְ ֵדין , ּ ּכְ

ִלים ּכָֹלא ֵמֵעיָלא ְוַתָתא ּתְ ִּאׁשְ ּוְנִהירו ְדֵעיָלא ְלֵעיָלא. ּ ּ ּ ּ ְרָיא ַעל ּכָֹלא, ּ א ְוׁשַ , ַּנְחּתָ
ֲחָדא ר ּכָֹלא ּכַ   .ְּלֶמֱהֵוי ּכָֹלא ַחד, ְּוִאְתָקׁשַ

ְּוָרָזא ְדִמָלה ע, ּ יןַיֲעֹקב ָנִטיל ַאְרּבַ ַגֵויה,  ָנׁשִ ב ְדאֹוִקיְמָנא . ְּוָכִליל לֹון ּבְ ְּוַאף ַעל ּגַ
ָרָזא ַאֲחָרא ין , ְּלַהאי ִמָלה ּבְ ְּדִאיהו ַקְייָמא ּבֵ ּ ֵרין ָעְלִמין)ב''ג ע''ויצא קנ(ּ ְוָרָזא .  ּתְ

ְּדֹכָלא ד ַיֲעֹקב ָנִטיל ַהאי ֵהיָכָלא, ּ ִתיָתָאה, ּכַ ְּדִאיהו ׁשְ ל ִאיּנון ָנִטיל ְוָכִליל ּבְ, ּ ַּגֵויה ּכָ ּ ּ
ין ע ָנׁשִ ע ַמְלָאִכין, ַאְרּבַ ֵהיָכָלא ָדא, ַאְרּבַ ְּוֻכְלהו ַדְבֵקי ּבְ ּ ּ ִּאֵלין ִאיּנון . ּ  )א''ד ע''רנ(ּ

י ַנֲהִרין ע ֵריׁשֵ יב, ַאְרּבַ ים)בראשית ב(, ִּדְכּתִ ָעה ָראׁשִ ם ִיָפֵרד ְוָהָיה ְלַאְרּבָ ּ וִמּשָׁ ִּאֵלין . ּ
ין ע ֵריׁשִ ין ָנִטיל לֹון ַיֲעֹקב,ַאְרּבַ ע ָנׁשִ  ָנִטיל )כדקאמרן וליה אצטריך ואיהו(, ּ ִאיּנון ַאְרּבַ
  .ֵּהיָכָלא ָדא

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ', ּוְכֵדין ִאְקֵרי ַהאי ֵהיָכָלא ַוְיָי ד ִאיהו ְלָטב ּכְ ְ ַוְיָי הֹוֵלך )שמות יג(ּּכַ

ר ִיְצָחק. ה ֲאִני ֵמַאְבָרָהםָאָמר ַהְמַכּסֶ'  ַוְיָי)בראשית יח(. ִלְפֵניֶהם יֹוָמם , ְוַכד ִאְתֲחּבָ
ֵהיָכָלא ְדֵבי ִדיָנא ּּבְ ְּדִאְקֵרי ְזכוָת, ּ ֵדין ִאְקֵרי ּכָֹלא ַוְיָי, א''ּ א ְלַחָייַבָיא', ּּכְ ְּלַאְעְנׁשָ ּ ,

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר  ָרָזא ֲחָדא ּכְ', ִהְמִטיר ַעל ְסדֹום ְוגֹו'  ַוְיָי)בראשית יט(ּכְ ְדָקא ְּוֹכָלא ּבְ
  .ֵיאֹות

לֹום, ְּוַכד ַיֲעֹקב ָנִטיל ֵהיָכָלא ָדא ֵדין ִאְקֵרי ּכָֹלא ָרצֹון ׁשָ ) אסתר ב(וסימניך (. ּּכְ

אן וְלָהְלָאה. ּ ְוָדא הוא ֵעת ָרצֹון)ובהגיע תור אסתר ּוִמּכָ ָרא , ּ ָראן ֵהיָכִלין ְלִאְתַחּבְ ׁשָ
ִאֵלין ָרא ִאֵלין ּבְ ּוְלִאְתַקּשְׁ ּ ב. ּ . ּ ְדרֹוִמית ִמְזָרִחית)א''כ ע''ויקרא ק(ּ ְדָתֵניָנן ְוַאף ַעל ּגַ

ֲחָדא ְּוֹכָלא ִאיהו ּכַ רוָחא, ּ ָּהָכא ִאיהו רוָחא ּבְ ּ ְּדֵבקוָתא ֲחָדא, ּ ּ.  

  א''ז ע''דף רנ
ֵרי ַאְבָרָהם אן ׁשָ ְּדִאיהו ְיִמיָנא, ִמּכָ ואיהו נטיל היכלא . רבה דקאמרן(ְּדִאְקֵרי ַאֲהָבה , ּ

ַדִים ָנכֹונו)ז''יחזקאל ט(, ֵדיןּכְ. )ה''דאקרי אהב ְּוִאְתַמְלָיין ִמָכל טוב, ּ ׁשָ ְּלַסָפָקא , ּ
ּוְלַאְתְזָנא ּכָֹלא ֵמָהָכא ַדִים ָנכֹונו ְוִאְתַמְלָיין ִמגֹו ְרִחימו )א''ג ע''פקודי רנ(ְּוַכד ִאֵלין . ּ ּ ׁשָ ּּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]157דף [ -ּ

ַד, ִּעָלָאה ֵדין ִאְקֵרי ֵהיָכָלא ָדא ֵאל ׁשַ ּּכְ ְדַקאְמ''ּ ל . ָרןי ּכִ ָפק ּכָ ּוְבַהאי ִאְסּתַ ז ''דף רנ(ּ

ֵרי) א''ע ד ִאְתּבְ   .ָעְלָמא ּכַ
ֵרי ָעְלָמא ד ִאְתּבְ ִקיוָמא, ְּדָהא ּכַ ָּלא ָיִכיל ְלֵמיָקם ּבְ ֵלי , ְוָלא ֲהָוה ָקִאים, ּ ַּעד ְדִאְתּגְ
ֵּהיָכָלא ָדא ְדָנִטיל ַאְבָרָהם ַהאי ֵהיָכָלא, ּ ֵלי ַאְבָרָהם ּבְ א כדי לעלמא דיהא ''נ(, ְוַכד ִאְתּגְ

ֵדין ָאַמר ְלָעְלָמא ַדי)'ספוקא וכו יה ָעְלָמא וְלִאְתַקְייָמא, ּ ּכְ ָּהא ִספוָקא ְלַאְתְזָנא ִמּנֵ ּ ּ ּ ּ .
ך ְוְבִגין ּכָ ַדי ִאְקֵרי, ּ ַד''ֵא, ֵּאל ׁשַ יה''ּל ׁשַ ּי ְלֹכָלא ּבֵ א ולאתזנה מניה תא חזי היכלא ''נ(. ּ

  .)'דא זמין וכו
ין קוְד ִריך הוא ְלַמְלָיא ֵליהְּוַזּמִ א ּבְ ּׁשָ ּּ ּ וְלַאְתְקָנא ֵליה ְלִזְמָנא ְדָאֵתי )א ביה''נ(, ְ ּ ּ

ם )ישעיה סו(ִּדְכִתיב  ְגּתֶ מֹוּצו ְוִהְתַעּנַ ְנֻחֶמיָה ְלַמַען ּתָ ֹד ּתַ ם ִמּשׂ ַבְעּתֶ יְנקו וׂשְ ּ ְלַמַען ּתִ ּ ּ
בֹוָדה ִּמִזיז ּכְ בֹוָדה. ּ ְנֻחֶמיָה ְוִזיז ּכְ ַהאי ֵהיָכָלא, ּׁשֹד ּתַ ּּכָֹלא ִאיהו ּבְ ַההוא ִזְמָנא . ּ ּוְכֵדין ּבְ ּ

ִתיב ָרה)בראשית כא(, ּכְ יה , ּ ִמי ִמֵלל ְלַאְבָרָהם ֵהִניָקה ָבִנים ׂשָ ְלָיא ּבֵ ְּדָהא ְיִניָקא ּתַ ּ
ַאְבָרָהם   .ּבְ

ִריך הוא א ּבְ ָמאָלא ְדקוְדׁשָ ִּיְצָחק ְדִאיהו ׂשְ ּ ּ יה ִמְתֲעִרי, ְּ ֲּאָתר ְדִמּנֵ ל ִדיִנין ּ ּן ּכָ
ָמאָלא, ְּדָעְלָמא ְּוִאיהו ְדרֹוָעא ִדׂשְ ּ ירוָתא ְדָכל ִדיִנין, ּ ּׁשֵ ּ ן, ּ , ְּוָכל ִדיִנין ִמְתָעֵרי ִמַתּמָ

ַּהאי ִאיהו ָנִטיל ְוָאִחיד ַההוא ֵהיָכָלא ְדִאְקֵרי ְזכוָתא ּ ּ ִדיָנא, ּ ָרא ִדיָנא ּבְ , ְּלִאְתַחּבְ
וָרא ֲח ּוְלֶמֱהֵוי ּכָֹלא ִקּשׁ ִגין ְדַהאי ִאיהו ִדיָנא ִדְלֵעיָלא, ָדאּּ ּּבְ ּ ּ ּ יִמין ְדִדיִנין ַקְייִמין , ּ ּוְרׁשִ ּ

יה   .ּּבֵ
א ָמא ַקִדיׁשָ ים ׁשְ ִגין ְדִאית ֱאלִהים ַחִיים. ְּדִאְקֵרי ֱאלִהים, ְוָהָכא ִאְתְרׁשִ ּּבְ ְּדִאיהו , ּ ּ

ְּלֵעיָלא ְלֵעיָלא ְּדִאיהו, ְוִאית ֱאלִהים. ָּסִתים ִמּכָֹלא, ּ י ִדיָנא ִדְלֵעיָלאּ ּ ּבֵ ּ , ֵואֹלִהים. ּ
י ִדיָנא ִדְלַתָתא ְּדִאיהו ּבֵ ּ ּ ְ ַאך ֶיׁש ֱאלִהים ׁשֹוְפִטים )תהלים נח(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ

ָאֶרץ ָּרָזא ֶדֱאֹלִהים ַחִיים, ֱּאלִהים ִעָלָאה. ּבָ ִליל ְלִאֵלין ִדְלַתָתא, ּ ּּכָ ְּוֹכָלא ִאיהו ַחד, ּ ּ.  
ַהאי ֵהיָכָל יה, ַאְתַער ִיְצָחק, אּבְ ְבִעין וְתֵרין ְנהֹוִרין ִדְכִליָלן ּבֵ ְּוֻכְלהו ׁשִ ּ ּ ּ ְייהו , ּ ְּדִמּנַ ּ

ל ִדיִנין  ָזרו ּכָ ִּאְתּגְ ּ ִדְלַתָתא ְדָעְלָמא)א דעלמא דלתתא''ס(ּ יב, ּ ְגֵזַרת )דניאל ד(, ִּדְכּתִ  ּבִ
ָמא ַהאי ִעירֶּאָלא ּבְ. ַּוֲאַמאי ִאְקרון ִעיִרין. ִּעיִרין ִפְתּגָ ִּגין ְדֻכְלהו ַקְייִמין ּבְ  )תהלים מח(. ּּ

ל ִאיּנון ֵהיָכִלין ְלֵעיָלא. ִּעיר ֱאלֵהינו. ְצָבאֹות' ִעיר ְיָי ּּכָ ל ַחד ְוַחד ִאְקֵרי ִעיר, ּ , ּכָ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר  ְּוִאֵלין ִאיּנון ִעיִרין. ּ ִעיר ְוַקִדיׁש)דניאל ד(ּכְ גֹו , ּ ְּדַקְייִמין ְלגֹו ּבְ

ִעיר, ֵהיָכָלאְּד ך ִאְקרון ִעיִרי, ְּדַקְייִמן ּבְ ִגין ּכָ ּּבְ   .ן''ְ
ִיְצָחק, ַהאי ֵהיָכָלא ִליל ּבְ ֵהיָכָלא ְדַאְבָרָהם, ִאְתּכְ ְּוֹכָלא ִאיהו ּבְ ּ ִגין ִדיִמיָנא , ּ ּּבְ

ָמאָלא ִליל ְלַחְבֵריה, ְוָתא ֲחֵזי. ַאְכִליל ִלׂשְ ל ַחד ְוַחד ּכָ ִגין ָדא ,ְוָהא אֹוִקיְמָנא. ּּכָ ּ ְדּבְ ּ
יה ִדיָנא, ַאְבָרָהם ָעַקד ְלִיְצָחק ִגין ְלַאְכְלָלא ּבֵ ּּבְ ָמאָלא )א בימינא''נ(, ּ ְכָחא ׂשְ ּתַ ּ וְלִאׁשְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]158דף [ -ּ

יִמיָנא  ִליל ּבִ ְלָטא ְיִמיָנא ַעל )'א ולאשתכחא ימינא על שמאלא ולאשלטא וכו''ס(ּכָ ּ וְלַאׁשְ
ָמאָלא   .ׂשְ

ִריך הו א ּבְ ְּוַעל ָדא קוְדׁשָ ּ ּא ָפִקיד ֵליה ְלַאְבָרָהםְּ ֵריה ְלִדיָנא, ּ , ְּלָקְרָבא ּבְ
ַכח. ֶּאָלא ְלַאְבָרָהם, ְּוָלא ָפִקיד ְלִיְצָחק, ּוְלַאְתָקָפא ֲעלֹוי ּתְ ִדיָנא, ְּוַעל ָדא ִאׁשְ , ָּדא ּבְ

ֶחֶסד ָדא, ְּוֹכָלא ַחד, ְוָדא ּבְ ִליל ָדא ּבְ ִלילו ֵהיָכִלין , ְוָהִכי. ְּוִאְתּכְ ִעָלִאיןִּאְתּכְ ָתִאין ּבְ   .ּּתַ
ד ָנִטיל ִיְצָחק ֵהיָכָלא ָדא ֵדין ּכָֹלא ִאיהו ְלָטב, ּּכַ ּּכְ ְזכוָתא. ּ ִּדיָנא ּבִ ֵעי , ְּוַעל ָדא. ּ ּבָ

ר ָנׁש ְדָדִאין ִדיָנא ּּבַ ְזכוָתא, ּ ְּלֵמיָדן ִדיָנא ּבִ ִגין ְדִאיהו ָרָזא ִעָלָאה. ּ ּּבְ ּ ִלימו ְדִדיָנא, ּ ּׁשְ ּ .
ִגין ְדֵל ִלימו ְדִדיָנאּּבְ ּית ׁשְ ְזכוָתא, ּ ֶּאָלא ּבִ ִלימו, ּ ָלא ָדא ָלאו ִאיהו ׁשְ ָּדא ּבְ ּ ּ ִּדיָנא . ּ
ְזכוָתא ִלימו ִדְמֵהיְמנוָתא, ּּבִ ָּדא ִאיהו ׁשְ ּ ּ ּ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ּ ּּכְ ּ.  

ָנה יֹוָמא ְדֹראׁש ַהּשָׁ ָעְלָמא, ּבְ ד ִדיָנא ַאְתַער ּבְ ָרֵאל ְלַת, ּּכַ ָעאן ִיׂשְ ְלַאְתֲעָרא , ָתאּבָ
ַגְווָנא ְדָרָזא ִעָלָאה, ַרֲחֵמי ִמּגֹו ׁשֹוָפר ּּכְ ָרא ִדיָנא ָלֳקֵבל . ְוָהא אֹוִקיְמָנא. ּ ּוָבֵעיָנא ְלַחּבְ ּ

ְזכוָתא, ְּזכוָתא ִגין ְדַכד ַקְייָמא ִדיָנא ּבִ ּּבְ ּ ִחּבוָרא ֲחָדא, ּּ ּּכָֹלא ִאיהו ּבְ ּ ְּוֵעיָלא ְוַתָתא . ּ
ִלימו ׁשְ ְּדֵלית ָלה ְרׁשו ְלַאְסָטָאה וְלַקְטְרָגא , ּ ְועֹוָלָתה ָקְפָצה ִפיָה)איוב ה(, ֵדיןּוְכ. ּּבִ ּ ּ ּ
ָעְלָמא ְדָקא ֵיאֹות. ּבְ ִיחוָדא ֲחָדא ּכְ ּוְכֵדין ּכָֹלא ּבְ ָלא ְזכו ָלאו ִאיהו ִדיָנא. ּּ ְּוִדיָנא ּבְ ּ ּ.  

ָרֵאל ְּוָדא ִאיהו ְדִיׂשְ ְזכוָתא, ּ ְּדִאית לֹון ִדיָנא ּבִ ּ ין.ּ ַאר ַעּמִ ָלא ִאית לֹון ,  ֲאָבל ׁשְ
ְזכוָתא ִּדיָנא ּבִ ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה , ְּוַעל ָדא ָאִסיר ָלן, ּ ֵאי ְדַעּמִ ַעְרּכָ ְּלַסְדָרא ִדיִנין ִדיָלן ּבְ ּ ּ ּ

ְסָטר ְמֵהיְמנוָתא ִדיָלן, ָזָרה ְּדָהא ֵלית לֹון חוָלָקא ּבִ ּ ּ ה ֵכן )תהלים קמז(, ִּדְכִתיב. ּ  ָלא ָעׂשָ
ל ְיָדעוםְל ָפִטים ּבַ ָּכל ּגֹוי וִמׁשְ ל ַמאן ְדָדִאין ִדיָנא. ּּ ָרֵאל ּכָ ְטָרא ְדִיׂשְ ּוִמּסִ ּ ּ ְוָלא ַאְכִליל , ּ

יה ְזכות ּּבֵ ָּדא ִאיהו ָחֵטי, ּ ַרע ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא, ּ ְּדָקא ּגָ ּ ְרֵמיה ְלַההוא , ּ ְּוַאְסֵטי ּגַ ּ
ָלא ְזכ, ִסְטָרא יה ִדיָנא ּבְ ְּדִאית ּבֵ ּ   .ּותּ

  ב''ז ע''דף רנ
א ֲחֵזי ד ַקְייֵמי ַסְנֶהְדִרין ְלַתָתא, ְוּתָ ִּאְצְטִריכו ְלִמְפַתח , ְּלֵמיָדן ִדיֵני ְנָפׁשֹות, ּכַ

ְזכוָתא ִדיָנא. ּּבִ ִגין ְלַאְכְלָלא ְזכוָתא ּבְ י , ְּותו. ּּבְ ְּדָהא ִאְקרון ִמּבֵ . ּ ְזכוָתא)א''א ע''רנ(ּ
ְדלוָתא , ְּוַעל ָדא ּתַ ִּאׁשְ ְזכוָתא, ִּדיְלהֹוןּ ח ּבִ ְזכוָתא ִמְזֵעיָרא, ְּלִמְפּתַ ָראן ּבִ ְּוׁשָ ּוְלָבַתר , ּ

ִלים ִדיָנא ֵמִעָלָאה ּתְ ִּאׁשְ ִדיָנא. ּ ִליל ּבְ ָּדא ְלֵעיָלא. ְּלֶמֱהֵוי ְזכוָתא ּכָ ִּדיָנא . ְוָדא ְלַתָתא, ּ
ְזכוָתא ִלימו ְדִדיָנא, ּּבִ ּׁשְ ָלא ָדא. ּ ָּדא ּבְ ך. ִּלימוָּלאו ִאיהו ׁשְ, ּ ְוְבִגין ּכַ ז ''דף רנ(ִיְצָחק , ּ

ֲחָדא ִאיּנון) ב''ע ָּדא ִדיָנא, ְּוִרְבָקה ּכַ ֲחָדא, ְּוָדא ְזכוָתא, ּ ִלימו ּכַ ָאה . ְּלֶמֱהֵוי ׁשְ ַזּכָ
ָרֵאל ּחוָלֵקיהֹון ְדִיׂשְ ֵליָמָתא, ּ ִריך הוא ָיַהב לֹון אֹוַרְייָתא ׁשְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ֹאַר, ְּ ח ְְלֵמיַהך ּבְ

ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ְקׁשֹוט ּּכְ ּ.  
א ֲחֵזי ְּדִאיּנון ָלא ַדְייִנין ִדיָנא, ּתָ ּ ּ ְזכו, ּ ֶּאָלא ּבִ ַקְדִמיָתא, ּ ּוְלַעְייָנא ְזכוָתא ּבְ ְלֶמהֵוי , ּ

ָדא ִליל ָדא ּבְ ִדיָנא. ּּכָ ְזכוָתא ּבְ ְּוַסְנֶהְדִרין ָקא ְמַהְפֵכי ּבִ ֲחָדא, ּ ִג, ְּלַאְכְלָלא ּכָֹלא ּכַ ין ּבְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]159דף [ -ּ

לֹוט ִסְטָרא ַאֲחָרא ַכח. ְּדָלא ִיׁשְ ּתְ ד ְזכוָתא ָלא ִאׁשְ ְּדָהא ּכַ ַכח, ּ ּתְ , ִסְטָרא ַאֲחָרא ִאׁשְ
ִדיָנא, ְּדִאְקֵרי חֹוָבה ַרת ּבְ חֹוָבה, ְוִאְתֲחּבְ ְּוִאַתְתְקַפת ְוָדא הוא ִדיָנא ּבְ ּ.  
ָנה, ְּוַעל ָדא יֹוָמא ְדֹראׁש ַהּשָׁ ָרא, ּּבְ ֵעיָנא ְלַחּבְ ִדיָנאּבָ ר חֹוָבה, ּ ְזכוָתא ּבְ ּבָ . ְוָלא ִיְתּגַ
ך ְוְבִגין ּכַ ֲחָדא, ּ ֵעיָנא ְזכוָתא ְוִדיָנא ְלֶמֱהֵוי ּכַ ִלים, ּּבָ ִגין ְדִאיהו ׁשְ ּּבְ ְּדַכד ִסְטָרא . ּ

ְלָטא ִלים, ַאֲחָרא ׁשַ ֶּאָלא ִקְטרוָגא, ָּלאו ִאיהו ׁשְ ָמה ְדִאיהו ִקְטרוָגא, ּ ּּכְ ּ ְּוִאיּנון , ּ
ְלָטא, ע ִמיתֹותַאְרּבַ ְּוַכד ִסְטָרא ְדִאיהו ְזכות ׁשַ ּ ִלים, ּ ּּכָֹלא ִאיהו ׁשְ לֹום )מלכים ב כ(, ּ  ׁשָ

  . ֶחֶסד ְוַרֲחִמים)תהלים קג(ְוֱאֶמת 
ִדיָנא ַרת ִסְטָרא ַאֲחָרא ּבְ ִקְטרוָגא, ְוַכד ִאְתַחּבְ ְלָטא ּבְ ע ִמיתֹות ַבִית , ּׁשַ ִאיּנון ַאְרּבַ ּּבְ

ֵריָפה,ְסִקיָלה: ִּדין א. ְוֶחְנק, ֶהֶרג,  ׂשְ יׁשָ ְלהו ׁשוְלָטנוָתא ְדִקְטרוָגא ּבִ ּּכֻ ּ ּ ּ ּ ִגין , ְסִקיָלה. ּ ּבְ
ְּדִאיהו  ֵריָפה.  ֶאֶבן ֶנֶגף)ישעיה ח(ּ ִגין ְדִאיהו , ׂשְ ּּבְ א , ּ צור ִמְכׁשֹול)ישעיה ח(ּ ֶאּשָׁ
ִקיָפא ר)דברים לב(ָּדא , ֶהְרג. ּתַ ׂשָ ר ַוָדאיּתֹאַכל .  ֶחֶרב ּתֹאַכל ּבָ ׂשָ ְלָטא , ּבָ שלח (ְּדׁשַ

ָרא)א''ע ע''ק ִבׂשְ ר)בראשית ו(ְּוָדא הוא ,  ּבְ ׂשָ ל ּבָ ִגין ְדִאיהו , ֶחֶנק.  ֵקץ ּכָ ּּבְ  )דברים כא(ּ
ְלָטא ַעל ֶחֶנק, ם''ִּקְלַלת ֱאֹלִהי ַּההוא ְדׁשַ ַאר , ְואֹוִקיְמָנא. ַּעל ְצִליבו, ּ ּתְ ִגין ְדָלא ִיׁשְ ּּבְ
ָרא ׂשְ ְלחֹודֹויֶּאָלא ּבִ ְּוַההוא ִקְלַלת ֱאֹלִהים,  ּבִ ָרא, ּ ִבׂשְ ְלָטא ּבְ ּוְבִגין . ָמָרה ֲחׁשֹוָכא, ׁשַ

ך   .ָּדא ְלָטב ְוָדא ְלִביׁש, ְּכַ
הו ָרֵאל ְדָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא ּבְ ְּוִאְצְטִריכו ִיׂשְ ּ ּ ּ ְמָרא, ּ לֹוט ִסְטָרא , ְלִאְסּתַ ִגין ְדִיׁשְ ּּבְ

ִּדְמֵהיְמנוָתא ָעְלָמא ֵדיןְוָלא ַיֲה, ּ ִאין ִאיּנון ּבְ ְלָטָאה ַזּכָ א ְלִסְטָרא ַאֲחָרא ְלׁשַ ּבון דוְכּתָ ּ ּ ּ ּּ ,
ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי ִתיב , ּ ָלם ַצִדיִקים ְוגֹו)ישעיה ס(ָּעַלְייהו ּכְ ך ּכֻ ּ ְוַעּמֵ ּ ְ'.  

ְּדִאיּנון ִסְטִרין ִעָלִאין, ְנִביִאין ּ ֵרין ַיְרִכין ְדַסְמִכין ְלאֹוַרְיי, ּ אּּתְ ִּאיּנון , ָתא ַקִדיׁשָ
יה ַּנְטִלין ְלֵהיָכָלא ִדְתֵרין רוִחין ּבֵ ּ ְּדִאיּנון ֹנַגה ְוֹזַהר, ּ ּ ֵרין ַיְרִכין ְלַתָתא. ּ , ְּוִאיּנון ּתְ
ְּלַסְמָכא ְלִאיּנון ֵהיָכִלין ִדְלֵעיָלא ּ ַעל ֶפה, ּ ּבְ ְּדִאְקרון ּתֹוָרה ׁשֶ ּ ָמה ְדִאית ַסְמִכין . ּ ּּכְ

ְכָתבְּלאֹוַרְייָתא ְד ּבִ ך ִאית ַסְמִכין ַקְייִמין ְלאֹוַרְייָתא ְדִאיִהי ּתֹוָרה , ִאיִהי ּתֹוָרה ׁשֶ ּּכַ ְ

ַעל ֶפה ּבְ ָדא. ּׁשֶ ְּוִאְתְכִלילו ָדא ּבְ א. ּ ֵרין ַסְמִכין ִדְלַתּתָ ֵדין ִאֵלין ּתְ ּּכְ ָרן , ּ ד ִמְתַחּבְ ּכַ
ִאֵלין ִעָלִאין ּּבְ הו ִסְטָרא ִדְנבו, ּ ים ּבְ ִּאְתְרׁשִ ּ ּוַמאן ִאיהו, ָאהּ ְּדִאיהו ,  ַמְרֶאה)רמז(. ּ ּ

ַגְווָנא ִדְנבוָאה ּּכְ ּ.  
ְּוָכל ִאיּנון ָמאֵריהֹון ְדַמְרֶאה ְּלֵעיָלא ְנבוָאה. ֵמָהָכא ַיְנִקין, ּ , ְּוַעל ָדא. ָהָכא ַמְרֶאה, ּ

ַגְווָנא ָדא ִּאיהו ָדא ּכְ ּ ַגְווָנא ָדא, ּ ָד. ְּוָדא ּכְ ָרן ָדא ּבְ ִליט ַעל ַהאי , אְּוַכד ִמְתַחּבְ ֵדין ׁשַ ּּכְ
א)אתרשים(, ֲאָתר ָמא ַקִדיׁשָ ין. ְּדִאְקֵרי ְצָבאֹות,  ׁשְ ִגין ְדָכל ִאיּנון ַחָייִלין ַקִדיׁשִ ּּבְ ּ ּ ,

ְלהו ַקְייֵמי ָהָכא ּּכֻ ְטָרא ִדְנבוָאה, ּ ְּוֻכְלהו ִאְקרון ִמּסִ ּ ּ ּ ְטָרא ִדְנבוָאה , ּ ַּמְרֶאה ְוֶחְלָמא ִמּסִ ּ
  .ֲהוֹו



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]160דף [ -ּ

ב ְדָקא ַאְמֵריָנןְוַאף ַע א, ּל ּגַ גֹו ַההוא אֹות ַקָייָמא ַקִדיׁשָ ִּדי ּבְ ּ ָמא ָדא, ּּ ְרָיא ׁשְ . ּׁשַ
ְלהו ַחָייִלין ַנְפֵקי ֵמַהאי אֹות ִגין ְדּכֻ ּּבְ ּ ל ָדא. ּּ ַּיְרִכין ְדִאיּנון ַקְייִמין ְלַבר, ִּעם ּכָ ָקֵריָנן , ּ

ָמא ָדא ְּוִאֵלין ִאיּנון ְדִאְקרו, ַּעל ׁשְ ּ ּ ַרְייֵתיּ ָנה, ן ּבָ ׁשְ ַרְייָתא ְלַבר ִמּמִ ַמְתִניִתין . ְּדָהא ּבָ
ַרְייֵתי ָראי, ַּקְייָמא ְלגֹו ּבָ י ּבָ ּתֵ ַגְווָנא ִדי ְלֵעיָלא, ְּוִאְקרון ַיְרִכין ּבָ ּּכְ ּ.  

ַּמְתִניִתין ִאיהו ָרָזא ְדַקְייָמא ְלגֹו ּ ָרא ְדֹכָלא, ּ ן ִעּקָ ּמָ ְּדאֹוְלֵפי ּתַ ּ ְוָרָזא , יְוַעל ָתָנֵא, ּ
ְ ְדַהך)דא( ֵדִני)שיר השירים ח(, ּ ַלּמְ י ּתְ ית ִאּמִ ָ ֶאְנָהְגך ֲאִביֲאך ֶאל ּבֵ י. ָ ית ִאּמִ ָּדא : ֶאל ּבֵ

ים ָדׁשִ ֵדִני. ֹקֶדׁש ַהּקָ ַלּמְ ָּדא הוא ָרָזא ְדַמְתִניִתין: ּתְ ּ ְּדַכד ָעאל ָדא ָנָהר ְדָנִגיד ְוָנִפיק. ּ ּ ּ ,
ָד ית ֹקֶדׁש ַהּקָ ַההוא ּבֵ יםּּבְ ֵדִני, ׁשִ ַלּמְ ִתיב ּתְ ָנה, ְּוָדא הוא ָרָזא. ּכְ ָמה . ְּדִאְקֵרי ִמׁשְ ּכְ

ֵנה ַהּתֹוָרה ַהזֹאת)דברים יז(ְדַאּתְ ָאֵמר    .ּ ֶאת ִמׁשְ
ָכא ְלַבר ד ִאְתַמּשְׁ ַרְייָתא, ּכַ ַרְייֵתי. ִאְקֵרי ּבָ ֵרין ַיְרִכין ִאיּנון ּבָ ָּרָזא ְדָרִזין ְדָלא , ּּתְ ּ

ָלָאהִאְתְייִהיב ְל יֵמי ֶעְליֹוִנין. ִּאְתּגַ ר ְלַחּכִ ִגין ְדָלא ִאְתְמַסר ָרָזא ּבַ ֵלי. ּּבְ ַווי , ַווי ִאי ִאְתּגְ
ֵלי יה , ִאי ָלא ִאְתּגְ ִריך הוא ַאְנִהיג ּבֵ א ּבְ ִגין ְדִאיהו ָרָזא ֵמָרִזין ִעָלִאין ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ ּ ּ ְּ ּ

  .ָעְלָמא

  א''ח ע''דף רנ
ִית ִראׁשֹון ַקְייָמא ֹלֹמהּּבַ יֵמי ׁשְ ִית ִראׁשֹון, ָּלֳקֵבל ָעְלָמא ִעָלָאה,  ּבִ , ְּוִאיהו ִאְקֵרי ּבַ

ים ָדׁשִ ֵבית ֹקֶדׁש ַהּקָ ַמׁש ּכָֹלא ּבְ ּתָ א , ְּוִאׁשְ ְמׁשָ יה ׁשִ ׁש ּבֵ ּמֵ ּתַ ֲּאָתר ְדִאׁשְ ) א''ח ע''דף רנ(ּ

ִסיֲהָרא ִלימו. ּבְ ׁשְ ְלהו ּבִ ְּוָרִזין ִעָלִאין ּכֻ ּ ּ ְלמוָתאְּוַקְייָמא ָע, ּ ַאׁשְ ְרמו . ְּלָמא ּבְ ּוְלָבַתר ּגָ ּ
כו ָרִזין, חֹוִבין ים ְלַבר, ְּוִאְתְמׁשָ ָדׁשִ ית ֹקֶדׁש ַהּקָ ד ִאְתָדחו ְלַיְרִכין. ְּוִאְתַדְחָיין ִמּבֵ ּּכַ ּ ,

ֵדין ַקְיימו ְלַבר ָראי, ּּכְ י ּבָ ּתֵ ְּדִאְקרון ּבָ   .ְּוִאְצְטִריכו ְלָבַרְייֵתי, ּ
ִני ַקְיי ִית ׁשֵ יןּבַ ַיְרּכִ ָראי ּבְ י ּבָ ָבּתֵ ֲארו , ּמו ּבְ ְייהו ָאַהְדרו ְוׁשָ ּוִמּנַ ּ ּ ֵבית ֹקֶדׁש )האי(ּ  ּבְ

ִני ִית ׁשֵ ים ְוִאיהו ּבַ ָדׁשִ ָבַרְייָתא ְלַבר. ַּהּקָ ֲארו ּבְ ּתָ ְּוִאיּנון ַאֲחָרִנין ִאׁשְ יֵני ַיְרִכין, ּ א ''ס(. ּבֵ

ּ ַוֲהוו )'אינון דשרו בבי ירכין והוו וכווהני עקרא דלהון מתניתין דאיהו בית שני וברייתא 
ְתִניִתין ה, אֹוְלִפין ִמּמַ ְּוִאְתְנִהיגו ִמיּנָ יב, ּ ְּוַהְיינו ָרָזא ִדְכּתִ ֵצא )ישעיה ב(, ּ יֹון ּתֵ י ִמּצִ ּ ּכִ

  .ּתֹוָרה
ְרמו חֹוִבין ד ּגָ ּוְלָבַתר ּכַ ִני, ּ ִית ׁשֵ ִּאְתָעֵדי ׁשוְלָטנוָתא ְדַהאי ּבַ ּ  )ואף על גב(, ּ

ַבִית ִראׁשֹוןְּד ּׁשוְלָטָנא ִדיֵליה ָלא ֲהָוה ּכְ ּ ִדיר, ּ ָלָמא ּתָ יה ׁשְ ְּדֲהָוה ּבֵ א , ּ ִגין ְדַמְלּכָ ּּבְ
ַגֵוויה ִדיר ֲהָוה ּבְ ָלָמא ִדיֵליה ּתָ ִּדׁשְ ּ ּ ּ ָלם, ּ ׁשְ ָלם . ְּוַעל ָדא ֲהָוה ּבִ יה ׁשְ ִני ָלא ֲהָוה ּבֵ ִית ׁשֵ ּּבַ

ִגין ְדָעְרָלה ִקְטרו, ָהִכי ּּבְ ִדירּ יה ּתָ ַגֵויה, ָּגא ּבֵ ֲהֵני ְזִמיִנין ּבְ ְּוַעל ָדא ֲהוֹו ּכַ ּ ְלַקְטְרָגא , ּ
ַהאי ָעְרָלה ּוְלהו ִאְצְטִריך ִמָלה, ּבְ ְ ּ ֲהָדה, ּ ִני, ְּלַקְטְרָגא ּבַ ִית ׁשֵ ָנא ַעל ּבַ ְּוֹכָלא . ּוְלַאּגָ

ְדָקא ֲחֵזי ָרָזא ּכַ   .ּבְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]161דף [ -ּ

ְרמו חֹוִבין ְלָטא ַהִה, ְּלָבַתר ּגָ ִני ְלַבר, יא ָעְרָלהְוׁשַ ִית ׁשֵ ְּוַנְחּתו , ְּוִאְתַדְחָיין ִמּבַ
ן ְלַחּמוֵקי ַיְרִכין ּמָ א, ִּמּתַ  ַעד )א ולבתר נחתי מתמן ואתדחו מאינון חמוקי דלתתא''נ(, ְלַתּתָ

ַרְגִלין א ּבְ רון ְלַתּתָ ִּדי ׁשָ ַרְגִלין. ּ ֵדין, ְּוַכד ִיְתבון ּבְ יֹום ּ ְוָעְמדו ַרְגָל)זכריה יד(, ּכְ יו ּבַ
ְדָקא ֲחֵזי, ַּההוא ָרָזא ִעָלָאה ּכַ ֹכָלא ִיְתְנִהיג ּבְ ְּוָעְלָמא ּבְ ב ְדִאְתַדחו ְוָלא . ּ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ ּ

יה ָבקו ִמּנֵ ּתְ ִּאׁשְ יה, ּ ּוְלָעְלִמין ִאְתֲאִחידו ּבֵ ּ ּ.  
יעוָרא  ׁשִ ּוַמאן ְדָיַדע וָמִדיד ּבְ ּ ּ ָדה)א''ג ע''רל(ּ ּ ְדַקו ַהּמִ א , ּ ין ַעד ַאְרּכָ יכו ְדַיְרּכִ ִּדְמׁשִ ּ ּ

ך)א''ס ע''ויקרא ר(ָּיִכיל ְלִמְנַדע , ַרְגִלין יָחא ְדָגלוָתא ְדִאְתְמׁשָ ְ ְמׁשִ ּ ּ ין . ּ ְּוָרָזא ִאיהו ּבֵ
ֵדי ַחְקָלא ָרָזא ִעָלָאה, ְמַחּצְ ְּוֹכָלא ּבְ ּוְבִגין ָדא. ּ ַרְייֵתי, ּ ְלהו ּבָ ּּכֻ ָנֵאי, ּ ְּוֻכְלהו ּתָ ְּוֻכְלהו , ּ ּ

ְדָקא ֲחֵזי, ֹוָרֵאיֱאמ ְייהו ּכַ דוְכּתַ ַּקְייֵמי ּבְ ִאיּנון ַחּמוֵקי ַיְרִכין , ְּוִאֵלין ְלַבר, ִּאֵלין ְלגֹו, ּ ּּבְ ּ
א ְמָבְרִכין)ואלין לבר( ַעל ֶפה. ּ וְלַתּתָ ּבְ ּוְבֻכְלהו ִאְקֵרי ּתֹוָרה ׁשֶ ּ ָרֵאל . ּּ י ִיׂשְ ּוְבֻכְלהו ַנְחּתֵ ּּ

לו   .ְּוִאְתּגָ
ד  לוָתאּוְכֵדין ּכַ ֵיים ּגָ יכו ְדַרְגִלין, ִּיְסּתַ ְמׁשִ ּּבִ יֹום ַההוא, ּ ֵדין ְוָעְמדו ַרְגָליו ּבַ ּּכְ ּ ,

ְּוִיְתֲעָבר ַההוא רוָחא ְמַסֲאָבא ָעְרָלה ִמן ָעְלָמא ְלחֹוַדְייהו , ּ ָרֵאל ּבִ ְּוִיְתַהְדרון ִיׂשְ ּ
ְדָקא ֵיאֹות ְלָטָאה ּכְ ִגין ְדַההוא ָעְרָלה, ְּלׁשַ ּּבְ אָנִחית, ּ א,  לֹון ְלַתּתָ ּתָ אן . ַעד ַהׁשְ ּוִמּכָ

ֵדין , ְּדַהאי ָעְרָלה ִאְתְקָצץ ְוִאְתֲעָבר ִמּגֹו ָעְלָמא, ּוְלָהְלָאה ָרֵאל )דברים לג(ּכְ ּכֹון ִיׂשְ  ַוִיׁשְ
ָדד ֵעין ַיֲעֹקב ַטח ּבָ ַההוא ֵעין ַיֲעֹקב. ּבֶ ַכח ְמַקְטְרָגא ָעַלְייהו, ּּבְ ּתְ ָאה . ְּוָלא ִאׁשְ ַזּכָ

ָעְלָמא ְדָאֵתיּחו ָעְלָמא ֵדין ּבְ ָרֵאל ּבְ ָּלֵקיהֹון ְדִיׂשְ ּ ּ.  
ִדיק ַּעּמוָדא ְדָעְלָמא, יֹוֵסף ַהּצַ ְרׁשוָתא ֵהיָכָלא ָטִמיר ְוָגִניז, ּ ִּאיהו ָנִטיל ּבִ ּ ,

ִביָעָאה ּוִבְרׁשוֵתיה ַקְייָמא ֵהיָכָלא ׁשְ ּ ּ ב ְדָקא ַאָמָרן ְדֵהיָכָלא . ּ ְּוַאף ַעל ּגַ , א''ו ע''רמ(ּ

ְרׁשוֵתיה ַקְייָמא)א''ה ע''בראשית מ, א''ו ע''רס ִפיר ּבִ ּ ְדִלְבַנת ַהּסַ ּ ּ ן, ּּ ָּהִכי הוא ְדֵביה ְמַתּקֵ ּ ּ .
א ֲחֵזי א. ְּנִביִאים ְדָקא ַאָמָרן, ֲאָבל ּתָ ֵרי ְלַתּתָ ד ִמְתַחּבְ ין , ּכַ ין ִמְתָפְרׁשִ ֵרין ַדְרּגִ ּּתְ ּ

ְייהו ַיְרִכיןְוַקְייֵמ, ַמְרֶאה ַוֲחלֹום, ִּמּנַ ִאיּנון ַחּמוִקין ַקְייֵמי ַמְרֶאה. י ּבְ ּּבְ ְּוַההוא ְדִאְקֵרי , ּ ּ
ה א . ְּנבוָאה ְקַטּנָ ַעד ,  ָקִאים ֲחלֹום)ב''ז ע''א רמ''ב ע''רס( )א לתתא''ס(ְּמַיְרִכין וְלַתּתָ

ַרְגִלין ְּדָמאטו ַרְגִלין ּבְ ָאה ְוִאְקֵרי ִלְבַנ. ּ ּתָ ן ָקִאים ֵהיָכָלא ּתַ ִפירְוַתּמָ   .ּת ַהּסַ
ַיְרִכין ַחד, ּּכָֹלא ַיְרִכין ּבְ ְלָמא ַחד ּבְ ּתַ ין ִדְנבוָאה, ְּלִאׁשְ ְּוֻכְלהו ַדְרּגִ ּ ּ ּ ן , ּ ּמָ ְּדָהא ִמּתַ

ָראן ְייהו ַמְרֶאה, ַנְפֵקי ְוׁשָ ְּוִאְתָעִבידו ִמּנַ ָראן ַעל ַהאי ֲאָתר, ּ ְייהו , ְוׁשָ ְּוִאְתָעִביד ִמּנַ
ִדיק. ֲחלֹום ֵליָמא ְדֹכָלא,יֹוֵסף ַהּצַ ּ ִאיהו ׁשְ ּ ִּאיהו ָנִטיל ּכָֹלא, ּ ן . ּ ִגין ְדֹכָלא ִאְתּקַ ּּבְ ּ

ִגיֵניה ִגיִניה, ּּבְ א ּבְ ִתיאוְבּתָ ִאיב ּבְ ּּכָֹלא ּתָ ּ ּ.  
א ֲחֵזי ִדיק ַקְייָמא ְלַאְתְקָנא ּכָֹלא, ּתָ ֲעָתא ְדיֹוֵסף ַהּצַ ׁשַ ּּבְ ּ ֵדין ִאיהו ָנִטיל ּכָֹלא, ּ ּּכְ ּ .
ֵהיָכֵליהְוַכד ִאְתַחּבָ ְלהו, ּר ּבְ ֵדין ִמְתָעֵרי ּכֻ ּּכְ א וְרעוָתא, ּ יאוְבּתָ ְּלַנְטָלא ּתִ ּ ִּעָלֵאי , ּ

ֵאי ִלימו ַחד, ְוַתּתָ ְרעוָתא ֲחָדא וׁשְ ְּוֹכָלא ִאיּנון ּבִ ּ ּ ּ ֵאי)למהוי(ְּלֶמְחֵדי , ּ , ּ ִעָלֵאי ְוַתּתָ
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ְדָקא ֵיאֹות ֵאי ַקְיי. ְּרעוָתא ֲחָדא ּכְ ּתָ ְּוֻכְלהו ּתַ ִגיֵניהּ ִקיוָמא ּבְ ֵּמי ּבְ ּ ִתיב, ּ , ְּוַעל ָדא ּכְ
  .ְוַעל ַהאי ְיסֹוָדא ָקִאים ַהאי ָעְלָמא. ּ ְוַצִדיק ְיסֹוד עֹוָלם)משלי י(
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 ] בשנה203יום [סדר הלימוד ליום כו ניסן 
  ב''ח ע''דף רנ
ִפי''ַהאי ִלְבַנ ִקיוֵמיה, ר''ּת ַהּסַ ָּלא ָקִאים ּבְ ּ ִדיקַּעד ְדַהאי יֹוֵסף, ּ ן.  ַהּצַ ּקַ ְוַכד . ִאְתּתָ

ן ּקַ ְנָייָנא, ִּאיהו ִאְתּתָ ְלהו ּבִ ְקִני ָדא הוא ְיסֹוָדא ְדּכֻ ּּכָֹלא ִמְתּתַ ּ ּ ּּ ִתיב. ּ , ְּוַעל ָדא ּכְ
ָלע' ּ ַוִיֶבן ְיָי)בראשית ב( ִתיב ַוִייֶצר, ֱאֹלִהים ֶאת ַהּצֵ ִתיב ַוִיְבָרא, ְּוָלא ּכְ ִגין . ְּוָלא ּכְ ּבְ

ְּדַהאי ַקְי ן, יָמא ַעל ְיסֹוָדאּ ּוְלָבַתר ִדְיסֹוָדא ִאְתּקַ ֵני , ּ . ָּעֵליה) ב''ח ע''דף רנ(ּּכָֹלא ִאְתּבְ
ּוְבִגין ָדא ַהאי, ּ ְלהו ַקְייִמין ּבְ ּּכֻ   .ְוָהא אֹוִקיְמָנא, ּ

א ֲחֵזי ִתיב , ּתָ ָלע' ּ ַוִיֶבן ְיָי)בראשית ב(ּכְ ְטָרא ְדֲאחֹו, ֱאֹלִהים ֶאת ַהּצֵ ַּדֲהַות ִמּסִ , ָראּ
ַאְנִפין ְּוַאְתִקין ָלה ְלָאַהְדָרא ַאְנִפין ּבְ ּ ּ ל ְלַסְלָקא ָלה , ֲּאָבל ַוִיֶבן. ָהִכי אֹוִקיְמָנא. ּ ּכַ ִּאְסּתָ ּ

יה ְרָיא ּבֵ א ְדָעְלָמא ִעָלָאה ׁשַ ַההוא ַדְרּגָ ּּבְ ּ ּ ַגְווָנא ְדָדא, ּּ ְּלֶמהֵוי ָדא ּכְ ּ.  
ּּתו ַוִיֶבן ִסְטרֹוי, ּ ל ּבְ ּכַ ל רוחֹוֶתיָהְוַא, ִאְסּתָ ְּתִקין ְוַכִוין ּכָ ָקָאה , ּ ְּלִמְזַרע וְלַאׁשְ
ל ָצְרכֹוי, ּוְלאֹוָלָדא ד ָלה ּכָ ָמה ְדִאְצְטִריך, ְּלֶמְעּבַ ְּכְ ָמה, ּוְלָבַתר ַוְיִביֶאָה. ּ ַהאי . ּבְ ּבְ

יב. ַּצִדיק ֶלך)אסתר ב( )א''א ע''רס(, ִּדְכּתִ ָאה ֶאל ַהּמֶ ֲעָרה ּבָ ְ וָבֶזה ַהּנַ יך ְּדַה, ּ ְאי ַאְמׁשִ

ִלימו, ְּלֹכָלא ׁשְ ְּלַסְלָקא ְלִאְתַעְטָרא ּבִ ּ ָּהָכא ְמִניעו ְדָכל חֹוִבין. ּ ָּהָכא ְמִניעו ְדָכל , ּ ּ
ין יׁשִ ין ּבִ יאוְבּתִ   .ּּתִ

ִתיָתָאה ַההוא ֵהיָכָלא ׁשְ ַּמה ְדָלא ִאיהו ּבְ ּ ִסְטָרא ַאֲחָרא, ּ ל ִעּנוִגין , ּבְ ן ּכָ ְּדַתּמָ ּ
ין יׁשִ ין ְדִעּנוָגא ְדַהאי ָעְלָמאְוָכל, ּבִ ּ ִסְטִרין ְדִתיאוְבּתִ ּ ּ ּ הו, ּ , ְּוַכד ַהאי ָעְלָמא ִאְתְנִהיג ּבְ

הו  ֵלי ּבְ ׁשְ א ּכַ ִני ָנׁשָ ְּדָחָמאן . ּ ְלַההוא ָעְלָמא)א ובגין דבני נשא טעיין בהו כשלין בהו''נ(ּּבְ
ין ָמה ִעּנוִגין ְוִתיאוְבּתִ ּּכַ ְּדגוָפא ִאְתֲהִני ְוִאְת, ּ ְייהוּ ֲהָדא . ְּוַטְעָיין ֲאַבְתַרְייהו, ַּעִניג ִמּנַ

י טֹוב ָהֵעץ ְלַמֲאָכל ְוגֹו)בראשית ג(, ּהוא ִדְכִתיב ה ּכִ ֶרא ָהִאּשָׁ ין . ' ַוּתֵ יאוְבּתִ ל ּתִ ְּדָהא ּכָ ּ
ְלָיין יה ּתַ ְּוָכל ִעּנוִגין ְדָעְלָמא ּבֵ ּ ּ.  

ַגְווָנא ָדא, ְּוַעל ָדא ִּאית ִמִלין ְדגוָפ, ּּכְ ּ הוּ ְוָלא , ְּוַעְייֵלי ְלגוָפא, ּא ִאְתֲהֵני ּבְ
ְמָתא ְייהו. ְלִנׁשְ ְמָתא ִאְתֲהֵני ִמּנַ ְּוִאית ִמִלין ְדִנׁשְ ּ ין , ְּוַעל ָדא. ְּוָלא ּגוָפא, ּ ין ְפִריׁשִ ַּדְרּגִ ּ

ָּדא ִמן ָדא ִאין ִאיּנון ַצִדיַקָייא. ּ ַּזּכָ ּ ר, ּ ְרַמ, ְּדַנְטֵלי אֹוַרח ֵמיׁשָ ְּייהו ֵמַההוא ּוַמְנֵעי ּגַ ּ
ה, ִסְטָרא ִסְטָרא ִדְקדוׁשָ ָקן ּבְ ּוִמְתַדּבְ ּ ּ ּ.  

ֵהיָכָלא ָדא ָמָהן, ּּבְ ַאר ׁשְ ל ׁשְ ִליָלן ּכָ ְּדָכל ִאֵלין ֵהיָכִלין , ּכְ א)א וחיילין''נ(ּ . ּ ִדְלַתּתָ
ָמָהן ַאֲחָרִנין ַאר ׁשְ ָמָהן ִאיּנון ִדְכִלילו ׁשְ ֵרי ׁשְ ּּתְ ּ ר. ּ אַּחד ְדַכד ִאְתַחּבָ ַתּתָ , ּ ֵעיָלא ּבְ

יִקין, ְּוַיֲעֹקב ָנִטיל ֵהיָכֵליה ִאיּנון ְנׁשִ ָרָזא ִעָלָאה, ּּבְ ָמָהן. ּּבְ ַאר ׁשְ ל ׁשְ ִליל ּכָ ֵדין ּכָ , ּכְ
ם ָמֵלא, ם''ה ֱאלִהי''ְוִאְקֵרי ְיהֹוָ ָמה , ְּוָדא ִאְקֵרי ׁשֵ  )ב''ו ע''רמ, ב''ח ע''בראשית מ(ּכְ
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ד ִא, ְוַחד. ְּדאֹוִקיְמָנא ֵהיָכֵליהּכַ ר ְיסֹוָדא ְדָעְלָמא ּבְ ְּתַחּבָ ֲחִביבוָתא , ּ ְּוֻכְלהו ִמְתָעֵרי ּבַ ּ ּ
יה א ְלַגּבֵ יאוְבּתָ ּוְבּתִ ּ יה, ּ ִליָלן ּבֵ ְּוֻכְלהו ּכְ ּ ָמָהן, ּ ַאר ׁשְ ִליל ׁשְ ֵדין ּכָ ה ''ְוִאְקֵרי ְיהֹוָ, ּכְ

ִלים. ְצָבאֹות א ׁשְ ָמא ַקִדיׁשָ ַהאי ַאֲחָראְּוָלאו ִאיהו, ְּוָדא ִאְקֵרי ׁשְ ִלים ּכְ   . ׁשְ
ין ַהאי ְלַהאי ָאה. ַמה ּבֵ ַתּתָ ִליט ִעָלָאה ּבְ ָּדא ׁשַ ּ גוָפא , ּ ּּגוָפא ּבְ  )ודא איהו שליט בכלא(ּ

ְדַקאְמָרן א. ּכִ ִליט ֵמֲאָתר ְדִסיוָמא ְדגוָפא וְלַתּתָ ְּוָדא ׁשַ ּ ּ ּ ּ ִאיּנון ֵהיָכִלין וְבֹכָלא , ּ ּּבְ ּ ּ
א ִני, ְּוָרָזא ָדא, ִּדְלַתּתָ ִית ִראׁשֹון וַבִית ׁשֵ ּוְבִגין ָדא. ּּבַ ַאר , ּ ל ׁשְ ִליל ּכָ ֵּהיָכָלא ָדא ּכָ

א ָמָהן ִדְלַתּתָ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא)וכלהו שמהן כללינן בהאי שמא כולהו שמהן דלתתא(, ּׁשְ . ּ ּכְ
ָמָהן ִאֵלין, ְּוַעל ָדא ָּדא ַסְלָקא ְוָדא ָנִחית, ּׁשְ ִאין ִאיּנון ַצִדיַק. ּ ַּזּכָ ְּדַיְדִעין ָאְרחֹוי , ָּייאּ

  .ְּדאֹוַרְייָתא
ן ִלְתֵרין ִסְטִרין, ְּיסֹוָדא ָדא ּקַ א, ַחד. ִאְתּתָ ַאר ִדְלַתּתָ ל ׁשְ , ְוַחד. ְּלַאְתְקָנא ּכָ

ִביָעָאה ָדא, ְלַאְתְקָנא ֵהיָכָלא ׁשְ ּוְלַאְתְקָנא ָדא ּבְ ְדָקא ֵיאֹות, ּ ְּלֶמֱהֵוי ּכָֹלא ְרעו ֲחָדא ּכְ ּ .
ּא ִיחוָדא ִדְתֵרין ִסְטִריןַעד ָהָכ א, ּ ִּדְלֵעיָלא ְוַתּתָ ִלימו, ּ ׁשְ ֲחָדא ּבִ ְְלֵמיַהך , ְּלִאְתַייֲחָדא ּכַ

ר ֹאַרח ֵמיׁשָ   .ּבְ
ָאה חוָלֵקיה ַּזּכָ ַּמאן ְדָיַדע ְלַיֲחָדא ִיחוָדא, ּ ּוְלָסדוֵרי ִסדוָרא ִדְמֵהיְמנוָתא, ּ ּ ּ ּ ּ ּ ְְלֵמיַהך , ּ

ר ֹאַרח ֵמיׁשָ ָאה ִא. ּבְ ַהאי ָעְלָמאַזּכָ ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ּיהו ּבְ ִתיב. ּ  )תהלים פה(, ְּוַעל ָדא ּכְ
קו לֹום ָנׁשָ ׁשו ֶצֶדק ְוׁשָ ֶּחֶסד ְוֱאֶמת ִנְפּגָ ְצָמח ְוֶצֶדק )תהלים פה(ּוְכֵדין . ּ  ֱאֶמת ֵמֶאֶרץ ּתִ

ָקף ַמִים ִנׁשְ ם ְיָי. ִמּשָׁ ן ְיבוָלה' ּגַ ּתֵ ן ַהטֹוב ְוַאְרֵצנו ּתִ ִּיּתֵ ּ ּ ּ.  

ִביָעָאההיכל קודש הקדשים דזעיר דבריאה  ֵהיָכָלא . ֵהיָכָלא ׁשְ
ל ָהִני ֵהיָכִלין, ָּדא ַּהאי ֵהיָכָלא ִאיהו ְסִתימו. ֵּהיָכָלא ְפִניָמָאה ִמּכָ יה ִדיוְקָנא , ּ ְּדָלאו ּבֵ ּ ּ ּּ

ׁש ַלל, ַמּמָ ָּהָכא ְסִתימו ְדגֹו ָרָזא ְדָרִזין. ְּוֵלית ּגוָפא ּכְ ּ ְּדִאיהו ֲאָתר, ָזאַּהאי ִאיהו ָר, ּ ּ ,
גֹו ִאיּנון ִצּנֹוִרין ִדְלֵעיָלא ן ּבְ ּמָ ְּלַאֲעָלא ּתַ ּ ּרוָחא ְדָכל רוִחין. ּ ּ , ַּרֲעָוון ְדָכל ַרֲעִווין, ּ

ֲחָדא ָרא ּכָֹלא ּכַ ּרוָחא ְדַחֵיי . ְּלִאְתַחּבְ ּ ַהאי)דהא(ּ ּקוָנא ֲחָדא,  ּבְ ְּלֶמהֵוי ּכָֹלא ּתִ ּ.  
ים)ב''ה ע''רנ(ִאְקֵרי , ֵּהיָכָלא ָדא ָדׁשִ ית ֹקֶדׁש ַהּקָ א נשמתא ''ס(ֲאָתר ָלֳקְבָלא ַהאי .  ּבֵ

ָמִתין ִעיָלִאין)עלאה יה, ְּדִאְקֵרי ָהִכי, ּ ִנׁשְ ְּלַאְתֲעָרא ָעְלָמא ְדָאֵתי ְלַגּבֵ ּ.  

  א''ט ע''דף רנ
ָאה ְלַגּבֵ, ְסִליָקא: עֹוָלם. ַהאי ָעְלָמא עֹוָלם ִאְקֵרי ּתָ י ָעְלָמא ְּדָסִליק ָעְלָמא ּתַ

ַגֵווה, ִּעָלָאה ר ּבְ ּתָ יה, ְּוִאְסּתַ יָרה, ְּוִאְתַעָלם ּבֵ ְסּתִ ְלָייא ּבִ ְּדָסִליק ִאיהו: עֹוָלם. ִאְתּגַ ּ ,
ָכל ִאיּנון  יה) א''ט ע''דף רנ(ּּבְ ְּדַקְרִבין ּבֵ ָרן ּגֹו ְסִתירו ִעָלָאה, ּ ּתְ ְּוִאְסּתַ : ּעֹוָלם ִעָלָאה. ּ

ְר ר ּבִ ּתָ ּעוָתא ִעָלָאהָסִליק ְוִאְסּתַ ַלל , ּ ּּגֹו ְטִמירו ְדָכל ְטִמיִרין ְדָלא ִאְתְייַדע ּכְ ּ , )כלל(ּ
ֵלי ְּוֵלית ַמאן ְדָיַדע ֵליה, ְוָלא ִאְתּגְ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]165דף [ -ּ

א ְדַפְרָסא ְפִריָסא ָּפרֹוְכּתָ ַּחְפָיא ּגֹו ְטִמירו ָסִתים, ּּ פֹוְרָתא ְפִריָסא ּגֹו ְטִמיִרין . ּ ּּכַ ּ
ָמא ְס, ִּעָלִאין ִּתיִמין ְדָהא ְטִמיִרין וְסִתיִמיןְלַאְסּתְ א פרוכתא פריסא גו טהירין עילאין ''נ(. ּ

פֹוְרָתא)דסתמא סתימא דהאי טמיר וסתים , ִאית ֲאָתר ָסִתים ְוָטִמיר ְוָגִניז, ּ ְלגֹו ִמן ּכַ
ַגֵויה א ֵליה ּבְ ְּלַאְכָנׁשָ ח ְרבות ִעָלָאה. ּ ְּמׁשַ ּרוָחא ְדַחֵיי, ּ ּ ַּעל ְיָדא ְדַההוא, ּ ּ ָנָהר ְדָנִגיד ּ

ְּוַההוא ָנָהר ִאְקֵרי ַמּבוָעא ְדֵביָרא, ְוָנִפיק ּ ְּדָלא ַפְסִקין ֵמימֹוי ְלָעְלִמין, ּ ְוַכד ַהאי . ּ
א ִמְלֵעיָלא ל ַההוא ְרבות קוְדׁשָ ָּעֵייל ְוָנִגיד ּכָ ּ ּ ּ ים, ּ ָדׁשִ ְּנִהירו ְנִגידו . ֵמֲאָתר ְדֹקֶדׁש ַהּקֳ ּ

ן.  ִצּנֹוִריןּּגֹו ִאיּנון, ָנִחית ְוָאֵתי ּמָ ָרא ְוִאְתַמְלָיא , ַּהאי ִאְתַמְלָייא ִמּתַ א ְדִמְתַעּבְ נוְקּבָ ּּכְ ּ ּ
ִּמן ְדכוָרא ּ.  

ָלא, ּאוף ָהִכי ָנֵמי ַהאי ֵהיָכָלא ִדיר ְלַקּבְ ָלא ִמן , ִמְתַתְקָנא ּתָ א ִדְמַקּבְ נוְקּבָ ּּכְ ּ
ְּדכוָרא ילו. ּ ילו ְדַקּבִ ַּקּבִ ּ ל ִאיּנון רוִחין ְו, ּ ּּכָ ין ְדַנְחִתין ְלָעְלָמאּ ָמִתין ַקִדיׁשִ , ִּנׁשְ

רו  ן)א ואתעכבו''ס(ְּוִאְתַעּבְ ּמָ ל ַההוא ִזְמָנא ְדִאְצְטִריך.  ּתַ ְּכָ ּ ּ.  
יָחא א ְמׁשִ בון ַעד ְדֵייֵתי ַמְלּכָ ִּיְתַעּכְ ָמִתין, ּ ל ִאיּנון ִנׁשְ ְפקון ּכָ ְּוִיְסּתַ ּ ְּוֵייתון ְוַיְחֵדי , ּ

ִמְלַקְדִמ ָּעְלָמא ּכְ ִמְלַקְדִמין, ּוְכֵדין. יןּ ִריך הוא ּכְ א ּבְ ַּיְחֵדי קוְדׁשָ ּ ּּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ְ ּכְ
ַמח ְיָי)תהלים קד( יו'  ִיׂשְ ַמֲעׂשָ   .ּבְ

ַהאי ֵהיָכָלא ַּקְייִמין ִעּנוִגין ְוַתְפנוִקין ְדרוֵחי, ּבְ ּ ּ ע , ּ ֲעׁשָ ּתַ עוָתא ְדִאׁשְ ְעׁשְ ּתַ ְּוִאׁשְ ּ
ִריך הוא ּבְ א ּבְ ּקוְדׁשָ יאוְבָתא ְדֹכָלא. ִּגְנָתא ְדֵעֶדןְּ ָּהָכא ִאיהו ּתִ ּ ּ ְּוִעּנוָגא ְדֹכָלא, ּ ּ ּ ,
ֲחָדא ָרא ּכָֹלא ּכַ ּוְלֶמֱהֵוי ּכָֹלא ַחד, ְּלִאְתַחּבְ ִיחוָדא ֲחָדא ָהָכא ַקְייָמא, ּ וָרא ְדֹכָלא ּבְ ִּקּשׁ ּ ּ ּּ.  

ְייִפין ִעָלִאי ׁשַ ָראן ּבְ ְלהו ִמְתַחּבְ ְייֵפי ּכֻ ְּדַכד ׁשַ ּּ ְדָקא ֲחֵזי ֵליה, ןּ ל ַחד ְוַחד ּכַ ֵלית , ּּכָ
יאוְבָתא ִיחוָדא ְדַהאי ֵהיָכָלא, ְּוֵלית לֹון ִעּנוָגא, ּלֹון ּתִ ר ּבְ ּּבַ ְלָיא, ּ ד . ּּכָֹלא ָהָכא ּתַ ּכַ

ִיחוָדא ֲחָדא רוָתא ְדָהָכא ִאְתָייָחד ּבְ ִּאְתַחּבְ ּ ְייִפין, ּ ל ְנִהירו ְדׁשַ ֵדין ּכָ ּּכְ ּ ְוָכל ְנִהירו, ּ
ְּדַאְנִפין ְלהו ְנִהיִרין ְוַחָדאן, ְוָכל ֶחְדָוון, ּ ּּכֻ ּ.  

ָאה חוָלֵקיה ַּז ּכָ ַּמאן ְדָיַדע ְלַסְדָרא ִסדוִרין, ּ ּ ּ ְדָקא , ּ ְלמוָתא ּכְ ּתַ ּקוִני ִאׁשְ ּוְלַאְתְקָנא ּתִ ּ ּ
ַהאי ָעְלָמא, ֵיאֹות ִריך הוא ּבְ א ּבְ ְּרִחימו ְדקוְדׁשָ ּ ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ְּ ל ִדיִנין, ְכֵדיןּו. ּ , ּּכָ

ין יׁשִ ְזִרין ּבִ ִרין וִמְתַבְטִלין ֵמָעְלָמא, ְוָכל ּגִ ִּמְתַעּבְ ּ.  
ֵּהיָכָלא ְדִתיאוְבָתא, ֵּהיָכָלא ָדא ֵּהיָכָלא ְדִעּנוָגא, ּ ָעא ֵעיָלא , ּ ְעׁשְ ּתַ ֵּהיָכָלא ְלִאׁשְ
ֲחָדא ָלא ּכָֹלא ְנִהירו ְדבוִציָנא ִעָל. ְוַתָתא ּכַ ּוְמַקּבְ ּּ ּ ּ ָּאה ְדָנִהיר ְלֹכָלאּ ּוְלִאְתַייֲחָדא ּכָֹלא , ּ ּ
ְדָקא ֵיאֹות ִלים. ּכְ ִיחוָדא ׁשְ ְטִמירו ְדֹכָלא, ְּוַעל ָדא. ּּבְ ֵּהיָכָלא ָדא ָקִאים ּבִ ּ ּ ִניז , ּ ּגָ

ב ְדֻכְלהו ְטִמיִרין. ִּמּכָֹלא ַּאף ַעל ּגַ ִרית ַקָייָמא ּכֹ. ָּדא ָטִמיר ְוָגִניז ַיִתיר. ּּ ָּלא ְּלֶמֱהֵוי ּבְ
ֲחָדא ִלים, ּכַ א ְלֶמֱהִוי ׁשְ ְּדַכר ְונוְקּבָ ּ.  

ִרית ל ָהָאֶרץ, ֵּהיָכל ָדא ִאְקֵרי ֲארֹון ַהּבְ ְּדִאיהו ֲאדֹון ּכָ ִגין ְדַהאי ִאיהו ֲאָתר. ּ ּּבְ ּ ,
ָמִתין ְדָעְלָמא ל ִנׁשְ יה ּכָ ְּדַנְפקו ִמּנֵ ּ ּ א, ּ ָכא ִיחוָדא , ְּלַיֲחָדא ִיחוָדא ְלַתּתָ ּוְלַאְמׁשָ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]166דף [ -ּ

א ִריך הוא ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ִדיק, ְּ ִגין ְדַנְפקו , ְלָיֲהָבא ַלּצַ ּּבְ  )ב''ה ע''ויצא קנ(ּ
ִדיק, ִּמַצִדיק ּצַ ן, ּוְלָבַתר ַנְפֵקי ִמַצִדיק. ְּוַעְייֵלי ּבְ ֲאָתר ְדַנְפֵקי ִמַתּמָ   .ְּוַעְייֵלי ּבַ

ִרית ִדיק, ַהאי ֲארֹון ַהּבְ ָּנִקיט ּכָֹלא ִמּצַ יה, ּוְלָבַתר. ּ ִדיק , ַּנְפֵקי ִמּנֵ ּצַ ְּוַעְייֵלי ּבְ
א א. ְלַתּתָ ִדיק ִדְלַתּתָ ְּלָבַתר ַנְפֵקי ִמּצַ ִרית, ּ ַהאי ֲארֹון ַהּבְ ָמִתין . ְוַעְייֵלי ּבְ ל ִנׁשְ ְלֶמֱהֵוי ּכָ

א ִליָלן ֵמֵעיָלא וִמַתּתָ ּּכְ ל ִסְטִרין. ּ ִלים ִמּכָ ִר. ְלֶמֱהֵוי ׁשְ ִדיק , יתְוַהאי ֲארֹון ַהּבְ ָּנִקיט ִמּצַ
ָמִתין ֵרין ִסְטִרין, ִּאיּנון ִנׁשְ   .ִמּתְ

א ֲחֵזי יָרא ְלָעְלִמין, ּתָ א ִמּבֵ ַּמּבוָעא ְדֵביָרא ָלא ִמְתָפְרׁשָ ּ , ַהאי ֲאָתר, ְּוַעל ָדא, ּ
ְכלוָלא ְדֹכָלא ּׁשִ ּ ִּקיוָמא ְדָכל ּגוָפא, ּ ּ ְדָקא ֵיאֹות, ּ ֹכָלא ּכְ ִלים ּבְ ּהוא , אָהָכ. ְּלֶמֱהֵוי ׁשְ

ֲחָדא וָרא ּכַ ִּיחוָדא ְוִקּשׁ א ַחד, ּ וָרא ֲחָדא, ְּלֶמֱהֵוי ֵעיָלא ְוַתּתָ ִקּשׁ ל , ּּבְ ן ּכָ ְּדָלא ִמְתָפְרׁשָ ּ
ְייִפין ָדא ִמן ָדא ּׁשַ ַאְנִפין, ּ ְכָחא ּכָֹלא ַאְנִפין ּבְ ּתַ ּוְלִאׁשְ ּ ּ ּ.  
ֵניָנן ִמיׁש ַעְרֵסיה ֵמַאחֹוָרא, ְּוַעל ָדא ּתָ ַּמאן ְדׁשַ לוָתא ,ּ ּכְ ּקוָנא ְדִאְסּתַ ּ ַאְכִחיׁש ּתִ ּ ּ

ַאְנִפין ַּאְנִפין ּבְ ֲחָדא, ּ ַאְנִפין, ְּלַאְנָהָרא ּכָֹלא ּכַ ְכָחא ּכָֹלא ַאְנִפין ּבְ ּתַ ּוְלִאׁשְ ּ ּ ְדֵבקוָתא , ּ ּּבִ
ְדָקא ֵיאֹות ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּכַ ּתֹו)בראשית ב(ּּכְ ִאׁשְ ּתֹו ַדְייָקא,  ְוָדַבק ּבְ ִאׁשְ ְוָלא , ּּבְ
ּתֹו   .ֲאחֹוֵרי ִאׁשְ

  ב''ט ע''דף רנ
ֵרין ִאיּנון ַּיֲעֹקב ִאיהו ְלֵעיָלא, ּּתְ א, ּ יאוְבִתין ִאיּנון. יֹוֵסף ְלַתּתָ ֵרין ּתִ ּּתְ ַחד ֵהיָכָלא . ּ

ִתיָתָאה ִביָעָאה. ׁשְ יאוְבָתא ְלֵעיָלא. ְוַחד ַהאי ֵהיָכָלא ׁשְ ּּתִ יִקין ְדָנִטיל , ּ ִאיּנון ְנׁשִ ּּבְ ּ
א. ַיֲעֹקב יאוְבָתא ְלַתּתָ א ְדָנִטיל יֹוֵסף, ּּתִ ּמוׁשָ ַהאי ׁשִ ּּבְ ֵרין ִסְטִרין ִאֵלין. ּ ָנִטיל , ִּמּתְ

ִרית רוָחא ְדַחֵיי) ב''ט ע''דף רנ( )האי( ֲּארֹון ַהּבְ ּ ְטָרא ְדַיֲעֹקב. ּ ָּנִטיל רוָחא ְדַחֵיי , ִּמּסִ ּ ּ
ִּדְלֵעיָלא יִק, ּ ִאיּנון ְנׁשִ יה ּבְ ְּדִאְתָדַבק ּבֵ ּ ּ ּ רוָחא )א ועייל''נ( )באינון נשיקין(ְוָאִעיל , יןּ

יה ְּדַחֵיי ִדְלֵעיָלא ּבֵ ּ ּּ יה, ּ ְטָרא ְדיֹוֵסף. ְּלִאְתְזָנא ִמּנִ א, ִּמּסִ ְּדִאיהו ְלַתּתָ ִסיוָמא ְדגוָפא, ּ ּּבְ ּ ּ ,
ַהאי ֵהיָכָלא א. ּבְ ָמִתין ְלַאְרָקא ְלַתּתָ   .ְלַהאי ָעְלָמא, ָּנִטיל רוִחין ְוִנׁשְ

ֵרין ִסְטִריןִּאֵל ן ִלְתֵרין ִסְטִרין, ין ּתְ ט ְוָיִהיב , ִּסְטָרא ְדַיֲעֹקב. ִּמְתָפְרׁשָ ִּאְתָפׁשַ
ּּתוְקָפא ַדִים, ּ ִאיּנון ׁשָ ְּדִאְתַמְלָיין ֵמַההוא רוָחא ְדַחֵיי, ְּלַנְבָעא ּבְ ּ ּ ּ הו ְלִאיּנון , ּּ ְּוָיִניק ּבְ ּ

ין ְּדִאיּנון ַחִיין ְוַק, ַמְלֲאִכין ַקִדיׁשִ ּ יה, ְייִמין ְלָעְלִמיןּ ִקיוָמא ּבֵ ְּוַקְייִמין ּבְ ּ , ִּסְטָרא ְדיֹוֵסף, ּ
א ְוָיַהב ּתוְקָפא ְלגֹו ִתיאוְבּתָ ָּעִיִיל ּבְ ּ ָמִתין ְורוִחין, ּ א, ְּוָעִביד ִנׁשְ , ְלַנְחָתא ְלַתּתָ

ֵני ָעְלָמא הו ּבְ ּוְלַאְתְזָנא ּבְ ּ.  
ֵרין ִסְטִרין ִאֵל, ְּוַעל ָדא ָּדא ְלֵעיָלא, יןַּקְייִמין ּתְ א, ּ ָּדא ְלַאְתְזָנא . ְוָדא ְלַתּתָ

א, ְּלֵעיָלא ְדָקא ֲחֵזי ֵליה. ְוָדא ְלֵמיָזן ְלַתּתָ ל ַחד ְוַחד ּכַ ּ ְוֹכָלא ִאיהו ַחד)ועל דא(, ּּכָ ּ ,
ל ָדא. ְּוַחד ָרָזא ִאיהו ֵקי ֵליה, ּיֹוֵסף ָזן ְלָכל ּגוָפא, ְּוִעם ּכָ ְּדֵמַהאי רוָחא ְד. ְּוַאׁשְ ּ ַּחֵיי ּ

קוָתא ְדַיֲעֹקב ְּדִאְתַדּבְ ּ ּ א, ּ ִרית, ָנִחית ְלַתּתָ ּוֵביה ִאְתָדַבק ַהאי ֲארֹון ַהּבְ ּ ְרעוָתא , ּ ּּבִ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]167דף [ -ּ

א, ְּלֵעיָלא ְּוָנִחית ַההוא רוָחא ְדַחֵיי ְלַתּתָ ּ ּ קוָתא ְדיֹוֵסף, ּ ַההוא ִאְתַדּבְ ּּבְ ּ ּ ר , ּ ְוַכד ִאְתֲחּבָ
ֲחָדא ַדִים ְלָיְנָקא ְלֹכָלאִּאְתַמְלָיין ִאיּנ, ּּכָֹלא ּכַ ּון ׁשָ ך ּכָֹלא ִאיִהי ַחד, ּ ּוְבִגין ּכַ ְ ָאה , ּ ַזּכָ

ּחוָלֵקיה ִרין, ּ ָרא ִקׁשְ א , ַּמאן ְדָיַדע ְלַקּשְׁ ְרעוָתא ְדִלּבָ ְצלֹוֵתיה ּבִ ּוְלַיֲחָדא ִיחוָדא ּבִ ּ ּ ּ
ְדָקא ֵיאֹות ְייָפא, ּכְ ׁשַ ְייָפא ּבְ ָקא ׁשַ ִגין ְלַדּבְ רו, ּבְ ּרוָחא ּבְ ְכָלָלא ֲחָדא, ָחאּ , ּּכָֹלא ּבִ

ְדָקא ֲחֵזי   .ְּלֶמֱהֵוי ּכָֹלא ַחד ּכַ
א ֲחֵזי ין, ַהאי ֵהיָכָלא, ּתָ ד ִאֵלין רוִחין ַקִדיׁשִ ּּכַ ְּוָכל ִאיּנון ֵהיָכִלין וְרִתיִכין, ּ ְלהו , ּ ּּכֻ ּ

ֲחָדא וָרא ֲחָדא, ִמְתַייֲחֵדי ּכַ ִקּשׁ ָכחו ּבְ ּתְ ְּוִאׁשְ ֵדין ַהאי רוָחא, ּ ּ ִעָלָאה ְדֻכְלהוּּכְ ּּ ְּדִאיהו , ּ ּ
הו, ְּנקוָדה ֲחָדא ים ּבְ ְלָייא, ַּאְסּתִ ַגְווָנא ִעָלָאה, ְוָלא ִאְתּגַ ְּוִאְתָעִביד רוָחא ָסִתים ּכְ ּ .

ְדַקאְמָרן, ְְוִסיָמִניך ֱאגֹוָזא וָרא ְדֹכָלא ּכִ ִקּשׁ ִּיחוָדא ּבְ ּ ּ ָדא, ּ ָרא ָדא ּבְ ְלֶמהֵוי , ְּלִאְתַקּשְׁ
ִלימו , ִליםּּכָֹלא ׁשְ ׁשְ ֲחָדא)דכר ונוקבא(ּּבִ   . ּכַ

ַגְווָנא ָדא ָנא ַסְלָקא ְלַיֲחָדא , ְּוָהא אֹוִקיְמָנא ּכְ ָנא וְלַיֲחָדא )א יחודא''נ(ָּקְרּבְ ּ ָקְרּבְ
ָנָנא ְדָסִליק)א ולאסתפקא''ד( ְדָקא ֲחֵזי ֵליה ֵמַההוא ּתְ ל ַחד ְוַחד ּכַ ּ ּכָ ּ ֲהָנא ְדִאיהו , ּ ּּכַ ּ

ְרעוָתאּבְ, ְיִמיָנא וָרא ְדִיחוָדא ּבִ ִּקּשׁ ּ ּ יָרָתא, ּ ׁשִ ָדא. ְוֵליָוֵאי ּבְ ִליל ָדא ּבְ ֵהיָכָלא . ּּכָ
ֵהיָכָלא רוָחא, ּבְ ּרוָחא ּבְ ַאְתַרְייהו, ּ ָרן ּבְ ַּעד ְדִמְתַחּבְ ְייָפא, ּ ׁשַ ְייָפא ּבְ ְּלֶמֱהֵוי ּכָֹלא , ׁשַ

ְדָקא ֵיאֹות ֲחָדא ּכְ ִליל ּכַ   .ּכָ
ֲחָדאְּוָהא אֹוִקיְמָנא ְד ִלים ּכָֹלא ּכַ ּתְ ִאין, ַּכד ִאׁשְ ַתּתָ ְייִפין ִעָלִאין ּבְ ֵדין, ּׁשַ , ּכְ

ְמָתא ִעָלָאה ְדֹכָלא ִּנׁשְ ֻכְלהו, ִאְתֲעַרת, ּּ ְּוָעאַלת ּבְ ְרָכאן , ְּוָנִהיר ְלֹכָלא, ּ ְּוֻכְלהו ִמְתּבָ ּ
ְּוַההוא ְדָלא ִאְתְייָדע. ִּעָלִאין ְוַתָתִאין חו, ּ ָבָנאְּוָלא ָעאל ּבְ ְּרעוָתא ְדָלא ִאְתַפס , ׁשְ ּ

ֵדין ּכָֹלא ָסִליק ַעד ֵאין סֹוף, ְלָעְלִמין וָרא ֲחָדא, ּּכְ ִקּשׁ ר ּכָֹלא ּבְ ְּוִאְתָקּשַׁ , ּוָבִסים, ּ
ימו ְסּתִ גֹו ּבִ ַּההוא ְרעוָתא ְלגֹו ּבְ ּ ּ.  

ְמָתא ִעָלָאה ְּנִהירו ְדִנׁשְ ּ גֹו, ּ ּגֹו ְדַהאי ְנִהירוּבְ. ְּוָנִהיר ְלֹכָלא, ַּסְלָקא ְלגֹו ּבְ ָאִעיל , ּ
ָבה ְּסִתימו ְדַמֲחׁשָ ִליל ּכָֹלא, ּ ְּדִאיהו ּכָ ּ ָבה, ּוְבגֹו ְלגֹו, ּ ַההוא ְרעו ְדַמֲחׁשָ ּּבְ ּ ַאְנִהיר , ּ

ִפיס ָסם ְוָתִפיס ְוָלא ּתָ יה)א האי רעו''ס(ְּוַסְלָקא , ְוִאְתּבָ א ּבֵ ָבה ְלָתְפׂשָ גֹו ְרעו ְדַמֲחׁשָ ּ ּמִ ּ ּ ,
יה,  ָסִליקְוַכד ַהאי ִפיס ּבֵ א ּתָ ְּנִהירו ִדְלַתּתָ ּ ּ.  

ֲחָדא, ְּוֵכן ּכָֹלא ְרָכא ּכָֹלא ּכַ ָרא וְלִאְתַמְלָיא וְלִאְתּבָ ְּלִאְתַקּשְׁ ּּ ְדָקא ֵיאֹות, ּ ּוְכֵדין . ּכְ
ְדָקא ַאָמָרן ָדא ּכַ ר ָדא ּבְ ֵהיָכִלין, ִּאְתָקּשַׁ ִעָלִאין, ֵהיָכִלין ּבְ ִאין ּבְ ּתָ א ָּרָזא ְדַכ, ּּתַ ּר ְונוְקּבָ

ֲחָדא ְּנִהירו ִעָלָאה, ּכַ יה, ּ ְנִהירו ְדָסִתים ְוָגִניז ַיִתיר ּבֵ ּּבִ ּ ְּוַההוא ְדָגִניז. ּ ָמה , ּ ִליל ּבְ ּכָ
ְדָקא ֵיאֹות, ְּדָגִניז ַיִתיר ַכח ּכָֹלא ּכְ ּתְ ַּעד ְדִאׁשְ ִיחוָדא ֲחָדא, ּ   .ּּבְ
ה ֲהָוה ָיַדע ְלַסְדָרא ִסדוָר, ְּוַעל ָדא ֹּמׁשֶ ּ ֵני ָעְלָמאּ ל ּבְ ּא ְדָמאֵריה ִמּכָ ד ִאְצְטִריך , ּ ְּכַ

ָרא. ְָאִריך, ְלַאְרָכא ָמה . ָקָצר, ְלַקּצְ  ֵאל ָנא ְרָפא )במדבר יב(, ּ ְדאֹוִקיְמָנא)ב''ד ע''רמ(ּכְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]168דף [ -ּ

ֵניָנן. ָּנא ָלה יה, ּתָ ל ּבֵ ּכַ ְצלֹוֵתיה ְוִיְסּתָ ַּמאן ְדֹאִריך ּבִ ּ ֵאב ֵל, ְּ . בְלסֹוף ָאָתא ִליֵדי ּכְ
ְצלֹוֵתיה, ְוָתֵניָנן ַּמאן ְדאֹוִריך ּבִ   .ּיֹוְרכון יֹומֹוי, ְּ

  א''ס ע''דף ר
ְּוָרָזא ְדִמָלה ָרא, ּ ֲאָתר ְדָבֵעי ְלַקּצְ ַּמאן ְדָאִריך ּבַ ֵאב ֵלב, ְּ . ַמאן ֵלב, ָאֵתי ִליֵדי ּכְ
ָּדא הוא ִדְכִתיב ּ ה ָתִמיד)משלי טו(, ּ ּתֶ ִגין ְדִאיהו.  ְוטֹוב ֵלב ִמׁשְ ּּבְ ָראּ , ּ ֲאָתר ְדָבֵעי ְלַקּצְ

יה ְּדָהא ּכָֹלא ָקִאים ְלֵעיָלא, ְּוָלא ְלַאְרָכא ּבֵ ּ ָכא ֵליה, ּ ּוָבֵעי ְדָלא ְלַאְמׁשָ ּ ָרא , ּ ְלַקּשְׁ
וָרא ִדְלֵעיָלא ִקּשׁ ֵּליה ּבְ ּ ּ ָלא ֲאִריכו ְלֶמֱהֵוי ּכָֹלא , ּ ּּבְ ִיחוָדא ַחד) א''ס ע''דף ר(ּ ְוֵכיָון . ַּחד ּבְ

ֲחָדאְּדִאְתָקׁשָ ָאִריכו, ר ּכַ ֵעי ְלַאְרָכא ּבְ ֵדין ָלא ּבָ ַתֲחנוֵני, ּּכְ ּוְלִאְתַחְנָנא ּבְ ְְוַכד ָאִריך . ּ

ֲאִריכו ֲאָתר ְדִאְצְטִריך, ּּבַ ְּבַ יל ְצלֹוֵתיה, ּ ִריך הוא ַקּבִ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ְּוָדא הוא ְיָקָרא , ְּ
ִריך הוא א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ִגין ְדִיחוָדא ִדְצלֹו, ְּ ּּבְ ּ ִריןּ ר ִקׁשְ ְרָכאן , ָתא ָקא ְמַקּשֵׁ ְוַאְסֵגי ּבִ

א   .ְּלֵעיָלא ְוַתּתָ
ַּקְייָמא ְנקוָדה ֲחָדא ְטִמיְרָתא, ּּגֹו ֵהיָכָלא ָדא ְּוַהאי ְנקוָדה ִאיִהי רוָחא, ּ ָלֳקְבָלא , ּ

ּרוָחא ַאֲחָרא ִעָלָאה רוָחא. ּ ְרָיא רוָחא ּבְ ְּוַכד ׁשַ ָדא ְוִאיה, ּ ֵדין ָעאל ָדא ּבְ , ּו ַחדּּכְ
ּוְדֵבקוָתא ֲחָדא ָדא ְלֶמֱהֵוי ַחד. ּ ָדא , ְּוִאְתְרִכיב ָדא ּבְ יב ָדא ּבְ ַהאי ִאיָלָנא ְדַאְרּכִ ּּכְ ּ

ִזיֵניה, ְּוִאיהו ַחד ִּזיָנא ּבְ ָלא ִזיֵניה. ּ יב ִזיָנא ּבְ ַּווי ַמאן ְדַאְרּכִ ֵני ַאֲהֹרן, ּ ִאיּנון ּבְ ְּדָבעו , ּּכְ ּ
ַא ָבא ִאיָלָנא ּבְ ֲּחָרא ְדָלאו ִאיהו ִזיֵניהְלַאְרּכָ ּ ּ.  

ִזיֵניה יב ִזיָנא ּבְ ּוַמאן ְדַאְרּכִ ּ ֵריה, ּ ִקׁשְ ָרא ּבְ ָרא ִקׁשְ ֵהיָכֵליה, ְּוָיַדע ְלַקּשְׁ , ֵּהיָכָלא ּבְ
ַדְרֵגיה ַּדְרָגא ּבְ ָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ָּדא ִאית ֵליה חוָלָקא ּבְ ּ ּ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ּ , ְּוַעל ָדא. ּּכְ
ִּלימו ְדֹכָלאַּהאי ִאיהו ׁשְ ּ ָדא. ּ ִלים ָדא ּבְ ּתְ ְּוִאיהו ּכָֹלא ַחד עֹוָבָדא ִזיָנא , ְּוַכד ִאׁשְ ּ

ָבה ה ֶמְרּכָ ִלימו ַההוא ִאְקֵרי ַמֲעׂשֵ ִזיֵניה ְדָנִפיק ֵמַהאי ׁשְ ּּבְ ּ ּ ּ.  
ם ָמֵלא)ב''ח ע''בראשית מ(, ֱאלִהים ֶאת ָהָאָדם' ּ ַוִייֶצר ְיָי)בראשית ב(ְּוָרָזא ָדא   .ּ ׁשֵ

ָבה ְּוָאָדם ִאיהו עֹוָבָדא ְדַהאי ֶמְרּכָ ָדא, ּ יב ָדא ּבְ ְּדַאְרּכִ ִלימו ְדֹכָלא, ּ ּעֹוָבָדא ִדׁשְ ּ ּ ְוַכד , ּ
ָדא ִלים ָדא ּבְ ּתְ ֵדין ְיָי, ִּאׁשְ ם ָמֵלא, ֱאֹלִהים' ּכְ ָרא . ּׁשֵ ָאה ִאיהו ַמאן ְדָיַדע ְלַקּשְׁ ַּזּכָ ּ

ֵרי ְמֵהיְמנוָתא ּוְלַיֲחָדא ִיחו. ִּקׁשְ ְדָקא ֲחֵזיּ   .ָדא ּכַ
א ֲחֵזי ין ִעָלִאין, ּתָ ָמָהן ַקִדיׁשִ ָמה ְדִאיְתְנהו ׁשְ ּּכְ ּ ִאֵלין, ּ ִרין ִאֵלין ּבְ ִּמְתַחּבְ ָּהִכי ִאיהו , ּ

א ָמא ַקִדיׁשָ ִּאְתְפַרׁש ְלֵעיָלא. ׁשְ א, ּ ָמא ָדא ִאיהו ְלֵעיָלא. ְּוִאְתְפַרׁש ְלַתּתָ ּׁשְ ּ ָמא ָדא , ּ ּׁשְ
ֶאְמָצִע א, יָתאִּאיהו ּבְ ָמא ָדא ִאיהו ְלַתּתָ ּׁשְ א''ְיהֹוָ. ּ ָמא ַקִדיׁשָ ּה ְדִאיהו ָרָזא ִדׁשְ ּ ִּאיהו , ּ

ָּרָזא ְדֹכָלא. ַחד ימוָתא ְדָעֵליה, ָּעְלָמא ִעָלָאה. ּ ְסִתימו ִדְסּתִ ּּבִ ּ ּ ּ ֲהֵדיה, ּ ף ּבַ ּתֵ ּתַ ְּדִאׁשְ ּ ,
ָאה. ְּוִאיהו ַחד ּתָ ְסִתימו ְדֶאְמָצִעיָת, ָעְלָמא ּתַ ּּבִ א ִעָלָאה ְדָעֵליה, אּ ָּרָזא ְרִתיָכא ַקִדיׁשָ ּ ּ ,
א תא חזי רזא דשמא קדישא דא יי אלהים שמא דא איהו לעילא שמא דא איהו ''ס(. ְואֹוִקיְמָנא

. לעילא רזא דעלמא דאתי בסתימו דסתימותא דעליה ואיהו חד. באמצעיתא שמא דא איהו לתתא



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]169דף [ -ּ

באמצעיתא ברזא . ף בהדיה ואיהו חדלתתא רזא דעלמא תתאה ועלמא עילאה דעליה אשתת
  )דרתיכא קדישא עילאה ואוקימנא

יָסא ע ְרִתיִכין ָנְפִקין, ְרִתיִכין ָנְפִקין' ד, ֵמַהאי ּגִ יָסא ַאְרּבַ ִגין ְדָכל ַחד , ּוֵמַהאי ּגִ ּּבְ
ע ע ִאיּנון, ְּוַחד ִמְתְפַרׁש ְלַאְרּבַ ל ְרִתיָכא ַאְרּבַ ִלין ַדְרִגי, ּּכָ ּכְ ד ִמְסּתַ ְלהו . ןּּכַ ְּוֵכן ּכֻ ּ

ע ַאְרּבַ ע ּבְ א ְדִאיהו )עד דנחתין דרגא לתתא בההוא אתר דאקרי(, ַאְרּבַ ָמא ַקִדיׁשָ ָרָזא ִדׁשְ ּ ּבְ ּ ּ
ָמא ָדא, י''ֲאֹדָנ ׁשְ ִאיּנון ְרִתיִכין ְדַקְייֵמי ְוַנְטֵלי ּבִ ּּבְ ּ ְּוִאיּנון ִאְקרון , ּ  ָהֵרי )זכריה ו(ּ

ת ִגין ְדִאית ָהִרי, ְנֹחׁשֶ ִאין)א''ט ע''קל(, ִּאית ָהִרים ִעָלִאין. ם ְוִאית ָהִריםּּבְ ּתָ .  ְוָהִרים ּתַ
ְתַלת ִסְטִרין ַקְייֵמי ת, ְּוִאיּנון ּבִ   .ְּוַנְפֵקי ִמּגֹו ָזָהב ָוֶכֶסף וְנֹחׁשֶ

 
  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]170דף [ -ּ

 ] בשנה204יום [סדר הלימוד ליום כז ניסן 
א ת ְלַתּתָ ִגין ְדִאיּנון ְרִתיִכין ְדַנְפֵק, ְנֹחׁשֶ ּּבְ ּ גֹו ''ן יֹו''ּת נו''ּף ָדֶל''י ִמגֹו ָאֶלּ ּד ִדי ּבְ
ֵרין רוִחין ְיִמיָנא , ֵהיָכָלא ַקְדָמָאה ע ְרִתיִכין ְדָנְפִקין ִמגֹו ִאיּנון ּתְ ְּדִאיּנון ַאְרּבַ ּ ּ ּ ּ

ָמאָלא ִפיר, ּוׂשְ ְדַקאְמָרן)א''ו ע''רמ(, ִמּגֹו ִלְבַנת ַהּסַ ֵרין רוִחין ְדָקָאְמֵר.  ּכִ ִּאֵלין ּתְ ּ יָנן ּ
ֵרי טוִרים, ָהָתם ִּאיּנון ִאְקרון ּתְ ּ ת)א''ג ע''רל(ְּוִאיּנון , ּ   . ָהֵרי ְנֹחׁשֶ

ת ֵרי רוִחין ְדִאְקרון ָהֵרי ְנֹחׁשֶ ֵּמִאיּנון ּתְ ּ ּ ַההוא , ְרִתיִכין' ַּנְפֵקי ִאיּנון ד, ּ י ּבְ ׁשֵ ּמְ ּתַ ְּדִמׁשְ ּ
ָמא  ַקע, ת''ּף ָדֶל''ּ ְדָאֶל)ב''ו ע''רמ(ׁשְ ּתְ ַסְנַדְלפֹוְּדִאׁשְ ָּמאֵריה ְדֲאַפָיא, ן''ּ ּבְ ּ ְּוֻכְלהו . ּ ּ

ָעְלָמא ִליָחן ַעל ִאֵלין ּבְ ָרָזא ְדסוְסָוון וְרִתיִכין, ּׁשְ ּּבְ ּ ִגין ְדִאית ְרִתיָכא ַעל סוְסָוון, ּ ּּבְ ּ ,
ְּדַנְטֵלי ָלה ּ.  

א ָמא ַקִדיׁשָ יֹו, ְוָדא ׁשְ ִליל ּבְ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, א''ד ֵה''ִאְתּכְ ִליל ָאֶל, ּּכְ ף ''ְּדִאְתּכְ
יֹו''ָּדֶל ַמר)ב''ו ע''רמ(. י''ְּוִאיהו ְיֲאַהדֹוָנִה, א''ד ֵה''ת ּבְ ִליל ,  ְוָהא ִאּתְ ֱאלִהים ָלא ִאְתּכְ

ָמא ַאֲחָרא ׁשְ ִגין ְדִאית ֱאֹלִהים ַחִיים, ּבִ ּּבְ ה ִסְטִרין, ּוֵמַהאי, ּ ט ְלַכּמָ ְוָלא , ִּאְתָפׁשַ
ִניׁש ֶּאָלא ִאְתָפ, ִאְתּכְ טּ   .ׁשַ

ָמָהן ל ׁשְ ָמא ְדָכִליל ּכָ ָמא , א''ו ֵה''א ָוא''ד ֵה''יֹו, ּׁשְ ָרָזא ְדַאְתָוון ֵצרוָפא ִדׁשְ ּּבְ ּ ּ
א ֲהָנא, ַקִדיׁשָ ְּדֵביה ֲהָוה ָיַדע ּכַ ָכל ִסְטרֹוי, ּ ה , ְלָצְרָפא ּבְ ַכּמָ ָמָהן ּבְ ַּעד ְדַסְלֵקי ׁשְ
ִעין וְתֵר)א''ע' בראשית ט(, ִסְטִרין ַאְרּבְ ְווִניןּ ּבְ ָטחו ְדבוִציָנא ְדַקְרִדינוָתא, ין ּגַ ּתְ ִאׁשְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ,

ָמָהן ל ׁשְ ִליל ּכָ ְּדַהאי ִאיהו ּכָ ּ.  

  ב''ס ע''דף ר
ָמא ָדא ּוׁשְ ָמָהן, ּ ל ׁשְ ִליל ּכָ ִליָלן ַאֲחָרִנין . ם ִסיָמן''אאלדהניי. ּכָ ִאֵלין ַאְתָוון ּכְ ּּבְ

ָרן ט ּבוִציָנא . ּי ִאֵליןְוַעְייֵל, ְּוַנְפֵקי ִאֵלין. ִמְתַחּבְ ד ִאְתְנֵטי ְוִאְתָפּשַׁ ְּלָבַתר ּכַ
ְּדַקְרִדינוָתא ַגָווה, ּ ִּמְצָטְרֵפי ַאְתָוון ּבְ ע , ְוַנְפֵקי ַאְתָוון, ְוַאֲעֵלי ַאְתָוון, ּ ׁשַ ָרָזא ְדִאֵלין ּתֵ ּּבְ ּ

י ֶעְליֹוִנין. ַאְתָוון ְּוִאֵלין ִאְתְמָסרו ְלַקִדיׁשֵ אֹוְרָחא ְדָרָזא ְדַאְתָווןְלֵמַה) ב''ס ע''דף ר(, ּ ּך ּבְ ּ ְ .
ָמָהן ְדַאְתָוון ְּלָצְרָפא ִיחוָדא ִדׁשְ ּ ָמָהן, ּ ֲהָנא ְלָצְרָפא ׁשְ ָמה ְדֲהָוה ָיַדע ּכַ ַאְתָוון , ּּכְ ּבְ

יָמן ְנֵפיֶהם)יחזקאל א(. ְרׁשִ ַחת ּכַ ְלהו ְיֵדי ָאָדם.  ִויֵדי ָאָדם ִמּתַ ּּכֻ ְּדִאיּנון , ָהא אֹוִקיְמָנא, ּ ּ
ים)א שרפים''נ( ַגְדִפין)כרובים וחיות ואופנים(. ּ רוִחין ְוֵחיָוון ְואֹוַפּנִ ְלהו ּבְ ּ ּכֻ ּ חֹות , ּ ִויִדין ּתְ

ְדַפְייהו ּּגַ ָלא ְצלֹוִתין, ּ ָלא ָמאֵרי ְדִתיוְבָתא, ְלַקּבְ ּוְלַקּבְ ּ , ְּיֵדי ָאָדם ַאְתִרין ְודוְכִתין. ּ
א ֵני ָנׁשָ ָלא ּבְ ְצלֹוְתהֹון ו, ְלַקּבְ ָלא לֹון, ָּבעוְתהֹוןּּבִ ָחא ִפְתִחין ְלַקּבְ ּוְלַאְפּתְ ְלַיֲחָדא , ּ

ִרין ָרא ִקׁשְ ּוְלֶמְעַבד ְרעוֵתהֹון, ּוְלַקּשְׁ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]171דף [ -ּ

ְּוִאֵלין ַאְתִרין ְודוְכִתין ְדִאְקרון ְיֵדי ָאָדם ּ ּ א, ּ ָמָהן , ְּדַקְייֵמי ִלְבִני ָנׁשָ ִּאֵלין ִאיּנון ׁשְ ּ
ין ָכ, ַקִדיׁשִ ִליִטין ּבְ א)בגין(, ּל ַדְרָגא ְוַדְרָגאְּדׁשָ ֵני ָנׁשָ ְצלֹוֵתהֹון , ּ ִדְבהֹון ָעאִלין ּבְ ּבִ

ּוָבעוְתהֹון ְרִעין ִעָלִאין, ּ ָכל ּתַ ִאין ְלֵעיָלא. ּּבְ ּתָ ְלִטין ּתַ ּוְבָדא ׁשַ  )תהלים קיט(, ְּוָרָזא ָדא. ּ
ָּיֶדיך ָעׂשוִני ַוְיכֹוְננוִני ּ ין, ָ ָמָהן ַקִדיׁשִ ה ְנֵטה ֶאת ' ּ ַויֹאֶמר ְיָי)ת טשמו(. ְּוִאֵלין ׁשְ ֶאל ֹמׁשֶ

ַמִים ַמָיא. ָָיְדך ַעל ַהּשָׁ ְּוִכי ֵהיך ָיִכיל ְלָאָרָמא ְיֵדיה ַעל ׁשְ ּ ָמה . ַאְרִכין: ֶּאָלא ְנֵטה. ְ ּכְ
ַמִים ַוֵיַרד)תהלים יח(, ְדַאּתְ ָאֵמר ּ ַוֵיט ׁשָ יכו ִמְלֵעיָלא ְלַתָתא, ּ ְּמׁשִ ּ א ַאְתָר. ְַאְתָרך: ָָיְדך. ּ

א ִדיָלך ְְדַדְרּגָ ּ ַגֵויה, ּ ֲאִרי ּבְ ְּדַאּתְ ׁשָ א, ּ ָמא ַקִדיׁשָ ָרָזא ִדׁשְ ְּוֹכָלא ִעָלֵאי ְוַתָתֵאי. ְּוָדא ּבְ ּ ,
ָמָהן ַנְטֵלי ְוַקְייֵמי ָרָזא ִדׁשְ א ְלֵהיָכִלין ִעָלִאין. ּּבְ ֵני ָנׁשָ ּוְבהו ָעאִלין ּבְ ּ ְוֵלית ַמאן , ּ

יַדְייהו ְּדִיְמֵחי ּבִ ְדָקא ֵיאֹותַזּכָ. ּ ִּאין ִאיּנון ְדַיְדִעין ְלַסְדָרא ִיחוָדא ְדָמאֵריהֹון ּכְ ּ ּ ְוְלֵמיַהך , ּ ּ
ֹאַרח ְקׁשֹוט ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא, ּבְ ִגין ְדָלא ִיְטעון ּבְ ּּבְ ּ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ֵהיָכִלין ִאֵלין, ּתָ ִּאית ָרָזא ִעָלָאה ּגֹו ְמֵהיְמנוָתא, ּּבְ ְּוֻכְלהו ֵחיָוון ְרִתיִכ. ּ , יןּ
ְנָיין ָדא ִמן ָדא ְלהו ְמׁשַ ּּכֻ ּ ּ ִאֵלין ְלָטב, ּ ְלָלא ִאֵלין ּבְ ְּלִאְתּכַ ּ ָנא, ּ אסתר (ְְוִסיָמִניך . ְלִאָתּקְ

ָה ְוֶאת ַנֲערֹוֶתיָה ְלטֹוב)ב ּנְ ְבָעה ֵהיָכִלין ִאֵלין.  ַוְיׁשַ ׁשִ ִלימו ְדֵעיָלא, ּּבְ ּׁשְ ּ ִלים . ּ ּתְ ד ִאׁשְ ּכַ
ָדא ֹּוִתין וָבעוִתיןְּוָעאלו ְצל, ָּדא ּבְ ְּדַמאן ְדָיַדע ְלַסְדָרא לֹון. ּ ּ . ְּלַאְתְקָנא לֹון ְלֵעיָלא, ּ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר  ֶלך)אסתר ב(ּכְ ית ַהּמֶ ָערֹות ָהְראויֹות ָלֶתת ָלה ִמּבֵ ַבע ַהּנְ ְ ְוֵאת ׁשֶ ּ ּּ.  
ך)ישעיה מה(. ֵהיָכָלא ַקְדָמָאה ְ יֹוֵצר אֹור ובֹוֵרא ֹחׁשֶ ְּנִהירו ְדֶאֶב. ּ , ּן ָטָבא ְסִפירוּ

ָמה , ְּדֶאֶבן ָטָבא ָנִציץ ִלְתֵרין ִסְטִרין ָמאָלא)א''נ ע''ר(ּכְ אֹור , ּ ְדאֹוִקיְמָנא ִליִמיָנא ְוִלׂשְ
ך יך ְיָי)תהלים קד(. ְְוֹחׁשֶ ָ ָמה ַרּבו ַמֲעׂשֶ יָת' ּ ָחְכָמה ָעׂשִ ָלם ּבְ ים ְוַגְלַגִלים, ּּכֻ ְלהו אֹוַפּנִ ּּכֻ ּּ ,

א ְיַאֲהדֹוָנִה. 'ְָנָיֶניך ְוגֹוָמְלָאה ָהָאֶרץ ִק ָמא ַקִדיׁשָ ֶלך ַהְמרֹוָמם ְלַבדֹו ֵמָאז ׁשְ ַּהּמֶ ּ , י''ְ
א ָמא ַקִדיׁשָ ָלָלא ִדׁשְ ּּכְ ָמָהן, ּ ְתֵרי ׁשְ ִלים ּבִ ֲאִויָרא, ׁשְ א , ְּוָדא הוא ָסִליק ּבַ ּוִמְתַנּשֵׂ

  .ִמימֹות עֹוָלם
ְנָייָנא דֹול ֵד, ֵהיָכָלא ּתִ רוך ּגְ ֵּאל ּבָ ּ ְדָכִליל )א רזא אתוון זעירין''נ(, ל''אֹוְרָפִניֵא, ָעהְּ

יָתא ָּרִזין ְדַאְתָוון ְזִעיִרין ְדַאְלָפא ּבֵ ְָהָכא ִאיּנון ְדַקאְמֵרי ָקדֹוׁש וָברוך. ּ ּ ּ ּ ְּוָהָכא ִאיהו . ּ
ה בֹוד ְיָי, ְּקדוּשָׁ ְוָברוך ּכְ ּ ִליָתָאה. 'ּ רוך , ֵהיָכָלא ּתְ ְָלֵאל ּבָ נו ְנִע)ב''ו ע''מ(ּ   .ּימֹות ִיּתֵ

ית ה ְבֵראׁשִ ִמיד ַמֲעׂשֵ ָכל יֹום ּתָ טובֹו ּבְ ֵּהיָכָלא ְרִביָעָאה ַהְמַחֵדׁש ּבְ ִגין ְדָהָכא . ּ ּּבְ
ִלין ְנהֹוִרין ְלּגְ ַּמאן ְדִאיהו ְלַחִיים. ְּוִדיִנין ְדָעְלָמא, ִמְתּגַ ּ ִמְלַקְדִמין, ּ ִּמְתַחֵדׁש ּכְ ּּ ,

ָעְלָמא ְנ, ְּלִאְתַקְייָמא ּבְ ְדַקאְמָרן, ּהֹוָרא ִדיִמיָנאּבִ   .ְּדִאְקֵרי ֵאל ּכִ
ָאה יכו ִדְרִחימוָתא . ֵּהיָכָלא ָדא ִאְקֵרי ַאֲהַבת עֹוָלם. ֵהיָכָלא ֲחִמיׁשָ ְּוָדא ִאיהו ְמׁשִ ּ ּ ּ

ְּדֵהיָכָלא ְדִאְקֵרי ַאֲהָבה נו ְיָי, ּ ה ְיָי, ֱּאֹלֵהינו' ְּוָדא ִהיא ַאֲהַבת עֹוָלם ַאֲהְבּתָ רוך ַאּתָ ְּבָ ּ '
ַאֲהָבה ָרֵאל ּבְ ַעּמֹו ִיׂשְ ָרָזא ְדֵא, ַהּבֹוֵחר ּבְ ַד''ּּבְ   .י''ּל ׁשַ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]172דף [ -ּ

ִתיָתָאה ין ֵהיָכִלין . ֱּאֶמת ְוַיִציב ְוָנכֹון ְוַקָיים, ֵהיָכָלא ׁשְ ּוָבֵעיָנן ְדָלא ְלַאְפְסָקא ּבֵ ּ
ֲח)לאלין(. ִּאֵלין ָראן ּכַ יכו ִדְצלֹוָתא וְרעוָתא ִמְתַחּבְ ְמׁשִ ּ ְדָהא ּבִ ּ ּ ּ ָראן ִאֵלין , ָדאּ ְּוִאְתַקּשְׁ

ִאֵלין ָכל ַחד ְוַחד, ּּבְ ִליִטין ּבְ ין ְדׁשָ ָמָהן ַקִדיׁשִ ָרָזא ִדׁשְ ּּבְ ּ.  

  א''א ע''דף רס
ִביָעָאה ח, ֵהיָכָלא ׁשְ ְפּתָ ָפַתי ּתִ ְלִחיׁשו, ֲאֹדָני ׂשְ ָּרָזא ְדָרִזין ּבִ ַמע ָקָלא, ּ ּתְ . ְוָלא ִאׁשְ

א ָּהָכא ִאיהו ְרעוָתא ְדִלּבָ ּ א ְלֵעיָלא, ּ ְווָנא וְלַסְלָקא ְרעוָתא ִמַתּתָ ְּלִאְתּכַ ּּ , ַעד ֵאין סֹוף, ּ
ִביָעָאה ׁשְ ִביָעָאה ּבִ ָרא ׁשְ ָדא )וכלא חד בחד(, ּוְלַקּשְׁ , ּ וְלָבַתר)א מתתא לעילא''נ(ּ ָדא ּבְ

א ֻכְלהו ָעְלִמין, ֵּמֵעיָלא ְלַתּתָ ְרָכאן ּבְ ָכא ּבִ ְּלַאְמׁשָ קֹוָרא ְדַחֵי, ּ ִּמּמְ א דאיהו שביעאה ''נ(, יּ

ִביָעָאה ִעָלָאה )לעלאה ּ ְדִאיהו ֵהיָכָלא ׁשְ ּ א)ודא שכינתא(ּ ְרעוָתא ְדִלּבָ ּ ּבִ ּוִבְסִתימו , ּ ּ
ין, ְּדַעְייִנין ָמָהן ִעָלִאין ַקִדיׁשִ ַבע ׁשְ ְּדָרָזא ְדַאְתָוון ְדׁשֶ ּ ּ   )א''א ע''דף רס(. ּ

ִביָעָאה ִעָלָאה ָדא ֵּהיָכָלא ׁשְ ְּדִאיהו, ּ ּ ְמקֹוָרא ְדַחֵיי)א''ה ע''רכ( ּ ְרָכָתא , ּ ָּדא ִאיהו ּבִ ּ
א, ְּוָדא ִאיהו ֵהיָכָלא ַקְדָמָאה. ָקַמְייָתא ירוָתא ְדֹכָלא ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ ּׁשֵ ּ ּ ּוְלַנְטָלא , ּ

א ּתָ ִביָעָאה ִמּתַ ָדא, ׁשְ ָרא ָדא ּבְ ִביָעָאה, ְּלִאְתַחּבְ ׁשְ ִביָעָאה ּבִ ְּדָהא ֵמַהאי ִדְלַתּתָ. ׁשְ , אּ
  .ְּלֵהיָכָלא ִעָלָאה, ָּעֵייל ַמאן ְדָעִייל
רוך)א''ה ע''בראשית מ(, ְּוָדא הוא ָרָזא ְ ּבָ ֵאי, ּ ּתָ ִּרבוָיא ְדֻכְלהו ּתַ ּ ֵחיָוון , ּּ ִליָלא ּבְ ּכְ
ים ָרִפים ְואֹוַפּנִ ים, ּוׂשְ ָדׁשִ ְּוֻכְלהו ֵהיָכִלין ִרבוָיא ְדָרָזא ְדֹקֶדׁש ַהּקָ ּ ּ ּ ַגֵו, ּ ְרָיא ּבְ ּיה ְּדׁשַ

ְגִניזו רו, ּּבִ ּוְכֵדין ִאְקֵרי ּבָ ָכל ִאֵלין ִרבוָיין וִבְרָכאן, ְך''ּ ּּבְ ּ ה, ּ ִלימו ּבָ ּתְ ְּוָרִזין ְדִאׁשְ ּ.  
ִּעטוָרא ִדְסִתימו ְדַאְתָוון, ה''ַאּתָ ּ ּ ּ ָלָלא ְדֻכְלהו כ, ּ ּּכְ ' ה. ת''ְּוָדא הוא ָא. ב ַאְתָוון''ּּ

ְּדָכִליל לֹון ֵמֵעיָלא ַהאי ה, ּ ַגִויה',ּבְ ְוַכד ִאיִהי . 'ת ה''ְּוָדא ִאיהו ָא, ּ ְוָכִניׁש לֹון ּבְ
ַההוא  ִלימו ּבְ ׁשְ ּּבִ ה)ב''ו ע''רל(ּ ַּסְלָקא ְלִאְתַעְטָרא ְלֵעיָלא, ּ ָנָהר ְדָאִחיד ּבָ ְּוָדא ִאיהו , ּ

ֶלך)ב''ה ע''רכ( )אסתר ב(, ָּרָזא ִדְכִתיב ָאה ֶאל ַהּמֶ ֲעָרה ּבָ ְ וָבֶזה ַהּנַ ר ּוְכֵדי, ּ ל ֲאׁשֶ ן ֵאת ּכָ
ֶתן ָלה ה. ּּתֹאַמר ִיּנָ רוך ַאּתָ ְְוָדא ִאיהו ָרָזא ּבָ ּ ַהאי ָרָזא, ּ ָרא , ּוָבֵעי ְלִאְתַכְווָנא ּבְ ּוְלַקּשְׁ

ַהאי ָרָזא א ִעָלָאה ְלֵעיָלא: ֱּאלֵהינו' ְיָי. ְּרעוָתא ּבְ וָרא ְוִיחוָדא ְדַמְלּכָ ָּדא ִאיהו ִקּשׁ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ,
ַהאי ֲע, ּבְ ד ַהּנַ ֶתן ָלהּכַ ר ּתֹאַמר ִיּנָ ל ֲאׁשֶ ֶלך ֵאת ּכָ ָאה ֶאל ַהּמֶ ָּרה ּבָ ְ.  

ָּדא ָרָזא ַדֲאָבָהן: ֵּואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינו ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם , ְּוָדא ִאיהו ָרָזא. ְּלָבְרָכא ָלה, ּ
ֵאי. ֱאֹלֵהי ִיְצָחק ֵואֹלֵהי ַיֲעֹקב ּתָ ָבַקת ִמּתַ ּתְ ָמה ְדַהאי ַנֲעָרה ָלא ִאׁשְ י ָנֵמי ָלא ָהִכ, ּּכְ
ְתָבַקת ֵמֲאָבָהן ְלָעְלִמין הֹון . ִאׁשְ  ְלַעְטָרא )א לנטרא לון ולעטרא לה''נ(ִּאיהו ֲאִחיַדת ּבְ

  .ָּלה
הֹון ל ַחד ִמּנְ ְרָכא ִמּכָ ּוְבִגין ְדִאְתּבָ ל ַחד ְוַחד, ּ ָרא ָלה ַעל ּכָ ֵעי ְלַאְדּכְ ּוְלָבַתר . ּּבָ

ִחּבוָרא ֲח ְלהו ּבְ ׁשון ּכֻ ּנְ ִּיְתּכַ ּ ֲהָדה)א לגו מער דאמא''ס(, ָדאּּ ּ וִמְתַעְטֵרי ּבַ ּ דֹול , ּ ָהֵאל ַהּגָ
ּבֹור ְוַהּנֹוָרא ֲחָדא, ַהּגִ ְלהו ּכַ ָּהא ּכֻ א , ּ ּתָ א ְוַהׁשְ ַקְדִמיָתא ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ ְּלַסְלָקא ְלֵעיָלא ּבְ ּ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]173דף [ -ּ

א ְלֵעיָלא ּתָ ֲהֵדיה ְדֵכיָון ְדָאַמר ָהֵאל . ִּמּתַ ְּלַאְכְלָלא לֹון ּבַ ּ ְלהו ּ ּבֹור ְוַהּנֹוָרא ּכֻ דֹול ַהּגִ ַּהּגָ ּ
ה ִליָלן ּבָ ָלָלא ְדֹכָלא. ֵאל ֶעְליֹון ּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים קֹוֵנה ַהּכֹל, ּוְכֵדין. ּּכְ ְּוָדא ּכְ ּ.  

ֲהָדה , ְוזֹוֵכר ַחְסֵדי ָאבֹות הו ּבַ ּתָ ְּדִאׁשְ ּ ְמָעָהא)דאשתכחן כחדא(ּ ְרכון , ּ ְוָעאלו ּבִ ְּוִאְתּבָ
ּמָ ְרָכאן ִמַגָווה. ןּתַ ד ִאיּנון ִאְתּבָ ֲאִרי לֹון ְוַאִפיק לֹון ּכַ ּוְלָבַתר ׁשָ ּ ֲחָוָאה . ּ ּתַ ּוְבַהִהיא ִהׁשְ

ה ְיָי רוך ַאּתָ ְְדָאַמר ּבָ ּ ְכָלָלא, ָמֵגן ַאְבָרָהם' ּ ְלהו ּבִ ָּהָכא ַנְפֵקי ּכֻ ְלהו , ּ יִמיָנא ּכֻ ְּדָהא ּבִ ּּ
ְדָקא ֲחֵזי ְרָכאן ּכַ   .ִמְתּבָ

א ֲח ִביָעָאה ָדא, ֵזיּתָ א ִעָלָאה, ֵּהיָכָלא ׁשְ ָּרָזא ְדַמְלּכָ יה ֲאָבָהן , ּ ּוִמְתַעְטָרן ּבֵ ּ ּ
ְדַקאְמָרן יה, ּכִ ִלילו ּבֵ ְּוִאְתּכְ ִלילו. ּ א ִאְתּכְ ּתָ ִּאיהו ֵהיָכָלא , ּוָבֵעי ְלַאָפָקא לֹון, ְּוַעד ַהׁשְ

ִג)א מתברכאן''נ(, ְוַכד ַאִפיק לֹון ְמָבְרָכאן, ָּדא ֵדין ִאיִהי ֲאִחיַדת , ין ַהאי ַנֲעָרה ּבְ ּכְ
הו ְרָכאן, ּּבְ ָכל ִאיּנון ּבִ ֵהיָכִלין. ּּבְ ִלילו ֵהיָכִלין ּבְ ב ְדָהא ִאְתּכְ ְּוַאף ַעל ּגַ א , ּ ּתָ ַהׁשְ

ֲחָדא ְרָכאן ּכַ ִאיּנון ּבִ ִּאְתֲאִחידו ּבְ יַע וָמֵגן, ּ ְּוַכד ָאַמר ֶמֶלך עֹוֵזר ומֹוׁשִ ּ ֵדין ַאִפיק לֹו, ְ ן ּכְ
  .ְמָבְרָכאן
ִביָעָאה, ְוַהאי א ִעָלָאה, ִּאיהו ַחד ֵהיָכָלא ׁשְ ָמא ַקִדיׁשָ ָרָזא ִדׁשְ ּּבְ ָרָכה '. ּו''ּּבוכ, ּ ּבְ

ָפט'ּכַֹח 'ָוֶחֶסד ' ָלָלא ָרָזא , ּוִמׁשְ  )א דאיהי''ס(ּהוא ָרָזא , ּ ְוָרָזא ָדא)כלא( )א דרזא''נ(ּכְ
ָלָלא ְדֹכָלא''ְּדֶאְהֶי ּה ּכְ ִגין. ּ ָלָלא ְדֹכָלאּבְ ּ ְדִאֵלין ַאְתָוון ּכְ ּּ ִגין ְדִאֵלין ַאְתָוון. ּ ּּבְ ַּאִפיקו , ּ

ְייהו)א לון''ס(ִּאֵלין  ּ ְדַנְפקו ִמּנַ ּ ָלָלא ַדֲאָבָהן, ּ ֲהַדְייהו, ּּכְ ָרא ּבַ ְּוָדא ִאיהו ְדִמְתַחּבְ ּ ּ ,
ָרָכה   .ְּדִאְקֵרי ּבְ

ה ְיָי רוך ַאּתָ יָון ְדָאַמר ּבָ ְּכֵ ּ ְייהו, ָרָהםָמֵגן ַאְב' ּ ְרָכאן ִמּנַ ָרָזא , ָּהא ֲאִחיַדת ּבִ ּבְ
ָאה ַאֲהָבה ְּדִאיהו ְיִמיָנא, ְּדֵהיָכָלא ֲחִמיׁשָ ָאה, ּ ְרִחימו , ְּוִאיהו ֲחִמיׁשָ ָרא ּבִ ְּלִאְתַקּשְׁ

ְּדִבְרָכאן ִדיִמיָנא ְרָכא, ְְוָהִכי ִאְצְטִריך. ּ ַקְדִמיָתא ִאְתּכְ. ֵּמֵעיָלא ְלַתָתא ְלִאְתּבָ ָּללו ּבְ
ְדַקאְמָרן ֵהיָכָלא ּכִ ְדַמת ִאֵלין, ֵהיָכָלא ּבְ ָחא ִאֵלין ִמּקַ ַתּכְ ְרָכאן ְלִאׁשְ א ַנְטֵלי ּבִ ּתָ ְּוַהׁשְ ּ .
ב ְדִאית ְדָנִטיל  ְּוַאף ַעל ּגַ ַקְדִמיָתא)א דאתנטיף''ס(ּ ְטָרא ִדיִמיָנא .  ּבְ ָכחו ִמּסִ ּתְ יָון ְדִאׁשְ ּּכֵ ּ ּ

ְרָכאן ֵהיָכָלא ֲחִמיׁשָ, ּבִ אֵרי ְלַאֲחָדאּבְ   .ָאה ׁשָ
ָמאָלא ְסָטר ׂשְ ּבֹור, ּוְלָבַתר ּבִ ה ּגִ ָרָזא ָדא ַאּתָ ה ְוִגּבֹור. ּּבְ ְּוַהאי ִאיהו ִחּבוָרא ַאּתָ ּ ,

ֵרין ִדיִנין ְרָכאן. ּּתְ ָכאן ּבִ ַרֲחֵמי, ְּוֵכיָון ְדִאְתַמׁשְ ִליל ּבְ ַההוא ִסְטָרא , ִאְתּכְ ַכח ּבְ ּתְ ְּוִאׁשְ
ֲחָדא ְּוָדא הוא ְמַחֵיה ֵמִתים סֹוֵמך נֹוְפִלים ְורֹוֵפא חֹוִלים ְוכו, ּּכָֹלא ּכַ ְּ ּ'.  

  ב''א ע''דף רס
א ְדִאְקֵרי ֲאַכְדַט ָמא ַקִדיׁשָ ָרָזא ִדׁשְ ְּוָדא ִאיהו ּבְ ּ ָמא , ם''ּ ַאְתָוון ִדׁשְ ָּרָזא ִאיהו ּבְ ּ

ִגין ְדִאֵלין ַאְתָוון ַסְלִקין ְלִאְתַעְט. ם''ְּדִאְקֵרי ֱאֹלִהי ּּבְ ּּ ְּוַאִפיקו ְלהו ִאֵלין , ָּרא ְלֵעיָלאּ ּ ּ
הֹון ְּוַסְלִקין ְלִאְתַעְטָרא ְלֵעיָלא ֱאלִהים ַחִיים, ְלִאְתְקֵרי ּבְ ּ ַאְתָוון, ּּ ְלַאֲחָדא , ְוָגַרע ּבְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]174דף [ -ּ

ְגִריעו א) ב''א ע''דף רס(ּוֵמָהָכא . ּּבִ ט ְלַתּתָ , ְּלַנְטָלא ִמּגֹו ִאֵלין ַאְתָוון ַאֲחָרִנין, ִּאְתְפּשָׁ
ְּלַסְלָקא ֵמִאֵלין ַאְתָווןּו ָמא ֶדֱאלִהים, ּ   .ִּלׁשְ

ְדַקאְמָרן ָאה וְרִביָעָאה ֵמֵעיָלא ּכִ ַחִמיׁשָ ָכאן ַאְתָוון ּבְ יָון ְדִאְתַמׁשְ ּּכֵ ּ ֲאִרי ְוָאִחיד , ּ ׁשָ
ְרָכאן ֵמֶאְמָצִעיָתא ְדֹכָלא ִתיָתָאה, ּּבִ ַהאי וְבַהאי, ֵמֵהיָכָלא ׁשְ ְרָכאן ּבְ ְבִגין ּו. ְּוָאִחיד ּבִ

ך  ה ָקדֹוׁש)בכלא אתה קדוש ואתכליל(ְּכָ ָקדֹוׁש,  ַאּתָ ה ּבְ ִליל ַאּתָ   .ִאְתּכְ
ְמך ָקדֹוׁש ה ָקדֹוׁש, ְָוׁשִ יָון ְדָאַמר ַאּתָ ְמך ָקדֹוׁש, ּּכֵ ם, ֲָאַמאי ְוׁשִ ַּהְיינו , ַּהְיינו ׁשֵ

ה ֵניָנן. ַאּתָ ַכח ִיחוָדא ְוִק, ֶּאָלא ָהא ּתָ ּתְ ָכל ֲאָתר ְדִאׁשְ ּּבְ וָראּ ֵעיָנן , ּּשׁ  )א''ג ע''קל(ּבָ
ה ה, ְּקדוּשָׁ ָרא הוא ַיִתיר ִמּכָֹלא, ְּותֹוֶסֶפת ְקדוּשָׁ ְּוַההוא ּתֹוֶסֶפת ִעּקָ ּ ך. ּ ְוְבִגין ּכָ ֻכְלהו , ּ ּּבְ ּ

ה ִתיב ַאּתָ ַהאי ֲאָתר, ְוָלא ַיִתיר, ּכְ ה, ְוָהָכא ּבְ ה, ָּאַמר ְקדוּשָׁ ה . ְּותֹוֶסֶפת ְקדוּשָׁ ַאּתָ
הָקדֹוׁש ה, ּ ְקדוּשָׁ ְמך ָקדֹוׁש ּתֹוֵסֶפת ְקדוּשָׁ ְּוׁשִ ָכל יֹום. ָ ים ּבְ ין : ּוְקדֹוׁשִ ַאר ְקדֹוׁשִ ֵּאלו ׁשְ ּ
ָכל ֵהיָכָלא ְוֵהיָכָלא, ִּעָלִאין י ֵמַהאי ּתֹוֶסֶפת, ִּדי ּבְ ְּדִמְתַקְדׁשֵ ה ָקַמְייָתא . ּ ִגין ִדְקדוּשָׁ ּּבְ ּ

ה, ִּאיִהי ָלה ַאר ְדַקאְמָרןְלִא, ְּותֹוֶסֶפת ְקדוּשָׁ ל ִאיּנון ׁשְ א ּכָ ְּתַקְדׁשָ ּ.  
א ּכָֹלא ֵמֵעיָלא ּוְלָבַתר ִאְתַקְדׁשָ ּ ּוִמֻכְלהו ֲאָבָהן, ּ וָרא ֲחָדא, ּּ ִקּשׁ ר ּבְ ְּוַהְיינו , ִּאְתְקׁשָ

ה ְיָי רוך ַאּתָ ְּבָ דֹוׁש' ּ ָּהָכא ּכָֹלא ִקׁשוָרא ֲחָדא. ָהֵאל ַהּקָ ה , ּ רוך ַאּתָ ִגין ְדָאַמר ּבָ ְּבְ ּ ' ְיָיּ
דֹוׁש ִיחוָדא ַחד. ָהֵאל ַהּקָ וָרא ְדֹכָלא ּבְ ְּוַעל ָדא ִאְקֵרי ְצרֹוָרא ְוִקּשׁ ּ ּ ָאה חוָלֵקיה. ּּ ַּזּכָ ּ ,

ֲאָתר ְדִאְצְטִריך ָבֵחי ְדָמאֵריה ּבַ ְַמאן ְדָיַדע ְלַסְדָרא ׁשְ ּ ּ ּ ּ אן , ַעד ָהָכא. ּ ְּדֵבקוָתא וִבְרּכָ ּ ּ
ֲאָבָהן ֲחָדא ּבַ ה ּכַ ּוְקדוּשָׁ ּ.  

ין וָבעוִתין, ּאן וְלָהְלָאהִמּכָ ֶאְלּתִ ַּקְייִמין ׁשְ ַאל. ּ ר ָנׁש ְלִמׁשְ ירוָתא ְדָבֵעי ּבַ ּׁשֵ ּ ,
ִמִלין ְדָמאֵריה ְּלִמְנַדע ּבְ ּ יה, ּּ יאוְבֵתיה ְלַגּבֵ ִגין ְלֵמחֵזי ּתִ ּּבְ ּ יה, ּ ְּוָלא ִאְתְפַרׁש ִמּנֵ ִגין . ּ ּבְ

ְקדוּשָׁ ָפא ּבִ ּתְ ּתַ ר ָנׁש ְלִאׁשְ ְּדָבֵעי ּבַ א ִעָלָאהּ ָמא ַקִדיׁשָ ּה ִדׁשְ ּ יה, ּ ְּלִאְתַעְטָרא ּבֵ ְּוִאיהו , ּ
ין ָאן ְוִקדוׁשִ ָמא ְדִבְרּכָ ּׁשְ ּ א ְידֹוָ. ּו''ּּכוז, ּ ָמא ַקִדיׁשָ ָּרָזא ִדׁשְ ה''ּ ְקדוּשָׁ ּד ְדִאיהו ַקִדיׁש ּבִ ּ ּ ּ .

יה ָהֵני ַאְתָוון ַאֲחָרִנ)אחרנין(ְּוִאֵלין ַאְתָוון  ּ ַאִפיקו ִמּנֵ ּ ִּחּבוָרא ְדָהֵני, יןּ ִחּבוָרא ִדְדַכר , ּ ּּכְ ּ
א נוְקּבָ ין ִעָלִאין. ּּבְ ְּוָהֵני ַקִדיׁשִ ה, ּ ָּרָזא ִדְקדוּשָׁ ּ.  

ִּאֵלין ַאְתָוון ַאֲחָרִנין ִאְקרון ַט ַמִים. ל''ּ ָנא ְדַאְתָוון ִדיֵליה. ַטל ַהּשָׁ ּבָ ָּרָזא ְדחוׁשְ ּ ּ ּ ּ ,
א ִגין ְדָהָכא ְלַתּתָ ָנאַקְייָמן ּכָ, ּּבְ ּבָ חוׁשְ ּל ִמִלין ּבְ ָנא)ב''ו ע''ט(ְוָלא , ּ ּבָ ֶּאָלא , ּ חוׁשְ

ה ְדָמאֵריה. ְלִסיֲהָרא ְקדוּשָׁ ָרא ּבִ ֵעי ְלִאְתַקּשְׁ ך ּבָ ּוְבִגין ּכָ ּ ּ יה, ְּ ר ָנׁש ִמּנֵ ְּוָלא ִיְתְפַרׁש ּבַ ּ .
ִאיל ין ְלִמְנַדע ְלָמאֵריה, ְוַכד ׁשָ ֶאְלּתִ ירוָתא ִדׁשְ ּׁשֵ ּ ּ יהְלַאֲחָזָא, ּ יה ְלַגּבֵ ּה ְדִתיאוְבּתֵ ּ ּ .

אן וְלָהְלָאה ֲאָלא, ִּיְתְפַרׁש ְזֵעיר ְזֵעיר, ִּמּכָ ֶאְלּתֹוי ַמה ְדִאְצְטִריך ְלׁשָ ַאל ׁשְ ְַוִיׁשְ ּ.  
ֶאְלּתֹוי ֵיהֹון ְּלָבַתר ִדיַסֵדר ִסדוָרא ָדא ְדַקאְמָרן, ְוָכל ׁשְ ּ ּ ּ ּ ַגְווָנא ָדא. ּ ֶאְלּתֹוי , ּּכְ ל ׁשְ ּכָ

ַת י ָמאֵריהֵיהֹון ּבְ ֲּחנוִנים וָבעוִתין ְלַקּמֵ ּ ּ יה)א ירחיק''ס(ְוָלא ַיְצִדיק , ּ ְרֵמיה ִמּנֵ ּ ּגַ ָאה . ּ ַזּכָ
ּחוָלֵקיה ַּמאן ְדָיַדע ְלַסְדָרא ִסדוָרא ָדא, ּ ּ ּ ּ ר, ּ ֹאַרח ֵמיׁשָ ְדָקא ֲחֵזי, ְְלֵמַהך ּבְ   .ּכַ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]175דף [ -ּ

ַמָיא א ּבְ ַגְווָנא ְדִאְתַאֲחָדא ֶאּשָׁ ּּכְ ֶאּשָׁ, ּ פֹון. אּוַמָיא ּבְ ּצָ ָדרֹום, ָּדרֹום ּבְ ִמְזָרח . ְוָצפֹון ּבְ
ֲעָרב ּמַ ִמְזָרח, ּבְ ֲחָדא. ּוַמֲעָרב ּבְ ר ּכָֹלא ּכַ ָדא, ָּהִכי ָנֵמי ִאְתָקׁשַ ִלים ָדא ּבְ ּתְ ְּוִיחוָדא ִאׁשְ ּ.  

ְדָקא ֵיאֹות ְּוָכל ִאיּנון ְדַיְדִעין ְלַסְדָרא ְצלֹוְתהֹון ּכְ ּ י, ּ ְלָלא ָהּנִ ּ ֵהיָכִלין ִאֵלין ְּלִאְתּכַ
ִאֵלין ָדא, ּּבְ ָרא ָדא ּבְ ּוְלִאְתָקּשְׁ הו. ּ ר ּבְ ר ָנׁש ִאְתָקׁשַ ְלָלא , ַּהאי ּבַ ְּוָקִריב ֵליה ְלִאְתּכַ ּ

הו ִאיל ְוָיִהיב ֵליה. ּּבְ א ׁשָ ֶאְלּתָ ַהאי ָעְלָמא. ּׁשְ ָאה חוָלֵקיה ּבְ ַּזּכָ ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ּ.  
ֶאְלּתִ ַתר ְדִסֵיים ׁשְ ּּבָ ִאיל ְוִסֵיים ּ א ְוִאיהו ׁשָ ֶחְדָוה ְדִלּבָ ָכל ִסְטִרין ּבְ ִלים ּבְ ּין ְוגוָפא ׁשְ ּ ּ ּ

ין ֶאְלּתִ א. ׁשְ ְרָכאן ְוֶחְדָווָאן ְלַתּתָ ָכא ּבִ ִליָתָאה, ֶּיְהָדר ְלַאְמׁשָ ָרָזא ְדֵהיָכָלא ּתְ , ּּבְ
א ָכא ְלַתּתָ ַעּמְ' ְּוָדא הוא ְרֵצה ְיָי, ְלַאְמׁשָ ָרֵאָך''ֱּאלֵהינו ּבְ  )א בגין''נ(ַּהאי ִאיהו . ל'' ִיׂשְ

ְּדַמֲעָמדֹות ִאיּנון ַסְמִכין ְדגוָפא ּ ּ ֵרין ַיְרִכין. ּ א ִמן ּגוָפא ּתְ ירוָתא ְלַתּתָ ּׁשֵ ַּעד ְדָמֵטי , ּ
ין   .ְלִבְרּכִ

ְּוִאֵלין ִאיּנון ָרָזא ְדַמֲעָמדֹות ּ ָנא, ּ ירוָת. ְּדַקְייֵמי ַעל ָקְרּבְ ְּוָהָכא ִאיהו ָרָזא ׁשֵ ּא ִדְתֵרין ּ
ַּיְרִכין ִמְלֵעיָלא ְרִכין, ּ ִּחּבוָרא ִדְנִביִאים, ַעד ּבִ ָמא , ּוַמְראֹות. ּ ָרָזא ְדַאְתָוון ִדׁשְ ּּבְ ּ

א ָפ)ש''ת ב''ת בא''צבאו(ְּדִאְקֵרי , ַקִדיׁשָ ּתָ ָמא ְדִאְקֵרי ְצָבאֹות. א'' ַהׁשְ ְּדִאיהו ָרָזא ִדׁשְ ּ ּ ּ .
  .ְוָדא ַמְראֹות, ִביִאיםָּדא ְנ. ְוָדא ָנִחית, ָּדא ָסִליק

ְּוָהָכא ִאיהו ָרָזא ִעָלָאה ִדְבַרְייֵתי ְדַקאְמָרן ּ ין, ּּ ְרּכִ רוך , ְוַכד ָמֵטי ִאיִניׁש ְלּבִ ְִיְכַרע ּבָ ּ
ה ְיָי ִכיָנתֹו ְלִציֹון' ַאּתָ ַרְייֵתי , ַּהַמֲחִזיר ׁשְ  ְלַמְתִניִתין )ב''ז ע''רנ(ְּוָהא ָהָכא ָאַהְדרו ּבְ
ְרָכ ֲחָדאְוִאְתּבָ   .אן ּכַ

 
  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]176דף [ -ּ

 ] בשנה205יום [סדר הלימוד ליום כח ניסן 
  א''ב ע''דף רס
א) א''ב ע''דף רס(ֵהיָכָלא  ְנָייָנא ְלַתּתָ ָמִתין ְלַסְלָקא, ּתִ יה ִנׁשְ ְּדִאְתְפָקדו ּבֵ ּ ּ ְלִאְתֲחָזָאה , ּּ

ֵחיזו  ְרִכין, מֹוִדים. ּ ְדֶחְלָמא)ח''רנ(ּּבְ ָמִתיןְלאֹוָדָאה ַעל ִנ, ְלַאְכְרָעה ּבִ ְדַקאְמָרן ַעל , ׁשְ ּכִ
מֹוֵתינו ַהְפקודֹות ִּנׁשְ א היכלא תניינא לאמשכא ברכאן לתתא ''ס( )כיון דאשתאיל ממאריה(, ּּ

הכא . מודים אנחנו לך והאי היכלא איהו דאתפקדו ביה נשמתין לסלקא לאתחזאה בחיזו דחלמא
ּ ַעד ְדָמֵטי )נו הפקודותבעי בר נש לאכרעא ברכין לאודעא על נשמתין ודא הוא על נשמותי

ְמך וְלך ָנֶאה ְלהֹודֹות ְָלַהטֹוב ׁשִ ָּ ּ.  
א ָמא ַקִדיׁשָ ְּוָדא הוא ּגֹו ָרָזא ִדׁשְ ּ מוָכ''ְּדִאְקֵרי ּבָ, ּ , ָּדא ִאְקֵרי ֵאל ֱאֹלִהים. ן''ּם ּבְ

ָרָזא ִעָלָאה ְּדִאיהו ּבְ ּ ָלָל. ּה הוא יֹוֵדַע''ם ְיהֹוָ''ל ֱאֹלִהי'' ֵא)יהושע כב(. ּ ּא ְדִאֵלין ַאְתָוון ּכְ ּ
ְייהו ַּאֲחָרִנין ְדַנְפֵקי ִמּנַ א)א והכא איהו רזא חדא דכולהו ירכין מברכין''ד(, ּ ָרָזא , ּ וְלַתּתָ

ָמִתין. ְּדֶחְלָמא הו ִנׁשְ ָּרָזא ְלַההוא ֲאָתר ְלַאֲעָלא ּבְ ְרָכאן. ּ ָהֵני ּבִ ָכא ּבְ , ּוָבֵעיָנן ְלַאְמׁשָ
ָחא ַנְייָח ּכְ ִגין ְלַאׁשְ ַהאי ָעְלָמאּבְ ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי, א ּבְ ּ.  

א ָאה ְלַתּתָ ּתָ לֹום טֹוָבה וְבָרָכה, ֵהיָכָלא ּתַ ים ׁשָ לֹום. ּׂשִ ָלָלא ְדׁשָ ָּהָכא ִאיהו ּכְ לֹום . ּ ׁשָ
א, ְּלֵעיָלא לֹום ְלַתּתָ לֹום ְלָכל ִסְטִרין, ׁשָ ָפַמְלָיא ִדְלֵעיָלא, ׁשָ לֹום ּבְ ּׁשָ ָפַמְלָיא , ּ לֹום ּבְ ׁשָ

אִּד א, ְלַתּתָ ְּוֵהיָכָלא ָדא ִאיהו ָפַמְלָיא ִדְלַתּתָ ּ  )'א דאיהו היכלא דלתתא ודא בחבורא וכו''ס(. ּּ
ָפַמְלָיא  ִחּבוָרא ֲחָדא ּבְ ּ ִדְלֵעיָלא)א בהיכלה''נ(ּּבְ ֵאי ִדְלַבר. ּ ּתָ ּוֵמָהָכא ָנִגיד ְלָכל ִאיּנון ּתַ ּ ּ.  

ִלים ּכָֹלא ּכַ ּתְ ִליל ְוִאׁשְ א, ֲחָדאְּוָהָכא ִאְתּכְ ְנִהירו ֲחָדא, ֵּעיָלא ְוַתּתָ ְלָמא , ּּבִ ּתַ ְּלִאׁשְ
ם ָמֵלא ֵלם. ֱאֹלִהים' ְיָי, ׁשֵ ם ָדא ְדִאיהו ׁשָ ּׁשֵ ּ ָכל ִאיּנון ֵהיָכִלין, ּ ָכל ִאיּנון ְנהֹוִרין , ּּבְ ּּבְ

ְלהו ַחד, ִּעָלִאין ְּלֶמֱהֵוי ּכֻ   )שים שלום טובה וברכה(. ּ
ר ָנׁש ּתְ, ַהאי ּבַ ד ִאׁשְ ְרֵמיה. ִּאיל ֵמֵהיָכָלא ָדא ְלָנְפָקא ְלַברּכַ ֵוי ּגַ ְּיׁשַ ַמאן ְדָנִפיק , ּ ּּכְ

א ֵּמַחְברוָתא ְדַמְלּכָ ּוִמּגֹו ֵהיָכֵליה, ּ ְרֵמיה ָקֵמיה, ּ ְּוַיְמִאיך ּגַ ּ ְרֵמיה. ְ ְּדָהא , ֲּאָבל ֶיֱחֵדי ּגַ
ָאן ְד, ַּקְדָמָאה ִאיהו יכו ְדִבְרּכָ ְּלַנְטָלא ִעְטָרא ִדְמׁשִ ּ ּ ַּנְגִדין ִמִיחוָדא ְדָמאֵריהּ ּ ּ ָּדא ִאיהו . ּ ּ

ר א, ּבַ ְּדִאיהו ֵמֵהיָכָלא ְדַמְלּכָ ּ א. ּ י ַמְלּכָ ּמֵ ֲעָתא ְדָקא ָנִפיק ִמּקַ ַהאי ׁשַ ְּדָהא ּבְ ְּוֹכָלא , ּ
ָכל ָהֵני ִסְטִרין יר ּבְ וָרא , ָקׁשִ ִקּשׁ ּ ְדִיחוָדא)א''ז ע''קט(ּּבְ אן, ּ ה, ּוִבְרּכָ ּוְקדוּשָׁ ֹוֶסֶפת ְות, ּ

ה ִריך הוא ָקֵרי ְלָפַמְלָיא ִדְלֵעיָלא. ְּקדוׁשָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ר ָנׁש , ְוָאַמר לֹון, ְּ תֹובו ְלַהאי ּבַ ּּכְ
מֹו, ְּפַלְנָיא ֵבי ׁשְ ֵּמִאיּנון ְדִאְקרון חֹוׁשְ ּ ּ.  

מֹו ֵבי ׁשְ ֵמיה. ַמאן חֹוׁשְ ָרָזא ִדׁשְ ֵבי וְמַכְווִנין ּבְ ִּאיּנון ִדְמַחּשְׁ ּ ּ ּ ֲחָדא ֵהיָכִלין ְלַי, ּ
ֵהיָכִלין ִרין, ּבְ ָרא ִקׁשְ ִיחוָדא ֲחָדא, ְלַקּשְׁ ְלהו ּבְ ּוְלַיֲחָדא ּכֻ ּ מֹו. ּּ ֵבי ׁשְ ְּוִאֵלין ִאיּנון חֹוׁשְ ּ ,
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]177דף [ -ּ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר  מֹו)מלאכי ג(ּכְ ֵבי ׁשְ יבו ֵליה. ּ וְלחֹוׁשְ ֵדין ַאְכּתִ ּּכְ מֹוַדע , ּ ּתְ ים ְוִאׁשְ ְוִאְתְרׁשִ
א)תרשיםוא(, ְּלֵעיָלא ִלים ִאיהו ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ּתְ ּ ְוִאׁשְ ּ.  

ּוַמאן ְדָקִריב ָקֵמי ָמאֵריה ּ ְּוַצֵלי ְצלֹוֵתיה, ּ ִלים ִיחוָדא, ּ ְוָלא ָחִייׁש ַעל , ְּוָלא ַאׁשְ
ְּיָקָרא ְדָמאֵריה ְדַקאְמָרן, ּ ִרין ּכִ ָרא ִקׁשְ ַּטב ֵליה ְדָלא ִאְבֵרי, ְלַקּשְׁ ִריך הוא. ּ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְּ 

ָיָמיו)ירמיה כב(ָאַמר  ֶבר ָלא ִיְצַלח ּבְ ְתבו ֶאת ָהִאיׁש ַהֶזה ֲעִריִרי ּגֶ ּ ּכִ משלי (ְּוָדא ִאיהו . ּ

  . ּגֹוֵזל ָאִביו ְוִאּמֹו)כח
א ִלים ּכָֹלא ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ּתְ ָּהָכא ִאׁשְ ִליָטא ְלֵעיָלא, ּ א ׁשַ ָמא ַקִדיׁשָ ָּרָזא ִדׁשְ ּ ּ ץ ''ַמְצֵפ. ּ

ֵּאל ַרחום ְוַחּנון' ְיָי'  ְיָי)להשמות (. ץ''ַמְצֵפ א ָדא. ּ ָמא ַקִדיׁשָ ָּהָכא ִאיהו ָרָזא ִדׁשְ ּ ּ ּ ,
ָרה ֵבי ֲעׂשָ ַאְתוֹוי ּבְ א ּבְ ְצלֹוָתא, ְּלִאְתַקְדׁשָ ה ִדיִחיָדאי ּבִ ְקדוּשָׁ ְּוַאְתָוון ַאֲחָרִנין ּבִ ַתר . ּ ּבָ

ְּדִסֵיים ִגין ְדָלא ְיֵהא ,  ַעל חֹובֹוי)ב''כ ע''ק( ְלאֹוָדָאה )א לכפרא''נ(, ָקִאים ַעל ַרְגלֹוי, ּ ּּבְ
ִּפְטָרא ְדפוָמא ְלִסְטָרא ַאֲחָרא ּ ְפָיא ָקֵמיה, ְּלַאְסָטָאה ֵליה, ּ ִקיוֵמיה . ְּוִאְתּכַ ְּוֵיקום ּבְ ּ ּּ

א י ַמְלּכָ ְרָכא ִמּבֵ   .ְלִאְתּבָ
ְצלֹוָתא ּכִ ְווָנא ּבִ ַהאי ּגַ ָאה חוָלֵקיה ַמאן ְדִאְתַקָדׁש ּבְ ְּוַזּכָ ּ ּ ִרין, ְדַקאְמָרןּ ר ִקׁשְ , ְוָקׁשַ

ְדָקא ֵיאֹות, ְּוִייֵחד ִיחוִדין ֹכָלא ּכְ ַוון ּבְ ָמאָלא, ְּוִיְתּכְ ְּצלֹוֵתיה . ְוָלא ִיְסֵטי ִליִמיָנא ְוִלׂשְ
ֵריָקַנָיא ָּלא ַאְהָדר ּבְ ִזיר ְוִאיהו ְמַבֵטל. ּ ִריך הוא ּגָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ִתיב . ְּ  )משלי כג(ַּעל ָדא ּכְ

ַמ ךִיׂשְ ך ְוָתֵגל יֹוַלְדּתֶ ָח ָאִביך ְוִאּמֶ ָ ָעְלָמא ֵדין. ָ ִּאית ֵליה חוָלָקא ּבְ ּ ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ּ .
  )בערב היא באה היינו) אסתר ב((

ִתיב  ן ֶטֶרף ְלֵביָתה ְוגֹו)משלי לא(ּכְ ּתֵ עֹוד ַלְיָלה ַוּתִ ָקם ּבְ ֵּמַההוא ִרּבוָיא ' ּ ַוּתָ ּ
ָאן ה, ְּדִבְרּכָ ּוְקדוּשָׁ ה ְדָקא ַנְטָלא, ּ ְּותֹוֶסֶפת ְקדוּשָׁ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ּ  )בראשית מט(ּכְ

ָלל ִּדְפִליַגת חוָלָקא ְלֹכָלא, ְּוָלֶעֶרב ְיַחֵלק ׁשָ ּ ַּוֲאִפילו ְלִסְטָרא ַאֲחָרא חוָלָקא , ּ ּ ּ
ְלחֹוָדָהא   .ּבִ

  ב''ב ע''דף רס
ּחוָלָקא ְדִסְט. ָּרָזא ִלְבֵני ְמֵהיְמנוָתא, ְּוָרָזא ָדא ל ִאיּנון , ָרא ַאֲחָרא ִמְסֲאָבאּ ּּכָ

ִרין ְדִיחוָדא, ְּוָכל ִאיּנון ֲחָטִאין, חֹוִבין ר ִקׁשְ ר ָנׁש ְדָקׁשַ ְּדַההוא ּבַ ּ ּ ּ ְּדִאְתָוָדה ָעַלְייהו, ּ ּ ּ ,
ְרָיין ָעֵליה ְדִסְטָרא ַאֲחָרא ְלהו ׁשַ ּּכֻ ּ א ְדִסְטָרא ַאֲחָרא ִמְסֲא. ּ ְּוִאיּנון חוָלָקא ְוַאֲחַסְנּתָ ּ . ָבאּ

ַכח ְמַקְטְרָגא ְוָיִכיל ֵליה, ְּוִאי ָלא אֹוֵדי ָעֵליה) ב''ב ע''דף רס( ּתְ   .ִּאׁשְ
ל חֹובֹוי ַהִהיא ְצלֹוָתא, ְוִאי אֹוֵדי ַעל ּכָ ִרין ְדִיחוָדא, ּבְ יר ִקׁשְ ְּדָקׁשִ ּ ְרָכאן , ּ ְוִאְתּבָ

ֵאי ּוֵמַההוא חוָלָקא ְדִסְטָרא ַאֲחָרא. ִּעָלֵאי ְוַתּתָ ּ ּ ל ִא, ּ ּיּנון חֹוִבין ְוַחָטִאין ְדאֹוֵדי ּכָ ּ ּ
ַּנְטָלא לֹון ְלחוָלֵקיה, ָּעַלְייהו ִעיר. ּ יב. ְּוָרָזא ָדא ׂשָ ּ ְוִהְתַוָדה ָעָליו ֶאת )ויקרא טז(, ִּדְכּתִ

ל ֲעֹונֹות ְוגֹו ִעיר ְוגֹו', ּכָ א ַהּשָׂ יה', ּוְכִתיב ְוָנׂשָ ָּדא הוא חוָלֵקיה ְוַעְדֵביה ְוַאֲחָסְנּתֵ ּ ּ ּ ּ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]178דף [ -ּ

ב ְלָסְרֲחֵני ְדחֹובֹוי ר ָנׁש ּתָ ְּוִאי ַההוא ּבַ ְּדֻכְלהו ָנִטיל לֹון ֵמַההוא ִסְטָרא, ַּווי ֵליה, ּ ּ ּּ ,
ְרֵחיה ְדַההוא ִסְטָרא ַעל ּכָ ּּבְ ּ ְרֵחיה ְדַההוא . ּ ַעל ּכָ ּוִמּגֹו ְדָנִטיל לֹון ֵמַהאי ִסְטָרא ּבְ ּ ּ ּ ּ

ֵדין ַאְבִאיׁש ֵליה, ִסְטָרא ְְוִאְתַהֵפך, ּּכְ , ְוַכד אֹוֵדי ֲעלֹוי. ְּוַקְטִריג ֵליה, ּ ָעֵליה ְמַקְטְרָגאּ
ְּוִאיהו ַעְדֵביה ְוחוָלֵקיה, ָּנִטיל לֹון ַההוא ִסְטָרא ַאֲחָרא ּ ּ ּ.  

ָנא, ְּוָרָזא ָדא ָנא, ָהִכי ָנֵמי ָקְרּבְ ְּדָבֵעי ְלאֹוָדָאה ַעל ַההוא ָקְרּבְ ל חֹובֹוי ְוֶחְטאֹוי, ּ , ּכָ
ְַמאן ְדִאְצְטִריךְּלֵמיַהב חוָלָקא ְל א. ּ ָנא ּכָֹלא ְלִסְטָרא ָדא חוָלָקא ְדקוְדׁשָ ָּקְרּבְ ּ ּ ּ ּ ,
א ְּוֵרעוָתא ְדקוְדׁשָ ּ ּוְלִסְטָרא ָדא. ּ ַּההוא חוָלָקא ְדִאיּנון חֹוִבין, ּ ּ ּ ְּוַחָטִאין ְדִאְתְייִהיבו , ּ ּ ּ

ָנא ָרא ְדָקְרּבְ ׂשְ הֹוָדָאה ַעל ַההוא ּבִ ּּבְ יב. ּ ָמה ִדְכּתִ ָ ִאם ָרֵעב ׂשֹוַנֲאך )משלי כה(, ּּכְ

ה חֹוֶתה ְוגֹו. 'ַּהֲאִכיֵלהו ֶלֶחם ְוגֹו י ֶגָחִלים ַאּתָ ֶלך ְוָהָמן )אסתר ה(ְְוִסיָמִניך ', ּכִ ְ ָיֹבא ַהּמֶ

ה ּתֶ ׁשְ ֹאַרח ְקׁשֹוט. ֶאל ַהּמִ ָאה ִאיהו ַמאן ְדָיַדע ָאְרֵחיה ְלֵמַהך ּבְ ְַזּכָ ּ ּ ּ.  
ְּוָכל ַמאן ְדָלא ָיַדע ְלַסְדָר ָבָחא ְדָמאֵריהּ ּא ׁשְ ַּטב ֵליה ְדָלא ִאְבֵרי, ּ ִגין ְדִאְצְטִריך . ּ ְּבְ ּ

ָלָמא ְלֵעיָלא ְּצלֹוָתא ְדִאיהו ׁשְ ּ ָבה)בגין דאצטריך צלותא(. ּ א,  ִמּגֹו ַמֲחׁשָ ּוְרעוָתא ְדִלּבָ ּ ּ ,
ְפָוון, ְוָקָלא ּוִמָלה ְדׂשִ וָרא ְוִיחוָדא ְלֵע. ּּ ִלימו ְוִקּשׁ ד ׁשְ ְּלֶמְעּבַ ּ ַגְווָנא ְדִאיהו , ּיָלאּ ּּכְ ּ

א. ְּלֵעיָלא ִלימו ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ ַגְווָנא ְדָנְפָקא ׁשְ ּּכְ ּ א ְלֵעיָלא, ּ ּתָ ָּהִכי ִאְצְטִריך ִמּתַ ְ ,
ְדָקא ֵיאֹות ָרא ּכַ ָרא ִקׁשְ   .ְלַקּשְׁ

ר ֹאַרח ֵמיׁשַ ָּרָזא ְלַחְבַרָייא ְדֵיַהכון ּבְ ּ ָבה, ּ ע . ָּלהּוִמ. ְוָקָלא. ְּוֵרעוָתא. ַמֲחׁשָ ִּאֵלין ַאְרּבַ
ִרין ִרין ִקׁשְ ֲחָדא. ְמַקׁשְ ְלהו ּכַ ִרין ּכֻ ירו ִקׁשְ ְּלָבַתר ְקׁשִ ְלהו ְרִתיָכא ֲחָדא, ּּ ִּאְתָעִבידו ּכֻ ּּ ,

א ִכיְנּתָ ָרָאה ָעַלְייהו ׁשְ הו, ְּלַאׁשְ ָעה ַסְמִכין ְלִאְתַעְטָרא ּבְ ְלהו ְלָבַתר ַאְרּבָ ְּוִאְתָעִבידו ּכֻ ּ ּ ּּ ,
ִכי ִמיך ָעַלְייהוּוׁשְ א ִאְסּתְ ְּנּתָ ִרין ִעָלִאין, ְ ָכל ִאיּנון ִקׁשְ ּּבְ ּ.  

ָבה ַאִפיק ְרעוָתא ַּמֲחׁשָ ָבה)רעותא אפיק כלא(, ּ ּ ְרעוָתא ְדָנִפיק ִמּגֹו ַמֲחׁשָ ַּאִפיק , ּ
ַמע ּתְ ַמע, ָּקָלא ְדִאׁשְ ּתְ ְּוַההוא ָקָלא ְדִאׁשְ א ְלֵע, ּ ּתָ ִרין ִמּתַ ָרא ִקׁשְ , ּיָלאָסִליק ְלַקּשְׁ

ִעָלִאין ִאין ּבְ ּתָ א . ֵּהיָכִלין ּתַ ְרָכאן ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ יך ּבִ ִרין וָמׁשִ יר ִקׁשְ ָּקָלא ְדִאיהו ָקׁשִ ְ ּ ּ ּ
ְלִחיׁשו ָעה ַסְמִכין, ּּבִ ָּסִמיך ִאֵלין ַאְרּבָ ָבה: ְ ּוְרעוָתא. ַמֲחׁשָ ּוִמָלה. ָקָלא. ּ ִסיוָמא . ּ ְּסִמיכו ּבְ ּ
וָרא ְּדִקּשׁ ֲחָדאֲּאָתר ְדֹכ, ּ יה ּכַ ר ּבֵ ָּלא ִאְתָקׁשַ ְלהו ַחד, ּ ְּוִאְתָעִבידו ּכֻ ּּ.  

ִרין ְדָמאֵריה ר ִקׁשְ ר ָנׁש ְדָקׁשַ ָאה ִאיהו ּבַ ַּזּכָ ּ ּ ְדָקא ֵיאֹות, ּ ָוון , ְְוָסִמיך ְסִמיִכין ּכְ ְוִאְתּכַ
ָכל ָהֵני ִמִלין ְדַקאְמָרן ּּבְ ַהאי ָעְלָמא. ּ ָאה ִאיהו ּבְ ּוְבָעְלָמא ְדָא, ַּזּכָ ַעד ָהָכא . ֵתיּ

ה ִסְטָרא ִדְקדוּשָׁ ְכָללו ֵהיָכִלין ּבְ ּתָ ִּאׁשְ ּ ּ.  
ְמעֹון ָפַתח ְוָאַמר י ׁשִ ְגדו ִבי)הושע ו(, ִּרּבִ ם ּבָ ָאָדם ָעְברו ְבִרית ׁשָ ּ ְוֵהָמה ּכְ ַמאן . ּ

ִריך הוא ָפִקיד ָלך ִפּקוָד, ְָיַגֶלה ָעָפר ֵמֵעיֶניך ָאָדם ַקְדָמָאה א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּּ ְּ ְוָלא , א ֲחָדאְּ
ה ין. ָּיִכיַלת ְלַקְייָמא ּבָ יׁשִ ית ַעל ִמִלין ּבִ ִגין ְדִאְתַפּתִ ּּבְ ּ א, ּ יׁשָ ְּדַאְסֵטי ָלך ַההוא ִחְוָיא ּבִ ְּ ּ ,

יב ָחׁש ָהָיה ָערום)בראשית ג(, ִּדְכּתִ ך. ּ ְוַהּנָ ְוְבִגין ּכָ ית ֲאַבְתֵריה, ּ ִּאְתַפּתִ ְוַגְרַמת ִמיָתה , ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]179דף [ -ּ

ְָכל ִאיּנון ּתֹוָלִדין ְדַנְפקו ִמיָנךּוְל, ְְלַגְרָמך ּ ּ א ֲחֵזי. ּ א ֲאַבְתֵריה , ּתָ ְּדָכל ַמאן ְדִאְתַפּתָ ּ ּּ
ִרְגָעא ֲחָדא יה ּבְ יה, ְּוָנִחית ְלַגּבֵ   .ִּיְתֲאִביד ְלַגּבֵ

א ֲחֵזי ְמקֹוָרא ְדַמִיין ַנְבִעין, ּתָ ָּדִוד ֲהָוה ִקיוָמא ָנִעיץ ּבִ ּ א ְּוַכד ִאְתַדְחָיא ְלַאְרָע, ּ
א, ְּוַצְעִרין ֵליה, ַאֲחָרא ּוְלפום ַצְעֵריה ִאְתַדְחָיא ֵמַאְרָעא ַקִדיׁשָ ּ ּ ּ ב ְדָנִחית . ּ ַּאף ַעל ּגַ

ָאה ּתָ א ּתַ ִקיוֵמיה, ִּמַדְרּגֹוי ְלַדְרּגָ ָּקם ּבְ ּ יה, ְוָלא ָעאל ְלִסְטָרא ַאֲחָרא, ּ ַמר ִמּנֵ ַמה . ְּוִאְסּתְ
ִתיב  ֶות'ּ ְואוָלם ַחי ְיָי)שמואל א כ(ּכְ יִני וֵבין ַהּמָ ע ּבֵ ֶפׂשַ י ּכְ ך ּכִ ּ ְוֵחי ַנְפׁשֶ ְּדָהא ָנִחית . ָ
ַדְרּגֹוי עוָרא, ּבְ יה ַהאי ׁשִ ַּעד ְדֲהָוה ּבֵ ּ ָאה חוָלֵקיה. ּ ְּוַזּכָ ַמר ֵמַההוא ִסְטָרא , ּ ַּמאן ְדִאְסּתְ ּ
א יׁשָ ין ְדַההוא ִסְטָרא, ּבִ ל ַדְרּגִ ּוִמּכָ ּ ּ ָעְלָמ, ּ ֵחי ּבְ ּכְ ּתַ   .אְּדִמׁשְ

  א''ג ע''דף רס
ין ִאית ְלֵיֶצר ָהָרע ה ִסְטִרין ְוַדְרּגִ ָטן. ָּנָחׁש ֲעַקָלתֹון: ְּדַכּמָ ) א''ג ע''דף רס(ְַמְלַאך . ׂשָ

ֶות ְּוָהא אוְקמוָה. ֵיֶצר ָהָרע. ַהּמָ ָמָהן ִאֵלין ִאְקֵרי. ּ ב ְדִבׁשְ ְּדַאף ַעל ּגַ ָמָהן , ּ ַבע ׁשְ ׁשֶ
ִּאיּנון ֵליה ָטן: ּ ַבע . ְצפֹוִני. ָרע. ָעֵרל. ֶאֶבן ִמְכׁשֹול. ֹוֵנאׂש. ָטֵמא. ׂשָ ִּאֵלין ִאיּנון ׁשֶ ּ

ָמָהן ין ְדֵהיָכִלין ִדיֵליה, ׁשְ ַבע ַדְרּגִ ָּלֳקֵבל ׁשֶ ּ ּ ְדַקאְמָרן, ּ ְטָרא ִמְסֲאָבא ּכִ ְּדֻכְלהו ִמּסִ ּּ .
ָמָהן ְבָעה ׁשְ ם, ָּלֳקֵבל ִאֵלין ׁשִ יִהּנָ הו ּגֵ ִּאיּנון ְדִאְקֵרי ּבְ ּ יה ַחָייַבָיא ֲאָת, ּ ָדנו ּבֵ ּר ְדִאּתְ ּ ּ ּ ּ

ְּוִאֵלין ִאיּנון. ְּדָעְלָמא ַחת. ּבֹור: ּ ּדוָמה. ׁשָ אֹול. ִּטיט ַהָיֵון. ּ ית. ַצְלָמֶות. ׁשְ ְחּתִ . ֶאֶרץ ּתַ
ם ְבָעה ָמדֹוִרין ְדֵגיִהּנָ ל ִאֵלין ׁשִ ּּכָ ָמָהן, ּ ַבע ׁשְ ְּדִאית ֵליה ְלֵיֶצר ָהָרע, ָּלֳקֵבל ִאֵלין ׁשֶ ּ.  

ה, ָהא אֹוִקיְמָנאְו ין ְוֵהיָכִלין ִלְסַטר ְקדוּשָׁ ה ְדִאית ַדְרּגִ ִּדְכּמָ ּ ּ ָהִכי ָנֵמי ִלְסַטר , ּ
ָעְלָמא. ִמְסֲאָבא ְלֵטי ּבְ ֵחי ְוׁשַ ּכְ ּתַ ְּוֻכְלהו ִמׁשְ ְסָטר , ּ ְבָעה .  ִמְסֲאָבא)א שמאלא''ס(ּבִ ׁשִ

ָמָה, ֵּהיָכִלין ִאיּנון ְבָעה ׁשְ ְּדִאיּנון ָלֳקֵבל ׁשִ ם , ןּ יִהּנָ הו ּגֵ ְּדִאְקֵרי ּבְ ְּוֻכְלהו . )יצר הרע(ּ ּ
הו, ּוְלַסָאָבא, ּ ַקְייֵמי ְלַדְייָנא)לאסטאה בישא( ֵקי ּבְ ְּלִאיּנון ַחָייֵבי ָעְלָמא ְדַדּבְ ּ ְוָלא , ּּ

יה ָרן ָאְרַחְייהו ִמּנֵ ּמְ ִּאְסּתַ ַהאי ָעְלָמא, ּ ד ִאיּנון ּבְ   .ּּכַ
ְּדָהא ַמאן ְדָאֵתי ְלִאְתַדּכְ ַהאי ָעְלָמאּ ִסְטָרא ְדַדְכָיא, ָאה ּבְ ִאין ֵליה, ּּבְ ַההוא , ְּמַדּכְ ּּבְ

ֲּאָתר ְדִאְקֵרי ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא ּ ין ִאיּנון. ּ ה ַדְרּגִ ְּדַכּמָ ּ ה ְמָמָנן, ּ ְּדֻכְלהו ַקְייִמן , ְוַכּמָ ּּ
ִריך הוא א ּבְ א ְלפוְלָחֵניה ְדקוְדׁשָ ְּלָקְרָבא ִלְבֵני ָנׁשָ ּ ּ ָאה ֵליהּוְל, ְּ ּוַמאן ְדָאֵתי . ַּדּכְ ּ

ֲאָבא ַהאי ִסְטָרא ַאֲחָרא ְדִאיהו ִמְסֲאָבא, ְלִאְסּתַ ְּמָסֲאִבין ֵליה ּבְ ּ ין. ּ ָמה ַדְרּגִ ְּדָהא ּכַ ּ ,
ה ְמָמָנן א, ְוַכּמָ ְלהו ַקְייֵמי ְלָסֲאָבא לֹון ִלְבֵני ָנׁשָ ּּכֻ ּ.  

הו ַּמאן ְדִיְקַרב ּבְ ָכא ּבָ, ּ אְוָאֵתי ְלִאְתַמּשְׁ יׁשָ ִתיב, ַּתר ַההוא ִסְטָרא ּבִ , ָּעֵליה ּכְ
ְות ְיַמֵלט ַנְפׁשֹו ְוגֹו)תהלים פט( ֶבר ִיְחֶיה ְוֹלא ִיְרֶאה ּמָ ר ָנׁש . 'ּ ִמי ּגֶ ַּמאן ִאיהו ּבַ

ָעְלָמא ְדָלא ֶיחֵמי מֹוָתא ֵרי ּבְ ְּדִאְתּבְ ָכאן ֲאַבְתֵריה, ּ ַּההוא ְדָכל ָעְלָמא ִאְתַמּשְׁ ּ ְּדָהא . ּ
ַההו ָנא ָקֵמי ָמאֵריהּּבְ ּבָ ר ָנׁש ְלֵמיַהב חוׁשְ ּא ִזְמָנא ְדָאֵתי ּבַ ּ ַּעד ָלא ִיפוק ֵמַהאי , ּ ּ

  .ְוָהא אֹוִקיְמָנא, ָּחֵמי ֵליה, ָעְלָמא



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]180דף [ -ּ

ְבָעה ֵהיָכִלין יִהָנם, ְּוִאֵלין ׁשִ ְבָעה ָמדֹוִרין ַלּגֵ ְּדִאיּנון ׁשִ ֵריָסר ַיְרִחין ִאְקרון. ּ ִגין , ּּתְ ּבְ
ָמה ֵריָסר ַיְרִחיןְּדָהא ּכְ ּ ְדִאית ִלְסַטר ְמֵהיְמנוָתא ּתְ ין, ּ ין ַקִדיׁשִ ַּדְרּגִ ָהִכי ָנֵמי ִאית , ּ

ֵריָסר ַיְרִחין הו, ְּלִסְטָרא ַאֲחָרא ָדא ּתְ ְּדַחָייַבָיא ִאְתָדנו ּבְ ּ ּ ּּ ָדָנת , ּ ְמָתא ִדְלהֹון ִאּתְ ְּוִנׁשְ
הו ָאה חוָלֵקיהֹון ְדַצִדיַקָייא. ּּבְ ַּזּכָ ּ ּ ַהאי ָעְלָמאְּדִא, ּ ְייהו ּבְ ְּתָמְנָען ַרְגַלְייהו ִמּנַ ְוָלא , ּ

ַההוא ָעְלָמא, ִּמְתָקְרֵבי ְלַתְרַעְייהו ְייהו ּבְ ָזָבא ִמּנַ ּתְ ִגין ְלִאׁשְ ּּבְ ּ.  
ירוָתא ְדִסְטָרא דֵיֶצר ָהָרע. ֵהיָכָלא ַקְדָמָאה ּׁשֵ ִאְקֵרי ּבֹור , ַהאי ֵהיָכָלא ַקְדָמָאה. ּ

יהַמ. ֵּריָקא ִמּכָֹלא ּאן ְדָאֵתי ְלַאֲעָלא ּבֵ יה, ּ ֵּלית ַמאן ְדָאִחיד ּבֵ ְלהו ַדְחָיין ֵליה . ּ ּּכֻ ּ ּ ּ
ְּלִמְנַפל ְדָלא ֵיקום ּ יה ְסָמך ְלָטב, ּ ְֵלית ּבֵ ּ.  

ַהאי ֵהיָכָלא ֵמיה, ַּקְייָמא ַחד ְמָמָנא, ּבְ ְּודוָמה ׁשְ א. ּ ְּוַהאי ִאיהו ַקְייָמא ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ּ ּ .
ָּדא ִאיהו ָאִח ְמָתאּ ִנׁשְ א, יד ּבְ ד ִאְתַדְחָיא ֵמֵהיָכָלא ַקִדיׁשָ ּּכַ ַּעל ְיָדא ְדַההוא ְמָמָנא , ּ ּ

א, ל''ָטֲהִריֵא ְרָעא ְדַההוא ִסְטָרא ַקִדיׁשָ י ַההוא ּתַ ְּוַהאי ִאיהו ָקִאים ְלַגּבֵ ּ ּ ּ ך , ּ ְוְבִגין ּכַ ּ
ַּקְייָמא ַהאי דוָמה ּ ְמָתא, ּ ה ּגַ, ְּלַאֲחָדא ָלה ְלִנׁשְ ֲהֵדיהְוַכּמָ ְּרִדיֵני ִנימוִסין ּבַ ּ ּ.  

חֹוֵתיה, ַּקְייָמא ַחד ְמָמָנא ַאֲחָרא, ּוְתחֹות ַהאי ְמָמָנא ָבן ּתְ ִּדי ֶאֶלף ְוִרּבְ ְוַהאי . ּ
ְּמָמָנא ִאְקֵרי ִפּתו א. ת''ּ ֵני ָנׁשָ ָאה ּבְ ָּדא הוא ְדִאיהו ַקְייָמא ְלַפּתָ ּ ּ ּ ֵרי . ּ ְּוַהאי ִאיהו ְדׁשָ ּ

יה ה , ֵּטי ֵליהְוַאְס, ְּלַגּבֵ ה ְזנוִנין וְבַכּמָ ַכּמָ ָמה ְדָלא ִאְצְטִריך ּבְ ָלא וְלַעְייָנא ּבְ ּכְ ְּלִאְסּתַ ּ ּ ְּ

יה. ִּנאוִפין ְּוָכל ִאיּנון ְדִעּמֵ ּ יה, ּ ְלהו ַקְייָמן ְלַגּבֵ ּּכֻ ּ יה, ּ ְּוַאְכִריָחן ֵליה , ְּוָאְזִלין ַקּמֵ
ָמה ְדָל, ְלַאְסָטָאה ֵעינֹוי ָלא ּבְ ּכְ   .ְא ִאְצְטִריךְּלִאְסּתַ

א יׁשָ ְּוַהאי ִאיהו ִסְרסוָרא ּבִ ין, ּ יׁשִ ִזְמָנא , ְּלָכל ִאיּנון ּבִ ַהאי ָקִאים ַעל ִקְבָרא ּבְ
ְּדִאְתָדן ַההוא ּגוָפא ּ ּ ִגין ְדִאיהו ָרַווח לֹון. ְּוָתַבר ֵליה ֵעינֹוי, ּ ּּבְ ַהאי ָעְלָמא, ּ ד ִאיהו ּבְ , ּּכַ

ְּוִדיֵליה ִאיּנון ּ.  

  ב''ג ע''דף רס
ְמָתא ָדָנת ִנׁשְ ַּעד ְדָעאָלת ְלַהאי ֲאָתר ְדִאְקֵרי ּבֹור, ּוְבַהאי ֲאָתר ִאּתְ ים , ּ ה ְנָחׁשִ ְוַכּמָ

יה ים ִאית ּבֵ ְּדֻכְלהו ַעְקֵצי ָלה ְלַהאי , ְּוַעְקַרּבִ ּ ְמָתא) ב''ג ע''דף רס(ּּ ה, ִנׁשְ ְּוַאְחֵדי ּבָ ּ ,
  .ְּוַדְייִנין ָלה

ְּדִאיהו ִעָלָאה ַעל ּכָֹלא, א ַאֲחָרא ִמְסֲאָבאִּאית ַחד רוָח, ְּלגֹו ִמן ָדא ּ ּ ְּוָדא ַקְייָמא . ּ
ל ֵהיָכָלא ָדא ִגיֵניה, ַּעל ּכָ ְּוֻכְלהו ַנְטֵלי ּבְ ּ ְמִגיָמ, ּ ו ''רמ(ַּהאי הוא . א''ְוַהאי ִאְקֵרי ּגַ

ַווְרָדא)א''ע ּ סוָמָקא ּכְ ִדיר, ּ א ּתָ ד ְצלֹוָת, ִּאיהו ָקִאים ְלַאְבָאׁשָ ר ָנׁש ְּדָהא ּכַ ּא ְדּבַ
ר ָנׁש, ִּאְתַדְחָיא ה ַההוא ּבַ ְּוָלא ָזֵכי ּבָ ַּהאי רוָחא ַקְייָמא, ּ רוָחא , ּ ף ּבְ ּתַ ּתָ ְּוַסְלָקא ְוִאׁשְ ּ

ִּמְסֲאָבא ִעָלָאה ַעל ּכָֹלא ִריך , ְּוַאְסֵטי ְלֵעיָלא, ּ א ּבְ יר חֹובֹוי ְדַבר ָנׁש ָקֵמי קוְדׁשָ ְְוַאְדּכִ ּ ּ
ָט''ּ ַוָיֹבא ּגַ)יוב אא(ְְוִסיָמִניך , ּהוא תֹוָכם''ם ַהּשָׂ ם, ן ּבְ ָטן ֶאָלא ּגַ ִתיב ַוָיֹבא ַהּשָׂ ְּוָלא ּכְ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]181דף [ -ּ

א יׁשָ ּוֵמַהאי רוָחא ּבִ ְרִדיִנין ַאֲחָרִנין, ּ ָמה ּגַ ְלָיין ּכַ ְּדִאיּנון ְמָמָנן ְלַאֲחָדא ִמָלה , ּּתַ ּ ּ
א יׁשָ ר ָנׁש ִמפו, ּבִ ּאֹו ִמָלה ִטּנוָפא ְדַאִפיק ּבַ ּ ּּ ּ ין, ֵּמיהּ ּוְלָבַתר ַאִפיק ִמִלין ַקִדיׁשִ ּּ ַווי . ּ

ְלָטָאה, ַּווי ְלַחֵייהֹון, לֹון ְרִדיִנין ַאֲחָרִנין ְלׁשַ א ְדַגְרֵמי ְלִאֵלין ּגַ ֵני ָנׁשָ ִּאֵלין ִאיּנון ּבְ ּ ּּ ּ ּ ,
א ם ֲאָתר ַקִדיׁשָ ַהאי ָעְלָמא. ְּלִמְפּגַ ְּדִאֵלין , ִגיןּבְ. ַּווי לֹון ְלָעְלָמא ְדָאֵתי, ַווי לֹון ּבְ ּ

א, ַּנְטִלין ַהאי ִמָלה ִמְסֲאָבא, ּרוִחין ִמְסֲאִבין ר ָנׁש ְלָבַתר ִמָלה ַקִדיׁשָ ְּוַכד ַאִפיק ּבַ ּ ּ ,
ַּאְקִדימו ִאֵלין רוֵחי ִמְסֲאֵבי ּ ּוְמָסֲאֵבי ְלַהִהיא ִמָלה , ְּוַנְטֵלי ַהִהיא ִמָלה ִמְסֲאָבא, ּּ ּ

א יה ּבַ, ַּקִדיׁשָ א, ר ָנׁשְּוָלא ָזֵכי ּבֵ ׁש ֵחיָלא ַקִדיׁשָ ׁשַ   .ְּוַכְבָיכֹול ּתָ
ְּוֵעיָל א ֵמִאֵלין ִאית ַחד ְמָמָנא ַסְפִסיִריָט ֵמיה''ּ ְרִדיֵני ִנימוִסין. ּא ׁשְ ה ּגַ ְּוַכּמָ ְוַהאי , ּ

ְּמָמָנא ְדָעַלְייהו ין, ּ יׁשִ ַּנְטֵלי ִאיּנון ִמִלין ּבִ ל ִאֵלין ִמִלין , ּ ְּוָהִכי ָנֵמי ַנְטֵלי ּכָ ר ּ ְּדָזִריק ּבַ
ידֹוי ְרָיא ֲעלֹוי, ָנׁש ּבִ ד רוְגָזא ׁשַ ֵדין ַהאי ְמָמָנא ַסְפִסיִריָט, ּּכַ א ָנִקיט ַהאי ''ְּדָהא ּכְ

רוְגֵזיה, ִּמָלה ר ָנׁש ּבְ ְּדָזִריק ּבַ ּ ָנא ִדְפַלְנָיא, ְוָסִליק ְוָאַמר, ּ ָּדא הוא ָקְרּבְ ּ ְּדָקִריב , ּ
  .ְּלִסְטָרא ִדיָלן
ִגין ְדָכל ְטָרא ִדיִמיָנא, ּ ִסְטָרא ְדַנְייָחאּּבְ ִּאיהו ִמּסִ ְטָרא ִדְמֵהיְמנוָתא, ּ ּוִמּסִ ּ ְוָכל . ּ

ִּסְטָרא ְדרוְגָזא א, ּ יׁשָ ְטָרא ַאֲחָרא ּבִ ֵדי . ִסְטָרא ִמְסֲאָבא, ִּאיהו ִמּסִ ְּוַעל ָדא ַמאן ְדַאׁשְ ּ
רוְגָזא ל ִאֵלין ַנְטִלין ָלה ְלַהאי, ִּמן ְידֹוי ִמִדי ּבְ ּּכָ ּ ִמָלה ְדִאְזְדִריקּ ְּוַסְלֵקי ָלה ְלֵעיָלא, ּ ּ ,

ָנא ִדְפַלְנָיא)א פולחנא דקרבנא''ס(ְּוָאְמֵרי ָדא , ְּוִאְתְקִריב ְלַההוא ִסְטָרא   .ּ ָקְרּבְ
ָכל ִאיּנון ְרִקיִעין ְוָאְמֵרי ַתר ֵאל ָזר, ְּוָכרֹוָזא ָקאֵרי ּבְ ַּווי ִלְפָלְנָיא ְדַאְסֵטי ּבָ ּוָפַלח , ּ

ְנָיָנא ְוָאַמר. ֵחרְלֵאל ַא י ְוגֹו)הושע ז(, ְוָכרֹוָזא ָקאֵרי ִזְמָנא ּתִ ּנִ י ָנְדדו ִמּמֶ . 'ּ אֹוי ָלֶהם ּכִ
ר ָנׁש ָאה ִאיהו ּבַ ַמר ֵמָאְרחֹוי, ַּזּכָ ָמאָלא, ְּדִאְסּתְ ְּוָלא ִיְנפֹול . ְוָלא ִיְסֵטי ִליִמיָנא ְוִלׂשְ
יָרא ֲעִמיָקא גֹו ּבֵ ְּדָלא ָיִכיל ְלַסְל, ּבְ יהּ   .ָּקא ִמּנֵ
ְנָייָנא יר ַעל ֵהיָכָלא ַקְדָמָאה, ֵּהיָכָלא ָדא, ֵהיָכָלא ּתִ ְִאיהו ָחׁשוך ַיּתִ ּ ַהאי ִאְקֵרי , ּ

ַחת ָמא ְדִאְקֵרי ָטֵמא, ׁשָ ִגין ְדֵהיָכָלא ַקְדָמָאה ִאְקֵרי ּבֹור. ָּלֳקֵבל ׁשְ ָמא , ּּבְ ָלֳקֵבל ׁשְ
ָטן ַחת. ְּדִאְקֵרי ׂשָ ָמא ְדִאְקֵרי ָטֵמא, ְוַהאי ִאְקֵרי ׁשָ ַלת . ָּלֳקֵבל ׁשְ ֵהיָכָלא ָדא ַקְייִמין ּתְ ּּבְ

  .ִלְתַלת ִסְטִרין, ִּפְתִחין
יה ַקְייָמא ַחד ְמָמָנא. ִּפְתָחא ַקְדָמָאה ּּבֵ ֵמיה''ַּעְסִטיִרָי, ּ ָבן . ּא ׁשְ ה ֶאֶלף ְוִרּבְ ְוַכּמָ

חֹוֵתיה ל ִאיּנ, ְּמָמָנן ּתְ ְּוַהאי ִאיהו ַקְייָמא ַעל ּכָ ֵלי ָאְרַחְייהוּ ּון ִדְמַחּבְ ּ ָדא ַזְרָעא , ּ ְלאֹוׁשָ
ָאְרָחא, ּאֹו ְדַמְפֵקי ַזְרָעא. ַעל ַאְרָעא יַדְייהו. ְּדָלא ּכְ ּאֹו ְלָכל ִאיּנון ִדְמָזנו ּבִ ּ ּ ִּאֵלין . ּ

ַלל א ּכְ ִכיְנּתָ ִּאיּנון ְדָלא ָחָמאן ַאְנֵפי ׁשְ ּ ֶּאָלא ַהאי ְמָמָנא ְדִבְסַטר ִמְסֲאָבא ְד. ּ ּ , ַקאְמָרןּ
ַההוא ִזְמָנא ָבן, ָּנִפיק ּבְ ה ִאיּנון ֶאֶלף ְוִרּבְ ר ָנׁש, ְּוַכּמָ ֵפי ַעל ַההוא ּבַ ּנְ ְלהו ִמְתּכַ ּּכֻ ּ ּ ,

ַהאי ָעְלָמא ּוְמָסֲאֵבי ֵליה ּבְ יה ֵמַהאי ָעְלָמא. ּ ָמֵתיה ִמּנֵ ד ָנַפק ִנׁשְ ּוְלָבַתר ּכַ ַהאי ְמָמָנא , ּ
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יה ְּוָכל ִאיּנון ְדִעּמֵ ּ ָמֵתיהְמ, ּ ָּסֲאִבין ֵליה ְלִנׁשְ ה, ּ ּ ְוָאִעילו ָלה )ואסתאבת בהו(, ְּוַאֲחִדין ּבָ ּ
הו ָדָנא ּבְ ְּלִאּתְ ּ.  

  א''ד ע''דף רס
ְכַבת ֶזַרע רֹוַתַחת ְּוִאֵלין ִאְקרון ׁשִ ְלהו ַעל ָדא. ּ ְּדֻכְלהו רוְגִזין ִמְסֲאִבין ַקְייִמין ּכֻ ּ ּ ּ ּּ ּ ,

ִגין ְדֻכְלהו ַקְייִמין ְוׁשָ ּּבְ ָּראן ָעֵליה ְדַבר ָנׁשּּ ְרֵמיה, ּ ח ּגַ ַההוא ִזְמָנא ְדַאְרּתַ ּּבְ ּ ְוָחִמים , ּ
א ָדא ֵּליה ְלִתיאוְבּתָ ּ א. ּ יאוְבּתָ ּוְכֵדין ַנְטִלין ֵליה ְלַההוא ּתִ ּ ּ ד . ּ ְּוַההוא ַזְרָעא ְדִאּתֹוׁשָ ּ

ַאְרָעא יה. ּבְ ָקפו ּבֵ ְּוִאְתּתָ ְּוָגְרמו ִדְבִרית ָדא , ּיָלאְּוַסְלֵקי ֵליה ְלֵע. ְּוַנְטֵלי ֵליה, ּ ּ ּ
ְסָטר ִמְסֲאָבא ד ּבִ ְעּבֵ ּתַ   )א''ד ע''דף רס(. ְּדִיׁשְ

ְנָייָנא יה ַקְייָמא ְמָמָנא ַאֲחָרא, ִּפְתָחא ּתִ ּּבֵ ֵמיה''ַטְסִקיָפ, ּ , ְּוַהאי ִאיהו ְמָמָנא, ּה ׁשְ
ֵלי ָאְרַחְייהו ל ִאיּנון ִדְמַחּבְ ַּעל ּכָ ּ ֵדי ַזְרָע, ּ ֵדי , א ַעל ַאְרָעאְּדָלא אֹוׁשְ ֶּאָלא ְדאֹוׁשְ ּ

ְבִעיֵרי ִאיסוִרין ֲחמוִרין ְדאֹוַרְייָתא, ַזְרָעא ּבִ ּאֹו ּבְ ּ ִאיּנון ֲעָריֹות, ּ ה , ּּבְ ַהאי ְמָמָנא ְוַכּמָ
יה ָבן ְדִעּמֵ ֶּאֶלף ְוִרּבְ ְלהו ַקְייֵמי ָעֵליה, ּ ּּכֻ ּ ָדָנא ֵליה )א לסאבא ליה ולמידן ליה''ס(, ּ ּ ְלִאּתְ ּ

ַמ ִאיּנון ַאֲחָרִניןּכְ ַמר ּבְ ּה ְדִאּתְ ּ.  
א ֲחֵזי ָסא ֲחָדא, ּתָ יֵדיה ּכַ ְרֵעָלה ּכֹוס )ישעיה נא(ְוִאְקֵרי , ַּהאי ְמָמָנא ּבִ  ּכֹוס ַהּתַ

ית ִדין, ֲחָמתֹו ְּוָכל ִאיּנון ְקטוֵלי ּבֵ ּ ְּדִאְתְקָטלו, ּ ּאֹו ִאְתֲעָנׁשו ַעל חֹוִבין ִאֵלין, ּ ְלהו , ּ ּּכֻ ּ
הֹון, ִּאֵלין ִסְטִרין ִמְסֲאִביןִּאְתֲעָקרו ֵמ א ְדִאְקֵרי , ְּוָלא ִאית לֹון חוָלָקא ּבְ ּסָ ּוְבַהאי ּכַ ּ

ְרֵעָלה ַקְדִמיָתא, ּכֹוס ַהּתַ תו ּבְ א ַאֲחָרא ְדׁשָ ּסָ ִגין ּכַ ּּבְ א . ּ ּסָ תו ַההוא ּכַ ְּוָכל ִאיּנון ְדָלא ׁשָ ּ ּ ּ
ית ִדין ְרֵע, ְּדּבֵ ָרא ֵמַהאי ּכֹוס ַהּתַ ָמֵתיה ֵמַהאי ָעְלָמא, ָלהְלִאְתַעּקְ ד ָנִפיק ִנׁשְ , ְּלָבַתר ּכַ

יה ַּהאי ְמָמָנא ְוָכל ִאיּנון ְדִעּמֵ ּ יה ְוָדא הוא , ּ ֲּאִחיָדן ּבֵ ר)עמוס ח(ּ ְּוַרֵוי ָלה ,  יֹום ַהּמָ ּ
ְמָתא ְנָיין ִאֵלין ֵמִאֵלין, ְלַהאי ִנׁשְ ה ִדיִנין ְמׁשַ ּמָ ִּמּכַ ּ ּ.  

ֵהיָכָלא ָדא חֹוֵתיה, ַּחד רוָחאַּקְייָמא , ּּבְ ְּדִאֵלין ְמָמָנן ּתְ . ל''ְּוָדא הוא ִניֲאִציִריֵא, ּּ
יָפא ּקִ ַלת ִטיִפין, ֵּמַהאי רוָחא ּתַ ַהאי , ְמִריָרן, ַּנְפֵקי ּתְ  ּכֹוס )ב''ו ע''רמ(ְּדַנְפֵלי ּבְ

ְרֵעָלה ַע, ְוַחד. ץ''ַחד ִאְקֵרי ָחָצ. ַהּתַ א וכלהו ''ד(, ת''ִּאְקֵרי ַמר ַהָמֶות ְוַחד ִאְקֵרי קוּבַ

ַלת ִטיִפין ָנְפלו ְלָבַתר ֵמַהאי ּכֹוס)מתכנשי להאי כוס לבתר ּ ְוִאֵלין ּתְ ּ  )נפקו תלתטיפין(, ּ
א)א בההיא''ס( ֵני ָנׁשָ א ְדָקְטָלא ּבְ ּ ְדַהִהיא ַחְרּבָ ָמה ְדאוְקמוָה, ּ ּּכְ ּ ּ.  

ִליָתָאה ִדיֵא, ִּפְתָחא ּתְ יה ַקְייָמא ְמָמָנא ַחד ַסְנּגַ ּּבֵ ֵמיה''ּּ ַעל , ְּוַהאי ִאיהו ְמָמָנא, ּל ׁשְ
א ִרית ַקִדיׁשָ ל ִאיּנון ְדַעְייֵלי ַהאי ּבְ ּּכָ ּ ִאיְנּתו ַאֲחָרא, ּ ְּדִאיהו ֵמַההוא ִסְטָרא ְדֵאל , ּּבְ ּ ּ ּ

ָדא. ֵנָכר ֵלי ָאְרַחְייהו ּבְ ְּוָכל ִאיּנון ִדְמַחּבְ ּ א, ּ ָאת ַקָייָמא ַקִדיׁשָ ְקֵרי ּבְ ּוְמׁשַ , אַהאי ְמָמָנ, ּּ
יה ְּוָכל ִאיּנון ְמָמָנן ְדִעּמֵ ּ ַגַווְייהו, ּ ְלהו ְמַצְייֵרי ּבְ ּּכֻ ּּ ין ִמְסֲאִבין, ּ ִּציוִרין ְדִאיּנון ָנׁשִ ּ ּ ּ ,

א הו ַההוא ַקְייָמא ַקִדיׁשָ ָאב ּבְ ְּדִאְסּתְ ּ ּ יה, ּּ ימו ַקּמֵ ְּוֻכְלהו ִאְתְרׁשִ ּ ּ ר ָנׁש , ּ ד ָנִפיק ּבַ ּכַ
ֵּליה ְלָבַתר ְלַההוא רוָחאּוְמָסֲאֵבי , ֵמַהאי ָעְלָמא ּ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]183דף [ -ּ

ין, ְּוֵהיָכָלא ָדא ל ָרֵזי ְדָחָרׁשִ ְלָיין ּכָ א ַעד ָלא ִיְמֵטי ִזְמַנְייהו, ּּתַ ֵני ָנׁשָ , ְּלָקְטָלא ּבְ
א ֵני ָנׁשָ ין ְדִאְצְטִריכו ּבְ ְּוֻכְלהו ַחְרׁשִ ּ ּ הו. ּ ֲאָבא ּבְ ְייהו ְלִאְסּתַ י ַחְרׁשַ ִּאיּנון ְדָחְרׁשֵ ּ ּ גֹון , ּ ּכְ

ְלָעםְּד ַחְרׁשֹוי, ֲהָוה ּבִ ֵדי , ָחָרׁש ּבְ ְמָסֲאבו ְדַזְרָעא רֹוַתַחת ְדַאׁשְ ַקְדִמיָתא ּבִ ַאב ּבְ ְּוִאְסּתְ ּ ּ
ְבִעיֵרי ּוְבִגין ָדא, ּבִ ָדן, ּ יה ִאּתְ ּּבֵ ְכַבת ֶזַרע רֹוַתַחת ְדַקאְמָרן, ּ ַההוא ׁשִ ּּבְ ַהאי , ְּוַעל ָדא. ּ

ַחת ָטֵמא, ֵהיָכָלא ִאְקֵרי   .ׁשָ
חֹות ַההוא רוָחא ִדְלֵעיָלא, ִּאית רוָחא ַאֲחָרא, ַהאי ֵהיָכָלאּוְב ִּדי ְמָמָנא ּתְ ּ ּ ּ ְוַהאי , ּ

חֹוֵתיה, א''ִאְקֵרי ַסְרַטָי ָבן ּתְ ה ֶאֶלף ְוִרּבְ ּ ְוֻכְלהו ַקְייֵמי ַעל ַהִהיא ִמָלה)א''ל ע''ק(. ְּוַכּמָ ּּ ,
ֶחְלָמא ר ָנׁש ּבְ ֲהֵדי רוָחא ְדּבַ ְּדָנִפיק ּבַ ּ אִמ, ּ ְוָכל , ַּהאי רוָחא ִמְסֲאָבא. ּּגֹו ִסְטָרא ַקִדיׁשָ

יה ְרִדיִנין ְדִעּמֵ ִּאיּנון ּגַ ּ ּ ַהִהיא ִמָלה, ּ ָראן ּבְ ְלהו ַנְפֵקי וִמְתַחּבְ ּּכֻ ּּ ה, ּ י ּבָ ּוִמְתָעְרֵבי , ְּוַנְחּתֵ
ֲהָדה יה, ּּבַ א ָלה ִמּנֵ ִגין ְלַאְכֲחׁשָ ּּבְ ר ָנׁש ִמִל, ּ ְּואֹוְדִעין ֵליה ְלּבַ ִמיִלין , ין ַאֲחָרִניןּ
ִדיִבין ִמָלה ִדְקׁשֹוט, ּכְ ּּבְ ּ.  

ְּדַכך ָאְרחֹוי ִדְכִדיָבא ְּדִאְלָמֵלא ָלא ָנִטיל ִמָלה ִדְקׁשֹוט, ָּ ָנא , ּּ ָלא ָיִכיל ְלַתּקְ
ִדיבֹוי ּאוף ָהָכא ִאֵלין. ּכְ ִמֵלי ְקׁשֹוט, ּ יָון ְדִמְתָעֵרי ּבְ ּּכֵ יה, ּ י לֹון ִמּנֵ ּוַמְכִחיׁשֵ ָדֵעי מֹו, ּ

ֵּליה ִמָלה ִדְקׁשֹוט ִדיבֹוי, ּּ ִגין ְלַקְייָמא ּכְ א מתפשטא ההיא ''ס( )מתפשטי כל אינון(ְלָבַתר . ּּבְ

א)באינון, מלה ֵאי ְלַתּתָ ּתָ ְּדֵלית לֹון ִקיוָמא,  ּתַ ָעְלָמא, ְּוָלא ִמְתַקְייֵמי. ּ , ְואֹוְדֵעי ִמיִלין ּבְ
ה ִסְטִרין  ה ַזְייִנין)תא בדרגין דמתפרשאן לבר בכמה סטריןא וכל הני אינון לת''ד(ְלַכּמָ   . ְלַכּמָ

ֵרין רוִחין, ֵּמֵהיָכָלא ָדא ְּדִמְתַהְפָכאן, ָּנְפִקין ּתְ ין, ְּלִזְמִנין ּגוְבִרין, ּ , ְלִזְמִנין ָנׁשִ
ֲאִויָרא ָעְלָמא ּבַ ָטאן ּבְ גֹו ֶחְלָמא, ְּוִאֵלין ָאְזִלין ְוׁשָ א ּבְ ְבֵני ָנׁשָ ְּוִאְתָחזון לֹון , ְוַחְייָכאן ּבִ

ֵחיזו ְדֶחְלָמא, ְּלגוְבִרין ִפיָרן ּבְ ין ׁשְ ָנׁשִ ּּכְ א ְדַבר ָנׁש, ּ יאוְבּתָ ְּוַנְטֵלי ּתִ ין. ּ , ּאוף ָהִכי ְלָנׁשִ
גוְבִרין ִּאְתָחזון ּכְ ְּוִאֵלין ִאְקרון ָרָעה ְוְנַגע, ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ ּ לא ְתאוּנֶה )תהלים צא(ּכְ
ָאֳהֶלךֵָאֶליך ָרָעה ְוֶנַג   .ָע ֹלא ִיְקַרב ּבְ
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  ב''ד ע''דף רס

א ֵאי ְלַתּתָ ּתָ ְּוִאֵלין ִאְקרון רוֵחי ּתַ ּ א. ּ ְלהֹוָבא ְדֶאּשָׁ ְּדַנְפֵקי ִמּגֹו ׁשַ ְּדַכד ַנְטִלין ִאֵלין . ּ ּ
ּרוִחין ִדְלֵעיָלא ּ גֹו ֵהיָכָלא ָדא, ּ ִּדי ּבְ אַּנְפקו ּתְ, ּ ְלהֹוֵבי ְדֶאּשָׁ ְּוִאֵלין ָטָסאן , ֵּרי ׁשַ

ָעְלָמא ְדָקא ַאָמָרן, ּבְ ֵרין רוִחין ּכַ ְּוִאְתָעִבידו ִאֵלין ּתְ ִסְטָרא ָדא ִמְסֲאָבא, ּּ ְּוֹכָלא ּבְ ּ .
ְייהו ָמרו ִמּנַ ְטִרין ִאֵלין ְוִאְסּתְ ִאין ִאיּנון ַצִדיַקָייא ְדִאְתָמְנָען ִמּסִ ַּזּכָ ּ ּ ּ ּּ ) ב''ד ע'' רסדף(ְוַעל . ּ

ִתיב ה ָזָרה ְוגֹו)משלי ז(, ָּדא ּכְ ָמְרך ֵמִאּשָׁ   .'ָ ִלׁשְ
ִליָתָאה יך, ֵּהיָכָלא ָדא. ֵהיָכָלא ּתְ ְִאיהו ֵהיָכָלא ְדָאִפיל ְוָחׁשִ ּ יה ְנהֹוָרא , ּ ְּוֵלית ּבֵ

ַלל יר ִמן ַקְדָמֵאי, ּכְ ְּוַהאי ִאיהו ְדִאְקֵרי דוָמ. ְּוִאיהו ָאִפיל ַיּתִ ּ ּ ָמא ְדִאְקֵרי ָלֳק, ה''ּ ֵּבל ׁשְ
ע ִפְתִחין. א''ׂשֹוֵנ ֵהיָכָלא ָדא ַקְייֵמי ַאְרּבַ ּּבְ ַּחד ַקְייָמא ְלִסְטָרא ָדא, ּ , ְּוַחד ְלִסְטָרא ָדא, ּ

ע ִסְטִרין   .ְוֵכן ְלַאְרּבַ
ַּחד ְמָמָנא ַקְייָמא ַעל ַהאי ִפְתָחא ַקְדָמָאה ִקיפו , ּ ַההוא ּתַ ְּוַהאי ְמָמָנא ַקְייָמא ּבְ ּ ּ

ּרוְגָזא ְדָעְלָמאְּד ָעְלָמא. ּ ְרָיא ּבְ ד ִדיָנא ׁשַ ַהאי ִפְתָחא, ּּכַ ֵרי ּבְ ַּהאי ְמָמָנא ְדׁשָ ָנִטיל , ּ
א , ַזְייִנין ּתָ ִניׁשְ ְרִעין ְדֵבי ּכְ ְּוָאַנח לֹון ְלִאיּנון ּתַ א ''ְּוַהאי ִאְקֵרי ָסָקפֹוְרַטָי, )דבני נשא(ּ

לֹוָנא ְדָעְלָמא ׁשְ ְּוָדא הוא ּכִ ִתיב ְוַע, ּ ֲאֵפָלה לא ָיְדעו )משלי ד(ּל ָדא ּכְ ִעים ּכָ ּ ֶדֶרך ְרׁשָ ְּ

לו ׁשֵ ה ִיּכָ ּמֶ ִליט)האי ממנא קיימא על פרשת ארחין למחמי(, ּּבַ ַההוא ִזְמָנא ְדִאיהו ׁשַ ּ ּבְ ּ ּ ּ ,
ָעְלָמא ְרָיא ִדיָנא ּבְ ׁשוָקא, ְּוׁשַ ַמאן ְדָאִזיל ְיִחיָדאי ּבְ ִּאיהו ַקְייָמא ְלֵמחֵמי ּבְ ּ ּ ְוִאי הוא ,ּּ

ֲהֵדיה ּוְלַאְתַרע ַמָזֵליה, ָּיִכיל ְלַנְזָקא ֵליה, ִּאְעַרע ּבַ ּּ.  
ְנָייָנא יה ַקְייָמא ַחד ְמָמָנא ַאֲחִריָנא, ִּפְתָחא ּתִ ּּבֵ ְּוָדא ִאיהו ַקְייָמא ְלַנְטָלא ִפְתִקין , ּ ּ ּ

ִדיֵא, ְּדִדיָנא ּוְתחֹות ְיֵדיה. ל''ְּוָדא ִאיהו ַסְנּגַ ְר, ּ ָמה ּגַ ִּדיֵני ִנמוִסיןּכַ ְלָטאן, ּ ְּדַקְייִמין , ְּדׁשַ
ָלא ִאיּנון ִפְתִקין ְדִדיָנא ְּלַקּבְ ְּוַהאי ַקְייָמא ַעל ִפְתָחא ָדא, ּּ ּ ּ.  
ְּוַכד ָנִטיל ִפְתָקא ְדִדיָנא ַּהאי ַקְייָמא ַעל ִפְתָחא ָדא, ּ ּ א, ּ ְּלִאיּנון , ְוָנִחית ְלַתּתָ

א ִּפְתִחין ֲחׁשֹוָכאן ִדְלַתּתָ ַחתַח. ּ ּד ְלַההוא ְדִאְקֵרי ׁשָ ְּוַחד ְלַההוא ְדִאְקֵרי ּבֹור. ּ ְּדִאיּנון , ּ ּ
א ן. ְלַתּתָ ָמה ֶאֶלף, ְוַתּמָ ָבן, ּכַ ה ִרּבְ ד ִדיָנא, ְוַכּמָ ָעְלָמא ְלֶמְעּבַ ְלֵטי ּבְ ְּמָמָנן ְדׁשַ ּ ,

ַההוא ִפְתָקא ִלים ִדיָנא ּבְ ּתְ ְּוִאׁשְ ּ ּ.  
ִליָתָאה ַהאי ִפ. ִּפְתָחא ּתְ ַריֹו, ִאית ְמָמָנא ַאֲחָרא, ְתָחאּּבְ ֵמיה ְוָדא ִאיהו ''ַאְנּגְ ּן ׁשְ ּ

ל ִאיּנון ַמְרִעין וַמְכאֹוִבין, ַּקְייָמא ַּעל ּכָ א ְדַגְרֵמי, ּ ְּוִחְלחוִלין ְוֶאּשָׁ יה ַנְפֵקי . ּ ְּדָהא ִמּנֵ ּ
יה ָבן ִדְמָמָנן ִעּמֵ ה ֶאֶלף ְוִרּבְ ָמה ְוַכּמָ ּּכַ ל ִאיּנון ַמְר, ּ ַמרַּעל ּכָ ָמה ְדִאּתְ ִּעין וַמְכאֹוִבין ּכְ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]185דף [ -ּ

ָּהָכא ִאיהו ַחד רוָחא, ִּפְתָחא ְרִביָעָאה ֵרי , ּ ְפִגימו ְדִסיֲהָרא)ב''ו ע''רס(ְּדִאְתּבְ ּ ּבִ ּ ,
ָר ְּוַהאי ַקְייָמא ַעל ְקטוֵלי ְדַרְבֵיי. א''ְוִאְקֵרי ַאְסּכָ ּ הֹון, ְוָדא ִאְתָחֵזי לֹון, ּ ַעד , ְְוַחִייך ּבְ

יה ְדַרְבֵיא, ל לֹוןְּדָקִטי ָתא ִאּמֵ ִאּתְ ְּוִאְדֵמי לֹון ּכְ הו, ּוְמִניָקא לֹון, ּ ַוֲאִחיַדת , ְּוַחְייָכא ּבְ
  .ְוַקְטַלת לֹון, לֹון

ֶאְמָצִעיָתא ְדַהאי ֵהיָכָלא ַּקְייָמא ַחד רוָחא, ּּבְ , ַהאי ִאְתַמָנא. ן''ְּדִאְקֵרי ָאִגיִריסֹו, ּ
ל ִאיּנון ְדֵמִתין ִמּבַ ַּעל ּכָ ִניןּ ֵליַסר ׁשְ ִנין, ר ּתְ ִרין ׁשְ ַּהאי ִאיהו ְקטֹוָלא ִדְלהֹון. ַעד ֶעׂשְ ּ ּ ,

ָמה ְדאֹוִקיְמָנא ַחְברוָתא , ּּכְ ְּוָדא ִאיהו ּבְ ּ ְדַההוא ָנָחׁש )א בחכמתא''ד(ּ  )ב''ח ע''רמ(ּ
ֲהֵדיה ְדַקאְמָרן ְוַקְייָמא ּבַ ּּכִ ֶות טֹוב ְמֹאדְּוַעל ָדא ִאְקֵרי ַמְלָא. ְּוָאִזיל ֲאַבְתֵריה, ּ , ְך ַהּמָ

יב ה טֹוב ְמֹאד)בראשית א(, ִּדְכּתִ   .ְואֹוִקיְמָנא,  ְוִהּנֵ
ֵרין רוִחין ִטין ְוָנְפִקין ּתְ ֵּמָהָכא ִמְתַפּשְׁ ְּוִאֵלין ִאְתְמנון. ה''ף ְוֵחָמ''ַא, ּ ל ִאיּנון , ּ ַּעל ּכָ
אֹוַרְייָתא אן ְדָלֵעי ּבְ ְמֵעי ְנִזיָפא ִמּמָ ְּדׁשַ יהְוִאְתַרְח, ּ י ָעֵליה, ָּצן ּבֵ ְוֵכן ַעל . ְּוָלא ַחְייׁשֵ

ֵלי ְדאֹוַרְייָתא ל ִאיּנון ְדַחְייָכאן ִמּמִ ּּכָ ּ ָנן, ּּ ֵלי ְדַרּבָ ּאֹו ִמּמִ ּ.  
ה ִאֵלין ָמה ֶאֶלף, ֵּמַאף ְוֵחּמָ ה ִרְבָבן, ָנְפִקין ּכַ אָרן ָעַלְייהו , ְוַכּמָ ְּוֻכְלהו ַנְפֵקי ְוׁשָ ּ ּ

א אֹוַרְייָתאִּאיּנו, ִּדְבֵני ָנׁשָ ְדִלין ּבְ ּתַ ּן ְדִמׁשְ ִמֵלי ְדִמְצָוה, ּ ְדֵלי ּבְ ּתַ ּאֹו ְדִמׁשְ ּ ְוָאְזֵלי , ּּ
ָאְרָחא ְדִמְצָוה בון. ּּבְ ִגין ְדִיְתַעּצְ ּּבְ ה, ּ ְּוָלא ֶיחדון ּבָ ה. ּ ֵרין ִאֵלין ָדִחיל ֹמׁשֶ ּוִמּתְ ד , ּּ ּכַ

ָרֵאל יב, ָּחאבו ִיׂשְ ְּוָנִחית ִמן טוָרא ִדְכּתִ י ִמְפֵני ָהַאף ְוַהֵחָמה)ברים טד(, ּ י ָיֹגְרּתִ   .ּ ּכִ

  א''ה ע''דף רס
חֹות ִאֵלין א, ִּאית רוָחא ֲחָדא, ּּתְ יׁשָ ָנא ּבִ ל ִאיּנון ָמאֵרי ְדִליׁשָ ְּדַקְייָמא ַעל ּכָ ּ ְּדַכד , ּּ

א יׁשָ ָנא ּבִ ִליׁשָ א ּבְ ֵני ָנׁשָ ִליׁשָ, ִמְתָעֵרי ּבְ ר ָנׁש ְדִאְתֲעִרי ּבְ ּאֹו ַההוא ּבַ אּ יׁשָ ֵדין , ָנא ּבִ ּכְ
א ִמְסֲאָבא ִדְלֵעיָלא יׁשָ ִּאְתַער ַהאי רוָחא ּבִ ּ ֲאִרי ַעל . א''ְּדִאְקֵרי ַסְכִסיָכ, ּ ְּוִאיהו ׁשָ

א יׁשָ ָנא ּבִ ַּההוא ִאְתֲערוָתא ְדִליׁשָ ּ א, ּ ֵני ָנׁשָ יה ּבְ ֲאִרי ּבֵ ְּדׁשָ ְּוִאיהו ָעאל ְלֵעיָלא, ּ ּ ,
ַההוא ִאְתֲערו ְד ְּוָגִרים ּבְ ּ אּ יׁשָ ָנא ּבִ ָעְלָמא, ִליׁשָ א ְוָקטֹוָלא ּבְ ה ''דף רס(. מֹוָתא ְוַחְרּבָ

א) א''ע יׁשָ ַּווי ְלִאיּנון ְדִמְתָעֵרי ְלַהאי ִסְטָרא ּבִ ֵנהֹון, ּ ְּוָלא ַנְטֵרי פוַמְייהו ְוִליׁשָ ּ ְוָלא , ּ
י ַעל ָדא ׁשֵ א, ַּחׁשְ ִאְתֲערו ִדְלַתּתָ ְּוָלא ַיְדֵעי ְדָהא ּבְ ּ ְלָי, ּ ּא ִאְתֲערו ִדְלֵעיָלאּתַ ּ ין ְלָטב , ּ ּבֵ

ין ְלִביׁש   .ּבֵ
א ֲחֵזי א ִאְתַער ְלַתָתא, ּתָ יׁשָ ָנא ּבִ ד ַהאי ִאְתֲערו ְדִליׁשָ ּּכַ ֵדין ַהאי ָנָחׁש ֲעָקָלתֹון, ּ , ּּכְ

ְקׂשֹוי ְסִליקו, ָסִליק ַקׂשְ א ַעד ַרְגלֹוי, ְּואֹוִקים לֹון ּבִ ְקׂשֹו. ְוִאְתַער ֵמִריׁשָ י ְוַכד ַקׂשְ
ְּסִליקו וִמְתָעֵרי ל ּגוָפא ִאְתַער, ּ ֵדין ּכָ ְקׂשֹוי. ּּכְ ְרִדיֵני ִנימוִסין , ַקׂשְ ל ּגַ ִּאֵלין ִאיּנון ּכָ ּ ּ ּ

  .ִּדְלַבר
א יׁשָ ַההוא ִמָלה ּבִ ְּוֻכְלהו ִמְתָעֵרי ְוַאֲחִדין ּבְ ּּ ּוִמְתָעֵרי ְלַגֵבי ַההוא , ּ  ָנָחׁש )ישעיה כז(ּ

ִריַח ל ּגו, ּבָ ֵדין ּכָ אּּכְ יׁשָ יה ְוַעד ַרְגלֹוי, ָפא ּבִ ָכל ָהֵני ֵהיָכִלין ְדַקאְמָרן, ִּאְתַער ֵמֵריׁשֵ . ּּבְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]186דף [ -ּ

ְלָדא ַההוא ּגִ ין ּבְ ְקׂשִ ְּוָכל ִאיּנון ַקׂשְ ּ א, ּ ין ְלַתּתָ יה , ַנְחּתִ ט ִמּנֵ ְלָדא ִאְתְפּשַׁ ְּוַההוא ּגִ ּּ
א ּטֹוָרא ְלֵעיָלאְּוִאְתַער ְלֶמֱהִוי ַדְל, ְּוגוָפא ָסִליק. ְוָנִחית ְלַתּתָ ּ.  

א ֲחֵזי ב ְדִזְמָנא ְקִביָעא ִאיהו, ּתָ ַּאף ַעל ּגַ ָטא , ְּלָכל ִחְוָיין ְדָעְלָמא, ּ ְּלִאְתַפּשְׁ
ָכא ִדְלהֹון ֵטי, ִּמׁשְ א, ָּלא ִמְתַפּשְׁ א ְלַתּתָ יׁשָ ָנא ּבִ ִליׁשָ ִזְמָנא ְדִמְתָעֵרי ּבְ ֶּאָלא ּבְ ּוְכֵדין , ּ

ִּאְתַער ַההוא רוָחא  א ְלֵעיָלא)חויאא ''נ(ּ יׁשָ יה, ּ ּבִ ְקׂשֹוי ִמּנֵ יה ְוַקׂשְ ּכֵ ט ַמׁשְ ּוָפׁשַ ּ ָּדא . ּ
יה ִמּכָֹלא, ְוָדא ָנִחית, ָסִליק ּכֵ ִמׁשְ ְקׂשֹוי ּבְ טוָתא ְדַקׂשְ ָיא ָעֵליה ַההוא ִאְתַפּשְׁ ְּוַקׁשְ ּ ּ ּ ּ ַמאי . ּּ

ִגין ְדִאְתְפַרׁש ִמִזווֵגיה. ַטֲעָמא ּּבְ ּ ּ ִחּבוָרא ֲחָדאְּדִאְלָמֵלא ֲהָוה . ּּ ּּכָֹלא ּבְ ָלא ַיְכִלין ָעְלִמין , ּ
ל לֹון א, ְלִמְסּבַ א ִדְלַתּתָ יׁשָ ָנא ּבִ ִגין ִאְתֲערוָתא ְדִליׁשָ ְּוֹכָלא ּבְ ּ ּ ּ.  

ָכא ֵטי ֵמַההוא ִמׁשְ א ִמְתַפּשְׁ ְּוַכד ִחְוָיין ִדְלַתּתָ ל ַחד ְוַחד ָיִהיב ָקָלא, ּּ ֵדין ּכָ ְוַאְתַער , ּכְ
ה ִחְוָיי ַההוא ֲאָתרְלַכּמָ ּן ְדַקְייֵמי ּבְ ין ַקְייִמין, ְּדִאְקֵרי ּבֹור, ּ ָמה ְנָחׁשִ ן ּכַ ְּוֻכְלהו . ְּדַתּמָ ּ

א, ַּדְלטֹוִרין ְּלֶמֱהֵוי ַדְלטֹוָרא ַעל ָעְלָמא, ְלַאְתֲעָרא ְלַהאי ִחְוָיא ַרּבָ ִגין ַהאי . ּ ְּוֹכָלא ּבְ
א יׁשָ ָנא ּבִ ִּאְתֲערו ְדִליׁשָ ד ַקְייָמא ִאְת, ּ אּּכַ ֲּערוָתא ִדיֵליה ְלַתּתָ ּ ּ.  

ַגְווָנא ָדא אֹוַרְייָתא, ּּכְ ָמה ִאיּנון ְדִאְקרון ְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש, ַּמאן ְדָלֵעי ּבְ ּּכַ ּ ָרן , ּ ְּדִמְתַחּבְ
ְּלַההוא ֲאָתר ְדִאְקֵרי ָלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש, ְּוַאְתֲעֵרי ַאְתֲערוָתא ָּלׁשֹון ֵמַההוא ֹקֶדׁש ִדְלֵעיָלא. ּ ּ ּ .

ין ִמְתֲעִרין ִמָכל ִסְטִריןְוַכּמָ ּה ְקדוׁשֹות ְוִקדוׁשִ ּ ָאה חוָלֵקיהֹון ְדַצִדיַקָייא. ּ ַּזּכָ ּ ּ ִּאיּנון , ּ
א ין ְלֵעיָלא וְלַתּתָ ְּדַגְרֵמי ְלַאְתֲעָרא ִקדוׁשִ ּ ּ א, ּּ ה ִדְלַתּתָ ה ִדְלֵעיָלא וְקדוּשָׁ ְּקדוׁשָ ּ ּ ּ ּּ.  

ִתיב ּתֶ)ויקרא יא(, ְּוַעל ָדא ּכְ יםּ ְוִהְתַקִדׁשְ ם. ם ִוְהִייֶתם ְקדֹוׁשִ ּתֶ ֵּאלו ַמִים : ְּוִהְתַקִדׁשְ ּ
ְּוִאיּנון ִאְתְקרון ַמִיין ִעָלִאין. ִראׁשֹוִנים ּ ים. ּ ִאין: ִוְהִייֶתם ְקדֹוׁשִ ּתָ ְּוִאְקרון , ִּאֵלין ַמִיין ּתַ

ֶאְמַצע. ַמִים ַאֲחרֹוִנים ין ַמִים ִראׁשֹוִנים ְלַמִים ַאֲחרֹוִני, ּוָמזֹון ּבְ , ְּוַעל ָדא ָמזֹון. םּבֵ
ַמִים ַאֲחרֹוִנים ַמִים ִראׁשֹוִנים, ָּלאו ִאיהו ּבְ ַּמִים ִראׁשֹוִנים ֵמֵעיָלא ִדְמזֹוָנא . ֶּאָלא ּבְ ּ

יה ְלָיא ּבֵ ַמִים ַאֲחרֹוִנים. ּּתַ י ֶעְליֹוִנין ִאְתְייִהיב. ְוָלא ּבְ ָאה חוָלֵקיהֹון . ְּוָרָזא ְלַקִדיׁשֵ ַּזּכָ
ָעְלָמא ֵדין ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ּּבְ ּ.  

ִּאיהו ְדִאְקֵרי , ֵּהיָכָלא ָדא. ֵהיָכָלא ְרִביָעָאה  )תהלים מ(ְּוָדא ִאיהו . ה'' חֹוָב)א''ע' ז(ּ
ָמא ַאֲחָרא ְדִאְקֵרי ֶאֶבן ִמְכׁשֹול, ִּטיט ַהיִון ִגין , ה''ִּאיהו חֹוָב. ְּוֹכָלא ַחד, ָּלֳקֵבל ׁשְ ּבְ

ל חֹוֵבי ְד ן ַקְייֵמי ּכָ ְּדַתּמָ ַּאְכָרעוָתא ְדחֹוִבין, ָעְלָמאּ ּ.  
א ִני ָנׁשָ ִגין ְדַכד ָחָבאן ּבְ ְרִדיֵני ִנימוִסין, ּּבְ ל ִאיּנון ּגַ ּּכָ ּ ּוַמְנֵחי , ַּנְטִלין ִאיּנון חֹוִבין, ּ

ַהאי ֵהיָכָלא ְדִאְקֵרי חֹוָבה ין ִדְמָמָנ, ְּוָכל ַזְכָיין ְדָעְלָמא. ּלֹון ּבְ ְלהו ַמְלֲאִכין ַקִדיׁשִ ּּכֻ ּ ן ּ
ְלהו ַנְטֵלי ְלִאיּנון ַזְכָוון, ַּעל ַזְכָוון ְדָעְלָמא ּּכֻ ּ ֵהיָכָלא ְרִביָעָאה ְדִאְקֵרי , ּ ְּואֹוְקֵמי לֹון ּבְ

א, ְּזכות ן ַקְייֵמי ַזְכָוון ִדְבִני ָנׁשָ ֵהיָכָלא ַאֲחָרא. ְּוַתּמָ . ְּדִאְקֵרי חֹוָבה, ְוחֹוִבין ַקְייֵמי ּבְ
יֹוָמ ֲחָדא ּבְ י ְּוַאְתָקלו ּכַ ָנה ּכִ ה )קהלת ז(ּא ְדֹראׁש ַהּשָׁ ת ֶזה ָעׂשָ  ַגם ֶאת ֶזה ְלֻעּמַ

ּוְלָבַתר ְדַאְכָרעו ַזְכָיין. ָהֱאלִהים ּ   .ָהִכי ָנַצח, ּאֹו ְלִסְטָרא ָדא, ְּלִסְטָרא ָדא, אֹו חֹוִבין, ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]187דף [ -ּ

  ב''ה ע''דף רס
ָנה, ְּוַעל ָדא יֹוָמא ְדֹראׁש ַהּשָׁ ד ִמְתָעִרין ִאֵלין ּתְ, ּּבְ ּוְבהו . ְּזכות ְוחֹוָבה, ֵרין ִסְטִריןּּכַ ּ

ְלָיין ַחִיים וָמֶות ּּתַ ְּלִסְטָרא ָדא ְדִאְקֵרי ְזכות, ִּאי ַזְכָיין ַאְכָרעו. ּ ּ ר ָנׁש , ּ ִּאְכּתוב ּבַ
ַההוא ִסְטָרא ְדִאְקֵרי ַחִיים ּּבְ ּ ִגין) ב''ה ע''דף רס(. ּ ַההוא , ּבְ ֵרין ִסְטִרין ַקְייֵמי ּבְ ְּדָהֵני ּתְ ּ

ִסְטָרא ָדא, ָמאיֹו ָּדא ּבְ ִסְטָרא ָדא, ּ ר ָנׁש. ְּוָדא ּבְ , ְּוַנְצִחין ִאיּנון ַזְכָיין, ִּאי ָזֵכי ַההוא ּבַ
ר ָנׁש ְלַחִיים ָּהא ִאְכּתוב ַההוא ּבַ א. ּ יה ַהאי ִסְטָרא ַקִדיׁשָ ִגין ְדָאִחיד ּבֵ ּּבְ ְּדִאְקֵרי , ּ

יה, ְּזכות ְּוַחִיים ָאִחיד ּבֵ ִּדיִלי הואְּוָאַמר ָדא , ּ ר , ְוִדיִדי ֲהָוה, ּ ּוְכֵדין ִאְכּתוב ַההוא ּבַ ּ ּ
  )א ואכתוב עד איהו דיליה''ס(. ָנׁש ְלַחִיים

ְּדִאְקֵרי חֹוָבה וָמְות, ַהאי ִסְטָרא ַאֲחָרא ִמְסֲאָבא, ְוִאי ַנְצָחן חֹוִבין יה, ּ , ָּאִחיד ּבֵ
ָּאַמר ַהאי ִדיִדי הוא ּוב ְדִאיהו ִדיֵליהּוְכֵדין ִאְכּת, ְוִדיִדי ֲהִוי, ּ ּ ּ ּ ְּוָדא הוא ְדָתֵניָנן. ּ ּ ,

ָנה יֹוָמא ָדא ְדֹראׁש ַהּשָׁ ְּדָהא ּבְ ר ָנׁש, ּ ִּאי ִאְכּתוב . אֹו ְלַחִיים אֹו ְלִמיָתה, ִּאְכּתוב ּבַ
ה ִסְטָרא ִדְקדוׁשָ ּּבְ ן, ִּאְכּתוב ְלַחִיים, ּ ּמָ יה, ְּוִאְתָקָיים ּתַ ִסְטָרא ְּוִאי ִאְכּתוב. ְּוִאְתְדַבק ּבֵ  ּבְ

ִסְטָרא ִדְמָסֲאבוָתא, ַאֲחָרא ִּאְתְקָיים ּבְ ּ יה, ּ . ְּוָדא הוא ֵהן ְלַחִיים ֵהן ַלָמְות, ְּוָדִביק ּבֵ
ַהאי ִסְטָרא ַהאי ִסְטָרא אֹו ּבְ ך ּבְ   .ְְוִאְתְמׁשַ

ה ִסְטָרא ָדא ִדְקדוׁשָ ל ִזְמָנא ְדִאיהו ַקְייָמא ּבְ ּּכָ ּ ּ ּ ין ְוָכל ַדְכ, ּּ ל ִקדוׁשִ ּּכָ ּ ִקין ּ ָּיין ִמְתַדּבְ
יה ַמע ֵליה. ּּבֵ ִריך הוא ָיִתיב ְוִיׁשְ א ּבְ ִּיְקָרא ְוקוְדׁשָ ּ ּּ ִתיב , ְ  ִיְקָרֵאִני )תהלים צא(ָּעֵליה ּכְ

יֵעהו ְוַאְרֵאהו  ּבִ ֵדהו אֹוֶרך ָיִמים ַאׂשְ ְּוֶאֱעֵנהו ִעּמֹו ָאֹנִכי ְבָצָרה ֲאַחְלֵצהו ַוֲאַכּבְ ּ ּ ּ ְּ ּ
יׁשוָעִתי ִסְטָרא ַאֲחָרא ִדְמָסֲאָבאְוָכל ִז. ּּבִ ְּמָנא ְדִאיהו ַקְייָמא ּבְ ּ ל ִמְסֲאבו, ּּ ְוָכל , ּּכָ

יה, חֹוָבה ָקן ּבֵ ין ִמְתַדּבְ יׁשִ ְּוָכל ּבִ ַמע ֵליה, ִיְקָרא. ּ ְּוֵלית ַמאן ְדִיׁשְ ְּמָרַחָקא ִאיהו . ּ
ִריך הוא א ּבְ ְּמקוְדׁשָ ִתיב , ְּ ִעי)תהלים קיט(ָּעֵליה ּכְ ּם ְיׁשוָעה וְכִתיב  ָרחֹוק ֵמְרׁשָ ישעיה (ּ

י ׁשֹוֵמַע)א ִפָלה ֵאיֶנּנִ י ַתְרּבו ּתְ ם ּכִ ּ ּגַ ּ.  
ִּאיהו ֲאָתר ְדָכל ִאיּנון ְדִאְקרון ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים, ֵּהיָכָלא ָדא ּ ּ ּ ְלָיין ָהָכא, ּ ִגין ְדִאְתּגַ ּּבְ ּ .

ִעּנוִגין ְדַהא א ּבְ ְּוָכל ִאיּנון ִדְמַפּתו ְלהו ִלְבֵני ָנׁשָ ּ ּ ּ ּ ָגא , י ָעְלָמאּ ְלַאְזָנָאה ְלִאְתַעּנְ
ִעּנוֵגי ִנאוִפין ְדָעְלָמא ּּבְ ּ ַתר ִעּנוִגין ְוִנאוִפין ְדַהאי ָעְלָמא, ּ ֵכי ְלהו ּבָ ּוַמׁשְ ּ ּ ּ ְדַקאְמָרן, ּ   .ּכִ

ַהאי ֵהיָכָלא יָפא, ּבְ ּקִ ִליט ּתַ ִּאְתָחֵזי ַחד רוָחא ׁשַ ְלהו, ּ ְּדִאיהו ַעל ּכֻ ּ ְּוָדא ִאְקֵרי אוף , ּּ
ַגְווָנא ְדַאֲחָרא , ָהִכי ֵאל ה)א''ח ע''רנ(ּּכְ ּ ְדִבְסַטר ְקדוּשָׁ ל '' ֵא)דברים לכ(ַּהאי ִאיהו . ּ

אֹוַרְייָתא. ר''ֵנָכ י ְלַבר ָנׁש ְדָלֵעי ּבְ ְּוָדא ִאיהו ִדְמַפּתֵ ּ א, ּ ֵבי ִמְדָרׁשָ ַהאי . ּאֹו ְדָקִאים ּבְ
י ֵליה יָפא ְמַפּתֵ ּקִ ּרוָחא ּתַ ָמ, ּ יב ּכַ ְַטב ָלך , ְוָאַמר ַמה ַאּתְ ָקִאים ָהָכא, ּה ִהְרהוִריןְוָחׁשִ

א ֵני ָנׁשָ ַחּבוַרת ִאיּנון ְדָגאו ַעל ּבְ ְּלֵמיַהך ּבְ ּ ּ ּ ִפיָראן, ְ ין ׁשְ ַתר ָנׁשִ ְּוִאיּנון ְדָאְזִלין ּבָ ּ ,
ִעּנוֵגי ָעְלָמא ֵגי ּבְ ּוִמְתַעּנְ י ֲאַבְתֵריה. ּ ר ָנׁש ִאְתַפּתֵ יָון ְדּבַ ּּכֵ ֵדין, ּּ ְטָיין ְוָאְזֵלי ּכְ ְלהו ׁשַ ּ ּכֻ ּ

ָכָאן ֲאַבְתֵריה   .ְּוִאְתַמּשְׁ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]188דף [ -ּ

חֹוֵתיה ה ִאיּנון ַאֲחָרִנין ְדַקְייִמין ּתְ ְּוַכּמָ ּ ַהאי ָעְלָמא, ּ ְּוֻכְלהו ְמָסֲאֵבי ֵליה ּבְ ּ ּוְמָסֲאֵבי , ּ
ַההוא ָעְלָמא ֵּליה ּבְ יב)ב''ן ע''ק(. ּ ּ ְוִאיּנון ִאְקרון צֹוָאה רֹוַתַחת ִדְכּתִ ּ  ֵצא )ישעיה ל(, ּ

ִדיר. ּתֹאַמר לֹו ין ְדַקְייִמין ְלָסֲאָבא ּתָ ִּאיּנון ַדְרּגִ ּ ַמר, ּ   .ְוָהא ִאּתְ
ֶאְמָצִעיָתא ְדַהאי ֵהיָכָלא ּוֵמַהאי ָנְפָקא רוָחא . ְּדִאְקֵרי ֶנַגע, ִּאית רוָחא ַאֲחָרא, ּּבְ ּ
ִדיר. ַּאֲחָרא ְדִאְקֵרי ֶנַגע ָצַרַעת ְּוִאיהו ַקְייָמא ּתָ ְּלָסֲאָבא ְלָכל ִאיּנון ָמאֵריהֹון , ּ

א יׁשָ ָנא ּבִ ל ַמה ִדְמָסַאִבין ֵליה, ְּדִליׁשָ ַּיִתיר ַעל ּכָ ִּאיהו ְמָמָנא ַעל , ְּוַהאי ֶנַגע ִעָלָאה. ּ
ָתא ּבְ ל ִאיּנון ָפתֹוֵרי ְדׁשַ ּּכָ ָתא, ּּ ּבְ ְדָק, ְּדַכד ָעֵייל ׁשַ ָתא ּכְ ּבְ ִעּנוָגא ְדׁשַ ְּוָלא ִאְתְסָדרו ּבְ ּ א ּ

ָתא, ֵיאֹות ּבְ ְּוִאיּנון ָקא ְמַבֵזי ִעּנוָגא ְדׁשַ ּ ַּהאי ֶנַגע ָנִטיל ְלִאיּנון ָפתֹוֵרי ְדָלאו ִאיּנון , ּּ ּ ּּ
ָתא  ּבְ ִעּנוָגא ְדׁשַ ּּבְ ְדַקאְמָרן)ב''ב ע''רנ(ּ   . ּכִ

ְּוַכד ַהאי ָנִטיל ְלִאיּנון ָפתֹוֵרי ְרִדיֵני ִנימוִסין ְדַקְייֵמ, ּ ל ִאיּנון ּגַ ּּכָ ּ ּ יהּ ְלהו ָפְתֵחי , ּי ּבֵ ּּכֻ ּ ּ
ּנו)תהלים קט(, ְוָאְמֵרי ְרַחק ִמּמֶ ְבָרָכה ַוּתִ בֹוֵאהו ְוֹלא ָחֵפץ ּבִ ּ ַוֶיֱאַהב ְקָלָלה ַוּתְ ׁש . ּ ְּוִיְלּבַ

ַמדֹו ְוגֹו ר לֹו ְוגֹו. 'ְּקָלָלה ּכְ ה ְלָכל ֲאׁשֶ ׁש נֹוׁשֶ ך ָחֶסד ְוגֹו. 'ְיַנּקֵ   .'ְַאל ְיִהי לֹו מֹוׁשֵ
ָתא, ִקיְמָנאְוָהא אֹו ּבְ ַההוא ֵליְלָיא ְדׁשַ ּּבְ ד ָפתֹוֵרי ִאְתְייִהיבו ְלַההוא ִסְטָרא , ּ ּּכַ ּ ּ

א יׁשָ א, ּבִ יׁשָ ף ַההוא ִסְטָרא ּבִ ֵדין ִאְתָתּקַ ר ָנׁש ִאְתְמַסר ְלַההוא , ִמְסֲאָבא, ּּכְ ְּוַההוא ּבַ ּ
א. ִסְטָרא ַרע ֵמַההוא ִסְטָרא ַקִדיׁשָ ַּווי ֵליה ְדִאְתּגְ ּ ְּטָרא ִדְמֵהיְמנוָתאִס, ּ ד . ּ ְּוִאְתְפּקַ

ִסְטָרא ַאֲחָרא ִמְסֲאָבא ָכל ִאיּנון ְסעוָדֵתי ְדיֹום טֹוב. ּבְ ַגְווָנא ָדא ּבְ ּּכְ ּ ּ.  

  ב''ו ע''דף רס
ַהאי ֵהיָכָלא ִהפוָכא ִאיהו) ב''ו ע''דף רס(, ָהָכא ּבְ ֵני ַחֵיי וְמזֹוֵני ּבְ ּּבְ ּ ּּ ּוְבַההוא ֵהיָכָלא . ּ ּ

אַאֲחָרא ַקִד ַלת ִאֵלין, יׁשָ  ְוָהָכא ַקְייִמין )א''ע' עיין ו(, ְּוַתְלָיין ְלֵעיָלא, ָּלא ַקְייֵמי ּתְ
ר ָנׁש ְלַהאי ֵהיָכָלא)א מטו בנוי דבר נש''ס(ְּדַכד . ְלִביׁש ן ַקְייִמין ֵחיָוון ,  ָמֵטי ּבַ ּמָ ָהא ּתַ

יָצָאה לֹון ד ִאיּנון ְזִעיִרי. ְלׁשֵ ִנין ּכַ ן ּבְ ּמָ ִגין ְלִאְתַמָנָאה , ֵמָהָכא ָנְפָקא, ןְּוָהא ּתַ ּבְ
ן ַקְייִמין ְמזֹוֵני. ַּקֵטיגֹוָרא ָעַלְייהו ּמָ יה, ְוָהא ּתַ ָרא לֹון ִמּנִ חֹוָבה. ְּלַאְעּבְ ְלָיא ּבְ . ְּוֹכָלא ּתַ

ַמר. ְּוַעל ָדא ִאְקֵרי ַהאי ֵהיָכָלא חֹוָבה ָמה ְדִאּתְ   .ּּכְ
ּוֵמָהָכא ָנְפָקא ַחד רוָחא ִמְסֲאָבא יה. א''ְּדִאְקֵרי ֲאִריִרָי, ּ ה ֶאֶלף ְוִרְבָבן ִעּמֵ , ְּוַכּמָ

ְּוֻכְלהו ִאְקרון אֹוְרֵרי יֹום ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ בוהו אֹוְרֵרי יֹום)איוב ג(ּכְ ּ ִיּקְ ְּוַהאי רוָחא . ּ
יה ְּוָכל ִאיּנון ְדִעּמֵ ּ ר ָנ, ּ ְלהו ַקְייֵמי ְלַנְטָלא ַהִהיא ִמָלה ְדָלִייט ּבַ ּּכֻ ּּ רוְגֵזיהּ ְרֵמיה ּבְ ּׁש ּגַ ּ ּ ,

ִגין ְלַאְייָתָאה ,  ִלְוָיָתן ָנָחׁש ֲעַקָלתֹון)ישעיה כז(ְּדִאְקֵרי , ְּוִאֵלין ִמְתָעֵרי ְלַהאי ִחְוָיא ּבְ
בוהו אֹוְרֵרי יֹום ְוגֹו, ּוְלַאְתֲעָרא ְלָווִטין ַעל ָעְלָמא ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ִיּקְ ּ ּ'.  

ְעֵתי ְדיֹוָמאׁשַ, ְּוִאֵלין אֹוְרֵרי יֹום ר , ְּלִטין ַעל ִרְגֵעי ְוׁשַ ְּוַנְטֵלי ִאיּנון ִמיִלין ְדָלִייט ּבַ ּ
ְרֵמיה רוְגָזא, ָּנׁש ּגַ ין ּבְ אֹוָמָאה, ּּבֵ ין ּבְ ּוְבַהִהיא ִמָלה, ּבֵ , ִּמְתָעֵרי ְלַהאי ָנָחׁש ֲעַקָלתֹון, ּ

ָלא ְלָע, ְּדִאְקֵרי ִלְוָיָתן ִגין ְלַקְייָמא ֵליה ְלַחּבְ ּּבְ ְּוַעל ָדא ָלִייט ִאיֹוב יֹוֵמיה . ְלָמאּ ּּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]189דף [ -ּ

ַצֲעֵריה ְּוָלא ּגוֵפיה, ּּבְ ְתִחָלה)איוב ג(ִּדְכִתיב . ּ ּ ַוְיַקֵלל ֶאת יֹומֹו ּבַ בוהו אֹוְרֵרי , ּ ּוְלָבַתר ִיּקְ ּ ּ
א. יֹום יׁשָ ְטָרא ּבִ ְזָבן ִמּסִ ּוִמתוְקפֹוי, ַרֲחָמָנא ִליׁשֵ א. ּ יׁשָ ל ִמָלה ּבִ ּוִמּכָ ּ.  

 
  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]190דף [ -ּ

 ] בשנה207יום [ הלימוד ליום ל ניסן סדר
ָאה ִּאיהו ֵהיָכָלא ְדִאְקֵרי , ֵּהיָכָלא ָדא. ֵהיָכָלא ֲחִמיׁשָ אֹו)א''ד ע''מצורע נ(ּ , ל'' ׁשְ

ָמא ְדִאְקֵרי ָעֵרל ָּלֳקֵבל ַההוא ׁשְ ְּוָהא אֹוִקיְמָנא ְדָדא ִאיהו ָרָזא ְדָעְרָלה, ּ ּ ַהאי . ּ ּבְ
ִדיר . ַּחד ְמָמָנא ָעֵליהְו, ִּאית ַחד ִפְתָחא, ֵהיָכָלא ְּוָדא ִאיהו ְמָמָנא ְלַאְתֲעָרא ּתָ

ָמא ְדַהאי ִפְתָחא ֵאיָב, ה''ְּוַהאי רוָחא ִאְקֵרי ֵאיָב, ִּקְטרוָגא ַעל ָעְלָמא ִגין ִדׁשְ ּּבְ ּ ה ''ּ
ֵמיה ה ְוגֹו)בראשית ג(ְְוִסיָמִניך , ּׁשְ יְנך וֵבין ָהִאּשָׁ ית ּבֵ ּ ְוֵאיָבה ָאׁשִ ָ'.  

ַהאי  ִליט ַעל ּכָֹלאּבְ ֵּהיָכָלא ַקְייָמא ַחד רוָחא ְדׁשַ ּ ּ ּ  )שוד(ְּוִאיהו . ד''ְוַהאי ִאְקֵרי ׁשֹוֵד, ּ
ֶבר)ישעיה נט( ֵאי.  ׁשֹוד ָוׁשֶ טוֵרי ָרּמָ ְּוָדא הוא ׁשֹוֵדד ּבְ ֵּמֵהיָכָלא ָדא . ּּגֹו ִטָנִרין ְוטוִרין, ּ

ָחְרּבְ ֵצי ּבְ ְדֵדי וְמׁשַ ל ִאיּנון ְמׁשַ ַּיְנֵקי ּכָ ַסְייִפין , ּוֵמָהָכא ָנְפִקין. ִניןּ ל ִאיּנון ְדַקְטֵלי ּבְ ּּכָ ּ
יָצָאה ּכָֹלא, ְּורוְמִחין ְתַהֶפֶכת ְלׁשֵ ַתר ַלַהט ַהֶחֶרב ַהּמִ ְּוַאְזִלין ּבָ ּ.  

ְפָנא ַעל ָעְלָמא. ְוִאְקֵרי ׁשֹוד, ֵּמַהאי ָנִפיק רוָחא ַאֲחָרא ִליט ּכַ ַּהאי רוָחא , ְּוַכד ׁשַ
ַכח, ד''ֹוְּדִאְקֵרי ׁש ּתְ יה. ִּאיהו ִאׁשְ ף ִעּמֵ ּתַ ּתָ ְּורוָחא ַאֲחָרא ִאׁשְ ָפ, ּ ְּוִאֵלין . ן''ְּדִאְקֵרי ּכָ

ָעְלָמא א, ַאְזֵלי ּבְ ֵני ָנׁשָ ְכֵחי ָלֳקֵבל ּבְ ּתַ ְּוַהְיינו ִדְכִתיב, ּוִמׁשְ ּ ְלׁשֹד וְלָכָפן )איוב ה(, ּ
ָחק ׂשְ ְּוִאֵלין ַעְבִדין ִקְטרוָגא ִלְבֵני ָנ. ּתִ אּ ְדֵדי ְלֹכָלא, ׁשָ ּוְמׁשַ ְּדָבַתר , ַּחד ְדִאְקֵרי ׁשֹוד. ּ

גֹו טוִרין ָרָמִאין ְּדָאִזיל ּבְ ֵצי ּכָֹלא, ּ ִדיד ְוָחִריב ְוׁשֵ א. ְּוׁשָ ַדד ִלְבֵני ָנׁשָ ב ְוׁשָ ֵדין ּתָ , ּכְ
א ִדיֵליה חוְלׁשָ ּוֵמִתין ּבְ ּ ּ א. ּ ֵני ָנׁשָ ְבִעין, ְוַכד ַאְכֵלי ּבְ ִגין ְד, ָלא ׂשַ ְלָטא ּּבְ ִּאיהו ׁשַ

ָעְלָמא   .ּבְ
ּוְבַההוא ִזְמָנא א, ּ ֵני ָנׁשָ י, ַּמאן ְדָעִביד ֶחֶסד ִעם ּבְ ּתֵ ַדאי , ְּוָיִהיב לֹון ְלֵמיַכל וְלִמׁשְ ּכְ

ֵרין רוִחין ְלַבר ִּאיהו ְלַדְחָייא לֹון ְלִאֵלין ּתְ ָעְלָמא, ּּ ְלֵטי ּבְ ָרֵאל ָלא . ְּדָלא ׁשַ ְוַכד ִיׂשְ
אַּעְבֵדי ֶחֶסד  ֵני ָנׁשָ ָעְלָמא, ִעם ּבְ ין ַעְבֵדי ֶחֶסד ּבְ ַאר ַעּמִ ּוׁשְ ֵרין רוִחין . ּ ֵדין ִאֵלין ּתְ ּּכְ ּ
ִמין  ּ ִמַלְייהו)'א לשאר עמין ומתקפי וכו''ס(ִמְתַבּסְ ָרֵאל, ּ ּוִמְתְקֵפי ָעַלְייהו ְדִיׂשְ ּ ִגין ְדָהא . ּ ּּבְ

ֵדין ִאְתַקף ַההוא ִסְטָרא ַאֲחָרא ָרֵאל, ּּכְ   .ּ ִאְתַכְפָייןְוִיׂשְ
ָרֵאל ַעְבֵדי ֶחֶסד ְפָיא ַההוא ִסְטָרא ַאֲחָרא ְוִאְתַחָלׁש, ְּוַכד ִיׂשְ ִּאְתּכַ ה , ּ ְּוִסְטָרא ִדְקדוּשָׁ ּ

ֶחֶסד. ִאְתַקף ָרֵאל ָלא ִמְתָעֵרי ּבְ ִרין רוִחין , ְוַכד ִיׂשְ ִּאיּנון ּתְ חד אתבסם , א מתבסמי''ד(ּ

ּ וִמְתַהְפֵכי ְלַא)להו לשאר עמין ָרֵאלּ י , ְּכְפָייא לֹון ְלִיׂשְ ְרָכָאן ְדַנְחּתֵ ּוְכֵדין ִאיּנון ּבִ ּ ּ
ִּמְלֵעיָלא ָטר ְיִמיָנא, ּ ין, ִמּסְ ַאר ַעּמִ ּ ְוֲהָדא הוא )א וקיימא לההוא סטרא''ד(. ַיְנֵקי לֹון ׁשְ
ָרִמים)שיר השירים א(, ִדְכִתיב מוִני נֹוֵטָרה ֶאת ַהּכְ ין, ּ ׂשָ ַאר ַעּמִ ִלי לא ּכַ. ִּאֵלין ׁשְ ְּרִמי ׁשֶ
י ָרֵאל, ָנַטְרּתִ ַגַווְייהו. ִּאֵלין ִיׂשְ ֵכי ֵליה ּבְ ין ַמׁשְ ַאר ַעּמִ ִגין ִדׁשְ ּּבְ ּ ִאיּנון ֲחָסִדים , ּ ּּבְ

א ֵני ָנׁשָ ְּדַעְבִדין ִעם ּבְ ָרֵאל ְמַרֲחָקן ֵליה ִמַגַווְייהו. ּ ְּוִיׂשְ ִאיּנון , ּ ְדֵלי ּבְ ּתַ ִגין ְדָלא ִמׁשְ ּּבְ ּ ּ
יןֲחָסִדים  ַאר ַעּמִ ׁשְ   .ּכִ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]191דף [ -ּ

  ב''ו ע''דף רס
ּוְתחֹות ִאֵלין רוִחין ל ִאיּנון ְדִאְקרון ָעְרָלה, ּּ ַּקְייִמין ּכָ ּ , ָעְרָלה) ב''ו ע''דף רס(ְזמֹוֵרי . ּ

הֹון ַחד ְמָמָנא. ַעְנֵפי ָעְרָלה ַזר ִדיַנָי, ְּוֵעיָלא ִמּנְ ְּדִאְקֵרי ּגְ ּ ְּוַהאי ִאיהו ַקְייָמא ַעל . א''ּ ּ
ל ִאי ֵני ָעְרָלה ְדִאיָלָנאּכָ ּּנון ְדָלא ַנְטֵרי ׁשְ ּ ל ִאיּנון. ּ ֵבי ֶאת ַקָייָמא , ְּוַעל ּכָ ִּדְמַעּכְ ּ

ה, ְּוַעל ָדא. ִּלְבַרְייהו ָעא ִחְוָיא ְלָקְטָלא ִלְבֵריה ְדֹמׁשֶ ּּבָ ַּעד ְדַגְזַרת ֵליה ִצפֹוָרה. ּ ּ ,
יב ְכֹרת )שמות ד(, ִּדְכּתִ ח ִצפֹוָרה ֹצר ַוּתִ ּקַ ָנה ְוגֹו ַוּתִ   .'ֶּאת ָעְרַלת ּבְ

ֵלי ָאְרַחְייהו, ְּוַהאי רוָחא א ִדְמַחּבְ ִני ָנׁשָ ְּמָמָנא ַעל ּבְ י ִליָקָרא , ּ ְוָלא ַחְייׁשֵ
א, ְּדָמאִריהֹון ם. ְּלֵמיַטר ָאת ַקָייָמא ַקִדיׁשָ ְּלַההוא ֲאָתר , ְוַהאי ָאִעיל לֹון ַלֵגיִהּנָ

אֹול ַוֲאַבדֹון ןְּוִאְתָד, ְּדִאְקֵרי ׁשְ ּמָ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא ָהָכא, ן ּתַ   .ּּכְ
ֶאְמָצִעיָתא ַהאי ֵהיָכָלא ְלגֹו ּבְ ַּקְייָמא ַחד רוָחא, ּבְ ְּדִאיהו ַקְייָמא ְוָכִמין ַעל , ּ ּ ּ

ִביִלין ְּלֵמחֵמי ְלָכל ִאיּנון ְדַעְבִרין ַעל ִפְתָגֵמי אֹוַרְייָתא, ּאֹוְרִחין וׁשְ ּ ֵדי ְלֵמיַעל . ּ ּכְ
ְּדָבבו ין, ּ א ְלֵעיָלאּבֵ ּתָ ִגין ְדָכל ַהאי ֵהיָכָלא ֵאיָבה ִאיהו. ּ ּתַ ּּבְ ּ.  

א, ַּהאי ְוָכל ִאיּנון ַאֲחָרִנין ְלהו ַקְייִמין ְלַאֲחָזָאה ַאְנִפין ְנִהיִרין ִלְבֵני ָנׁשָ ּּכֻ ּ י , ּ ּוְלִמְפּתֵ
ִגין ְדִיְסטון ֵמֹאַרח ְקׁשֹוט, ְּלהו ּּבְ ָכא לֹון ֲאַבְתַרְייהו, ּ ּוְלַאְמׁשָ ּ וְלָבַתר ִאיּנון ַקְטֵלי לֹון,ּ ּ ,

ְתֵרין ָעְלִמין ִּוימותון ּבִ ֶחֶרב ִפיֹות)משלי ה(, ִּדְכִתיב. ּ ּ ְוַאֲחִריָתה ָמָרה ַכַלֲעָנה ַחָדה ּכְ ּ ּ ּּ.  
ְּדָלא ָעִביד ּתֹוָלִדין ְוֵאיִבין . ַּעְפָרא ְדִקיְטָמא. א''ִּאיהו ִאְקֵרי ַאְפִריָר, ַּהאי רוָחא

ִג, ְלָעְלִמין ּין ְדַהאי ִאיהו ַעְפָרא ְדִקיְטָמאּבְ ּ ב ְדִאְקֵרי ָעָפר. ּ ָּלאו ִאיהו , ְּוַאף ַעל ּגַ
א ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר.  ַעְפרֹות ָזָהב)איוב כח(ְוִאְקֵרי , ְּדָעִביד ֵאיִבין, ַעְפָרא ַקִדיׁשָ ֶּאָלא ּכְ ּ ,

ֵרַפת ַהַחָטאת)במדבר יט( ֵרַפת ַה. ּ ֵמֲעַפר ׂשְ ְּוִסיָמָנא ָדא ַאְתָיא , ַּחָטאתְּוָדא הוא ֲעַפר ׂשְ
ְתֵרין ִסְטִרין ַהאי ַחָטאת, ַחד. ּבִ ִליל ּבְ ִגין ְדִאיהו ּכָ ּּבְ ּ יָפא, ּ ּקִ ָּרָזא ְדַההוא ִחְוָיא ּתַ , ְוַחד. ּ

ר ָנׁש ָעִביד ַחָטאת ְּדַכד ּבַ ָעְלָמא, ִּאיהו ַאְתִקיף ְלַהאי ָעָפר, ּ ְלָטא ּבְ   .ְוׁשַ
ִליל  ִרים ַהְמָאַרִרים)בר הבמד(ְּוַהאי ִאיהו ּכָ ֵמי ַהּמָ ִּאְצְטִריך ְלִאְנּתו , ְּוַעל ָדא,  ּבְ ְ

ְעָלה חֹות ּבַ ְּדַאְסִטיַאת ּתְ ת ְזנוִנים, ּ ְּוַעְבַדת עֹוָבָדא ְדֵאׁשֶ ִליָלן , ּ ָקָאה ָלה ַמָיא ּכְ ְּלַאׁשְ ּ
ַעְפָרא ן, ּבְ ּכָ ׁשְ ְרַקע ַהּמִ ְּדִאיהו ִמּקַ ְּוַהאי ָעָפר ִאיהו ֵמַההוא . ּ ֲּאָתר ְדִאְקֵרי ַקְרַקע ְוַההוא ּ ּ

ן ּכָ ִּאְקֵרי ַקְרַקע ְדַההוא ִמׁשְ ְּוַהאי ָעָפר ֵמַההוא ַקְרַקע ִאיהו. ּ ך. ּ ְוְבִגין ּכָ ְִאְצְטִריך , ּ

ָתא ָקָאה ְלַהאי ִאּתְ ֲהָנא ְלַאׁשְ ַגְווָנא ָדא, ּכַ ְרִמיָזא ִעָלָאה. ּּכְ ְּוֹכָלא ִאיהו ּבִ ּּ.  
ָאה חוָלֵקיהֹון ְד ַּזּכָ ָרֵאלּ ַמִיין ַדְכָיין ִעָלִאין , ִיׂשְ י לֹון ּבְ ִריך הוא ַמְדּכֵ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ְּ

ם)יחזקאל לו(ִּדְכִתיב  י ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִרים וְטַהְרּתֶ , ַמִים ְטהֹוִרים ָהא ַאָמָרן. ּ ְוָזַרְקּתִ
ין ַמִים ִראׁשֹוִנים ְלַמִים ַאֲחרֹוִנים ב ְדָהא אֹו. ּבֵ ַמִים ִראׁשֹוִנים , ִקיְמָנאְּוַאף ַעל ּגַ

ּוַמִים ַאֲחרֹוִנים חֹוָבה ָהִכי ָנֵמי ִאְתְקרון. ָּהִכי ִאְתְקרון, ִמְצָוה ֵרין , ּ ְוָהא אֹוִקיְמָנא ַעל ּתְ
ה ִאְתְקֵרי ִמְצָוה, ִּסְטִרין ִאֵלין ָּדא ִסְטָרא ִדְקדוּשָׁ ּ . ִאְתְקֵרי חֹוָבה, ְוָדא ִסְטָרא ַאֲחָרא. ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]192דף [ -ּ

ך  ְוְבִגין ּכָ ַההוא ַמָיאּ ּחוָלֵקיה ָנַטל ּבְ ּ ּ ִתיב, ּ י ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִרים , ְּוַעל ָדא ּכְ ְוָזַרְקּתִ
ם   .ּוְטַהְרּתֶ

ִתיָתָאה ַּקְייָמא ִעָלָאה, ֵּהיָכָלא ָדא. ֵהיָכָלא ׁשְ ִאין, ּ ּתָ ַאר ֵהיָכִלין ּתַ ל ִאיּנון ׁשְ . ַּעל ּכָ
ע ִפְתִחין ִאְקֵרי , ְוַחד. ִאְקֵרי ָרע, ְוַחד. ִאְקֵרי ָמֶות, ַחד. ִּאית ְלֵהיָכָלא ָדא, ַּאְרּבַ

ע ִפְתִחין. ל''ִאְקֵרי ֹאֶפ, ְוַחד. ת''ַצְלָמֶו ִּאֵלין ַאְרּבַ א, ּ ִדיר ְלַאְבָאׁשָ ִּאֵלין . ַקְייִמין ּתָ
ָלָלא ְדֹכָלא ִּאיּנון ּכְ ּ ּ.  

  א''ז ע''דף רס
ה ִסְטָרא ִדְקדוּשָׁ ָמה ְדִאית ּבְ ּּכְ ּ ָרָזא ִדְמֵה, ּ ע ִסְטִרין, ּיְמנוָתאּּבְ ע ִפְתִחין ְלַאְרּבַ , ַּאְרּבַ

ָדא ָרן ָדא ּבְ ְּדִמְתַקּשְׁ ין, ּ ְּוֻכְלהו ַקִדיׁשִ א. ּ ָרן . ָהָכא, ָהִכי ָנֵמי ְלַתּתָ ְּוַכד ִאֵלין ִמְתַקּשְׁ
ֲחָדא ָרן ָדא ִעם ָדא ּכַ ּוִמְתַחּבְ ּ ֵהיָכָלא ָדא, ּ ית ָחֶבר, ּּבְ ֵדין ִאְקֵרי ּבֵ ָמה ְד. ּכְ , ַאּתְ ָאֵמרּּכְ

ת ִמְדָיִנים וֵבית ָחֵבר)משלי כא( ִדיר, ְוַהאי ֵהיָכָלא. ּ ֵמֵאּשֶׁ א ּתָ ַעל . ַּקְייָמא ְלַאְבָאׁשָ
ִתיב יקֹות ׂשֹוֵנא)משלי כז(, ַהאי ֵהיָכָלא ּכְ רֹות ְנׁשִ ִגין ְדָהָכא ַקְייָמן,  ְוַנְעּתָ ל ִאיּנון , ּּבְ ּּכָ

ין יׁשִ יִקין ּבִ יןְּוִתיאוְבִתי, ְנׁשִ יׁשִ ְּוָכל ִעדוִנין ְדגוָפא ְדַהאי ָעְלָמא, ן ּבִ ּ ּ ּ ִאיּנון , ּ ִּדי ּבְ ּ
ר ָנׁש ֵמַהאי ָעְלָמא ַרך ּבַ ְִעדוִנין ִאְתּתָ ּ ּוֵמָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ִתיב. ּ , ְוַעל ַהאי ֵהיָכָלא ּכְ

י ּנֶֹפת )משלי ה( ְפֵתי ָזָרה ְוגֹו) א''ז ע''דף רס( ּכִ טְֹפָנה ׂשִ   .'ּּתִ
ַהאי ֵה ַּקְייָמא ַחד רוָחא, יָכָלאּבְ א, ּ ל ִאֵלין ִדְלַתּתָ ְּדִאיהו ְמָמָנא ַעל ּכָ ּ ְּוִאיהו , ּּ

ַאר רוִחין ל ׁשְ ָלָלא ַעל ּכָ ִפירו, ַהאי ֵהיָכָלא. ּּכְ ִקׁשוטֹוי ִדׁשְ ָטא ּבְ ִּמְתַקּשְׁ ּ ל ִאיּנון , ּ ַּעל ּכָ
ֵהיָכָלא ָדא. ֵהיָכִלין ֵדי ַרְגַלְייהו ְדִט, ּּבְ ִּמְתַלּכְ ֵאיּ ִתיב. ְּפׁשָ  )משלי ו(, ַעל ַהאי ֵהיָכָלא ּכְ

ַעְפַעֶפיָה ֲחך ּבְ ּקָ ְלָבֶבך ְוַאל ּתִ ַּאל ַתְחמֹוד ָיְפָיה ּבִ ָ ָ ּ.  
ַהאי ֵהיָכָלא יאוְבִתין ְדָעְלָמא, ּבְ ל ּתִ ְלָיין ּכָ ּּתַ ֵאי. ּ ְּוָכל ִאיּנון ִעּנוִגין ְדִטְפׁשָ ּ ּ ַחְסֵרי , ּ

א א, ִלּבָ ָמ. ַּחְסֵרי ַדְעּתָ ִנים ַנַער)משלי ז(ה ְדַאּתְ ָאֵמר ּכְ ְפָתאִים ָאִביָנה ַבּבָ . ּ ָוֵאֶרא ּבַ
וק ֵאֶצל ִפָנה ְוגֹו. ֲחַסר ֵלב ּשׁ ּעֹוֵבר ּבַ ֶעֶרב יֹום ְוגֹו. 'ּ ף ּבְ ֶנׁשֶ ּוְכֵדין ִאְתְקִריבו ַרְגלֹוי . 'ּבְ ּ

ִאין, ְלַהאי ֵהיָכָלא ּתָ ָלָלא ְדֻכְלהו ּתַ ְּדִאיהו ּכְ ּ ּ ֵדין. ּּ ית )לי זמש(, ּכְ ה ִלְקָראתֹו ׁשִ ה ִאּשָׁ  ְוִהּנֵ
ּזֹוָנה וְנצוַרת ֵלב ית. ּ ָּדא ִאיהו ַהאי ֵהיָכָלא, ׁשִ ַאר ֵהיָכִלין, ּ ִתיָתֵאי ְלָכל ׁשְ ְּדִאיהו ׁשְ ּ .

ִאין, ְּוָהָכא ַקְייָמא זֹוָנה ָאה ְלִטְפׁשָ   .ְּלַאְפּתְ
ַהאי ֵהיָכָלא ַקְייָמא ְוָלא ַקְייָמא ּּבְ א וְמַפ. ּ אַּנְחּתָ ָמה ְדַאּתְ . ַּסְלָקא ְוַאְסִטיַאת, ּתָ ּכְ

נו ַרְגֶליָה)משלי ז(ָאֵמר  ּכְ ֵביָתה לא ִיׁשְ ּ ּבְ ְרחֹובֹות. ּ חוץ ַפַעם ּבָ ַּפַעם ּבַ ד ַסְלָקא , ּּ ּּכַ
ה ֶתֱארֹוב)משלי ז(. ְּלֵעיָלא ל ִפּנָ ְמָתא. ּ ְוֵאֶצל ּכָ ד ָנִטיל ִנׁשְ   .ּכַ

ִתיב ָקה לֹו ְוֶהחִזיָקה )משלי ז(, ַמה ּכְ יִקין. ּבֹו ְוָנׁשְ ִּאֵלין ִאיּנון ְנׁשִ , ְלָסֲאָבא, ּ
א ֲאַבְתָרה ֵני ָנׁשָ ּוְלַאְטָעָאה ּבְ ִגין ְדָהָכא. ּ ין, ּּבְ יׁשִ יִקין ּבִ ִּאיהו ֲאָתר ְדָכל ִאיּנון ְנׁשִ ּ ּ ,



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]193דף [ -ּ

ל ְזנוִנים נוְכָרִאין ּוִמּכָ ּ ֲעָתא, ּ ְּדִאיּנון ְמִתיִקין ְלפום ׁשַ ּ ָמה ִדְכִתיב , ּהוַווי ְלסֹוַפְיי. ּ ּּכְ
ה)משלי ה( ֶמן ִחּכָ   .ּ ְוָחָלק ִמּשֶׁ

ּוְכִתיב ְוַאֲחִריָתה ָמָרה ַכַלֲעָנה ּ א , ֶּאָלא. ַּמאי ָמָרה ַכַלֲעָנה. ּ ר ָנׁש ִאְתַפּתָ ד ּבַ ּּכַ
ַהאי ָעְלָמא ְלָקא ֵמַהאי ָעְלָמא, ֲּאַבְתָרה ּבְ ּוָמָטא ִזְמֵניה ְלִאְסּתַ ּ ּיה ִּאיִהי ַקְייָמא ָעֵל, ּ

ר ָנׁש ָיָדה, ְּדּבַ יָנָנא ּבְ א ׁשִ א ְוַחְרּבָ ְגִליָמא ְדגוָפא ְדֶאּשָׁ יה ּבִ ִליַמת ַקּמֵ ְּוִאְתּגְ ּ ּ ּ ּוְתַלת , ּ
ה   .ִּטיִפין ּבָ

ְּואוְקמוָה ּוָבה ִטָפה ֲחָדא, ּ ֵּמִאיּנון ִטיִפין ְדִאיִהי ְמִריָרא, ּ ֲעָתא ְדָאִטיל ָלה , ּּ ּוְבׁשַ ּ ּ
ר ָנׁש ְּלפוֵמיה ְדּבַ ּ ֵמעֹוי, ּ ָלא. ָעאל ּבְ ְלּבְ ְמָתא ִאְתּבַ ְטָיא , ּוְכֵדין ִנׁשְ ְּוַהִהיא ִטיָפה ׁשַ
גֹו ּגוָפא ְמָתא ֵמַאְתָרה, ְּוָאְזַלת ּבְ ְמָתא ֲאָתר , ְּוַאְעָקַרת ָלה ְלִנׁשְ ִביק ָלה ְלִנׁשְ ְּוָלא ׁשָ

ְמִר, ְּוִאיִהי ָמָרה ַכַלֲעָנה, ְלֵמיַתב ר ָנׁש ּבִ , ֲּחָלף ַההוא ְמִתיָקא, ּירוְּוַאְטִעים ָלה ּבַ
ַהאי ָעְלָמא ה ּבְ ְּדָטֲעמו ּבָ ּ ְתָרה, ּ כו ּבַ ד ִאְתְמׁשָ ּּכַ ֵדי ִטָפה ַאֲחָרא, ּ ְּלָבַתר ַאׁשְ ְמָתא , ּ ְוִנׁשְ

ר ָנׁש, ָנְפָקאת ֵדי ִטיָפה ַאֲחָרא. ּוִמית ּבַ ּוְלָבַתר ַאׁשְ ִגין . ְוַאְבִאיׁש, ִּוירֹוִקין ַאְנפֹוי, ּ ּבְ
ְמ אְּדִנׁשְ ְלָטא ָעָלה ָדא ִסְטָרא ַאֲחָרא ִמְסֲאָבא, ָתא ִהיא ַקִדיׁשָ ְּוַכד ׁשַ יה, ּ ּמֵ , ַּעְקַרת ִמּקַ

ֲחָדא ָבא ּכַ   .ְוָלא ִאְתַיׁשְ
ך ִגין ּכַ ַהאי ָעְלָמא, ְּבְ ין ּבְ יׁשִ יִקין ּבִ ִאיּנון ְנׁשִ ָמה ְדִאְתְדַבק ּבְ ּּכְ ַהאי , ּ ּאוף ָהִכי ָנֵמי ּבְ

ֲעָתא ר . ׁשַ ַהאי ָעְלָמאְּדִאי ּבַ ך ֲאַבְתָרה ּבְ ָּנׁש ִאְתְמׁשַ א, ְ ַבק ִסְטָרא ַקִדיׁשָ ֵדין , ְוׁשָ ּכְ
א ְמָתא ָלא ָאַהְדַרת ְלַההוא ֲאָתר ַקִדיׁשָ ַהאי ָעְלָמא. ִּנׁשְ ך ֲאַבְתָרה ּבְ ה ְדִאְתְמׁשָ ּוְכּמָ ּ ְּ ,

ָמֵתיה ְלָטא ַעל ִנׁשְ ָמֵתיה ַנְפַקת ּבְ, ָּהִכי ָנֵמי ׁשַ ּוְכֵדין ִנׁשְ ִּפטוֵריּ ְּואוְקמוָה, ּ , ְּוָכל ָדא. ּ
ַהאי ָעְלָמא ָקא ֵליה ּבְ יִקין ְדַנּשְׁ ִגין ִאיּנון ְנׁשִ ּּבְ ּ ְּדִאיּנון ְמִתיִקין, ּ ְּמִריָרן ֵליה , ּוְלָבַתר. ּ

ֲעָתא ַהאי ׁשַ ָקה לֹו, ְּוַעל ָדא. ּבְ ַהאי ָעְלָמא, ְוֶהחִזיָקה ּבֹו ְוָנׁשְ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ּבְ . ּּכְ
ל ַקֵטיגֹוִרין,  ֵהֵעָזה ָפֶניָה ַוּתֹאַמר לֹו)לי זמש( ִגין ִדְבַהאי ֵהיָכָלא ַקְייִמין ּכָ ְוָכל , ּּבְ

י ְדַבר ָנׁש ְכֵחי ְלַגּבֵ ּתַ ין ְדִמׁשְ יׁשִ ִליָחאן ּבִ ּׁשְ ִתּקונֹוי, ּ ן ּבְ ְּוַעְבֵדי ֵליה ִדיַתּקֵ ּ ִויַסְלֵסל , ּ
ְעֵריה ׂשַ ַקן ּבְ, ְוִיְתְסֵחי, ּּבְ יהְוִיְתּתָ לון ּבֵ ּכְ ִּגין ְדִיְסּתַ ּ ָּהָכא ַקְייָמא רוָחא ֲחָדא. ּ ְּדִאְקֵרי , ּ
א. ה''ְּסָקטוָפ ּקוָנא ְוִסְלסוָלא ִדְבֵני ָנׁשָ ל ּתִ ְּוָדא הוא ְמָמָנא ַעל ּכָ ּ ּ ּ.  

  ב''ז ע''דף רס
ַאְתַער ִּאיהו , ְּדַהאי ְמָמָנא ַאֲחָרא, ַּקְייָמא ַחד ְמָמָנא ַאֲחָרא, ְּלגֹו ְדַהאי ֵהיָכָלא
ר ָנׁש ְלָבַתר ְרֵמיה, ְלַאְתֲעָרא לֹון, ֵּליה ְלּבַ ן ּגַ ְּדָהא ִאיהו ְמַתּקֵ ּ ְעֵריה, ּ ׂשַ ּוְמַסְלֵסל ּבְ ּ ,

יה ָלא ּבֵ ּכְ יֵדיה ַחד ַמְרָאה ְלִאְסּתַ ְּדִיטֹול ּבִ ּ ּ יֵדיה, ּ ֵוי ֵליה ּבִ ְּוׁשַ ּ יה, ּ ל ּבֵ ּכַ ְוָחֵמי , ְּוִאְסּתָ
ַההוא ֵח ִּדיוְקֵניה ּבְ ּ ּ ּוְבַהאי ַאְתַער ְלַההוא רוָחא ֵחיָלא ַאֲחָרא. ּיזוּּ ּ , א''ְּדִאְקֵרי ַעִסיְרָט. ּ

ל ִאיּנון ְדַאְחִזיו ,  ַנְפֵקי)ב''ד ע''רל, א''ה ע''ויקרא כ, א''ד ע''ב רס''ץ ע''ק(ּוֵמָהָכא  ּּכָ ּ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]194דף [ -ּ

ֶחְלַמְייהו א ּבְ ִדיִבין ִלְבֵני ָנׁשָ ְּוָכל ִאיּנון ְדַאְחְזָיין ִמִלי. ּּכְ ּ הוּ ּן ְוָלא ִמְתַקְייֵמי ּבְ ֶּאָלא , ּ
ָבא לֹון   )ב''ז ע''דף רס(. ְלַעְרּבְ

ַההוא ֵחיזו, ּוְלָבַתר ָכאן ּבְ א ִאְתַמּשְׁ ֵני ָנׁשָ ד ִאיּנון ּבְ ּּכַ ּ ְלהו . ְּדִאְקֵרי ַמְרָאה, ּ ֵדין ּכֻ ּּכְ ּ
ָגסוָתא ְדרוָחא ִדיְלהֹון ּּבְ ּ ּ ְּוַהאי רוָחא ְדִאְקֵרי ַעִסיְרָט, ּ ּיהו ַאְתַער ְלַחד רוָחא ִא, א''ּ ּ

חֹות ְיֵדיה ְּמָמָנא ְדִאיהו ּתְ ּ א ְדָכל נוְקִבין, ּ א ִדְלַתּתָ נוְקּבָ ְּוָעאל ּבְ ּ ּ ן ַחד , ּ ּמָ ְוָסִליק ִמּתַ
ְדַקאְמָרן, ּרוָחא ַאֲחָרא ָרא ּכִ ְּדִאיהו ְמָמָנא ִעם ַההוא רוָחא ְדִאְקֵרי ַאְסּכָ ּ ּ ּ ְּוָדא ִאיהו . ּ

א ְד ִדיןִּליִלית ִאיּמָ   .ׁשֵ
ר ָנׁש ַאְתַער ְלַהאי רוָחא ַאֲחָרא ְדִאְקֵרי ַעִסיְרָט ְּוַכד ַההוא ּבַ ּ ר , א''ּ ֵדין ִאְתֲחּבָ ּכְ

ר ָנׁש יה ְדַההוא ּבַ ִּעּמֵ ּ ִדיר, ּ יה ּתָ ר ִעּמֵ ָכל ֵריׁש ַיְרָחא ְוַיְרָחא. ְּוִאְתְקׁשַ ִאְתַער , ּוְכֵדין ּבְ
ַּההוא רוָחא ֲהָד, ּ א ּבַ יׁשָ ְּדֵחיזו ּבִ ּה ְדִליִליתּ ר ָנׁש, ּ ְייהו ַההוא ּבַ ּוְלִזְמִנין ְדִאְתַזק ִמּנַ ּ ּ ּ ,

ַּוִיפֹול ְלַאְרָעא ִרים. ּאֹו ָימות, ְוָלא ָיִכיל ְלֵמיָקם, ּ ַּההוא ֵחיזו ְדַמְרָאה, ְּוָכל ָדא ּגָ ּ ּ ,
יה ל ּבֵ ּכֵ ְּדִאיהו ִמְסּתַ ּ ִלּבֵ. ּ סוָתא ְדרוָחא ּבְ ָמה ְדַאְחֵזי ּגַ ְּדָהא ּכְ ּ ּ ּ ָּהִכי ָנֵמי ַאְסֵגי רוָחא , ּיהּ

יה א ְלַגּבֵ יׁשָ א. ּּבִ ַההוא ִאְתֲערו ִדְלַתּתָ ְּוַעל ָדא ּכָֹלא ַקְייָמא ּבְ ּ ּ ּּ ָלִמים )משלי ז(. ּ  ִזְבֵחי ׁשְ
א ֲחֵזי. ָעָלי ָלִמים ָלא ַאְתָיין ַעל חֹוָבה, ּתָ לֹום, ְּוָלא ַעל ַחָטאת, ׁשְ ַמאי . ֶּאָלא ַעל ׁשָ

ָלִמים ֵרין ִסְטִריןֶּאָל. ׁשְ ָלִמים ִמּתְ ַכח ְמַקְטְרָגא ָעֵליה, א ׁשְ ּתְ ְּדָלא ִאׁשְ , ָּלא ְלֵעיָלא, ּ
א ָמאָלא ְדֵיֶצר ָהָרע. ַּמאן ִאיהו ְמַקְטְרָגא. ְוָלא ְלַתּתָ ֶּאָלא ַההוא ִסְטָרא ִדׂשְ ּ ּ ַכח , ּ ּתְ ְּדִיׁשְ

ָלָמא ִדיִמיָנא ׁשְ ָלִמים ָעָלי, ְּוַעל ָדא. ּּבִ ההוא זבחי שלמים עלי , א עלי דייקא''ד(. ִזְבֵחי ׁשְ

  )איהו בגין דלא אשתכח מקטרגא על עלמא
ָלִמים ָעָלי ך. ָּדָבר ַאֵחר ִזְבֵחי ׁשְ ְלָוה ְלַגּבָ ׁשַ לם, ְָהא ֲאָנא ּבְ ּוְבִגין . ְְלַאֲחָזָאה ָלך ׁשָ

ך י ְנָדָרי, ְּכָ ַלְמּתִ ַּהיֹום ׁשִ ִדיר, ּ ֵני ָעְלָמא ּתָ ָאה ּבְ ', ָן ָיָצאִתי ִלְקָראֶתך ְוגֹוַעל ּכֵ. ְלַאְפּתְ
א ְּדָיַדְעָנא ְדַאְנְת ָחֵסר ִלּבָ ֵחר ָפֶניך. ָחֵסר טֹוָבה, ּ ְָלׁשַ ין , ּ יׁשִ ָכל ּבִ ֲהָדך ּבְ ָרא ּבַ ְְלִאְתַחּבְ

יאוְבִתין ְדַהאי ָעְלָמא, ְְוֵיאֹות ָלך ְלַאֲהָנָאה. ְּדָעְלָמא ַתר ּתִ ּוְלִמְטֵעי ּבָ ּ ְּוָדֵחי ֵליה . ּ
ָלה יׁש ְלִביׁש, ּ ְלִמָלהִּמּמִ ִאין. ּוִמּבִ ִאיּנון ִטְפׁשָ ַּאֲהַדְרָנא ּבְ ִחיְרָנא ָפְניך, ּ ְָוׁשָ , ָּוֶאְמָצֶאָך, ּ

ָקא ָבך ְחָנא ָלך ְלִאְתַדּבְ ּכַ ַבר ַאׁשְ ְּכְ ְּ.  
ף)איוב כד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְלָכה ִנְרֶוה דֹוִדים ַעד ַהּבֶֹקר ְמָרה ֶנׁשֶ .  ְוֵעין נֹוֵאף ׁשָ

ְלָטָאהְּד ֵדין ִאיהו ִזְמָנא ְלׁשַ ָּהא ּכְ ֲחָדא, ְלָכה ִנְרֶוה דֹוִדים. ּ ך, ְְנַהך ּכַ , ְָהא ֲאָנא ִעּמָ
ֵחיָלך ּתְ ּבְ ַען ַאּתְ ַרְבָיא ַאּנְ ְְדָהא ַעד ּכְ ְרָמך, ּ ג ּגַ ְתַעּנָ א ָלא ּתִ ּתָ ד , ֵאיָמַתי, ְִאי ַהׁשְ ּכַ

ֵהא ִסיב א הוא ִזְמָנא, ּתְ ּתָ ֵביתֹו. ָמאַמאי ַטְע. ַּהׁשְ י ֵאין ָהִאיׁש ּבְ , ָּדא ֵיֶצר טֹוב, ּכִ
ַגָווך ְרָיא ָהָכא ּבְ ְְדָלא ׁשַ ּ ֶדֶרך ֵמָרחֹוק, ְּוָלאו ִאיהו ִזְמָנא, ּ ְָהַלך ּבְ ר , ְ ּבַ ְרָיא ּבְ ְּדָלא ׁשַ

ֶדֶרך ֵמָרחֹוק, ָנׁש ְֶאָלא ּבְ ִנין וְלָהְלָאה, ּ ֵליַסר ׁשְ ד ִאיהו ִמּתְ ּּכַ ָכל ּבַ. ּ ַוֲאָנא , ר ָנׁשְוָלאו ּבְ
ך ִמיֹוָמא ְדִאְתְיִליַדת ָּקִאים ִעּמָ ּ ּ ַלֶפַתח ַחָטאת רֹוֵבץ)בראשית ד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְ ּ .



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]195דף [ -ּ

א ְדַאְנּתְ ַרָווק ּתָ ְּוַהׁשְ ְרָמך, ּ ָגא ּגַ א ִזְמָנא ָלך ְלִאְתַעּנְ ּתָ ְַהׁשְ ֶסף ָלַקח )משלי ז(. ְ  ְצרֹור ַהּכֶ
ָידֹו ְּלַסְלָקא ְלֵעיָל, ּבְ ן , אּ ּמָ ָבא ּתַ ֶסא ָיבֹוא ֵביתֹו. )א ולאתענגא''ס(ּוְלִאְתַעּכְ , ְליֹום ַהּכֶ

ֶסא ְדִאיהו יֹוָמא ְדִדיָנא, ֵּאיַמת ָיֹבא ָלֳקְבֵליה ְּליֹום ַהּכֶ ּ ִדיָנא, ּ ָגָחא ּבְ ִּדְכִתיב , ְלַאׁשְ
נו)תהלים פא( ֶסה ְליֹום ַחּגֵ ּכֶ ר ָנׁש ְל. ּ ּבַ ִזְמָנא ְדִאְצְטִריך ּבַ ְּבְ ָעְלָמאּ ָגא ּבְ , ִאְתַעּנְ

יה ּוְלִאְתֲהִני ּבֵ יה, ּ ָעְלָמא. ִּאְתַרֲחָקא ִמּנֵ ְרָיא ִדיָנא ּבְ ּוְבִזְמָנא ְדׁשַ ּ יה , ּ ֵדין ָאֵתי ְלַגּבֵ ּּכְ
יה ִדיָנא ְּלֶמְעַבד ַעּמֵ ֹרב ִלְקָחה ְוגֹו, ּ ְּוַעל ָדא ִהַטּתו ּבְ ּ ּ ֵבדֹו. 'ּ ִאין . ַּעד ְיַפַלח ֵחץ ּכְ ַזּכָ

ין, ּ ַצִדיַקָייאִּאיּנון הו, ְּדָיְדִעין ָאְרִחין ַקִדיׁשִ ְּלֵמַהך ּבְ ָמאָלא, ְ , ְּוָלא ִיְסטון ִליִמיָנא ְוִלׂשְ
ָעְלָמא ֵדין ִאין ִאיּנון ּבְ ַּזּכָ ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ּ.  

ִביָעָאה ָמֵרי ְדַחְמָרא. ֵהיָכָלא ׁשְ ֲּהָדא הוא ֵהיָכָלא ִדׁשְ ּ יה, ּ ְּלִאְתַרָווָאה ּבֵ ָמה ְדַאּתְ ּכְ. ּ
ל)בראשית ט(ָאֵמר  ָכר ַוִיְתּגַ ּתְ ִמן ַהַיִין ַוִיׁשְ ּ ַוֵיׁשְ ּ ּ ְּסִחיָטא ְדָכל ִאיּנון ֲעָנִבין. ּ ְלהו , ּ ּּכֻ ּ

ין יׁשִ ָּהָכא ִאיהו ְסִחיָטא ִדְלהֹון, ֲעָנִבין ּבִ ָמִרים .  ַיִין ָחַמר)תהלים עה(ְּוָדא ִאיהו . ּ ׁשְ
ֵתי ְּדָחָמר ְדֵלית ַמאן ְדׁשָ ּ יהּ ִרים מֹוָתא ְלַגְרֵמיה, ּ ִמּנֵ ְּדָלא ּגָ ַּאְטִעיַמת ַחָוה , ִּמֵייָנא ָדא. ּ

ֵהיָכָלא ָדא, ְּלַבְעָלה ְּוָעאַלת ֵליה ּבְ ְוָגִריַמת , ְּוָיִהיַבת ֵליה, ָסֲחָטה ֲעָנִבין, ְּדָתֵניָנן, ּ
ּוְלָכל ָעְלָמא ֲאַבְתֵריה, ּמֹוָתא ֵליה ּ.  

  א''ח ע''דף רס
ֵהיָכָלא ָד ָמִתין ִמְסֲאִבין, אּּבְ ל ִאיּנון ִנׁשְ ִסְטָרא , ַּקְייִמן ּכָ י ְלָכל ִאיּנון ִדי ּבְ ְּדַנְחּתֵ ּ ּ
ֵקי ָּדא ִמְתַדּבְ ְטָרָהא, ּ א ְלָכל ִאיּנון ִדי ִמּסִ ְּוַההוא רוָחא ְדַנְחּתָ ּ ּ ּ ַגְווָנא . ֵמָהָכא ַנְפֵקי, ּ ּכְ

ַהאי ָעְלָמא ְּדִאיּנון ָסטו ָאְרַחְייהו ּבְ ּ ּ ְזנוָתאְוִא, ּ ָדלו ּבִ ּתְ ּׁשְ ּ ֲאָתר ְדָלא ִאְצְטִריך, ּ ְּבַ ּ ,
ֵדין. ְלִאְתַרֲחָקא ֵמֹאַרח ְקׁשֹוט ק , ּכְ ָמה ְדִאיהו ִאְתְדּבָ ּּכְ ּ ַההוא ִסְטָרא ) א''ח ע''דף רס(ּ ּּבְ

ְזנוָתא ְּדֵיֶצר ָהָרע ּבִ ָּהִכי ָנֵמי ָנִפיק ְמֵהיָכָלא ָדא רוָחא ִמְסֲאָבא, ּ , ְּלָסֲאָבא ֵליה, ּ
ן ּמָ   .ְּוִלְבָרא ְדָנִפיק ִמּתַ

ָרא ִאְקֵרי ַמְמֵזר ְטָרא ְדֵאל ָזר, ְּוַההוא ּבְ ְּדָאֵתי ִמּסִ ַההוא . ּ ַכח ּבְ ּתְ ָמה ְדִאיהו ִאׁשְ ּּכְ ּ ּ
יאוְבָתא ַההוא ִסְטָרא ְדֵיֶצר ָהָרע, ּּתִ ּוְבַההוא ְזנוָתא ּבְ ּ ּ ּ יה ְדַההוא , ּ יך ְלַגּבֵ ָּהִכי ָנֵמי ָמׁשִ ּ ּ ְ

ָרא רוָח ְּוֹכָלא ָסֲהִדין ָעֵליה ְדִאיהו ַמְמֵזר, ְּדָסִאיב, א ַאֲחָרא ִמְסֲאָבאּּבְ ּ ּ ל , ּ ְוָהִכי ּכָ
ׁש ְווָנא ַמּמָ ַההוא ּגַ   .ּעֹוָבדֹוי ְוִסְטרֹוי ּבְ

ְּמֵהיָכָלא ָדא ָנִפיק ַחד רוָחא ִּדי ְמָמָנא ַעל ִאיּנון רוִחין ְדִאְקֵרי ְצפֹוִני, ּ ּ ּ , ְְוִסָמִניך. ּ
ְּוַהאי ִאיהו ְמָמָנא ַעל ָדא. ְּפֶניָה ָצַפן רוַח ֹצ)משלי כז( ִביָעָאה. ּ ָלֳקֵבל , ְוַהאי ֵהיָכָלא ׁשְ

ָמא ְדִאְקֵרי  ַּההוא ׁשְ ית)יחזקאל לא(ּ ְחּתִ ִתיב.  ֶאֶרץ ּתַ פֹוִני )יואל ב(, ְּוַעל ָדא ּכְ  ְוֶאת ַהּצְ
  .ַאְרִחיק ֵמֲעֵליֶכם

  



 



 
  

 
 

  
  

  ספר אור הזוהר
  ללמוד וללמד הזוהר בו יבואר גודל החיוב 

  וחכמת האמת, הקדוש והתיקונים

 ,א"רבי שמעון בר יוחאי זיעשחיבר התנא האלוקי 
שבו גילה סודות נפלאים אשר בתורתו ושמותיו 

תמלא הארץ ז"ועי, הקדושים בהם העולם קיים
  .באמונה' דעה את ה  

   סגולתה- קדושתה - טהרתה - מעלתה 
, שיםמדר, קובץ גדול מתלמוד בבלי ירושלמי

ספרי , ראשונים ואחרונים, ם"רמב, תיקונים, ק"זוה
, ספרי מוסר, ק ותלמידיו"ספרי בעשטה, ת"שו

לימוד הזוהר כללים יסודיים ועיקריים בענין. ועוד
  . והתיקונים  

מלהיבים , דבריהם הקדושים חוצבים להבות אש
להתמיד בלימוד,  מדריך ומורה דרך, נפש האדם

   .בשבוע כל פרשת הזוהר ולסיים מידי שבוע, הזוהר  
  אוסף ענקי במקצוע זה עדיין לא ראה אור הדפוס עד היום

תקותי כי דבריהם הקדושים יעשו רושם בלבות בני 
לכל  בית פרי עמלי להביא הברכה' וזה יהי, ישראל

  . ישראל בכל מקום שהם  
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  :לקבלת הספרים בחינם
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  עניני לימוד הזוהר - "אֹור ַהזֹוַהר"
   סגולתה- קדושתה - טהרתה -מעלתה 

  ]א[

  מפתח הפרקים
  לימוד ספר הזוהר והתיקונים מעלת  .פרק א
  לימוד הזוהר בטהרה  .פרק ב
  לימוד הזוהר מונע גלגול הנשמה  .פרק ג
  הזוהר תיקון להשכינה ומקרב הגאולה  .פרק ד
  אור הזוהר טעם התורה  .פרק ה
  אור הזוהר מוצנע בתלמוד ובפוסקים  .פרק ו
  ידיעת הבורא על ידי חכמת הקבלה  .פרק ז

  סגולת הזוהר  .ק חפר
  מי ומתי ראוי ללמוד הזוהר  .פרק ט
  בחודש אלול  ללמוד התקונים בשופי  .פרק י

  התנגדות להזוהר הקדוש  .פרק יא
  העלם וגילוי הזוהר  .פרק יב
  החיוב והשלילה ללימוד הזוהר  .פרק יג
  גדולי החסידות בשבח לימוד הזוהר  .פרק יד
  ים מעלת אמירת אותיות הזוהר והתיקונ  .פרק טו
  ן"ליקוט נפלא אודות תורות הח  .פרק טז
  נפלאות רבי שמעון בר יוחאי  .פרק יז

  לימוד הזוהר הקדוש במירון  .פרק יח
ל אודות תורה לפני התגלות "ליקוט מאמרי חז  .פרק יט

  הזוהר



  עניני לימוד הזוהר - "אֹור ַהזֹוַהר"
   סגולתה- קדושתה - טהרתה -מעלתה 

  ]ב[

  דברי גדולי הראשונים המתארים את הקבלה  .פרק כ
  מסירת סתרי הקדמונים סדר השתלשלות  .פרק כא
  גלות ספר הזוהרהת  .פרק כב
  מדוע לא נתגלה ספר הזוהר להקדמונים  .פרק כג
  תולדות רבי שמעון בן יוחאי ובנו רבי אלעזר  .פרק כד
  י"הסתלקות וקבורת רשב  .פרק כה
  י"א בן רשב"הסתלקות וקבורת ר  .פרק כו
  דימוי רבי שמעון בר יוחאי למשה רבינו  .פרק כז

   חלקי הזוהר  .פרק כח
  מפרשי הזוהר  פרק כט

  הבקעת אור הקבלה בצפת  .ק לפר
  העליה למירון מימי המשנה עד ימינו  .פרק לא
  ג בעומר"שמחת ל  .פרק לב
  גודל מעלת התפלה במירון  .פרק לג
  ג בעומר במירון"בל" חאלאקע"  .פרק לד
  רושמי העליה במירון  .פרק לה
  להיות במחיצתו בעולם  .פרק לו

v v v 



  עניני לימוד הזוהר - "אֹור ַהזֹוַהר"
   סגולתה- קדושתה - טהרתה -מעלתה 

  ]ג[

  מפתח הענינים
  לכל הספר אור הזוהר

  פרק א
  מעלת לימוד ספר הזוהר והתיקונים

מי שלא למד רזין דאורייתא לא זכה   .א
  ה"לפנימיות הקב

  אור ששת הימים גנוז בזוהר  .ב
מעריך את ' האור החיים הק  .ג

  סמכא בתורת הסוד-ט כבר"הבעש
  לימוד הזוהר תיקון האדם בזה ובבא  .ד
ן בחיות "י לימוד תורת הח"ע  .ה

ת דקדושה נברא אור שיכולים לראו
  שרפי מעלה

עמקות בסוד מאפשר פקידת   .ו
  עקרות וריפוי חולים

י יגיעתו "ל זכה להשגותיו ע"י ז"האר  .ז
  ק"הגדולה בזוה

הבטיח להבית יוסף " מגיד"ה  .ח
שכשילמד תורת הסוד יפתחו לו 

  שערי אורה
ן "מי שאינו מאמין ולומד תורת הח  .ט

מפריד אלוף לא יראה "הוא בבחינת 
  "מאורות

א שלם גם בסתרי תורה מי שהו  *.ט
  נקרא משכיל

כמה גדול השכר בלימוד תורת   .י
  הסוד וההפסד בהעדר לימודה

, מי שלא נמשך אחר תורת הסוד  .יא
בהכרח שאינו מרגיש דבר הקדוש 

  באמת
  ן"י תורת הח"שלימות התורה רק ע  .יב
  בכל יום גילוי חדש ללימוד הזוהר  .יג
  הנשמה מושבעת ללמוד רזי התורה  .יד
  ודל מעלת לימוד הזוהר והתיקוניםג  .טו

 הזוהר -עיקר לימוד הקבלה   .טז
  והתיקונים

 נשמת התורה -הזוהר והתיקונים   .יז
  עוגן הצלה נגד כל רע

העוסק בחכמת הקבלה נקרא בן   .יח
  בלימוד הפשט נקרא עבד; ה"להקב

  הזוהר מסוגל לזכך הנשמה  .יט
י לימוד הזוהר זוכים לכל מדות "ע  .כ

  טובות שבעולם
אמירת זוהר בכל יום מסוגל   .כא

  לפרנסה
לימוד הזוהר מביא את האדם   .כב

  לידיעת ודביקת הבורא
  לשון הזוהר מעורר לעבודת השם  .כג
עצם תיבות ודיבורי הזוהר מקשרין   .כד

  האדם לאין
לא ימנע מקריאת הזוהר הגם   .כה

  שהדברים סתומים וחתומים
רוב ' מי שהוא בעל עסק גדול יהי  .כו

כי הוא מאיר במקום , ק"זוהלימודו ב
  החושך

אור החיים ' החוזה מעריך את ס  .כז
  ומאור עינים כספר הזוהר

לימוד או אמירת הזוהר בבוקר   .כח
השכם מועיל לטהרת הנפש ותאוות 

  לימוד התורה
פנימיות , י טעימת יינה של תורה"ע  .כט

מתעורר האדם באהבה , התורה
  נפלאה שלמעלה מן הדעת וההשגה

מת הסוד מונעת התנשאות עסק חכ  .ל
חכמות חיצוניות ונדחה מפניה 

  כהחושך מפני האור
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  ]ד[

, תיקונים וזוהר חדש, לימוד הזוהר  .לא
מעלות השחר עד צאת הכוכבים 

  מנע שריפת התלמוד
אפילו בעת עצלות וכבדות יתגבר   .לב

  בלימוד הזוהר
חוק ולא יעבור ללמוד הזוהר מסדר   .לג

  השבוע
לי הבנה ק אפילו ב"לימוד הזוה  .לד

  'חשובה לפני ה
אם אין מעטרים לימוד הנגלה   .לה

, השנתי בלימוד הקבלה יום אחד
  לימוד המשנה אינו כלום

  ילמוד אדם זוהר בחשק גדול  .לו
מי שלא ראה אור הזוהר לא ראה   .לז

  אור מימיו
  פרק ב

  לימוד הזוהר בטהרה
טבילת עזרא הכרח ללימוד תורת   .א

לימוד הקבלה ללא טהרה ; ן"הח
  ורמת מינות ואפיקורסותג

  רמז לטבילת עזרה  .ב
תיקוני זוהר ותהלים , למד זוהר  .ג

  במים הקפואים
  פרק ג

  לימוד הזוהר מונע גלגול הנשמה
עיקר בריאת האדם שילמוד חכמת   .א

  הנסתר
ק הם קישוטי נפש "דיבורי הזוה  .ב

  החיים לנשמת
כל אות ואות מהזוהר הוא תיקון   .ג

  לנשמה
ס התורה עד "דצריך לטרוח בפר  .ד

ואם לאו נשמתו , היכן שיכול להשיג
  תתגלגל עוד פעם

צריך לעסוק תמיד בכל ' ו הי"הרח  .ה
מפני שבאחד , יכלתו בספר הזוהר

  מגלגוליו לא האמין בזה
י שבדור "אליהו הנביא אמר לרשב  .ו

'  האחרון יתפרנסון מתורתו שתהי
  מתוק לנפש ומרפא לעצם 

 -" המאור שבה מחזירו למוטב"  .ז
   הסודהכוונה לתורת

  פרק ד
הזוהר תיקון להשכינה ומקרב 

  הגאולה
לימוד הזוהר באמת הוא סעד וסמך   .א

  לשכינה
י לימוד "ביטול הדינים הוא ע  .ב

  פנימיות התורה
הזוהר נתגלה לדור האחרון כי בו   .ג

  יצאו מן הגלות
  י לימוד הזוהר"גאולת ישראל ע  .ד
  בזכות הזוהר תפרח ישועת ישראל  .ה
  י הזוהר יתבטלו כל הקליפות"ע  .ו

  פרק ה
  אור הזוהר טעם התורה

'  ל לא יהי"הלימוד בכתבי האריז  .א
אלא להאיר על נפשו , מפני החקירה

  אור צח ומצוחצח
ס "בקי בש' אפשר לאדם שיהי  .ב

ובאותו הזמן עם הארץ , ופוסקים
  גמור

מצוה לגלות סתרי תורה ורזין   .ג
  עליונים לבער קוצים מן הכרם

  ופרק 
  אור הזוהר מוצנע בתלמוד ופוסקים

כל דברי התנאים והאמוראים   .א
  יסודתם בהררי קודש מסוד התורה

גליא ורזין דאורייתא יחדיו יהיו   .ב
  תואמים
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  ]ה[

, הדוחה חלק הנסתר של התורה  .ג
  ונענש, דוחה כולה

אנו , כשלומדים נגלה דתורה  .ד
מדברים עם נשמות ופנימיות 

  התורה
 להבחין בין י סוד התורה ידע"ע  .ה

  איסור להיתר
  פרק ז

  ידיעת הבורא על ידי חכמת הקבלה
אי אפשר לבוא לידיעת הבורא בלי   .א

  חכמת הקבלה
  פרק ח

  סגולת ספר הזוהר
  הזוהר מקור לכל ספרי היראים  .א
ראוי ללמוד הזוהר והתיקונים עם   .ב

  תינוקות בני תשע
י דלא ידע מאי "אעפ, קריאת הזוהר  .ג

' שכינה הקהוא תיקון ל, קאמר
  ולנשמתו

, י שאינו מבין"אעפ, הלומד זוהר  .ד
  ה מתקן דברי"הקב

ללמוד זוהר ותיקונים או זוהר חדש   .ה
  קודם התפילה

  זוהר הכנה לתפילה  .ו
  לימוד הזוהר מוביל לתשובה באמת  .ז

אך אין ערכו , הזוהר קדוש ונורא  .ח
  כהתיקונים

  'על ידו יכולים לראות נועם ה  .ט
  הנשמה לשונו מזכך   .י

   סגולה להנצל מחכמות חיצוניות  .יא
  סגולה לטהר הנשמה  .יב
להנצל ממחשבות זרות בעת   .יג

  התפילה
הרוצה להתדבק בקונו ידבק בזוהר   .יד

  'הק
  משיג חכמה ויראת שמים  .טו

  הוא המפתח והוא הסוגר  .טז
  יזכה לתקן נפש רוח ונשמה  .יז

ל נעשה "י הזוהר וכתבי האריז"ע  .יח
  האדם כבריה

י לימוד בתיקונים הבין שנמתקו "ע  .יט
  כל הדינים

  סגולה לבעל עסק  .כ
סגולתו לאור נפשו באור החיים   .כא

  הנצחיים
  פרק ט

  'אופני לימוד ספר הזוהר הק
ל לא קצב זמן להתחלת "האריז  .א

  ן"לימוד תורת הח
לימוד תורת הסוד בלי טהרה   .ב

  מביאה לאפיקורסות
ס ופוסקים קודם "מילוי כריסו בש  .ג

  לימוד הקבלה
אין אדם יכול לבוא למשהו השגה   .ד

, בגדלות הבורא מכל לימודי התורה
  כמו מחכמת הקבלה

לעולם יקדים אדם לימוד הנגלה   .ה
  להנסתר

  סודות התורה הם אור הנפש  .ו
  פרק י

חודש אלול ראוי ללימוד התיקונים 
  בשופי

גודל מעלת אמירת תיקונים בחודש   א
  נ"שמזכך הנר, אלול

דפין זוהר או ' ת לאמר ה"ן לבעתיקו  .ב
שמטהר הגוף , תיקונים בכל יום

  והנשמה
   סגולתן למתק הדינים-התיקונים   .ג
הטעם שנתפשט לימוד התיקונים   .ד

  בימי התשובה יותר מן הזוהר
  תיקוני הנפש והגוף  .ה
  י"סוד תיקוני הזוהר שגילה הרשב  .ו
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  ]ו[

ט מעורר על לימוד תיקוני "הבעש  .ז
  זוהר

 מן האחדות כאילו התופס חלק  .ח
  תופס כולו

  עורו ישנים מתרדמתכם  .ט
   גודל מעלת לימוד הזוהר  .י

  פרק יא
  התנגדות להזוהר הקדוש

, ן"מי שאינו זוכה ללמוד תורת הח  .א
ידע שכל זה מחמת שאין נפשו זכה 

  ונקיה
פנימיות התורה היא גילוי יקרא   .ב

  ה"דקוב
בזוהר מכונסים נשמות הצדיקים   .ג

  והאחרים נדחים ממנו, ואנשי מדות
ספר הזוהר הוא כתיבת נח שנתנכסו   .ד

  בה שנים מעיר ושבע ממלכותא
  פרק יב

  העלם וגילוי הזוהר
ן "ר'מדוע נתגלה הזהר משנת ה  .א

  ?ואילך
הזוהר נתגלה רק בדורות האחרונים   .ב

  כדי להגן עליהם
הסבר להעלמת הזוהר אחרי פטירת   .ג

  י"הרשב
לא ניתן לכתוב סתרי / א    

  אבא' הר אלא לרהזו
אורות הזוהר לא נתגלה / ב    

  רק לחברייא במחשבת לבם
י אמרה "אחרי פטירת רשב/ ג    

אל תתן את פיך : "החברייא
  "להחטיא את בשרך

אבא ' י הכיר בר"רשב/ ד    
שיוכל להעלים הדברים אפילו 

  מחכמי הדור ההוא

  פרק יג
  החיוב והשלילה ללימוד הזוהר

ר כשאר מדוע לא נפוץ לימוד הזוה  .א
  ל"מדרשי חז

יצחק דלטאש בפסקו המפורסם ' ר  .ב
, יצא להגן על הזוהר מפני מתנגדיו

  ומאז נתפרסם בעולם ביותר
ו אודות החיוב והשלילה "הרח  .ג

  ללימוד הזוהר
  פרק יד

  גדולי החסידות בשבח לימוד הזוהר
 -ובני ישראל יוצאים ביד רמה   .א

ן במעון שבי רת " ר- גלי ש"ברי
  וחאיי

י "ויתקיים ע' יח בן יוסף יחימש  .ב
  לימוד רזין דאורייתא

  ז"ר בגימטריא ר"או  .ג
ן "אדו; ף"ן סו"ר בגימטריא אי"או  .ד

  ז"ר; ם"עול
י התגלות סודות חכמת "רק ע  .ה

  האמת יבוא משיח צדקנו
  פרק טו

מעלת אמירת אותיות הזוהר 
  והתיקונים

מעלת אמירת הזוהר והתיקונים    .א
  בלי הבנה

  פרק טז
  ן" נפלא אודות תורת החליקוט

שכר לימוד חכמת הקבלה וחיוב   .א
  הפלפול בה

לימוד חכמת האמת פועל עשיית   .ב
, המצוות כתיקונן ובאהבה רבה

  ומגיע מזה תועלת לענין התפיל
ספר הזוהר הוא מגן לישראל   .ג

  כתיבת נח
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  ]ז[

לימוד הזוהר מתקן עולמות   .ד
לימוד התיקונים מתקן ; העליונים

  עולם העשיה
  ימוד הזוהר דרך בקיאות בלבדל  .ה
 ראוי לקבוע שיעורו בלימוד הזוהר   .ו

  והתיקונים באופן שישלימם כל שנה
לימוד חמש דפין זוהר בכל יום הוא   .ז

  תועלת גדול להנפש
  ק באשמורת הבוקר"לימוד הזוה  .ח
טעם שדוקא לימוד הזוהר הוא   .ט

  תיקון להנפש
לימוד בחינת פנימיות התורה   .י

פנימיות הנשמה מקשר בחינת 
  'לבחינת פנימיות אלקותו ית

ידיעת מציאות ההשתלשלות היא   .יא
ז "מצוה רמה ונשאה ומקיים עי

  'מצות וידעת היום גו
לימוד פנימיות התורה הוא בכלל   .יב

  "שליש במקרא"
כמו שהמלח נותן טעם בבשר כן   .יג

לימוד פנימיות התורה נותן טעם 
  )לחם ובשר' הנק(בנגלה דתורה 

מי שיש בידו הלכות ואין בידו   .יד
לא ָטַעם ) סודות התורה(מדרש 

  ַטַעם של יראת חטא
ז "עי, היא אוצרו' י שיראת ה"ע  .טו

  תורת' התורה נק
לימוד " (לריח שמניך"מעלת ענין   .טז

" שמן תורק"על ) פנימיות התורה
  )לימוד נגלה דתורה(

אורך הגלות מחמת העדר לימוד   .יז
שהוא בן הלומד מובטח לו ; הסוד

  עולם הבא
בדורנו מי שאינו עוסק בזוהר   .חי

כל עסק , י"ותיקונים וכתבי האר
  תורתו הוא מן השפה ולחוץ

עיקר התגלות חכמת הסוד   .יט
באחרונה לזכך הנפש לתשוקה 

  ודביקות בקדושה
י לימוד הסוד זוכים לענוה ומוחין "ע  .כ

  דקדושה
שנאת , נסתר דתורה מגין נגד מינות  .כא

  ן הרעחינם ולשו
  לימוד הנגלה על דרך הסוד  .כב
ק או קבלת "האם ללמוד קבלת הרמ  .כג

  י"האר
בעסק התורה צריך לדבק את עצמו   .כד

  גם לנסתר דתורה
  פרק יז

  נפלאות רבי שמעון בר יוחאי
  י היה מלומד בנסים"רשב  .א
ג בעומר "תחיית המתים בל  .ב

  י"בהילולת רשב
  י פוקד עקרות"רשב  .ג
ר הקדוש נולד שבזוה" ינוקא"ה  .ד

  י לאביו"מברכת רשב
הרבה עקרות נפקדו וחולים נתרפאו   .ה

בזכות נדרים ונדבות שהתנדבו עבור 
  י במירון"ציון רשב

' בגימ "ה"אדם ובהמה תושיע הוי"  .ו
  "רבי שמעון בן יוחאי"

  פרק יח
  לימוד ספר הזוהר הקדוש במירון

לימוד ספר הזוהר במירון גרם   .א
נמשכה שנתמלא הבית ריח טוב ו

  הארה גדולה והרגש גדול להנשמה
קביעות זמנים ללמוד ספר הזוהר   .ב

  י"על ציון רשב
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  ]ח[

  פרק יט
ל אודות לימוד "לימוד מאמרי חז

  ת לפני התגלות הזוהר"ס
ראשונים , ל"ליקוט מאמרי חז  .א

תורה -ואחרונים אודות לימוד סתרי
  עד להתגלות ספר הזוהר

  פרק כ
דברי הראשונים המתארים את 

  הקבלה
דברי גדולי הראשונים המתארים   .א

  את חכמת הקבלה
תרגום וביאור הזוהר מפירוש   .ב

  "הסולם"
  פרק כא

סדר השתלשלות ומסירת סתרי 
  התורה בספרי הקדמונים

  ספר יצירה  .א
, בכח ספר יצירה אפשר לברוא אדם  .ב

  חיה ועוף, בהמה
  "היכלות"ספרי ה  .ג
  ספר הבהיר  .ד

  פרק כב
  התגלות ספר הזוהר

  'דמות ספר הזוהר הקק  .א
  'סדר גילוי ספר הזוהר הק  .ב

  פרק כג
מדוע לא נתגלה ספר הזוהר 

  להקדמונים
רבי יהודה חייט מבאר מדוע בדורו   .א

  נתגלה ספר הזוהר
  פרק כד

תולדות רבי שמעון בר יוחאי ובנו רבי 
  אלעזר

תלמיד מובהק לרבי ; לידתו בגליל  .א
  עקיבא

  ובצידון וחיבור ספרי' ישיבתו הק  .ב

רבי שמעון ובנו רבי אלעזר התחבאו   .ג
ג שנה ולמדו שם תורה "במערה י

  ביחד
  יציאתם מן המערה פעם ראשונה  .ד
  נגזר עליהם לחזור למערה  .ה
  איך יצאו לחפשי מן המערה  .ו

  פרק כה
  י"הסתלקות וקבורת רשב

י וגילוי רזין "הסתלקות וקבורת רשב  .א
  לפני הסתלקותו

  פרק כו
  י" בן רשבא"הסתלקות וקבורת ר

הסתלקותו וקבורתו של , חלישותו  .א
  רבי אלעזר בן רבי שמעון

  פרק כז
דימוי רבי שמעון בר יוחאי למשה 

  רבינו
ה קרא בשמות משה ורבי "הקב  .א

  שמעון בן יוחאי
י נגלה מן "למשה רבינו ולרשב  .ב

  השמים שדורשי נפשם מתו
י הסתכלו "משה רבינו ורשב  .ג

  באספקלריא
  לו תורה מסיניי קב"משה ורשב  .ד
  "סיני"י נקראו "משה רבינו ורשב  .ה
צדיק "י ידעו סוד "משה רבינו ורשב  .ו

  והיפוכ" וטוב לו
י שקולים כנגד כל "משה רבינו ורשב  .ז

  העולם כולו
י עלה למרום בענן כמו משה "רשב  .ח

  רבינו
י מנעו פורעניות "משה רבינו ורשב  .ט

  מן העולם
ם פני' י ידעו ע"משה רבינו ורשב  .י

  לתורה
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  ]ט[

י נמסר הכח "למשה רבינו ולרשב  .יא
  לברך את ישראל

  י היה ניצוץ משה רבינו"רשב  .יב
י "י לא ע"קבורת משה רבינו ורשב  .יג

  ילוד אשה
י נודעה "פטירת משה רבינו ורשב  .יד

  קול-על בת
  פרק כח

  חלקי הזוהר
  זוהר על התורה  .א

  ספרא דצניעותא) 1(    
  אדרא רבא) 2(    
  אדרא זוטא) 3(    
  רעיא מהימנא) 4(    
  מדרש הנעלם) 5(    
, "אדרא דבי משכנא) "6(    

סבא ", "רזא דרזין", "היכלות"
סתרי "ו" תוספתא", "דמשפטים

  "תורה
  זוהר חדש  .ב
  תיקוני הזוהר  .ג
  סיכום  .ד

  ט"פרק כ
  מפרשי הזוהר

  "כתם פז "-רבי שמעון לביא   .א
  "אור יקר "-רבי משה קורדובירו   .ב
  "אור החמה "-י רבי אברהם אזולא  .ג
  "מקדש מלך "-רבי שלום בוזאגלו   .ד
לרבי צבי הירש " עטרת צבי"  .ה

  מזידטשוב
לרבי יצחק אייזיק " זוהר חי"  .ו

  מקאמארנא
לרבי אליעזר צבי " דמשק אליעזר"  .ז

  מקאמארנא
לרבי יהודה ) ז כרכים"ט" (הסולם"  .ח

  אשלג

  "דרך אמת"  .ט
  א"להחיד" נצוצי אורות"  .י

  "הרנצוצי זו"  .יא
  פרק ל

  הבקעת אור הקבלה בצפת
  מלך המשיח יתגלה בגליל תחילה  .א
  "כרם היה לידידי בקרן בן שמן"  .ב
לא היה אדם שהשפיע על עם   .ג

  'י הק"ישראל כהאר
י נמשכה "השפעת ופעולות האר  .ד

  כשנה ומחצה
ק "גלה גדולת הרמ" אור יקר"ה  .ה

  בקבלה
  י"האר" סנדק"אליהו הנביא היה   .ו
 למד נגלות התורה עם ל"האריז  .ז

  ז"השיטה מקובצת והרדב
ל בא לעולם הזה רק "י ז"האר  .ח

  ו"בשביל תלמידו הרח
 הבריח המבריח עולם -ן "תורת הח  .ט

  הזה עם עולם הבא
 אך גבהו -משה אמת ותורתו אמת   .י

  ק"י מהרמ"דברי האר
  ך"ו נסמך להוראה מהאלשי"הרח  .יא
י מעת "ו מיד האר"לא זזה יד הרח  .יב

  ן"ל לגלות תורת החשהח
ו "חכמי הקבלה בדורו אמרו על הרח  .יג

  שאין כמוהו במעלה ובחכמה
ש נקבעו לערוך תורת "ו ובנו ר"הרח  .יד

  י ולהוציאה לאור"האר
י "ש ויטאל כתב תורת האר"ר  .טו

  ביעילות עליונה
דמיון וקירבה נשמתית בין האב   .טז

  לבנו
ש ויטאל היה גלגול התנא רבי "ר  .יז

  מאיר
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  ]י[

  לאפרק 
  העליה למירון מימי המשנה עד ימינו

י "השתטחות התנאים על קבר רשב  .א
  במירון

אליהו הנביא לומד תורה עם   .ב
  י"התנאים במערת רשב

  י מברך לכל הבאים למירון"רשב  .ג
 -מינים ' השתטחות והקפות בד  .ד

   במירון-וביטול גזירות 
ג "ישראל יעלה בל-הדר בארץ  .ה

מחה לעומר למירון וישמח שם ש
  גדולה

ד "לא ילך על הציון לבד כי הש  .ו
  י יכול לכופו ולהחטיאו"ששמו תנ

כל הפמליא של מעלה ונשמות   .ז
  ג לעומר"הצדיקים הם במירון בל

  ג בעומר"קדושת יום ל  .ח
ג "טעם שנוהגין להרבות בנרות בל  .ט

  בעומר
  פרק לב

  ג לעומר"שמחת ל
הטעם לשמחה וחדוה בכל   .א

  ג לעומר"העולמות בל
טעם למה נקרא יום פטירתו בשם   .ב

  "הילולא"
בשבוע ' ג לעומר שהוא יום ה"ל  .ג

  ע"החמישי הוא גמר ספיה
ל ובעל "מעשה נורא מהאריז  .ד

י "שרקדו ביחד עם רשב" חרדים"ה
  ג בעומר"בל

  י"לימוד הזוהר בהילולא דרשב  .ה
  לימוד תורת הנסתר במירון  .ו
  היא חיות התנא" שמעון"תיבת   .ז

   רוחא ברוחאאתדבקות  .ח
י גורם "לימוד אדם כשר תורת רשב  .ט

  נשיקין הדדין
  סיום הזוהר  .י

  פרק לג
  גודל מעלת התפילה במירון

אפילו , התפילה על קברי צדיקים  .א
מתקבלת , יחיד ובלי כוונה שלימה

  כתפילת ציבור
  י מסייעת להבא ליטהר"זכות הרשב  .ב

  פרק לד
  ג בעומר במירון"בל" חאלאקע"

ג בעומר על קבר " בל"חאלאקע"  .א
  י במירון"רשב

טעם למה התינוקות מורים בקשת   .ב
  ג בעומר"בל

  פרק לה
  רושמי העליה למירון

  רבינו עובדיה מברטנורא  .א
  אברהם גלאנטי' ר  .ב
ג "ל עלה למירון ביום ל"האריז  .ג

  בעומר
  פרק לו

  להיות במחיצתו בעולם הבא
י הפצת ספריו זוכה לישב "ע  .א

  אבמחיצתו בעולם הב
  הספר של הצדיק הוא נשמת הצדיק  .ב

v v v 
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  ]יא[

  מפתח הענינים
  יזפרק ל

  נפלאות רבי שמעון בר יוחאי

  י היה מלומד בנסים"רשב  .א
  י"ג בעומר בהילולת רשב"תחיית המתים בל  .ב
  י פוקד עקרות"רשב  .ג
  י לאביו"שבזוהר הקדוש נולד מברכת רשב" ינוקא"ה  .ד
הרבה עקרות נפקדו וחולים נתרפאו בזכות נדרים   .ה

   במירוןי"ונדבות שהתנדבו עבור ציון רשב
רבי שמעון בן "' בגימ "ה"אדם ובהמה תושיע הוי"  .ו

  "יוחאי

v v v  
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  ]יב[

  ספר

  ראור הזוה
  יזפרק 

  נפלאות רבי שמעון בר יוחאי

  י היה מלומד בנסים"רשב) א

מאריה דספר הזוהר , התנא האלקי רבי שמעון בן יוחאי. א
ו "א דף קנ"זהר ח(דנהיר כל עלמא באורייתא ', והתיקונים וכו

) א"ז ע"דף י(מעילה ' וכמו שמצאנו במס,  בעל נס'הי, )א"ע
  , מלומד בנסיםשקראוהו 

  . הואיל ואתרחיש ניסא): ב"ג ע"דף ל(שבת ' ובמס. ב

בדרא דא זכותא עילאה ): א"ט ע"דף קמ(ב "ובזהר ח. ג
  . דרבי שמעון קא עביד לאתחזאה ניסין על ידוי

, ניקום וניזיל: י"אמר רשב)  א"ד ע"דף ס(ג "ובזהר ח. ד
  . ה ארחיש לן בניסין"דקוב

ה בעי למרחש לן "ידענא דקוב: אמר) ב"א ע"דף ר(ושם . ה
  . ניסא

זכאה נפשא דבר יוחאי ): פ תבוא"ס(ובזוהר חדש . ו
  .ניסין' ה עביד עימי"דקוב
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קדישין עליונין דסבלין ): ב"ח ע"דף קצ(ב "ובזהר ח. ז
יסין דזכאין למעבד להו נ, ה"תבירא דגופא מאתר לאתר על קוב

י שסבל צער מערה ונשבר גופו "ומי לנו גדול מרשב. ופורקנין
  .צבאות' לקנאת ה

  י"ג בעומר בהילולת רשב"תחיית המתים בל) ב

מעשה נס ', לא אוכל להתאפק ולעצור מלספר מעשה ה. א
אשר בעינינו ראינו והנני עד ראיה לספר , נפלא כי נורא הוא

ג "ותי במירון על לבקהל מעשה נס ופלא מה שראיתי בעיני בהי
ושכמעט , ג לעומר ביום הששי"שחל אז ל, ג"לעומר בשנת תרפ

ג לעומר נשארו אז "רוב הקהל מאלפי ישראל שהיו שם בל
וטעמנו אז טעם שמחת , במירון לשבות שם את יום השבת

  .שבת עילאית פלאית

וביום שבת בבוקר אחר תפילת מוסף שהתפללנו אז . ב
י המנין האחרון קרוב לחצי " הרשבק"ד על יד ציון קוה"בביהמ

שילד אחד של אחינו , ויהי נשמע קול רעש גדול, היום
הספרדים שאמו נדרה לעשות לו תגחלתו הראשונה כמנהג 

ואמו לבדה הביאתו , ואבי הבן לא יכול ליסע למירון, הידוע
ושבק חיים , ל"רע ר-ופתאום הילד אחזתו מחלת החולי, למירון

  .לנו

נח באחד החדרים הקטנים הבנויים והילד היה מו. ג
וצוו הרופאים שהיו , למעלה עלי גגות הציונים בחצר הקודש

, ו שצריכין לעשות הסגר"שם מטעם הממשלה מצפת ת
וכשנשמע . על כל אנשי החצר על איזה ימים, "קאראנטין"

רבים מההמון נבהלו והתחיל לברוח מהחצר , הפקודה הזאת
אבל מיד הגיעו , שר שםהחוצה אל השדות והרים וגבעות א



  עניני לימוד הזוהר - "אֹור ַהזֹוַהר"
   סגולתה- קדושתה - טהרתה -מעלתה 

  ]יד[

כי רבים מהיוצאים מחוץ לחצר עזבו את , צעקות וקולות ובכיות
י "ילדיהם ואנשי ביתם וחפציהם והחצר נסגר ונשמר ע

אם הילד , ועל כולם עלה ונשמע קול בכיה מהאשה. השוטרים
שבנה הראשון והיחידי שהביאה אותו על תגלחתו , המת

  .ונהפך לתוגה שמחתה, הראשונה אין

ואני בעיני ראיתי את הילד מונח בחדרו על הארץ ירוק . ד
וכולנו נצטערנו מאד מאד על נפש אחת מישראל וצער , ומת
ולא יכולנו בשום אופן מרוב צער לעשות קידוש ולסעוד , אמו

  .את סעודת שבת קודש בבוקר

, והנה פתאום קמה אם הילד וחגרה מתניה כאשת חיל. ה
ה עמו למטה בבית הכנסת שעל ולקחה הילד המת על ידיה וירד

והניחתו על הרצפה שעל יד הציון , י"יד הציון הקדוש הרשב
הוי צדיק צדיק : ובקול מר צורחת ובבכי צעקה אם הילד, הקדוש

הנני אמתך באתי לכאן לכבודך לגלח בני היחידי ! רבי שמעון
וקיימתי נדרי אשר נדרתי , ת בזכותך"הראשון אשר נתן לי השי

ואתמול הביאותיו חי ועשיתי לו , ג לעומר"ן על ללהביאותיו כא
כמו [התגלחת בשירים ובזמרה ובתוף ובכינור ומשתה ושמחה 

ועתה איך אסע מכאן בבושה ובכלימה בלי , ]שנוהגים שם בזה
וקולותיה ובכיותיה היה . ובאיזה פנים אבוא הביתה', הילד כו

 ולב מי לא נמס כמים לשמוע את, נשמע על כל החצר הקדוש
  .קול צעקת האשה המרת לב ותחנוניה וצערי לבה

הנני מניחו לפניך כמו , צדיק צדיק: כ קמה ואמרה"ואח. ו
ואנא ממך שאל תביישיני ואל תחזיר פני ריקם ותחזירו , שהוא

ש "ויתקדש ש, לפני חי ובריא כמו שהביאותיו אתמול לפניך
  .וצדיקים שופטים בארץ' וידעו כי יש ה, ושמך בעולם
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  ]טו[

גולה סגרו שמה הבית הכנסת על הציון הקדוש ולא ולס. ז
וכעבור איזו רגעים הקול נשמע מבית . נשאר שם רק הילד

והנה , והחכם שם פתח לה הפתח. הכנסת צעקת הילד לאמו
, תנה לי מעט מים כי צמא אני, אמי: הילד קם על רגליו וצועק

ונעשה , והיא העלתו הגגה למקום חדרה מקודם, ונתנו לו מים
וכל הקהל כולם באו לראות , רעש גדול מתחיית הילד המתשם 

וגם הרופאים נתאספו שמה ובדקו את הילד והודו . הילד החי
ואמרו שאין זה בדרך הטבע כלל אלא מעשה ניסי תחיית המת 

והתירו תיכף ומיד לפתוח שערי , על ידי התנא רבי שמעון
 אז והיה, "קאראנטין"ואמרו שאין צריכין לעשות עוד , החצר

וכולם שראו את הילד החי ברכו ברכת , גדול מאד' קידוש ה
  .מחיה המתים

ספר שער , ועתה מקרוב הגיע לידי מנחה חדשה. ח
: ל"וז, שכתב) 'מאמר גל עיני אות י, מאמרי חודש אייר(יששכר 

  .מחיה מתים גימטריא שמעון בן יוחאי
  )ג"רס' י ע"הילולא דרשב, טעמי המנהגים(

  רותי פוקד עק"רשב) ג

מעשה באשה אחת בצידון ששהתה עשר שנים עם בעלה . א
אתון גבי רבי שמעון בן יוחאי בעיין למשתבקא דין , ולא ילדה

כשם , חייכון, אמר להון, ]הם רצו להפרד זה מזו[מדין 
כך אין אתם מתפרשים , שנזדווגתם זה לזה במאכל ובמשתה

  .אלא מתוך מאכל ומשתה

, ם טוב ועשו סעודה גדולההלכו בדרכיו ועשו לעצמן יו. ב
, בתי, כיון שנתיישבה דעתו עליו אמר לה. ושיכרתו יותר מדאי

מה . ראי כל חפץ טוב שיש לי בבית טלי אותו ולכי לבית אביך
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לאחר שישן רמזה לעבדיה ולשפחותיה ואמרה , עשתה היא
  .שאוהו במטה וקחו אותו והוליכוהו לבית אבא, להם

, כיון דפג חמריה אמר לה, בחצי הלילה ננער משנתיה. ג
מה לי , אמר לה. בבית אבא, אמרה ליה, היכן אני נתון, בתי

כל חפץ טוב "ולא כך אמרת לי בערב , אמרה ליה, לבית אביך
אין חפץ טוב לי בעולם , "שיש בביתי טלי אותו ולכי לבית אביך

הלכו להם אצל רבי שמעון בן יוחאי ועמד והתפלל . יותר ממך
מה הקדוש ברוך הוא פוקד עקרות אף , למדךל. עליהם ונפקדו

  .צדיקים פוקדים עקרות
  )פ נגילה ונשמחה בך"עה', ד' פס' ר פרשה א"שהש(

  י לאביו"שבזוהר הקדוש נולד מברכת רשב" ינוקא"ה) ד

אדכרנא יומא חד דהוה אזיל עמי בארחא רב ספרא אבוי 
ובריכית ליה כד אתפרש מיני דיהא ליה , "]ינוקא"אביו של ה[
  .ר אריא באורייתאב

  )ב"ט סע"תרומה דף קס' ב פ"זהר ח(

הרבה עקרות נפקדו וחולים נתרפאו בזכות נדרים ונדבות ) ה
  י במירון"שהתנדבו עבור ציון רשב

באים מכל הסביבות ומדליקים ] ג לעומר"ל[ח אייר "בי. א
', מלבד מה שמדליקין עליה נר תמיד כו, אבוקות גדולות

ים נתרפאו בנדר ובנדבה שהתנדבו שהרבה עקרות נפקדו וחול
  .למקום ההוא

' נדפסה בס, ט"ה לאחיו בשנת רמ"אגרת רבינו עובדיה מברטנורא זלה(
  )דרכי ציון
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היות ששמע , ש יחיה בענין נשגב"נדרשתי מאחד מאנ. ב
, ל"סגולה לחשוכי בנים רחשקבלה בידם , ו"ק ת"מפי אנשי אה

 התנא האלקי י ראטל משקה ביומא דהילולא על ציון"לנדב ח
לכן בחרתי בו לעשותו שליח מצוה להזכיר , י"ע ועכ" זיי"רשב

, לטובה את הזוג מאיר בן חיה לאה עם זוגתו שרה בת שינדל
, בלי שום מכשול ונזק, ק במהרה"ת אותם בזש"שיפקוד השי

ת "וכאשר יעזור השי. י ראטל משקה כנהוג"וינדב עבורם ח
לם נדבת לבבם מוכנים המה לש, ויפקדם בישועה במהרה

  .בשמחה
ט לעומר "י, ל"בן ציון הלברשטאם מבאבוב זצוק' ר ר"ק אדמו"אגרת כ(

  )ב"תער

נדרו נדר ) עלינו-לא (שהרבה חשוכי בנים, גם ידוע. ג
על שם רבי , שבהוולד להם בן יקראו את הבן הנולד בשם שמעון

או שנדרו שיעשו את התגלחת הראשונה של , שמעון בן יוחאי
  .י"נושעו בזכות התנא הקדוש רשבו, הילד במירון

  'רבי שמעון בן יוחאי' 'בגימ' ה"אדם ובהמה תושיע הוי') ו

רבי שמעון גימטריא בדיוק מספר , ה"אדם ובמה תושיע הוי
  .בר יוחאי

  )ק מבארניב"בשם הרה, ה"מגדיל ישועות מלכו אות נ' ס(

v v v  
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  מפתח הענינים
  יחפרק ל

  לימוד ספר הזוהר הקדוש במירון

לימוד ספר הזוהר במירון גרם שנתמלא הבית ריח טוב   .א
  ונמשכה הארה גדולה והרגש גדול להנשמה

  י"קביעות זמנים ללמוד ספר הזוהר על ציון רשב  .ב

v v v  

  ספר

  ראור הזוה
  יחפרק 

  לימוד ספר הזוהר הקדוש במירון

לימוד ספר הזהר במירון גרם שנתמלא הבית ריח טוב ) א
  גש גדול להנשמהונמשכה הארה גדולה והר

נסענו מעכו לצפת , ו"ן ל"שנת וית', לאדר ב' ה', היום יום ב
ואחר כך הלכנו , בארץ הגליל' ו לראות את פני האדון ה"ת

ולמדנו שם בחשק גדול ובאהבה גדולה ובשמחה ' למירון וכו
וחזרנו תיכף , ועמדנו לאכול, שעות מהלילה' ספר הזוהר עד  ד
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נתן הרב לכל אחד מהחברים שהיו אחר האכילה לימודינו כפי ש
ולמדנו עד , והיה חלקי ספר בראשית. שם ספר אחד של הזוהר

שעות נתמלא הבית ריח טוב אשר כמוהו ' ובסוף ו, ששה שעות
. והלכנו לישון, שעות מהלילה' ולמדנו עד ח. ' וכולא נהיה

וקודם שהאיר היום כשני שעות עמדנו על משמרתנו ולא ישננו 
וכשהאיר פני המזרח התפללנו . וישבנו ללמוד, תכי אם שני שעו

ח שעות בלי הפסק בינתיים אפילו "כוותיקין וישבנו ללמוד עד י
ואחר שאכלנו חזרנו ללימודינו כל יום . בדיבור של דברי תורה

ובכל יום . 'בבוקר וכו' וביום ו. שעות מהלילה' עד ח, חמישי
עשינו ובלילה ליל מוצאי שבת , השבת היינו לומדים זהר

שהאידרות אמר הרב שנלמד אותם , משמורות כל הלילה
ובשעה שהתחלנו האדרות היתה הארה גדולה . וכן היה, ביחד

, וגמרנו האדרות סמוך לאור היום',  וכווהרגש גדול בנשמותינו
  .ולמדנו מאמרי בר יוחאי בשמחה גדולה

  ,י אחד מתלמידיו"כת, אגרת מסע אור החיים הקדוש(
  )י"עניני הילולא דרשב, המנהגיםטעמי ' נדפס בס

  י"קביעות זמנים ללמוד ספר הזהר על ציון רשב) ב

י ועוסקים "אצל ציון רשבבהיות חברים מקשיבים . א
 מעת לעת פעמים בשנה באמרותיו אמרות טהורות כדרכו

  .'ומפקידה לפקידה וכו
  )ספר החרדים בהקדמה(

 כל חכמי הולכים חוק ולא יעבור שני פעמים בשנה. ב
י "ושם פורסים אוהל אחד מן קברו של רשב, למירון' סגולה וכו

לילות ' ימים וי' א י"י ור"ויושבים שם בין רשב, א"עד קברו של ר
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עשרה ימים וזה הסדר הם עושים . רצופים ועוסקים בספרי הזוהר
  . תמידקודם שבועות ועשרה ימים קודם ראש השנה

  )ספר מצרף לחכמה(

תקיפי ארעא , רבנן קדישין, כיםכך נהגו הראשונים כמלא. ג
במירון ' שעלו בחצרות בית ה, דישראל של אותו הדור דעה

שפכו את ,  בקודששתי פעמים בשנה ולמדו שם זוהר הקדוש
וכן . לבם בבכי ומרירות לבם לתיקון נפשם בתשובה עילאה

ל ושאר חכמי וגדולי התורה "שנהגו כן תלמידי גורי האריזמצינו 
רונה שני פעמים בשנה ללמוד שם ספרי ו לעלות מי"מצפת ת
  .'זוהר הק

  )י"עניני הילולא דרשב, טעמי המנהגים(

v v v  

  מפתח הענינים
  יטפרק ל

  ת לפני התגלות הזוהר"ל אודות לימוד ס"לימוד מאמרי חז

ראשונים ואחרונים אודות לימוד , ל"ליקוט מאמרי חז  .א
  תורה עד להתגלות ספר הזוהר-סתרי

v v v  
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  ספר

  רהאור הזו
  יטפרק 

ל אודות לימוד סתרי תורה לפני "ליקוט מאמרי חז
  התגלות הזוהר

ראשונים ואחרונים אודות לימוד , ל"ליקוט מאמרי חז) א
  תורה עד להתגלות ספר הזוהר-סתרי

ולא , ולא במעשה בראשית בשנים . . אין דורשין. א
כל המסתכל . אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתו, במרכבה ביחיד

מה : לו כאילו לא בא לעולם] ראוי[דברים רתוי בארבעה 
  .מה לפנים ומה לאחור, מה למטה, למעלה

  )ב"א ע"משנה חגיגה דף י(

שעל ידי הזכרת שמות של קדושה , מעשה מרכבה הוא. ב
, וצופין איך משמרות המלאכים במעמדן, משתמשים בכתר

  .כעין הסוכין ברוח הקודש, ואיך היכל לפנים מהיכל
  ) חגיגה שםב למשנה"רע(

 אין ספק שהמכוון מה שאסרו מללמדו הוא על כח .ג
דאילו ידיעת אותיות ומלותיו , פעולתו ומעשה שעל ידו נעשה

וחלילה למחברים הקדושים שהיו כותבין אותו , בלבד הרי נודע
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  ]כב[

אלא שהאיסור הוא , ומפרסמין אותו אילו היה זה בכלל האיסור
' י בפרק ד"רשוכפי. על ידיעת הפעולה והמעשה שעל ידו

משרבו הפריצים ' ב כו"שם בן י): א"א ע"דף ע(דקידושין 
  .'המשתמשים בו וכו

  )ט למשנה חגיגה שם"יו' תוס(

 שהיה קורא בבית רבו מעשה בתינוק אחד, תנו רבנן. ד
ויצאה , )י"רש, לדרוש מהו (והיה מבין בחשמל, בספר יחזקאל

  .אש מחשמל ושרפתו
  )א"ג ע"חגיגה דף י(

משה ברבן יוחנן בן זכאי שהיה רוכב על , נןתנו רב. ה
. ורבי אלעזר בן ערך מחמר אחריו, החמור והיה מהלך בדרך

לא : אמר לו. שנה לי פרק אחד במעשה מרכבה, רבי: אמרו לו
אלא אם כן היה חכם מבין , ולא במרכבה ביחיד", כך שניתי לכם

. תרשני לומר לפניך דבר אחד שלמדתני, רבי: אמר לו". בדעתו
ונתעטף , מיד ירד רבן יוחנן בן זכאי מעל החמור. אמור: אמר לו

מפני מה ירדת מעל , רבי: אמר לו. וישב על האבן תחת הזית
ושכינה , אפשר אתה דורש במעשה מרכבה: אמר לו, החמור

מיד ? ואני ארכב על החמור, עמנו ומלאכי השרת מלוין אותנו
רדה אש מן וי, פתח רבי אלעזר בן ערך במעשה המרכבה ודרש

. . פתחו כולן ואמרו שירה , השמים וסיבבה כל האילות שבשדה
  .הן הן  מעשה המרכבה: נענה מלאך מן האש ואמר

' ברוך ה: ואמר, עמד רבן יוחנן בן זכאי ונשקו על ראשו] א
אלקי ישראל שנתן בן לאברהם אבינו שיודע להבין ולחקור 

  .ולדרוש במעשה מרכבה
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  ]כג[

היה הוא ורבי יוסי , רבי יהושעכשנאמרו הדברים לפני ] ב
. אף אנו נדרוש במעשה מרכבה: אמרו, הכהן מהלכים בדרך

נתקשרו , ואותו היום תקופת תמוז היה. פתח רבי יהושע ודרש
והיו מלאכי השרת , שמים בעבים נראה כמין קשת בענן

כבני אדם שמתקבצין ובאין לראות , מתקבצין ובאין לשמוע
  .חתן וכלה) בשמחת(במזמוטי 

הלך רבי יוסי הכהן וסיפר הדברים לפני רבן יוחנן בן ]  ג
  .אשרי עיני שכך ראו, אשריכם ואשרי יולדתכם: ואמר, זכאי

  )ב"ד ע"חגיגה דף י(

, ל אנו למידים על קיום סודות שנמסרו להחכמים"מהנ] ד
  .המכילים רזים מופלאים

, עלו לרקיע על ידי שם(ארבעה נכנסו בפרסה , תנו רבנן. ו
אמר להם . בן עזאי ובן זומא אחר ורבי עקיבא: ואלו הן, )י"רש

כשאתם מגיעין אצל אבני שיש טהור אל תאמרו : רבי עקיבא
בן . משום שנאמר דובר שקרים לא יכון לנגד עיני, "מים מים"

. אחר קיצץ בנטיעות. . בן זומא הציץ ונפגע . . עזאי הציץ ומת 
  .רבי עקיבא יצא בשלום

  )ב"ד ע"חגיגה דף י(

רבי עקיבא שיצא בשלום היה רבו של רבי שמעון בן , ואכן
  ).ב"ט ע"ראה מנחות דף כ(יוחאי 

שבתורה , ל שנעתקו בפרק שלפנינו מוכח"מדברי חז. ז
מעשה "ו" מעשה בראשית "-תורה -שבעל פה כלולים גם סתרי

  .שהם כללות העולמות וסודות ההוויה, "מרכבה

v v v  
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  ]כד[

  מפתח הענינים
  כפרק ל

  דברי הראשונים המתארים את הקבלה

  דברי גדולי הראשונים המתארים את חכמת הקבלה  .א
  "הסולם"תרגום וביאור הזוהר מפירוש   .ב

v v v  

  ספר

  ראור הזוה
  'כפרק 

  דברי הראשונים המתארים את הקבלה

  דברי גדולי הראשונים המתארים את הקבלה) א

 . . ה"התורה כולה מפיו של הקב. . משה רבינו כתב . א
וגם כן . . הודיעו תחילה ענין בריאת השמים והארץ וכל צבאם 

והכל . . הנאמר בנבואה ממעשה מרכבה ומעשה בראשית כל 
וכל הנמסר למשה רבינו  . . נכתב בתורה בפירוש או ברמז

הכל נכתב בתורה בפירוש או ברמיזה בתיבות או , בשערי הבינה
י האותיות או בקוצ. . בגימטריאות או בצורת האותיות 
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  ]כה[

כי הרמזים האלו לא יתבוננו אלא מפה אל פה עד . . ובכתריהן 
. . ומנין יבוא יחזקאל ויגלה להם סתרי המרכבה . . משה מסיני 

, עוד יש בידינו קבלה של אמת. . כלומר שהכל נלמד מהתורה 
) . . א"ז ע"ב דף פ"עיין זהר ח (ה"כל התורה שמותיו של הקב

בו באות אחת במלא או בחסר ומפני זה ספר תורה שטעה 
  ...פסול

לכל המסתכל בספר . . ואני הנני מביא בברית נאמנת . ב
לבל יסבור סברה ואל יחשוב מחשבות בדבר מכל הרמזים , הזה

שלא יושגו , כי אני מודיעו נאמנה, אני כותב בסתרי התורהאשר 
, זולתי מפי מקובל חכם,  בשום שכל ובינהדברי ולא יודעו כלל

אלקינו אש ' כי ה, לראות' אל יהרסו אל ה. . קבל מבין לאוזן מ
  .והוא יראה את רצוייו מתורתו נפלאות, אל קנאות, אוכלה הוא

  )ן בהקדמתו לפירושו על התורה"רמב(

, א"תשכ, מהדורת שער השמים(ל "י ז"ע האר"ראה שו. ג
היות , ן בדברי הסוד ראוי לסמוך"שעל ספרי הרמב, )ג"עמוד צ

ל עד היום הזה "ן ז"מרמבודע כי : "ל שם"וז. יהווהוא קיבל מאל
  ".ל"ז] י"האר[לא נגלה אליהו כי אם למורי 

  .ו לעץ חיים"ועיין בהקדמת הרח

, יסוד התורה ועיקר האמונה להאמין בתורה שבעל פה. ד
כל וכן . . ומי שאינו מודה בה הרי הוא בכלל האפיקורסים 

 רכבההמכחיש בסתרי התורה ובמעשה בראשית ומעשה מ
, ל בספרים שחברו בעניני האלקות"המקובלים מפי רבותינו ז

שהרי כל אלו הדברים הלכה , ודאי שגם הוא נקרא אפיקורוס
וכמו שכתב , למשה מסיני הם עם שאר התורה שבעל פה

  ].ז"נעתק לפנ[ל בתחילת ביאורו לתורה "ן ז"הרמב
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  ]כו[

  )בהקדמתו השניה, י אירגס"שומר אמונים הקדמון להר' ס(

נ דאמר דהא אורייתא אתא "ווי לההוא ב, ש אמר"ר. ה
דאי הכי אפילו בזמנא , לאחזאה ספורין בעלמא ומלין דהדיוטי

דא אנן יכלין למעבד אורייתא במלין דהדיוטי ובשבחא יתיר 
אפילו אינון קפסירי דעלמא , אי לאחזאה מלה דעלמא, מכולהו

אי הכי , אית בינייהו מלין עילאין יתיר) א"ד, שרים ושלטונים(
כל מלין אלא . נזיל אבתרייהו ונעביד מנייהו אורייתא כהאי גוונא

  ...דאורייתא מלין עילאין אינון ורזין עילאין

כיון דנחתת להאי עלמא אי לאו  . . אורייתא]  א
. דמתלבשא בהני לבושין דהאי עלמא לא יכיל עלמא למסבל

ב מאן דחשי ,האי ספור דאורייתא לבושא דאורייתא איהוד "וע
תיפח רוחיה , דההוא לבושא איהו אורייתא ממש ולא מלה אחרא

תהלים (בגין כך אמר דוד . ולא יהא ליה חולקא בעלמא דאתי
מה דתחות לבושא , גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך) ח"ט י"קי

  .דאורייתא

ואינון טפשין כד , ח אית לבושא דאתחזי לכולא"ת]  ב
. לא מסתכלין יתיר, אחמאן לבר נש בלבושא דאתחזי לון שפיר

כהאי . חשיבותא דגופא נשמתא, חשיבו דההוא לבושא גופא
ואינון פקודי אורייתא דאקרון גופי , אורייתא אית לה גופאגוונא 
. האי גופא מתלבשא בלבושין דאינון ספורין דהאי עלמא. תורה

דאיהו ספור טפשין דעלמא לא מסתכלי אלא בההוא לבושא 
ר ולא מסתכלי במה דאית תחות ההוא ולא ידעי יתי, דאורייתא

אינון דידעין יתיר לא מסתכלן בלבושא אלא בגופא . לבושא
חכימין עבדי דמלכא עילאה אינון . דאיהו תחות ההוא לבושא

דקיימו בטורא דסיני לא מסתכלי אלא בנשמתא דאיהי עיקרא 
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  ]כז[

דאתי זמינין לאסתכלא ) ולעלמא(ולזמנא , דכולא אורייתא ממש
  .א דאורייתאבנשמתא דנשמת

ח הכי נמי לעילא אית לבושא וגופא ונשמתא "ת]  ג
וכנסת , שמייא וחיליהון אילין אינון לבושא. ונשמתא לנשמתא

, ישראל דא גופא דמקבלא לנשמתא דאיהי תפארת ישראל
נשמתא דאמרן דא תפארת ישראל . ד איהו גופא לנשמתא"וע

ונשמתא לנשמתא דא איהו עתיקא , דאיהי אורייתא ממש
ווי לאינון חייביא דאמרי . וכולא אחיד דא בדא, קדישא

ואינון מסתכלי דאורייתא לאו איהו אלא סיפורא בעלמא 
זכאין אינון צדיקייא דמסתכלי באורייתא . בלבושא דא ולא יתיר

  .כדקא יאות
  )א"ב ע"בהעלותך דף קנ' ג פ"זהר ח(

  "פסח במועדו"מאמר "  הסולם"ביאור הזוהר מפירוש ) ב

כי התורה באה , אוי לאותו אדם שאומר, ש אמר"ר]   א
כי , ]של עשו ולבן וכדומה [לספר סיפורים בפשטות ודברי הדיוט

, אפילו בזמן הזה אנו יכולים לעשות תורה מדברי הדיוט, אם כן
, להראות ד ברי העולם] התורה באה[ואם . ועוד יותר יפים מהם

אם כן נלך , אפילו שליטי העולם יש ביניהם דברים מעולים יותר
שכל דברי אלא . כאותו האופן, אחריהם ונעשה מהם תורה

  .התורה הם דברים עליונים וסודות עליונים

אם לא היתה , כיון שירדה לעולם הזה. . התורה ]  ב
שהם הסיפורים ודברי [מתלבשת באלו הלבושים שבעולם הזה 

כ סיפור הזה שבתורה "וע. יכול העולם לסבול' לא הי, ]הדיוט
שחושב שאותו הלבוש הוא תורה מי .  לבושה של התורההיא

. תיפח רוחו ולא יהיה לו חלק לעולם הבא, ממש ואין בו דבר אחר
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  ]כח[

דהיינו [, גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך, משום זה אמר דוד
  .מה שמתחת ללבושה של התורה] להביט

ואלו הטפשים , יש לבוש הנראה לכל, בוא וראה]  ג
אין , שנראה להם הדור בלבושו, פהכשרואים אדם לבוש י

וחושבים , ]ודנים אותו על פי לבושו ההדור[, מסתכלים יותר
. נשמתו] האדם כמו[וחושבים גוף , ]האדם[את הלבוש כגוף 

והוא מצות התורה הנקראות , יש לה גוף, התורהכעין זה היא 
גוף הזה מתלבש בלבושים שהם סיפורים של עולם . גופי תורה

, שבעולם אינם מסתכלים אלא בלבוש ההואהטפשים , הזה
ואינם מסתכלים במה , שהוא סיפור התורה ואינם יודעים יותר

אלו שיודעים יותר אינם מסתכלים . שיש תחת לבוש ההוא
עבדי , החכמים. בלבוש אלא בגוף שהוא תחת הלבוש ההוא

אינם מסתכלים אלא , אותם שעמדו בהר סיני, המלך העליון
ולעתיד לבוא . תורה ממש, הוא עיקר הכלש, ]שבתורה[בנשמה 

  .עתידים להסתכל בנשמה של נשמה שבתורה

, נשמה, גוף, שיש לבוש, אף כך הוא למעלה, בוא וראה]  ד
וכנסת ישראל , השמים וצבאם אלו הם לבוש. ונשמה לנשמה

שהיא תפארת , המקבל הנשמה, היא גוף] שהיא המלכות[
א "כי ז[, א גלוף לנשמהכ המלכות הי"וע, ]א"דהיינו ז[, ישראל

הנשמה שאמרנו שזו תפארת ]. מתלבש בה כמו נשמה בגוף
ל בדיבור "דהיינו נשמת התורה הנ[, ישראל הוא התורה ממש

ונשמה לנשמה זה הוא , ]שבה מסתכלים החכמים, הסמוך
והכל , ]ל בסמוך"כנ, שבו יסתכלו לעתיד לבוא[, עתיקא קדישא

א מתלבש "וז, א" בזשעתיקא קדישא מתלבש[, אחוז זה בזה
אוי לאלו הרשעים ]. ע וכל צבאם"ומלכות בעולמות בי, במלכות
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  ]כט[

והם מסתכלים , האומרים שהתורה אינה יותר מסיפור בלבד
  .אשרי הם הצדיקים המסתכלים בתורה כראוי. בלבוש ולא יותר

  )לזוהר שם" סולם"פירוש ה(

v v v  

  מפתח הענינים
  כאפרק ל

  ורה בספרי הקדמוניםסדר השתלשלות ומסירת סתרי הת

  ספר יצירה  .א
  חיה ועוף, בהמה, בכח ספר יצירה אפשר לברוא אדם  .ב
  "היכלות"ספרי ה  .ג
  ספר הבהיר  .ד

v v v  



  עניני לימוד הזוהר - "אֹור ַהזֹוַהר"
   סגולתה- קדושתה - טהרתה -מעלתה 

  ]ל[

  ספר

  ראור הזוה
  כאפרק 

סדר השתלשלות ומסירת סתרי התורה בספרי 
  הקדמונים

נמסרה גם , שניתנה למשה מסיני, כ"בד בבד עם תושב
" מעשה בראשית"' הנק, רההכוללת גם סתרי תו, פ"תושבע

וכשם שהתורה הנגלית טעונה בירור בקשר ". מעשה מרכבה"ו
בנוגע למסורת נסתר , ו"ש וק"ובמכ, כן הוא, לפרטיה וכללותיה

ורק " ראשי פרקים"ורק ב, שנמסרה תמיד מפה לאוזן, דתורה
  .לצנועין וראויין בלבד

נביא להלן כמה פרטים על ספרי היסוד , ל"מתאים עם הנ
  .רה הנסתר שהגיעו לידינובתו

  ספר יצירה) א

וכתב הרב . ה"ספר יצירה נתייחס לאברהם אבינו ע. א
ויצחק ליעקב אבינו , ה מסרו ליצחק"דאברהם אבינו ע, ה"של

קטן לא ' ויוסף שהי, והוא מסרו לבניו הגדולים בני לאה, ה"ע
והשבטים היו מתעסקים ובוראים נערות וטלאים והיו , נמסר לו
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  ]לא[

ויוסף , עם הנערות ואוכלים אבר מן החי מן הכשביםמטיילים 
  .יצירה' לא ידע שנעשו בס
  )ב"ערך חכמה אות י' א מערכת ח"מדבר קדמות להחיד(

ייחס את ספר יצירה ) ה"מאמר רביעי אות כ(גם בכוזרי . ב
ספר יצירה והוא , אמר החבר: ל שם"וז. ה"לאברהם אבינו ע

  .' כולאברהם אבינו

וייחסו , הזכיר ספר יצירה' רו אור הר חסדאי בספ"גם הר
  .ה"גם הוא לאברהם אבינו ע

  :ל"וז. ה"גם בספר יצירה עצמו נזכר שם אברהם אבינו ע. ג

כיון שהביט אברהם אבינו וחקר והבין וחקק וחצב וצרף ויצר 
וקראו , ונגלה עליו אדון הכל יתברך שמו לעד, וחשב ועלתה בידו

' והאמין בה, עד עולםאברהם אוהבו וכרת ברית לו ולזרעו 
  .ה גילה לו את סודן"והקב. . ויחשבה לו צדקה 

  )'ו משנה ח"ספר יצירה פ(

ה הוציא רק את "שאברהם אבינו ע, ג כתב"אבל הרס. ד
אבל לא הוא כתבו בצורתו , הענינים שבספר יצירה בשכלו

  :ל"וז. הנוכחית

ואינם . . כי ספר זה אברהם אבינו חברו, הקדמונים מסרו
אלא ,  שהוא קבע מלות הספר הזה כפי הסדר הזהאומרים

ולמדם לעצמו  . . שהוא הוציא את הענינים הללו  בשכלואומרים 
ולא חדלו להיות נמסרים בתוך , ולימדם למייחדים שהיו עמו

וכאשר היה הזמן אשר נתקבצו בו חכמי . . אומתנו בלתי כתובים 
. עשו , וםהאומה ורכזו עניני המשנה והלבישום מלים משלה וקבע

  .עניני ספר זה בדומה לכך. 
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  ]לב[

  )ג לספר יצירה"פירוש הרס(

יש המייחסים ספר זה לרבי עקיבא ששנה כן מפי . ה
  .ה"הקבלה עד אברהם אבינו ע

  )על הכוזרי שם" קול יהודה"פירוש (

ושמו ותוכנו נזכר , ספר היצירה הוא מפורסם מאד. ו
והרבה . בזוהר ובספרי הראשונים והאחרונים, במדרש, ס"בש

, ג"הרס, כגון רב האי גאון, מגאוני קדמאי חברו עליו פירושים
יהודה בן ברזילי , שבתי דונולו, דונש בן תמים, ד"הראב

אלעזר ' ר, רבי עזריאל מגירונה, רבי יצחק סגי נהור, הברצלוני
  .ועוד רבים, הגאון מוילנא, ן"הרמב, )בעל הרוקח(מגרמיזא 

  בהמה חיה ועוף, אדםבכח ספר יצירה אפשר לברוא ) ב

ישעיה (שנאמר , אי בעו צדיקי ברו עלמא, אמר רבא. א
הא אם לא היו בהם עונות אין (כי עוונותיכם היו מבדילים ) ט"נ

רבא ברא גברא י "רש' ופי). י"רש, )'בינם לבין ה(כאן הבדלה 
  .שלמדו צירוף של שם, י ספר יצירה"ע

  ) י שם"ב ובפרש"ה ע"סנהדרין דף ס(

הבהיר סימן ' ובס, א"ד שם בחידושי אגדות מהרשועיין עו
  .ו"קצ

הוה יתבי כל מעלי שבתא ועסקי  חנינא ורב אושעיא' ר. ב
: י"רש' ופי.  ואכלי ליהואיברי להו עגלא תילתא, בספר יצירה

י שהיו מצרפים אותיות השם "וממילא אברו עגלא תילתא ע
 ה"דמעשה הקב, ואין כאן משום מכשפות, שבהם נברא העולם

  .י שם קדושה שלו הוא"הן ע
  )י"סנהדרין שם ובפרש(
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  ]לג[

בהלכות עסקי : והגירסא שם היא, ב"ו ע"ש בדף ס"ועיי
  .יצירה

דאיך יעלה על הדעת , ל"ואני שמעתי ולא אבין כוונתם ז. ג
דגברי רבי כי הני הוו עסקי כל מעלי יומי דשבתא במעשה 

דבספר ותו . י שדים"והיו נהנים ואוכלין הדבר הנעשה ע, שדים
הנמצא " ספר יצירה"ובין שיהיה פירוש , יצירה היו עוסקין

ל שהיו "י ז"או כפירש, אצלנו שהוא  מיוחס לאברהם אבינו
  .'מצרפים אותיות השם וכו

  )ב"ג סימן ת"ז ח"ת הרדב"שו(

יכיל אנא נסיב קריין ואבטיחין , ר יהושע בן חנניה"א. ד
והידנין ] ים וצבייםאייל[איילין טבין ) י ספר יצירה"ע(ועביד לן 

  .עבידין איילין וטבין) וגם הם בעצמם(
  )ט"ז הלכה י"ירושלמי סנהדרין פ(

  

בקונטרס [' ל בתשובה הנז"ר צבי ז"כתב הגאון מהר. ה
] 'הנזכרת לעיל מיני, א בהפטרת ואתחנן"צוארי שלל להחיד

וראיתי . ש"ע, י ספר יצירה"ל ברא גברא ע"ר אליהו ז"מהרשזקנו 
ששמע מהרב אביו , ב"פ' ב סי"ץ ח"שאילת יעב' סת בנו ב"בשו

אליהו בעל שם ' י זקינו הגאון ר"ל מה שקרה באותו הנוצר ע"ז
נתיירא שלא יחריב , כי אחר שראהו הולך וגדל מאוד, ל"ז

כ לקח ונתק ממנו השם שהיה דבוק עדיין במצחו ועל "ע, העולם
יו אבל הזיקו ועשה בו שריטה בפנ, ידי כך נתבטל ושב לעפרו

  .ש"ע, בעוד שנתעסק בנתיקת השם ממנו בחזקה
  )ז"אות כ, ד"מערכת יו, א"מדבר קדמות להחיד(
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  ]לד[

שבהמה שנבראה על ', ד סימן ז"ועיין בפתחי תשובה יו. ו
ז "ה הביא ראיה ע"והשל. ידי  ספר יצירה אינה צריכה שחיטה

ש שאחי יוסף עסקו בספר יצירה ומיברי להו בהמות ואכלו "ממ
כ בדרכי תשובה שם "ועיין ג. 'אות א' ל סעיף א"כנ, אבר אבר

  .א שהאריך בזה"סעיף י

  "היכלות"ספרי ה) ג

היכלות ", "היכלות רבתי"הנקראים , ספרי ההיכלות
אגדת רבי ", "פרקי מרכבה", "פרקי היכלות", "זוטרתי

ובמיוחד לרבי , מיוחסים לתקופת התנאים, ועוד, "ישמעאל
  . עקיבאישמעאל בן אלישע כהן גדול ולרבי

כסא , צבא השמים,  סודות הרקיע: ספרי ההיכלות כוללים
שמותיו , שיעור קומה של יוצר בראשית: ובהם', הכבוד והיכל ה

, שמות המלאכים, ה את עולמו"כיצד דן הקב, ה"של הקב
  .שירתם ותפילותיהם ועניני משיח וגאולה

  ספר הבהיר) ד

 מחבר ,ספר הבהיר מיוחס להתנא רבי נחוניא בן הקנה. א
ונחשב לספר הראשון שבו נכתבו סתרי , "אנא בכח"תפילת 

שנסמן להלן (א "ועיין בחיד. תורה על מנת לפרסמם בגלוי
  ".ראש המקובלים"שמתאר אותו בשם ) בסמוך

כי האף אמנם .  הוא התחיל לחבר ספר בקבלה בפרסום.ב
מכל מקום . . ל הם בנויים על חכמת האמת "שכל דברי רז

שאינו ניכר כלל כי הם המדברים סודי ,  מאדהלבישו הדברים
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  ]לה[

רבי נחוניא בן הקנה התחיל לחבר ספר שניכר שהם אבל . תורה
  .סודות

  )א מערכת ספרים בערכו"שם הגדולים להחיד(

 כל גדולי המקובלים הראשונים שאבו ממעינו והלכו .ג
טרם הופיע עוד אור , אשר הבהיק את העולם, לאורו הבהיר

  .הזוהר
  )א"הוצאת ווילנא תרמ,  לוריא בהקדמתו לספר הבהירהרב שמואל(

תלמיד , )צא'ה(סהולה -רבי מאיר בן שלמה אבו. ד
, שנדפס לראשונה, א כתב פירוש רחב לספר הבהיר"הרשב
  .א"בשנת תרמ, יד-מכתב

* * *  

, ספרי ההיכלות וספר הבהיר, ספר יצירה, ל"הספרים הנ
על : יסודותשנבנה על שני , שמשו יסוד לספר הזוהר הקדוש

ועל סודות , סודות שנתגלו באותם הספרים ובעוד ספרים
  .'המלאכים וכו, י אליהו"חדשים שנגלו להם ע

v v v  
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